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Nafarroako historikoa hizkuntza programen ikasketetan

STEILASetik Ingelesa Ikasteko Programari (IIP) buruzko lehenengo dosierra kaleratu genuen. 
Bertan azaldu genuen nola, aurreko ikasturtean zehar, Carlos Perez-Nievas Hezkuntza 
Kontseilaria saiatu zen, Britaniar Ministerioaren baimenik eduki gabe (programak baldintzak 
betetzen ez zituztelako) ordurate existitzen ziren British Council-eko ingelesean murgiltzeko 6 
programa Nafarroako gainerako ikastetxeetara zabaltzen.

Planifikaziorik gabeko hedapen hau egiteko, Britsih Councilen oniritzia ez zutenez, 
Departamentua “modu esperimental batean” Hizkuntzen Tratamentu Integratua (HTI) 
programekin hasi zen. Azpimarratu behar da, hurrengo ikasturtean, beharrezko ebaluaziorik 
gabe, Nafarroako zenbait ikastetxeetara zabaldu zen programa izan zela. Bi urte ondoren, HTI 
programak IIP programak izatera pasa ziren, hizkuntzak kutxa zurrunak izango balira bezala 
eta nahitaezko hedapen prozesua bizkortuz, Nafarroako geografia guztian zehar, Erriberan 
bereziki.

Programa esperimental hauen hedapenaren helburuak argiak ziren: ingeleseko iraskas-ordu 
gehiago nahi zuten familiei atsegin emateko nahi elektoralista, ordurarteko eliteko British 
programen ustezko “demokratizazioa” eta D ereduaren igoera moztea, komunikabideetan 
Barcinak argi azaldu zuen moduan.

IIP DATUAK GAUR EGUN

Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak dituzten eta ez dituzten 
ikastetxeak
2014-2015 ikasturtean, aldez aurreko planifikaziorik gabe, IIPak %50a handitu ziren, Nafarroako 
60 ikastetxe izatetik 90 ikastetxe izatera: horietatik 73 publikoak eta 17 kontzertatuak. Hala ere, 
duela 6 urte, eta ikastetxe, familia eta bestelako hezkuntza eragileen presioari esker, soilik 14 
ikastetxe sartu dira programan, ezta bat ere azkeneko 2 ikasturteetan eta batek bere irteera 
eskatu du; 2016an kaleratu zen Araudi Foral bati esker programan sartzeko eta aterazeko 
aukera dago, orain arte ez bezala.

Modu honetan, 2019/2020 ikasturtean Nafarroan existitzen diren 265 ikastetxeetatik 86 
ikastetxe publikok Atzerriko Hizkuntzetan Ikasteko Programak dituzte: 80k IIP, 1ek PAF, 1ek 
PALE eta 4k British (hitzarmenen bat ez zen berritu British Councilekin).

Ikastetxeen % 53an Hezkuntza Departamentuaren erabakiagatik ezarri zen, eta ikastetxeak 
berak eskatuta % 44aren kasuan. % 34ean ez zen adostasunik egon. Guzti hauetatik % 36ak 
ezarria du programa Lehen Hezkuntzako 6. mailan, % 16ak LHko 5. mailan, %11k 3. mailan, % 
6k 2. mailan eta %1ek 1. mailan.

Programa 
ezartzeko

Nahia
A - G

Kontzertatuak 
D

Publikoak 
A - G

Publikoak
D Osotara

EZ % 5 % 5 % 21 % 55 % 87

BAI % 5 % 0 % 8 % 0 % 13

Iturria: 2015eko DISPAI txostena.  Nafarroako Ingelesa Ikasteko Programaren inguruko ikerketa soziologikoko 
diagnostikoa.
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Ikaslegoaren ebaluazio akademikoa

1. ebaluazioa
(15/16 ikasturteko txostena)

2. ebaluazioa
(16/17 ikasturteko 

txostena)

3. ebaluazioa
(17/18 ikasturteko txostena)

Aukeratutako
lagina

• 9 ikastetxe (6 British eta 3 
PAI).

• 400 pertsona.

• “Salbuetsitako pertsona 
kopuru altua”.

-  %72 ez atzerritarra.
-  %14,2 1. belaunaldiko 

atzerritarrak.
-  % 13,8 2. belaunaldiko 

atzerritarrak.
-  %81 lehen hezkuntza osoa 

ikastetxe berean.
-  %85,9 adinagatik zegokion 

maila.
-  % 54,6 ISEC altua.
-  %45,5 ISEC baxua.
-  % 40,9k etxean ordu betez 

ikasten zuen.
-  % 22,4k ingeleseko eskolaz 

kanpoko klaseak jasotzen 
zituen.

Aukeratutako 
laginaren datuak 
ez dituzte 
argitaratu 
beharrezko 
ebaluaziorako.

• 15 ikastetxe.

• 706 pertsona.

•  31 pertsona sabuletsita, 
hurrengo arrazoiengatik:

-  Hizkuntza ezjakintasuna.

-  Hezkuntza sisteman sartu 
berriak.

-  IIP programan HTI.

-  Aldi baterako egoera.

-  6º maila egiten ari dira 
baina LHko 4º mailako 
edo maila baxuagoko 
matematika eta hizkuntza 
errekuperazio planekin

-  Berariazko Hezkuntza 
Premiak Curriculumeko 
Egokitzapen 
Esanguratsuekin.

-  Eskolara ez etorriak edo 
proba egin ez zutenak.

Ikaslego guzti hau ez zen 
ebaluatua izan, baina 
ikasgelako parte ziren.

Ingelesa Hizkuntzan Komunikazio Linguistikoko Gaitasunean emaitzak

1. ebaluazioa 1. ebaluazioa 1. ebaluazioa

1* 2* 3* 4* 1* 2* 3* 4* 1* 2* 3* 4*

Pre-A1 % 29 % 10 % 32 % 25 % 15 % 2,5 % 11 % 1,7 % 19,6 % 3,9 % 11,6 % 4,9

A1 % 25 % 32 % 49 % 42 % 15,3 % 19,8 % 57 % 47 % 18,9 % 22,9 % 45,3 % 31,4

A2 % 25 % 23 % 15 % 21 % 37,4 % 25,5 % 21,5 % 34,8 % 34,5 % 27,8 % 24,6 % 28,7

B1 % 22 % 34 % 4 % 12 % 32,3 % 52,1 % 10,2 % 16,4 % 27 % 45,4 % 18,5 % 34,9

Gaitasun Zientiikoan emaitzak

ILa ikaslegoaren 2/3ek bere adinarekiko 
garapen maila erakutsi zuen; bertako ikasleek 
emaitza hobeak aterata, ITSEaren arabera 
hezkuntza beharrik gabekoak, haien adin 
mailarekiko ikasten dutenak eta ISEC goi-
maila edo maila erdia dutenak.

Ez dira ez 2. ezta 3. ebaluazioko emaitzak publikatu 
ere: ez ditugu ikastetxean berandu sartu diren ikasle 
tasa altuen duten ikastetxeen daturik, ez familia 
behartsuenetakoak, ez errepikatzaileenak ezta ISEC 
maila baxua dutenenak ere (emaitzak baldintzatzen 
dituzten ezaugarri ohikoenak izanda).

1* Ahozko ulermena / 2* Idatzizko ulermena / 3* Idatzizko adierazpena / 4* Ahozko adierazpena
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15/16, 16/17 y 17/18) se15/16, 16/17 eta 17/18 ikasturteetan EDCPAI-k egindako txostenaren 
arabera, zeinak Ingelesa Ikasteko Progametan dauden ikasleen gaitasunak eta trebetasunak 
ebaluatzen dituen, Britsihek eta IIPek ingeleseko emaitzetan modu positiboan eragiten dutela 
zehazten da, beste modu batez ezin baitzen izan, baina agerian uzten da ikaslearen jatorria, 
hezkuntza maila batean edo bestean sartzea, Hezkuntz Sisteman Berandu sartzeak dakarren 
hezkuntza beharra, adin egokitasuna edo ISEC maila indibiduala bezalako faktoreek modu 
negatibo eta esanguratsuan baldintzatzen dituztela ikasle horien emaitza akademikoak ere.

Ikastetxeetan ondorioak: informazio maila, funtzionamendua eta beste faktore 
batzuk (ikasgelako giroa, estresa, antsietatea, autokontzeptua eta autoestimua)

2015/2016 ikasturtean Departamentuak aurrera eraman zuen IIPren inguruko ikerketa 
soziologikoko diagnostiko bat (Dis-Pai txostena) zuzendaritza, irakaslego eta APYMEen 
laguntzarekin. Hala ere, datu bilketa honetan, ikaslegoaren iritzia baztertua geratu zen; hortaz, 
ez zen inongo momentuan ikaslegoaren iritzia jaso programa honen ezartze prozesuaren 
inguruan ezta honen gogobetetze mailari buruz ere.

%63 pertsonendako antolaketa eta funtzionameduari buruzko informazioa falta zitzaien, 
%39endako programari buruzko nolakotasunen nondik norakoak falta ziren. Jarrera kritikoa 
ageri zen jasotako informazioarekiko: %50ak esan zuen metodologiari buruz jasotako 
informazioa ez zela erabilgarria izan, %51ak gaitasun linguistikoei buruzko informazioa ez zela 
baliagarria izan eta %51ak arlo kurrikularretako informazioa ere ez zela probetxugarria izan. 
Kasu guztietan, British iikastetxeek eta 2010 baino lehenagoko aintzinatasuna zuten ikastetxeek 
iritzi positiboagoak izan zituzten.

Aurrekoaz gain, egoera hau aztertu zen momentuan ikastetxe hauen % 70ak ez zuen oraindik 
ikastetxeko proiektu linguistikoa garatua, ikusi izan zen IIPa ezartzen zen ikasturtean bertan 
egiten zutela. Hobetzeko zeuden beste gaien artean, Aniztasunaren Arreta (% 43) eta 
irakasleagoaren arteko koordinazio eta antolaketa denbora (% 37) izan ziren.  

Beste alde garrantzitsu batzuk ez ziren ebaluatuak izan, horren adibide dira: autokontzeptua 
eta autoestimua, antsietate eta depresio maila, ikastetxearekiko egokitzapen maila, 
ikasgelako giroa edo irakaslego zein ikasleen estres maila ere. Ez ditugu datu estatistikorik 
ere justifikatzeko ea behar baino lehenagoko eskola-uzte tasaren gorakadak (% 11,4tik % 14ra) 
edota ikasgeletan eman den Jokabide Desoreka kasuen areagotzeak lotura zuzena dutenik 
pilotaje fasearen ebaluaziorik gabeko IIPren ezarpenanarekin.

Horrenbestez, nahitaezkoa iruditzen zaigu ikaslego eta irakasleen ongizate sozio-emozionalean 
duen eragina neurtzeko ikerketa bat egitea; bai eta jakiteko ere IIP duten eta ez duten ikastetxeen 
artean antsietate eta gelako giroa bezalako alderdietan desberdintasun esanguratsuak 
existitzen diren ala ez. Datu hauek gabe, edozein ebaluazio, ebaluazio kuantitabo hutsa izango 
da.
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Irakasle plantiletan ondorioak
Lekualdatze lehiaketetan ingelesa perfilarekin eskatutako plazak

Azkeneko 4 lekuadatze lehiaketetako datuek Departamentuak eskatu dituen ingelesa perfila 
duten plazen kopuruaren etengabeko gorakada esanguratsua erakusten digute.

Haur Hezkuntza Lehen Hezkuntza

16/17 17/18 18/19 19/20 16/17 17/18 18/19 19/20

106 97 115 143 44 78 105 154

Gorputz Heziketa Musika

16/17 17/18 18/19 19/20 16/17 17/18 18/19 19/20

5 7 5 10 1 1 0 4

Lekualdatze lehiaketan eskatutako eta gutxiagotutako bakanteak

Azken urte hauetan IIP ikastetxe kopurua modu esanguratsuan gehitu ez den arren eta 
honi buruz hausnartu ondoren, ingeleseko perfila ez duten pertsona desplazatuen kopurua 
haunditzen joan da IIP maila gorenetara joan ahala, modu honetan ezerezean murgilduta 
geratzen den kolektibo desplazatu berri baten sorrera ematen da, jakinda gutxiagotutako 
plazen kopurua bakante kopurua baino handiagoa izango dela:

Haur Hezkuntza Lehen Hezkuntza

17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20

- 70 57 49 60 46 28

+ 5 6 12 32 30 51

Ingelesa Gorputz Heziketa Musika

17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20

- 1 1 2 30 30 30 16 16 14

+ 1 1 2 2 2 2 2 2 1
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Haur Hezkuntza Lehen Hezkuntza

17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20

- 21 15 13 5 1 2

+ 17 14 0 58 67 93

Ingelesa Gorputz Heziketa Musika

17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20

- 5 3 2 3 5 2 4 5 3

+ 18 0 7 1 0 2 0 0 1

Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak, administrazioaren ezkutuko EEE

Programa hauen ezarpenarekin tutore lanpostua ordezkatu zen (haur hezkuntza eta lehen 
hezkuntza) C1 ingelesa perfila duen beste batengatik, eta ingelesa espezialista postua guztiak 
ezabatu ziren, ikastetxeetako langile kopuru kezkagarria desagertuz. Ikus dezagun zertan 
laburbildu zen hau 2012-2013 ikasturtetik 2018/2019ra:

Hezkuntza 
etapa

Batazbestekoa ikastetxeka 
(maila bakoitzeko 2 ikasgela)

Ikastetxeko 
ezabatutako lanpostuak Osotara IIP ikastetxeetan

Haur 
hezkuntza

6 irakasle (HH)
1,32 irakasle ingelesarekin

3 irakasle (HH)
1,32 irakasle 
ingelesarekin

HH-ko 243 lanpostu ezabatu 
ziren eta HH C1 zuten 
lanpostuak izatera pasa 
ziren, kasurik hoberenean.

107 ingeleseko espezialista 
lanpostu ezabatu ziren ez 
zirenak beste espezialitate 
batengatik ordezkatu.

Lehen 
hezkuntza

12 irakasle (LH)
2,64 irakasle ingelesarekin

6 irakasle (LH)
2,64 irakasle 
ingelesarekin

LH-ko 486 lanpostu ezabatu 
ziren eta LH C1 zuten lanpos-
tuak izatera pasa ziren.

214 ingeleseko espezialista 
lanpostu ezabatu ziren ez 
zirenak beste espezialitate 
batengatik ordezkatu, 283 
lanpostu gutxiago British 
ikastetxekoak gehitzen ba-
ditugu IIPko totalari.  

GH-ko 81 lanpostu perfilez 
alda daitezke IIPko, ikastetxe 
askok GH ingelesez ematen 
baitute.

Modu honetan, IIP Nafarroako ikastetxe guztietan LH-ko 6. mailara iristen denean hurrengoa 
ikusiko dugu:

•  Haur eta Lehen Hezkuntzako batazbesteko 214 ingeleseko espezialista lanpostu 
ezabatuak izango dira, ikastetxe bakoitzeko 4 irakasle gutxi gora-behara.



PAItik atera daiteke      7

•  Haur Hezkuntzako 107 lanpostu C1 perfila duten espezialistengatik ordezkatuak izango 
dira eta Lehen Hezkuntzako 486 lanpostu C1 perfila duten espezialistengatik.  

18/19 ikasturtetik aurrera eman zen irakaskuntza-zuzeneko 2 saioen murrizketari esker 
ikastetxeetan egoera zertxobait hobetu da, hala ere ez gara itzuli programak ezarri aurreko 
egoerara, non laguntzak egiteko ordu poltsa existitzen zen. Horrela, ikastetxe gehienek ez 
dituzte oraindik Aniztasunaren Arreta babesteko beharrezkoak diren saio kopuruak, urtez urte 
eskola publikoetan dauden behar zehatzak dituzten ikaslegoa atenditzeko.

Programak kaltetzen duen langileria Programa onuragarria zaion langileria

1. Atzerriko Hizkuntzetan Ikasteko Programa ezarri ez den 
ikastetxeetako irakaslegoa.

2. IIP ikastetxeetako Haur Hezkuntzako eta Lehen 
Hezkuntzako behin betiko destinoa duten irakasleak 
eta ikastetxean karga lektibo nahikorik ez izateagatik 
desplazatuak ateratzen direnak.

3. Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Gorputz Hezkuntzako 
behin behineko destinoa duten irakasleak baina ingeleseko 
perfilik gabekoak: etorkizun hurbilean behin betiko 
destinoa lortzeko bakante gutxi eskiniko dira.

4. Ikastetxeetan behin betiko destinoa duen baina ingelesa 
perfilik ez duen irakaslegoa eta bere etxetik hurbilago 
dagoen ikastetxe batera joateko lekualdatze lehiaketan 
parte hartu nahi duena baina ezinezkoa egiten zaiona 
ez direlako ingeleseko perfilik gabeko bakanteak 
eskeintzen.

5. Behin behineko destinoa duen ingeleseko espezialista 
eta bere espezialitatean ezin izango duena behin betiko 
destinoa lortu ez baitira bakanteak eskaintzen.

6. Ingeleseko espezialitatean oposizioak gainditu zituen 
eta ingeleseko C1 titulua duen irakaslegoa, IIP ikas-
tetxeetako Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako 
(espezialitatea izanez gero) plazak eskatzera bere burua 
behartua ikus dezakena behin betiko destinoa eduki 
ahal izateko.

7. Haur Hezkuntzako espezialista interinoak, zeinek 
ikusten duten haien espezialitateko lanpostuak beteak 
izaten diren ingelesa ezagutzak dituzten baina haur 
hezkuntzako espezialitatea ez duten eta 2021 arte lan 
egitea uzten dieten irakasleengatik.  

8. Behin betiko destinoa duen Haur Hezkuntzako 
irakaslegoa baina ingeleseko perfilik gabe eta haien 
plaza kolokan ikusten duena; bidenabar etapa honetan 
gutxieneko formakuntza ez duten irakasle interinoak 
urtero tutorizatu behar dituelarik.

9. Programa hauetan haien lana aurrera eramateko 
instrumenturik ez duten Orientazio irakasleak eta 
Aniztasunaren Arreta ematen duten irakasleak.

10. Handituz doan ikasle errepikatzaile edo/eta ikasketetan 
zailtasunak dituzten ikasleak hartzen dituen irakaslegoa.  

1. Bere espezialitatean behin betikoa 
destinoa lortzea espero ez duten 
eta IIP ikastetxeetan behin betiko 
destinoa lortu nahi duten C1 perfi-
la duten ingeleseko espezialistak.  

2. Programa hauetan lan egiteko 
eskatzen den C1 edo B2 titulua 
lortzeko aukera eta eremu hone-
tan trebatzeko baliabideak izan 
dituzten irakasle interinoak (auke-
ra hoberena ez iruditu arren edo 
beste motatako plaza bat nahi 
izan arren).
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IKASTETXEEK DITUZTEN ANTOLAKUNTZA ARAZO ETA METODOLOGIKOAK

Aipatutako IIPren inguruko ikerketa soziologikoko diagnostikoan baliabide desberdinen 
aldagaiak aztertu ziren: giza baliabideak, materialak, didaktikoak eta informatikoak; eta gainera, 
Departamentuaren eskutik  jasotako informazio eta formazioa, koordinazioarako denbora eta 
aniztasunari arreta emateko baliabide zehatzak.

IIP ikastetxe gehienendako, azken ikasturteetan programa ezarri, landa eremuko eskola eta 
D ereduko ikastetxeendako baliabide hauek ez ziren nahikoak izan, irakasleen gehiegizko 
esfortzua berekin ekarriz.

Ikerketa honen etekinen artean, ikastetxeek hurrengo hobekuntzak proposatu zituzten:

•  Proiektu pedagogikoa: baliabide material gehiago eta estrategia desberdinak 
aniztasunaren arretarako eta hezkuntza sisteman berandu sartzeagatik, antolakuntza 
eta koordinazio denbora gehiago, curriculum malgu baten sorrera Nafarroako irakas-
hizkuntzen eta kontaktuan dituen hizkuntzen trataera integratua kontuan duen oinarrizko 
edukiak dituena, ikastetxeen autonomia haien testuingurura egokitzeko eta Ikastetxeko 
Proiektu linguistikoa ikastetxe bakoitzaren errealitatera egokitzeko ildoak.

•  Giza baliabideen hornidura:  bikoizketa eta laguntza saioak gehitzeko hornidura extra, 
atzerriko jatorrizko irakasleak, elkarrizketa eta irakurketa irakasle-laguntzaileak, ingeleseko 
ko-tutorearen perfila desagertzea eta gaztelera edo euskarako tutore, Hezkuntza 
Sostengurako Unitateetako irakasle edo atzerriko hizkuntzetan ezagutzak dituzten 
laguntza programako irakasleak izatera pasa eta plantilletan egonkortze gehiago.

•  Irakasleen formakuntza: esperientzien hartu-emanak edo/eta beste ikastetxeekin bisitak 
bezalako programen sustapena eta ordutegi lektiboaren barne geratzen diren formakuntza 
orduen igoera (tailerrak, udako ikastaroak, ordu zamaren liberazioa, ordaindutako 
birziklatze ikastaroak...).

•  Aniztasunari Arreta: ikastetxeek dituzten Aniztasunari Arreta emateko Planetatik ongi 
definitutako plana sortzea, non Behar Zehatzak dituzten ikasleen Hezkuntza Laguntza 
neurri konkretuak ezartzen diren. Bereziki berandu sartzen den ikaslegoa edota baldintza 
pertsonalak direla arreta berezia jaso behar duena eta edo hezkuntza historia dela eta 
(sare publikoa gehien bat, ikaslego hau modu ugarian jasotzen baitu).a
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Hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleen eskolatzea ikastetxe arruntetan, 
zentroen titulartasunaren arabera. 2018-2019

66,62

35,54

58,27

Publikoak

  Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak.

  Adimen-gaitasun hankiko ikasleak

  Hezkuntza-sisteman berandun sartu diren ikasleak edo ez-ohiko baldintza 
espezifikoak dituzten ikasleak

  Ikasteko zailatasu espezifikoak dituzten ikasleak.

Itunduak

33,38
41,73

64,46

83,38

16,62

Iturria; Aniztasunarekiko Arretaren. Orientazioaren eta Hezkuntza Premia Berezien Atala.

Atzerriko Hizkuntzetan murgiltzeko Programak, gaur egun planteatuak dauden moduan, 
ez dira ikastetxeko beste programa bat izango balira bezala, baizik eta beharrezkoak diren 
beste plan eta programak (Bizikidetza Plana, Aniztasunaren Arreta Plana, Tutoretza Plana, 
Irakurketa Plana, Atzerriko Ikaslegoaren Arreta Programa...) nahasten dituen bestelako 
unibertso bat.  

Hizkuntzen irakaskuntza, gaur egungo helburu garrantzitsuenetariko bat delarik, ezin da 
ikastetxe baten bizkarrezurra izan, izan ere, giro positiboa baldintzatzen du, irakasle zein 
ikasleen estres eta antsietate mailak areagotzen ditu eta ikasle asko baztertuta uzten ditu 
oinarrizko bizitzarako gaitasun eta ezagutzen lorpenetik.

STEILASen proposamena

Arrazoi guzti hauengatik, STEILASetik hizkuntzen irakaskuntza-ikaskuntza beste perspektiba 
batetik heltzea aldarrikatzen dugu: formakuntza integrala eta orekatua duen ikaslego eleanitza 
lortzeko hizkuntzen gainetik jendearen komunikazioa indartzen duen eta klaustroetatik modu 
autonomoago batean berezko zein atzerriko hizkuntzen planifikazioa egiten duen hezkuntza 
eredua.

Horretarako, bestelako proposamenak planteatzen ditugu, bereziki Haur eta Lehen 
Hezkuntzarako, izan ere, Bigarren Hezkuntzak aukera aniztasun gehio du (CEP -Curriculuma 
Egokitutako Programa-, EIHP -Errendimendua eta Ikaskuntza Hobetzeko Programa-, OLH 
-Oinarrizko Lanbide Heziketa-, LHB -Labide Heziketa Berezia-, EMHZ -Erdi Mailako Heziketa 
Zikloa-, etab.), programa bera zeharkatzen dituen zailtasunak leunduz:

•  Ikastetxeei autonomia eman haien Hizkuntza Proiektua egiteko. Beti ere, garapen 
ebolutiboan, neurolinguistikan eta berezko zein atzerriko hizkuntzen irakaskuntzan aldez 
aurreko formakuntza jasoz.
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•  Hizkuntza, gaitasun eta hezkuntza etapa bakoitzean lortu nahi diren helburuak ezarri, 
komunikazio gaitasun alorrean lehentasuna ulermen eta ahozko adierazpen mailarik 
hoberenak erdiestea izatea idatzizko ulermena eta adierazpenaren ordez.  

•  La coordinación es fundamental en la implantación de nuevos programas, por lo que se 
debe establecer la prioridad de las coordinaciones y dotar de recursos de personal de 
apoyo suficientes como para sostener las posibles guardias o sustituciones.

• Hizkuntza bakoitzean emango diren saioak modu progresiboan aukeratu:

Etapa Sesioak Taldeak Gaitasunak Helburuak Justifikazioa

HH 1. eta 
2.

Egunero 30’ 7-8 ikasle KG ahozko 
ulermena eta 
adierazpena

Aurkezpen inputa 
indartu. Atzerriko 
hizkuntzak dituen 
fonema berezien 
transmisio zuzena 
lehenetsi. 

Tutore eta 
ikaslegoaren artean 
betidanik eduki den 
harremana mantendu 
2H* sartzen den 
bitartean.

HH 3. eta 
LH 1. eta 
2.

Egunero 30’ 7-8 ikasle KG ahozko 
ulermena eta 
adierazpena

Aurkezpen 
inputarekin 
jarraitu.

HHko espezialisten eta 
gaitasun gehiago duen 
hizkuntza maneiatzen 
duen irakaslearen 
presentzia; modu 
horretan,   gelako giro 
positiboa bermatu, hori 
indartzeko konfidantza 
emanez eta ongizatea 
eta ikaslegoaren 
autokonfindantza 
sustatuz.

KG idatzizko 
ulermena eta 
adierazpena

Irakurketa 
eta idazketa 
prozesuarekin 
indartu berezko 
hizkuntzarekin 
lotura duten 
fonema eta 
grafemekin hasiz.

LH 3.-6. Egunero 45’ 7-8 ikasle KG Atzerriko 
hizkuntzan

Aurkezpen 
inputarekin 
jarraitu eta 
2Hko ahozko 
adierazpena 
eta eduki 
gramatikalak 
indartu.

Operazio zehatzetan 
oinarritzen den 
garapen neurologiko 
esanguratsua probestu 
funtzio exekutiboen 
lanketarekin hasteko 
(ordenatu, klasifikatu, 
konparatu…), 
hauek hizkuntzen 
meta-ikasketan 
lagunduko baitute; 
bai eta pentsamendua 
ordenatzen hasteko 
ere komunikazio, 
errepresentazio 
eta jokabidearen 
erregulazioaren 
bitartez.

Astelehentik 
ostegunaera 
45´

Talde osoa Proiektuetan 
Oinarritutako 
Ikaskuntza 
Natur eta 
Gizarte 
Zientzietan 
irakaskuntza 
partekatuaren 
bitartez, 1Hko 
irakaslearekin 
batera.

Hizkuntza trataera 
integratuan 
sakontzea, 
curriculumean 
txertatzen  diren 
hizkuntzen 
arteko ezagutzen 
tranferentzia  
ahalbidetuz, 
bai eta ikerketa 
sareak sortu 
eta hizkuntza 
konpetentzia 
bultzat 

* 2H= bigarren hizkuntza
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•  Metodologia zaindu:

•  Ikuspegi Komunikatiboak 2Hren jabetzea lehenesten du Krashen eta Terrel-en 
“Método de Enfoque Natural”ean oinarrituta, zeinak ama hizkuntza geureganatzeko 
4 pausu zehazten dituen: 1. entzun, 2. hitz egin, 3. irakurri, 4. idatzi.

•  Ikuspegi honen helburua fonetikoki zuzena den inputa eskeintzea da. Lehenengo 
etapetan jatorrizko pertsona edo hizkuntza horretan gaitasun handia duen pertsona 
baten eskutik (edo ikus-entzunezko baliabideekin abestiak, bideo pedagogikoak, 
marrazki bizidunak…).

• Saio magistralen ordez talde txikiko saio komunikatiboak lehenetsi.

•  Sesio hauek Atenzio Jarraiak dituen arauei egokitu behar da, jarduera ludikoak 
lehenetsiz eta ariketak iraupen gutxiko tarteetan burutu.

•  Antolakuntza eta metodologiari dagokionez, erakargarriak eta esanguratsuak diren 
proposamenak egin:

Kooperazioa ikasgelan Metodologia aktiboak

•  Partekatutako irakaskuntza: sesioekin 
curriculumeko 2 hizkuntzatan.

•  Musika eta GHn bikoizketak, A-B, B-A.

•  Talde interaktiboak.

•  Talde malguak atzerriko hizkuntza indartzeko 
2 saioetan, sakontzeko 6 maila edukiz 
(PRE-A1, A1, A1-A2, A2, A2-B1, B1).

Jatorrizko irakasleen areagotzea irakurketa 
irakasle izateko.

•  Txokoak. Ikasteko erritmo eta adimen mota 
ezberdinei baliabideak emateko.

•  Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza Natur 
eta Gizarte Zientzietan, saio bikoitzekin 
ikerketa-akzioa sustatzeko.

•  Antzerkia.

•  Solasaldi dialogikoak. .

•  Flipped Classroom goi mailako ikasgeletan.

Zinema eta telebista jatorrizko bertsioan ikusi.

•  Metodologia berri hauek martxan jartzeko beharrezkoak diren baliabideak eman: 
pertsonalak, materialak eta prestakuntza jarraia; eta hauek martxan jarzeko plan 
gehigarririk aurkeztu beharrik gabe.
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