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Programa 

 

 
 

 

347 - Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma – C2 maila / Irakasleen 
gaikuntza: 2016-2017  

 
 

 

I. PROGRAMA 

 

Helburua 

Ikastaro honen helburua da, curriculuma abiapuntu, C2 mailan irakasle izateko gaitzea, bai 

didaktikan, bai hizkuntzan. 

 

Helburu zehatzak 

o C2 mailaren planteamenduaz jabetzea: ekintza komunikatiboa eta gaitasun estrategikoa. 

o Gaitasun komunikatiboa eta ekintza ikuspegiaren araberako jardun didaktikoan trebatzea. 

o Unitate didaktikoak ekintza komunikatibotan antolatzea (unitate didaktikoa egitea). 

o Ekintza komunikatibo bat zuzen eta egoki gauzatzea (proiektua egitea). 

 

Edukiak 

� Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma: C2 

• Helburuak. 

• Edukiak. 

• Metodologia. 

• Ebaluazioa. 

� Ekintza komunikatiboa 

• Eduki soziolinguistikoak: ekintza komunikatiboaren testuingurua. 

• Eduki testualak: testu-arkitektura. 

• Eduki linguistikoak: lexikoa, puntuazioa, hitz-ordena… 

� Unitate didaktikoa 
• Antolamendua. 

• Osagaiak. 

• Prozedurak. 

• � 
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Metodologia 

o Hausnarketa, elkarreragina eta parte-hartzea bultzatuko da. 

o Oinarrizko dokumentuen irakurketa eta lanketa proposatuko da. 

o Unitate didaktikoak on line lanketaren ardatz izango dira. 

o Aurrez aurreko mintegiak gauzatuko dira. 

o Tutorearen laguntzaz egingo da unitate didaktikoa (eta proiektua). 

 

Ikastaroaren ebaluazioa 

o On line bideratuko diren unitate didaktikoen jardueretako %85a egitea eta bakoitzean 

gutxienekoa lortzea. 

o Saioetan eta mintegietan parte hartzea. 

o Unitate didaktikoa (eta proiektua) epe barruan aurkeztea eta gutxienekoa lortzea. 

 

 

II. BI ZEREGIN 

 

Mintegietako eta on line unitateetako jarduerak egiteaz gain, zeregin bat (edo bi) gauzatu 
beharko ditu ikasleak. 

 

Unitate didaktikoa diseinatu  

o Helburu den ekintza komunikatibo bat zehaztu (azken jarduera). 

o Testu-eredu egokia aukeratu, edukiak zehazteko. 

o Helburua lortzeko jarduera-sekuentzia koherente bat antolatu. 

o Ezaugarriak:  

- Azala: izenburua, egilearen izen-abizenak, data, euskaltegia. 

- Aurkezpen-fitxa: helburuak, edukiak, jarduerak, ebaluazioa, testuak… 

- Denbora-aurreikuspena: 8-10 orduko unitatea. 
- Eranskinak bukaeran.  

- Hartzaileak bereizi: ikaslea/irakaslea. 

o C2 mailaren foro didaktikoan jarriko dira unitateak. 

o Tutoreari emateko azken eguna: .  

 

Proiektua 

C2 mailaren agiria edo baliokidea izan eta proiektua landu eta gauzatu duenak: 

• Tutoreak proiektua aztertuko du eta, onespena emanez gero, gainditutzat emango du 

atal hau. 

Edo 

• Tutoreak proiektua aztertuko du eta, onespena jaso dezan, beharrezko egokitzapenak 
egingo ditu ikasleak tutorearen laguntzaz. 

 

C2 mailaren agiria edo baliokidea izan eta proiektua landu eta gauzatu EZ duenak: 
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o Testu bat landuko du idatziz; ekintza komunikatibo baten adierazle izango da. 
o Gutxieneko luzera: 18.000 karaktere zuriunerik gabe. 

o Tutoreari emateko azken eguna: .  

 

III. EGUTEGIA 

 

Aurrez aurreko mintegiak (Donostian)  

1 2016ko urriaren 20 eta 21ean 

2 2016ko abenduaren 16an  

3 2017ko otsailaren 3an 

4 2017ko martxoaren 2 eta 3an 

5 2017ko maiatzaren 4 eta 5ean 

 

Unitate didaktikoak (on line) 

1 2016ko urriaren 21etik azaroaren 4ra 

2 Azaroaren 4tik azaroaren 18ra 

3 Azaroaren 18tik abenduaren 2ra 

4 Abenduaren 2tik 16ra 

 

Proiektua (tutorearen laguntzaz) Abenduaren 16tik otsailaren 24ra 

Unitate didaktikoa (tutorearen laguntzaz) Martxoaren 1etik maiatzaren 12ra 

 

 

V. ZIURTAGIRIAK 

 

Gaikuntza didaktikoa (denentzat) 

Ikastaroa gainditzen dutenek agiri bat jasoko dute (200 ordu aitortuko dira agirian). 

 

 

 


