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Diseinua eta Garapena curriculumgintzan:  
HEOCetik Euskaltegiaren Curriculum-proiektura. 

 

 
 

Luis Mari Gonzalez Txabarri – HABEren Hizkuntza Didaktikaren Zerbitzuko teknikaria   
 

Nola diseinatu Euskaltegiaren Curriculum-proiektua (ECP)? Horra hor etengabe egiten dugun galdera. 
Euskaltegiaren Curriculum-proiektua, betebehar administratiboa izatetik harago,  funtsezko tresna da 
euskaltegiaren eguneroko funtzionamenduan eta estu loturik ditu elkarrekin hainbat arlo bere baitan: zer 
irakatsi, nori, noiz, nola eta zertarako, baita nola ebaluatu horiek guztiak ere. 
 
Eta ez dira galderak hor amaitzen. Behin eta dokumentua osatuz gero,  zer-nolako jarraipena egin eta nola 
garatu behar da egunerokoan? Jorratua dugu lehenago ere Curriculumgintzaren gai zabala. Oraingoan, 
HEOC abiapuntu, lan-bidaia da Luis Mari Gonzalez Txabarri laguntzaz proposatzen ari garen ikastaroaren 
muina: HEOCetik Euskaltegiaren ECPra. Horretarako, bi eguneko ikastaroa, 10 ordukoa, uztailaren 6 eta 
7an (9:00 - 14:30) Donostian eskaintzera gatozkizue. Ikastaroa interesaturik legokeen edonorentzat dago 
irekita lehentasuna izanik Euskaltegietako eta Autoikaskuntza zentroetako irakasleek, eta, hizkuntza 
irakasleek. 
 
 
Helburuak: 
 

 Azken hamarkadetan curriculum-iturriek izan duten bilakaeraz hausnartzea eta curriculumaren 
garapenean nola eragin/eragiten duten aztertzea.  

 Aldaketa horiek curriculum-diseinuan eragindako eredu-aldaketaren zergatiak ezagutzea eta nola 
eragiten duen euskaltegiaren dinamikan eta irakaslearen egunerokoan aztertzea:  curriculumaren 
zehaztapenerako lan-markoa. 

 HEOCaren oinarriak aztertzea eta hautu psikopegagogikoak egiteko hausnartzea: hizkuntza, ikaskuntza 
eta lan-metodologia. 

 Berariazko programak eta edukiak egituratzeko, testuinguruak, egoerak eta ekintza komunikatiboak 
duten eragina ezagutzea eta aztertzea.  

 AMSA ebaluazio-estrategia baliatuz, curriculum-zehaztapenen araberako ebaluazio instituzionala 
egitea. 

 
 
Programa (irakastorduak: 10): 
 

 Curriculumaren oinarrian: adierazpena arazo. 

 Hiru jauzi nagusi curriculumgintzan: 
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  1) diseinuan, 2) psikologian, 3) epistemologian. 

- Curriculum-diseinua: teknologikoa vs praktikoa. Lan-marko aldaketa. 

- Aldamio kognitiboak komunikazioan. 

- Hizkuntzaren ezagutzatik hizkuntzaren gizarte-erabiletara. 

 Testuinguruak eta testu-generoak: intepretazio-markoak. 

 Curriculum proiektuaren osagaiak eta zehaztapenak. 

- Helburuak 

- Metodologia 

- Ebaluazioa 

 Ebaluazioa eta Egiaztatzegintza ECPan: Agindua, 2016ko arazoaren 23koa,  Hezkuntza, Hizkuntza 

Politika eta Kulturako sailburuarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean 

ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituena 

 
Metodologia 
 
Parte hartzailea, norberaren esperientzia kontuan hartuz,  guztion partaidetza beharrezkoa izanik, denon 
ekarpenei bidea emanez. 
 
Ebaluazioa: 
 
Ebaluazio etengabea burutuko da, ikastaroaren plangintzan proposatutako jarduerei buruzko lanetan 
oinarritua, eta izandako parte-hartzean. 
Jarduerak proposatutako helburuen lorpen-mailari buruzko irizpideen arabera baloratuko dira, alegia:  
 
A: Oso jarduera ona, eskuratutako ezagutzei berrikuntzak eta originaltasuna eransten die.  
B: Jarduera ona, proposatutako helburuak kalitatez landu direla adierazten du. 
C: Jarduera zuzena. 
D: Proposatutako helburuak gainditu ez izana adierazten du. 
E: Proposatutako helburua erdiesten parte hartu ez izana adierazten du. 
 
Ikastaroa gainditzeko beharrezkoa izango da: 

 Nahitaezkotzat jotako jardueren % 80 burutuak izatea, eta horietako bakoitzean, gutxienez, C 

kalifikazioa lortzea. 

 Aurrez aurreko saioetan, ordu-kopuruen % 80ko asistentzia izatea. 

 


