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HABE ikastaroak 

 

Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma - C2 maila / Irakasleen gaikuntza: 

2017/18 

 

 

 

Helburua 

Ikastaro honen helburua da, HABEren HEOCa abiapuntu, C2 mailan irakasle izateko gaitzea, 

hizkuntzaren eta didaktikaren ikuspegiak landuz.  

Baldintzak: Helduen euskalduntzearekin lanbide-lotura edukitzea eta C2 agiriaren jabe izatea. 

Norentzat: C2 maila eman behar duten irakasleentzat. Gehienez hamar ikasleko talde bat. 

Ikastaro-mota 

Jardun bikoa: lau unitate landuko dira on line, eta beste lau saio, aurrez aurrekoak eta izaera 

praktikoa izango dutenak egingo dira, on line egindako lana sakondu eta zalantzak argitzeko 

prestatuak.  

Irakasleak 

Miren Errazu, Agurtzane Maiz eta Aitziber Larramendi  

Iraupena 

 Hasiera: 2017-11-13 

 Amaiera: 2018-05-31 

Orduak (gutxi gorabeherakoak): 

Aurrez aurreko saioak 12 ordu 

On line unitateak 88 ordu 

Ikastunitatearen diseinua 100 ordu 

 

 

 

I. PROGRAMA 
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Ikastaroaren helburu zehatzak 

 C2 mailaren planteamenduaz jabetzea: ekintza komunikatiboa eta gaitasun 

komunikatiboa. 

 Gaitasun komunikatiboa eta ekintza ikuspegiaren araberako jardun didaktikoan 

trebatzea. 

 Unitate didaktikoak ekintza komunikatibotan antolatzea (unitate didaktiko baten 

hezurdura egitea). 

 

Edukiak 

� Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma: C2 maila 

 Helburuak 

 Edukiak  

 Metodologia 

 Ebaluazioa 

� Ekintza komunikatiboa 

 Eduki soziolinguistikoak: ekintza komunikatiboaren testuingurua. 

 Eduki testualak: testu-arkitektura 

 Eduki linguistikoak: lexikoa, puntuazioa… 

� Unitate didaktikoa 

 Antolamendua 

 Osagaiak 

 Prozedurak 

 … 

� Metodologia 

 

 Hausnarketa, elkarreragina eta parte-hartzea bultzatuko da.  

 Oinarrizko dokumentuen irakurketa eta lanketa proposatuko da.  

 Unitate didaktikoak eta testu-arkitektura on line lanketaren ardatz izango dira.  

 Aurrez aurreko mintegiak gauzatuko dira. 

 Tutorearen laguntzaz egingo da unitate didaktiko baten hezurdura. 

� Ikastaroaren ebaluazioa 

 

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

bakoitzean gutxienekoa lortzea.  

 Saioetan eta mintegietan parte hartzea.  

 Unitate didaktiko baten hezurdura epe barruan aurkeztea eta gutxienekoa lortzea.  
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Mintegietako eta on line unitateetako jarduerak egiteaz gain, zeregin bat gauzatu beharko du 

ikasleak.  

Unitate didaktikoaren hezurdura diseinatu 

 Helburu de ekintza komunikatibo bat zehaztu (azken jarduera).  

 Testu-eredu egokia aukeratu, edukiak zehazteko. 

 Helburua lortzeko jarduera-sekuentzia koherente bat antolatu. 

 

Ikastaroa gainditzen dutenek HABEren zuzendariak emandako agiria jasoko dute.  

 

Aurrez aurreko mintegiak 

1. MINTEGIA abenduak 1 

2. MINTEGIA urtarrilak 12 

3. MINTEGIA otsailak 2 

4. MINTEGIA martxoak 23 

 

On line landuko diren unitateak 

1. UNITATEA abenduaren 2tik 17ra 

2. UNITATEA abenduaren 18tik urtarrilaren 11ra 

3. UNITATEA urtarrilaren 15etik otsailaren 1era 

4. UNITATEA otsailaren 5etik martxoaren 12ra 

 

Oharra: data horiek orientagarriak dira; izan ere, baliteke azken orduko aldaketaren bat egin behar 

izatea.  

II. ZEREGINAK 

III. DATAK 


