
  

  

  
  HABE ikastaroak –  Programa: 1195   1   

 

 
  

  

  

  

1195 – Aplicación del CEFR Companion volume para integrar la mediación en la 

enseñanza y evaluación del euskera a la población adulta 

(Companion Volume EEMBaren liburu osagarriaren aplikazioa, bitartekotza 

txertatzeko helduen euskararen ikaskuntza-irakaskuntzan eta ebaluazioan) 

  

Adolfo Sánchez Cuadrado – Universidad de Granada  

  

  

Ikastaro hau euskara-irakasleei eta arduradun akademikoei zuzenduta dago; izan ere, Kultura eta 

Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Agindua betetze aldera, bitartekotza euskara 

irakasteko eta ebaluatzeko prozesuetan txertatzen joateko urratsak aurreikusi egin behar baitira. 

Ikastaroak, analisia egin eta praktika egiteko aukera emango du, eta, era berean, prozesu hori 

modu eraginkorrean, autonomoan eta irakaskuntza-testuingurura egokituta garatu ahal izateko 

oinarriak ezarri eta beharrezko tresnak eskaini nahi ditu. 

  

 

Ikasgela (www.irakasbil.eus > NIRE IKASTAROAK)   

  

Matrikula egin ostean, ataritik plataforma barrura sartu, dagozkizun erabiltzaile-izena eta 

pasahitza idatziz. Ikasgela “Nire ikastaroak” sailean aurkituko duzu.   

 

  

Helburu orokorra 

 

Bitartekotzaren kontzeptua aztertzea bigarren hizkuntzak / atzerriko hizkuntzak irakasteko eta 

ikasteko esparruan, Europako Kontseiluak EEMBaren Companion Volume liburu osagarrian (2020) 

proposatutako aurrerapen berrien argitan, eta berrikuntza horien erabilerak aztertzea HABEren 

curriculumean eta ebaluazio-prozesuetan. 

 

Helburu zehatzak 

 

1. Bigarren hizkuntzak/atzerriko hizkuntzak irakasteko bitartekotzaren kontzeptua aztertzea, 

Europan proposatutako azken aurrerapen metodologikoak kontuan hartuta. 

2. Bitartekotza motak ezagutzea (linguistikoa, kognitiboa, harremanetakoa), baita bere aplikazioa 

ere bigarren hizkuntzak/atzerriko hizkuntzak erabiltzeko eta ikasteko esparruan.  

3. Bitartekotzaren ikaskuntza- eta ebaluazio-jarduerak aztertu, egokitu eta diseinatzea helduen 

euskararen ikaskuntza-irakaskuntzaren testuinguruan. 
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Edukiak  

 

 Bitartekotza eta hizkuntzen irakaskuntza/ikaskuntza 2021ean.  

 Bitartekotza eta gaitasun komunikatiboa: ikaslea gizarte-eragile gisa, ezagutzaren koeraikuntza 

eta gaitasun eleanitza/kulturanitza.  

 Bitartekotza-jarduera motak eta -modalitateak eta beren ahalmen pedagogikoa bigarren 

hizkuntza/atzerriko hizkuntzen erabiltzaileen prestakuntzan.  

 Bitartekotza-eginkizunak sortzeko irizpideak.  

 Bitartekotzaren ebaluazioa. Erronka seguruak eta irtenbide posibleak.  

 

Metodologia  

  

Ikastaroaren metodologia parte-hartzaileen esku hartzean eta egin beharreko lanetan oinarrituko 

da. Tutoreak gidatutako eginkizunen analisiarekin batera, parte-hartzaileek azterlanak egin eta 

teoria praktikan aplikatzeko jarduerak egingo dituzte saio sinkronoetan. Azkenik, offline-lan 

praktiko bat ere eskatuko zaie, eta tutoreak lan praktiko horiei buruzko feedbacka emango du. 

 

Ebaluazioa  

 

Ebaluazioak bi osagai izango ditu: (1) Saio sinkronoen jarraipen ordenatua eta aktiboa (2) offline 

lana. 
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