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Ukipen hizkuntzak
1. Oinarrizko datuak
•

Irakasgaia: Ukipen hizkuntzak

•

Modulua: ME II, Arloari dagozkion prestakuntzarako osagarriak

•

Izaera: Hautazkoa

•

ECTS kredituak: 3

•

Iraupena: 3 aste

•

Irakaslea: Irantzu Epelde

2. Irakasgaiaren laburpena
Kontaktu egoeran dauden hizkuntzen artean ohikoak diren zenbait gertakari azalduko
dira ikasgai honetan. Hizkuntza aniztasunaren ikerketatik abiatuta, kontaktu egoeran dauden
hizkuntzen ezaugarriez jabetzeko aukera izango dugu. Leku handia hartuko dute euskaragaztelania eta euskara-frantsesa hizkuntza pareek, eta arreta berezia jarriko dugu hezkuntzan.

3. Gaitasunak
Ikasgai honetan, gaitasun hauek landuko dira berariaz:
•

Hizkuntzen aniztasunari eta auzo hizkuntzen arteko harremanari buruz hausnartzea.

•

Hizkuntza ukipena ikertzearen garrantziaz konturatzea, arreta berezia jarrita euskal
eskolaren kasuan.

•

Hizkuntza aniztasunaren ikerketatik abiatuta, kontaktu egoeran dauden hizkuntzen
ezaugarriez jabetzea, bereziki kontuan hartuz euskara-gaztelania eta euskara-frantsesa
hizkuntza pareen kasua.

•

Elkarrekin gertatzen diren hizkuntzen arauak ezagutzea eta, testuinguru soziolinguistikoaren
edota baldintza pragmatikoen arabera, haiek moldatzen jakitea.

•

Kontaktu egoeran dauden hizkuntzen presentzia eta erabilera eskolaren esparruan
antolatzeko dauden moduak zein diren jakitea: eredu elebidunak eta hizkuntzen curriculum
integratua.

•

Askotariko informazio iturriak erabiltzea, haietatik informazio baliagarria ateratzeko eta
informazio hori kritikoki aztertzeko, ebaluatzeko eta interpretatzeko.
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Horietaz gain, titulazioari dagozkion beste gaitasun hauek ere (oinarrizkoak, zeharkakoak,
orokorrak eta espezifikoak) landuko dira:
[CB7] Ikasleek beren ikasketa-arloarekin lotutako testuinguru zabalagoetan (edo diziplina
anitzekoetan) eskuratutako ezagutzak eta arazoak konpontzeko duten gaitasuna aplikatzen jakitea.
[CB10] Ikasleek ikasteko trebetasunak izatea, beren kabuz eta autonomiaz ikasten jarraitu ahal
izateko.
[CT1989] Espezialitatearen eremuko berezko lengoaia zientifikoa erabiltzea.
[kodea] Ikas-irakaste prozesua planifikatzea, garatzea eta ebaluatzea, heziketa-prozesuaren bidez
irakasgai bakoitzari dagozkion konpetentziak eskuratzeko. Horretarako, ikasleen hasierako mailari
eta prestakuntzari erreparatuko zaie, modu indibidualean zein zentroko beste irakasle eta
profesional batzuekin elkarlanean.
[kodea] Infomazioa (ahozkoa, ikus-entzunezkoa, digitala…) bilatzea, lortzea, prozesatzea eta
komunikatzea; informazio hori ezagutza bihurtzea eta ikas-irakaste prozesuetan espezializazioari
dagozkion materietan aplikatzea.
[CE1573] Espezializazioari dagozkion ikasgaien plangintzan, irakaskuntzan eta ebaluazioan
esperientzia hartzea.
[CE1581] Ikasleen nortasunaren garapenari eta ikaskuntzari eragiten dioten balizko disfuntzioak
ulertzea.
[CE1582] Ezagutza, trebetasun eta gaitasun intelektual eta emozionaletan oinarritutako
proposamenak egitea.
[CE1583] Hainbat gaitasun eta ikasteko erritmo dituzten ikasleei eragiten dieten hezkuntza-egoerak
identifikatzea eta planifikatzea.
[CE1505] Ikasleen ikasteko gaitasunean eta eskola-errendimenduan eragiten duten faktoreak eta
prozesuak identifikatzea eta baloratzea.

4.

Irakasgai-zerrenda (gaitegia)
1. Hizkuntza aniztasuna munduan eta Euskal Herrian.
2. Hizkuntza kontaktua gizartean: hizkuntza ordezkapena, indarberritzea eta eskolaren
papera.
3. Hizkuntza kontaktua eta eskola: hizkuntza gutxituen tratamendua eskolan eta
irakaskuntza ereduak.
4. Bi/hainbat hizkuntza elkarrekin gertatzen direnean ohikoak diren hizkuntza ondorioak.
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5. Euskara auzo hizkuntzekin kontaktuan: euskara-gaztelania eta euskara-frantsesa
pareen kasua.
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