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ZERGATIK ETA ZERTARAKO IRAKURKETA
PLAN BAT?
Zergatik Irakurketa Plan bat?
Euskadiko Autonomia Erkidegoko Irakurtzeko Plan berriari Irakurketa Plana deritzo. Haren
bidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailak laguntza- eta babes-baliabideen multzo bat
jartzen du hezkuntza-komunitatearen eskura. Ekimen honen helburua da, hain zuzen, gure
ikasleen irakurmena hobetzea eta haien artean irakurzaletasuna bultzatzea.
Irakurketa Plan honek ezaugarri oso zehatzak dituen testuinguruan ditu sustraiak. Izan ere,
EAEko hezkuntza-sistemak euskara dauka bizkarrezur eta bere gain hartu du bi hizkuntza
ofizialen erabilera sozialaren desoreka berdintzearen erronka. Momentu honetan, euskaragaztelania planteamendu elebiduna hobetzearen eta finkatzearen erronkari beste bat
gehitu behar zaio: benetako sistema eleanitza bihurtzea, eta atzerriko hizkuntza bat edo
gehiagoren ikasketa modu eraginkorrean eta integratzailean egitea, elebiduntasunaren
helburuekin, bi hizkuntza ofizialetan. Bide horretan, euskal hezkuntza-sistemaren
berezitasunek arreta berezia behar dute hizkuntzen ikasketan eta tratamenduan.
Irakurmena oinarrizko komunikazio-trebetasuna da bai norberaren garapen pertsonalerako
eta sozialerako bai eta ezagutzarako sarbidea izateko ere. Hortaz, Irakurketa Plana
hobekuntzarako oinarrizko tresnatzat jotzen da.
Hezkuntza-sistemaren bilakaerak berak eta lortutako aurrerapenek kontuan hartu
beharreko ondorioak izan dituzte. Funtsezkoetako bat da ikasleen perfil elebidunen
aniztasuna, baldintzatuta batez ere euskara eskuratzeko moduagatik (eskolan bakarrik,
edo baita familian eta/edo inguruan) eta bizi diren inguru soziolinguistikoagatik. Beraz,
esperientzia linguistikoak oso anitzak dira euskal gazteen artean, eta ezarritako helburuak
lortzeko ezinbestekoa da askotariko tratamenduak pentsatzea planifikazio-mailan eta maila
didaktikoan. Testuinguru honetan, azken hamarkadetan metatutako esperientziak,
hezkuntzan jarduten duten eragileen, erakunde sozialen eta administrazio publikoaren
gogoetek, bai eta aurrera eramandako ebaluazioak ere erakutsi dute beharrizana dagoela
curriculum-hizkuntzen ikasketetan hobetzeko. Testuinguru horretan kokatzen da, bada, I.
Irakurketa Plana. Irakurmena oinarrizko komunikazio-trebetasuna da; gainera, eragin
zuzena dauka edukien ikasketan eta pertsonen garapen pertsonalean eta garapen
sozialean.
Irakurmenaren garapenak zerikusia dauka hizkuntzen integrazioaren planteamenduekin.
Izan ere, hizkuntzen arteko ezberdintasunetatik haratago, irakurmenaren estrategiak
zeharkakoak dira, oinarrizko konpetentziak eta irakurzaletasunerako motibazioa diren
bezalaxe. Baieztapen honek behartu egiten ditu irakasleak taldekako plangintzak eta taldelana lantzera, eta ahalbidetzen du, gainera, oinarri elebiduna duen ereduaren ezaugarriak
aprobetxatzea.
Horretarako, Irakurketa Planak gida bat eskaintzen du, Zentroko Irakurketa Planak
diseinatzen laguntzeko. Plan horiek Ikastetxeen Hizkuntza Planari (IHP) atxikiko zaizkio,
eta irakurmenaren garapena egituratuko dute, zentro bakoitzaren lehentasunei eta
berezitasunei erantzunez. Bide horretan, diseinu propio batek lagundu egingo luke
aniztasunari erantzuten, hots, ikaslearen perfil ezberdinei erantzuten testuinguru
ezberdinetan. Halaber, zera bermatuko du: Irakurketa Plana modu integratuan diseinatzea,
bi curriculum-hizkuntzak garatzeko proposatu diren hobekuntzekin bat.
Esan bezala, Irakurketa Plana tresna bat da, eta pentsatuta dago aktore anitzek modu
ezberdinetan erabiltzeko. Azken batean, haren helburua da ikasleen irakurmena hobetzea.
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Irakurmena eta mintzamena lantzen emandako denborari esker eta irakurketaren
sistematizazioaren bidez programatutako irakaskuntzari esker, hobetu egiten da irakurketa,
eta, ondorioz, baita beste konpetentzia batzuen garapena ere. Irakurmenari buruzko lana
ikastetxe guztietan egin behar da, modu sistematikoan egin ere, arlo, ikasgai eta eremu
guztietan, bai eta ziklo eta etapa guztietan ere, ikasle guztiei irakurle trebeak izaten
laguntzeko jarduera antolatu eta planifikatuen bidez. Nola irakurtzen den, nola ulertzen den
eta nola hobetu daitekeen ulermena, horiek dira Ikastetxeko Irakurketa Planean hartu
behar diren erabakien eta gogoeten oinarria. Plan honek irakasleei lagundu nahi die,
ikastetxe bakoitzean ezarri eta egituratu dezaten irakurketari emango dioten tratamendua.
Helburu garbi eta definituetatik abiatuz, zera lortu nahi da: gure ikasleak gai izan daitezen
beharrezko informazioa lortzeko eta ulertzeko, norbere gozamenerako aisialdian
irakurmenerako ohiturak garatzeko, eta ahozko eta idatzizko komunikazioa hobetzeko.
Irakurketa Planak orientabide, gomendio eta material ugari biltzen ditu. Hezkuntza Sailak,
bada, horiek erabiltzen eta eskuratzen lagundu nahi dizue. Izan ere, garrantzitsua da
tresna hori irisgarria, erosoa eta praktikoa izatea ikasleentzat zein irakasleentzat. Hala,
bada, Irakurketa Planaren barruan webgune bat garatu dugu. Irakurgunea deritzo eta
planaren eduki guztiak jasotzen ditu.
Zeregin honetan erreferente nagusia irakaslea bada ere, Irakurgunea pentsatua dago
Berritzeguneetako aholkularitza-zerbitzuek, Ulibarri programak edo IRALE programak ere
erabili eta aberastu dezaten. Eskura dituzten baliabideei ahalik eta atarramendurik
handiena ateratzea, zentroek berek sortzen dituztenekin alderatzeko edo horiek
zabaltzeko; horra hor Irakurgunearen funtsa. Izan ere, tresna bizia eta erabilgarria izan
dadin, ezinbestekoak dira guztion ekarpenak. Ekarpenok, hain zuzen, aberastuko dituzte
irakurketaren inguruan eta hari lotuta proposatzen diren jarduerak (tertuliak, debateak,
monologoak, bertso-saioak, aurkezpenak, antzezlanak...).
Irakurguneak Hezkuntzako komunitate osoa gonbidatzen du ikasleen irakurmena
hobetzeko proiektuan parte-hartzera, irakurle bikainak izan daitezen eta beren
konpetentzia guztiak goza eta gara ditzaten, horretarako gehiago eta hobeto irakurrita.

Cristina Uriarte Toledo
Hezkuntza Sailburua
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Zer da irakurtzea?
Irakurtzea testu bat deszifratzeko gai izatea baino gehiago da. Irakurtzea testuarekin
interakzioa izatea da, irakurleak jardun horretara bere ezagutza eta esperientziak ekarriz,
testua ulertzeko, interpretatzeko, erabiltzeko eta haren inguruan gogoeta egiteko. Gainera,
irakurtzea esturik lotuta dago irakurleak dituen helburuekin. Izan ere, era bateko edo
besteko asmoekin irakurtzen du, eta horrek testuarekin era bateko edo besteko interakzioa
izatea dakar: irakurle berak, zer helburu dituen, era bateko edo besteko interpretazioa
egiten du testu beraren aurrean. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek
ekarritako testu mota berriek, era berean, irakurtzeko era bateko eta besteko estrategiak
eskatzen dituzte, testuari tankera hartzen lagunduko dutenak eta, adibidez, testuaren
zatien arteko lotura eta hiperesteken bidez uztartutako testuen arteko lotura tratatuko
dutenak.
Hala, testuak ulertzea eta interpretatzea prozesu korapilatsua da, lan bat egitea eskatzen
duena horretarako propio, eta gure bizitza guztian gertatzen da, gertatzen garen denetariko
egoeretan (lanean, gizartean, egoera akademikoetan, egoera pertsonaletan). Irakurle
jantziak gai izan behar du era bateko eta besteko testuen berezitasunak eta ezaugarriak
ezagutzeko, nahiz eta euskarri eta formatu ezberdinetan ematen zaizkion, eta gai izan
behar du haien zentzua harrapatzeko, hau da, gai izan behar du informazioa bilatzeko,
laburtzeko, interpretatu eta ondorioak ateratzeko eta testuaren edukia eta forma aztertzeko
eta baloratzeko.
Bestalde, irakurketaren aukerak ugaritu egin dira eta haren zailtasuna areagotu, gaurko
gizartea hizkuntza anitzekoa eta kultura anitzekoa baita, eta irakurtzeak, iraultza digitala
dela medio, beste dimentsio bat hartu du, aldatzen ari baitira idatziaren euskarriak, idatzia
erreproduzitzeko eta zabaltzeko teknikak eta irakurtzeko moduak. Horrek guztiak bide
eman du beste komunikazio-esparru batzuk sortzeko, eta g egin ditu beste hizkuntza eta
kultura batzuekin benetan komunikatzeko, haiekin eragin-trukea izateko eta haiengana
hurbiltzeko aukerak, eta erraztu egin da irakurketa gizartean eta lankidetzan erabiltzea eta
jakintza elkarlanean eraikitzea.
Europako Kontseiluaren definizioaren arabera2, komunikazio-gaitasuna izateko,
ezinbestekoa da alde askotako alfabetatzea, alegia, «...bai irakurmena bai idazmena
aintzat hartuta, askotariko informazio-moldeak (testuak eta irudiak, idazkiak, inprimakiak
eta bertsio elektronikoa barne) ulertzeko, erabiltzeko eta kritikoki ebaluatzeko»”.
Euskal Autonomia Erkidegoa bi hizkuntza ofizial dituen erkidego bat izanik, EAEko
hezkuntza-sistema sistema eleaniztuntzat har dezakegu, zeinak euskara duen ardatz eta
Europako
Parlamentuak3 bultzatzen duen hiru eleko estrategiari jarraitzen dion
eleaniztasuna iristeko, eta bi hizkuntza ofizialetan gaitasun handia eman behar du.
Euskarari dagokionez, aitortu beharra dago normalizatzeko bidean dagoen hizkuntza
gutxitu bat dela. Euskaraz irakurtzea, beraz, garrantzitsua da bai hizkuntza ikasteko eta bai
haren erabilera normalizatzeko.

2

EUROPAR BATASUNEKO KONTSEILUA: Alfabetizazio anizkoitzari buruz, Kontseiluak 2013ko azaroaren 26an argitaratutako
ondorioak (2012/C 393/01). Europar Batasunaren Egunkari Ofiziala, 2012ko abenduaren 19 (C 393/1 alea).
3

Europako Parlamentua (2006). Eleaniztasunerako beste esparru-estrategia bati buruzko txostena (2006/2083(INI)):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0372+0+DOC+XML+V0//ES)
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Irakurketaren inguruko lanak, horregatik guztiagatik, XXI. mendeko gizarte alfabetatu,
digital eta interkonektatuaren beharrei erantzun behar die. Irakurketa, beraz, ikastetxearen
lehentasunezko jardun-lerroetako bat da, eta ikastetxeak erabakiak besterekin batera
hartzeko beharra du. Izan ere, erabaki horietan familiek, baita inguruneak ere, beren tokia
eduki behar dute, ikasleei irakurtzeko gaitasuna garatzen laguntzeko, eta, gaitasun hori
garatzeko, hari lotutako estrategiak erabiliko dira eta komunikatzeko eta erlazionatzeko era
bateko eta besteko moduak proposatuko (interakzioa, berdinen arteko elkarlana...).

Educar personas que puedan elegir leer para aprender, para disfrutar y para pensar, es un
objetivo irrenunciable en la formación de ciudadanos autónomos y responsables. Ser
beligerante a favor de la lectura es necesario, por cuanto verse privado de la capacidad
para leer con competencia resulta discriminador y supone una barrera muy difícil de
franquear para el desarrollo personal. Apostar por la lectura significa confiar en las
posibilidades de todos los alumnos para aprender a leer, y en las capacidades de los
docentes para enseñarles (…)4.

4

http://leer.es/documents/235507/242734/ep_eso_prof_8preguntas_lectura_isabelsole.pdf/a8071eb1-12d1-4bf6-b563f1e7da0eb5c3
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Gure hezkuntza-sistemari eusten dioten habeak oinarri hartuta, zeina gaitasunen
garapenean baitago funtsatuta eta Heziberri 2020 Planaren barruan eratutako esparru
pedagogikoan jasota. Hauek dira Zentroko Irakurketa Planak eduki behar dituen ezaugarri
nagusiak:



Malgutasuna eta egokitze-gaitasuna: Planak zentro bakoitzaren premia eta
aukeren araberakoa izan behar du, bakoitzaren errealitatearekin eta
testuinguruarekin moldatu behar du; hortaz, zentro bakoitzak erabakiko du zein
arlotan daukan premia gehien, eta zer helburu eta ekintza landuko dituen.



Prozesu graduala: hezkuntzaren etapa guztiei erreparatu behar die Planak (HH,
LH, DBH), irakurtzeko gaitasunaren garapena prozesua dela ulertuta; apurka landu
behar da, lorpenez lorpen.



Aniztasuna: zentroko errealitate guztiei erantzun behar die Planak, besteak beste,
ikasteko oztopo orokorrak dituzten ikasleei, idazteko eta irakurtzeko zailtasunak
dituztenek, edo gaitasun apartak dituztenei, ezberdintasun soziolinguistikoei eta
abarri.



Erantzukidetasuna: hezkuntza-komunitateko eragile guztiak inplikatu behar ditu
Planak: gai guztietako irakasleak, ikasleak, familiak eta abar. Irakurtzeko gaitasuna
ezin zaio lotu jakintza-arlo bakar bati, arlo guzti-guztietan baita beharrezkoa.
Eskolatik kanpora ere iristen denez, eskolatik kanpoko beste eremu batzuei ere
badagokie.
Horregatik, zenbat eta jende gehiago erakarri, orduan eta
eraginkorragoak planeko ekintzak.
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Ekintza-ardatzak
Eskoletan irakurketaren gainean egiten den lana hiru multzo handitan banatuta dago:
IRAKURTZEN IKASI: Irakurtzeko gaitasuna
lantzea da, irakurketaren trebezia funtzional
oinarrizkoak eskuratzea. Alfabetizazioarekin eta
irakurketa eraginkor errazarekin lotuta dago.
Sakontzeko…

IKASTEKO
IRAKURRI:
Irakurketa
jakintza
eta
ikaskuntza
lantzeko
ezinbesteko jotzen du multzo horrek,
nola eskolan hala eskolatik kanpo.
Ikasleei irakurle on izaten lagundu nahi
die
batez
ere,
informazioa
eta
deskubrimendua eskurago izateko, eta
jakinduria
gehiago
hartzeko.
Sakontzeko…

IRAKURZALETASUNA:
Irakurtzeko
ohitura hartzearen helburua zera da,
ikasleei beren kasa edonolako testuak
irakurtzeko ohitura hartzen laguntzea.
Irakurtzeko ohitura kuriositatea pizteko
bidea
ere
badenez,
irakurtzeko
zaletasuna
hartzeko
ez
ezik,
irakurketaren
bidez
jasotzen
den
jakintzaz gozatzeko ere balio du.
Sakontzeko…

Elkarri josita daudenez hiru multzoak, bat hobetzen bada gainerakoak ere hobetu egiten
dira: irakurtzeko ohitura hartuz gero, jakiteko, ikasteko eta ikasitakoa banatzeko irakurketa
gehiago egiten da, eta erakusteko irakurketa zenbat eta gehiago eta hobeto erabili,
gehiago eta hobeto garatuko da irakurtzeko ohitura. Hori dela-eta, irakurketaren inguruko
erabakiak egituratzeko ere balio dute.
Jarduketa-ardatzak eta horietako bakoitzaren helburuak IRAKURGUNEA webguneko
erreferentziazko hainbat dokumentutan markatuta agertzen dira: Irakurketa lantzeko
orientabideak Lehen Hezkuntzan, Irakurketa lantzeko orientabideak Bigarren Hezkuntzan
eta Jardunbide egokien gidaliburua. Irakasleak eta irakurketaren irakaskuntza. Halaber,
dokumentu horiek Ikastetxearen Irakurketa Plana sortzeko prozesuko etapetako
bitartekoak eta ibilbideak zehazten dituzte.
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Irakasleen prestakuntza
Hezkuntza-sistemari datozkion erronka berriei aurre egin beharragatik eta Euskadin egin
diren kanpoko nahiz barruko ebaluazioen (Diagnosiaren Ebaluazioa, PISA) emaitzek
erakutsitako bilakaeragatik, konturatuta gaude premiazkoa dugula prozedurak berritzea,
bai gure sistema etengabe hobetzeko bai eta gure ikasle guztien gaitasunak areagotzen
jarraitzeko ere. Berrikuntza horren ardatzetako bat irakasleen gaitasun profesionala
hobetzea da.
Hezkuntza Sailak, horregatik, Prestakuntza Ekimen Global bat jarri du Oinarrizko
Hezkuntzako eskolak (Lehen Hezkuntzakoak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzakoak)
ematen dituzten ikastetxe publiko guztien eskura, 2017-2018ko, 2018-2019ko eta 20192020ko ikasturteetan garatuko dena. Ekimen horren barruan, irakasleei aholku emateko
zerbitzuaren bidez, Hezkuntza Sailak irakurketako ulermenaren gaineko prestakuntzamodulu oinarrizkoa ere jarri du martxan, eta hor hartzen diren erabakiak aintzat hartuko
dira Zentroko Irakurketa Planerako.
Bestalde, IRALE programaren barruan ere (irakasleak alfabetatzeko eta euskalduntzeko
programa), irakurketa propio lantzen den bi ikastaro eskaintzen dira: R 300 ikastaroa
(Irakasgaitasuna eta hizkuntza-gaitasuna sendotzeko ikastaroa) eta R 800 ikastaroa
(Hizkuntza-konpetentzia jardun didaktikoan).
Komunikazioa Linguistikoa konpetentzia garatzeko Prest_Garan dagoen eskaintza ahaztu
gabe.
Garrantzi handikoa da irakasleak irakurketa-kontuetan ondo prestatuta egotea, hori izango
baita Zentroko Irakurketa Plana taxutzeko eskolak irakurketari buruz erabakiak hartzeko
oinarria. Erabaki horien abiapuntua kontzientzia eta sentsibilizazioa izango dira, irakasle
guztiek irakurketa zenbateraino garrantzitsua den ulertzea, zer ezaugarri dituen, zer
prozesu dituen eta zer estrategia behar diren ikasleak gidatzeko, testuak ulertzeko
prozesuan.
Hala, irakurria ulertzeko gaitasuna hobetzeko lana kontzepzio horietatik abiarazi daiteke,
eta sistematikoki txertatu gai eta etapa guztietan, akordioen bidez eta organizatu eta
planifikatutako ekintzen bidez, ikasleei irakurle onak izaten laguntzeko.

Irakasleentzako prestakuntza-proposamena…


HEZIBERRI 2020. Prestakuntza Modulua. Irakurtzeko gaitasuna. Ikasteko irakurri /



Irakasleen prestrakuntza. Prest_Gara



R300: Irakasgaitasuna eta Hizkuntza-gaitasuna sendotzeko ikastaroa.



R800: Hizkuntza-konpetentzia jardun didaktikoan.

Beste dokumentu interesgari batzuk…

9

NOLA PRESTA DEZAKEGU GURE ZENTROKO
IRAKURKETA PLANA?

Zentroko Irakurketa Plana prestatzeko
tresna bat:
•

Zentroko irakurketa plana
prestatzeko eredua (eranskina ikusi)
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Diagnostikoa
Galdera hauei erantzun behar zaie pauso honetan:
Zein da gure egoera? / Zer aldatu nahi dugu?
Zergatik? / Zer baliabide ditugu eskura aldaketa hori burutzeko?
Errealitateari buruzko hasierako hausnarketa edo ikerketa egin behar da, aldatzea
komeni den premia edo egoera identifikatu behar da, aldatzekoa den horrekin
lotutako faktoreak aztertu eta eskura dauden baliabideak identifikatu (jendea,
dirua...).
Diagnosi-ebaluazioa, eta barruko nahiz kanpoko ebaluazioak, abiapuntu egokia izan
daitezke irakurketaren inguruan elkarrekin egindako lanari buruz gogoeta egiteko, eta
zentro bakoitzeko praktikak aztertzeko, detektatzeko zertan diren sendo eta zertan ahul.
Zentroak aukeran dauka aspektu horietako batean edo batzuen gainean jarduteko,
bakoitzaren neurriaren eta premien arabera.
Gogoan izan...
•

Ezin da inondik ere zentroaren testuinguru espezifikoa bistatik galdu (inguruaren
ezaugarriak, ikasleak, familiak, gizarte-eragileak...).

•

Ezinbestekoa da gaitasun teknikoaren eta ekonomikoaren ebaluazio errealista
egitea, antolatuko den edozein jarduketa zorrotz egokituta egoteko eta
bideragarri izateko.

•

Aukera ona izan daiteke gizarteko beste eragile batzuk ere plana prestatzera
biltzea (kolaborazioak...). Lagungarria da zentroek inguruko beste eragile
batzuekin (familiak, liburutegia, beste eragile batzuk...) daukaten harremana
aztertzea.

Diagnóstico

Planerako beharrezko diagnosia egiten laguntzeko tresnak:



Zentroak irakurketaren inguruan ezarrita dauzkan praktika didaktikoak aztertzeko
txantilloia.
DAFO azterketa egiteko txantilloia. (eranskina ikusi)

Ikasleen zailtasunak diagnostikatzeko beste baliabide batzuk…
Ebaluatzeko beste baliabide batzuk…
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Helburuak
Kasu honetan, galdera hauei eman behar zaie erantzuna:
Zer landu nahi dugu? / Zer lortu nahi dugu?
Helburu orokorrak nahiz espezifikoak ezarri, diagnostikoaren arabera, eta
operatibizatu.

Helburuok oso argi eta zehatz ezarri behar dira, eskola-komunitatetik ahalik eta jende
gehien inplikatzeko moduan, eta ezin dute gehiegizkoak izan, errazago berrikusi eta
ebaluatzeko.
Benetako premien araberakoak izan behar dute, detektatutako egoeraren aurrerabidea
erakutsi behar dute, eta aurrerabide hori lortzeko beharrezko izango den estrategia
inplizituki barruan izan.
Helburuak operatibizatu ahal izateko, aurreikusitako emaitzak gogoan izan behar dira.
Aurreikusitako helburuek neurtzeko modukoak izan behar dute eta aurreikusten diren
aldaketen gradua, mota edo kopurua adierazi.

Gogoan izan...
•

Helburuek errealak izan behar dute, eta eskura dauden baliabideen
araberakoak.

•

Oso lagungarria izan daiteke helburuak lehentasunen arabera antolatzea, eta
arreta berezia jartzea zentroak irakurketari ematen dion tratuari, etapa guztietan
eta arlo nahiz gai guztietan.

•

Aniztasunari kontu egin behar zaio, baita helburuak planteatzen hasteko garaian
ere.

•

Helburuok lortu nahiak antolaketan nahiz prestakuntzan eragingo dituen
premiak gogoan izan behar dira beti.

•

Ezin baita ahaztu plan honetako helburuak zentroko gainerako estrategietan
ondo txertatu behar direla: hizkuntza-proiektuan eta programazio didaktikoan,
hobekuntza-planean...

•

Gure hezkuntza-esparrua arautzen duten gakoak ere aintzat hartu behar dira:
Heziberri 2020 Plana
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Jarduerak
Kasu honetan, galdera hauei eman behar zaie erantzuna:
Zer egingo dugu horretarako? / Nola? / Noiz? / Nork?
Jarritako helburuak betetzeko beharrezko izango diren ekintzak diseinatzea, eta
ekintzok aurrera eramateko eskuratu beharko diren baliabideak programatzea.
Ekintza bakoitzean honako kontu hauek zehaztuta eduki behar dira, ondo ordenatzeko eta
koordinatzeko:
• Zein izango den ekintza bakoitzaren arduraduna.
• Ekintza bakoitzak zerdenbora beharko duen; alegia, fase bakoitzerako lan-egutegia
zein izango den.
• Zer giza baliabide eta zer baliabide material beharko diren.
• Antolaketako zer neurri hartu beharko diren kontuan, espazioak erabiltzeko eta
denbora ondo banatzeko.
• Zer prozedura erabiliko den ekintzen jarraipena edo ebaluazioa egiteko eta
akordioak berrikusteko (ikus 5. pausoa).
Gogoan izan...
•

Komeni da garrantzi handiagoa ematea hartuko diren neurrien eraginkortasunari eta
eraginari, kopuruari baino.

•

Gure buruari galdetu behar diogu zenbateraino lagunduko duen planean ezarritako
jarduketa bakoitzak helburua betetzeko, eta ebaluatzeko irizpideak zein jarraipenprozedurak ezarri behar ditugu.

•

Komeni da aplikatzeko epe desberdina duten jarduketa eta estrategiak aukeratzea.

•

Garrantzitsua da zentroaren testuingurua edo errealitatea (baliabideak eta abar) eta
zentroan dabiltzanen errealitatea (ikasleak, familiak...) kontuan hartzen duten
jarduketak aukeratzea.

•

Komeni da gelaren barruan nahiz gelatik kanpo egitekoak diren jarduketak
konbinatzea.

•

Irakasleei irakurketa bultzatzeko prestakuntza eta motibazioa ematea ere egokia
izan daiteke.

•

Jarduketak definitzerakoan, komeni da enfokea eta erabiliko den metodologia
zehaztea.

•

Irakurtzeko ohitura ez ezik, irakurritakoa ulertzen eta ikasten laguntzen duten
ekintzak ere lantzea.

•

Planak aukera eman behar luke testu desberdinak lantzeko (tipologian, formatuan
edo euskarritan desberdinak), eragiketa kognitibo sakonak edo arinxeagoak
lantzeko. Lanean Informazio eta Komunikazioko Teknologia berriak integratzea
garrantzitsua da.

•

Komeni da irakurtzeko gaitasuna hobetzeko ez ezik, ahozko nahiz idatzizko
adierazpena lantzeko ekintzak ere antolatzea.

Ekintzen planifikazioa egiten laguntzeko tresna:

Planifikatzeko txantilloia (eranskina ikusi)
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Inplementazioa
Pauso honetan jarriko dira martxan aurreikusitako ekintzak.

Aurrez programatutako ideiak mamitzeko unea da inplementazioa.

Gogoan izan...
•

Garrantzitsua da helburuak beti gogoan izatea eta jarritako planari
jarraitzea; baina garrantzitsua da baita ere malgua izatea, aurrera joan
ahala beharrezko egokitzapenak egiteko.

•

Prozesuaren bide osoan jarraipena egitea ere funtsezkoa da, horrela
ikusiko da jarduketak ondo doazen edo beste nolabait orientatu behar diren.

•

Garrantzitsua da jendarteko giroa zaintzea, jarduketak behar bezala
lantzeko klima egokia sortuko bada.

Irakurketaren inguruan lan egiten laguntzeko baliabide batzuk:




Irakurtzen ikasi…
Ikasteko irakurri…
Irakurzaletasuna…
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Ebaluazioa
Kasu honetan, galdera hauei eman behar zaie erantzuna:
Nola gabiltza? / Zer lortu dugu?
Helburuak zenbateraino lortu ditugun neurtzea, jarduketan martxan direla nahiz
jarduketak amaitzean, eta, orokorrean, gainerako jarduketekin alderatuta.

Ebaluatzea da bidea ikusteko hasierako egoeratik aldatu nahi zena benetan aldatu den ala
ez. Hasieratik erabaki behar da helburuak nola neurtuko diren, adierazleak aurreikusitako
emaitzekiko neurtuta (zer-nolako datuak neurtuko diren) bai eta egiaztapen-iturriak ere
(datuok nondik aterako ditugun).
Ebaluatzeak aukera ematen du baita ere plana eraginkorra ote den ikusteko. Horretarako
kudeaketako adierazleak ezarri behar dira, helburuak, ekintzak, baliabideak, epeak,
emaitzak eta abar elkarrekiko egokiak diren ikusteko.
Egindako guztia sistematizatzeko ere balio du ebaluazioak, eta ikasitakoa beste zentro
batzuekin banatzeko.
Gogoan izan...
-

Garrantzitsua da ebaluazioa etengabea izatea eta jarraipena bide osoan egitea,
eta ez soilik bukaeran, horretarako, aurretik ondo zehaztu behar dira bai
jarraipena egiteko prozedura bai ebaluazio-irizpideak (3. pausoan “Jarduketak
programatzea”).

-

Komeni da adierazleak irisgarriak izatea (erraz eskuratzeko modukoak),
sentikorrak (aldaketak identifikatzeko modukoak), egiaztagarriak (objektiboki
egiaztatzeko modukoak) eta zehatzak (anbiguotasunik ez eragiteko).

-

Komeni da jarduerak bereiztea; batetik jarduerazkoak edo prozesukoak
(aurreikusitakoaren arabera, Planaren elementuak zenbateraino aplikatu diren
erakusten dutenak) eta, bestetik, emaitzazkoak (jarduketen ondorioak erakusten
dituztenak).

-

Komeni da ekintzetan jarduten duen jende ahalik eta gehienak hartzea parte
ebaluazioan.

-

Funtsezkoa da lortutako emaitzak hezkuntza-komunitate guztiari jakinaraztea eta,
batez ere, lorpenak begi-bistan jartzea, aurrerago beste ekintza eta kolaborazio
batzuk lantzeko asko lagunduko du-eta horrek.

Ekintzen ebaluaketa egiten laguntzeko tresna:
•

Ebaluatzeko txantilloia … (eranskina ikusi)

Ebaluatzeko beste baliabide batzuk…
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BALIABIDE-BANKUA
Ikastetxeetan irakurketaren inguruan egiten
den lana hiru ardatz nagusitan bana daiteke:
irakurtzen ikastea (irakurtzeko gaitasuna
garatzea), ikasteko irakurtzea (irakurketa
ezagutzaren garapenerako eta ikaskuntzarako
funtsezko tresna gisa) eta irakurzaletasuna
(irakurtzeko zaletasuna garatzea).
Baliabide-banku honek irakurketaren gaineko
lanerako askotariko aukerak eskaintzen
dizkigu, hiru ardatz horien arabera sailkatuta.
Gainera, Ikastetxearen Irakurketa Planaren
helburua ikasleen irakurtzeko konpetentzia
hobetzea izanik, ebaluazioarekin lotutako atal
bat eskaintzen da.
Askotariko
baliabideak
aukeratu
dira
(hausnarketarako
artikulu
eta
bideoak,
jarduerak,
testuak,
planteamendu
metodologikoak, unitate didaktikoak, tresnak
eta txantiloiak...), jardunbide egokien eredu
gisa
proposatzen
direnak
ikastetxeek
Irakurketa Plana lantzerakoan aintzat har
ditzaten.

Elkarri josita daudenez hiru multzoak, bat
hobetzen bada gainerakoak ere hobetu
egiten dira: irakurtzeko ohitura hartuz gero,
jakiteko, ikasteko eta ikasitakoa banatzeko
irakurketa gehiago egiten da, eta
erakusteko irakurketa zenbat eta gehiago
eta hobeto erabili, gehiago eta hobeto
garatuko da irakurtzeko ohitura. Hori delaeta, irakurketaren inguruko erabakiak
egituratzeko ere balio dute.
.

Jarduketa-ardatzak eta horietako bakoitzaren helburuak
IRAKURGUNEA webgune
honetako erreferentziazko hainbat dokumentutan markatuta agertzen dira: Irakurketa
lantzeko orientabideak Lehen Hezkuntzan, Irakurketa lantzeko orientabideak Bigarren
Hezkuntzan eta Jardunbide egokien gidaliburua. Irakasleak eta irakurketaren irakaskuntza.
Halaber, dokumentu horiek Ikastetxearen Irakurketa Plana sortzeko prozesuko etapetako
bitartekoak eta ibilbideak zehazten dituzte.
.

Baliabide gehiago:



Webgune interesgarriak.
Zure zonaldeko Berritzegunea
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IRAKURTZEN IKASTEA
Irakurtzen nahiz idazten ikastea bost zutabe hauen gainean eraikitzen da:

Irakurtzen ikastea irakurtzeko gaitasunak garatzea da, irakurketaren oinarrizko trebetasun
funtzionalak eskuratzera iristea. Irakurketarako ezinbestekoa da, alde batetik, hitza
antzematea (deskodetzea) eta, bestetik, esanahia identifikatzea (ulertzea)
Irakurtzen ikastea funtsezko trebetasuna da eskola-adinean daudenentzat, eta oinarrizko
gaitasun bat egungo kultura letratuan eta mundu globalizatu garaikidean. Irakurketa
gaitasun konplexu bat, eta askotariko prozesu mentalek esku hartzen dute ekintza horretan
–prozesu psikologikoek (pertzepziozkoek, prozesamendu lexiko, sintaktiko eta
semantikoek) eta jakintzek (fonologiko, ortografiko, sintaktiko eta semantikoek, testu- eta
testuinguru-jakintzek)–, idatzizko informazioaren esanahia atera eta interpretatzeko.
Mundu letratu batean bizi gara; beraz, pertsona bat sortzen denetik, inprimatutakoa
ezagutu behar du. Hau da, beharrezkoa da testuari buruzko eta testuaren eta formaren,
funtzioaren, euskarriaren eta idazkeraren arteko erlazioari buruzko ezagutzak barneratzea.

Sakontzeko:


HEZKUNTZAREN, IKUS-ENTZUNEZKOEN ETA KULTURAREN EREMUKO AGENTZIA
EXEKUTIBOA, EACEA P9 - EURYDICE.La enseñanza de la lectura en Europa: contextos,
políticas y prácticas. Brusela: EACEA, 2011.



EUSKO JAURLARITZA, HEZKUNTZA SAILA. Jardunbide egokien gidaliburua. Irakasleak eta
irakurketaren irakaskuntza.



FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. “La comprensión lectora: historia y componentes del proceso
lector”. Publicaciones didácticas. Publicaciones Didácticas, 52. zk



NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH AND HUMAN DEVELOPMENT. National Reading
Panel.Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research
literature on reading and its implications for reading instruction. Washington: U.S. Departament
of HEalth and Public Services, 2000



RIPOLL, J.C. eta AGUADO, G. Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes. Madril: EOS,
2015.



GARCÍA MOLINA, S. Psicopedagogía de la lengua escrita. I bolumena I. Madril: EOS, 2008.
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Kontzientzia fonologikoa lantzeko
Kontzientzia fonologikoa hizketa
osatzen duten askotariko unitateak
identifikatu
eta
manipulatzeko
gaitasuna da: esaldiak, hitzak,
silabak eta fonemak (hizkuntza
mintzatuaren unitate txikiena).
Ezagutza
fonologikoaren
irakaskuntzak fonemaz jabetzen eta
ezagutza fonologikoarekin lotutako
trebetasunak
irakurketara
eta
idazketara
eramatea
errazten
laguntzen du.
Gaiari buruzko ikerketen arabera, adituak ados daude irakurmenaren garapena iragartzen
duen faktore bat dela esatean. Kontzientzia fonologikoa handitzeko estrategiak ezartzea
ezinbestekoa da irakurtzeko gaitasuna arrakastaz eskuratzeko.
Trebetasun hauek txikitatik irakasteak eragin handia du irakurtzeko konpetentzia
garatzerakoan, eta konpetentzia hori garatzen eta emaitzak hobetzen laguntzen die
irakurtzeko zailtasunen bat duten pertsonei. Horregatik, funtsezkoa da txikitatik detektatzea
prozesamendu fonologikoan zailtasunik dagoen.

Sakontzeko:


HARANBURU, M. et al. Kontzientzia fonologikoa lantzeko programa. Donostia: Erein, 2008.



VALLÉS, A. Conciencia Fonológica. Valentzia: Promolibro, 2008.



NAFARROAKO HEZKUNTZA BEREZIKO BALIABIDE ZENTROA. NHBBZ. Materiales para
trabajar las habilidades fonológicas. Iruñea: Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabide
Zentroa.



JIMÉNEZ GONZÁLEZ, J. eta ORTIZ GONZÁLEZ, R. Conciencia fonológica y aprendizaje de
la lectura: teoría, evaluación e intervención.Madril.: Síntesis, 1994.
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OHARRA: Hurrengo baliabide-zerrendak irakurketa lantzeko hainbat aukera biltzen ditu. Horietako asko interneten
eskuratu daitezke. Baliabideak jardunbide egokien eredu edo ikastetxeak aintzat har ditzakeen jarduera gisa
proposatzen dira.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Metodología

Zure Berritzegunean

para
la adquisición de
una
correcta
conciencia
fonológica

Test

Artikulu honek kontzientzia
fonologikoa
nola
landu
laburbiltzen du eta lanerako
jarraibideak ematen ditu.
Baliabidea ikusi

Dislexiaren
diagnostiko
goiztiarra
egiteko
froga,
prozesamendu
fonologikoarekin
lotutako
gabezietan
oinarritua;
lau
urteko
haurrekin
aplika
daiteke.
Baliabidea ikusi

Conciencia

Conciencia

Conciencia

fonémica:
Vocales

fonológica

fonológica

Komunikazio handigarriari eta
alternatiboari
buruzko
Aragoiko Gobernuaren atariak
behar bereziren bat duten
ikasleen
komunikazioa
errazten duten piktogramak,
irudiak,
materialak
eta
softwareak
biltzen
ditu.
“Materiales”
atalean,
kontzientzia
fonologikoa
lantzeko gune bat dago.
Baliabidea ikusi

Blog
honek
kontzientzia
fonologikoari
buruzko
hezkuntza-materialak biltzen
ditu.
Baliabidea ikusi

Kataluga 2.0

Katamotz hitzak

Fonemak

Grafema-fonemak, silabak,
hitzak eta esaldiak erabiliz
kontzientzia
fonologikoa
lantzeko
ariketa
metalinguistikoak.
PC-an deskargatu daitezke.
Baliabidea ikusi

Grafema-fonemak,
silabak,
hitzak eta esaldiak erabiliz
kontzientzia
fonologikoa
lantzeko
ariketa
metalinguistikoak. Tableta eta
mugikorrerako aplikazioak.
Baliabidea ikusi

kontzientzia
fonologikoaren
bidez
lantzen.

Kontzientzia fonologikoaren
garapena laguntzeko bi
aurkezpen interaktibo. Haur
Hezkuntza.
Baliabidea ikusi

para
la
detección temprana
de las dificultades en
el aprendizaje de la
lectura y escritura

Begizorrotz,
silábico y global
Irakurketaren
ikaskuntzan
murgiltzeko, eta fonemagrafema asoziazioa (soinualetra) eta hitzen antzemate
orokorra
lantzeko.
Haur
Hezkuntza
eta
Lehen
Hezkuntza
(irakurtzeko
zailtasunekin).
Baliabidea
ikusi

Irakurketa-idazketa
kontzientzia
fonologikoaren
bidez lantzeko materiala.
Baliabidea ikusi

Salto saltoka
Letrak eta haien soinuak
lantzeko mahai-jokoa.
Baliabidea ikusi
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Fonetika lantzeko
Kodea ikasteak, hau da, hitzak
antzemateak ikasleari soinuen eta
letran artean dagoen lotura (fonemagrafema)
modu
esplizitu
eta
sistematikoan
identifikatzen
laguntzen dio.
Letra-soinua lotura sistematikoki
irakasteak ekarpen handia egiten dio
ikaslearen irakurtzeko gaitasunaren
garapenari.
.
“(…) hizkuntza gardenetan, gaztelania eta euskara kasu, grafema-soinu lotura
sistematikoki landuko duten irakurketa-metodoak erabiltzea komeni da, babes zientifikoa
duten metodo sintetikoak alegia; babes zientifiko horren jatorria izanik, alde batetik,
ikaslearen buruaren funtzionamenduari buruzko ezagutza, eta, bestetik, esperotako
moduan ikasi ez duten umeei laguntzeko printzipio horietan oinarrituta erabilitako eskuhartze teknika arrakastatsuak”*
* Ripoll,JC eta Aguado, G. (2015) Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes. EOS

Sakontzeko:


RIPOLL, J.C. eta AGUADO, G. Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes. Madril:
EOS, 2015.



EUSKO JAURLARITZA. HEZKUNTZA SAILA. Jardunbide egokien gidaliburua. Irakasleak
eta irakurketaren irakaskuntza.
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OHARRA: Hurrengo baliabide-zerrendak irakurketa lantzeko hainbat aukera biltzen ditu. Horietako asko interneten
eskuratu daitezke. Baliabideak jardunbide egokien eredu edo ikastetxeak aintzat har ditzakeen jarduera gisa
proposatzen dira.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Sinergias

en torno
a la lectura, Aula de
innovación
educativa
Irakurketari
buruzko
bi
ikuspegien
arteko
antzekotasunak
bilatzen
dituen
argitalpen
monografikoa.
Baliabidea ikusi

Zure Berritzegunean

Irakurketa digitala

Katamotz hitzak

Arbel
digitalaren
irakurtzen
eta
irakasteko.
Hezkuntzako
1.
Euskara.
Baliabidea ikusi

Grafema-fonemak,
silabak,
hitzak eta esaldiak erabiliz
kontzientzia fonologikoa lantzeko
ariketa
metalinguistikoak.
Tableta
eta
mugikorrerako
aplikazioa.
Baliabidea ikusi

bidez
idazten
Lehen
zikloa.

Kataluga 2.0

Yinayangu.

Irakurketa-idazketa

Grafema-fonemak, silabak,
hitzak eta esaldiak erabiliz
kontzientzia
fonologikoa
lantzeko
ariketa
metalinguistikoak.
PC-an
deskargatu
daitezke.
Baliabidea ikusi

Konfiguratzeko
aukera
ematen duen joko honetan,
landu
beharreko
hitzak
aukeratu eta era askotako
jarduerak egin ditzakezu
(silabak
ala
letrak
ordenatzea,
etab.).
Baliabidea ikusi

lantzeko ariketak.

Silabak

Aprendo a leer con

Cuadros

Lehen
silabak
ikasten
hasteko
ordenagailurako
jolasa.
Baliabidea ikusi

el método global por
campos semánticos

Recopilación

Recopilación

Archivos
Lectoescritura

de
de

Blog
honetan
heziketamateriala
aurki
daiteke.
“Conciencia
LinguísticaLectoescritura”
kategorian,
fonetika lantzeko baliabideak
daude.
Baliabidea ikusi

Koaderno fonologikoak eta
eremu
semantikoen
araberako metodo orokorra
elkartuz
irakurketa
eta
idazketa lantzeko material
maneiagarria.
Haur
Hezkuntza
eta
Lehen
Hezkuntzako
1.
zikloa.
Baliabidea ikusi

materiales
Lectoescritura

de
de

Komunikazio
handigarriari
eta alternatiboari buruzko
Aragoiko
Gobernuaren
atariak behar bereziren bat
duten ikasleen komunikazioa
errazten duten piktogramak,
irudiak,
materialak
eta
softwareak biltzen ditu, baita
deskargatzeko
material
elaboratua
ere.
Baliabidea ikusi

Gaia lantzeko hainbat ariketa
letra batetik abiatuz (fonemari
lotuta).
Lehen
Hezkuntza.
Baliabidea ikusi

fonéticos y
autodictados
Bi
aurkezpen
interaktibo
soinudun diskriminazio fonetikoa,
kontzientzia
fonologikoa,
irakurketa-idazketa
eta
autodiktatuak lantzeko. Haur
Hezkuntza
eta
Lehen
Hezkuntzako 1. zikloa.
Baliabidea ikusi

Salto saltoka
Letrak
eta
haien
soinuak
lantzeko
mahai-jokoa.
Baliabidea ikusi
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Jariotasuna lantzeko
Irakurtzeko jariotasuna abiaduraz,
zehaztasunez
eta
adierazkortasunez
irakurtzeko
gaitasuna
da.
Irakurketaren
praktikaren bidez garatzen da eta
testuak
ulertzeko
funtsezko
trebetasuna da.
Irakurtzeko jariotasuna irakasteak errendimendua hobetzen du, ikaslearen irakurketa-maila
eta adina edozein dela ere. Jariotasunak eta ulermenak elkarrekiko mendekotasuna dute:
jariotasunak ondo ulertzen laguntzen du, baina ezinezkoa da jariotasun ona izatea ulertu
gabe irakurriz gero.
“(..) Jariotasuna hobetzeko esku-hartzea erraz samarra da, eta ikerketetan oinarritutako
zenbait akordiok argudiatzen dute irakurketa praktikatuz lantzen dela jariotasuna.
Irakurketa lagundua da estrategia nagusia, eta zenbait formatu ditu (irakurketa azkarra,
berdinen arteko tutoretza...). Erraz aplika daiteke, ez duelako jakintza edo prestakuntza
espezializaturik behar. Nahikoa da pertsona batek ozen irakurtzea eta beste batek
prozesua ikuskatzea eta hobetzen laguntzea.” *
* Ripoll,JC eta Aguado, G. (2015) Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes. EOS

Sakontzeko:


RIPOLL, J.C. eta AGUADO, G. Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes.
Madril: EOS, 2015.
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OHARRA: Hurrengo baliabide-zerrendak irakurketa lantzeko hainbat aukera biltzen ditu. Horietako asko interneten
eskuratu daitezke. Baliabideak jardunbide egokien eredu edo ikastetxeak aintzat har ditzakeen jarduera gisa
proposatzen dira.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Zure Berritzegunean

La

Velocidad

Irakasleek
irakurketa
lagundua
irakurtzeko
jariotasuna
hobetzeko
estrategia gisa erabiltzeari
buruzko
artikulua.
Baliabidea ikusi

Artikulu honetan azaltzen da
irakurtzeko
abiadura
beharrezkoa izan arren ez
dela
nahikoa
jariotasun
egokia edukitzeko, eta bi
termino horiek maiz nahasi
egiten
direla.
Baliabidea ikusi

Rúbrica

Irakurketa

Katamotz

eraginkorra
koebaluatzeko
errubrikak

Kalalekto 1.1

lectura asistida
mejora la fluidez y la
comprensión lectora

evaluación de
fluidez lectora.

de
la

Irakurriaren
ulermena
ebaluatzeko erreferentziazko
lan-sorta
bat.
Lehen
Hezkuntza
eta
DBH.
Baliabidea ikusi

Katahots
Testuak aukeratu eta ahots
sintetizatu
baten
bidez
entzuteko
tresna.
Baliabidea ikusi

lectora ≠
Fluidez lectora

Ozenki
irakurtzea
ebaluatzeko errubrikak.
Baliabidea 1 ikusi
Baliabidea 2 ikusi

¿Sabes como modelar
la lectura fluida de tus
alumnos?
Artikulu
honek
jariotasuna
ikasgelan 7 urratsetan lantzeko
jarraibideak
ematen
ditu.
Baliabidea ikusi

Lectura.-

Ikasleei irakurketa prozesua
hobetzen
laguntzen
dien
software
libreko
programa.
Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3.
zikloak. Gaztelania eta euskara.
Baliabidea ikusi

Lectoescritura:

Conciencia

Ohiko hitzen bidez irakurketa
lantzeko
ordenagailurako
materiala.
Baliabidea ikusi

Blog honetan heziketa-materiala
aurki
daiteke.
Semantika
lantzeko askotariko jarduerak
topa ditzakezu: antzekotasunen
arabera multzokatzea, ezaugarri
komuna, osatu esaldia, hizkizopak...
Baliabidea ikusi

Las
1000 palabras más
frecuentes
del
castellano

semántica
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Lexikoa lantzeko
Lexikoa
hitzen
esanahiaren
ezagutza
da,
ezinbestekoa
irakurriaren ulermena garatzeko.
Irakurketa-idazketak aurrera egin
ahala, lexikoaren eta ulermenaren
arteko lotura aldebikoa
da.
Lexikoaren ezagutzak irakurketa
hobetzen du eta irakurtzearen
esperientziak lexikoa handitzen
laguntzen du. Lexiko zehatzari
dagokionez,
beharrezkoa
da
arloek eta irakasgaiek egiten
dioten ekarpenari arreta jartzea.

Hainbat ikerketaren arabera, Haur Hezkuntzako ikasleen lexiko mailari erreparatuz Lehen
Hezkuntzako lehenengo mailetan izango duten ulermen maila aurreikusten da.*
Hitz bat ezagutzea edo ez ezagutzea ez da zirt edo zartekoa, continuum gisa ulertu behar
da. Hau da, ikasketa-prozesu bat gertatu behar da: hitza ez ezagutzea, haren esanahiaren
ideia orokor bat izatea, sakontasunez ezagutzea eta beste hitz batzuekin duen lotura edo
harreman metaforikoa jakitea.
Lexikoa modu esplizitu edo inplizituan irakatsi daiteke, hitzekin kontaktua izanez ahozko
hizkuntzaren edo irakurketaren bidez. Biek laguntzen dute irakurketa hobetzen, baina
eraginkorrenak irakasteko bi moduak elkartzen dituzten sistemak dira.**

* La enseñanza de la lectura en Europa: contextos, políticas y prácticas (Eurydice).
** Ripoll, JC eta Aguado, G. (2015) Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes. EOS

Sakontzeko:


RIPOLL, J.C. eta AGUADO, G. Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes.
Madril: EOS, 2015.



HEZKUNTZAREN, IKUS-ENTZUNEZKOEN ETA KULTURAREN EREMUKO
AGENTZIA EXEKUTIBOA, EACEA P9 - EURYDICE. La enseñanza de la lectura en
Europa: contextos, políticas y prácticas. Brusela: EACEA, 2011



CUNNINGHAM, A. eta STANOVICH, E. “Los efectos de la lectura en la mente”.
Estudios Públicos, 108, 2007.
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OHARRA: Hurrengo baliabide-zerrendak irakurketa lantzeko hainbat aukera biltzen ditu. Horietako asko interneten
eskuratu daitezke. Baliabideak jardunbide egokien eredu edo ikastetxeak aintzat har ditzakeen jarduera gisa
proposatzen dira.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Análisis

Zure Berritzegunean

Hitziki

Esanbaki

Lexikoa gaika sailkatuta. Egokia
hautatzeko jokoa. Tablet edo
mugikorrerako.
Doakoa.
Baliabidea ikusi

Lexikoa eta haren erabilera
esaldietan.
Tablet
eta
mugikorrerako appa. Doakoa.
Baliabidea ikusi

Animaliak

Ikasikusi

Baserri

Animaliei buruzko lexikoa,
puzzle eta jolasekin. Tablet eta
mugikorrerako appa. Doakoa.
Baliabidea ikusi

Gaiaren eta zailtasunaren arabera
sailkatutako lexikoa. Pantailan
irudia agertzen den bitartean hitza
asmatu behar da. Tablet eta
mugikorrerako appa. Doakoa.
Baliabidea ikusi

Baserriarekin lotutako lexikoa
ikasteko hainbat jolas. Tablet
eta
mugikorrerako
appa.
Doakoa.
Baliabidea ikusi

Katamotz hitzak

Who

Hitza pasa

y revisión
crítica
de
los
materiales
de
evaluación
de
la
competencia léxica
Irakurriaren ulermenaren eta
lexikoaren tamainaren arteko
interrelazioa azaltzen duen
ikerketa.
Baliabidea ikusi

Grafema-fonemak,
silabak,
hitzak eta esaldiak erabiliz
kontzientzia
fonologikoa
lantzeko
ariketa
metalinguistikoak. Tablet eta
mugikorrerako
aplikazioa.
Baliabidea ikusi

Bingo.Hitz
ohikoenak
frecuentes

wants to be a
millionaire?
Lexiko
jolasa
Galdera eta erantzunen bidezko
jolasa PPT formatuan. Nahi den
lexikoan
sakontzeko
egokitu
daiteke.
Berritzegunearen
“Ulergarritasunaren
bidean”
ikastaroko materiala.
Edozein
etapatarako.
Baliabidea ikusi

Vocabulario
Palabras

Lehen Hezkuntzako 1. zikloa.
Gaztelania
eta
euskara.
Baliabidea ikusi

(materiales,
registros)

Ikasgelan landutako lexikoa
errepasatzeko jokoa. PPT
formatuan deskargatu daiteke
eta hitzak gehitu edo aldatu
daitezke. Berritzegunearen
“Ulergarritasunaren bidean”
ikastaroko materiala.
Baliabidea ikusi

Vocabulario
pruebas,

Blog honetan heziketa-materiala
aurki
daiteke.
Baliabidea ikusi

y

(euskera
castellano)

Portal
Aragonés
de
la
Comunicación Aumentativa y
Alternativa reúne pictogramas,
imágenes,
materiales
y
software
que
facilitan
la
comunicación
de
aquellos
alumnos con algún tipo de
necesidad
educativa
de
comunicación y descargables
de materiales elaborados.
Baliabidea ikusi
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Ulermena lantzeko
Irakurritakoaren ulermena hizkuntza-plano soila gainditzen duen komunikazio-gaitasuna
da. Era berean, testuaren esanahia eraikitzeko prozesua barne hartzen du, deskodetzetik
eta hizkuntza-ulermenetik interpretazio eta balorazio pertsonaleraino, testuarekin hartuemanean irakurleak egindako esfortzuaren bidez.

Esanahiaren eraikuntza trebetasun aktibo bat da, eta ekintza horretan motibazioaz eta
asmoaz gain, pentsatzeko eta arazoak konpontzeko prozesuek eta irakurlearen ezagutzek
parte hartzen dute. Hala, beharrezkoa da hausnarketa bateratu batetik abiatzea eta gako
metodologiko batzuk adostea ikasleei prozesu horretan laguntzeko, eta irakurketaestrategiak eta testuen ulermenean eta interpretazioan parte hartzen duten prozesuei
buruzko ezagutzak aplikatzea/lantzea askotariko testuetan (etengabeak, etenak,
analogikoak, digitalak hainbat formatutan, askotariko hizkuntzetan…), zentzua eta helburu
jakin bat duten lanak egiteko.
Horrenbestez, piramidearen oinarria osatzen duten lau eremuak beharrezko elementuak
dira irakurketa-prozesuan, baina ez dira nahikoa ulermen aberats eta sakon bat lortzeko;
horretarako, ulermena modu espezifikoan landu behar da.
Irakurriaren ulermenaren inguruko lanak ikasteko irakurketa atseginezko irakurketaren
eremu gisa eta irakurzaletasuna barne hartzen ditu.

Sakontzeko:


CALERO, A. Comprensión lectora. Estrategias que desarrollan lectores autorregulados.
Comprensión- lectora.org, 2017.



GARCÍA PÉREZ, J.R., ROSALES PARDO, J. eta SÁNCHEZ MIGUEL, E., La lectura en el
aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer. Bartzelona: Grao, 2010.



SOLÉ, I. Estrategias de lectura. Bartzelona: Grao, 1998.
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Ikasleen aniztasuna kontuan hartzeko
Irakurketa funtsezkoa da garapen hezitzaile,
pertsonal eta emozionalean. Hala ere, hainbat
ikasleren irakurtzeko trebetasunak ez dira
egokiak irakaskuntza-ikaskuntza egoeretan
autonomiaz
lan
egiteko.
Horregatik,
beharrezkoa da ideia garrantzitsu batzuk
aintzat hartzea:



Irakurketak eta idazketak, jabetze-prozesu gisa, denbora eta gaitasun-aniztasuna
aintzat hartzea behar dituzte (irakurtzeko edo idazteko zailtasun espezifikoak,
gaitasun handiak...), baita askotariko erritmo eta egoera pertsonalak kontuan
hartzea ere (berandu hastea, etab.).



Irakurketaren lanketari eta ikasleen aniztasunaren atentzioari ekiteko, ikastetxeak
planteamendu pedagogiko bat behar du.



Esku-hartze hezitzailearen bidez lagunduko duen behaketa eta jarraipen
sistematikoa beharrezkoak dira. Irakurketa-konpetentziaren garapenarekin
lotutako zailtasunak goiz detektatzeko eta irakaskuntza-ikaskuntza egoeretan
ikasleen askotariko beharrei (ikasle etorkinak, dislexia eta antzeko zailtasun
espezifikoak dituzten ikasleak,...) erantzuteko prozedurak eta tresnak behar dira.

Badago jatorri neurobiologikoa duen ikaskuntzarako behar espezifiko bat: dislexia.
“Ondorioak edo albo-ondorioak ulermen arazoak eta inprimatutako lengoaiarekiko
esperientzia eskasa dira, eta horrek lexikoaren eta ezagutza orokorraren garapena
oztopatzen du. Derrigorrezko hezkuntzan eta ondoren hainbat modutan agertzen da eta
askotariko esku-hartze eta egokitzapen beharrak sortzen ditu”.*
Aniztasuna kontuan hartzeak, lan sistematiko eta antolatu batekin batera, irakurtzeko
zailtasunen zati handi bat saihestea eta konpentsatzea eta arrakasta akademikoa ekartzen
ditu.
*Lyon, Shaywitzy Shaywitzy, 2003, p. 2.

Sakontzeko:


EUSKO JAURLARITZA. HEZKUNTZA SAILA. Jardunbide egokien gidaliburua. Irakasleak
eta irakurketaren irakaskuntza.



SELLÉS, Mª. A. eta SENDRÓS, M. ¡Leemos! Propuestas prácticas para acercar la lectura a
todos. Bartzelona: Horsori, 2016.



GISPERT, D. eta RIBAS L. Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la
lectura.Bartzelona: Grao, 2010.
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OHARRA: Hurrengo baliabide-zerrendak irakurketa lantzeko hainbat aukera biltzen ditu. Horietako asko interneten
eskuratu daitezke. Baliabideak jardunbide egokien eredu edo ikastetxeak aintzat har ditzakeen jarduera gisa
proposatzen dira.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Haurren

Zure Berritzegunean

Test

PROLEC

Dislexiaren diagnostiko goiztiarra
egiteko froga, prozesamendu
fonologikoarekin
lotutako
gabezietan oinarritua, lau urtetako
haurretan
aplikatu
daiteke.
Baliabidea ikusi

Test honen bidez irakurketa
ebaluatzen da eta zailtasunak
detektatzen dira idatzizko
materialaren ulermenean parte
hartzen
duten
prozesuetan: letrak
identifikatzea,
hitzak,
prozesu sintaktikoak eta
semantikoak
antzematea.
Baliabidea ikusi

Detección

dificultades
en la mecánica lectora

Ikusmen

Irakurtzeko mekanika behatzeko
txantiloia.
Baliabidea ikusi

Irakurketari aurre egiterakoan
ikusteko
zailtasunak
behatzeko txantiloia.
Baliabidea ikusi

Berni

Katamotz

Piruletras

Jolas forman diseinatutako
Berni
proiektuak
irakurriaren/idatziaren
ulermenean
zailtasunak
detektatzeko funtsezko bost
aldagai aztertzen ditu eta
diagnostiko goiztiar bat egitea
ahalbidetzen
du,
haurra
irakurtzen ikasten hasi aurretik.
(EHU).
Baliabidea ikusi

Irakurketa-prozesua
hobetzen
laguntzen duten Windows eta
GNU/Linux-erako software libreko
programak. Bide fonologikoarekin
eta bide lexikoarekin lan egitea.
Euskara eta gaztelania.
Katamotz Lectura. Irakurtzeko
jariotasuna eta abiadura
hobetzeko tresna.
Kataluga. Irakurtzeko eta
idazteko zailtasunak lantzeko
ariketak.
OggBikoiztu. Ahozko
adierazpena lantzeko bikoizketa
tresna erraza.
Katasimu. Euskaraz zenbatzen
ikasteko
jarduerak.
Katahots. Euskarazko
eta
gaztelaniazko testuen irakurketa
errazten duen “TTS” tresna.
Yinayangu. Ikasgelako
kideen
izenak
ikasteko
ariketak
eskaintzen
dituen
jolasa.
Baliabidea ikusi

Ios-erako app honek dislexia
lantzeko laguntza-jolas bat
biltzen du, zati bat doakoa eta
ordaindu
beharreko
deskargatzeko materialak ditu.
Baliabidea ikusi

Garapenaren
Jarraipenerako
Protokoloa:
Arreta
Goiztiarra
Hezkuntzan
Haurren
Garapenaren
Jarraipenerako Protokoloaren
helburua garapenean izan
daitezkeen
nahasmenduak
goiz
detektatzea
da,
hezkuntza-laguntzarekin
lotutako premia espezifikoak
eragin
ditzaketen
nahasmenduei
dagokienez.
Baliabidea ikusi

PRODISLEX
Lanerako tresna gisa balio
duen
protokoloa.
Hainbat
helburu ditu, hain zuzen ere
zailtasunak goiz detektatzea,
ikasle horien arrakasta lortzeko
estrategiak eskaintzea eta
ikaskuntzan
baldintza
berdinetan
parte
hartzea.
Baliabidea ikusi

para la detección
temprana
de
las
dificultades
en
el
aprendizaje
de
la
lectura y escritura

Detección
de dificultad.

arazoak

detektatzeko
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Irakurketa digitala

Pdle 3.0

Lixta

Arbel
digitalaren
bidez
irakurtzen
eta
idazten
irakasteko.
Lehen
Hezkuntzako
1.
zikloa,
irakurtzeko/idazteko
zailtasunak kontuan hartuz.
Baliabidea ikusi

Irakurtzeko
arbel
dinamikoa
irakurtzen ikasteko eta prozesua
automatizatzeko online software
berritzailea
da.
Irakurketaerrehabilitaziora bideratua.
Baliabidea ikusi

PC,
MAC,
tableta
eta
mugikorretarako
aplikazioa.
Lixtan lexikoa gehitu daiteke
eta
esfortzurik
gabe
memorizatzeko 4 jarduera
interaktibo sortu daitezke.
Baliabidea ikusi

Los

Lectura Fácil. EAE

Dislebi

irakurtzeko
zailtasunak
dituzten pertsonei hurbiltzeko
tresna.
Baliabidea ikusi

Irakurketa
Erraza
zer
den
azaltzen duen bideo laburra.
Zailtasunak dituzten pertsonekin
lan egiteko baliabideak eta
tresnak.
Baliabidea ikusi

Euskadiko Dislexia elkartea.
Baliabidea ikusi

Irakurle

clubes
de
Lectura Fácil Irakurketa

Mintzaira Bloga

Ikasle

Interneti konektatutako ahotssintesia.
Tresna
honek
idatzizko testu baten hitzak
entzuteko aukera gehitzen die
nabigatzaileei
edo
testuprozesadoreei.
Testuak
euskaraz,
ingelesez
edo
gaztelaniaz egon daitezke eta
sistemak ahots sintetiko bat
sortzen du, tonu eta soinu
naturalarekin eta hizkuntza
bakoitzari
dagokion
ahoskerarekin.
Baliabidea ikusi

Euskarazko materiala
biltzen
duen bloga. Material horietako
batzuek
irakurtzeko/idazteko
prozesua eskuratzeko zailtasunak
dituen ikasleei laguntzeko balio
dute.
Baliabidea ikusi

eskolatzea.
Irakurketa-idazketa

Ikasle

Ikasle etorri berriei nola

Dificultades

egokitu testuak

lectoescritura

eskolatzea.
Materialak
sugegorri

digitala

etorkinen
Lukene
txirene

Irakurriaren ulermena lantzeko
materiala.
Baliabidea ikusi

Lectoescritura
Komunikazio handigarriari eta
alternatiboari buruzko Aragoiko
Gobernuaren atariak behar
bereziren bat duten ikasleen
komunikazioa errazten duten
piktogramak,
irudiak,
materialak
eta
softwareak
biltzen
ditu,
baita
deskargatzeko
material
elaboratua ere.
Baliabidea ikusi

Argibideak
eta
Berritzeguneak.
Baliabidea ikusi

ereduak.

¡Leemos!

Propuestas
prácticas para acercar
la lectura a todos
Irakurtzeko zailtasunak dituzten
pertsonei
edo
hizkuntzan
murgiltzeko prozesuan dauden
pertsonei zuzendutako jarduerak.
Baliabidea ikusi

etorkinen

Ikasle etorkinekin lan egiteko
argibideak eta materialak.
Euskaraz eta gaztelaniaz.
Baliabidea ikusi

de

Hezkuntza-materialak biltzen
dituen
bloga,
tartean
irakurtzeko/idazteko
zailtasunei buruzko materialak
dituena.
Baliabidea ikusi

Irakurketa
eta
ariketa

garatzeko
sustatzeko
bereziak

Askotariko ariketen bilduma:
sistematikoak eta ludikoak.
Baliabidea ikusi
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Irakurtzen
idazten

eta
aurrera!

Ikaskuntza-prozesuan
zailtasunak
dituzten
eta
dislexia duten pertsonekin
lantzeko materiala.
Baliabidea ikusi

Logopediako ariketak
Irakurtzeko zailtasunak dituzten
pertsonei
edo
hizkuntzan
murgiltzeko prozesuan dauden
pertsonei zuzendutako jarduerak.
Baliabidea ikusi

Martintxorekin
euskara

ikasten

HIPI
programako
ikasleentzako edo euskaran
lehen urratsak ematen ari
direnentzako materiala.
Baliabidea ikusi
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Nola landu guzti hau? Irakurketa erak
Nolako dinamikak proposatu ditzakegu gelan? Irakurri modu askotan irakur dezakegu,
banaka, boz goraz, bikoteka, talde homogeneotan, talde heterogeneotan, hezkuntza
komunitatekoekin batera tertulietan, estrategia kooperatiboak baliatuz, elkarreragina
bultzatuz…
Atal honetan horietako estrategia kooperatibo eta elkarreragile batzuk azaldu eta adibide
batzuk dituzue ikusgai.
Irakaslearen aldetik Modelajeak berebiziko garrantzia hartzen du irakurriaren ulermena
garatzen laguntzeko
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OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko
asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez
gero kontuan har ditzakeenak.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Zure Berritzegunean

Tutoría entre iguales, la Influencia

Ikaskuntza

diversidad en positivo

kooperatiboa

Aula de Innovación aldizkariko
monografikoa Berdinen Arteko
Tutoretzako programen eta
tekniken inguruan.
Baliabidea ikusi

Ikasketa

kooperatiboa:
irakurtzeko estrategiak
lantzeko baliabide
Teknika kooperatiboen bidez,
irakurketa lantzeko zenbait
proposamen.
Baliabidea ikusi

de la tutoría
entre iguales en el
desarrollo
de
la
comprensión
y
el
autoconcepto lector.
“Leemos en pareja” programako
inkerketan kokatuta, ikasleek
ulermenean eta autokontzeptuan
egindako aurrerapenak aztertzen
ditu.
Baliabidea ikusi

Bikoteka irakurtzen
Berdinen
arteko
irakurketa
programa.GRAI taldea.
Baliabidea ikusi

Ikaskuntza
Kooperatiboa
inplementatzen
laguntzeko
gunea.
Baliabidea ikusi

Bikoteka

irakurtzen.
Gogoeta eta azalpena
Bikoteka
Programari
informazioa.
Baliabidea ikusi

Irakurtzen
lotutako

Ikas-komunitateak

Irakurketaren Sustapena.

Tertulias dialógicas

Informazio orokorra. Irakurketa
lantzeko eta sustatzeko hainbat
proposamen
arrakastatsu:
tertulia
dialogikoak;
talde
elkarreragileak; Irakurketaren
sustapena.
Baliabidea ikusi

Esperientzia bat

Tertulia dialogikoei buruzko
informazioa.
Baliabidea ikusi

Grupos interactivos

Aprendizaje

Talde elkarreragileak Bilboko
Elejabarri eskolan. Bideoa.
Baliabidea ikusi

Irakurketa
tutoretza
eta
sustapena.
IPI
Sansomendi
Ikastetxeko esperientzia.
Baliabidea ikusi

cooperativo.
La lectura compartida
Teknika kooperatiboen
bitartez
irakurketa partekatua
nola egin
azaltzen duen artikuloa.
Baliabidea ikusi

La
compartida
niño

lectura
con un

Irakurketa partekatua nola
egin azaltzen duen bideoa.
Baliabidea ikusi
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Boz gorako irakurketa

Lectura en voz alta

Leer en voz alta a los

Zenbait iradokizun boz gorako
irakurketa
gelan
praktikatzeko.Koebaluaziorako
tresna ere gehitzen du.
Baliabidea ikusi

Boz gora irakurtzea nola egin eta ez
egin lantzen duen artikuloa.
Baliabidea ikusi

hijos: un arma de
construcción masiva
del gusto por leer.
Boz
gora
irakurtzea
gomendatzen duen artikuloa.
Familientzako
triptikoa
gehitzen du.
Baliabidea ikusi

Euskeraz

irakurtzen ikasi,
irakurriz euskera ikasteko
Irakurle trebeak entzun egiten du
testua dioen gogoetarako artikulua.
Ondorioz, ikasgelan tartea egin
beharko zaie irakurtzeko bi modu
horiei: isilari eta ozenari.
Baliabidea ikusi
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IKASTEKO IRAKURRI
Irakurketa ulerkorraz ari gara atal honetan. Ikasteko eta ezagutza garatzeko, funtsezko
baliabidea da irakurketa, bai eskola barruan, bai eskolatik kanpo.
Ikastetxean, arlo, eremu eta ikasgai guztietan, oso kontuan hartu behar dira irakurketaestrategiak eta prozesuen ezaugarriak eta horien lanketa espezifikoa bideratu, ikasleak
askotariko testuak, askotariko formatutan irakurtzeko gauza izan daitezen eta informazio
espezifikoa eskuratzeaz gain, zentzu orokorra antzeman, testuaren gaineko inferentziak
egin eta edukia eta forma modu kritikoan aztertzeko gauza izan daitezen. Hau da, irakurle
konpetenteak bihur daitezen.
Atal honetan, testuak ulertzen laguntzeko zenbait gako metodologiko eskaintzen dira eta
horiez gain, irakurketa-estrategiak eta irakurketa-prozesuak lantzeko eta ebaluatzeko
adibideak biltzen dira. ´Horiek guztiak, egoera eta testuinguru esanguratsuen baitan,
ikasleek jorratu behar dituzten testu anitzetan aplikatu behar dira; betiere, irakurketaren
garapena ahalbidetzen duten proiektu eta jardueretan txertatuak.
Eskola barruan, bestalde, liburutegiak/mediatekak berebiziko garrantzia hartzen du
informazio-baliabide asko, euskarri anitzetan biltzen baititu. Ikasten ikasteko helburuari
begira, ezinbesteko tresna da eta ikasleek egoki erabiltzen ikasi behar dute.

Sakontzeko :


CALERO, A. Comprensión lectora. Estrategias que desarrollan lectores autorregulados.
Comprensión- lectora.org, 2017.



SOLÉ, I. Estrategias de lectura. Bartzelona: Grao, 1998.



GARCÍA PÉREZ, J.R., ROSALES PARDO, J. eta SÁNCHEZ MIGUEL, E., La lectura en el
aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer. Bartzelona: Grao, 2010.



LLUCH, G eta ZAYAS, F. Leer en el centro escolar.



MORENO, V. Zertarako irakurri? Ulertzeko. Iruñea: Nafarroako Gobernua, 2005.
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Gogoeta egiteko: testuak ulertzen laguntzeko
gakoak
Atal honetan, testuak ulertzen
laguntzeko gako metodologikoak
biltzen dira. Bertako artikulu eta
bideo laburrek gogoeta egiten
lagundu nahi dute eta, aldi berean,
gelako
praktika
didaktikon
aldaketa sustatu. Irakasle taldeek,
mintegietan zein ziklo bileretan,
orientabide
horien
inguruan
gogoeta
egin
dezakete
eta
erabakiak hartu.
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OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko
asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez
gero kontuan har ditzakeenak.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Leer

es
complejo
Irakurketaren
konplexutasunaz
bideoa.
Baliabidea ikusi

un

acto

Zure Berritzegunean

Irakurle konpetenteak
lortze aldera

diharduen

Irakurriaren
ulermenaren
zailtasunak Bigarren
Hezkuntzan
DBHn Irakurketaren inguruan
gogoeta egiteko artikulua.
Baliabidea ikusi

Irakurketa

eta
irakurmena HHn eta LHn

Irakurketaren inguruan gogoeta
egiteko artikulua.
Baliabidea ikusi

HH
eta
LHko
etapetan
irakurketaren lanketan kontuan
hartu behar diren zenbait alderdi
jasotzen dituen ppt azalpena.
Baliabidea ikusi

Diez

Ocho

claves
para
enseñar a comprender
Hamar gako oso kontuan hartu
beharrekoak ikasleei testuak
ulertzen laguntzeko.
Baliabidea ikusi

preguntas
en
torno a la lectura y ocho
respuestas
no
tan
evidentes
Irakurketa lantzeko ikastetxean
izan beharreko gakoak aztertzen
duen artikula.
Baliabidea ikusi

Para

ayudar
a
comprender: ¿qué se
debe hacer? ¿qué se
hace? ¿qué se puede
hacer?
Egileek
berek
egindako
ikerketa batean oinarrituta,
gakoak
ematen
dituzte
irakurketa modu eraginkorrean
jorratzeko artikulua.
Baliabidea ikusi
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Irakurketa-estrategiak lantzeko
Testuak
irakurri
aurretik, bitartean eta
ondoren
badira
irakasleek oso kontuan
har ditzaketen hainbat
estrategia
ikasleei
testuak
ulertzen
laguntzeko.

Gelan, testuak irakurtzean ikasleei ematen zaien laguntzak berebiziko garrantzia du
irakurtzeko konpetentziaren garapenean.
Atal honetan, irakurketa-estrategien inguruko gogoetatik abiatuta, zenbait tresna eskaintzen
dira estrategia horiek bideratzeko.
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OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko
asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez
gero kontuan har ditzakeenak.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Estrategias

de

lectura

Zure Berritzegunean

Leer

en el área de
ciencias

Irakurri aurretik, bitartean eta
ondoren
gelan
landu
daitezkeen
estrategiek
berebiziko garrantzia dute
irakurle
konpetenteak
lortzeko
azaltzen
duen
bideoa.
Baliabidea ikusi

Irakurri aurretik eta irakurri
ondoren zer egin
azaltzen
duen bideoa.
Baliabidea ikusi

El

¿Cómo

propósito
de
lectura
como
estrategia
de
comprensión lectora

enseñamos a
comprender los textos
escritos?

Comprensión
Estrategias
desarrollan
autorregulados

lectora.
que
lectores

Irakasleak
gidoi
moduan
baliatzeko eskema. Zer galdetu
eta nola bideratu prozesua
LHn.
Baliabidea ikusi

Irakurketa

lantzen.

Estrategiekin
praktikatzen

Irakurketaren
helburua
zehazten laguntzeko fitxak
LHn
Baliabidea ikusi

Irakurri aurretik, bitartean eta
ondoren zer egin irakurriaren
ulermena lantzeko azaltzen
duen artikuloa.
Baliabidea ikusi

Testuak
irakurtzean
gelan
proposatu daitezkeen zenbait
estrategiaren aplikazioa eta
horren ondoko dokumentua.
Baliabidea ikusi

Irakurri

Irakurri

Irakurri

tresnak

aurretik. IKT

bitarten fasea
lantzeko IKT tresnak

Zenbait IKT tresna lagungarri
testuak
irakurri
aurretik
baliatzeko.
Baliabidea ikusi

Irakurri
bitartean
laguntzeko
tresna,
digitala.
Baliabidea ikusi

Guía

para mejorar y
trabajar
la
comprensión durante
la lectura del libro de
texto en clase
Testu Liburua nola landu
azaltzen duen
aurkezpena.

fasean
arbel

ondorengo
fasea
lantzeko
IKT
tresnak
Irakurri ondoren irakurritakoa
berrantolatzeko
jarduerak
burutzeko tresnak.
Baliabidea ikusi

Irakurketa

eraginkorra

DBHn
Proposatzen diren ekintzak
irakurketa
konstruktibistan
oinarrituko
dira:
aurretiko
ezagutza, bitarteko lanketa eta
ondorengo emaitza.
Baliabidea ikusi

Baliabidea ikusi
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Irakurketa-prozesuak lantzeko
Ikasleek,
irakurle
konpetenteak
izateko,
informazio
espezifikoa
eskuratzeaz gain, gauza
izan behar dute testuaren
zentzu
orokorra
antzemateko eta lehen
eta bigarren mailako
ideiak bereizteko.

Horrez gain, testuaren interpretazioa egiteko gauza izan behar dute; eta, azkenik, bai
edukiaren, bai formaren inguruan gogoeta egin eta iritzia eman behar dute.
Irakurketaren prozesuak dira irakurleek baliatzen dituzten bideak, moduak, ikuspuntuak edo
helburuak testuetan murgildu eta haien esanahia ulertu eta interpretatzeko.
Irakurketa prozesuak aktibatzeko, galdera egokiak ez ezik, jarduera egokiak ere proposatu
behar dizkiegu ikasleei.
Atal honetan, prozesu horien inguruko gogoeta egiteaz gain, galdera-ereduak eta irakurketa
kritikoa sustatzeko zenbait tresna bildu dira.

Sakontzeko:


OECD. PISA 2015. Marcos y pruebas de evaluación de PISA 2015. Ciencias, matemáticas,
lectura y competencia financiera. ParIs: OECD, 2015



MULLIS, I., MARTIN, M.O. (eds). PIRLS 2016. Marco de la evaluación. Boston: TIMMS &
PIRLS Centro de Estudios Internacionales, 2016.



EUSKO JAURLARITZA, HEZKUNTZA SAILA. Hizkuntza komunikaziorako konpetentzia.
Marko teorikoa
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OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko
asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez
gero kontuan har ditzakeenak.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Preguntar

sobre un

texto

Zure Berritzegunean

Diez

claves
para
enseñar a interpretar

Galdera motak: literalak,
interpretazioa
edo
inferentziak
egitekoak,
ebaluatzekoak… Irakurketa
prozesuei lotutako jarduerek
eta
galderek
duten
garrantziaz gogoeta egiteko
bideoa.
Baliabidea ikusi

Irakurle
kritikoak
gakoak
azaltzen
artikuloa.
Baliabidea ikusi

La

Leer en matemáticas

construcción del
conocimiento social y
el
lenguaje:
el
discurso social en el
aula

lortzeko
duen

Matematika arloan irakurriaren
ulermena
garatzeko
komentatzen duen bideoa.
Baliabidea ikusi

Gizarte
zientziak
arloan
irakurriaren
ulermena
lantzeko gakoak azalzten
duen liburua.
Baliabidea ikusi

Leer

en el área de
ciencias
Irakurketa kritikoari lotutako
gogoetak
azlazten
dituen
bideoa.
Baliabidea ikusi

Zer

dira irakurketa
prozesuak?
Nolako
galderak egin daiteke?
LH, DBH, Helduen Hezkuntza.
Irakurketa-prozesuak zer diren
azaltzen duen testua eta
bertan
galdera-ereduak
proposatzen dira.
Baliabidea ikusi

En la pregunta está la

CRITIC

Hizkuntza

respuesta II ¿Cuál es
la respuesta a mi
pregunta?

galdetegia/Claves para
aprender a interpretar

komunikaziorako
gaitasuna. Hobekuntza
Proposamenak

Estrategia metakognitiboak
eta Galdera sinpleak LH
lantzeko artikuloa.
Baliabidea ikusi

Irakurriaren

ulermena
hobetzeko baliabideak
Arloetan
eta ikasgaietan
planteatu daitezkeen testuak
eta galderak. LH eta DBH.
Baliabidea ikusi

Irakurketa kritikoa bultzatzeko
galderak. LH eta
DBH.
Euskaraz eta Gaztelaniaz.
Baliabidea ikusi

Hainbat arlo eta ikasgaitan
proposatu daitezkeen testuei
lotutako galderak ikusteko eta
aztertzeko. LH eta DBH.
Baliabidea ikusi

Ulermenezko
irakurketaren
ebaluazioa
Atlante Proiektuaren barruan,
Testuen
ulermenarekin
zerikusia
duten
alderdiak
argitzen dituen eta zer nolako
galderak
egin
daitezkeen
prozesuak
bideratzeko
komentatzen duen atikuloa.
LH.
Baliabidea ikusi
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Zer irakurri? Askotariko testuak
Irakurtzeko
konpetentzia
garatzeko,
askotariko testuak, askotariko formatu eta
euskarritan ulertzeko eta interpretatzeko
gauza izan behar dute ikasleek. Egun,
gainera,
irakurketaren
konplexutasuna
areagotu egin da: alde batetik, gizartea inoiz
baino kultur anitzagoa eta eleanitzagoa da;
eta, bestetik, iraultza digitalari esker, testugenero berriak ditugu, testuen euskarriak
aldatu dira eta testu idatziak sortzeko eta
zabaltzeko moduak eta aukerak ere aldatu
dira. Testu horiek guztiak, beraz, eskolara
eraman behar dira.
Atal honetan, testu aniztasunak duen garrantziaren inguruko gogoetatik abiatuta, askotariko
testuak eskuratzeko zenbait baliabide bildu dira.
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OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko
asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez
gero kontuan har ditzakeenak.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Los

Zure Berritzegunean

Irakurgai mailakatuak

Testuak

Ikasleen
intereseko
gaiak
bilatzeko aukera ematen Testu
biltegia duen. Maila eta etapa
guztietarako
testuak
topa
daitezke (A1, A2, B1, B2, C1).
Baliabidea ikusi

guneak

DBHko testuak

Mundu

DBHko testuak eta artikuluak
arloka
eta
ikasmailaka
sailkatuak.
Baliabidea ikusi

guztiak

Materiales de lectura

Testu-aniztasuna

Genero

para las
currículo.

aztertzeko
zerrenda

textos.
La
importancia
de
la
variedad de textos
Testuen aniztasuna: testugeneroak, askotariko formatu
eta euskarritan irakurtzearren
beharraz komentatzen duen
bideoa.
Baliabidea ikusi

Ikasbil. Ipuinak
Ipuinak
entzun
kontatzeko bitegia.
Baliabidea ikusi

áreas

Irakurgaien
arloetako
sakontzeko.
Baliabidea ikusi

eta

del

zerrendak
gaietan

control-

Etapa guztietako irakasleentzat
den
tresna.
Norberaren
praktika didaktikoan oinarrituta,
gelan
baliatutako
testuaniztasuna
aztertzeko
txantiloia.
Baliabidea ikusi

bilatzeko

Euskaraz argitaratutako testuak
bilatzeko guneak.
Baliabidea ikusi

osoko Egunkari

Mundu osoko egunkarietarako
sarbidea.
Baliabidea ikusi

beltza
misteriozkoa

eta

Euskal Herriko eta munduko
eleberri
beltzaren
inguruko
hausnarketa
egitea
hainbat
ariketaren bidez. DBH.
Baliabidea ikusi

Literatura

unibertsala.
Literatura erotikoa
Literatutra
erotikoan
sakontzeko
abiapuntua
emateko testu biduma. Batx.
Baliabidea ikusi
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Zer egin? Askotariko jarduerak
Ezinbestekoa
da,
Ikasleek
irakurtzeko konpetentzia garatuko
badute, askotariko jarduerak eta
ataza esanguratsuak proposatzea,
informazioa bilatu, hautatu, eta
ulertu eta interpretatu ondoren,
baliatzeko… Izan ere,
Irakurri
egiten dugu gero idazteko, hitz
egiteko,
solasean
aritzeko,
konpartitzeko, sortzeko, ikasteko…

Atal honetan, informazioaren kudeaketari lotutako jarduerez gain, (informazio bilaketak
egiteko, informazioa sailkatu eta gordetzeko…) ikasgelan zein eskola liburutegian, arlo,
eremu eta ikasgaiak lantzeko proposatu daitezkeen proiektuak dituzue; izan ere, Irakurketajarduerak ez dira isolaturik proposatu behar, baizik eta zentzua eta esanahia emango dien
testuinguruan txertatuak, sekuentzia didaktikoen baitan. Funtsezkoa da, beraz, irakurketa
jarduerek zerbait ekoiztea helburu duten lan-proiektuetan txertatzea.
Ikasteko egiten den irakurketan, ikasgela eta liburutegiaz gain, inguruak ere berebiziko lekua
hartu behar du; izan ere, ikasteko espazioa ere bada.
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OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko
asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez
gero kontuan har ditzakeenak. Gaur egun ARGITALETXEEK iraurketari zuzendutako atal interesagarri asko eta ondo
sailakatutako eta garatutako baliabideak eskeintzen dituzte.
Bestetik, euskarazko materialei eta baliabidei dagokienez EIMA KATALOGOAri erreferentzia egin behar zaio.
Euskarazko ikasmaterialei buruzko informazioa eskaintzen du. Era berean, Interneten eskuragarri dauden materialak
lortzeko, estekak eskaintzen ditu. Katalogoan, besteak beste, mota askotako materialak aurkituko dituzue: irakurketa
lantzeko proiektuak eta bestelako materialak, ikasmailaka, jakintza-gaika, ikasmaterial motaka, argitaletxeka eta egileka
kontsultatu daiteke. http://www.eimakatalogoa.eus/
Baliabide gehiago hemen…

Sitios web de interés

Tareas

de
lectura
simples y complejas
Funtsezkoa da oso kontuan
hartzea
ikasleei zer-nolako
atazak
proposatzen
duen
Gogoetarako materiala.
Baliabidea ikusi

La

misteriosa muerte
de Mozart
Informazioa bilatzeko jolasa.
LH 5. eta 6. mailak eta
Bigarren Hezkuntza.
Baliabidea ikusi

Tu Berritzegune de zona.

Irale

Buscamos

Non dago Karmentxu?

información. Leyendo e
investigando

Informazioa bilatzeko jolasa. LH
5. 6. mailak eta
Bigarren
Hezkuntza.
Baliabidea ikusi

Informazioa
biltzeko,
hautatzeko eta sailkatzeko
jarduera. Eredu gisa, edozein
arlotan eta mailatan baliatu
daiteke.
Baliabidea ikusi

Informazio
hautatzea
kudeatzea

biltzea,
eta

Informazioa
bilatzeko,
hautatzeko
eta
iturrien
fidagarritasunaz
gogoeta
egiteko
irakasleek
gelara
eraman ditzaketen jardueraereduak. LH eta DBH
Baliabidea ikusi

WKFL

Taulak Ikasten
ikasteko
eta
informazioa
antolatzen laguntzeko baliabide.
Baliabidea ikusi

Irakurmena

Hamaika haizetara

Arazo-egoeretan
oinarritutako proiektuak

50 irakurgai labur eta bakoitzari
dagozkion ariketa eta ulermen
galderak. LHko 3. zikloa eta
DBHko 1. zikloa.
Baliabidea ikusi

Herriaren gida turistikoa egitea
helburu duen diziplinarteko
proiektu
baten
adibidea.
Ikasleek askotariko testuak
irakurri eta landu behar dituzte
proiektua burutzeko. LH 5 eta 6
eta DBH1.
Baliabidea ikusi

lantzeko
jarduerak nola prestatu

Heziberri
2020
hezkuntza
ereduaren arabera sortutako
zenbait unitate didaktiko, bai
inprimatzeko formatuan, bai
formatu digitalean. LH , DBH eta
Ikasle Helduak.
Baliabidea ikusi
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Guda1914

Ciberperiodistas

Lehen Mundu gerra gaian
oinarrituta
DBHko
diziplinarteko
proiektua.ikuspuntu askotatik
eusten diote gaiari. Ikasleek
testuak
irakurri,
laburtu,
egokitu behar dituzte ahozko
azalpenak
eta
txosten
idatziak egiteko.
Baliabidea ikusi

Egunkarietako
sekzioetan
zehar
nabigatu
eta
irakurketari lotutako atazak
burutzeko
proposamena.
DBH.
Baliabidea ikusi

Primates: actividades

Cuentacuentos como

Kazetariak

de lectura y escritura
internivelares

recurso en el aula

Berria!

LHko diziplinarteko proiektua.
Baliabidea ikusi

Ipuinak
lantzeko
Unitate
Didaktikoa. HH eta LH.
Baliabidea ikusi

Proiektu
baten
Komunikabideak
proposamena. LH.
Baliabidea ikusi

Ipuinak lantzen

Berba

Irakurriaren

Ipuinak lantzeko gida. LH.
Baliabidea ikusi

ipuinak

Jolastuz

eragiteko

Ipuinak lantzeko materiala.
Haur Hezkuntzan.
Baliabidea ikusi

Materiales

para
la
comprensión
lectora.
Personas Adultas
Ikasleek testuak irakurri eta
interpretatu behar dituzte eta
zerbait
ekoitzi
(txostena,
azalpena, dosierra…) Helduen
Hezkuntza.
Baliabidea ikusi

lantzeko
didaktikoak

gara! Berria,
adibidea.
lantzeko

ulermena
sekuentzia

Irakurriaren ulermena lantzeko
sekuentziak. LH.
Baliabidea ikusi

Irakurriz ikasi

El lenguaje matemático

Irakurmena eta idazmena
lantzeko materialak. Bigarren
Hezkuntza eta Batxilergoa.
Baliabidea ikusi

Hizkera matematikoa lantzeko
adibideak eta jarduerak. Bigarren
Hezkuntza.
Baliabidea ikusi

El

Leer la imagen

Ikastetxeko

Komikia baliabide didaktiko
gisa
erabiltzeko
proposamena.
Baliabidea ikusi

Leer.es guneak jasotzen
duen proiektua, film laburren
analisian
oinarritutakoa.
LH4., 5. eta 6. mailak.
Baliabidea ikusi

irakurketa
bultzatzaile

ikasi. Ipuin
interaktiboak
Haurrentzako euskarazko 50
aplikazio baino gehiagoko
bilduma. HH eta LH.
Baliabidea ikusi

cómic en la clase
de ELE

Liburutegia
planaren

Liburutegiaren zereginaren eta
bertan gara daitezkeen hainbat
jardueraren inguruan egiten da
gogoeta.
Baliabidea ikusi
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Liburutegia

eta
ikaskuntza autonomoa

Proiektu

dokumental

integratuak

Liburutegiko
erabiltzaileen
hezkuntzarako
hainbat
ekimen proposatzen ditu.
Hiru kapitulutan banatuta
dago: liburutegia eta hango
baliabideak
ezagutu;
informazio iturriak ezagutu
eta dokumentuak bilatzeko
estrategiak garatu.
Baliabidea ikusi

Proiektu
dokumental
integratuak (PDI) jarduerak.
Ikasleek gai edo problema
zehatz baten gainean ikertzen
dute liburutegiko informazio
iturriak baliatuta.
Baliabidea ikusi

Kazetari ausartak

Barne-barneko

Beste komunikabide mota
batzuk
ere
lantzeko
materiala..LMHko 2.

buruz
hitz
ipuinak

gauzei
egiteko

¡Leemos!

Propuestas
prácticas para acercar
la lectura a todos
Libro que presenta protocolos
y buenas prácticas para
realizar con colectivos con
dificultades.
Baliabidea ikusi

Publizitatea

eta

kontrapublizitatea

Sentimendu
edo
barneemozioei buruz hitz egiten
duten ipuinak.HH.
Baliabidea ikusi

Publizitatea kritikoki aztertzea,
eta beste balio batzuetan
oinarritutako kontrapublizitatea
sortzeko materiala. DBH Gizarte Zientziak]
Baliabidea ikusi

Ipuinen mundua

Literatura

Bilboko Mikelontxo

Haurraren gorputzaren eta
haren gaitasun motorren
garapen egokira bideratutako
oharrak dira.HH
Baliabidea ikusi

unibertsalerako
irakurketa-gidak

Hamabi kapituluko
LH3
Baliabidea ikusi

Proiektu hau hainbat arlotan
landu daiteke: Euskaran,
Ingelesean,
Gizartezientzietan eta Plastikan.
Baliabidea ikusi

Madame Bovary, Metamorfosia
eta Pedro Páramo
Baliabidea ikusi

istorioa.

Literatura Unibertsala
Literatura Unibertsala hautazko
irakasgaiari
eransteko
osagarria.
Baliabidea ikusi
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Nola landu guzti hau? Irakurketa erak
Nolako dinamikak proposatu ditzakegu gelan? Irakurri modu askotan irakur dezakegu,
banaka, boz goraz, bikoteka, talde homogeneotan, talde heterogeneotan, hezkuntza
komunitatekoekin batera tertulietan, estrategia kooperatiboak baliatuz, elkarreragina
bultzatuz…
Atal honetan horietako estrategia kooperatibo eta elkarreragile batzuk azaldu eta adibide
batzuk dituzue ikusgai.
Irakaslearen aldetik Modelajeak berebiziko garrantzia hartzen du irakurriaren ulermena
garatzen laguntzeko.
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OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko
asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez
gero kontuan har ditzakeenak.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Zure Berritzegunean

Tutoría entre iguales,

Influencia de la tutoría

Ikaskuntza

la
diversidad
positivo

entre iguales en el
desarrollo
de
la
comprensión
y
el
autoconcepto lector.

kooperatiboa

en

Aula
de
Innovación
aldizkariko
monografikoa
Berdinen Arteko Tutoretzako
programen
eta
tekniken
inguruan.
Baliabidea ikusi

Ikaskuntza
Kooperatiboa
ezartzea errazteko webgunea.
Baliabidea ikusi

“Leemos
en
pareja”
programan
oinarritutako
ikerketa honek ulermena eta
auto-kontzeptuaren
arloan
ikasleek
egindako
aurrerapenak aztertzen ditu.
Baliabidea ikusi

Ikasketa

Bikoteka irakurtzen

kooperatiboa:
irakurtzeko
estrategiak lantzeko
baliabide

Berdinen arteko
programa.GRAI
Baliabidea ikusi

irakurketa
taldea.

Bikoteka

irakurtzen.
Gogoeta eta azalpena
Bikoteka Irakurtzen Programari
lotutako informazioa.
Baliabidea ikusi

Teknika kooperatiboen bidez,
irakurketa lantzeko zenbait
proposamen.
Baliabidea ikusi

Ikas-komunitateak

Irakurketaren

Tertulias dialógicas

Informazio
orokorra.
Irakurketa
lantzeko
eta
sustatzeko
hainbat
proposamen
arrakastatsu:
tertulia dialogikoak; talde
elkarreragileak; Irakurketaren
sustapena.
Baliabidea ikusi

Sustapena.
Esperientzia bat

Tertulia dialogikoei
informazioa.
Baliabidea ikusi

Grupos interactivos

Aprendizaje

Talde elkarreragileak Bilboko
Elejabarri eskolan. Bideoa.
Baliabidea ikusi

cooperativo. La lectura
compartida

Irakurketa
tutoretza
eta
sustapena. IPI Sansomendi
Ikastetxeko esperientzia.
Baliabidea ikusi

Teknika kooperatiboen bitartez
irakurketa partekatua
nola
egin azaltzen duen artikuloa.
Baliabidea ikusi

buruzko

La

lectura compartida
con un niño
Irakurketa partekatua
nola
egin azaltzen duen bideoa.
Baliabidea ikusi
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Boz gorako irakurketa

Lectura en voz alta

Leer en voz alta a los

Zenbait iradokizun boz gorako
irakurketa
gelan
praktikatzeko.Koebaluaziorako
tresna ere gehitzen du.
Baliabidea ikusi

Boz gora irakurtzea nola egin
eta ez egin lantzen duen
artikuloa.
Baliabidea ikusi

hijos: un arma de
construcción masiva
del gusto por leer
Boz
gora
irakurtzea
gomendatzen duen artikuloa.
Familientzako
triptikoa
gehitzen du.
Baliabidea ikusi

Euskaraz

irakurtzen
ikasi irakurriz euskara
ikasteko
Irakurle trebeak entzun egiten du
testua
dioen
gogoetarako
artikulua. Ondorioz, ikasgelan
tartea
egin
beharko
zaie
irakurtzeko bi modu horiei: isilari
eta ozenari.
Baliabidea ikusi
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IRAKURZALETASUNA
Era askotako testuak gero eta modu autonomoagoan eta askotariko helburuekin irakurtzeko
ohitura sustatzea da irakurzaletasunaren xedea. Irakurtzeko plazerean hezi behar ditugu
ikasleak, ‘irakurri irakurtzeagatik’, norberaren buruarekin gustura sentitzeko helburuaz egiten
den plazerezko irakurketan, jakinik, gainera, irakurzaletasunak ikasleen garapenari ez ezik,
eskola-arrakastari ere laguntzen diola.
Irakurtzeko ohitura sendotzea ikasleen heziketaren funtsezko alderdia da; beraz, eskolaren
helburuetako bat da eta horretan, familiak eta inguruak ere parte hartu behar dute.

Atal honetan, irakurtzeko ohitura ikasleengan sustatzeko eta irakurtzera bultzatzeko
proposamenak eta baliabideak biltzen dira.

Sakontzeko:



MORENO, V. Irakurketa, liburuak eta irakurtzera bultzatzea. Hausnarketak eta
proposamenak. Iruñea: Nafarroako Gobernua, 2000



YUBERO, S. eta LARRAÑAGA, E. “El proceso de construcción del hábito lector:
aportaciones desde las TIC”. SEDLL, Lenguaje y textos, 37. zk , maiatza 2013



MIRET, I. et al. ¿Bibliotecas escolares entre interrogantes? Herramienta de autoevaluación.
Preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca. Madril: Hezkuntza Ministerioa eta
Germán Sánchez Ruipérez Fundazioa, 2011
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Gogoeta egiteko
Irakurzaletasuna
garatzeko,
funtsezkoa
da
eskolaelkartearen
parte-hartzea.
Irakasle guztien, familiaren eta
inguruaren
egitekoa
da
irakurzaletasuna bultzatu eta
irakurketa-erreferente izatea.
Atal honetan, beraz, ikasleak irakurtzera bultzatzeko zenbait gako ematen dira, eskolan,
etxean nahiz liburutegian baliatzeko.
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OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko
asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez
gero kontuan har ditzakeenak.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Leer

y escribir. 10
ideas clave para los
primeros pasos

Zure Berritzegunean

Los nuevos lectores:
la formación del lector
literario

Irakurtzeak
eta
idazteak
testuingurua behar dituzte
zentzua
izan
dezaten.
Irakurzaletasuna sustatzeko
helburuari
begira
beharrezkoa da zenbait gako
kontuan hartzea. LH eta Haur
Hezkuntza.
Baliabidea ikusi

Gaur
egungo
irakurleen
ezaugarriak aztertzen eta
ezaugarri horien arabera
heziketa
literarioa
planteatzen diten artikuloa.
Baliabidea ikusi

Eskola-liburutegia

Guía

jartzeko
gida

Didáctica
Básica para la puesta
en marcha de la
Biblioteca Escolar

Eskola
liburutegia
antolatzeko
gidalerroak
zehazten dituen dokumentua.
Baliabidea ikusi

Eskola Liburutegia martxan
jartzeko
oinarrizko
gida
didaktikoa.
Baliabidea ikusi

Herramientas

Familias lectoras

martxan
oinarrizko
didaktikoa

para
desarrollar el hábito
lector en la escuela y
en la familia.
Familiak eta eskolaren arteko
loturak
irakurtzeko
konpetentzia
eta
irakurzaletasuna
sustatze
aldera egoten duen artikuloa.
Bi lan-tresna proposatzen
ditu.
Baliabidea ikusi

Irakurzaletasuna sustatzeko
askotariko baliabideak eta
gomendioak
dituen
familientzako webgunea.
Baliabidea ikusi

Liburutegia

irakurketa
planaren bultzatzailea
Liburutegiaren
zeregina
eta
bertan garatu daitezkeen hainbat
jarduera.
Baliabidea ikusi

Familiak

ere kontatzen

du
Eusko
Jaurlaritzako
Kultura
Sailak 2007an argitaratutako
gida
gurasoei
gomendio
lagungarri batzuk eskaintzeko
eta hala
haurrak etxean
irakurtzen anima daitezen.
Baliabidea ikusi

Guía

de
lectura.
Entrénate para soñar
Motibazioa lortzeko irakurgaien
proposamenak
dituen
gurasoentzako materiala (6-12
urte).
Baliabidea ikusi

La educación literaria
y las TIC
Heziketa
literarioa
bultzatzeko
IKTek
egun
duten egitekoaren inguruko
artikulua.
Baliabidea ikusi
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Zer irakurri? Askotariko testuak
Zenbat eta zabalagoa izan
irakurgaien eskaintza, orduan
eta
handiagoa
irakurtzeko
zaletasuna sustatzeko aukera.
Irakurketara
hurbiltzeko
inportantea
da
irakurgaiak
aukeratu
ahal
izatea,
irakurritakoaz hitz egitea edo
idaztea, irakurketa ez lotzea
irakurri
osteko
eskolako
lanekin…

Ikastetxeak askotariko testuak, eguneratuak, askotariko euskarritan eta ondo hautatuak
eduki behar ditu, ikastetxean ikasi eta irakasten diren hizkuntzetan idatziak. Halaber,
irakurtzeko zailtasunak dituzten ikasleentzako laguntza sistemak ere eduki behar ditu.
Horrekin batera, bi hizkuntza ofizialetan dauden testuak eduki beharko lituzke.
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NOTA:. Gaur egun ARGITALETXE askok intersgarriak diren irakurketa sailkapenak eta jarduerak eskeintzen dituzte
euskaraz eta erderaz

Armiarma

Ebooktegi

Eliburutegia

Euskal literatura eta mundu
literatura
euskaraz
irakurtzeko ataria. Testuak
irakurri eta deskargatzeko
aukera ematen du. E-liburuak
doan deskargatzeko aukera
ere ematen du.
Baliabidea ikusi

Mota guztietako euskarazko
liburuak
dohainik
deskargatzeko gunea. Aldi
berean aukera ematen du
liburuak plazaratzeko.
Baliabidea ikusi

Euskadiko Irakurketa Publikoko
Sareko liburutegiek eskaintzen
duten
plataforma
honetan
askotariko eliburuak eskuratu
daitezke.
Baliabidea ikusi

Habe-ipuinak

Aittu

Irakurlee

Ipuinak, narrazio laburrak,
irrati nobelak entzun eta
irakurtzeko gunea. Ipuinak
irakurri eta entzuteko. HHtik
Batxilergora
bitarteko
materialak topa daitezke.
Baliabidea ikusi

Ipuinak eta narrazio laburrak
irakurtzeko eta entzuteko.
Baliabidea ikusi

Adin
guztietarako
irakurleentzako
irakurketa
gidak.
Euskaraz
eta
gaztelaniaz.
Baliabidea ikusi

Liburuak

Bularretik Mintzora

Ezinbestekoak

Liburuak aukeratzeko gida.
Idazleek
beren burua
aurkeztu eta liburu pare bat
gomendatzen dizute.
Baliabidea ikusi

Irakurtzeko
zaletasuna
sustatzeko
egitasmoa.
Baliabide ugari eskaintzen
ditu. Etxean kantu kontari.
HH. 0-6 urte bitarteko
haurrak.
Baliabidea ikusi

Galtzagorri elkarteak, urtero,
50 ezinbestekoen zerrenda
ezberdina zintzilikatzen du.
Irakurgaien zerrendak.
Baliabidea ikusi

Clic clic clic. Cuentos

Cuentos redondos

Canal lector

interactivos.

Ahozko tradizioko literaturara
hurbiltzeko
proposamena.
HH, LH eta zailtasunak
dituzten ikasleekin.
Baliabidea ikusi

German Sánchez Rupérez
Fundazioaren
webgunea.
Liburuen
erreseinak
eta
irakurketa gidak biltzen ditu.
Baliabidea ikusi

gozagarri.
Liburuen gidak

Ipuinen bildumak (3-6; 6-9
urte).
Baliabidea ikusi

La

Genero

estación azul de
los niños
Estación azul irratsaioko
podcast-ak umeei zuzendua.
Bertan,
liburuak
gomendatzen
dira
haurrentzat zein gazteentzat.
Baliabidea ikusi

beltza
misteriozkoa

Urregorria
Gogoeta
testuak.Batx.
Baliabidea ikusi

egiteko

eta

Euskal Herriko eta munduko
eleberri beltzaren inguruko
hausnarketa egitea hainbat
ariketaren bidez. DBH.
Baliabidea ikusi

Literatura
unibertsala. Literatura
erotikoa
Literatutra
erotikoan
sakontzeko
abiapuntua emateko testu
biduma. Batx.
Baliabidea ikusi
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Zer egin? Askotariko jarduerak
Irakurzaletasuna
sustatzeko,
askotariko
jardueraproposamenak bultzatu behar
ditugu ikasleek irakur dezaten,
irakurritakoa partekatu dezaten
edo irakurritakoaren inguruan
hitz egin edo idatz dezaten …

Sakontzeko:


MATA ANAYA, J. 10 Ideas Clave. Animación a La Lectura. Hacer de la lectura una práctica
feliz, transcendente y deseable. Bartzelona: Grao, 2009.



DELMIRO COTO, B. La Escritura creativa en las aulas. En torno a los talleres literarios.
Bartzelona: Grao, 2002.



RODARI, G. Gramatica de la fantasia: Introducción al arte de contar historias. Bartzelona:
Booket, 2002.



MORENO, V. Propuestas Creativas para despertar y mantener el gusto por la lectura. Arre:
Pamiela, 2013.
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OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko
asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez
gero kontuan har ditzakeenak. Gaur egun ARGITALETXEEK iraurketari zuzendutako atal interesagarri asko eta ondo
sailakatutako eta garatutako baliabideak eskeintzen dituzte.
Bestetik, euskarazko materialei eta baliabidei dagokienez EIMA KATALOGOAri erreferentzia egin behar zaio.
Euskarazko ikasmaterialei buruzko informazioa eskaintzen du. Era berean, Interneten eskuragarri dauden materialak
lortzeko, estekak eskaintzen ditu. Katalogoan, besteak beste, mota askotako materialak aurkituko dituzue: irakurketa
lantzeko proiektuak eta bestelako materialak, ikasmailaka, jakintza-gaika, ikasmaterial motaka, argitaletxeka eta egileka
kontsultatu daiteke. http://www.eimakatalogoa.eus/
Baliabide gehiago hemen…

Sitios web de interés

Tu Berritzegune de zona.

Profacex materiala

Estrategias

Liburutegian nahiz geletan
burutu daitezkeen hainbat
jarduera.
Baliabidea ikusi

Liburu

ibiltaria
Liburuen altxorra
Dinamizazio
saio
bideoa. HH, LH.
Baliabidea ikusi

/

baten

Galtzagorri Elkartea
Haur
eta
gazteen
irakurzaletasuna bultzatzeko
eta euskarazko haur eta
gazte literatura sustatzeko
ekimenak eta jarduerak.
Baliabidea ikusi

de
animación a la lectura

Irale

Mundiómetro. Actividad
fomento de la lectura

Irakurketa sustatzeko eta
motibazioa
bultzatzeko
zenbait ekimen.
Baliabidea ikusi

Irakurzaletasuna
saioa. LH.
Baliabidea ikusi

Irakurzaletasuna

Lectura y expresión oral

sustatzeko
bilduma

tic.

jarduera

Irakurketaz egokiro jabetzeko
eta liburuekin zaletzeko bidea
ematen
duten
zenbait
jarduera. LH eta DBH 1.
zikloa.
Baliabidea ikusi

Literatur

jarduerak
euskal
idazleen
elkartekoekin
Euskal idazleen elkartearen
askotariko
ekimenak
(solasaldiak,
Hitzaldiak,
Irakurketa
taldeak,
Ipuin
kontaketak,
Poesia
irakurketak
,Literatur
lantegiak.)
Baliabidea ikusi

sustatzeko

Irakurzaletasuna
bultzatzeko
saioak antolatzeko jarraibideak.
HH, LH eta DBHn.
Baliabidea ikusi

Liburu

Gaztea.

Booktrailerrak
Booktrailer lehiaketa. Ereduak
eta tutoriala. LH eta DBH.
Baliabidea ikusi

Ausartuko zara zeure

Silencio, se lee en el

Yo, booktuber

booktrailerra egiten?

instituto

Irakurzaletasuna bultzatzeko
Book
trailerra
estrategia
.LHtik hasita DBH eta
Batxilergora.
Baliabidea ikusi

30
minutu
egunero
irakurketari eskainiak eskolak
hasi
aurretik.
Bigarren
Hezkuntza eta Batxilergoa.
Baliabidea ikusi

Youtube
baliatuta,
liburuen
gaineko iritziak eta iruzkinak
adierazteko
zenbait
ideia.
Ikasleekin lantzeko.
Baliabidea ikusi
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Booktuberboom

Idazleak ikastetxeetan

Urruzunotarrak Gehituz

Eusko
Jaurlaritzako
Liburutegi Zerbitzuak eta
Galtzagorri Haur eta Gazte
Literatura
Elkarteak
elkarlanean
sortutako
egitasmoa.
DBH
eta
Batxilergoa.
Baliabidea ikusi

Idazleek ikastetxeetara bisita
egiten dute beraien lanen
baten gainean hitz egiteko.
Bisita horren aurretik ikasleek
idazlearen obra aztertzen
dute eta, horrela, beraientzat
oso aberasgarri gertatzen
den esperientzia interaktibo
bati ematen zaio bide.
Baliabidea ikusi

Literatura lehiaketa. Erdi Mailako
Heziketa Zikloen ikasleen artean
euskararen idatzizko kalitatea,
literatura-sorkuntza eta literaturazaletasuna sustatzeko ekimena.
DBHtik gora.
Baliabidea ikusi

Airakurri.

Mircorleeres.

Callejeros literarios

ametsen hegoak

Escritoras 2017

DBHko
2.
maila.
Irakurzaletasuna sustatzeko
ekimena
eta
lehiaketa.
Liburuen gomendioak.
Baliabidea ikusi

Literatura
lantzeko
proposamena
teknologiak
baliatuz, Ikasleek twiterren
bidez testuak sortuko dituzte.
Batxilergoa,
Lanbide
Heziketa eta ikasle Helduak.
Baliabidea ikusi

Gure kaleetan zehar idazle eta
literaturaren erreferentzia ugari
ditugu. Proiektu honek eredu
gisa balio izan du hamaika
eskolak eta ikaslek ibilbide
literarioak egin eta kalerik kale
literatura
txatalak
irakurri,
literaturaz gehiago jakin eta, aldi
berean, herria ezagutzeko.
Baliabidea ikusi

Gamificación.

Solas egiteko ipuinak

Berba eragiteko ipuinak

Ipuinak dibertitzeko, ipuinak
gogoeta egiteko. HH eta LH.
Baliabidea ikusi

Ipuinak lantzeko materiala. Haur
Hezkuntza.
Baliabidea ikusi

Jolastuz

Teatro-testuak

Sumergidos
literatura.

Zure

en

la

Literatura lantzeko proiektu
batean
oinarrituta,
gamifikazioa txertatuta duen
proiektu erakargarri
baten
adibidea duzue honako hau.
Literatura lantzea helburu
literaturan murgildurik. DBH.
Baliabidea ikusi

Ipuinak lantzen
Ipuinak lantzeko gida. LH.
Baliabidea ikusi

Eskolako
antzerkirako gida
Zenbait iradokizun testuak
irakurri eta antzezteko. LH.
Baliabidea ikusi

ikasi. Ipuin
interaktiboak
Haurrentzako euskarazko 50
aplikazio baino gehiagoko
bilduma .HH eta LH.
Baliabidea ikusi

Antzerki

gidoiak.
Irakurri eta antzeztu
Euskal Mitologiaren atariko
antzerki
gidoiak.
Eskola
antzerkia lantzeko jarduerak.
LH eta DBH.
Baliabidea ikusi

Testuak irakurri, antzeztu eta aldi
berean ahozkotasuna lantzeko
baliabidea.
Baliabidea ikusi

Amaroatxo
Euskal Mitologiaren mundua
ezagutzearekin batera hizkuntza
lantzeko eta jolasteko gunea.
LH.
Baliabidea ikusi
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Bertsoak

Bertso-eskola

Casas

lantzen

digitala

Ikasleek
bertsolaritza
ezagutu
eta
maitatzen
ikasteko. DBH.
Baliabidea ikusi

LHtik
hasita.
Bertsoak
irakurri, entzun, landu eta
sortu
nahi
dutenentzako
gunea.
Baliabidea ikusi

fábrica
lectoras

Malvados

Lecturas

irakurri eta

de

cuentos.

lectoras. Una
de
familias

Irakurle elkarte handia sortzeko
etxean
bertan
(haurrak
9hilabetetik 7 urtera bitartean)
HH.
Baliabidea ikusi

Libu,

una
segunda
oportunidad para los
libros y para muchas
personas

Irakurketa
dinamizatzeko
saioa- HH ikasleak eta
familiak.
Baliabidea ikusi

compartidas: taller de
lectura extensiva con
madres de alumnado
inmigrante.

¡Leemos!

Irakurzaletasuna

Literatura ikasgelan

sustatzeko
bilduma

Lan honetan, ipuin literarioak
lantzen
dira
ikuspegi
komunikatibo batetik. Zenbait
euskal ipuin ere badira, nahiz eta
gehienak
mundu
zabaleko
idazleen kontakizun laburrak
izan.
Baliabidea ikusi

Propuestas
prácticas para acercar
la lectura a todos

Irakurketa
tailerra
etorkinen amekin .
Baliabidea ikusi

ikasle

jarduera-

Herritarren
parte
hartzea
bultzatzen duen proiektua.
Baliabidea ikusi

Zailtasunak
dituztenekin
egiteko
protokoloak
eta
Praktika
onak
aurkezten
dituen liburua.
Baliabidea ikusi

Gordailu honetan bildutakoak
irakasleek erabili ohi dituen
jarduerak dira. HH –LH.
Baliabidea ikusi

Barne-barneko

Euskal literatura

Ipuinen mundua

gauzei
buruz
egiteko ipuinak

Sentimendu
edo
barneemozioei buruz hitz egiten
duten ipuinak.HH.
Baliabidea ikusi

Ikasleak euskal Literaturara
hurbiltzeko helburu duen
proiektua., idazle batzuk
ezagutuko
dituzte,
obra
batzuk irakurri, beste batzuk
antzeztu edo ilustratu eta,
azkenik, idazketan sormena
landu. LH.
Baliabidea ikusi

Haurraren gorputzaren eta haren
gaitasun
motorren
garapen
egokira bideratutako oharrak
dira.HH
Baliabidea ikusi

Literatura

Bilboko Mikelontxo

Literatura unibertsala

unibertsalerako
irakurketa-gidak

Hamabi kapituluko istorioa.
LH3.
Baliabidea ikusi

Literatura Unibertsala hautazko
irakasgaiari eransteko osagarria.
Baliabidea ikusi

hitz

Madame
Bovary,
Metamorfosia
eta
Pedro
Páramo.
Baliabidea ikusi
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Nola landu guzti hau? Irakurketa erak
Nolako dinamikak proposatu ditzakegu gelan? Irakurri modu askotan irakur dezakegu,
banaka, boz goraz, bikoteka, talde homogeneotan, talde heterogeneotan, hezkuntza
komunitatekoekin batera tertulietan, estrategia kooperatiboak baliatuz, elkarreragina
bultzatuz…
Atal honetan horietako estrategia kooperatibo eta elkarreragile batzuk azaldu eta adibide
batzuk dituzue ikusgai.
Irakaslearen aldetik Modelajeak berebiziko garrantzia hartzen du irakurriaren ulermena
garatzen laguntzeko.
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OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko
asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez
gero kontuan har ditzakeenak.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Zure Berritzegunean

Tutoría entre iguales,

Influencia de la tutoría

Ikaskuntza

la
diversidad
positivo

entre iguales en el
desarrollo
de
la
comprensión
y
el
autoconcepto lector

kooperatiboa

en

Aula
de
Innovación
aldizkariko
monografikoa
Berdinen Arteko Tutoretzako
programen
eta
tekniken
inguruan.
Baliabidea ikusi

Leemos en pareja programan
oinarritutako ikerketa honek
ulermena
eta
autokontzeptuaren arloan ikasleek
egindako
aurrerapenak
aztertzen ditu.
Baliabidea ikusi

Ikasketa

Bikoteka irakurtzen

kooperatiboa:
irakurtzeko
estrategiak lantzeko
baliabide

Berdinen arteko irakurketa
programa.GRAI taldea.
Baliabidea ikusi

Teknika kooperatiboen bidez,
irakurketa lantzeko zenbait
proposamen.
Baliabidea ikusi

Ikaskuntza
Kooperatiboa
inplementatzen
laguntzeko
gunea.
Baliabidea ikusi

Bikoteka

irakurtzen.
Gogoeta eta azalpena
Bikoteka
Programari
informazioa.
Baliabidea ikusi

Irakurtzen
lotutako

Ikas-komunitateak

Irakurketaren

Tertulias dialógicas

Informazio
orokorra.
Irakurketa
lantzeko
eta
sustatzeko
hainbat
proposamen
arrakastatsu:
tertulia dialogikoak; talde
elkarreragileak; Irakurketaren
sustapena.
Baliabidea ikusi

Sustapena.
Esperientzia bat

Tertulia dialogikoei buruzko
informazioa.
Baliabidea ikusi

Grupos interactivos
Talde elkarreragileak Bilboko
Elejabarri eskolan. Bideoa.
Baliabidea ikusi

Irakurketa
tutoretza
eta
sustapena. IPI Sansomendi
Ikastetxeko esperientzia.
Baliabidea ikusi

Aprendizaje

cooperativo.
La lectura compartida
Teknika
kooperatiboen
bitartez
irakurketa partekatua
nola egin
azaltzen duen artikuloa.
Baliabidea ikusi

La
compartida
niño

lectura
con un

Irakurketa partekatua
nola
egin azaltzen duen bideoa.
Baliabidea ikusi
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Boz

gorako

irakurketa
Zenbait iradokizun boz
gorako irakurketa gelan
praktikatzeko.Koebaluaz
iorako
tresna
ere
gehitzen du.
Baliabidea ikusi

Lectura en voz alta

Leer en voz alta a los

Boz gora irakurtzea nola egin eta ez
egin lantzen duen artikuloa.
Baliabidea ikusi

hijos: un arma de
construcción masiva
del gusto por leer
Boz
gora
irakurtzea
gomendatzen duen artikuloa.
Familientzako
triptikoa
gehitzen du.
Baliabidea ikusi

Euskaraz

irakurtzen ikasi,
irakurriz euskara ikasteko
Irakurle trebeak entzun egiten du
testua dioen gogoetarako artikulua.
Ondorioz, ikasgelan tartea egin
beharko zaie irakurtzeko bi modu
horiei: isilari eta ozenari.
Baliabidea ikusi
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IKASLEEN IRAKURTZEKO KONPETENTZIA
EBALUATZEKO
Irakurriaren
ulermena
ebaluatzeko,
ikastetxe bakoitzak, arlo, eremu eta ikasgai
guztietan, oso kontuan hartu behar ditu
ebaluazioari lotutako zenbait alderdi eta
erabakiak modu koordinatuan hartu: zer
ebaluatuko dugu?, nola ebaluatuko dugu?,
nork ebaluatuko du?...

Curriculumeko ebaluazio-irizpide eta adierazleek gidalerroak ematen dituzte irakasleek,
berek aukeratutako dituzten tresnen bidez (laburpenak, eskemak, buru-mapak,
galdetegiak…), ikasleen prozesua eta aurrerapena baloratzeko. Ikastetxe barruko
prozesua da.
Kanpoko ebaluazioek ere ereduak eskaintzen dituzte ikasleen irakurtzeko konpetentziaren
lorpen-maila egiaztatzeko. Hala ere, oso kontuan hartu behar da ebaluazio horiek
ezaugarri bereziak dituztela. Eraginkorragoa izango da beti ikastetxeak berak hartu dituen
erabakien bidez irakurketa prozesuaren lanketa eta prozesuaren jarraipena egitea.

Sakontzeko:


IRAKAS-SISTEMA EBALUATU ETA IKERTZEKO ERAKUNDEA. Hizkuntza
komunikaziorako eta literaturarako konpetentziaren diagnostiko ebaluazioarako markoa
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OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko
asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez
gero kontuan har ditzakeenak.
Baliabide gehiago hemen:

Webgune interesgarrietan

Mesa

de evaluación
1. Ser un lector
competente

Zure Berritzegunean

Curriculumeko

Rúbrica para evaluar las

adierazleak

competencias
en primaria

Irakurle konpetetente baten
ebaluaketa
komentatzen
duen bideoa.
Baliabidea ikusi

Heziberri2020 curriculumeko
ebaluazio-irizpideak
eta
adierazleak
irakurriaren
ulermena
ebaluatzeko
baliabide dira.
Baliabidea ikusi

Irakurri

Eskemak,

Irakurketa:

laburpenak, burumapak… zertarako?
Irakurriaren ulermena
ebaluatzeko

autoebaluazio
LH

ebaluatzeko
IKT aplikazioak
Irakurri
ondoko
fasean
ikasleen ulermena neurtzeko
zenbait IKT tresnen inguruko
azalpena:
Google
galdetegiak,
Kahoot
aplikazioa,
kontzeptumapak...
Baliabidea ikusi

Irakurriaren
ulermena
ebaluatzeko
baliatu
daitezkeen zenbait tresna:
eskemak, buru-mapak eta
laburpenak.
Kontrol-orriak
ikasleek irakurritakoa ulertu
dutela egiaztatzeko baliabide
egokiak dira edozein arlotan.
LH eta DBH.
Baliabidea ikusi

Irakurketa:

Irakurriaren ulermena.

autoebaluzio txantiloia
DBH

Autoebaluazio-tresnak

Ikasleek prozesuan zehar
egindako gogoeta jasotzeko
txantiloi
eredu
bat.
Autoebaluazioa.
(28.orria).
DBH Euskera eta erdera
Baliabidea ikusi

Comprensión lectora.
Herramientas
autoevaluación

de

Hizkuntzen
Portfolio
Europarra.
Irakurriaren
ulermenaren
inguruko
autoebaluazio-tresnak
(16
urtetik gorako ikasleak eta
ikasle helduak). DBH eta
Helduen Hezkuntza.
Baliabidea ikusi

lectoras

Ebaluazio-errubrika. Gaztelaniaz
badago ere eredu erabilgarria
eta erraz moldatzekoa edozein
etapatara. LH.
Baliabidea ikusi

txantiloia

Ikasleek
prozesuan
zehar
egindako gogoeta jasotzeko
txantiloi
eredu
bat.
Autoebaluazioa. LH. (28.orria)
euskera eta erdera
Baliabidea ikusi

Irakurriaren

ulermena.
Autoebaluazio tresnak

Hizkuntzen
Portfolio
Europarrak
tresnak ditu
irakurriaren
ulermenaren
inguruko gogoeta egiteko.
Lehen
hezkuntzako
eta
hasierako
mailetako
autoebaluazio-tresna
eta
adierazleak
dituzue
dokumentu honetan (29.
orrialdean). LH.
Baliabidea ikusi

Hizkuntzen Portfolio Europarrak
norberaren
gogoeta
eta
ebaluazioa egiteko tresnak ditu.
Bigarren Hezkuntzako portfolioko
adierazleak dituzue dokumentu
honetan (9., 19., 29. eta 30.
orrialdeetan). DBH.
Baliabidea ikusi

Bikoteka

Bikoteka

Ikaslearentzako materialak,
ebaluazio-orriak.
LH
eta
DBH.
Baliabidea ikusi

Ikaslearentzako
materialak,
ebaluazio-orriak. LH eta DBH.
Baliabidea ikusi

irakurtzen.
Koebaluazio-txantiloia

irakurtzen.
Koebaluazio-txantiloia
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Irakurtzeko

gaitasuna
ebaluatzeko jarduerak
Hainbat arlo eta ikasgaitako
testuak eta horiek lantzeko
ebaluazio-galderak. LH eta
DBH.
Baliabidea ikusi

ISEI-IVEI.

Evaluación
diagnóstiva e ítems
Pisa
LHko eta, DBHko ebaluaziodiagnostikoen
eta
PISA
proben item liberatuak
Baliabidea ikusi

PIRLS

evaluación:
textos,
preguntas,
guías de corrección y
resultados
Pruebas de evaluación y
modelos de preguntas. 4º de
EP.
Baliabidea ikusi

Atlante

Proiektua.
Ulermenezko
irakurketa.
Testuen
ulermenarekin
zerikusia duten alderdiak
argitzen ditu eta zer nolako
galderak egin daitezkeen
prozesuak bideratzeko. LHko
adibidea LHko adibidea.
Baliabidea ikusi

¿Qué es saber leer a
los quince años?
Vídeo
breve
sobre
evaluación PISA.
Baliabidea ikusi

la

ISEI-IVEI.
diagnóstica
Pruebas

Evaluación
EP3.

Eredu probak eta
probak. LH3.
Baliabidea ikusi

ebaluazio

Pruebas Pisa
Página web para practicar con
pruebas Pisa.
Baliabidea ikusi

Evaluación

Evaluacion

Irakurriaren
ulermena
helduengan ebaluatzeko bi
adibide. Ikasle Helduak.
Baliabidea ikusi

Irakurriaren
ulermena
helduengan
ebaluatzeko
bi
adibide. Ikasle Helduak.
Baliabidea ikusi

de
la
comprensión lectora.
Pruebas ACL.

de
competencia de Adultos.
Competencia lectora

Ikastetxeen kanpo eta

Ulermenezko

barruzko ebalaziorako
orientabideak

irakurketaren ebaluazioa.
Nafarroa

Irakurketa-prozesuak
neurtzeko proben adibideak.
Testuak eta galderak. LH eta
DBH.
Baliabidea ikusi

Testuen ulermenari lotutako
galderak eta horien ezaugarriak
aztertzen ditu LH
Baliabidea ikusi
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EKINTZARAKO HAUSNARKETA

2015eko PISA
ebaluazioaren
arabera, 15 urteko
euskal ikasleen %
17,4k errendimendumaila txikia dauka
irakurtzeko
gaitasunean.

Bazenekien aisialdian
irakurtzen duten
euskal nerabeen (15
eta 19 urte
bitartekoen)
ehunekoa 2008an %
36koa izatetik 2016an
% 58koa izatera igaro
dela?

Lehen Hezkuntzako 4.
mailako ikasleen %
44ri asko gustatzen
zaie irakurtzea, eta %
10 ingururi ez zaie
irakurtzea gustatzen.

Atal honetan, Irakurketa Planekin zerikusia daukan lanaren inguruan hausnartzera
gonbidatzen duten ikerketa batzuen erreferentziak eta datu-iturriak jaso dira:

Diagnostikoaren ebaluazioak.
Diagnostikoaren ebaluazio-probak garatzeko jarraibideak eta ebaluazio horien
emaitzak interpretatzeko gidak.

PISA 2015 Euskadi. Emaitzen txostena
Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen PISA proiektua nazioarteko
ebaluazio estandarizatua da, 15 urteko ikasleei ezartzen zaiena. Hiru eremutako
errendimendua ebaluatzen da: irakurketa, matematikak eta zientziak.

Aurrerapena idatzizkoaren ulermenean.
Idatzizkoaren Ulermenean egindako Aurrerapenari buruzko Nazioarteko Ikerketak
(PIRLS) aldizka ikertzen du Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleen errendimendua
funtsezko gaitasun batean: idatziaren ulermenean.

Análisis de las Interacciones entre Alumnado y Diversas Personas
Adultas en Actuaciones Educativas de Exito: Hacia la Inclusión de Todos
y Todas
Artikulu honetan, Talde Interaktiboak eta Irakurketa Dialogikoak ikasle guztien
ikaskuntza instrumentala eta soziala hobetzeko egiten ari diren ekarpenak
berrikusten dira, batez ere zailtasun gehiago dituztenekin.

BCBL Basque center on cognition, brain and language
Kognizioa, garuna eta hizkuntza aztertzea helburu duen Diziplina-arteko nazioarteko
ikerketa-zentroa da, Ikerbasque, Innobasque, UPV/EHU Eta Gipuzkoako
Diputazioarean elkarlanean sortutakoa.
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Lectura dialógica: Interacciones que mejoran y aceleran la lectura.
Lan honetan, irakurketa dialogikoaren ikerketa jorratzen da, ikaskuntzaren
kontzepzio zabalago batean kokatuz hori. Ikaskuntza hori praktiketan (ikaskuntzakomunitateak), teorietan (Freire, Habermas, Searle) eta informazioaren egungo
gizarteko ikerketa adierazgarrienetan (INCLUD-ED) oinarritzen da, eta testuinguru
berri horretan kokatzen ditu aurreko ekarpen dialogikoak.

Influencia de la tutoría entre iguales en el desarrollo de la comprensión y
el autoconcepto lector.
"Leemos en pareja" heziketa-programan dago kokatuta ikerketa, eta ikasleek
ulermenaren eta irakurle-autokontzeptuaren arloan egiten dituzten aurrerakuntzetan
miatzen du.

La enseñanza de la lectura en Europa.
Europako irakurketa-irakaskuntzari buruzko txostena: irakurtzen ikasteko estrategiak,
irakurtzen irakasteko gaitasunak eta irakurzaletasuna zentroetatik kanpo sustatzeko
ekimenak.

National Institute of Child Health and Human Development (2000). National
Reading Panel.Teaching children to read: An evidence-based assessment
of the scientific research literature on reading and its implications for
reading instruction.
Irakurketari buruzko ikerketa zientifikoaren literaturaren eta literatura horrek
irakurketa-instrukziorako dituen ondorioen ebidentzian oinarritutako ebaluazioa.

Bibliotecas escolares entre comillas.
Liburutegia hezkuntza-zentroetan integratzeko jarduera onei buruzko ikerketa baten
eta jarduera on horiei balioa ematearen emaitzak.

School Libraries.
Eskola-liburutegien eta horiek duten eraginaren neurketaren egoerari buruzko
berrikuspen-eredua.
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WEBGUNE INTERESGARRIAK
Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpoko jardueren
programak (ACEX programa).

http://www.acex.hezkuntza.net/web/guest/inicio1

Abiesweb. Eskola-liburutegiak kudeatzeko sistema.

http://abies.es/web/

Euskadiko Liburutegi Publikoen Sarea.
Azkuna Zentroa. BBK mediateka.
Tabakalera. UBIK sorkuntza-liburutegia.
EIMA katalogoa. Euskaraz dauden material didaktikoei
buruzko informazioa.
Eliburutegia. Eduki digitalak Internet bidez irakurtzea
errazten duen plataforma.
CREENA. Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen
Zentroa.
Irakurtzeko gaitasunak hobetzeko Plana.
Leer.es Irakurketari buruzko ataria.
Procomun. Heziketa-baliabideak irekian. EducaLab.
INTEF. Red.es. Europar Batasuna.
Canal Lector. Irakurketak gomendatzeko weba.
Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Germán Sánchez
Ruipérez fundazioa.
Lineako Baliabideen Zentroa. Gaztela eta Leongo
Batzordea.
Komunikazio handigarri eta alternatiboaren Aragoiko
ataria. Aragoiko Gobernua.
Orientación Andujar. Hezkuntza-baliabideak.
Euskal Idazleen Elkartea. Asociación de escritores vascos.
Galtzagorri Elkartea. Euskarazko Haur eta Gazte
Literaturaren Elkartea.
Nafarroako Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide
Zentroa (EIBZ).
Euskadiko Dislexiaren Elkartea. DISLEBI.
Germán Sánchez Ruipérez fundazioa. Irakurzaletasun eta
alfabetizazioaren sustapena.
EURead. Irakurzaletasuna Sustatzeko Europako
Plataforma.
Lecturafácil. Irakurketa, kultura eta informazioa irisgarriak
izan daitezen lan egiten duen elkartea, irakurtzeko
zailtasunak dauzkatenei arreta berezia jarriz.

http://www.euskadi.eus/euskojaurlaritza/liburutegi-zerbitzua/
https://www.azkunazentroa.eus/az/eusk/hasiera/m
ediateka-bbk-0
https://www.tabakalera.eu/eu/sorkuntzaliburutegia
http://eimakatalogoa.eus/

http://www.eliburutegia.euskadi.eus/?locale=eu

http://creena.educacion.navarra.es/web/eu/
http://dpto.educacion.navarra.es/planlectura/mater
ialesdidacticos.html
http://leer.es/

https://procomun.educalab.es/es

http://www.canallector.com/

http://www.educa.jcyl.es/crol/es

http://www.arasaac.org/index.php
http://www.orientacionandujar.es/

http://www.idazleak.eus/euskara .

http://www.galtzagorri.eus/
https://eibz.educacion.navarra.es/web1/irakurmen
a-eta-literatura/
https://dislexiaeuskadi.com/
http://fundaciongsr.org/
https://www.euread.com

http://www.lecturafacil.net/es/
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AGENDA ETA ALBISTEAK
Atal honetan, irakurketarekin loturiko albiste eta ekitaldiak biltzen dira:

ALBISTEAK

EAEko ikasleen
euskararen erabilera
Eskola giroan

1,7 milioi euro
kulturartekotasuna
sustatzeko eta hizkuntza
indartzeko
programetarako

Maite Alonso Hezkuntza sailburuordeak Euskadiko ikasleen
eskola giroko euskararen erabilera jasotzen duen Arrue
Ikerketa aurkeztu du gaur goizez Donostian. Aurkezpenean
lagun izan ditu Hezkuntza Berriztatzeko zuzendari Lucia
Torrealday eta Iñaki Martinez de Luna soziolinguista,
ikerketaren zuzendaria
Irakurri gehiago...

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza sailburuaren proposamenez,
gaurko bileran onartu du kulturartekotasuna sustatzeko
programak –ikasle etorkinei zuzenduak- eta ikasle sartu
berrien hizkuntza errefortzuko programak gauzatzeko dirulaguntzak deitzen dituen Agindua. Sartu berri diren ikasleei
zuzenduriko hizkuntza errefortzuko programak, Euskadiko
hizkuntza ofizialak ez ezagutzearekin zerikusia duten
zailtasunak dituzten ikasleei zuzenduak izango dira.
Irakurri gehiago...
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EKITALDIAK

Ubik Tabakalerako sorkuntza-liburutegiak 2017rako
topaketa sorta berri bat proposatu du. Honakoan, taldedinamika desberdina izango da, parte-hartzaileak
izango baitira aktore protagonistak.

Pentsamendu kritikoaren
inguruko irakurketa-taldea

Irakurri gehiago...

Jarduera kultural honen helburua literatura eta
idazketarekiko interesa txikitatik sustatzea da, ipuinen
eta kontakizunen bidez eta haurren asteburuko
aisialdian.
Irakurri gehiago...

Kontu Kontari

Azkuna Zentroak bigarren eskuko azoka antolatu du,
‘Lectura Fácil Euskadi / Irakurketa Erraza’
proiektuarekin batera, material bibliografikoarekin eta
ikus-entzunezkoekin. Horren bidez, dirua lortu nahi du,
irakurketa errazeko liburu berriak euskaraz
argitaratzeko.
Irakurri gehiago...

'Irakurketa erraza arriskuan'
azoka
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PARTEKATU ZURE ESPERIENTZIAK!
Espazio honen bidez, ikasleek, ikastetxeek eta familiek ikaskuntzak partekatu ahal izango
dituzue.
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ERANSKINAK
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ZENTROKO IRAKURKETA-PLANA
PRESTATZEKO EREDUA
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Oharra: Zentroko irakurketa-plana egiten laguntzeko izan daitekeen eredua da
dokumentu hau. Hau plana prestatzeko bide bat da hau, baina beste makina bat ere
badago. Zentro bakoitzak diseinatu behar du bere bidea, hemen azalduko duguna
baino apalagoa edo zehatzagoa edo are handiagoa ere, bakoitzaren ahalmenen eta
premien arabera. Irakurketa Planak zenbat iraungo duen ere bakoitzak erabakiko du:
urtero errebisatzekoa, hiru ikasturterako...

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Saila. 2017
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Sarrera
Testuingurua
Gure zentroa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendekoa da, publikoa da eta
doanekoa, D eredukoa, 2 - 16 urte bitarteko neska-mutilentzako prestakuntza arautua
ematen du,eta
Haur-hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako proiektuak ditu,leku askotako eta era askotako ikasleei irakasteko.
Gipuzkoan dago, eta mila ikasle eta ehun irakasleko klaustroa ditu(…). Gure proiektuaren
asmoa da oinarrizko hezkuntza-gaitasunak lantzea, eta gure ikasleak bizitzarako
prestatzea.

Zentroaren ibilbidea, irakurketarekin lotutako proiektuetan:
Hainbat urtetatik hona, hainbat dokumentu landuta, honelako eta halako proposamen
ugari jaso ditugu ikasleen irakurtzeko gaitasuna bultzatzeko gaiekin gutxi edo asko
lotutakoak.
1. Ebaluazio diagnostikoaren emaitzen azterketa egin ondoren, erabaki genuen
hobekuntza-planean ekintza honi ematea lehentasuna:


Arlo eta gai guztien programazioan, gai horietako bakoitzeko testu
espezifikoen ulermen-gaitasunari bultzada ematea, ikasketarako oinarrizko
habe izateko.

Ekintza horren bitartez, honako jarduera hauek bultzatuko dira:








Testu desberdinak (mota, erabilera-eremu eta euskarritan) irakurtzea,
irakurketa bakoitzari helburu desberdina emanda.
Gelan erabiltzen diren informazio-iturriak dibertsifikatzea, irakurketa kritikoari
bidea errazteko.
Irakurketa-ulermena lantzeko protokolo bat erabiltzea.
Ulermenarekin lotutako adierazleak ere ebaluazioan sartzea.
Irakurketa dialogikoa lantzea.
Irakurritakoa ulertzeko gaitasuna handitzeko jarduerak proposatzea,
hizkuntzen tratamendu integratuan oinarritutako planteamenduaren bitartez.
Hainbat hizkuntzatan eta hizkera-erregistrotan idatzitako testuak ulertzeko
premiaren inguruko jarrera bultzatzea, batez ere, gizartean leku txikiena
daukan hizkuntzan sortutako testuak.

2. 2014-2017 epean hasi zen gure zentroa aurreneko pausuak egiten Hizkuntza
Proiektua prestatzen hasteko. Hainbat saio landu genituen irakurketari buruz
elkarrekin hausnarketan jarduteko. Hona hemen emaitzak:




Arlo guztietan bultzatuko da irakurketa, ikasteko tresna izateko.
Horrez gain, irakurtzeko ohitura sendotu behar da, hizkuntza bat baino
gehiagotan.
Arlo guztietan sartu behar da irakurtzeko ulermenaren garapenaren
ebaluazioa egiteko irizpide bat behintzat.
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Arlo guztietan erreparatuko zaio irakurtzeko prozesuari, eta horretarako:
o Irakurri aurretik irakurketaren asmoaren araberako ekintza jakinak landuko
dira.
o Irakurritako testuak ulertzen laguntzeko propio prestatutako ekintzak
landuko dira.
o Dena delako testuak irakurtzeak helburu jakina duela erakutsiko dugu (lan
bat prestatzeko informazioa hautatu, hipotesiak egiaztatu, eduki gehiago
bildu...).

3. Azkeneko urteetako lanaren ondoren, Hizkuntza Normalizatzeko Proiektua prest
dugu dagoeneko, ikasleek euskara ikasi dezaten eta erabili. Horretarako, honako
erabaki hauek hartu ditugu:



Liburutegiko funtsa handitzean, euskarazko materialei lehentasuna ematea.
Beren obren gainean hizketan jarduteko moduan dauden euskal egileen
literatura irakurtzen jardutea.

4. Gure ikasleen % 20k etxean ez euskara eta ez gaztelera ez den beste hizkuntza
bat darabiltela jakinda, zentroak erabaki du atzerriko ikasleei kasu egiteko
planean honako eginbeharrak ere sartzea:




Ikasgela guztietan gela horretako ikasle guztien etxeko hizkuntzako kontsultamateriala jarri.
Ikasleei beren etxeko hizkuntzako web helbideak eskaini.
Ikasleen etxeko hizkuntzako haur-literatura, literatur tradizionala eta
modernoaren laginak jarri ikasgelan.
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Diagnosia
Irakurketaren inguruko indarrak eta ahuldadeak:
Zentroaren ibilbidea eta aurretik hartutako erabakiak aztertu ondoren, irakurketaren
inguruko jarduera didaktikoen autodiagnosia egin dugu, jakiteko zenbateraino garatu
diren. Horrez gain, hausnarketan jardun gara eta zentroaren egoeraren inguruko
informazioa pilatu dugu jakiteko zer daukan alde eta zer kontra irakurketaren alde lanean
jarduteko.

Kanpoko faktoreak

Barruko faktoreak

Alde onak

Irakurtzen
ikasi



Ikasteko
irakurri



Irakurtzeko
ohitura

Alde txarrak


Irakurketa-idazketa
nola landu jakiteko
irizpideak adostu dira.
Sarri erabiltzen da
liburutegia, irakasleek
lagunduta, ikasleek
irakurtzeko ohitura
hartzearren.





Ez dago akordiorik testuak
idazten jakiteko, irakurtzen
ikastearekin bat.
Ez dugu planteatu hizkuntzamateriak koordinatua
ikasteko moduan lantzerik
irakurketa.
Tarteka erabiltzen dugu
liburutegia, ikasteko ekintza
ez-sistematizatuetarako.

Irakurtzen
ikasi


Ikasteko
irakurri

Irakurtzeko
ohitura

Udal-liburutegiarekin

kontaktuan jarri gara,
eta zentroarekin batera
jarduteko prest agertu
dira.

Familiak ez daudenez oso
inplikatuta zentroan, nekez
hartzen dute parte
programatutako ekintzetan.
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Jardun-ardatzak:
Diagnostikoaren emaitzetan oinarrituta eta zentroaren premia nagusiak zein diren
detektatuta daukagula, pentsatu dugu garrantzitsua dela honako hiru jardun-ardatz edo
lan-ildo hauekin lotutako ekintzak lantzea:
1. “Ikasteko irakurri”;
2. “Irakurtzeko ohitura”
3. “Irakurtzen ikasi”
Alabaina, “ikasteko irakurri” ardatzari emango zaio arreta gehien, eta horretatik abiatuta
landuko dira ekintza nagusiak. Eskolaren funtsezko helburuarekin lotuta dago ardatz
hau, ikastearekin alegia; irakasleak elkarren artean kohesionatzen laguntzen du, hortaz.
Gainera, ardatz horri eman zaio lehentasuna hobekuntza-planean nahiz Hizkuntza
Proiektuan.
Irakurketa Plana prestatzeko lanak parez pare joan behar du plana praktikan jartzeko
lanarekin, horregatik, erabaki dugu plan horrek taxutuko duela zentroaren lana 20172020 epearen hiru kurtsotan. Hala, aurreneko urtean hartuko diren erabakiak sendotu
egingo dira hurrengo urteetan.
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Helburuak
Planaren funtsezko helburua da ikasleen irakurtzeko gaitasuna hobetzea, eta
ikusaraztea irakurtzea disfrutatzeko ere badela.
Esandako jardun-ardatz horietako bakoitzaren inguruan, diagnostikoa gogoan hartuta,
honako helburu espezifikoak adostu ditugu:
1. IKASTEKO IRAKURRI:
 Akordioak adostu irakasle guztien artean, hainbat testu
informatiboren irakurketa koherentziaz lantzeko ikasgelan.
 Kolaboratzeko eta kooperatzeko teknikak eta estrategiak aplikatu,
testuak irakurtzean irakurritakoa hobeto ulertzeko.
 Eskolako liburutegi-mediateka ondo erabili, informazioa bilatu,
hautatu eta kudeatzeko leku egokiena denez, bai informazio
digitalaren kasuan bai analogikoaren kasuan.
 Irakurtzeko estrategien inguruko eta ikasleei behar duten
laguntza eskaintzeko prestakuntza eman irakasleei.
 Ikasgeletako eta liburutegi-mediatekako kontsulta-materialak
egokitu, web-baliabideen garrantzia aintzat hartuta.
2. IRAKURTZEKO OHITURA:
 Familiei orientazioa eman, ikasleei irakurtzeko ohitura hartzen laguntzeko
moduan izan daitezen.
 Eskolaren inguruak eskaintzen dituen aukerak baliatu, edonolako testuak
irakurtzeko bultzada emateko, batez ere, inguruko hizkuntzetan
idatzitako testu literarioak irakurtzeko.
 Ikasgeletako eta liburutegiko irakurketa-materialak, ikasgelako hizkuntza
guztietan idatzitakoak, egokitu, gogoan hartuta web-baliabideek
garrantzia handia dutela eta ikasgelan hizkuntza askotako ikasleak
daudela.
3. IRAKURTZEN IKASI:
 Ikasleen kontzientzia fonologikoa hobetzea.
 Irakurtzean joriago jardutea eta entonazio egokian.
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Ekintzak
Hainbat ekintza prestatu dugu, helburu horietako bakoitza lantzeko. Hemen dituzue
zehaztuta Planaren lehenbiziko urterako, 2017-2018 ikasturterako, programatu ditugun
ekintzak. Kasu bakoitzean, zehaztuta daukagu zein izango den arduraduna, zenbat iraungo
duen, zer baliabide eta adierazle erabiliko diren jarraipena egiteko eta nola ebaluatuko
diren.
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EKINTZEN PROGRAMAZIOA (2017-2018 IKASTURTEA)
Jardueraardatza
1. Ikasteko
irakurri

2.
Irakurtzeko
ohitura

3. Irakurtzen
ikasi

Helburua
1.1. Akordioak adostu irakasle
guztien artean, hainbat testu
informatiboren irakurketa
koherentziaz lantzeko ikasgelan.

Ekintza
1.1.1. Irakurtzeari buruz elkarrekin
hausnarketan jarduteko 3 saio antolatu,
klaustro osoak parte hartzeko.

1.2. Kolaboratzeko eta
kooperatzeko teknikak eta
estrategiak aplikatu, testuak
irakurtzean irakurritakoa hobeto
ulertzeko.

1.2.1. Bikoteka irakurtzeko programa
lantzea, bigarren hezkuntzako
ikasleekin.

1.3. Eskolako liburutegimediateka gehiago erabiltzea,
informazioa bilatu eta
irakurtzeko leku egokiena
denez, bai informazio digitalaren
kasuan bai analogikoaren
kasuan.
2.1. Familiei orientazioa eman,
ikasleei irakurtzeko ohitura
hartzen laguntzeko moduan izan
daitezen.
2.2. Eskolaren inguruak
eskaintzen dituen aukerak
baliatu, edonolako testuak
irakurtzeko bultzada emateko,
batez ere, inguruko hizkuntzetan
idatzitako testu literarioak
irakurtzeko.

1.3.1. Eskolako liburutegi-mediateka
ondo erabiltzeko protokoloa prestatzea,
irakasleen klaustro osoaren
adostasunez.

3.1. Ikasleen kontzientzia
fonologikoa hobetzea.

Iraupena

Baliabideak

Adierazleak

2017ko urriaazaroa.
Zentroko Irakurketa
Planaren
koordinatzailea.

Berritzeguneak emandako artikuluak.
Ekintzaren erregistro-orriak.
Gogobetetze-inkestak.
Bilera-gelen erreserba, bi ostiraletik
behin.



2018ko otsailamaiatza.
Asteazkenero:
11:00 - 12:00.
Bigarren
hezkuntzako
tutoreak.
2017ko iraila-urria.
Zikloko
koordinatzaileak.

Eusko Jaurlaritzaren web baliabideak.
Gogobetetze-inkestak.
Erregistro-orriak.









Aurreikusitako saioetatik, egin egin
diren saioen %a.
Klaustro osotik, saioetan parte hartu
duten irakasleen %a.
Saioekin irakasleak zenbateraino
dauden pozik, batez beste.
Aurreikusitako saioetatik, egin egin
diren saio kopurua.
Programarekin ikasleak zenbateraino
dauden pozik, batez beste.
Irakurtzekoa ulertzeko gaitasun eskasa
daukaten ikasleen %a.

Eskolako eta udaleko liburutegimediateketarako protokoloak.
ACEX materiala.
Gorabeheren erregistroa.
Eskolako liburutegiko maileguzerbitzua erabiltzen dutenen
erregistroa.
Berritzeguneko aholkularitza.
Erregistro-orriak.
Bidaltzeko mezua diseinatu eta datubasea berrikusi.
Zentroak, inguruko erakundeekin
batera, prestatu duen ekintzen
dossierra.
Ekintzetan parte hartu dutenen
erregistroa.





Protokolo adostua taxutu.
Protokoloaren inguruko gorabeherak.
Ikasturtean eskolako liburutegimediatekako mailegu-zerbitzua erabili
duten lehen hezkuntzako eta bigarren
hezkuntzako ikasleen %a.




Gomendioen zerrenda.
Gomendioak familiari noiz bidali
zaizkien.

2.1.1. Familientzako gomendio batzuk
prestatu eta helarazi.

2017ko iraila.
Zikloko
koordinatzaileak.

2.2.2. Zentroaren inguruan Irakurketa
bultzatzeko antolatzen diren ekintzak
identifikatu eta ekintzotan parte hartu.

2017ko iraila 2018ko ekaina.
Zikloko
koordinatzaileak.

3.1.1. Haur-hezkuntzako ikasleei tarteka
ebaluazioa egitea, kontzientzia
fonologikoa zenbateraino garatzen ari
diren ikusteko.
3.1.2. Proiektuetan lehen hezkuntzako
ikasleekin kontzientzia fonologikoa
lantzeko ekintzak ere sartzea.

2018ko maiatza.
Haur-hezkuntzako
tutoreak.

Ebaluazio-frogak.
Ebaluazioen erregistro-orriak.




Ebaluazioen datak.
Ebaluazioa aplikatu zaien ikasleen %a.

2017ko iraila 2018ko ekaina.
Lehen
hezkuntzako
tutoreak.

Eusko Jaurlaritzaren web
baliabideak.
Erregistro-orriak.
Ebaluazio-frogak.



Ekintza hauek zenbat proiektutan sartu
diren.
Kontzientzia fonologiko egokia duten
ikasleen %a.






Ikasturtean zenbat ekintzetan hartu
den parte.
Ekintza horietan parte hartu duten
ikasleen %a.
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Ebaluazioa
Orain arte, Planak aurreneko urterako (2017-2018 ikasturtea) aurreikusita zeuzkan ekintza
guztiei egin zaie jarraipena eta ebaluazioa, ikusteko prozesua nola garatu den eta zer
emaitza ekarri duen. Hemen daukazue bildu dugun informazioa (balorazioa eta hobetzeko
proposamenak ere badakartza), gerora ekintzak eta planak prestatzeko:
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PLANAREN GARAPENAREN EBALUAZIOA (2017-2018 IKASTURTEA)
Jardueraardatza
1. Ikasteko
irakurri

2. Irakurtzeko
ohitura

3. Irakurtzen
ikasi

Helburua

Ekintza

1.1. Akordioak adostu irakasle
guztien artean, hainbat testu
informatiboren irakurketa
koherentziaz lantzeko
ikasgelan.
1.2. Kolaboratzeko eta
kooperatzeko teknikak eta
estrategiak aplikatu, testuak
irakurtzean irakurritakoa
hobeto ulertzeko.

1.1.1. Irakurtzeari buruz elkarrekin
hausnarketan jarduteko 3 saio
antolatu, klaustro osoak parte
hartzeko.

1.3. Eskolako liburutegimediateka gehiago erabiltzea,
informazioa bilatu eta
irakurtzeko leku egokiena
denez, bai informazio
digitalaren kasuan bai
analogikoaren kasuan.

1.3.1. Eskolako liburutegimediateka ondo erabiltzeko
protokoloa prestatzea, irakasleen
klaustro osoaren adostasunez.

2.1. Familiei orientazioa eman,
ikasleei irakurtzeko ohitura
hartzen laguntzeko moduan
izan daitezen.
2.2. Eskolaren inguruak
eskaintzen dituen aukerak
baliatu, edonolako testuak
irakurtzeko bultzada emateko,
batez ere, inguruko
hizkuntzetan idatzitako testu
literarioak irakurtzeko.

2.1.1. Familientzako gomendio
batzuk prestatu eta helarazi.

3.1. Ikasleen kontzientzia
fonologikoa hobetzea.

3.1.1. Haur-hezkuntzako ikasleei
tarteka ebaluazioa egitea,
kontzientzia fonologikoa
zenbateraino garatzen ari diren
ikusteko.
3.1.2. Proiektuetan lehen
hezkuntzako ikasleekin
kontzientzia fonologikoa lantzeko
ekintzak ere sartzea.

1.2.1. Bikoteka irakurtzeko
programa lantzea, bigarren
hezkuntzako ikasleekin.

2.2.2. Zentroaren inguruan
Irakurketa bultzatzeko antolatzen
diren ekintzak identifikatu eta
ekintzotan parte hartu.

BETETZE-MAILA ETA BALORAZIOA

HOBETZEKO PROPOSAMENA

Aurreikusita zeuden 3 saioetatik 2 egin ditugu (%66).
Klaustroko ikasleen %90ak hartu du parte.
Saioekin konforme egon dira; batez beste, 10etik 7ko puntuazioa eman dute.
Parte-hartzeari buruz eta gogobetetzeari buruz geneukan ustea baino hobea
izan da emaitza.
Aurreikusitako saio guztiak egin dira.
Saioekin konforme samar egon dira; batez beste, 10etik 5ko puntuazioa eman
dute.
Ikasle batzuk motibatuta egon dira eta beste batzuk ez.
Ikasleen %25k ez dauka irakurritakoa ondo ulertzeko gaitasun egokirik; horrek
esan nahi du aurreko ebaluazioaren aldean hobera egin dugula (lehen %35
ziren gaitasun egokirik gabeak).
Abenduan prestatu dugu protokoloa, klaustroarekin ados jarrita,
aurreikusitakoa baino apurtxo bat beranduago.
Ez dugu gorabehera aipagarririk izan, eta protokoloa arazorik gabe ari gara
aplikatzen.
Lehen hezkuntzako ikasleen %60ak eta bigarren hezkuntzako ikasleen %50ak
erabili dute liburutegi-mediatekako mailegu-zerbitzua ikasturtean. Ez dugu
lortu bigarren hezkuntzan liburutegi-mediateka erabiltzen duten ikasleen
bolumena nabarmen handitzerik (aurreko ebaluazioan %48ak erabili zuen),
baina bai lehen hezkuntzan (aurreko ebaluazioan %50ak erabili zuen).
Gomendioen zerrenda prest dugu. Alabaina, hiru hilabete berandutu gara
zerrenda familiei helarazten.
Aurreikusitako helburua lortu dugu, baina atzeratu egin garenez, ezin jakin
familiek zer iritzi duten gomendioei buruz.
Zentroaren inguruan antolatutako 2 ekintzetan hartu dugu parte: lehen
hezkuntzako ikasleen %100ak eta bigarren hezkuntzako ikasleen %50ak hartu
dute parte.

Ostiraletako saioak kentzea
komeni.

Ebaluazioak maiatzean egin genituen, aurreikusitakoaren arabera.
Ikasleen %60ari aplikatu zaie ebaluazioa.
Ez dugu ikasgela guztietan egin ebaluazioa. Ebaluazioa egiteko
aurreikusitako datak ez dira lagungarri izan ikasgela guztietara iristeko.
Oraindik ikasle asko daude ebaluatzeke.
10 proiektutan sartu ditugu ekintza hauek.
Ebaluazioa egin zaien ikasleen %85ak kontzientzia fonologiko egokia
dauka.
Aurreko ebaluazioaren aldean hobeto gaude orain (maila egokia
daukaten ikasleen kopurua %10 handitu da).

Ebaluazio-datak aldatzea
komeni.

Zailtasun handiagoa duten
ikasleek zer gustu eta interes
dituzten jakiten saiatu behar
genuke, programa hobeto
egokitzeko.

Komeni da bigarren hezkuntzako
ikasleentzako motibazioestrategiak prestatzea.

Familien feed-backa biltzea
komeni zaigu.

Inguruko beste eragile batzuekin
daukagun elkarlana ondo
sendotzea komeni zaigu.

Irakasleen lana errazteko tresnak
biltzea komeni da.
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IRAKURKETAREN INGURUKO ZENTRUAREN PRAKTIKA DIDAKTIKOEN
ANALISIA EGITEKO PLANTILLA
Hau lehen azterketa egiteko tresna bat da praktiken garapen maila neurtuz, zentroak zenbait
arlotan egindako irakurketaren arabera.
0 maila

Hasierako maila

Erdiko maila

Maila aurreratua

Hasiera eman zaio
hausnarketari: irakurtzen
ikasten den bitartean zelan
landu idatzitako testuak. Baina
ez da erabakirik hartu

Neurri batzuk hartu dira
idatzizko testuak
lantzeko, eta praktikan
jarri dira.

Adostuta dago
irakurketa-idazketa
prozesuarekin
erlazionatuta dagoen
guztia.

Hizkuntzakoak
ez diren arloak

Ikastetxean ez da adostu
noiz hasi testuak
irakurtzen.

Alfabetatzeari buruzko
hausnarketari ekin zaio, baina
ez da erabakirik hartu.

Irakurketa-idazketari
buruzko irizpideak adostu
dira.

Adostuta dago beste
arloetan noiz hasi
irakurtzen.

Eskola
liburutegia

Ez da eskolako
liburutegia erabiltzen,
irakurtzen ikasteko
programatutako
jardueretarako.

Noizean behin liburutegian
irakurtzen ikasteko jarduerak
egingo dira.

Liburutegia sarri
erabiltzen da irakurtzen
ikasteko jardueretarako.

Sarri erabiltzen da
liburutegia eta
irakasleekiko
koordinazioan.

Curriculumeko
ikasgaiak

Ikastetxean, ez da hartu
inolako erabakirik
ikasteko irakurketaren
inguruan.

Ikasteko irakurketa garatzen
laguntzeko gogoeta egiten
hasi gara, baina ez da
erabakirik hartu.

Ikasteko irakurketa
bultzatzeko erabaki
batzuk hartu eta abiarazi
egin ditugu.

Ikasgai guztietan, modu
koordinatuan eta
sistematikoan lantzen da
ikasteko irakurketa.

Hizkuntza
ikasgaiak

Hizkuntza ikasgaietan, ez
da ikasteko irakurketari
lotutako inolako erabakirik
hartu.

Ikasteko irakurketa garatzen
laguntzeko gogoeta egiten
hasi gara, baina ez da
erabakirik hartu.

Ikasteko irakurketa
bultzatzeko erabaki
batzuk hartu dira eta
abiarazi egin dira.

Ikastetxean lantzen diren
hizkuntza guztietan
modu koordinatuan eta
sistematikoan lantzen da
ikasteko irakurketa.

Eskolaliburutegiamediateka

Liburutegia ez da
erabiltzen programatutako
ikas jarduerarik egiteko.

Lantzean behin egiten dira
liburutegian ikas jarduerak.

Liburutegia sarritan
erabiltzen da ikasteko
jarduerak gauzatzeko,
baina modu ez
sistematizatuan.

Liburutegia ikasteko
jarduerak burutzeko
erabiltzen da,
irakasleekin
koordinaturik.

Curriculumeko

Ez da planteatu
irakurtzeko zaletasuna
garatzeko jarduerarik,
hizkuntzakoak ez diren
ikasgaietan.

Irakurzaletasunari laguntzeko
gogoeta egiten hasi da, baina
ez da erabakirik hartu.

Irakurzaletasunari
laguntzeko erabaki
batzuk hartu, eta abiarazi
egin dira.

Ikasgai guztietan, modu
koordinatuan eta
sistematikoan lantzen da
irakurtzeko zaletasuna.

Hizkuntza
ikasgaiak

Hizkuntzetan, ez da
planteatu irakurtzeko
zaletasuna garatzeko
jarduerarik,

Hizkuntzetan, egiten dira
zenbait jarduera, baina
hizkuntzen arteko
koordinaziorik gabe.

Irakurzaletasunari
laguntzeko erabaki
batzuk hartu dira, eta
hasi dira hizkuntzen
arteko koordinazioa
egiteko ahaleginak.

Hizkuntzetan,
koordinaturik eta modu
planifikatuan, lantzen da
irakurtzeko zaletasuna.

Eskolaliburutegiamediateka

Liburutegia ez da
erabiltzen
irakurzaletasuna
garatzeko helburuz
programatutako
jarduerarik egiteko.

Noizbehinka egiten dira
liburutegian irakurtzeko
zaletasuna garatzeko
jarduerak.

Liburutegia sarritan
erabiltzen da irakurtzeko
zaletasunari lotutako
jarduerak garatzeko,
baina modu ez
sistematizatuan.

Liburutegia irakasleekin
koordinaturik erabiltzen
da.

Familien parte-hartzea

Irakurtzeko gaitasuna
garatzeko laguntzari
dagokionez, ez da
lankidetzarik sustatu
familiekin.

Noizik behin, familiei
informazioa helarazten zaie
irakurtzeko gaitasuna
hobetzen laguntzeko.

Modu planifikatuan
eskaintzen dira
irakurtzeko gaitasunari
lotutako orientabideak.

Familiei orientabideak
emateaz gain, parte
hartzeko aukera ematen
zaie, bai ikasgelan, bai
liburutegian antolatzen
diren jardueretan.

Inguruarekiko lotura

Ez dira kontuan hartzen
inguruak eskaintzen
dituen aukerak irakurketa
bultzatzen laguntzeko.

Noizik behin, kontuan hartzen
dira inguruak ematen dituen
aukerak irakurtzeko gaitasuna
garatzen laguntzeko.

Inguruan dauden
erakundeek eskaintzen
dituzten ekimen guztietan
parte hartzeko ahalegina
egiten da.

Inguruko jarduera eta
ekimenetan parte
hartzen da, eta
erakundeek ikastetxean
parte hartzea ere
bultzatzen da.

Irakurketaren inguruko
prestakuntza

Azken urteotan,
klaustroak ez du
irakurketaren inguruko
prestakuntzarik jaso.

Zenbait irakaslek oraintsu jaso
dute irakurketaren inguruko
prestakuntza.

Klaustrokide batzuek
parte hartu dute
irakurketaren inguruko
prestakuntza eta
berrikuntza. proiektuetan.

Klaustro osoak hartu du
parte irakurketaren
inguruko prestakuntza
eta berrikuntza
proiektuetan.

Ikasteko irakurri

Irakurtzen Ikasi

Hizkuntza
arloak

Ikastetxean ez da hitz
egin irakurketa-idazketa
prozesuari buruz.

Irakurzaletasuna garatu

ikasgaiak

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Saila. 2017
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DAFO AZTERKETA EGITEKO TXANTILLOIA
Tresna hau erabiltzen da zentroak irakurketari buruzko praktika didaktikoak aztertzearen
ondorioak, zentroaren egoeraren berri ematen duen informazio diagnostikoa eta lehentasuneko
estrategiak edo jardute lerroak planeatzeko bestelako informazioa iraultzeko.
Alde positiboak

Alde negatiboak

Kanpoko faktoreak

Barruko faktoreak

Irakurtzen ikasi

Ikasteko irakurri

INDARRAK
Zer egiten dugu ondo?

AHULEZIAK
Zer hobetu behar dugu?

Irakurzaletasuna

Irakurtzen ikasi

AUKERAK

MEHATXUAK

Inguruneko zein osagai
aprobetxa dezakegu?

Zein egoera hartu behar
ditugu kontuan?

Ikasteko irakurri

Irakurzaletasuna

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Saila. 2017

IRUDI TESTUAK

Indarrak: eskolaren beraren ezaugarri aldekoak eta trebetasunak dira. Zer egiten dugu ondo?

Aukerak: eskolak ingurunean erabil ditzakeen aldeko kanpo faktoreak dira. Inguruko zein osagai
aprobetxa ditzakegu?

Ahuleziak: berezko hutsuneak eta mugak. Zer hobetu behar dugu?

Mehatxuak: kontrako kanpo faktoreak dira eta sarritan ezin dira kontrolatu, baina kontuan hartu behar
dira estrategiak egokitzeko. Zein egoera hartu behar ditugu kontuan?
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PLANIFIKATZEKO TXANTILLOIA
Aurreikusitako helburuak lortzeko aldrea Zentroaren Irakurketa Planean sartu nahi diren ekintzen programazioaren inguruko informazioa antolatzeko tresna
bat da hau (adibidea ere badakar).

JARDUERAARDATZA
Zer lan-ildorekin lotuta
dago guk egin nahi
duguna?

HELBURUA

EKINTZA

Zer nahi dugu lortu?

Zer egingo dugu hori lortzeko?

Kolaboratzeko eta
kooperatzeko teknikak eta
estrategiak aplikatu, testuak
irakurtzean irakurritakoa
hobeto ulertzeko.
Ikasteko irakurri

Irakurtzeko ohitura

Irakurtzen ikasi

Eskolako liburutegimediateka gehiago
erabiltzea, informazioa
bilatu eta irakurtzeko leku
egokiena denez, bai
informazio digitalaren
kasuan bai analogikoaren
kasuan.
Familiei orientazioa eman,
ikasleei irakurtzeko ohitura
hartzen laguntzeko moduan
izan daitezen.
Ikasleen kontzientzia
fonologikoa hobetzea.

EGUTEGIA ETA
ARDURADUNAK
Noiz egingo dugu? Nor arduratuko
da?

BALIABIDEAK

ADIERAZLEAK

Zer jende, material edo logistika behar dira
ekintza hau burutzeko eta ebaluatzeko?

Zeri erreparatuko diogu ekintza edota
helburuak lortu diren ebaluatzeko?


Aurreikusitako saioetatik, egin egin
diren saio kopurua.
Programarekin ikasleak zenbateraino
dauden pozik, batez beste.
Irakurtzekoa
ulertzeko
gaitasun
eskasa daukaten ikasleen %a.

2018ko otsaila-maiatza.
Asteazkenero: 11:00 - 12:00.
Bigarren hezkuntzako tutoreak.

Eusko Jaurlaritzaren web baliabideak
(irakurgaien zerrendak...).
Erregistro-orriak.
Gogobetetze-inkestak.
Ebaluazio-frogak.

Eskolako liburutegi-mediateka ondo
erabiltzeko protokoloa prestatzea,
irakasleen klaustro osoaren adostasunez.

2016ko iraila-urria.
Zikloko koordinatzaileak.

Eskolako eta udaleko liburutegimediateketarako protokoloak.
ACEX materiala.
Gorabeheren erregistroa.
Eskolako liburutegiko mailegu-zerbitzua
erabiltzen dutenen erregistroa.





Protokolo adostua taxutu.
Protokoloaren inguruko gorabeherak.
Ikasturtean eskolako liburutegimediatekako mailegu-zerbitzua
erabili duten lehen hezkuntzako eta
bigarren hezkuntzako ikasleen %a.

Familientzako gomendio batzuk prestatu
eta helarazi.

2016ko iraila.
Zikloko koordinatzaileak.

Berritzeguneko aholkularitza.
Erregistro-orriak.
Bidaltzeko mezua diseinatu eta datu-basea
berrikusi.




Gomendioen zerrenda.
Gomendioak familiei helarazteko
eguna.

Haur-hezkuntzako ikasleei tarteka
ebaluazioa egitea, kontzientzia
fonologikoa zenbateraino garatzen ari
diren ikusteko.

2017ko maiatza.
Haur-hezkuntzako tutoreak.

Ebaluazio-frogak.
Ebaluazioen erregistro-orriak.




Ebaluazioen datak.
Ebaluazioa aplikatu zaien ikasleen
%a.

Bikoteka irakurtzeko programa prestatzea.




Oharra: jarduera-ardatz bakoitzeko helburu bat baino gehiago jar daitezke, eta helburu bera hainbat ekintzarekin lotu daiteke. Taula handiegia bada, hainbat zatitan zatitu daiteke, adibidez, taula bat
sor daiteke jarduera-ardatz edota helburu bakoitzeko.
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Saila. 2017

Ekintza hauen inguruan laguntza gehiago behar izanez gero, jo atari honetako Baliabide Bankura
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EBALUATZEKO TXANTILLOIA
Ésta es una herramienta para registrar información sobre el desarrollo de las actividades y/o logro de los objetivos recogidos en el Plan Lector de Centro de
acuerdo con los indicadores establecidos en la planificación (incluye un ejemplo).
JARDUERAARDATZA
Zer lan-ildorekin
lotuta dago guk
egindakoak?

Ikasteko irakurri

Irakurtzeko ohitura

Irakurtzen ikasi

HELBURUA

EKINTZA

BETETZE-MAILA ETA BALORAZIOA

HOBETZEKO PROPOSAMENA

Zer nahi genuen
lortu?

Zer egin dugu hori
lortzeko?

Zenbateraino bete da ekintza guk aurreikusita bezala? Zenbateraino lortu ditugu
aurreikusitako helburuak? Zer alde on eta txar nabarmendu ditugu?

Zer nahi dugu aldatu Plana berritzean?

Aurreikusitako saio guztiak egin dira.
Saioekin konforme samar egon dira; batez beste, 10etik 5ko puntuazioa eman dute.
Ikasle batzuk motibatuta egon dira eta beste batzuk ez.
Ikasleen %25k ez dauka irakurritakoa ondo ulertzeko gaitasun egokirik; horrek esan nahi du
aurreko ebaluazioaren aldean hobera egin dugula (lehen %35 ziren gaitasun egokirik gabeak).

Zailtasun handiagoa duten ikasleek zer gustu
eta interes dituzten jakiten saiatu behar
genuke, programa hobeto egokitzeko.

Kolaboratzeko eta
kooperatzeko teknikak
eta estrategiak aplikatu,
testuak irakurtzean
irakurritakoa hobeto
ulertzeko.
Eskolako liburutegimediateka gehiago
erabiltzea, informazioa
bilatu eta irakurtzeko
leku egokiena denez,
bai informazio
digitalaren kasuan bai
analogikoaren kasuan.
Familiei orientazioa
ematea ikasleek
irakurtzeko ohitura
hartzen laguntzeko.

Ikasleen kontzientzia
fonologikoa hobetzea.

Bikoteka irakurtzeko
programa prestatzea.

Eskolako liburutegimediateka ondo
erabiltzeko
protokoloa
prestatzea,
irakasleen klaustro
osoaren
adostasunez.
Familientzako
gomendio batzuk
prestatu eta helarazi.
Haur-hezkuntzako
ikasleei tarteka
ebaluazioa egitea,
kontzientzia
fonologikoa
zenbateraino
garatzen ari diren
ikusteko.

Abenduan prestatu dugu protokoloa, klaustroarekin ados jarrita, aurreikusitakoa baino apurtxo
bat beranduago.
Ez dugu gorabehera aipagarririk izan, eta protokoloa arazorik gabe ari gara aplikatzen.
Lehen hezkuntzako ikasleen %60ak eta bigarren hezkuntzako ikasleen %50ak erabili dute
liburutegi-mediatekako mailegu-zerbitzua ikasturtean. Ez dugu lortu bigarren hezkuntzan
liburutegi-mediateka erabiltzen duten ikasleen bolumena nabarmen handitzerik (aurreko
ebaluazioan %48ak erabili zuen), baina bai lehen hezkuntzan (aurreko ebaluazioan %50ak
erabili zuen).
Gomendioen zerrenda prestatu dugu. Alabaina, hiru hilabete berandutu gara zerrenda familiei
helarazten.
Aurreikusitako helburua lortu dugu, baina atzeratu egin garenez, ezin jakin familiek zer iritzi
duten gomendioei buruz.

Maiatzean egin ditugu ebaluazioak, aurreikusitakoaren arabera.
Ikasleen %60ari aplikatu zaie ebaluazioa.
Ez dugu ikasgela guztietan egin ebaluazioa. Ebaluazioa egiteko aurreikusitako datak ez dira
lagungarri izan ikasgela guztietara iristeko. Oraindik ikasle asko daude ebaluatzeke.

Komeni da bigarren hezkuntzako
ikasleentzako motibazio-estrategiak
prestatzea.

Familien feed-backa biltzea komeni zaigu.

Ebaluazio-datak aldatzea komeni.

Oharra: Planifikatzeko taularen segidatzat har dezakegu taula hau (aurreneko hiru zutabeak bat datoz). Taula handiegia bada, hainbat zatitan zatitu daiteke, adibidez, taula bat sor daiteke jardueraardatz edota helburu bakoitzeko.
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Saila. 2017

Laguntza

behar

izanez

gero,

begiratu

atari

honetako

ebaluatzeko

baliabideak
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