XXII. JARDUNALDIA
2018ko urriaren 9 eta 10ean

Zuzendari hori:
Eskola Hiztun Bila XXII. jardunaldian, ondoko gaia izango dugu hizpide: "Hizkuntza
Normalkuntza proiektua garatzeko gako diren zenbait esparru". Saioak Urriaren 9an
eta 10ean izango dira Gasteizko EUROPA Biltzar Jauregiko Olarizu eta Green aretoetan.
Hori horrela, zuon ikastetxean hizkuntza normalizazioaren ardura duten guztiak
bertaratzea nahiko genuke.
Gonbidapen honekin batera, egitaraua eta zenbait informazio gehigarri bidaltzen dizkizuegu.
Urriaren 9an eta 10ean gurekin izango zaituztegulakoan,
jaso nire agurrik beroenak.

Iñigo Barruso Lazkano
Euskara Zerbitzuburua
Hezkuntza Saila
Hezkuntza Berriztatzeko
Zuzendaritza

HNAT guztiak: HH LMHko + DBH edota Batx + Lanbide Heziketa + HEO: 2018/10/09 (asteartea)
Gasteiz, Europa jauregia, OLARIZU Aretoa
> “IRAKASLEAK”, parte hartzea: zertan, nolakoa…? nola sustatu?

08:30 - Izen-ematea
09:00
09:00 - Hezkuntza Sailaren agurra
09:15
09:15 - Hitzaldia
10:30
Irakasleen esku hartzea Ikastetxearen Hizkuntza Proiektua eraikitzeko lanetan.
• Pere Mayans (Cap del Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics. Dpt d'Ensenyament.
Generalitat de Catalunya)
10:30 - Mahai ingurua: bi esperientzia eta proposamen bat
11:45
Irakasleon artean euskaraz, irakasleen erabileran eragin nahian EUSLE metodologia baliatu.
• Lorea Gorostiaga (HNAT, Barakaldoko Hizkuntza Eskola Ofiziala)
Irakasleak HNPan partaide aktibo. HNPa diseinatzerakoan eta erabakitakoa gauzatzean.
• Karmele Tubilla (HNAT, Gurutzeta- Barakaldoko Salestarren ikastetxea)
Gidaliburua aurkeztu: ahozko komunikazioa irakastea. Norabide bat ahozko hizkuntzaren argitan.
• Olatz Bengoetxea eta Josune Zabala (Irakasleen prestatzaileak, Soziolinguistika Klusterra)
11:45 - Kaferako tartea
12:15
12:15 - Talde lana
14:45
3 aztergai nagusi:
• Batetik, irakasleok hizkuntza gaitasuna, kalitatezko eredua bermatu ( ). Eta, bestetik, irakasleok
erabiltzaile eta erabileraren eragile.
• Irakasleok ikasleen motibazioa eta hizkuntza jarrerak lantzen.
• Irakasleok HN lanak bere gain hartzen eta HN egituran parte hartzen.
Gai hauei dagokienez, aztertu:
• Zer egin daiteke ikastetxean?
• HNATok nola sustatu/eragin dezakegu?

HH LMHko HNATak: 2018/10/10 (asteazkena)
Gasteiz, Europa jauregia, OLARIZU Aretoa
> “GURASOAK” haiekiko lankidetza, hizkuntza-xedeetan eta trataeran norabide berean jardute aldera

08:30 - Izen-ematea
09:00
09:00 - Hitzaldia
10:15
Gurasoekiko bilerak bestela diseinatu. Hori egiteko arrazoiak, moduak eta estrategiak.
• Silvia Blanch (Facultat de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona)
10:15 - Mahai ingurua
11:30
Gurasoen hizkuntza portaera koherentea indartu nahian, Guraso Eusleak Tolosan.
• Joseba Antxustegietxarte eta Silvia Mateo (HNATak, Tolosako Herrikide ikastetxea eta
Samaniego LH ikastetxea)
“Jaizkibelgo talaian ezti bila”, Gurasoen Batzordea Lezoko Herri ikastetxean.
• Idoia Fraile eta Olatz Aldabe (HNAT eta Zuzendaria, Lezoko LH ikastetxea)
Irakasleok gurasoekin hizkuntza-kontuez hitz egiteko gidaliburua, Ulibarritarron egitasmoa aurkeztu.
• Itziar Lafuente (Gasteiz BG, HN aholkularien lan taldearen izenean)
11:30 - Kaferako tartea
12:00
12:00 - Talde lana
14:30
3 aztergai nagusi:
• Ikastetxearen hizkuntza--xedeak eta -trataera ezagutu eta konpartitu dezaten… zer egin?
• Familiaren portaera lagungarriak 1: etxean seme-alabei zer eskaini, zer proposatu?. Eta Familiaren
portaera lagungarriak 2: gurasoek beraiek nola jokatu: erabili, estimua erakutsi ...
• Batetik, gurasoen parte hartzea ikastetxean eta ikastetxeko HN lanetan. Eta, bestetik, gurasoekiko
bilerak, foroak… Formatua nola hobetu, gurasoengana nola iritsi?
Gai hauei dagokienez, aztertu:
• Zer egin daiteke ikastetxean?
• HNATok nola sustatu/eragin dezakegu?

DBH + Batx eko HNATak: 2018/10/10 (asteazkena)
Gasteiz, Europa jauregia, GREEN Aretoa
> IKASLEAK HIZTUN: hizkuntza-praktikak, irudikapenak, diskurtsoak, bizipenak, autoirudia, identitatea…

08:30 - Izen-ematea
09:00
09:00 - Mahai ingurua
11:30
Euskal Hiztun berri gazteak: esperientziak, praktikak eta identitateak profil ezberdinetan.
• Ane Ortega (BAM irakasle-eskola, Bilbo) eta Esti Amorrortu (Deustuko Unibertsitatea)
“Hitzak eta ekintzak”. Chihiro-ren bidaia euskal hiztun nerabeen bila.
• Jaime Altuna eta Jone Miren Hernandez (Gizarte antropologoak, EHU)
DBH 2ko ikasleen hizkuntza atxikimendua eta gaitasuna. Barne gatazkak gainditzeko esku-hartzea.
• Yolanda Olasagarre (EIBZko irakaslea, soziologoa eta soziolinguista) eta Rosa Ramos (Berriozarko
Udaleko euskara teknikaria eta soziolinguista)
11:30 - Kaferako tartea
12:00
12:00 - Talde lana
14:30
3 aztergai nagusi:
• Gazteek beren hizkuntza gaitasunaz duten irudikapena eta bizipena (nola irudikatu eta bizi dute beren
hizkuntza gaitasuna?).
• Batetik, gazteen hizkuntza-autoirudia; bestetik, gazteen hizkuntza-bizipenak. Eta gainera, gazteen
hizkuntza-praktikak.
• Gazteen hizkuntzarekiko pertzepzioak, usteak, irudikapenak ('hizkuntza-ideologia'). Hizkuntza jarreren
kana, heziketa soziolinguistikoa.
Gai hauei dagokienez, aztertu:
• Zer egin daiteke ikastetxean?
• HNATok nola sustatu/eragin dezakegu?

Lanbide Heziketako HNATak: 2018ko urriaren 10ean, Gasteizen, ez duzue saiorik izango;
horren ordez proposatzen dizuegu… 2018ko urriaren 16an (asteartea): Iurretako LH Institutua
> HIZKELAN jardunaldian parte hartzea.

Ikus ondoko dokumentuan doakizuen egitaraua (HIZKELAN_Egitaraua.doc).
Edota jo webtokira: https://jakinbai.eus/albisteak/hizkelan-jardunaldia
Honetan bai, izena eman behar da:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkKBaHCLTvDIO_MDvex_YAwt
qv2CIdpskTM5xoKci-jllPFQ/viewform

