
Euskara Atala
Santo Domingo Aldapa, zk.g.
31001-Iruñea

Izenburua: Irakasle eta ikasleen inplikazioa eta motibazioa euskararen erabileraren 

sustapenean  

Modalitatea: Saio informatiboa

Mailak: Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntza

Nori zuzendua: Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak

Justifikazioa:

Irakasleen inplikazio maila oso eraginkorra da ikasleen arteko hizkuntza 
erabilera sendotzeko eta areagotzeko.

Ikastetxean euskararen erabilera sustatu nahi badugu, hezkuntza 
komunitatearen partaide guztien inplikazioa behar beharrezkoa bada ere, irakasleen 
motibazioa eta inplikazioa guztiz funtsezkoa da, hauek izanen baitira aldi berean, 
eta neurri handi batean, ikasleengan motibazioa piztuko dutenak. Beren funtzioen 
artean ikasleen hizkuntza garatzea dago. Komunikazio gaitasuna ahalik eta 
hobekien garatzeko eskolako eremu guztietan euskararen erabilera sustatu behar 
da.

Helburuak:

1.- Emaileak, gai honen inguruan eginen duen ekarpena ezagutzea eta 
konpartitzea.
2.- Ikastetxe batzuetako esperientziak ezagutzea.
3.- Eremu honetan eragiteko ekintzak proposatzea. 

Edukiak:

1.- Proposatutako gaiari buruzko ekarpen teorikoa:
2.- Proposatutako helburua lortzen laguntzeko ekintzak eta baliabideak.
3.- Beste ikastetxe batzuetako esperientziak.

Metodologia:

Emaileek ezagutza teoriko eta hainbat esperientzia aurkeztuko dituzte, partaideen 

arteko hausnarketa eta eztabaida sortzeko helburuarekin.

HizlariaK: Iñaki Artola, Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzuko Nolega Atalaren 

zuzendaria eta Josune Alberdi Eibarko berritzeguneko  Hizkuntz Normalkuntza 

teknikaria. Antolatzaileak: Iruñeko ILZ, Lekarozeko ILZ, Euskara Atala eta EIBZ



Euskara Atala
Santo Domingo Aldapa, zk.g.
31001-Iruñea

Arduradunak: Patxi Olaiz, Lehen Hezkuntzako aholkularia, tel: 948291711/ posta

elek: primaria3.cap.pamplona@pnte.cfnavarra.es eta Mertxe Sola, Euskara Atala, 

tel: 848426587/ posta elek: msolapal@cfnavarra.es

Tokia: Uharteko EIBZ, Zubiarte, 13

Iraupena: 3 ordu

Noiz: 2009ko azaroaren 12an

Ordutegia: 17:00-20:00

Izena emateko aldia: 2009ko urriaren 19tik azaroaren 6ra, 12:00ak arte.

Parte hartzaile kopurua: 90

Gutxienezko partaide kopurua: 20

Oharrak:

Jarduera hau, bereziki, ELHUYAR aholkularitzarekin mintegia egin ondoren
euskararen erabilera sustatzeko planak garatzen ari diren ikastetxeetako lantaldeei 
zuzenduta dago. Dena den, asmo horretan dabiltzan edonorendako irekita dago. 

Parte hartzaileak aukeratzeko irizpideak:

1.- Euskararen erabilera sustatzeko lan taldea sorturik daukan ikastetxe bateko 
klaustrokide izatea.

2.- Izen-emate unearen arabera.

Hizkuntza: Euskara


