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ATZERRIKO HIZKUNTZA

� Aurreinskripzioa egiten dutenek bakarrik 
izango dute matrikulatzeko aukera

� Aurreinskripzioa: apirilaren 25etik 
maiatzaren 6ra

� Hizkuntza-maila: B2 egiaztatua



KONPETENTZIAK

� Hizkuntzen ikaskuntza. Kultura anitzeko 
testuingurua

� Komunikazio-konpetentziak

� Lan autonomoa eta talde-lana



IRAKASGAIAK (ingelesez)

Lehen lauhilekoan:
� Ingelesa (6 kred.)
Urte osokoak:
� Komunikazio-gaitasunak ingelesez I (6 kred.)

Ingelesaren didaktika I (6 kred.)� Ingelesaren didaktika I (6 kred.)
� Komunikazio-gaitasunak ingelesez II (6 kred.)
� Ingelesaren didaktika II (6 kred.)
---------------------
� Practicum III (18 kred.)
� Gradu amaierako lana (12 kred.)



PRACTICUM III

� 18 kreditu

� 12 asteko egonaldia

� Minorrarekin lotuta (ingeleseko maisu/maistra batekin)

� Graduarekin lotuta (HH edo LH)

� Azalpen gehiago dagokionean



GRADU AMAIERAKO LANA 
(GRAL)

� 12 kreditu

� Graduarekin lotuta: LH/HH

� Minorrarekin lotuta: (atzerriko) hizkuntzaren irakaskuntzaz. 

IngelesezIngelesez

� Gaien eskaintzak, minorreko GRALean parte hartuko duten 

irakasleek egingo dituzte: atzerriko hizkuntzakoek eta beste 

zenbaitek 

� Aurkezpena 1. egunean. Zuzendariekin hitz egin aldez

aurretik



Komunikazio Gaitasunak Ingelesez I.

� 6 kreditu

� Komunikazio-gaitasuna trebatzea:

� Lau hizkuntza-trebetasunetan

� Eskolako komunikazio-egoeretan

� Egoera akademikoetan

� B2 � C1 maila

� Taldeko eta bakarkako lanak



Ingelesa 

� 6 kreditu

� Ingeles hizkuntzaren gaineko hausnarketa:

� Hizkuntza-baliabideak (gramatika-liburuak, hiztegiak, 
etab.) ezagutzea eta erabiltzen trebatzeaetab.) ezagutzea eta erabiltzen trebatzea

� Hizkuntzaren alderdi fonologikoak (ahoskera, 
erritmoa, azentuera…) eta morfosintaktikoak 
ezagutzea

� Erabilera didaktikorako hausnarketa



Ingelesaren Didaktika I

� 6 kreditu

� Atzerriko hizkuntza irakasteko eta ikasteko 
metodoak, ikuspuntuak eta teknikak 
ezagutzea

� Euskal Herriko LHn eta HHn atzerriko 
hizkuntzaren irakaskuntza-ezaugarriak 
aztertzea



Komunikazio Gaitasunak Ingelesez II

� 6 kreditu

� Ingeleseko komunikazio-gaitasuna trebatzea 
lau hizkuntza-trebetasunetan C1 mailan.

� Taldeko proiektuak eta bakarkako lanak

� Gelako elkarrekintzarako irizpideak



Ingelesaren Didaktika II

� 6 kreditu

� Haurren hizkuntza-gaitasunak (mintzamena, 
irakurmena, idazmena, entzumena) lantzeko 
baliabideak ezagutzeabaliabideak ezagutzea

� Motibazioaren garrantzia hizkuntzaren
jabekuntzan

� Ebaluazio eraikitzailea: zuzenketak…



Multi-Subject Didactic Project (MDP)
(zenbait irakasgai/irakasle)

� Ingelesa haurrei irakasteko taldekako irakats-
saioak antolatzea eta aurrera eramatea

- Ikaskideei (1. lauhilekoan)- Ikaskideei (1. lauhilekoan)
- Haurrei (2. lauhilekoan)

� Saioen hausnarketa kritikoa eta ebaluazioa egitea


