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AURKEZPENA
Gure helburu nagusietako bat da gaztelania irakasten ariko diren irakasleen
prestakuntza. Prestakuntza hori behin eta berriro eskatu dute, ez bakarrik
gure unibertsitatean jada graduatuta zeuden pertsonek, baita bigarren zikloko
ikasleek eta bigarren hizkuntzen irakasleek ere. Horiek, orain arte, beste
unibertsitate edo zentro eskudunetara joan behar izaten zuten ikasketa
horiek osatzeko.
Cervantes Institutuarekin lankidetza hitzarmena sinatu ondoren, arlo
linguistikoa,
bideratutako,

didaktikoa
eta

eta

estatu

metodologikoa

osotik

bezalako

bertaratutako

hainbat

profesional

gaitara

ospetsuek

emandako prestakuntza hori gauzatu ahal izan dugu.
Ikastaro honek GAH (Gaztelania Atzerriko Hizkuntza) ikasten laguntzeko
tresna eragileak eta jarduketa pedagogikoko ereduak eskaintzen ditu, hainbat
gaitasun eta konpetentzia garatuz.
ZURE BILA GABILTZA
Bihur zaitez gaztelania atzerriko hizkuntza irakasle!
Lanbide honetan hasi nahi baduzu edo lanbide horren alderdi jakinetan
sakondu nahi baduzu, hauxe da zure ikastaroa! Metodologia praktiko eta
parte hartzaile baten bitartez, hezkuntza esparru hau ezagutu ahal izango
duzu edo profesional gisa zuk hobetzeko zure ezagutza didaktikoak,
linguistikoak eta kulturalak eguneratu ahal izango dituzu.

Saio bakoitzean irakasleak gaiaren aurkezpena egingo du; eta ondoren,
baliabide pedagogikoen iturri desberdinetan gaur egun aurki daitezkeen
jarduerak analizatuko ditu. Lanak taldeka eta bakarka egingo dira, saio
bakoitzeko edukietara egokituak. Lan horien artean, edukiak pixkanaka
bereganatzeko jarduera kontrolatuak egitea, eta material didaktikoak
analizatzea, egokitzea eta horiek erabiltzen trebatzea azpimarratu behar dira.
Ikastaroa jarraitzeko behar den material didaktiko guztia edukiko duzu, eta
ikastaroa amaitzean bertaratze ziurtagiria emango zaizu.
Gainera, ikastaroa egiteagatik UPV/EHUko Graduko ikasketetan aitorpena
jaso ahal izango duzu, gehienez 2 ECTS arte.
Bertan espero zaitugu!
IRTEERA PROFESIONALAK
Azken urteetan atzerrian gaztelania atzerriko hizkuntza moduan irakasteko
irakasleen eskaera handitu egin da.
Jarraian, irteera profesional batzuk aipatuko ditugu:
-EspainianEskolak eta akademiak:
Gure herrialdea bisitatzen duten truke programen ikasleen bolumena eta
herritartasun espainiarra lortzeko hauek hizkuntzaren ezagutza maila
frogatzeko duten beharra kontuan hartuta, ikastegi askok gaztelania eskolak
ematen dituzte Euskadiko hiru hiriburuetan.
GKEak eta elkarteak:
Espainiara heltzean etorkin askok gaztelania ikasteko duten beharrak
bultzatuta, GKEetan eta elkarteetan gaztelania ikasteko eskolen eskaintza
nahiko zabala da.

-Espainiatik kanpoCervantes Institutua:
Cervantes Institutuak, deialdi publiko bidez, gaztelania atzerriko hizkuntza
irakasle lanpostuak eskaintzen ditu. Deialdiak urtean behin egin ohi dira eta
hiru fase dituzte:


Lehen fasea: Merituen lehiaketa



Bigarren fasea: Azterketa idatzia



Hirugarren fasea: Elkarrizketa

Aukeraketa prozesuan parte hartzeko honako hau frogatu beharko da:


Espainiako Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak onartutako edo
homologatutako lizentziatura edo gradua.



Gaztelania atzerriko hizkuntza gisa irakasten esperientzia edukitzea.



Gaztelania atzerriko hizkuntza edo bigarren hizkuntza gisa irakasteko
prestakuntza espezifikoa.



Ingelesez

edo

frantsesez

komunikatzeko

nahikoa

konpetentzia

edukitzea.
Informazio gehiago nahi baduzu, sar zaitez haien web orrian.
Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa:
Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak gaztelania irakasle gisa atzerriko
hainbat programatan lan egiteko aukera eskaintzen du. Atal elebidunetan lan
egiteko postuen eskaintza; Estatu Batuetan edo Kanadan irakasle bisitari gisa,
edo Elkarrizketa Laguntzaile gisa.
Deialdiak desberdinak eta horietako bakoitzerako baldintzak haren web
orrian aurkituko dituzu, Nazioarteko Jarduera atalean.
Irakurlegoak:
Espainiako Kanpo Harremanetako eta Lankidetzako Ministerioak eta
Garapenerako Nazioarteko Lankidetzarako Espainiako Agentziak, atzerriko
unibertsitatetan, gaztelania atzerriko hizkuntza irakasle moduan, eskolak
emateko aukera eskaintzen dute, hizkuntza eta kultura hispaniarreko
programak

indartzeko

unibertsitatetan

asmoz.

irakatsi

nahi

Gaztelania
duten

atzerriko

gaztelania,

ikastegitan

Filologia,

eta

Literatura,

Hizkuntzak, Humanitateak, Itzulpengintza, Interpretazio edo Linguistikako
diziplinetan goi mailako titulazioa duten nazionalitate espainiarra duten
pertsonei zuzenduta daude.

MAEC-AECID deialdiei buruzko informazio gehiago nahi baduzu, bisita ezazu
AECID web ataria: www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maecaecid
Eskolak eta akademiak:
Espainian

gertatzen

den

moduan,

GAHren

irakaskuntzan

gero

eta

prestakuntza hobea eta esperientzia zabalagoa eduki, aukera gehiago izango
dituzu lanpostua eskuratzeko.
BETEKIZUNAK


Gaztelania atzerriko hizkuntza gisa irakasteko espezializatu nahi duten
azken mailako ikasleak.



Gaztelania atzerriko hizkuntza gisa irakasteko espezializatu nahi duten
filologiako unibertsitateko titulazioa



Gaztelania bigarren eta atzerriko hizkuntza gisako irakasleak



Beste atzerriko hizkuntzen irakasleak



Atzerriko hizkuntzen irakasleen prestatzaileak

IRAKASKUNTZA
IKASTAROAREN DATAK: 2020/10/23-tik 2020/12/05-era
LEKUA: Elurreta eraikina,33 (Arabako Kanpusa)
HIZKUNTZA: Gaztelania
INFORMAZIO BULEGOA
IKASTEGIA: Arabako Campuseko Errektoreordetza, beheko solairua, 3. Bulegoa
SAILA: Ikaslegoarentzako Hizkuntza ikastaroen Idazkaritza
HELBIDEA: Comandante Izarduy, 2 01006 Vitoria-Gasteiz
TELEFONOA: 34 945 01 33 56
HELBIDE ELEKTRONIKOA: hizkuntzaikastaroak@ehu.eus / cursosidiomas@ehu.eus
WEBGUNEA: https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/ele
(*) ECTS kreditu batek 25 orduko balioa du.

