Zure oharren tokia (1)
§

Masterreko memorio gaiak : euskarazko irakasle gaiek, besteek
bezala, Master 2 maila bukaeran, memorio bat aurkeztu behar dute. Gaia
hautatzeko momentuan, ardura laguntza behar dute. Zuen lekutik, zoin
gai (edo zoin problematika) ikusten duzue master mailan jorratzea merezi
lukeenik, gure irakaskuntzaren errealitatearen inguruan?

-

§

Elebidun sarean haur bat elebidun bilakatzen ahal dea CM2 mailan ? Kolegioan ?
Nola motibatu haurrak eta helduak haurrak segi dezan elebidun saila kolegioan ?
Denborari eman bere tokia ; gaurko « zapping » garaiari begira
« Ixo : zure gorputza mintzo da ! » edo nola kasu egin behar dugun gure ikasleen
gorputzen mezueri

Linguae plataforma : orai urte pare bat linguae plataforma sortua izan dela.

o Baliatzen ote duzu ?
- Ez (ez oraindik, edo behin konektatu soilik) : 4
- Guti : gauza batzuk eman ditut bainan atxemaiten dut luze dela eta ez biziki
sailkatua
- Hastapenean bai, bainan ez dut beti denbora hartzen ene lanen emaiteko edo
hartzeko (2)
- Bai, dozierrak egin ditut eta hasia naiz betetzen ; bainan bestek guti ekartzen
dute
o Zer ongi kausitua izan da ?
Ideia : lana partekatzeko eremu bat (4) ; bainan batzutan gure lanaren balioaz ez
gira segur…
o Ez baduzu baliatzen, zergaitik ? Zoin dira hobetu behar litaizken punduak
zinez baliagarri izan dadin ?
- Kodeak galdu ditut eta ez berriz galdegin (2)
- Zikloka/gaika sailkatu
- Ez erretxa erabiltzeko (2). Tresna xinple bat izan behar da.
- Nik deus eman gabe, nola hartu besten lana ?
- Denbora utzita pasatzen, ez dakigu gehiago nola balia
- Kronofaja da… Beharba urtero berriz aurkeztuz, gehiago balia ginezake ?

§

Formakuntza beharrak : zure aldetik, euskarazko erakasle bezala, zoin
behar senditzen duzu ?

Orokorrak

-

Makaton baliatu euskara indartzeko gelan
Beste sarrerak hizkuntza hobetzeko (adib Artigal bezala)
Lan plangintza

-

Nola erakatsi euskara ama eskolan 3 mailekin ?

Ama eskola

-

Fonologia lehen zikloan, progresioa eta materiala
Ttikiekin (3-4 urte), nola egin komunikazioa ez mozteko (hasten direlarik
frantsesez zerbaiten kondatzen) ?
Ahozkoaren/hizkuntzaren garapena ama-eskolako haurrentzat

Lehen maila
-

§

Progresioa hizkuntza eta gramatikan ; gramatika, euskararen erabilpenaren
erakasteko formakuntza bat eta materiala
Ahozko hizkuntza lantzeko jokoak (2. eta 3. zikloan), kanpo jokoak ere bai (kantu,
esku joko)

Animazione (edo esperientzia partikatze) beharrak : zure aldetik,
euskarazko erakasle bezala, zoin behar senditzen duzu ? Nork emanik ?

-

Beste erakasle baten gelara joaitea, ikusteko nola ari diren + beste eskolen
errealitatea ezagutzea : 4
Albumak euskaraz : zer ustiapen?
ariketa banku bat hizkuntza lantzeko
Fonologia lantzeko ama eskolan lan talde bat sortu
Idazketan zer egin partekatu
« Euskara lantzeko ahoz eta idatziz » 2. Zikloan, progresio bat eraiki (gero
ama eskolan ondoko urtean, eta deneri banatu paperez progresio bera ukan
dezagun)
Hizkuntza progresioak eta jokoak partekatzea (3)
olerkiak euskaraz, 2. eta 3. ziklorako
Partekatu liburu laburren tituluak
Dokumento amankomunak sortu eta partekatu, xinpleki lotuz
« Carnet des apprentissages » euskaraz landu
Euskal jolasen bilduma (urtxintxa materialarekin adib)

Oharrak
Urtero holako egun bat behar da (5), edo bi urtetarik behin, urte hastapenean bikain !
Ahalaz ez Sarako besten garaian.
Eta ez ahantz dutea…

