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1. MOTIBAZIOA 

3

Haur Hezkuntzako
gradua ikasi berri: 

interesa etapa 
honetako

ikasleekin lan
egiteko.

Aniztasunaren trataera
gaia gustatu: Ikasle
etorkin baten kasua. 
Arbel Digitala erabili
euskara irakasteko, 
ikaslea ikasgelan

integratzeko eta familia 
ikastetxera hurbiltzeko.

Cov 19: ikasleek etxetik
ikasteko proposamen

baliagarria.

Teknologia
berrietan interesa: 
Haur Hezkuntzako

ikasgeletan
aplikatzea erronka

egun.



2.LANAREN HELBURU OROKORRA
4

Arbel Digitala erabiliz haur etorkin baten hizkuntza errefortzua
diseinatzea. 



3.MARKO TEORIKOA
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3.1.TESTUINGURUAREN DESKRIBAPENA
 Ikaslearen ezaugarriak: 6

• 4 urte.

• Ecuadortarra: ama hizkuntza gaztelania.

• Mutil argia, irekia eta hiztuna: bere ahulezia euskara. 

• Familia monoparentala: ama eta semea.

• Amak eskolarekin lankidetzan aritzeko jarrera irekia.

• Amak euskara ikasteko interesa, semeari eskolako lanetan laguntzeko.

• Herriko ikastolan matrikulatu.

• Herria ez euskalduna: beste familiekin harremantzeko errazagoa.



3.2. HARRERA PLANAREN ETA INKLUSIOAREN 
GARRANTZIA7

• Ikasle honen inklusioa lortzeko beharrezkoa: ikastetxean Harrera Plana 
aplikatzea.

• Harrera Planaren helburu nagusietako bat: ikasleak hizkuntza ezagutzen
hastea eta ulertzen nahiz hitz egiten hasteko gutxieneko konpetentzia
linguistikoa lortzen laguntzea (Iglesias eta Rivas,2005).

• “Eskola Inklusioa Garatzeko II Plana”(2019-2022): eskola inklusioa, ikasle
guztiei kalitatezko hezkuntzarako sarbidea bermatzen duena da, hau da, 
aukea berdintasuna bermatzen duen eskola (Eusko Jaurlaritza,2016).



3.3. IKASLE ETORKINA ETA EUSKARAREN 
I(RA)KASKUNTZA PROZESUAK HAUR HEZKUNTZAN
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• Ikasleak: hiritar autonomoak, parte hartzaileak, erabakitzeko gaitasuna
dutenak eta jasotzen dituzten mezu intelektualak eta afektiboak ulertzeko
eta gizartean parte hartzeko gai direnak.

• Ahozko hizkuntza: oinarrizko premiak asetzeko, sozializatzeko, adierazteko
eta norberaren pentsamendua kudeatzeko ezinbestekoa (Sainz, Ozaeta
eta Garro, 2009). 

• Haurrak hizkuntza ikaskuntzan hasteko estimulazioa behar du; hitz egiten
ikasten du baldin eta bere inguruan berari hitz egiten dioten pertsonak
badaude. 

• Irakaslearen lana: haurra animatzea eta estimulatzea.

• Jolasa hizkuntzaren garapena errazten duen jarduera (Sánchez, 2007). 



3.4. INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIORAKO 

TEKNOLOGIAK HAUR HEZKUNTZAN
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• Arbel Digitalarekin ikasleak motibatu. 

• Pantailaren inguruan jarri eta koloreei, soinuei, mugimenduei
atentzioa jarri eta elkarlanean aritzeko aukera eman.

• Multimedia eta interakzio aukera honek, eskola jarduerak ikus-
entzunezkora eta mundu interktibora ohituta dauden ikasleen
errealitatera gerturatzen.

• Bi gaitasun nabarmen landu Arbel Digitalarekin: konpetentzia digitala
eta linguistikoa.

• Familia eta eskola mugak hausteko ere baliagarria.



4.METODOA
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4.1.LANAREN HELBURU OROKORRA ETA 
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a Eskolaratu berri den eta familia hizkuntza atzerritarra duen lau urteko 

haur batentzat, gailu digitalen bidez, hizkuntza lantzeko tresna sortzea
(ikasgelan Arbel Digitalaren bidez, eta etxean Tableta edo Smartphone 

bidez).

Baliabide honen bitartez, ikasgelan era egokian integratzea eskolako
hizkuntzaren ulermena hobetuz. 

Tablet eta Smartphone gailuak ikaslearen familiarentzat ere etxean
hizkuntza lantzeko baliabidea izatea, modu horretara familia bera ere 

eskolan integratuago sentitzeko eta parte hartzeko.



4.2.PARTEHARTZAILEAK, DISEINUA ETA 

TRESNAK 
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PARTEHARTZAILEAK:

Haur Hezkuntzako bi

irakasleren laguntza.

DISEINUA:

Euskal hiztegia jolas 
modura landu. Haurra

jolasten ari den bitartean
edukiak lantzen eta 

jasotzen (ikusi, entzun eta 
errepikatu).

TRESNAK:

Arbel Digitala (Smart 
Notebook programa) eta 

Tableta.



5.LANAREN EMAITZAK13

Arbel Digitala: “Sar gaitezen ikastolan!”



6.ONDORIOAK

14 Gaur egun ohikoa da Arbel Digitalaren presentzia Lehen Hezkuntzako
bosgarren mailatik gorako ikasgeletan, baina nire iritziz, poliki poliki, gailu

honen erabilera Haur Hezkuntzara zabaldu daiteke: hizkuntza lantzeko, ikasle
etorkinen beharrei erantzuteko eta inklusioa lortzeko.

Arbel Digitalaren erabilerak abantaila handiak eskaintzen dizkie haurrei: 
ikaskuntza aktiboa eta ludikoa, autonomiaren garapena eta beste

ikasleekin eta gurasoekin elkarrekintza. 

Hizkuntza lantzeko proposamen hau ikastetxean hasi berri den ikaslearentzat
egin da bereziki, baina edukiak lantzeko eta errepasatzeko ikasgelan bertan

gainontzeko ikasleekin ere erabili daiteke, batez ere, ikasgelan ikasle
gehienek ama hizkuntza gaztelania badute. 
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6.ONDORIOAK
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Aniztasunaren trataerari erantzuna emateko (etorri berria den ikaslea da), 
Arbel Digitala aukera askoko teknologia dela uste dut. Beraz, beharrezkoa
izango litzateke Haur Hezkuntzako irakasle guztiak formazio egokia izatea

ikasgeletan tresna mota hauek aplikatzeko. 

Familia eta eskola arteko lan kooperatiboa ere bultzatu dezake proiektu
honek. Gailu honen bidez, irakasleak, gurasoak eta ikasleak euskara 

ikasteko konpromisoa hartzen dute. Horrez gain, euskara ikasteko ikasleen
arteko elkar laguntza bultzatu dezake gailu honek (peer tutoring). 

Proiektuaren mugei dagokionez, esan beharra dago lanketa guztia maila
teorikoan egin dela, hau da, ez dela horrelako ikasle batekin gela batean 

praktikara eraman. Beraz, adierazten den guztia testuinguru horretan kokatu
behar da. Egoera aldatu ezkero, interesgarria izango litzake etorkizun batean
gela batean praktikara eramatea eta bere emaitzak ebaluatzea proiektua

hobetuz.
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ESKERRIK ASKO!
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