OINARRIZKO DIZIPLINA BAITAKO KONPETENTZIAK

D1. HIZKUNTZA- ETA LITERATURA KOMUNIKAZIOARAKO KONPETENTZIA (95 orr)
Definizioa
Hitzezko eta idatzizko testuak erabiltzea da, euskaraz, gaztelaniaz eta atzerriko
hizkuntza batean edo gehiagotan, bizitzako egoera guztietan egoki, eraginkortasunez
eta hizkuntza-aniztasuna errespetatuz komunikatzeko. Era berean, literaturahezkuntza lantzea dakar konpetentzia honek, nork bere burua eta ingurunea hobeto
ezagutzeko.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentziak:
1. Hainbat esparrutako hitzezko, idatzizko eta ikus-entzunezko testuak, analogikoak
zein digitalak, ulertzea eta jarrera kritikoz balioestea, helburu pertsonalak,
sozialak eta akademikoak erdiesteko.
2. Eremu pertsonal, sozial edo akademikoei dagozkien hitzezko, idatzizko eta ikusentzunezko testuak sortzea, eraginkortasunez erantzuteko hainbat komunikaziopremiari.
3. Hizkuntzen erabilera-arauak eta hizkuntza-sistemari buruzko jakintza erabiltzea
ahozko eta idatzizko testuak sortzeko eta ulertzeko, eta haien bidez, egoki eta
eraginkortasunez komunikatzeko.
4. Literatura-testuak interpretatzea eta balioestea, testuen esanahia modu
partekatuan eraikita, eta horren helburua izango da mundua ulertzea, literaturaondarea banako pertsonen eta giza taldeen esperientzia sinbolizatzeko modua
dela balioestea, norberaren kultura-nortasuna eraikitzea, inguruneko nortasun
eta aniztasun kulturala errespetatzea eta sentsibilitate estetikoa lantzea.
5. Gizarteko hizkuntza- eta kultura-aniztasuna onartzea eta balioestea, aniztasun
horrekiko jarrera ona izateko.
Konpetentziaren ezaugarriak eta barne hartzen dituen ikasgaiak
Derrigorrezko Hezkuntzaren helburuetako bat da pertsonak beren dimentsio
guztietan osoki eta modu harmonikoan garatzea eta helduaroan sartzeko prestatzea.
Helburu hori lortzeko, funtsezkoa da hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako
oinarrizko konpetentzia espezifikoa lantzea, hizkuntza komunikaziorako eta ezagutza
transmititzeko funtsezko tresna den aldetik. Hezkuntza-sistemak konpetentzia hau
ondo garatzeko laguntza eman behar die XXI. mendeko haur eta gazteei, gaur egungo
gizarteko kide izan daitezen eta bizitza duina izan dezaten.
Konpetentzia honen osagaiek haren ezaugarriak zehazten laguntzen dute. Hori
horrela, konpetentzia honen osagai nagusi dira gizarte-jarduerako esparru
garrantzitsuetan hitz egiteko, elkarrizketan aritzeko, idazteko, entzuteko eta
irakurtzeko trebetasunak eta trebetasun horiek lantzeko estrategiak.
Horrez gainera, hitz egin eta komunikatzeko trebetasunak hobetzeko, ezinbesteko
dira hizkuntzen sistema-funtzionamendua eta erabilera-arauak, hizkuntzen arteko
harremanak eta hizkuntzek hiztunekin dituzten harremanak behatzeko edukiak.
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Era berean, konpetentzia honen baitan sartzen dira literatura-hezkuntza landu eta
irakurtzeko ohitura sendotzeko edukiak. Literatura-komunikazioak ezaugarri bereziak
dituenez, berariazko ikasketak behar dira hura ondo ulertu eta balioesteko.
Gaur egungo errealitate eleaniztunaren testuinguruan, elebiduntasun desorekatutik
eleaniztasunerako bidea egiten ari da euskal gizartea; hori horrela, askotariko egoera
soziolinguistikoei buruzko gogoeta egitea lagungarri da, oro har, hizkuntza-aniztasunari
buruzko jarrera positiboak lantzeko, eta zehazki, euskararen normalizazio-prozesuari
buruzko jarrera positiboak sustatzeko. Horrez gainera, hizkuntzen erabilera
egokitasunez kudeatzeko ahalmena garatu behar da, eta egoera eleaniztunetan modu
proaktiboan eta ekitatez parte hartzen jakin behar da.
Azkenik, konpetentzia hau behar bezala lantzeko, ezinbestekoa da, gaur egun,
teknologia digitalek bideratutako egoera komunikatibo berrietan parte hartzea eta
egoera horietan eraginkortasunez komunikatzeko trebetasun espezifikoak garatzea.
Honako arlo eta ikasgai hauek barne hartzen ditu oinarrizko konpetentziak:
Lehen Hezkuntza
•

Euskara eta Literatura

•

Gaztelania eta Literatura

•

Atzerriko Lehen Hizkuntza

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
•

Euskara eta Literatura

•

Gaztelania eta Literatura

•

Atzerriko Lehen Hizkuntza

•

Atzerriko Bigarren Hizkuntza

•

Latina

Arloen eta ikasgaien ikuspegia
Giza garapenaren funtsezko faktorea da hizkuntza, bere funtzio indibidual eta
sozialean. Indibidualean, pertsona bakoitzari ahalbidetzen diolako pentsatzea, jakintza
egokitzea, jarduteko modua erregulatzea eta adierazpenak egitea. Sozialean, gizarteak
zabaldu eta iraunarazten duelako hizkuntza, eta hura delako giza taldeak eratu eta
garatzeko ardatz eta euskarri. Hizkuntzari esker sortzen, sendotzen eta zabaltzen da
kultura.
Pertsonen bizitza afektibo eta kognitiboarekin lotura estua duen aldetik, hizkuntzak
erregulatzen ditu sentimenduak, eta hura da bizi-ikaskuntzaren eta ikaskuntza
akademikoaren bitarteko nagusia; izan ere, esperientzia hitzez adierazten denean,
eraldatu eta beste maila batera igarotzen da. Horregatik, hizkuntza menderatzen
duenak tresna egokia du bere burua ezagutzeko, beste pertsona batzuekin harremanak
izateko, bizikidetza-arauak finkatzeko, taldean lan egiteko, eta ikuspegi kritikoz eta
autonomiaz ikasteko.
Hizkuntzaren kontzepzio edo buruera horretan, hizkuntza-ikasgaien ikuspegiaren
oinarria da gizarte-esparruetan elkarreragin eraginkorrak izateko behar diren erabileraprozedurak, jarrerak eta kontzeptuak lantzea. Hain zuzen ere, jakintza hauek eskuratu
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behar dira: komunikazioaren printzipioak, estrategiak eta arauak; testuen forma
konbentzionalak; testuak antolatzeko modu diskurtsiboak; testuaren zatiak multzo
kohesionatuan artikulatzeko baliabideak; esaldi zentzuzkoak eta gramatikalak
eraikitzeko arau lexiko-sintaktikoak; arau ortografikoak eta prosodikoak; eta
hizkuntzekiko eta hiztunekiko jarrerak.
Literatura-hezkuntzak, aurreko ikaskuntza guztiez gain, berariazko beste ikaskuntza
batzuk behar ditu literatura behar bezala ulertu, balioetsi eta gozatzeko; betiere,
literaturaren berezko konbentzioei erreparatuta eta literatura-testuaren eta
testuinguruaren arteko erlazioak aintzat hartuta.
Euskal Autonomia Erkidegoan, eskolaren lehentasunezko helburua da ikasleek bi
hizkuntza ofizialak ongi jakin ditzaten bermatzea. Horrek esan nahi du ikasleek egoki,
eraginkortasunez eta gero eta formaltasun- eta konplexutasun-maila handiagoan
erabili behar dituztela bi hizkuntzok haien erabilera-esparru guztien komunikazioegoera ugarietan. Helburu hori betetzeko, euskara erabiltzen eta ikasten lagundu
behar du ikastetxeak, eta, era berean, haren normalizazioa bultzatu behar du,
gizartean duen presentzia txikiagoa konpentsatzeko.
Gaur egun, mundu gero eta elkarlotuago batean bizi gara eta garrantzi handia dute
ezagutzaren gizarteak, informazioaren eta komunikazioaren teknologiek eta pertsonen
mugikortasunak; hori horrela izanda, hizkuntza ofizialak menderatzeaz gain, atzerriko
hizkuntzak jakin behar dira, pertsonak elkar ezagutzeko, ideiak trukatzeko eta kulturen
elkar ulertzea errazteko. Elebitasuna bermatzea da hezkuntza-sistemaren erronketako
bat, baina, horrez gain, pertsona eleaniztunak hezi behar ditu, gutxienez atzerriko
hizkuntza bat taxuz dakitenak.
Halaber, kontuan izan behar da ikasle alofonoen ehunekoa gero eta handiagoa dela
gure ikasgeletan; gainera, pertsona horien hizkuntzek ez dute, orain gutxi arte,
presentziarik izan gure eskola-sisteman eta gizartean. Hizkuntza- eta literaturakomunikaziorako oinarrizko konpetentzia espezifikoa egokitasunez lantzen lagundu
behar die eskolak ikasle horiei, baina, era berean, beren hizkuntza-ondareari eusten
eta ondare horri balioa ematen lagundu behar die, altxor kulturala baita haientzat eta
gizarte osoarentzat.
Hezkuntza elebidunetik hezkuntza eleaniztunera aldatzen ari da gure erkidegoko
irakaskuntza; ondorioz, gutxienez hiru hizkuntza irakasten eta ikasten dira, eta ohikoa
da horietako batzuk komunikazio-bitarteko moduan erabiltzea ikasgaiak irakastean.
Egoera horri erreparatuta, irakasteko moduak hausnartu eta egokitu behar dituzte
hizkuntzen irakasleek, hizkuntza batean ikasitakoa gainerako hizkuntzak ikasteko erabil
dezaten ikasleek. Orobat, hizkuntzen tratamendu integratua sustatu behar dute
irakasleek.
Agerikoa da hizkuntzen irakaskuntza integratuaren premia. Izan ere, bi hizkuntza
edo gehiago dakizkiten ikasleen egitura kognitibo eta emozionaleko elementu dira, bai
dakizkiten hizkuntzak, bai hizkuntza horien bidez ikasi dituzten ezagutzak. Horrez
gainera, hizkuntzak ikasteko prozesuaren elementu ugari komunak dira hizkuntza
guztietan, eta hizkuntza batetik bestera erabil ditzakete bi hizkuntza edo gehiago
dakizkiten pertsonek. Azkenik, kontuan izan behar da hiztunen jardun-esparru
guztietan erabiltzen direla hizkuntzak, eta hiztunek erabaki behar dutela beren
hizkuntza-errepertorioko zer hizkuntza erabiliko duten komunikazio-egoera
bakoitzean.
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Arrazoi horiengatik ezarri behar da hizkuntzen ikuspegi integratua; eta, ildo horri
jarraituta, hizkuntzen ezaugarri bereizgarriak eta hizkuntza guztien alderdi komunak
landu eta partekatu behar dira, hizkuntza guztiak behar bezala erabiltzeko.
Eskola-garaitik harago doa hizkuntzen ikaskuntza, bizitza osoan zehar ikasten baitira
hizkuntzak; nolanahi ere, hizkuntza-ikasgaien helburuak mailaz maila ezartzen dira
Derrigorrezko Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzako helburuetatik hasi eta Bigarren
Hezkuntzako berezko helburuekin jarraituta, ikasleen irteera-profilaren harian.
Horrenbestez, mailen progresio horretan, ikasleek gero eta komunikazio-egoera
gehiagotan parte hartuko dute, eta handitu egingo dute, orobat, praktika diskurtsiboen
kopurua. Eskolatze-urteetan aurrera egin ahala, hortaz, gero eta egoera
konplexuagoak aukeratu behar dira, egoera formalen kopurua handitu behar da, gero
eta leku handiagoa eman behar zaio hizkuntzaren funtzionamenduaren eta erabileraarauen gaineko gogoetari, eta, azkenik, hizkuntza- eta literatura-ezagutzak
sistematizatzeari ekin behar zaio.
Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia lantzeko, honako printzipio
hauek baliatu behar dira irakaskuntza eta ikaskuntzako jardueren plangintza egitean:
•

Planteamendu inklusibo baten ikuspegitik, ikasle guztiek garatu behar dute,
osotasunean, eleaniztasunerako konpetentzia, haien jatorrizko hizkuntza
edozein dela ere.

•

Hizkuntzen elementuei buruzko gogoetaren gainetik, hizkuntzak erabiltzea
lehenetsi behar da, hizkuntzaren kodea menderatzeko prozesuaren laguntzaile
eta orientatzaile baitira komunikatzeko beharrizan pragmatikoak.

•

Ikasgelak komunikaziorako esparru pribilegiatu bihurtu behar dira, ikasleek
askotariko komunikazio-egoeretan eraginkortasunez parte har dezaten. Horren
bidez, hezkuntza-komunitatearen eta gizartearen bizitza sozial eta
demokratikoan parte hartzen lagunduko zaie.

•

Hizkuntza eta hiztunekiko jarrera positiboak landu behar dira; hala, hizkuntzek
gizarte-harremanetan eta gizabanakoen garapen emozionalean duten garrantzia
balioetsi behar da, baita hizkuntza-aniztasunak dakarren kultura-aberastasuna
ere.

Printzipio horiek betetzeko, ekintza oinarri duen ikuspegi metodologikoa hautatu
behar da, eta ikaskuntza aktiboa bultzatu. Hau da, komunikazio-proiektu adierazkorrak
planifikatu behar dira hizkuntzen ikasgaietan, eta komunikazio-zeregin zehatz bat
lortzera bideratutako jarduera-sekuentzien inguruan antolatu behar da ikaskuntza;
horrez gain, prozedurazko edukiak lehenetsi behar dira –“egiten jakitea”, alegia–, eta
ez, soil soilik, adierazpenezko jakintza.
Ikuspegi horretatik, ikaskuntzak ebaluatzeko, ikasleen komunikaziorako
konpetentziaren hainbat maila hartu behar dira kontuan, ikasleen aniztasunari
erreparatuta, eta, horrez gainera, proposamen egokiak eta askotarikoak egin eta
ebaluazio-irizpideak ezarri behar dira, ikasle guzti-guztiek ahalik eta gehien ikas
dezaten.
Ikuspegi metodologiko hori ezarri denez, ikasleen aurrerapenen ebaluazioak
hezigarria izan behar du funtsean, eta ikaskuntzaren autorregulazioa bultzatzeko balio
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behar du. Horrez gain, ebaluazioak erakutsi behar du ikasleek zer-nolako gaitasuna
duten landutako konpetentziak komunikazio-egoera berrietan erabiltzeko.
Integrazio-egoerak
Konpetentea izateko, modu integratuan erabili behar dira norberak eskuratu dituen
baliabideak, erronka edo arazo diren egoerak ebazteko. Gainditzeko moduko zailtasunmaila izan behar dute arazo eta egoerek, baina, era berean, ikasleentzat erronka izan
behar dute. Askotariko “familia” edo multzotan aurkeztu arren, antzeko
konplexutasun-maila dute arazoek, eta, ondorioz, parametro paretsuko baliabideak
erabili behar dira haiek konpontzeko.
Ikasleen interesguneak hartu behar dituzte kontuan ikaskuntza eta ebaluazioko
egoera horiek, eta aintzat hartu behar dute nola ikusten eta interpretatzen duten
mundua Lehen eta Bigarren Hezkuntzako gazteek. Ikasleek ez dute mundua berdin
ulertzen eta interpretatzen Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan; beraz,
interesguneek eta ikaskuntza- eta ebaluazio-egoerek ere desberdinak izan behar dute
batean zein bestean.
Argibide gisa, hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia eskuratzeko
garrantzitsutzat jotzen diren egoeren adibide batzuk aurkeztuko ditugu.
Arlo pertsonalari lotuta, hainbat egoera eta egoeren familia proposa daitezke; hala
nola, berdinen arteko elkarrekikotasuna, elkarrizketa-kontakizunak, ikasgelako
bizikidetza arautzeari buruzko elkarrizketak, familia barnean ematen diren argudioak,
nork bere iritziak defendatzea, sentimenak adieraztea, eta beste ama-hizkuntza bat
duten hiztunekiko harremanak eta elkartrukeak.
Arlo sozialari lotuta, komunikabideen erabileratik eratorritako egoerak eta egoeren
familiak proposa daitezke –egunkari digital bat edo eskolako irratia sortzea, esaterako–
; edo erakundeei loturikoak ere proposa daitezke; hala nola, bizikidetza-arauak edo
herritarren parte-hartzea arautzeko agiriak osatzea. Era berean, komunitatearen
kultura-bizitzari loturiko egoerak proposa daitezke; bereziki, literaturarekin zerikusia
dutenak.
Arlo akademikoan, hizkuntzen eta literaturaren ikaskuntzari loturiko egoerak
proposa daitezke; esaterako, literatura-testuak sortzea, alderdi linguistikoen gaineko
txostenak osatzea eta testu-iruzkinak egitea. Horrez gainera, hainbat diziplinatako
testuak menderatzen direla adierazten duten egoerak proposa daitezke, hala nola,
txosten zientifikoak egitea, gizarte-gaien gaineko ahozko azalpenak ematea eta gai
kultural, sozial edota artistikoei buruzko mahai-inguruetan parte hartzea.
Lan-arloari dagokionez, oinarrizko hezkuntza amaitu duen ikaslearengandik urrun
izan arren, posible da lan-harremanak arautzen dituzten testuei eta diskurtsoei
buruzko egoerak eta egoeren familiak proposatzea; adibidez, lan-kontratu bat ulertzea
edo curriculum vitaea egitea.
Konpetentzien araberako hezkuntzaren ikuspegitik, eskolaren rola ezin da mugatu
edukiak irakatsi eta ikasaraztera, egoera konplexuak ebazteko ezagutza eskuragarriak
erabiltzen eta transferitzen ere irakatsi behar baitu, ikasleak bizitza pertsonalerako,
sozialerako, akademikorako eta lanerako prestatzeko.
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Hizkuntza-arloek eta -ikasgaiek ematen duten laguntza oinarrizko konpetentziak
lortzeko
Curriculumaren oinarrizko konpetentzia guztiak, zehar-konpetentziak eta diziplina
baitakoak, lantzen laguntzen dute hizkuntzek; izan ere, bitarteko apartak dira
komunikatzeko, mundua irudikatzeko, gizarteratzeko, sentimenduak adierazteko eta
sormena sustatzeko. Izaera pribilegiatu hori handitu egiten da, baldin eta, curriculum
honek proposatzen duen moduan, hizkuntzak ikuspegi instrumentaletik irakasten
baldin badira.
Arloek eta ikasgaiek ematen duten laguntza oinarrizko zehar-konpetentziak
eskuratzeko
Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako
konpetentzia.
Hizkuntza-ikasgaien helburua da gizarteko jarduera-esparruetan hizkuntzaren bidez
hartu-eman konpetenteak izateko gaitasuna lantzea, eta ondorioz, laguntza
erabakigarria ematen dute hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta
komunikazio digitalerako oinarrizko zehar-konpetentziaren osagai guztiak lantzeko.
Izan ere, hizkuntzak ikastearen helburu nagusia da denetariko testuak, etapa
bakoitzaren komunikazio-egoera berezkoei dagozkienak, ulertu eta sortzeko gaitasuna
garatzea, eta testu horiek koherenteak, kohesionatuak eta zuzenak izatea. Halaber,
besteri transferitzeko moduko ikasketak dira bai hizkuntza jakinak erabiltzeko
trebetasunak eta estrategiak, bai hizkuntzari buruzko gogoeta-prozesuak, eta,
ondorioz, konpetentzia hau garatzen laguntzen dute.
Hizkuntza-ikasgaiek, gainera, konpetentzia digitala lantzen laguntzen dute. Batetik,
testuak ulertu eta sortzearekin lotuta dago informazioaren tratamendua, bilaketa,
hautapena, biltegiratzea eta berreskuratzea. Hori guztia, gaur egun, euskarri digitalak
erabiliz egiten da gehienbat, eta ondorioz, berariazko trebetasunak behar dira lan
horiek egiteko. Eremu horretan, gero eta garrantzi handiagoa du testuen irakurketa
kritikoa egiteak eta haiek balioetsi eta testuinguruan jartzeak, informazio-euskarriek
asko handitu baitute informazio-eskaintza.
Testuak osatzeko eta aurkezteko tresna digitalak erabiltzen baldin badira, beste
tresna batzuekin baino eraginkortasun handiagoz hel dakizkieke idazteko prozesuan
esku hartzen duten eragiketei.
Teknologia digitalaren bilakaerari esker, komunikatzeko era berriak agertu dira, eta,
haiekin batera, baita testu-genero berriak ere, ikasgelan landu beharrekoak. Era
berean, ugaldu egin dira beste hizkuntza eta kultura batzuekin benetan
komunikatzeko, haiekin harreman zuzena izateko eta haiengana hurbiltzeko aukerak;
hori horrela, gero eta errazagoa da irakurketak eta idazketa-lanak partekatzea eta
jakintza lankidetzan eraikitzea.
Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
Komunikatzeko ez ezik, hizkuntza tresna ezin hobea da mundua irudikatzeko, eta
hura dago pentsamenduaren eta jakintzaren oinarrian. Funtsean, hizkuntzaren bidez
jotzen dugu jakintzara zein ezagutza-eraikuntzara; eta horregatik, ikasten eta
pentsatzen ikasteko oinarrizko zehar-konpetentzia garatzen laguntzen dute hizkuntza-
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ikasgaiek. Hizkuntzak, jakintza finkatzeaz eta iraunarazteaz gain, ahalbidetzen du
jakintzara era sistematikoan eta errepikatuan iristea, hura gabe ezinezko liratekeen
loturak egitea, eta, era berean, bide ematen du bestelako munduak ezagutzeko,
gogoeta egiteko, eta nork bere kabuz ikasteko. Errealitatearen alderdi guztiak
menderatu ahal izateko, diziplina bakoitzak alderdi horiek nola lantzen dituen jakin
behar da. Hizkuntza-trebetasunek –hots, hitz egiteak, irakurtzeak, idazteak, entzuteak
eta elkarri eragiteak– ezagutzaren eskemak etengabe eraikitzen eta aldatzen laguntzen
dute.
Ekimen eta espiritu ekintzailerako konpetentzia
Hizkuntza erabiltzen ikastean, halaber, arazo-egoerak aztertzen eta ebazten, planak
egiten, erabakitzeko prozesuei ekiten eta komunikazio-egoeretan estrategia egokiak
erabiltzen ikasten da; izan ere, geure jarduna bideratzea eta orientatzea da
hizkuntzaren funtzioetako bat. Horregatik, hizkuntzan trebatuz, ekimen pertsonala
lantzen da, eta norberaren jarduteko modua erregulatzen, gero eta autonomia
handiagoz; era berean, ekimen eta espiritu ekintzailerako oinarrizko zeharkonpetentzia finkatzen da trebetasun horien bidez.
Ekimen eta espiritu ekintzailerako konpetentzia
Sozializazio-prozesuen oinarrizko elementua da hizkuntza, eta zeregin giltzarria du,
ondorioz, elkarrekin bizitzen ikasteko oinarrizko zehar-konpetentzia lantzeko.
Pertsonen arteko harremanen bidez eskuratu eta eskuratzen da konpetentzia hori, eta
komunikazio-trukean eta gizarteko jardueretan erabiltzen, hainbat helburu lortzeko.
Hizkuntza-trebetasunak landu behar dira esanahiak negoziatzeko, ikuspuntuak
hurbiltzeko eta, besteak beste, gatazkak konpontzeko. Giza harremanen oinarri dira
jarduera horiek guztiak, eta eskola-eremuan ageri dira.
Norbera izaten ikasteko konpetentzia
Hizkuntzak bide ezin hobea dira barne-prozesu emozionalak eta arrazionalak
erregulatzeko, bai eta norberaren nortasuna eraikitzeko ere. Hizkuntza
eraginkortasunez erabiltzen baldin bada askotariko helburuak lortzeko, ikasleak garatu
egingo ditu oreka emozionala, autoestimua, autonomia eta ikaskuntzaren
autorregulazioa; eta kontuan izan behar da horiek guztiek autonomian,
autorregulazioan eta ekimen pertsonalean esku hartzen dutela. Horregatik guztiagatik,
norbera izaten ikasteko oinarrizko zehar-konpetentzia garatzen laguntzen dute
hizkuntza-ikasgaiek.
Arloek eta ikasgaiek ematen duten laguntza oinarrizko konpetentzia espezifikoak
eskuratzeko
Oinarrizko zehar-konpetentzia guztiak garatzen laguntzen dute hizkuntzek, eta,
gutxi-asko, oinarrizko konpetentzia espezifikoak lantzen laguntzen dute, hizkuntzak
jakitea konpetentzia horiek eskuratzeko tresna eta bitarteko den aldetik.
Agerikoa da hizkuntza-ikasgaiek arterako oinarrizko konpetentziarekin eta
oinarrizko konpetentzia sozial eta zibikoarekin duten harremana.
Literatura-lanak irakurri, interpretatu eta balioetsiz gero, hurbildu egiten gara
literatura-ondarera zein gizakiaren funtsezko kezken adierazpen gisa behin eta berriz
agertzen diren gaietara, eta jarduera horiek nabarmen laguntzen dute, horrenbestez,
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arterako konpetentzia garatzen. Hizkuntza-ikasgaien ekarpena are eraginkorragoa
izango da literatura-adierazpenak bestelako arte-adierazpen batzuekin (musika,
pintura edo zinemarekin) uztartuz gero; betiere, lotura hori ikaskuntzaren ikuspegi
globalizatzaile batetik egiten baldin bada.
Hizkuntza jakin bat erabiltzea lagungarri da norberaren nortasuna eraikitzeko, eta
erabilera horrek bide ematen du nortasun linguistiko eta kultural kolektiboan parte
hartzeko. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia egoki garatu behar
da arduraz parte hartzeko gaur egungo euskal gizartean eta mundu globalizatuan.
Ingurune eleaniztunetan aritzea lagungarri da ekitate eta enpatiako jarrera asertiboak
garatzeko.
Halaber, hizkuntzaren erabilerek agerian uzten dituzte hizkuntzekiko eta horiek
erabiltzen dituzten talde sozialekiko jarrerak; horregatik, hizkuntza-ikasgai horien
helburua da aniztasun horrekiko jarrera positiboa izan dezaten lortzea. Gainera,
konpetentzia hori lantzeko lagungarri da aztertzea nola zabaltzen eta epaitzen diren
hizkuntzaren bidez munduari buruzko aurreiritzi eta estereotipoak. Egokia da aztertzelan hori egitea hizkuntzaren erabilera diskriminatzaileak ezabatzen laguntzeko.

