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ELKARRIZKETA ONDORENGO ARIKETEN
«ARDATZA» BIHURTZEN DUGUNEAN

Euskara irakasten aritzen garenok arazo askorekin topo egiten dugu. Batzu

akademikoak <lira -gramatikako zenbait puntu zehaztugabeak-; beste batzu,
ordea, metodologiaren testuinguruan sartzen <lira -testu-liburuak, irakasleak,

irakasteko joerak-. Bes te modu hatera esanda, ikastunitate bati zehazki erantzu
teko egin behar diren ariketak, ariketa hauen sailkapena, nolako tratueta behar
duten etab.

Pedagogian, irakaskuntzan eta irakaslego-bileretan ere maiz entzuna dugu
metodorik onena irakasle on bat dela, baina praktikak erakusten digu metodo

txar batek ez duela irakaskuntzaren prozesua batere lantzen, eta are gutxiago
laguntzen, non eta irakasleak ez duen moldatzen.

Lerro hauetan, hain zuzen ere, metodologiari heldu nahi diot, eta batipat,

egun, euskara irakasteko eta ikasteko erabiltzen den ariketa zehatz bati:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElka
rr izketa .

Beraz, ariketa konkretu eta zehatz honi lotuko natzaio. Zehazkiago esanda,
Elkarr izketa , diapositiben bidez.

Ikastunitateari hasiera ematen dio, eta giro orokor batean sartzen gaitu,
ondorengo ariketak girotuz. Honegatik emango diot paregabeko garrantzia. Eta
honegatik beragatik, hain zuzen ere, zehaztu eta sistematizatu ezin behar da

irakasteko eta ikasteko prozesua. Izan ere lortu nahi ditugun helburuak gauza
tzeko urratsak erabili eta segitu egin behar <lira.

Lehen esan bezala, Elkarr izketa ikastunitatearen hasiera bada, eta halaber
izugarrizko garrantzia duelarik, ez du inork pentsatu behar Elkarr izketa soilean

datzala ikastunitatearen eduki erabatekoa, ezta gutxiago ere. Badira Elkarr izke

ta ren barnean agertzen diren egiturak lantzeko sistematizatu beharko diren zen
bait ariketa eta ekintza, baina ez noa horiek ukitzera.

Badakit gai hau zenbait lekutan tratatu dela. Denok dakigu euskara irakaste

ko ikastaroak muntatzen direnean, besteak beste, Elkarr izketaren erabilerari
garrantzia ematen zaiola, eta, halaber, euskaltegietan eta gaueskoletan kurtsuak
ematen direnean. Orduan, zegatik gai hau lerro hauetara?

Elkarr izketaren erabilera giro askotara zabaldu bada ere, sistematizazio eza

nabaria dela uste dut, eta beronek inprobisazioaren arriskua dakar; beraz, Elka
rr izketaren balioa zalantzan jartzen du.

Bestalde, euskaraz aritzeak garrantzia dauka, eta Elkarr izketa da joko horre

tarako prestatzen den ariketarik egokiena. Nik proposatu nahi dudan prozesu
honetan, euskara izango da -praktikan esperientzia azaldu behar banu, diot
hizkuntza naturala eta arrunta.

Hona hemen proposatzen ditudan urratsak:

1. Elkarrizketari hurbilketa.

2. Elkarrizketan zehar murgildurik.

3. Elkarrizketaren aurkezpen grafikoa.
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4. Elkarrizketa berriaren kreatze unea.

5. Elkarrizketaren kritika-ariketa.

Ondorengo lerroetan irakastune berezi hauen sistematizazioa doakizue. Ho

nekin batera, jokaera eta azalpenak. Sarrera gisako lerro hauek bukatzeko , hau

markatu nahi nuke: alegia, ariketa hauek ez dutela garrantzi edo esanahirik
banan-banan harturik, beraien arteko erlazio eta koordinazioa lortuz baizik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l. ELKARRIZKETARI HURBILKETA

a) Proiektapen grafikoa
Ikasleak elkarrekin daude, pantaila eta proiektailuaren inguruan bildurik.

Gela ere proiekzioa emateko egokiturik dago.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElkarr izketaren narrazioa diaposi-

tibetan daukagu; beraz, diapositiba bakoitzak duen ekintza banan-banan azal

tzen dugu proiektailnaren hidez.

5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SEIE (1980):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEuskara Mai/aka 3, Bilbo, Mensajero, 77-80 orr.

Diapositiba guztien emanaldia amaitu ondoren, Elkarr izketaren erabateko
edukiak emanak ditugu. Proiektatzen den une honetan ez da iradokizunik egiten;

alderantziz, ikasleak segitzen ditu, eta nolarebait ulertu, aurkezten diren se
kuentziak.

Proiekzioa egiterakoan ikaslegoa egitarauturik dugun girara hurbiltzen dugu.

Honek esan nahi du proiekzioak ez 'duela akatsik eduki behar, eta irudien
esanahia argia dela, ulerkorra, ideien adierazlea.

b) Argumentuaren aurkezpena

Proiektatutako diapositibak adierazkorrak izan badira, une honetan ikasleak
narrazioaren laburpena badu. Dena den, eta hau maíz gertatzen da, batek baino

gehiagok ez du hutsaren hurrengoa ulertu eta argitasuna eman beharra daga.

Horregatik irakasleak argumentuaren gunea edo ardatza ematen du, narrazioa
ren haría helarazteko, laburpen gisa bederen.

Narrazioaren laburpena

16

18

Pernando eta herriko Erretorea oso lagunak dira. Erretorea Joxe
parekin bizi da. Joxepa etxekoandrea da. Behin batean, Pernando
Erretoreari bisita egitera joan zaio. Honek afaltzera geratzeko eska
tzen dio bisigu gozo-gozoak badituela eta. Pernando ordea, pizkorra

da eta, Erretoreak eman nahi dizkion bisiguekin hitzegin ondoren,
Erretoreak ezkutatu dion bisigu handia bereganatu nahi du. Denak

harriturik geratzen dira Pernandoren joerarekin. Horregatik Joxepak
oso azkarra dela esaten dio.

Laburpena, diapositibak berriro proiektatuz egin daiteke, baina proiektatu
gabe ere bai. Jakina da argumentua irakasleak eman behar duela. Haatik, irakas
leak egin duenean, taldeko batek egin dezake gauza bera; edo, gehiago esanda,

ikasle guztiek, txandatuz, eman dezakete Elkarr izketaren laburpena, denen ar
tean haría osatu arte. -

Proiekzioa, grafikoki, eta argumentuaren aurkezpena egln direnean, testuari
aurrea egin behar zaio. Proiektailuaren bidez zinta entzuteko ardua da.



148zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EsperientziakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Testua

Pernando: Kaixo, egun on.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASar a l na iteke, erretore jauna?

Erretorea: Zu al zara? Sartu, sartu, garai anean zatoz.
(Deiadarka) Joxepa, Pernando etorri zaigu. Gurekin geratzen

da.

Pernando: Lekurik baldin badago, jakina.

Erretorea: (Isilean) Baina, a izu! Bisigu handi hori gauerako utzi eta orain

bi txiki hauek atera.

Joxepa: Bapo, Pernando. Nola konpontzen zara beti ja tordutan heltze

ko? Zer arraio zara zu?

Kontalaria: (Denak harriturik) Pernandok bisigu bat hartu du eta hizketan

hasi zaio.
(Harridura handiagoz) Baina bere platerean jarri beharrean,
azpilean utzi du berriro. Bigarrenarekin gauza bera egin du.

Erretorea: Ene, Pernando. Zertan zabiltza?

Pernando: Ameriketako osabaren berr i jakin nahi dut, eta ea haraino heldu

diren galdetu diet.

Erretorea: Harrigarria benetan! Zer erantzun dizu lehenak?

Pernando: Gaztetxoa dela eta ezin izan duela lur harta ra joan.

Erretorea: Kontxo, eta bigarrenak zer esan dizu?

Pernando: Ba, aizu! Lehenak hainbat urte dituela .

Erretor~a: Besterik ez?

Pernando: Bueno, bai. Sukaldean bisigu handia badela, lur horieta ra heldu
eta osabarekin egon dela esan dit.

Erretorea: Joxepa, emaiozu bisigu handia Pernandori.

Joxepa: Demontrel Bai azkarra zarela Pernando!

e) Elkarrizketaren entzunaldiak

Diapositibak erabili behar dira berriro, irudia eta testuaren arteko harremana
lotzeko. Testua entzutean irudiarekin identifikatzen da eta, bide batez, testua

burutu. Hiru entzunaldi egin behar dira. Lehenengoan, seguru asko, ez da testua
behar bezala ulertu; axola gutxi dio horrek. Bigarrenean irakasleak hasten ditu

errepikak, eta ondoren taldekide bakoitzari errepika arazten zaio. Bigarren aldi

honetan, irakasleak oinarrizko elementuak azpimarratzen dituenean, ikasleei
gauza bera egin dezaten eskatuko die. Oraindanik ikasleek oinarrizko elementu

hauek aintzakotzat hartu behar dituzte. Hirugarren entzunaldian, berriz, bi au

rrekoetan entzundakoa eta azpimarratutakoa finkatzen da.

2. ELKARRIKZETAN ZEHAR MURGILDURIK

a) Testuaren errepikak
Testua entzuten denean (ahoskera txarra delako, gelak oihartzuna egiten

duelako, grabazioak akatsak dituelako) ez dira bertako elementu guztiak behar

den argitasunez hartzen. Horregatik zintan entzundakoak egokiera behar du
askotan. Irakasleak zatika errepikatzen du ondoren, ikasle bakoitzari gauza bera

egin eraziz. Gauza nabaria da -irakaskuntzan zabiltzatenek ongi dakizue-hasie

ran akats ugari hartzen direla. Hori zuzentzen saiatzen da irakaslea. Esaerak

behin eta berriro errepikatzerakoan ikasleak testua ikasten doazela esaten digu

esperientziak. 1
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Irakaslearen eta zintako testuaren identifikazioa ezinbestelakoa da. Irakas
learen aldetik agertzen diren akatsak zintatik datozenak baino arriskutsuagoak
direla esango nuke, askozaz hurbilagoak bait <lira.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adibidea

·Zintak: «Sar al naiteke, Erretore jauna?»

Irakasleak: «Sar al naiteke, Erretore jauna?»

Ikasleak: «Sar al naiteke, Erretore jauna?»

Esaldi guztiek ez dute ezintasun eta zailtasun berbera; horregatik, errepikak

arazoen arabera formulatu behar <lira. Esaldi laburretan prozesua labur daiteke
-giroak ezagutuz gero, laburtzea mesedegarria da-, era honetan eginez, alegia,
zintaren ondotik ikasleak zuzenean errepikatuz, irakasleak berresan gabe.

Euskara irakasterakoan ahoskerari ez zaio behar adina garrantzia ematen,
baina une honetan zaindu behar den gauza da. Eta azentuari buruz, zer esan?

Euskararen zilegizko joeraz eta jatortasunaz jabetu nahi badugu, hitzen eta
esaldien azentu-joerak ongi erabili beharko genituzke (Ahoskerari buruz eta

azentuari buruz orientabide praktikoak eta errazak behar ditugu ahalik eta laste
rren).

b) Testuaren ulermena
Sarritan esan digute ikastaro batean edo bestean, testu bat ikasteko, aldez

aurretik ulertu egin behar dela, bestela ez duela zentzurik buruz ikasten ihardu
teak. Hau frogatzeko arrazoi pedagogikoak aipatu ohi <lirabeti. Egia da. Halaz

ere, ulerkuntza prozesua da, eta ez da une berean eta era berean betetzen ikasle

guztiengan. Prozesu horren barnean badira urratsak, eta, urrats horiek segitzen

diren neurrian eta moduan, ulerkuntzaren helmugak lortzen <liraedo bestela ez
<lira lortzen.

Dena dela, eta goian esandakoa gogoan hartuz, praktikak erakutsitako zer
bait azpimarratu nahi nuke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElkarr izketan ematen diren esaldiak, gehienetan
behintzat, mailako ikasleek uler ditzaketenak <lira. Halaz ere, Elkarr izketan

elementu berriak agertzen <lira -gehigarritzat- haien ulerkuntzatik at geratzen

direnak. Hauek nola landu? Nola ezagutzera eman? Esperientziaren arabera
esan daiteke sinonimoen erabilkera egokia dela. Orain aipatuko dudan sistema

sarritan ikusten da egungo izkribuetan, alegia, zer da «maiz»? -usu, askotan,

frankotan ... habitualmente-. Nor edo nor harriturik gera daiteke erdara erabil-
. tzearekin. Nik ez nuke beti erabiliko, baina, lortu nahi dugun helburua atzemate

ko besterik ez dugunean, efikaza iruditzen zait. Baina honez gainera bada arra
zoirik, noizik edo behin, erdara erabiltzeko, alegia, hitzaren xehetasunak eska

tzen duenean eta zehaztasunak metodoak baino garrantzia handiagoa duenean.

Bada beste sistema egokirik ere: adierazpen linguistikoa. Egia esan, ideiaren
azalpena bihurtzen da; honela, -zure ama ia egunero- «maíz» joaten da rnerkatu

ra. Azkenean mimika aipatuko nuke, baina hau taldearen arabera erabili behar
ko litzateke.

Esan beharrik ere ez <lagoariketa hau Galdera-Erantzuna dinamikan oinarri
tu behar dela, hau da, irakaslearen eta ikaslearen arteko dinamikan edo ikaslea
ren eta beste ikaslearen arteko dinamikan.

Prozesu hau gauzatu ondoren, egiaztapena dator. Irakasleak ziur egon behar
du testuaren ulerkuntza behin-betikoz finkaturik dagoela, eta goian aipatutako
Galdera-Erantzuna dinamika horretarako erabil dezake. Hona hemen laburtuz
ziurtatzearen formulazioak:
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1 .Zinta entzunez, esaldia galdetu. Ba al dakizu zer esan nahi duenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ameriketako osabaren berr i?

2. Irakasleak aukeratzen du esaldiren bat. Zer esan nahi du Demon

tre, ba i azkarra zarela Fernando esaldian «azkarra» hitzak?

3. Ikasle batek irakurtzen duen esaldia taldean zehar galdetu. Uler

tzen al duzue Zertan zabiltza?

4. Aukeratutako zenbait esaldi erdaraz ematen dira euskaratzeko
aginduz. Dale ese besugo a Fernando nola esaten da euskaraz?

Ikusten denez, metodo hau erabiltzerakoan, Elkarr izketaren testua jira

biraka darabilgu. Era hatera edo bestera erabiliz, ulerkuntzan lortu denaz jabetu

behar dugu. Ondorengo ariketen arrakasta, neurri batean bederen, ulerkuntzan

kokatzen dela esan dezaket.

e) Testuaren memorizazioa
Aurreko ariketa pausoz pauso egin bada, testuaren ardatza edo gunea mende

ratuta dagoela esango nuke; beraz, memorizazioaren garaia da. Ikasle bakoitzak

-isilean- testua irakurtzen du.

Orain arte gauza asko entzun du, baina ihesi joan zaizkion zenbait xehetasun

zehaztu behar ditu. Idazkera begiratzerakoan jabetuko da zituen zalantza eta

hutsuneez. Lan honek erabat pertsonala izan behar duela iruditzen zait.

Ikasten hasteko, sailkapen hau gomendatuko nuke -bakoitzaren erritmoa eta

tankera ezberdinak badira ere-: 1. «Oinarrizko elementuak» hasteko. 2. «Gehi

garriak», ondoren. 3. «Lotura duten esaldiak», azkenik.

Ariketa hau oso mekanikoa gerta daiteke, baina, azken batean, funtzionala

ere bai.

d) Testuaren identifikazioa
Ariketa hau benetako konprobantea da. Teori_azElkarr izketa ikasirik dauka

gu. Haatik, hutsune batzu egon arren, ez dira 0219poizango ondorengo ariketa

egiteko.

Sarritan azpimarratu ditut oinarrizko elementuak dituzten arrazoiak, garran
tzia eman diezaiegun. Besterik ez bada ere, ziur naiz ikasleen buruetan pilpilean

eta harat-honat dabiltzala. Nola jakin, ordea, menderatzen dituztela?

l. IRAKASLEAK: «naiteke»,
IKASLEAK: Sar al naiteke, Erretore jauna?

2. IRAKASLEAK: «lur hartara»
IKA.SLEAK: Gaztetxoa dela eta ezin duela lur hartara joan.

3. IRAKASLEAK: «demontre»!
IKASLEAK: Demontre, bai azkarra zarela, Pernando!

Lehenengo adibidean aditza erabili dugu. Bigarrenean erakuslea. Hirugarre

nean gehigarria.

Ariketa hau ikasle guztiek egin behar dute. Orain sistema honekin eskatu

zaizkion oinarrizko elementuak gero, aurrerantzean, sarritan erabili beharko

ditu; horregatik <lira hain beharrezkoak.

Elkarr izketa ordenaturik eman nahi bada, oinarrizko elementuak ordenaturik

aipatuta lortzen da.
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3. ELKARRIZKETAREN AURKEZPEN GRAFIKOA

Tituluak dioen bezala,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElkarr izketa aurkezten da, ikasitako testua besteen
aurrean azaltzen da. Baina zertan datza «azaltze» hori? Testu hutsa ematea

aspergarri bihurtzen da; baina, bestaldetik, testua behin ikasiz gero, edozeiri
eratara emateko prest egon beharko lukete ikasleek.

Den den, ezin uka bizitasun apur batek aurkezpenari interesa eman behar
diola. Hemen aipatzen dira aurkezpena egiteko hiru sistema.

a) Testuaren errezitapena

Elkarrizketa ikasteko erabili dugun material herbera hemen eta orain erabili
beharra dago; beraz, diapositibak hartuko ditugu errezitatzeko.

Irakasleak lehenengo diapositiba ematen du; diapositiba horek bere testua
du, zintak eman duen testua hain zuzen. Bada, ikasleak testua eman beharko du
diapositiba ikusten duen une berean.

Sistema herbera erabiltzen da ikastunitateak dituen diapositiba guztiekin.
Beraz, sistema honi deituko genioke «diapositiba-proiektapen ordenatua».

Bigarren proiektapen mota ere badago, alegia, aurrekoaren alderantzizkoa.
Irakasleak ez du ordena segitzen diapositibekin. Nahasturik emango ditu, aurre

tik atzera eta atzekoz aurrera, erdikoak tartekaturik. Honi «diapositiba
-proiektapen ordenagabea» deituko genioke.

Sistema bat erabili edo bestea erabili, biek helburu irmoa eduki behar dute,
hots, irudien eta testuen arteko identifikapen hutsa lortzea.

b) Testuaren ínterpretapena

Era honetan ez da testua soilik eskatzen. Testuaz gainera, esaten denaren
interpretapen errealaeskatzen da. Nolabaiteko teatro-giman sartzen gara. Ikasle

bakoitzari, Elkarr izketan jokalariek duten funtzioa ematen zaio, hots, zeregina.
Beraz, ikasleak lehendabizi testua bereganatu behar du, testuaren esanahiaz

jabetu, eta azkenean, ahoskera on bat erabiliz gainera, testua naturaltasun osoz
eman.

e) Testuaren eskeníñkapena

Testuaren interpretapenari buruz esan dudana ezezik, beste zenbait gauza

osagarri ere behar ditu une honek. Elkarr izketan somatzen den giroa onartu

behar da eta gauzatu. Elkarr izketak behar dituen materialak ere gogoan hartu
behar dira: arropak, argiak, apaindurak, ikasgelaren moldaketa ...

Bistan da era honek testua eta jokalariaren arteko egokiera eskatzen digula,
aktore bakoitzari bere funtzioa ahalik eta hoberen hel dakion.

Honek eskatzen digu batetik testu jatorra, apaina, erakargarria, eta elementu
gehigarriez apaindua eta aberastua. Bestetik, taldearen homogeneitatea -ez da

beti ahal iza ten baina-. Bi berezitasun hauen arteko tira-birek egiten dute sarritan
eskenifikapenaren baliagarritasuna eta fidagarritasuna.

4. ELKARRIZKETA BERRIAREN KREATZE UNEA

Hasieran aipatutako testu zaharrarekin egin behar zena egin ondoren, batek
baino gehiagok bukatutzat emango luke Elkarr izketaren tratuera edo tratueraren

zikloa. Baina orain arte erabili den testua -hitzak, aditzak, esaerak ... - aldez
aurretik egina zegoen. Ikasleak, pautak eta arauak segituz, emandako testua jarri

du eskenan. Pedagogiazko hitza erabiliz, ikaslea elementu «pasiboa» izan dela
esango nuke.
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Maila horretatik ikasleak jauzia egin behar du. Hasierako arauak gogoan
hartu baldin baditu,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElkarr izketaren elementu nagusiak bereganatu baldin badi

tu, egoera berrira iragateko gai izan behar du eta, hain zuzen ere, hau izan daiteke

erabilgarritasunaren aplikaziorik onena.

Taldeak testua osatu beharko du, testu berria. Horretarako, aurrena, taldea

osatuko da. Bigarrenez, lan berriaren ideia orokorra lortu beharko da. Hiruga
rrenez, zein girotan mugituko diren. Laugarrenez, jokalariek zeintzu izango

diren. Bostgarrenez, obraren beste xehetasun gehigarriak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) TaÍdearen konposaketa
Taldearen konposaketak garrantzia du ondorengo garapenerako. Bi berezita

sun bederen behar ditu: handiegia ez izatea eta koherentea izatea -riolabait

esateko-, neurri handi batean behintzat. Beste era batera esanda, adimen oreka
eta estabilitate afektiboa eduki behar dituela esango nuke (ikastaldea heldua

bada, lehen apuntatu ditudan berezitasun horien ezak ez dakar ondorio txarregi

rik).

b) Taldearen arteko testu-banaketa
Une honetan irakaslearen gidaritzaren beharra areagotu egiten da taldearen

konposaketan ez bada koherentziarik lortu. Testuak jokalarien zerbitzuan egon

behar du, ez alderantziz. Nolako ikaslea halako testua eta halako funtzioa. Denen

partaidetasuna derrigorrezkoa da, Elkarr izketa bi lagunen arteko eleketa bihurtu
nahi ez badugu behintzat. Ariketa honek baditu arriskuak ikasle oso gazteen

artean egiten denean, ez, ordea, helduen artean egiten denean.

e) Testu berriaren kreatze unea
Zer egin? Nondik hasi? Zeintzu dira narrazio berriaren mugak?

Lehenengoz eta behin, oinarrizko elementuak hartu behar <liragogoan. Ele-

mentu hauek, aurretik egin diren ariketetan finkatu <lira, buruz ikasi eta une

batean aditzera eman. Orain, berriz, beste egoeran erabili behar <lira; beraz,

egoera hori sortu egin behar da eta egoerari esanahia eman.

Testuarekin hatera beste zenbait gauza ere sortu behar da -ikasgelaren mol

daketa, jokalarien janzkerak, testuaren ahoskera bereziak-; beti, ordea, jokala
riaren arabera eta eskenifikazioan egin behar duen funtzioaren arabera.

d) Testu berriaren aurkezpena
Hemen ere, testu «zaharrari» buruz esan dudana esan dezaket, hau da, testu

berria ikasi egin beharko litzateke, testua eman, irakurkera zentzuduna egineta,

azkenean, eskenan jarri.

Aipatutako pauso guztiak emateko denbora behar da eta behar hainbat utzi

behar da. Ezin da eskenifikazio serioa eta protxugarria eman, testua ulertu gabe
baldin badago, testua ikasi gabe baldin badago, eta hain zuzen hau da garrantziz

koa, testuaren giro berria onartua ez badago. Hau honela gertatuko ez balitz,
eskenifikazioa motela eta aspergarria bihurtuko genuke, ekintzaren kalterako

hain zuzen.

Testu berria

Iñazio: Aizu, Joxepe, zatoz hona!

Joxepe: Zer da? Ate hori irekita dago.

Ainhoa: Ez al dakizu taldean ibiltzen?

Joxepe: Hortik sar da iteke!

Iñazío: Zatoz hemendik! Zertarko dago ate nagusia? Gero iragango gara

stand harta ra .
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Dorleta: Jope! Azkenean, beti bezala!

Ainhoa: Zaude isilik! Hasi al zara zu ere dagoeneko?

Aitona: Bai ume gaiztoak! Gaurko umeok!

Dorleta: Begira, ama. Nire lagunak liburu hau bezalakoa dauka. Erosiko
al didazu?

Ainhoa: Zintzo ez bazabiltza, ezta hori ere.

Joxepe: Itxoin, Dorleta, standzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhartan badaude. Aita, baietz!

Aitona: Hau liburu pila. Mutilak, mutilak!

Iñazio: Gure denboran «Xabiertxo» eta besterik ez.

Ainhoa: Bai, eta hortik aparte, gutxi.

Dorleta: Aita, erosi hau!

Joxepe: Zertaz da?

Dorleta: Arturo Erregearen abenturaren berr iak.

Joxepe: Jope! Imanolenak hainbat orri ditu!

Dorleta: Baina irakurtzeko erraza da.

Iñazio: Ala, hartu ba, eta esaiozue zenbat den.

Joxepe: Zenbat da, anderea?

Anderea: 400 pezeta da.

Dorleta: Aita, 400 pezeta direla esan du.

Iñazio: Tori, emaiozu eta goazen!

Dorleta: Remen duzu, eh? Agur.

Anderea: Agur, neskatxo, beste bat arte.

Ainhoa: Hala konforme al zaudete?

Joxepe: Bueno, ongi dago.

Aitona: «Aio» esan eta goazen!

Dorleta: Aio!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. ELKARRIZKETA BERRIAREN KRITIKA-ARIKETA

Ariketa honek ez du balio berdina izaten egoera guztietan. Ikastaldea gaztee
gia baldin bada, beronen balio gehienak galdu egiten dira. Alderantziz, ikastal
dea heldua baldin bada, zenbait ariketa funtsezko egin daiteke.

a) Testuaren azterketa orokorra
Talde bakoitzak erabili duen testua azterketa baten bidez arakatu behar da,

eta bereziki testuaren zenbait aspektu: aditzen erabilera, izen eta adjetiboen

arteko harremanak, sintaxiaren egokiera, joskera, juntagailuen enplegua eta
testuarekiko koherentzia eta, hitz batean esateko, testuaren elementuen arteko
lokera lojikoa.

b) Oinarrizko elementuen azterketa
Elementu hauen erabilera zen ariketaren helburu nagusietariko bat. Zetzuz

koak izan al dira? Inguruko elementu gehigarriekin loturik egon al dira? Zeintzu
ongi asmatuak eta zeintzu oker erabiliak? Testuari eman al zaio nahi zen osotasu
na? Zeintzu erabili dira eta zeintzu baztertu, eta zergatik?

e) Jokalarien azterketa
Jokalari bakoitzak ba al zekien bere testua? Zer ez zaio ulertu? Zerk ez zuen

zentzurik? Nola interpreta tu du zegokion lana? Eta nola eskenifikatu du+janzke
ra, ahoskera, material osagarrien erabilkera-?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*
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Amaitzeko, eta laburpen gisa, zera esango nuke,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElkarr izketa ez da narrazio

hutsa, ezta ere oinarrizko elementu batzuren kutxa. Horrez gainera, prozesua da.
Prozesu horretan elementu askok hartzen du parte: testuak, irakasleak, meto·

doak, ikasleak. Denen arteko lokerak eta partaidetasunak ematen diete zentzua
nahi ditugun helburuei. Eta gure helburu nagusia euskara da, hots, euskara
ikastea; beraz, ahalik eta hobekien eta laisterren, ikasitakoa erabili.

laxe Erzibengoa

IRUDIENDESKRIBAPENAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABIGARREN
HIZKUNTZARENIRAKASKUNTZAN

l. HELBURUAK

l. l. Helburu orokorrak

o Afektibitatearen alorrekoak:

-Hizkuntzaren ikaskuntzan horrelako ekintzek duten garrantzia atzematea.

-Ikaslearen hizkuntza ikasi nahiaz baliatuz, beraren partaidetza lortzea.

o Adimenaren alorrekoak:

-Egoeren deskribapenean trebatzea.

1.2. Helburu bereziak

o Denborazko esamoldeak taxuz erabiltzea:
Lehen .. ., gero ... , ... (e)nean.

o Aditzaren aldiak -Iehenaldia- zuzen erabiltzea.

o Hamar hitz berri -gutxienez- norbereganatzea.

o Antonimoak bereiztea: lrikia/itxia; barruan/kanpoan ...

2. EDUKIAK

o Aditzaren lehenaldia.

o Denborazko esamoldeak: lehen ... ; gero ... ; ... (e)nean.

o Gaiari dagokion hiztegia.

o Elkarren kontrako hitzak: Irikia/itxia; barruan/kanpoan ...

3. METODOLOGIA

o Ikastalde osoari adierazi zitzaion nolako lana egingo zen, oso azalpen zabala
emanez.

o Ikaslearen banakako lana.

o Talde txikikako lana, banaka egindako lanak parekatzeko eta guztien artean
lan bat osatzeko.

o Talde txikikako lana klase osoaren aurrean aurkeztu.

Esperientzia hau BBBko bigarrengo ikasleekin egin zen.
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