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KOMIKIA EUSKARA IRAKASTEKO METODOLOGIAREN AR-
DATZEAN

Ez dut uste komikiari buruz teorizatzen hasteko une egokia denik, eta are gutxiago niri da-
gokidanik. Horretarako badira marrazkilariak, komikilariak, eta batipat grafikoari eta ma-
rrazkiari dagokion ikerketa egiteko tekniko bereziak. lrakaskuntza nire lanbidea denez, eta
honen barruan euskararen irakaskuntzarako metodologia, arlo honi soilik lotuko natzaio.

Esperientziak azaldu behar direla eta, komikiak duen didaktismoari begiratuko diot. Be-
raz, komikia irakaskuntzaren prozeduran sartzen badugu,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAirakasle - komiki - ikas/e trinomioa-
ren arteko erlazio estu eta lotua aztertu behar dugu.

Elementu aberasgarri eta berri honen erabilkera nolakoa den eta nolakoa izan litekeen
esan nahi dugu «azterketa» hitzarekin, besteak beste. Orain arte euskara irakasteko eta ikaste-
ko testuetan komikiari ez zaio oinarrizko lekurik eskaini. Gure eskuetara heldu diren testu-li-
buruak klasikoegiak izan dira, eta oso gutxi gure izate berezia edo nortasuna kontutan hartu
dutenak. Gehienetan kanpoko ideiak hartu ditugu eta moldaketa propioa eman diegu. Gaitz
erdi!

Baina, eguneroko eginkizunetan atzematen dugun aberastasunari eskerrak, gero eta
gehiago gara orain arte osagarritzat genituen elementuak aurrerantzean oinarrizko bihurtu
nahi ditugunak; komikia, esate baterako.

Izan ere, komikia irakaslearen eskuetan erortzen denean, bi helburu sortarazten dizkio:
a) hizkuntzak duen egitura formalaren zerbitzurako onartu; b) hizkuntzaren egiturak alboratu
gabe, entretenigarritzat hartu. Irakaslegoak euskara irakasteko komikia aukeratzen duenean,
bijoera hauekin topo egiten du. Eta erdiko biderik ez dagoela esango nuke, nahiz eta inguruko
baldintzak ikusi eta gero horrela bihurtu.

Inolako zalantzarik ez dago komikiari ezin zaiola bere atsegintasuna kendu, baina beste
hau ere egia da: komikia metodoan bideratzen dugunean testuinguru batí lotzen zaiola. Tes-
tuinguru honetan kontsideratuta, bi joera hauek esparru erreferentzial ezberdinak dituzte eta
komikia bera joera bateko edo besteko berezitasunez markaturik geratzen da.

Beraz, irakasleak beste ezer baino lehenago erabaki behar du zer nolako zentzua emango
dion ikastaldiaren barruan: denbora atsengintasunez iragateko izango den, edo, ikastaldiaren
barruan noski, oinarrizko funtzioa beteko duen eta, beraz, metodologiaren barruan sartuko
den. Hau argitzen bada, eta bestalde oso erraza iruditzen zait/bata edo bestearen tratuera ere
erraza izango da.

Ez ~ezagun pentsa, dena den, komikia ariketa gisa hartuz gero, komikiak duen atseginta-
suna galdu egingo denik, ez. Baina argi daga, egitura batzuren zerbitzurako jarriz gero, arau
batzurenpeanjartzen dela; beraz, logikoki, lanabesa bihurtzen da.

Zerk egiten dio, ordea, ariketa batí erakargarria izatea edo ez izatea? Itxurak agian? Aur-
kezpenak? Kasu batzutan agian bai, baina beste askotan-irakaskuntzan pentsatzen ari naiz-
ez. Kasu gehienetan ematen zaion tratuerakgarrantzi handiagoa du, ariketak barruan mezua
lantzeko duen trebetasuna alegia. Ondorio honetara iritsi gara komikiaren eta beste zenbait
ariketa grafikoren erabilkerak aztertu ondoren. Azken batetan irakaslegoaren eskuetan uma-
tzen da ariketa guztien funtzionaltasuna.

Puntu honetara iritsiz gero, gure galdera nagusia hau da: komikia ikastunitate ardatzean

sartuz gero, no/a erabil daiteke? Elkarrizketak nola erabiltzen direnjakiteko gehiagotan zabal-
du da ... Eta komikiak? Nola erabili aprendizaian eragile bihur dadin?

Galdera honi nolabait erantzuteko, eskema eroso eta erraza proposatzen dut. Eskemei
endeleguaren une iragankorren ondorio atsegina izaten direla gertatzen zaie, hots, norberaren
subjetibitatearen produktu aldakorra, eta nik proposatu nahi dizuedan eskemari gauza bera
gerta lekioke.
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Eskerna 3. Komikiarekin mintzatzen

a. Komikiaren haria
b. Komikiaren testua eraldatuz
c. Komikia elkarrizketa bihurtu

d. Komikiaren kritika

1. Komikiari hurbilketa

a. lrakaslearen aurkezpen mutua

b. lkasleen hurbilketa
c. Manifestazioak

4. Komikia bizierazi

a. Paperetik atera

b. Zergatik?
c. Prestakuntzak

2. Barruko elementuen azterketa

a. lrakasleak aurkezten ditu
b. Ikasleen aukera berriak

Dena den, erabilkeraren erabilkeraz segurtasun moeta bat objetibatu egiten da, eta alde

honetatik eskemak ere badu bere fidagarritasuna. Eskema baten aplikapenak ez dira berdinak
izaten testuinguru batetan edo bestetan. Alde honetatik begiratuta, erlatibizatu egin beharko
litzateke, edo hobe esanda, egoera ezberdinetara egokitu. Bat nator honekin. Hala eta guztiz
ere, edozein egoerakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAurratsak behar ditu, urrats koherente eta logikoak, interesa - lana - emai

tza trinomioa fidagarritasunez lotzeko.

Beraz, lanerako erraminta bihurtu dugu. Sailkapenean dituzun zatiak erabilkerari atxiki-

tuak dituzu, horregatik atal bakoitzak helburu berezia du. Hala eta guztiz ere, oro har hartu

beharko da komikia, ariketa - grafikoa - lana.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l. KOMIKIARI HURBILKETA

Berriro ere irakaslea dugu protagonista; ez bakarra, baina bai protagonista nagusiena.

lrakasleak aukeratu behar du komikia eta, honekin batera, lortu behar duen helburua.

a) Irakaslearen aurkezpen mutua. Eman dezagun irakasleak prestatu duen lana edo tres-
na paperean grabatutako komikia dela -komikia diapositibetan jarrita egon bait liteke-; or-
duan tresnaren kopiak ikasleen artean banatzen ditu. Isilunea proposatzen du: ikasleek eta be-

rak ere ez dute hitzik esaten. Lanabesa entregatu, besterik gabe.

Paperetan dagoena bapatekoa izango da. Diapositiba balitz, irakasleak bi edo hiru alditan

iragan beharko luke. Ikasleen irudimenak lan egiten hasten dira. Lan isila, beraz. Denboraren

neurketa taldearen arabera egiten da.

b) Ikasleen hurbilketa. Leku-konposaketa derrigorrezkoa da. Nor bere sentikizunak
koordinatuz doa. Batzu besteak baino pizkorragoak izango dira komiki osoaren konposaketaz
jabetzeko. Badira bi edo hiru aldiz begiratu behar izaten dutenak. Hala ere, minutu batzu ira-
gan eta gero, ikasleak, gehienak gutxienez, irudimenean dutena konposatzeko eta garatzeko

gai izango dira, nahiz eta irudien artean arazoak izan ulertzeko.

Ariketa honetan ez da den-dena ulertzea beharrezkoena, irudi horien aitzakiaz testuingu-

ru osoaz baliatzea baizik, eta hau ariketari amaiera eman ondoren ikusten da.

e) Manifestazioak. Lehendabiziko urratsak eman behar dira. Bapateko begiradan xurga-
tu dena ordenatuz eta sailkatuzjoateko garaia da. Sistematizazioaren unea da. Ez da ikasle ba-
ten lana; batek ezin ditzake komikiaren barman <laudenaspektu guztiak eman, osatu gabe ge-
ratuko litzateke. Horregatik talde-sisterna erabiltzea komeni da. Batek irudien aurkezpena
egiten duen bitartean: nortzu diren, zenbat diren, nolako izenak dituzten, zertan dabiltzan ... ,
besteak nolako adierazkortasuna agertzen duten esango du: pozik edo triste <lauden, lasaiak
edo bihurriak diren, barregarriak edo penagarriak diren ... Hirugarrenak, berriz, biñetetan zer
ekintza moetak garatzen diren, nola geratzen diren jokalariak ekintzak egineta gero ... Lauga-
rrenak, aldiz, koloreen balorapena egingo du: kolore moetak aipatuz, kolore egokiak diren,

jokalari bakoitzari dagokion kolorea ongi aukeratuta dagoen ...

Badirudi esandakoaren arabaera, alde batetik ariketa moeta honek denbora alferrik gal-
arazten digula. Edo ariketa hau adin berezi batekoentzat pentsaturik dagoela. Nire ustez, au-
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rreritzi horiek ez dute ariketa baldintzatzen inola ere. Zer esango lioke babarrunak simaurrari

jaio baino lehen? ... Alearen nortasuna simaurrari eskerrak burutzen baldin bada, era berean

esan genezake ariketa honen helburu nagusia, hots,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmintzaraztea, aldez aurretik egituratzen
diren ariketetan datzala.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. BARRUKO ELEMENTUEN AZTERKETA

Irakasleak eginak dauzka koadroetan agertzen diren hizkuntz aspektuen eskemak eta
multzoak; beraz, aukerak eginak ditu, koadroak osaturik. Zer aurkeztu?

a) lrakasleak aurkezten ditu. Paperezko komikia dugunez gero, irakasleak eta ikasleek
eskuratu egiten dute. Hemen proposatzen ditudan ariketa guztiak ezin dira egun batean egin;
beraz, beste egun batetan egiteko asmoa balego, aurreko ariketarekin lotu beharko litzateke.

SEIE (1981): Euskara Mailaka 4, Bilbo, Mensajero, 155.or.
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Begira dezagun aurrean dugun komiki /aburra, esaten du irakasleak eta, koadroz-koadro
aztertuz, honako hitz-zerrenda aipatzen du, hitz bakoitzari bere grafikoa erantsiz. Esate bate-

rako,

lzenak

Elektrizista
Ezkila
Txirrina
Zaunka
Atezaina
Hezurra

Adberbioak

Ustegabean
Lasai
Korrika
Ondoren
Iheska
Remen

Gauza bera egin dezake irakasleak beste hizkuntz aspektuekin, edota ikasgaiaren atalei

hobeki doakienekin.

Aditzak

Eras o

Jo
Ikaratu
Saiatu
Mintzatu
Erosi

Esaldiak

Hatzar hadi!
Zer arraio dabil?

Hara bestea!
Hau duk komeria !
Tira ba,jo dezagun!
Hobe duk, bestela ...

Beraz, elektrizista hitza esaten duenean, eskailera gainean dagoena adierazi beharko luke
(adinekoekin ez zen beharko), edo ezkila aipatzen duenean, dagokion grafikoa azaldu, hala-

ber hezurrari dagokiona azpimarratuz.

Irakasleak hitz hauek birritan zitatu behar ditu, ikasleek ziurki eskuratu arte. Ondorengo
ariketak ongi moldatzeko, hitz hauek segurtasunez erabili behar dira, edo gogoan izan bede-

ren. Beraz, itzulpen-ariketa ere bada une honetan.

b) lkasleen aukera berriak. Ez da nahikoa, ordea, irakasleak hitzak aukeratzea, ikasleei

ere aukera hori eman behar zaie. Haiek ikusi eta aztertutako testuetan irakasleari ihesi egin
dion hitz bat baino gehiago agertzen da, eta kasurako behar-beharrezkoa. Hitz-zerrenda osa-

tuz joango ginateke eta bide batez koadro guztien ikusmirak aberastuz.

Hala nola,

Izenak

Ikustalditxoa
Lokarria
Eskailera

Adjektiboak

Trebea
Begiluzea
Sudurraundia

Hitz berri hauekin heldutasun-prozeduran maila berri batzu zuzpertu direla esan nahi
dugu, eta hau ariketaren azken helbururako aurrerapausoa da. Dudarik gabe ikaslegoaren mo-

tibapena sortarazi dugu, partaidetasuna eragin dugu.

Irakasleak aukera egin duenean, hitza eta grafikoa batera joan daitezela gomendatu bal-
din badugu, orain gauza bera esan behar dugu, hots, ikasleek hitz berrien aurrean, esanahi se-

mantikoaz gainera, grafiko adierazgarriren bat azalduko dute.

Eskailera hitzak badu esanahi nahikoa adierazgarririk gabe, ezaguna bait da, eta gainera

badu zerikusirik erdarazko hitzarekin; beraz, ez luke beste grafikorik behar. Baina hau ez da

kasu guztietan berdin gertatzen; orduan aldamenean konotazio grafikoa eskatzen du.

lkasle guztiek ez dute hitza -grafikoa erlazioa era berdinean ulertzen; horregatik, hain zu-

zen ere, irakasleak beste sistemaren bat prest eduki beharko luke kasu hauek argitzeko: adibi-
deak erabiliz, mimika landuz, arbela erabiliz, edo, azken batetan, itzulpen soila emanez.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. KOMIKIAREKIN MINTZATZEN

Hasierako lerroetan esana dut komikia ariketa gisa hartzerakoan, inplizituki bederen,

helburu nagusia onartzen zela, hots, lana eta, lanaren hildotik abiatuz gero, mintzaira landu
behar zela batipat, neurri eta era zehatz batetako mintzaira, baina mintzaira azken batean.



Esperientziak
55

Komikiak mintzatzeko eman dezakeen gaia berezia da. Testuaren aldetik berezia, tanke-
raren aldetik erabat propioa, nobelak ematen ez duena. Baina hori jakin arren, ontzat ematen
dugu, mesedegarritzat, eguneroko bizitzan erabiltzen diren klitxeak hemen ere aurki daitez-
keelako, alde horretatik praktikoak eta biziak. Beraz, komikiaz baliatuz, nork bere barruko
mekanismoak aska ditzake eta martxanjarri.

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKomikiaren haria. Une dinamikoa izango da. Irakasleari hiru aukera egiteko unea eto-
rri zaio: berak konposatu eta bideratzen ditu komikiaren ekintzak, gero ikasle bati segitzeko
esaten dio, azkenean lauzpabost ikaslek osatuz bukatzeko.

Hona hemen adibidea.

lrakasleak

«Gertakizun honetan gauza barregarria gertatu da. Bi gizon ditugu. Batak etxe batetara
joan nahi luke eta, horretarako, etxearen zenbakia aurkitu behar du ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

lkasleak

«Bai, eta etxearen zenbakia aurkitu duenean hara abiatu da, bere laguna han dagoen ikus-
tera. Baina tirrina non dagoen bila hasi denean, ezkila batekin topo egin du ... »

Besteak

«Eta hara non ateratzen zaion gizon arin eta maltzurra, eskuetan kristoren hezurra duela-
rik. Gizon bisitaria, erabat harrituta, iheska hasten da, hezurraren kaska-hezurrekoren bat ez
hartzeko ..»

Badirudi, orduan, denen artean, komikiaren mezua edo haria agiri-agirian jarrita dagoe-
la. Honetarako, ulermenaz gainera, lehen bildutako zenbait hitz eta esaldiz baliatu dira. Hi-
tzak ongi aukeratuak izan baldin badira, testuaren hariari funtsezko lotura eta esanahia eman
diote. Honi nork bere ekarpena egin diola esaten badugu, aberasgarria izan dela esanez bukatu
beharko dugu.

b) Komikiaren testua eraldatuz. Bapateko irazkin laburrak egiten direnean ideiak esan
bai, baina nola esaten diren ez da beti ongi neurtzen. Lehenengo mementu batetan ezingo dira
gauza bikainak eskatu agian, baina mintzatzeko elementurik garrantzizkoenak -aditzak-
landu egin beharko dira.

Arrazoi honengatik, eta sormenari ere tokia ematea beharrezkoa dela ikusita, komikiaren
testua eralda daitekeela uste dut, aditzen denborak aldatuz noski. Testuaren ideia orainean
eman nahi da, hona hemen:

Oraina

«Bisitalditxoa egin nahi dio Seberiano lagunari ... Bizkor, hemen da. Ea bukatzen dudan
instalapena. Zer, ezkila jarri al du txirrinaren ordez? Ez dakit. Baina Seberianok zakurra al
du? .. .lkusi duzu, so egiten du gainera ... »

Ez dago hitzez hitz idatzita, baina zentzua gordetzen du; nahikoa da.

Geroa

«Bisitalditxoa egin beharko dio Seberiano lagunari. .. Bizkor, hemen izango da. lnstalape-
na bukatuko dut. Zer, ezkila jarriko al du txirrinaren ordez? ... lkusiko duzu ... , so egingo du
gainera ... »

Ikus daitekeenez, aditzen denbora aldatzeaz gainera, testuko zenbait elementu ere truka-
tu beharra izan da.

lragana

«Bisitalditxoa egin zion Seberiano lagunari. Oso bizkor etorri zen. Ez zuen instalapena
bukatu. Zer, ezkila jarri al zuen txirrinaren ordez? Ez zekien Seberianok zakurra izan zuenik ...
Ikusi zenuen ... So egin zuen gainera ... »

Komikilari batek baino gehiagok eskuak burura eraman ditzake gauzak horrela behartu
direla ikusita, baina, lehentxoago esan dudan bezala, ariketa ezin da atera guk kontsideratu
dugun testuingurutik.

Aditzak aldatu ditugu; orduan, logikoki, aditzen inguruan mugitzen diren beste elernen-
tuek ere zerbait paira tu beharizan dute. Hau da, pentsakizunek erlaziomaila aldatu dute. Abe-
rasgarria al da?
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e)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKomikia elkarrizketa bihurtu. Komikietan, oro har bederen, jokalariak eta hauen joe-
rak oso ongi markatuak geratzen <lira.Are gehiago, jokalarien eztabaidak eta tirabirak ia beti
elkarrizketatuak izaten <lira.Orduan, nola esan genezake komikia elkarrizketa bihur daitekee-

la? Jatorrizko testua era horretan baldin badago, zer esan nahi du bihurtu hitzak?

Sakon-sakonean ikasleek ikusia eta baieztatu duten testua, hizkera, kanpoko jokalariek
egindakoa izan da, egilearen ildotik ibili <lira,haren mezuaz baliatu <lira,ikasleak ez <liraegiaz-

ko sortzaileak izan, ez dituzte jokalariak aukeratu, ez dituzte egiazko ekintzak asmatu ...

Gauza batetaz jabetu <liraagian: komikiak sortu duen giroaz. Orain giro horretan murgil-
durik, nor bere jokua egiten saiatuko da. Bakoitza jokalaria izango da. Zer egin? Nola antola-

tu?
- Jokalariak aukeratu. Komikian agertzen diren izenak errespetatuz, jokalariak aukera-

tzen <lira.Beraz, Seberianok, Begiluzek, elektrizistak ... orain interpretatzaileak izango dituz-

te.
- Dagokien testua osatu. Ezinbestekoa da jokalari bat edo beste interpretatuko duenaren

aiurria ezagutzea eta jokalariari dagokion tankerara moldatzea. Aukeraketa egiten bada, tes-

tuarena egitea ere erraza izango da.

Adibide batekin hobeto ulertuko da. Eman dezagun Begiluzeren papera egin behar dela.
Ahal bada, gorputzez honen tankera eduki behar du, honen ekintzak egiteko trebetasuna. Bai-
na ezinean, mozorroen bitartez edo beste tresnaren bitartez haren antza asumitzen saiatu

beharko dugu.
Honez gainera, testua bizia eta sarkorra izango da, lehen aukeratu diren hitzez osatua,

aberastua. Honekin errealismoa eman nahi zaio testuari.

Esanak esan, puntu honetan egonez gero, elkarrizketa bi modutan uler daiteke: jatorrizko

elementuez baliatuz egina eta informala edo, beste erara esanda, eritziak ematen dituena, in-

terpretapenak alde batetara utziz.

Lehenengo kasuan elkarrizketa antzekoa izan dadin saiatuko gara, baina ez berdina, hau

ezinezkoa bait da.

Begita dezagun adibidea:

Begiluze

Elektrizista:

Begiluze

Elektrizista:

Seberiano
Begiluze
Seberiano
Elektrizista:
Begiluze
Seberiano
Begiluze

Aizu, zertan ari zara eskailera horren gainean?

Txirrina jartzen edo?
Ongi etorri, Begiluze. Nola zu hemendik? Atzo kaleko tabernan eta

orain Seberianoren etxera?
Bai. Atzokoa ez zait aski izan eta Seberianori baso erdia kendu behar

diot.
Alproja hori! Goitik behera ardoz blai egina zaude eta ... Ziur naiz

korrika abiatu beharko duzula.
Nortzu ari <lirahizketan. Ezin al dugu lorik egin?

Neu Sebe ... neu naiz.
Zer dela eta?
Badakizu ... Aluhonek ...
Zaude isilik. Zer dakizu zuk nitaz?
Badaki, bai. Zoaz lehen bait lehen kalean behera, urde zikin alena!

Ez, mesedez, ez, hezurrik ez ... Basoerdi bat nahi nuen ...

Bigarren kasuko elkarrizketak.beste tankera hartzen du zalantzarik gabe, informalagoa,

lagunen artekoa. Komikiaren gaia hartuz bai, baina molde estuetatik aterata.

Batek
Besteak:
Hiruak :
Lauak
Besteak:
Batek

Begiluzek merezi zuena hartu zuen, ez al da hala?
Merezi edo ez merezi. .. kristorena hartuta joan zen.
Ez du berehalakoan ahaztuko, ez nuke niretzat nahi.
Zurrutean ibiltzeak ez dio mesederik ekarri Begiluzeri ...

Ez Begiluzeri eta ez inori. ..
Zer egingo dugu ba ... hala da eta ...

Ikastaldea zabala baldin bada, taldeka eta txandaka egin daiteke. Ariketa hauek partaide-

tasunaz gainera hizkuntzari izugarrizko jorraldia ematen diote.
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d)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKomikiaren kritika. «Kritika» hitzak komikian agertu diren oinarrizko aspektuetara

garamatza. Egia da aspektu hauek oro har hartu behar direla, elkarren artean duten erlazioa
aztertzeko. Zertarako balio du, esate baterako, Begiluze pizkorra dela esateak, gero, Begilu-
zek egiten dituen ekintzak aztertzen ez badira? Izan ere, pizkorra izateakjokalarien nortasuna
darama berarekin.

Beste adibide batekin esanda, elektrizistaren portaera aztertzerakoan, lana, hitzak, eran-
tzunak ... ez litzaizkiguke oso baliagarriak izango lanerako behar dituen tresnak ez bagenitu
kontutan hartuko, hots, eskailera, lokarria eta txirrina, nolabait esateko.

Zertan oinarri liteke kritika? Luza ez nadin, eskema eskainiko dut.

Kritika aurreko prestaketak

a. Irakasleak egiten du kritikaren aurkezpena

o helburua zein den azalduz

o kritikaren edukia zein izango den adieraziz, hots,

• irudien arteko erlazioa

• jokalari bakoitzaren karakterizazioa
• jokalari bakoitzaren duintasun bereziak

pizkorrak
maltzurrak
arinak
geldiak

• jokalarien akabera fisikoa, psikikoa ...

o hizkuntz edukiak

• hiztegiaren azterketa

aberastasuna
eskasia
pobrezia

o testuaren moldaketa

• tankera: zuzena, bizia ...

• esaldi luze eta zeharkakoak ...

• izen, adjektibo, adberbio, aditz eta esaldi berezien azterketa

o eguneroko bizitzan pertsonaia sinbolikoen kidetasunak aurki litezkeen edo era-
bat fiktizioak diren, gezurrezkoak ...

• zeintzu, nola, zergatik ...

• zer alde nagusi dauden komikia eta egunerokotasunaren artean ...

b. Ikasleak prestatzen duen egitaraua

o taldeka egiten da

o talde bakoitzak irakasleak adierazitako aspektu bati erantzuten dio:

• aspektuaren azterketa egiten da

• alde guztietatik begiratuta (baikorrak, eragingarriak ... )
• ondorioak prestatzen dira (laburpenak, taldeko eritziak ... )
• interpretatzeko era ezberdinak

grafiko berriak
testu berria

jokalari berrien portaera

o egindako azterketaren aurkezpena

• eskemaren arabera egituratuta
• koherentziarekin

• ikasle batek laburbilduz

o eztabaida sortaraziz

• orokorra ...

• zehatza, puntuala ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bi puntu hauen arteko lotura, hots, irakaslearen eta ikasleek antolatu behar duten eske-
maren arteko harremana, ahalik eta irmoen izateko, nahiz irakasleak nahiz ikasleak elkarrekin
ibili beharko dute. Batzuk prestatu egin behar dutelako eta irakasleak gauza ororen begiratzai-
lea izan behar duelako. lrakasleari dagokio hasierako elementu oinarrizko haiek -izenak,
aditzak, adberbioak ...-egindako eskemetan sartzen diren edo ez jakitea eta, honez gainera,

mintzatzerakoan erabiltzen dituzten edo ahantzita utzi dituzten atzematea.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. KOMIKIA BIZIERAZI

Puntu honetaraino heldu eta gero, batek baino gehiagok-barrutik edo kanpotik agian-
gauza hauek tontakeriak direla esan dezake, eta ez <lirafaltako ariketa hauek ez direla hel-

duentzako esango dutenak. Esperientziak zerbaitetarako balio baldin badu, zera esango nuke:
hemen markatu diren ariketen mezu edo helburuak nahiz haur nahiz helduen kasuetan balia-

garriak direla, baina ariketen tratuerak ordea ezberdina izan behar du. Horregatik hemendik

ezin da atera ariketa helduentzako baliorik gabekoa denik.

Helduei komeni zaien edo ez esan aurretik, helduen taldea serioski programaturik dagoen

kontutan hartuko nuke, baina aurreritziek ez dute kasu honetan bederen baliorik.

Helduen taldea irakaslez osaturik balego edo gero irakaskuntzan ihardungo dutenekin,

ondoren aipatuko dugun ariketak garrantzi harrigarria du. Paperetik bizitzara eraman behar
da. Izen sinbolikoak kaleko bizilagunen artean arituko dira nahitaezko diferentziak gogoan

harturik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Komikia bizi, beraz, ariketa honen eslogana izan daiteke, baina nola bizi eta zer egin gure-

ganatzeko? Dinamika baten lan-ondorioa da.

Zergatik eskenifikatu beharko genuke? Ez al da komikia bere testuingurutik ateratzea?

Honetarako egina al dago? Eta ez baldin badago, nola erabili hemengo esaerak eta pertsonaiak

beste tratuera eskatzen duen teknika berberarekin edo antzekoarekin?

Egia da, edo diote, komikia bere testuingurutik gehiegi ateratzea dela esaten dutenek,

baina alegatu herbera aipa genezake jatorrizkoa ez den beste edozein ariketarekin. Honez gai-
nera, lanaren hasieran esan dugu ariketa - grafikoa - lana trinomioaren pean jartzen ginela ko-

mikia aztertzerakoan.

Arrazoiak ikuspegi honetatik begiratuta?

• Eskenifikatzeak egoerak bizierazten ditu.
• Testua ahoz aho erabili behar izaten da.
• Zenbait esakune ikasteko parada bakarra da.
• Ikastaldiaren erritmo monotono eta estua apurtzen du.
• Hizkuntza komunikatzeko tresna bihurtzen da.
• Aktore(sa) guztien sentiberatasuna azaltzeko une egokia dirudi.

• Ikasgelan kultur manifestazioa izan daiteke.
• Taldeko harremanetan dinamika berezia sortarazten du.

Ezin dut esan arrazoi hauek indar berdintsua dutenik egoera guztietan, baina behin ba-

tean ez ezik, askotan teknika hau erabilita ondorio hauetara heldu naiz.

Zer esanik ez <lagoemaitza hauek lortzeko eskenifikapena ongi presta tu behar dela, pauso
iraunkorrak segitu eta maiz aztertu. Ondoren jartzen zaizun eskemaren antzekoa erabil deza-

kezu:

o Taldeak osatzen dira.
o Komikiaren hari nagusiak eskaintzen dira.

• zeintzu diren ...
• nola azaldu behar diren ...

o Eskenifikatzeko materialea prestatu eta

egokitu.

• protagonistak zehaztu

• gela aukeratu
• janzkerak hautatu
• gehigarriak aipatu:

eskenifikatzeko epea
prestatzeko ihardunaldiak

• ebaluatzeko aspektuak zehaztu:

testua
hizkuntz elementuak

janzkerak
interpretapenak

o Irakaslearen zuzenketak.

• testuarenak ...
• posibilitaterik errealenak ...
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Gure eskemari amaiera eman diogu. Lortu al dugu nahi genuena? Helburu nagusia balo-
ratzeko unea da. Mintzaira zen xede, jamuga; trebatu al <lira?Hizkuntzaren zenbait puntu-
hiztegia, esaldien ordena ... -finkatu al <lira?

Hasiera eta bukaera lotu beharrean gaude. lrakasleak ariketa hauek burutu dituenean,
zatika-zatika atzeman dituen helburu txikiak orain borobildurik eta hedaturik aurkitu behar
ditu, nahiz eta jakin ikasle guztiek ez dutela erantzun berdina eman, nahiz eta askotan ustega-
bean aldaketa bat baino gehiago egin beharra izan den.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. OHARPENAK

l. Komikietan testua eta grafikoa hatera datoz normalki, eta ni ere era honetako komikia
aztertzen saiatu naiz. Baina badira testurik gabeko komikiak, euskararen metodologian asko

erabiliak, edo nahasitakoak, hots, testu amaierarik gabekoak, grafikoa osorik eduki arren. Era
askotakoak, beraz.

2. Remen ez da ezer esan komikiarenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegileariburuz. Hala eta guztiz ere, ahal dadin egoe-
retan, oso interesgarria da harekin harremanetan jartzea -nota egin duen galdetuz, zenbat
denbora behar izan duen, zer bilatu duen komikiarekin, nori zuzentzen dizkion komikiak, eta
hau konkretuki nori zuzendu dion, zertan ari den pentsatzen komikia burutzen dagoenean,
nola aukeratzen dituen jokalariak etab.-. Ariketa bizi-bizian, aurrez-aurre, eginez gero, au-
rreko pauso guztiek eman ezin izan dioten osotasuna eskainiko liokete, komikiaren mezu ez-
kutua agertaraziz agian.

3. Hemengo lerroetan aztertu dudan komikia oso !aburra izan da. Nik gehiago esango
nuke, hots, gertakizuna komikia baino gehiago izan dela. Hala eta guztiz ere, analisia egiteko
eman diren pausoak baliagarriak <lirabeste kasuetarako.

4. Ez ahantzi, bukatzeko, hasieran esan dudana, hau da, komikia bi ikuspegitik har daite-
keela; beraz, bi helburu ezberdin betetzeko: entretenitzeko, eta orduan ondorengo ariketak
sekundarioak <lira,edota ikastunitate baten ardatzean aritzeko, orduan hain zuzen ere proze-
dura baten pean jartzen da. Hori da nik eskaini dizuedana.

Joxe Erzibengoa

«CUISENAIRE» ERREGLETEN BIDEZ ISTORIOAK KONTATU

Mintzamena era askotan lan daiteke. Era guztiok beharrezko bezain probetxugarriak iza-
nik, lerrootan euskararen irakaskuntzan erregletez baliatzeko iradokizun batzu proposatzen
ditut. Mintzamena eratzeko sistema ernagarria daitekeela bait deritzot. Eta mintzamena ez
ezik, idazmena ere antzeko bidetik abia liteke.

l. ERREGLETAK ERABILTZEKO ARRAZOI ZENBAIT

• Erabilpen anitzeko materiala

Erregletak ikusizko baliabideak <lira.Oso baliabide irekiak, erabilpen anitzekoak, alegia.
Hain material irekia izateagatik gertatzen da, hain zuzen, ikaskuntz maila arras ezberdinetan
direla erabilgarri.
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