
Experientziak



78zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAExzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAperientziakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

harrezkoak. Hala ere, gehienok bat gentozen ariketarik gabe ikastaroak balio
handia galduko zuela. Zenbaiti, ordea, iruditzen · zitzaion ariketak luzeegiak zi-
rela eta astebeterekin nahiko izango genuela. Beharbada, zalantza hau kon-
pontzeko esan liteke pertsona batzurentzat praktika gehiago behar dela teknika
edo trebetasun bat asimilatzeko, eta besteentzat gutxiago. Hirugarren konpo-
nenteaz ere, bigarren astean etorri ziren hizlariez alegia, iritzi desberdinak
zeuden: batzurentzat probetxugarriak izan ziren, beste batzurentzat ez hain-
beste. Agian hurrengo batean, eskola horiek hobeki programatuz eta koordi-
natuz, koherentzia garbiago bat lortzeko, baliagarriagoak bihurtuko Iírateke.

S.S. Ikasleen kopurua eta behar desberdinak ikusirik, plantea daiteke, eta
planteatu genuen, ez ate zen komeniko beste urte batean ikastaroa bitan ba-
natzea, Glotodidaktika I eta Glotodidaktika II sortuz. Posibilitate honek bes-
te hainbat arazo ekarriko lituzke, jakina, eta ez genuen astirik bileran arazook
zehazki tratatzeko, artikulu honetan ere tokirik ez dugun bezalaxe.

S.6. Aipatutako bileran, azkenik, batzuk erabaki genuen lantalde íraunkor
bat sortzea, irakasle eta ikasleek osaturik, atal honetan azaldu ditudan ara'
zoak aztertuz eta elkarrekin datorren ikastaroa prestatuz urtean zehar bil-
tzeko. Beraz, experientziaren berri gehiago jakin edo UEU-ko Glotodidaktika
Lantaldearekin harremanetan jarri nahi lukeenak, dei diezaiola, mesedez, Alan

King-i, Donostiara (943) 218318.

Alan King

Hízkuntz írakasleentzat
íkastarozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbat

Joan den uztailean Lakuntza Ikastetxeak ingeleseko irakasleentzako meto-
dologi ikastaroa antolatu zuen Donostian. Guk ehun ordutako ikastaro hau
egin genuen, ingeles irakaskuntzan erabiltzen den zenbait teknika euskararen
irakaskuntzan aplika daitekeen ikusteko.

Ingeleseko irakasleek irakasten hasi aurretik egin behar duten oinarrizko

metodologi ikastaroa izan da hau.

Artikulu honetan ikastaroan emandakoaren laburpena azalduko dugu eta
ondoren, gure ustez, eguneroko klasea programatzerakoan lagungarri izan dai-

tekeen zenbait material.

1. IKASTAROAREN LABURPENA

Ikastaroa bi zati nagusitan banatuta zegoen:

a) Goizean irakaskuntzari dagokion teoriari buruzko klaseak.

b) Arratsalclean goizean ikasitakoa praktikatzen zen, benetako klaseak

emanez (Teaching Practice).

A.-TEORIA

Emandako programa hauxe da:

1.~Hizkuntzen irakaskuntzan egon diren korronte nagusien azalpena eta
azterketa: Skinner, Chornsky eta Hyrnes batez ere.
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2.-Klasea nola programatu. Kontutan hartu behar diren puntu batzu:

a.-Helburua
b.-Klasearen mailaketa:

1.-Eduki berrien aurkezpena
2.-Praktika kontrolatuaren bidez edukiak lantzea
3.-Etapa sortzailea.

Irakaslearen papera hiru etapa hauetan.

3.-Ikaslearen hutsuneen zuzenketa.

• Noiz egin
• Nola egin
• Kontutan hartu behar diren puntuak.

4.-Ikasgelaren antolaketa.

• Aulkiak nola jarri.
11 Aginduak nola eman.
• Klaseak nola hasi eta bukatu.

5.-Eduki berriak egiteko bí era nagusiak:

a.-Induktiboa
b.-Deduktiboa

• Kontzeptu-galderak, ikasleen eduki berrien ulermena egiaztatu ahal
izateko.

6.-Edukiak lantzea ariketa kontrolatuaren bidez.

a.-Ariketa analitikoak
b.-Elkarrizketaren moldaketa (Dialogue Building)
c.-Narrazioren moldaketa (Narrative Building).

7.-Entzumena

a.-Teoria
b.-Ariketa-motak.

8.-Mintzamena

a.-Teoria
b.-Ariketa-motak.

9.-Irakurmena

a.-Teoria
b.-Ariketa-motak.

10.-Idazmena

a.-Teoria
b.-Ariketa-motak.

11.-Motibazioen eragina.

12.-Material bisualaren erabilpena.

B.-IRAKASKUNTZ PRAKTIKA (TEACHING PRACTICE)

Arratsaldean bi ikasle-talde izan genituen, bata l. eta bestea 3. urratsekoa.
Egunero ematen genuen klasea; hasieran bost minutu besterik ez; poliki-poliki
hiru ordulaurden arte luzatu zen irakasteko denbora.

Klasea ematen genuen bitartean, hiru irakasle zeuden ikasgelan egiten
genuena aztertzeko, eta klasea bukatzen zenean bakoitzak bere iritzia ematen
zuen.

Hau, dudarik gabe, ikastaro honetako parterik interesgarriena eta, era be-
rean, gogorrena izan zen. Baina klaseei buruzko irizpide kritikoa sortzeko oso
egokia eta beharrezkoa iruditu zitzaigun.
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2. KLASEAREN· ETAPAKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.-Aurkezpena

a) Deduktiboa
b) Induktiboa

2.-Praktika kontrolatua.

3.-Lan sortzailea.

1. Aurkezpena

Klasearen programaketa egiterakoan oso inportantea da helburua ando de·
finitzea, hau da, klase horretan irakatsi nahi duguna garbi edukitzea. Helburua
era askotakoa izan daiteke: egitura bat lantzea, edota funtzio bat, aditz
bat, etab.

Aurkezpena prestatzerakoan galdera hauei erantzun beharko diegu:

• nola aurkeztu?
• zertan egon daitezke interesaturik ikasleak?
• prestatutakoarekin parte hartuko al dute?
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Definitutako helburua aurkezteko erabil daitezkeen teknikak bi sail nagu-
sitan banatzen dira: deduktíboak eta induktiboak.

DEDUKTIBOAK

Irakasleak araua ematen du eta .íkasleek. adibideak asmatzen dítuzte, .Aur-
kezpen deduktiboa oso zaila izaten da gramatikarekin íkasten ohituta ez dau-
den ikasleentzat. Robe da behe-mailetan ez erabiltzea, baína nahiko praktikoa
izaten da goi-mailetarako.

INDUKTIBOAK

Ikasleek textu bat edo adibideak ikusten dituzte, eta irakasleak araua
eman gabe beraiek asmatzen dute. Kontutan hartu behar da eduki .guztíak
ezin direla era honetara azaldu; era deduktibo batean azaltzeak askotan
eragin handiagoa du. ·

Erabil daitekeen zenbait teknika:

a.-mimoa

b .-'soinu-efektuak

c.-komiki-banda

d.-diapositibak

e.-arbelean egindako marrazkiak

f.-zenbait gauza erabiliz (argazkiak ...)

g.-narrazio eta elkarrizketa eraiketaren bidez, etab.

Aurkezpena egíterakoan kontutan hartu behar den zenbaitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgauza:

• hiztegi eta egitura berriak hatera ez irakastea.

• adibide sinple eta argiak ipintzea.

• irakatsi nahi dugun forma ondo azpimarratzea.

• fonetika eta intonazioa kontutan hartzea.

Etapa guztietan, baina batez ere aurkezpenean, oso garrantzitsuak <lira kon-
tzeptu-galderak, Kontzeptu-galderak, ..ikasleek azaldu duguna ulertu duten kon-
probatzeko modu bat · da. Aurkezpenean egitea garrantzitsua da, hurrengo
etapetan akatsak ager ez daitezen. Hasiera-hasieratík zuzendu behar dira, ikas-
leek izan dítzaketeri kontzeptu-akatsei igarriz,

Normalean, kontzeptuen ulermena konprobatzeko, klasean erabili izan du-
gun modua hau izan da: «ulertzen duzue?» eta ikasle gehienen erantzuna
baiezkoa izaten da. Galdera honekin ez da _ezer konprobatzen eta baliteke,
nahiz eta ulertu, · gaizki ulertu izatea. - ·

Kontzeptu-galderak egiteko arau xume eta sinpleak badira:

-Ez erabili inoiz irakasten ari zaren egitura kontzeptu-galderetan,

-Irakatsi behar duzun egituraren programaketa prestatzen ari zarenean,
pentsa ezazu zein kontzeptu-galdera egingo duzun klasean; ez inprobisatu
klasean.

-Erabiliko duzun hizketa-maila klasearen mailari egokitu.

Adibidez, demagun «erretzen nuen» forma aurkezten ari garela. Azaldu
dugun kontzeptua ulertu duten ala ez konprobatzeko, «kontzeptu-galdera» hauek
erabil ditzakegu:

Esaldia: «Iaz asko erretzen nuen», ·

Kontzeptu-galderak: «.orain erretzen ari naiz?»
«.erretzen dut?»
«.inoiz erre dut?»
«.noízbaít zigarroren bat erre nuen?» etab.
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Erantzunák .zuzenak badira, irakasleak badaki íkasleek ulertu .dutena berak

azaldutako kontzeptua denentz,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ .. rtaJ.di.J.n\ .kontrolatua

Egitura berriaren aurkezpena eta kontzeptu-galderak egin ondoren, egitura
berri'<horren ariketa kóntrolatua datar .

. .Praktíka' kontrolatúa .lau trebetasunen bidez egin · dezakegu. Klase kon-
kretu batetan' haüetako zeín edo zeintzu erabiliko ditugun erabakitzeko, zein
urratsetan gauden kontutan izan. beharko dugu. Gauza [akína da lehenengo
urratsetan komenigarriagó dela éntzumena eta míntzamena lantzea eta progre·

siboki irakurmen eta idazmenera iristea.

Praktika kontrolatuan teknika-mota asko erabil daiteke, bai analitikoak bai
globalak. Guk, ·adibide .bezala, ikastaroan ikasitako bat azalduko dugu: Na·
rrazio .Era.iketa. (Narrativo Building),

Lehendabizi adibidea emango dugu, teknika honen prozedura nolakoa den
íkusteko,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAADIBIDEA

Derriagun aurkezpenean lehenaldí btikatua eman dugula eta ariketa kontro-
latuaren helburuak lehenaldi bukatua ·1antzea eta «zertara» berrikustea direla,
Irakasleak beharko düen materíala prestatuko du:

~ Narrazioa.
· -' Ikus-lagungarria,

Narrazioa

«Atzo Mikel Bilbora joan zen alkandora bat erostera, baina Elena ikusi
zuen .eta. Arriagara sartu ziren kafea bartzera. Bostetan filme bat ikustera
joan ziren: horregatik Mikelek ez zuen alkandorarik erosi»,

Ikus-lagungarria . . .

Kasu honetan 81. orríaldekó marrazki hauek erabiliko ditugu, baina mimoa,

argazkiak edo komikiak ere. erabil daitezke.

:· :Na~r~zfoan erabilíko ditugun ikus-lagungarriak arbelean ondo ordenatuta
ípintzea oso ínportantea da. · · · · · · · · ·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Teknikaren Prozedura

l. Narrazio-moldaketa hasi aurretik azaldu beharko den zenbait gauza:

· -' Narrázioari erabílíko den hiztegia aurrez írakatsi (beharrezkoa bada).

- Irakasleak narrazioa moldatzeko eginbeharko dituen keinuak azaldu.
Puntu hau garrantzi handikoa da. Zergatik? Narrazio-eraiketan ira-
kasleak hitzegiten ez duelako; keinu eta íkus-lagungarrien bidez ate-
ratzen du ikasleengandik berak. aldez aurretik prestatutako na-

rrazioa:

Adibidez: :«errepika clenok batera» bi eskuak bere gorputzerantz mu-
gituz. ·

· ·«ora.in .zuk. bakarrik», ikasle bat seinalatuz.
«errepika narrazioa hasieratik», lehenengo marrazkia seina-

latuz.
«OSOondo, hori da», burua eta· eskúekin baietz adieraziz.
etab. ·

· :Honela ikasleek irakasleak moldatu nahi dueri narrazioa moldatzen dute.

2. Narrazioa moldatzen.

a.-Irakasleak lehenengo marrazkia seinalatzen du eta keinu baten bidez
marrazkiari dagokion esaldia bota ·dezatela adierazten die.
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b=-Ikasle batek nahi duen esaldia asmatzen duenean, beste keinu baten
bidez denei batera esaldi hori errepikarazten die. Gero banan-banan
errepikatzen dute esaldia.

c.-Hori bera egiten du bigarren marrazkiarekin: marrazkiari dagokíon
esaldia botatzen dutenean, denei hatera errepikarazi eta gero banan
banan.

d.-Hurrengo urratsa hau izan daiteke: ikasle bati lehenengo marraz-
kiari dagokion esaldia esan erazi eta gero bigarren marrazkíarí da-
gokiona. Edota denei esan erazi. Teknika hau «back-track» (atzera
jo) deituko dugu, ·

e.-Horrela jarraitzen da, narrazíoa osatu arte.

3. Abantailak.

Teknika honek dituen abantailak begi bistakoak dira:

a.-Irakasleak ez du hítzegiten, Era honetan «irakaslearen hitzegiteko
denbora» minimo hatera mugatzen da eta íkasleena erabat han-
ditzen., . .

b.-Ikasleek bakarrik hitzegiten dute eta denek horretarako denbora
berdina dute irakasleak denboraren aldagaia ondo kontrola deza-
keelako.

Azaldu duguna «Narrazio-moldaketa» teknika izan da, baina gauza bera
egin daiteke «Elkarrízketa-moldaketa» delakoarekin.

«Klasearen Etapak» delako eskeman ikusten den bezala, aurkezpen-etapan
irakaslearen kontrola oso hertsia zen, eta bigarren etapa honetan, ariketa kon-
trolatuan alegia, irakaslearen kontrola nabaria da, baina kontrol hau gutxia-
gotzen doa, piskanaka ikasleen eskutan uzten joateko.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Lan sortzailea

Aurkezpen eta praktika kontrolatuan irakasleak zuen klasearen kontrola;
batez ere aurkezpen-etapan klasea irakaslearengan zentratuta zegoen. Ez da
hori gertatzen Lan Sortzailea deritzon hirugarren etapan. Orain klasea ikas-
learengan dago zentratuta eta ikasleen eginkízunak askoz ere sortzaileagoak
izango <lira.

Etapa honetan, irakaslearen eginkízuna hauxe da batez ere: ikasleek esaten
dutena entzun eta gehien errepikatzen diren akatsak paper batetan idatzi,
klase-bukaeran edo hurrengo eguneko klasean zuzentzeko. ·

Lan sortzailean normalean lantzen diren trebetasunak mintzamena eta idaz-
mena dira.

Adibide gisa, .etapa honetan erabil daitezkeen tekniken artean, mintzamena
lantzeko bi joko aipatuko dítugu, bata behe-mailetan erabiltzeko eta bestea
hobekuntzan.

Aisiari buruzko inkesta

Joko hau binaka egiteko da. Ikasleak binaka jarriko .. ditugu eta kasu ho-
netan A ikaslea elkarrizketari izango da eta jendeari bere aisi denboran zer
egiten duen galdetu behar dio. Klasean jendea geldiarazten du eta galdera
batzu egiten dizkio. B ikaslea oinezko bat da.

- Lantzen diren edukiak: «gustatzen zaizu» adítza, zertara, orainaldi ohiz-
koa, nominalizazioak.

- A ikaslearentzako txartela

Honela has zaitezke galderak egiten:

«Barkatu, · inkesta bat egiten ari naíz, jendeak bere aisi denbora · zertan
ematen duen jakiteko. Galdera batzu egingo dizkizut. ·

- Igeri egitera joaten zara?
- Dantzatzea gustatzen zaizu?
- Egunero ikusten duzu telebista?
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AISIARI BURUZKO INKESTA

EKINTZA: ZENBAT ALDIZ

Joaten zara:

- Zinemara
- Antzerkira
- Jatetxera
- Dantzara
- Arrantzara
- Bizikletan ibiltzera
- Paseatzera
- Mendira
- Korrika egitera
- lgeri egitera

Jolasten duzu:

- Futbolean
- Tenisean
- Golfean
- KartatanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..

- Xakean

Entzuten duzu:

- Irratia
- Diskoak

- Telebista ikusi
~ Musika tresnak jo
- Pintatu
- Puntua egin
- ldatzi
- Argazkiak egin

- BESTE EZER?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OVNIETAN SINESTEN AL DUZU?

Rol-joko hau hobekuntzan erabil daiteke. · Jokoan azaltzen diren rolak ha·
mar dira. Rolak ikasleen artean banatzen dira; bakoitzak bere papera ira-
kurriko du eta jokoa hasiko da. Joko honetan azaltzen diren rolak haue-

xek dira:

- Telebistako esataria: honek telesaioa antolatzen du eta telesaiora bere
experientzia kontatzera eraman dituzten pertsonei
galderak egingo dizkie.
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,--- Spantaxeko azafata.

- Irakaslea.

- Erretiratua.

~ Postetxeko langilea .

.:..-Ejertzitoko kapitaina,

- Eskola bateko ikaslea.

- Denda bateko saltzailea.

- Ejertzitoko radar-ikuskatzailea,

- Psikiatra.

1.-Azken bolada honetan, jendearl asko interesatzen'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~fÓ dVNien gaia
eta ETB-k telesaio bat antolatzea erabaki du. OVNiekin zenbaít experientzia
izan duen jendea ekarri dute telesaioan hitzegin dezan. ·

2.-Ikasle bat esataria izango da eta besteak entzuleak, Pertsona bakoitzari
paper bana emango zaio. ·

3.-Esatariak edo lokutoreak telesaíoa aurkeztuko du eta 'gero bakoitzak
bere experientziak azalduko ditu.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TXARTELAK.

Telebístako esataria

Hemen dituzu egin ditzakezun batzu:

.,-- Inoiz ikusi dituzu OVNiak?

.L OVNietan sinesten duzu? Zergatik?
- Zeinek ez du sinesten? Zergatik'[
- Nongoak direla uste duzu?
- Zer uste duzu izango direla?
.,.- Zergatik aztertzen ote gaituzte?
- etab.

ENTREBISTAN PARTE HARTUKO

DUTENENTZAKO TXARTELA

a.-Irakur ezazu zeure txartela.

b.-Zeure experientzia kontatzeko esaten dizutenean, sáia ~ait~z zeure hitzez
' esaten eta paperetik irakurtzen. Nahi baduzu, zehaztasun gehiago eman

dezakezu.

é.-Pentsa itzazu galdera hauen erantzunak:

- OVNietan sinesten duzu?
- Nondikakoak dira zure ustez?
- Zer nahi dute?
- Etsaiak: ala lagunak izango dira?

Telebistako esatárlá

- Zu telebistako esataria zara.

- OVNiei buruzko ·programa egin behar duzu. ;··

__.:..Zure lana hauxe ·da:

a.-Gai honi buruzko sarrera txiki bat egin behar duzu.
b.-Bntrebistak egin beharko dituzu, bakoitzari bere · experientzia

koa izan den galdetuz, zer sentitu zuen, etab.
c.-Eta bukaeran, programa itxi behar ·duzu.

nola·
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- Hemen dituzu galdera posible batzu:

11 Nola duzu izena?
11 Zein da zure lanbidea?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 Non zeunden?
e Nolakoa zen OVNI hura, handia, azkarra, etab.?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Spantaxeko azafata

Zu azafata zara; Madriletik New Yorkerako hegaldian zeunden. Atlantiko
~rdian zeundetelarik, ·ízugarrízko gauza haundi-haundia eta .borobila ikusi ze-
nuen hegazkinaren gainean. Hasieran, globo antzeko zerbait iruditu zitzaizun,
baina bazirudien zuekin hegan egiten zuela; zuen abiadura behintzat bazeukan,

Pilotuarengana joan zinen eta hark -ere ikusi zuén,

Bapatean «gauza» hori zuen hegazkinaren gainean jarri zen; berrehun

metroko diametroa zuen gutxi gorabehera.

Begira zeundeten bitartean, zuengana abiatu zen.

Piloti:tak hegazkina behe~a~tz .erarnan zuen eta «gauza» hori zuen gainetik

pasatu zen.

Zuk OVNI bat zela uste duzu. Ziur zaude .

. Experientzia ez zitzaizun batere gustatu.

Irakaslea

Irakaslea zara. Gauez zeure etxera zindoazen kotxean .eta bapatean OVNI
bat agertu zen zure kotxe gainean. Zure abiadura bera ·zeraman; · abiadura
moteldu zenuen eta hark ere -bai; zuk azkartu gero eta hark ere beste

horrenbeste,

Oso urduri zeunden. Bapatean abiadura fzugarria hartu zuen eta desagertu
egin zen. 'Hogei metroko zabalera izango zuen eta 1eiho txikiak.

Beste batzu ere ikusi dituzu geroztik,

Ziur zaucie OVNiak d.irela. Nondik datozen ez 'dakizu, agian Martetik; baina

OVNiak dita, ziur-ziur. ·

Erretiratua

Erretiratua zara, Arabako herri txiki batetan bizi zara eta OVNI asko .íkusi

duzu. Ez hori bakarrik, beste planeta bateko gizonekin egona zara.

'Gizon: horien ileak urrezkoa .ematen du: oso handiak <lira eta· oso ego·
kiak. Zure etxera joaten dira noizbehinka gosaltzera eta oso onda hitzegiten

dute euskaraz.

Vorta deritzon planetatik <lataz; han ez dago ez pobrerik, ez ejertzitorik,

ez poliziarik, ez eskolarik, ez hauteskunderik.

Denak oso zoriontsu bizi dirá, Datorren urtean oporrak han pasatzea gus-

tatuko litzaizuke.

Postetxeko langilea

· Zu postetxeko langilea zara. Joan zen abenduan ..zure txakurra gauez pa-
seatzera atera zenuen. Bapatean zaunkaka hasi zen. Gora begiratu zenuen eta
zeure eskuinean argi berezía ikusi zenuen.

Hasieran ilargia zela pentsatu zenuen, baina gero hurbildu zen eta hamarren
bat leiho argitsu ikusi zenituen. Zure kamara poltsikoan zeneukan, baina atera
zenuen bezain laister, OVNI horí mugitu egin zen eta desagertu. Oso handia
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zen; bostehun metroko zabalera gutxi gorabehera. Inork ez du istorio hori
sinesten, baina zu ziur zaude.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ejertzitoko kapitaina

Zu ejertzitoko kapitaina zara. Zeure kotxean zindoazen gauez etxerantz eta,
bapatean kotxea gelditu egin zen eta argiak itzali, zuk ezer egin gabe. Gora
begiratu zenuen eta OVNI (izen bat ematearren) edo antzeko zerbait ikusi
zenuen. Argi-ízpi distiratsuak botatzen zituen. Begira zeunden bitartean, ba-
patean desagertu zen. Orduan konturatu zinen kotxea zuk piztu gabe martxan
zegoela berriro, argiak piztuta eta hirurogei kilometro orduko abiadura ze-
ramala.

Arma «estrategikoa» ote zen? ... Ez dakizu.

Eskola bateko ikaslea

Mutiko bat zara. Zeure gurasoen etxeko igerilekuan igeri egiten ari zinen
eta zuhaitzen artean argi berezia ikusi zenuen. Zer ote zen ikusteko hurbildu
zinen, eta begira zeunden bitartean, «aspiradora» antzeko makina agertu zen
eta zugana hurbildu.

Bildurtu egin zinen, eta korrika hasterakoan, zure bainujantzia erretzen
hasi zen. Oihuka hasi zinenez geroztik, ez zara ezertaz gogoratzen. Ospitalean
esnatu zinen. Inork ez zuen sinestu kontatu zenuena.

Denda bateko saltzailea

Dendá batetan lanegiten duzu arropa saltzen. Behin zeure lagunekin hondar-
tzara joan zinen gauez bainu bat hartzera. Bapatean hegan egiten zuen «gauza»
arraro bat lurreratu zen. Zure lagunak korrika joan ziren hura zer zen ikus-
tera, baina zu kotxean sartu zinen. Minutu batzu pasa eta gero, humanoide
iletsu nazkagarri bat hurbildu zen zure kotxean sartu nahirik, gero salto egin
zuen eta kotxe gainean eseri zen. Garrasika eta klaxona jotzen hasi zinen.
Orduan humanoide hori desagertu egin zen. Zure lagunen bat ote zen? Ge·
roztik zalantza hori izan duzu.

Ejertzitoko radar ikuskatzailea

Zure pantailari begira zeunden eta OVNI bat 'agertu zen. Bostehun kilo-
metro orduko égíten zuen hegan. Hegazkin bat bidali zenuten OVNI hori
aztertzera. Ejertzitoko hegazkina eta OVNI hori ikusten zenituen zeure rada·
rrean eta bapatean biak elkartu ziren eta hamar mila kilometro orduko
abiadura hartu zuten eta zure pantailatik desagertu egin ziren.

Ejertzitoko hegazkinak eta helikopteroak bidali zenituzten haien bila, baina
ez zuten ezer aurkitu. Geroztik OVNI asko ikusi duzu; ziur zaude existitzen
direla. Baina zalantzan zaude lagunak ote diren ala ez.

Psikiatra

Zure etxeko terrazan lagunekin afaltzen ari zinen eta batek zerua seina-
latuz: «OVNIA, OVNIA!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» esan zuen. Denok gora begiratu zenuten eta besteek
ere OVNI hori ikusi zuten. Zuk izarrak eta ilargia ikusi zenituen bakarrik.
Zure ustez, hau fenómeno tipikoa da: «aluzinazio kolektiboa», Jendeak gauzak
ikusten ditu, ikusi nahi dituelako. OVNirik ez dela uste duzu.

Begoña Martines;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ane Urizar
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