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http://bit.ly/1OgvGbd  
 

Azken urteotan ezinegona zabaldu da euskaltzaleon artean: euskararen ezagutza handitzen joan 
da urtetik urtera; erabilera, ordea, askoz ere mantsoago doa. Irakaskuntzaren egoerari 
erreparatzen badiogu, argi dago gehienbat komunikazio idatziari ematen zaiola garrantzia. 
Ikaslea idazkuntzan trebatzen dugu, eta espero dugu oinarri horren gainean gai izango dela ikasi 
duen paperezko moldea ahora eramateko. Baina esperientziak erakutsi digu prozesu hori ez dela 
berez gertatzen, behar-beharrezkoa dela estrategia berriak diseinatzea ahoskeraren 
irakaskuntzarako. 

Testu idatzia gauza hila da: buruarekin sortu eta buruarekin deskodetzen da. Ahozko 
komunikazioak parte-hartze aktiboagoa eskatzen dio hiztunari. Burua beharrezkoa da noski, 
gogora datozkigun irudien gainean eraikitzen baitugu ahozko jarduna (ezinezkoa da ikusten ez 
duguna kontatzea), baina ez da nahikoa. Hitz egiteak gure izate osoaren inplikazioa eskatzen 
digu: emozioak, gorputza, arima, kadentzia, erritmoa, arnasa… 

Nire proposamena da antzerkia baliatzea paperaren eta ahozkoaren arteko zubia gauzatzeko.  

Lehen urratsa: ahots gorako irakurketa. Garrantzitsua da testu ederrekin lan egitea, ikasleak 
aukera izan dezan, mezua asmatzen ibili beharrik gabe, hitzei musika jartzeko. Kontua da testua 
“kantatzea” partitura bat balitz bezala; helburua: hizkuntzaren prosodiaz jabetu eta doinua 
automatizatzea.  

Bigarren urratsa: dramatizazioa. Testuak buruz ikasi eta antzezteak aukera emango dio ikasleari 
xede-hizkuntza bere nortasunarekin uztartzeko, hitzei bere ahotsa eman behar baitie, bere 
emozioak, bere keinuak… Entrenamendu paregabea da. Ikasleak sentituko du bere burua 
euskaraz komunikatzen, eta gainera hitzak eta esaldiak barru-barruan geldituko zaizkio 
grabatuta, buruz ikasita baino askoz ere finkatuago. 

Behin hizkuntzaren doinuaz (formaz) jabetuta, ikaslea prestatuago egongo da oratoriari 
dagozkion bestelako lanetan hasteko; alegia, mezuarekin lan egiteko.  

Ikastaro honetan lehen faseari helduko diogu, ahots gorako irakurketari. Testuen dramatizazioa 
jarduera ludikoa da, erabat lotuta dago plazerarekin eta dibertimenduarekin: aukera paregabea 
ikaslearen motibazioan eragiteko. Esanguratsua delakoan, hona dibertitu hitzaren esanahia 
(latinez divertere): Norbaiten arreta gauza batetik aldenduarazi eta beste gauza batera 
bideratzea. 
 

 

http://bit.ly/1OgvGbd
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Formazio-zikloa 
 

Ikastaroa “Idazkuntza eta Ahoskera” formazio-zikloaren atala da. (Ikus formazio-ziklo osoaren 

egitaraua dokumentuaren bukaeran.)  
 

 
Ikasgela, Irakasbilen (www.irakasbil.eus > NIRE IKASTAROAK)  

 

Matrikula egin ostean, atariko NIRE IKASTAROAK sailera jo, eta dagozkizun erabiltzaile-izena 
eta pasahitza idatzi, matrikulatutako ikastaroan sartzeko.  

 
 

Helburu orokorrak 
 

1 Irakasleak trebatzea irakurketa zuzena eta euskal doinuaren araberakoa egiten. 

 
2 Ikasitakoa ikasgelan berehala aplikatzen hastea, hiru mailatan: irakasleak testuliburuetako zein 

bestelako testuak ikasleen aurrean irakurtzeko, ikasleen ahots gorako jardunak zuzentzeko eta 
ikasleei jarraibideak emateko ahoskeraren inguruan. 

 

3 Baliabideak eskuratzea irakurmena eta ahoskera lantzeko. 
 

4 Baliabideak eskuratzea ikaslearen komunikazio-gaitasuna garatzeko. 
 

5 Ahoskerarekin zerikusia duten alderdien gaineko eztabaida eta hausnarketa bultzatzea. 
 

 

Helburu operatiboak 
 

1 Ikasleen abiapuntu-maila ezagutu. 
2 Gaia kokatu. 

3 Gogoeta bultzatu. 

4 Prosodia-teoria: irizpideak eman. 
5 Praktika: testuak irakurri ahots gora. 

6 Nork bere buruaren diagnostikoa egin. 
7 Ikus-entzunezko batzuk aztertu. 

 

 
Edukiak 

 
Testu idatziak ahots gora irakurtzen ikasiko dugu. Horretarako, ahoskera-arauak abiapuntutzat 

hartu eta euskara naturala bermatzen duten prosodia-gaiak jorratuko ditugu. 
 

1 Ahoskera zuzena: Euskaltzaindiak arautua 

2 Mintzamolde jatorra: euskal doinua 
3 Hausnarketa: erregistroak, euskalkia/batua 

 
 

Metodologia 

 
Teoriko-praktikoa, baina praktikari emango zaio lehentasuna.  

Saio teorikoetan, ahozko adierazpide zuzenari dagozkion alderdien berri eman eta landuko dira. 
Saio praktikoetan, berriz, teoria-irizpideak finkatuko dira, hainbat testuren irakurketa 

dramatizatua eginez. 

http://www.irakasbil.eus/
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Dinamika horrek eskola-orduetatik kanpo lan pixka bat egitea eskatuko dio parte-hartzaileari 
testuen ahots gorako irakurketa nork bere kabuz prestatzen. Eskoletan, berriz, testuak 

jendaurrean irakurri, zuzenketak egin eta zalantzak argituko dira. 

 
 

Ebaluazioa 
 

.  Ebaluazio-ariketa batekin emango zaio hasiera ikastaroari, ikasketari bakoitzaren abiapuntua 

ezagutzeko. Hortik aurrera, ebaluazio jarraitua izango da, ariketa praktikoetan oinarritua. 
 

Ikasleek prozesua hasten duten egunetik amaitzen duten arte ebaluazio etengabea eta 
segidakoa eginez neurtzen da ikasitakoa zenbateraino lortu den. Horrela, hezitzailea heziketa-

ekintza osoan ikasleek burutu duten prozesua ezagutzeko, aurreikusteko eta egiaztatzeko 
moduan da. Ikasketari bakoitzaren abiapuntua ezagutzeko, ebaluazio-ariketa batekin emango 

zaio hasiera ikastaroari. Hortik aurrera, ebaluazio jarraitua izango da, ariketa praktikoetan 

oinarritua.  
 

. Zer eta nola 
 
Ebaluazio etengabea ikastaroaren plangintzan (lan-egitasmoan) proposatutako jarduerei buruzko 

lanetan oinarrituta burutzen da, baita ikastaroan izandako parte-hartzetik / jarraipenetik abiatuta 
ere.  

 
Jarduerak proposatutako xede-helburuen lorpenari buruzko iritzien arabera neurtzen dira, eta 

balorazioak era honetara burutzen: 
 

. A (Oso jarduera ona, eskuratutako ezagutzei berrikuntzak eta originaltasuna eransten die.)  

. B (Jarduera ona, proposatutako helburuak kalitatez landu direla adierazten du.) 

. C (Jarduera zuzena.) 

. D (Proposatutako helburuak gainditu ez izana adierazten du.) 

. E (Proposatutako helburua erdiesten parte hartu ez izana adierazten du.)  

 

Ikastaroa gainditzeko beharrezkoa da: 1 Ikasgelan egin beharko diren jardueretatik gutxienez % 
75  burutu izana, eta horietako bakoitzean gutxienez C kalifikazioa lortzea. 2 Eta aurrez aurreko 

ikastaroan, gainera, ordu-kopuruen % 80an bertan egotea. 
 

. Helburu operatiboak lortu diren baloratzeko, ikasle bakoitzak ondoren zehaztuko den/diren 

ataza(k) egin beharko d(it)u.  
 

 
Helburu operatiboak 

 

 
Atazak 

 
1 Ikasleen abiapuntu-maila ezagutu. 

 
Bina testu eman ikasleei, ahots gora 

irakurtzeko presta ditzaten. Audioz grabatu. 

 

2 Gaia kokatu. Azalpenak / eztabaida 

-Zertan da ahoskeraren normalizazioa: 
Euskaltzaindiaren AHOSKERA lantaldea, 

adituen esanak… 

-Gai honi ez zaio irakaskuntzan garrantzirik 
ematen. 

 

3 Gogoeta bultzatu. 
 

Batua/euskalkiak 
Erregistroen premia 

 

4 Prosodia-teoria: irizpideak eman. Azalpen teorikoak 
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-Euskaltzaindiaren EBAZ txostena 

-Azentua 
-Intonazioa 

-Testuaren bolumena 

5 Praktika: testuak irakurri ahots gora. Testu ugari landuko dira azalpen teorikoak 
baliatzeko, genero eta erregistro guztietakoak. 

 

6 Nork bere buruaren diagnostikoa egin. -Behin irizpide teorikoez jabetuta, hasierako 

grabazioak entzun eta aztertuko dira. 

-Ahots gorako jardunetako asko grabatu egingo 
dira, ikasleak konfiantza hartu dezan. 

 

7 Ikus-entzunezko batzuk aztertu. Jardun zuzenak eta ez hain zuzenak. 
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“IDAZKUNTZA ETA AHOSKERA” 

 FORMAZIO-ZIKLOA (150 ORDU) 
 
 

I Idazkuntza: hiru modulu (108 ordu) 

 
 

I.1 HIZKUNTZ KALITATEAREN OINARRIAK (45 ORDU) 

 
 
. Helburuak 
 

1 Zuzentasun gramatikaletik testurako pausoa ematea. 
2 Prosamolde komunikatiboa bermatzeko irizpideak aztertu eta lantzea. 

3 Gaur eguneko prosaren gaineko gogoeta bultzatzea. 

 
 

I.1.1 “Prosamolde komunikatiboa: hitz-ordena” azpimodulua (15 ordu) 
 

Hitz-ordena aspaldiko kezka da euskararen erabiltzaile guztiontzat. Ondo jabeturik gaude 

oinordetzan jaso ditugun Azkue/Altuberen lege zaharrak oztopo handia direla testu 
komunikatiboak ekoizteko orduan. Erabilera zurrun horri aurre egin nahian, gaur egun, izugarri 

zabaldu da aditza aurreratzeko aholkua. Jarraibide nahikoa da hori esaldi argiak sortzeko? Non 
kokatu gainerako elementuak, zeren arabera antolatu? Zenbateraino da euskara ordena libreko 

hizkuntza? 

 

http://www.ikasbil.net/
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Hitz-ordenaren ikuspuntu gramatikala atzean utzi, eta joskera komunikatiboan murgilduko gara. 
Batetik, nazioarteko prosan erabiltzen diren termino ugari argitzen eta bereizten saiatuko gara: 

Tema/Rema, Mintzagaia/Iruzkina, Topikoa/Predikazioa, Galdegaia/Fokua… Eta, bestetik, 
adibideetan eta testu eredugarrien azterketan oinarrituz, ikusiko dugu nola aplika daitekeen 

TEMA-REMA segida hiru mailatan: hitzak esaldian antolatzeko, esaldiak elkarri josteko eta egitura 

emateko testuari. 
 

 
I.1.2 “Puntuazioa” azpimodulua (15 ordu) 

 
Baliabide nagusietako bat da testu idatziaren egitura eta edukia antolatu eta egituratzeko. 

Esaldiak eta paragrafoak non hasi eta non amaitzen diren adierazteaz gain, ideien arteko 

hierarkia eta harremanak zehazten ditu. 
 

Puntuazio-zeinu guztien erabilera ohikoenak ikusiko dira, lan teorikoen zein literatur testuen 
argitan, eta auzi nagusiak aztertuko. 

 

 
I.1.2 “Argitasuna” azpimodulua (15 ordu) 

 
Euskararen estiloa ardatz harturik, testu argiak idazteko irizpideak landuko dira, batez ere erdal 

interferentzia lexiko zein sintaktiko batzuen ondorioez ohartuz eta euskarazko eredu egokiak 
ikusiz. 

 

Prosa korapilatzen duten gaiak jorratuko dira, nagusiki nominalizazioak, aposizioak, erlatibozko 
perpausak eta gerundioak. 

 
 

I.2 IDAZKUNTZAREN HASI-MASIAK (42 ORDU) 

 
. Helburuak  

 
1 Testugintzaren alderdi funtsezkoak lantzea: egokitasuna, koherentzia eta kohesioa. 

2 1. moduluan ikasitako baliabideak testu idatzietan aplikatzea. 

 
 

I.2.1“Koherentzia” azpimodulua (21 ordu) 
 

Egitura ematen dio testuari. Baliabideak eskainiko dira pentsamenduaren adierazpide logikoa 
gauzatu eta ideien aukera, hurrenkera eta garapen egokia bermatzeko: tesiaren garabideak, 

paragrafoa, ideien arteko hierarkia, diskurtsoaren ardatza, testuaren batasuna. 

 
 

I.2.2“Kohesioa” azpimodulua (21 ordu) 
 

Idatziaren barne-lotura gauzatzen du. Baliabideak eskainiko dira ideiak behar bezala lotu eta 

haien arteko harremanak modu egokian adierazteko: juntagailuak, menderagailuak, lokailuak, 
antolatzaileak, erreferentzia-bideak, ordezkapen semantikoak. 

 
 

I.3 TESTUGINTZA (21 ORDU) 
 

. Helburuak  

 
1 Testuari osotasunean erreparatzea, helburu komunikatiboa kontuan hartuta. 

2 Testuari egitura sendoa ematearen garrantziaz jabetzea. 
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3 Testu osoak ekoiztea. 

 
 

. Edukiak 
Idazkuntza-teknikak.- Informazioa testuan antolatzeko teknika oinarrizkoak: testu- eta paragrafo-

motak. 

 
 

II Ahoskera: bi modulu (42 ordu) 
 

Ahots gorako irakurketa: paperetik ahora  
 

Azken urteotan, ahozkotasuna lantzeko beharraz hitz egiten da irakaskuntzaren esparru 

guztietan. 
 

Jabetu beharrean gara alferrikako ahalegina dela hizkuntza bat irakatsi nahi izatea hitza 
buruarekin (paperarekin) soilik lotzen badugu, benetako komunikazio-egoera batean ari garenean 

geure izatea oso-osorik inplikatzen baitugu prozesuan: burua, emozioak, gorputza eta arima. 

 
Itziar Rekalde, ipuin-kontalaria eta antzerkilaria 

Bihotza gainezka dagoenean mintzo da ahotsa. 
 

Gogol (1809-1852) errusiar idazlea 
Arimaren eta bihotzaren soinuak, hitzen bidez adierazten direnean, askoz ere anitzagoak dira 
musikarenak baino. 

 
Stanislavski (1863-1938) errusiar aktore, eszena-zuzendari eta antzerki-pedagogoa  

Hizketa xume eta ederraren jabe izatea erabateko zientzia da eta, ondorioz, bere lege propioak 
behar ditu. 
 
 
II.1 EUSKARAREN PROSODIARANTZ (21 ordu) 

 
. Helburuak 

 

1 Irakasleak trebatzea irakurketa zuzena eta euskal doinuaren araberakoa egiten. 
2 Ikasitakoa ikasgelan berehala aplikatzen hastea, hiru mailatan: irakasleak testuliburuetako zein 

bestelako testuak ikasleen aurrean irakurtzeko, ikasleen ahots gorako jardunak zuzentzeko eta 
ikasleei jarraibideak emateko ahoskeraren inguruan. 

3 Baliabideak eskuratzea irakurmena eta ahoskera lantzeko. 
4 Baliabideak eskuratzea ikaslearen komunikazio-gaitasuna garatzeko. 

5 Ahoskerarekin zerikusia duten alderdien gaineko eztabaida eta hausnarketa bultzatzea. 

 
Testu idatziak ahots gora irakurtzen ikasiko dugu. Horretarako, ahoskera-arauak abiapuntutzat 

hartu eta euskara naturala bermatzen duten prosodia-gaiak (azentua eta intonazioa) jorratuko 
ditugu. 

 

. Edukiak 
 

1 Ahoskera zuzena: Euskaltzaindiak arautua 
2 Mintzamolde jatorra: euskal doinua 

3 Hausnarketa: erregistroak, euskalkia/batua 
 

 

II.2 TESTU-INTERPRETAZIOA (21 ordu) 
 

. Helburuak  
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1 Testuak interpretatzen ikastea. 
 

2 Euskal literaturaren testu ugari ezagutzea. 
3 Beste bide bat ezagutzea irakurmena eta ahoskera lantzeko, baita ikasleak literaturara 

hurbiltzeko ere. 

4 Komunikazio-gaitasuna garatzea. 
5 Baliabideak garatzea irudia, emozioa, gorputza eta hitza elkarri lotzeko. 

6 Beldur eszenikoa gainditzea. 
 

Testu idatziak interpretatzen ikasiko dugu. Hasiera batean, irakurketa dramatizatuaren bidez; 
aurrerago, berriz, testuak buruz ikasiz. 

 

. Edukiak 
 

1 Komunikazio egokia eta eraginkorra: mezua entzulearengana argi iristea lortzen duena. 
2 Adierazpide bizia eta naturala: hitzak hiztunaren inplikazio osoa daukanean agertzen dena. 

3 Gogoeta: ahoskeraren trataera ikasgelan. 

 

 


