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AURKEZPENA

Glotodidaktika-Hiztegiaren aurkezpen-hitzak gogoratuz hasiko dugu EUS-
KARA-IRAKASLEAREN ESKULIBURUA honen aurkezpena:

Sorrera-sorreratik somatu zuen HABEk Glotodidaktika-Hiztegia lantzeko premia.
Eta hasi ere, berehala hasi zen. Programazio-liburuak, ZUTABE aldizkaria,
ITZULPEN SAILAko aleak... saialeku paregabeak gertatu zaizkio Glotodidaktika
ren eremuafinkatu, erdal hitzen ordainak bilatu, aldez eta moldez erabili, etapixka
na-pixkana taxutzeko. Ez zen, ordea, nahikoa. Bazen tartean zalantzaren bat edo
beste, oraindik erabili gabeko hitzik, gehiegi jorratu gabeko alorrik... Eta HABEk
UZEira jo zuen bere kezka eta iritziekin, testu eta zerrendekin, bibliografiaetaglosa
rioekin. UZEik enbidoa jaso, eta hau duzu ondorena: Glotodidaktika-Hiztegia.

Baina UZEi eta HABEren arteko elkarlana ez zen Glotodidaktika-Hiztegia
rekin amaitu. Besteak beste, egokia iruditu zitzaigulako Hiztegian egindakoa
osatzea eta euskara-irakasleentzako testuliburu batean hezurmamitzea, beti ere
irakasle horien prestakuntza azken helburu eta apustu nagusi.

Eta elkarlan horren emaitza dugu hain zuzen honako eskuliburu hau, oina
rrizkoa bezain erabilgarria nahiko genukeena euskara-irakasleontzat, funtsezkoa
bezain onuragarria.

Guztira hamar atal ditu liburuak: edukiz zabalak bi lehenengoak -Hizkuntza
berriak helduei irakasteko metodo zenbait eta Ikaslearen beharrak, syllabusa eta
programazioa-; irakaskuntzatik hurbilagoak bi hurrengoak -Marko metodologi
ko orokor baten definizioa eta Klaseko hiru etapa nagusiak-; oso praktikoak hu
rrengo lauak, trebetasunen lantzeari eskainiak; ikusentzunezkoei buruzkoa bede
ratzigarrena eta ebaluazioa jorratzen duena azkenekoa.

Glotodidaktikaren berri zabala eta zehatza duenak aurki lezake liburuan de
sorekarik eta hutsunerik. Eskuliburu izateak berekin dituen mugek badute horre
tan zerikusirik; baita Glotodidaktika zientzia berria izateak ere. Muga horien ja
kitun ekin genion lanari, bidea ibilian-ibilian egiten delakoan eta norabide zuzena
hartzen genuelakoan.

Datozen orrialdeetako gaiak gehiago jorratu nahi dituenak liburuan bertan
aurkituko du nora jo. Ahalik eta bibliografiarik egokiena aukeratzen saiatu gara
kapitulu bakoitzaren bukaeran, liburu oinarrizkoak eta osagarriak bereziz.

Bestalde, HABEk orain arteko bidean jarraituko du irakasleen prestakun
tzari eraginez, ITZULPEN SAILA eta ZUTABE aldizkariak argitaratuz, bes
teak beste, eta bide berriei uko egin gabe.

Denon artean jakingo ahal dugu euskara-irakaslearen prestakuntzak eska
tzen duenari egoki erantzuten.

Martin Etxeberria Zuloaga
HABEren Zuzendari Orokorra
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Bigarren hizkuntza helduei irakasteko metodo zenbait deskribatzeko asmoz,

kapitulu honek, sarrera honetaz gain, hiru atal nagusi ditu: bata metodoen des

kribapen-analisirako oinarrizko markoa finkatu nahi duena da, bigarrena me

todo zenbaiti buruz banakako azterlana eskaintzen duena eta azkena, iruzkin

gisa, metodo horien baliagarritasuna nola neurtu behar den argitzeko helburua

duena. Kapitulu honen irakurketa erraztu nahian, egitura honen osagaiak on

doko pasarteetan zertxobait zehaztuko dira. Edozein modutan ere, ez da ahaz

tu behar hizkuntza berrien irakaskuntz metodo nagusien panorama hain orri

gutxitan azaldu nahi izanak ezinbestean karikatura-arriskua daramala. Azal

pen osoago baterako ikus Richards eta Rodgers (1986)eta Gardner (1981).
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1. Markoa zertan datzan

Metodo jakinak azaldu eta kritikatu aurretik, aski lagungarri gerta dakioke

irakurleari honako galdera hauei erantzutea:

- zer esan nahi du 'metodo' hitzak?

- zein zientzia dira metodoen oinarriak?

- zeintzuk dira metodogileak egin beharreko aukera nagusiak?

2. Metodoen banakako azterketa

Aipatuko diren metodoak, zorrozki hitz eginda guztiak metodoak badira,

ez dira inondik inora dauden guztiak, egun erabiltzen direnen arteko aukera

bat baizik, esku-liburu honek gaurko irakasle eta irakaslegaiei metodoen gaur

ko panorama eta ez metodo guztien azalpen historikoa eskaini nahi bait die.

Zerrendatutakoetatik denboran zehar ondoz ondoko aurrerapen-hobekuntza ger

tatu den ustea ateratzen duen irakurleak gogoan izan behar du, inguruko zien·

tziek benetako aurkikuntzak erdietsi badituzte ere, metodoen osakeran zaila

dela hizkuntzen irakaskuntzaren historian nonbait hazirik edo aitzindaririk ez

duen jokabide berririk topatzea: kapitulu honetan aipatuko den azken rneto

doak, adibidez, ez du irakasteknika berri bakar bat ere aurkezten, proposatzen

duen betidanikoen erabilera berria bada ere.

3. Metodoen ebaluazioa

Azkenik, metodoen arteko aukera arrazoitua egin ahal izateko zenbait bal

dintza azaltzen dira. Kapituluan zehar azaltzen diren metodoen panorama ez

da inola ere Euskal Herriko ikasgeletan isladatzen: aukera berriak egin ahal

izateko, neurketa-tresnak eskuratuz joan behar da.

A) Metodoen deskribapen-analisirako oina

rrizko markoa

1. Metodoaren definizioa

Kapitulu honetan erabiliko den esanahian, metodoa ikasleei ezartzen zaiz.

kien ikas-helburuek,horiek eskuratzeko hizkuntz irakasleak gelan dituen jokabi

deek eta prozedurek eta erabiltzen dituen tresneria eta ikas-materialek osatzen

dute, irakaslea konturatu ala ez eta metodo hori agerikoa zein aipagabekoa izan.

Metodo askori, gainera, ikas-helburuak noraino lortu diren aztertzeko neurpide

jakinak dagozkio, horretarako bereziki asmatuak. Aztertuko diren metodoek

alderdi guzti hauen artean nolabaiteko batasuna edo koherentzia suposatzen

dute; baina eguneroko klaseorduan gertatzen denari horixe falta zaio sarritan,
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aipatutako elementu bakoitza partaide arras desberdinak definitzen duelako:

agian erakunde ofizial batek programa, argitaletxeek testuliburuak, ikastetxe·

ko klaustroak testuliburuaren aukera eta irakasleak bere jokabideak, egunez

eguneko ikaste-xedeak eta berekasako materialak. Funts metodologikorik ga

beko irakasleak, alderdi horiek baterabildu beharrean, elkarrekiko lehian jar

ditzake; hoberenean, aldiz, jarrera informatu eta eklektiko baten bidez, irakaste·

-tradizio desberdinetako prozeduren ondareak bere gisako 'metodo' batean ur
tu ditzake irakasle jantziak.

Definizioari buruzko puntu hau bukatzeko, terminologiari buruzko ohartxo

bat: beste hizkuntza zenbaitetan bezalaxe (Galissoneta Coste, 1976,341-343.orr.)

hizkuntz irakasleek ez diote 'metodo' hitzari ez eta bere kidea den 'rnetodolo

gia'ri zentzu-esparru finkorik aitortu. Idazle batzuk zentzu zabalagoan erabiltzen

dute, esate baterako Richards eta Rodgers (1986,28. or.),bestek estuagoan, adi·

bidez argitaletxe jakineko testuliburu-sorta aipatzeko. Azken zentzu honetan

izan ezik, 'metodologia' sarritan gauza bera esateko erabiltzen da, baina ondo·

ko lerroetan oinarri teorikoen azterketa eta kritikarako gordeko da.

2. Metodoen oinarriak

Hizkuntzaren deskribapenetatik eta ikasprozesuarenetatik aukeratzen diren

programazioak eta eratortzen diren jokabideak, ikas-helburu zehatzak, tresnak

eta materialak dira metodoen elementu nagusienak. Hizkuntzen deskribapena,

metodo jakinak azaltzerakoan ikusiko denez, oso era desberdinetara egin da

azken mende honetan zehar: hemen nagusi diren zientziak linguistika (honen

barnean fonetika, fonologia,gramatika, semantika, lexikologia,berbaldi-analisia

etab. sartzen direlarik) eta linguistika aplikatua dira. Linguistikak ematen duen

deskribapenetik abiatuta programazioak linguistika aplikatuaren laguntzazauke
ra eta ordena daitezke.

Psikologia orokorrak eta, hizkuntz ikaskuntzari begira bereziki, psikolin

guistikak edukin horiek nola eskuratzen diren azaldu nahi dute: hauetan ere,

ikuspegi arras desberdinak ezagutu dira mende honetan zehar.

Metodoek garrantzi desberdina ematen diote irakastearen deskribapenari:

hor atzean dauden zientziak psikologia eta pedagogia dira, jakina. Irakastea·

ren urratsez urratseko analisia psikopedagogiari egozten zaio.

Teknologiak metodo batzuetan bakarrik du tokia: magnetofoiaren erabile

ra gaur egun ia unibertsalizatu bada, herri aberatsetan behintzat, hizkuntz la

borategiari ez zaio horrela gertatu: badirudi gero eta gutxiago instalatzen ari

direla. Bideoa, nola erabili zalantzak badaude ere, zabaltzen ari da eta ordena

doreak ere bai, baina mantsoago. Azken honetaz, ikus Eusko Jaurlaritza (1985,
69-77.orr.).

Metodo gehienek ez dute normalean marko sozial zabala oso era esplizi

tuan jasotzen. Horrexegatik, metodo jakinak (murgilketazkoa,kasu) kultur egoe

ra batetik bestera lekualdatzen direnean, porrot egiten dute sarritan, faktore

sozial horiek kontutan ez hartzeagatik. Soziologia da era horretako kezken

atzean dagoen zientzia eta hizkuntzaren soziologiaridagokio,adibidez, hizkuntza

jakin bati aitortzen zaion status-a eta, psikologiarekin batean, honek ikasleen·
gan izango duen eragina aztertzea.
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Baina gizarte-marko hori baino xeheagoko mailetan ere lagungarri gerta

daitezke soziologia eta psikologia: ikaskuntzak nonbait gertatu behar du eta,

bigarren hizkuntzena maiz erakunde baten markoan gertatzen da, baldintza

horrek dakartzan ongaitz guztiekin. Bi zientziek argitzen digute instituzio ba

rruko botere-harremanak eta ikasleen arteko harremanen berarizko dinami

kak klaseko giroan izan dezaketen eragina.
Laburbilduz, metodoen atzean eragina duten alderdi guzti horiek azaltzen

dira .1 diagraman.

IKASKUNTZA GERTATZENDEN M!KRO-MAKRO SOZIALAREN DESKRIBAPENA

t1) INSTITUZIOA !2) TALDE-KLASEA

[HIZKUNTZ) IKASKUNTZAREN
DESKRIBAPENA

HIZKUNTZAREN
DESKRIBAPENA

PLANTEAMENDUA

IRAKASKUNTZAREN
DESKRIBAPENA

lkas v helberuak

METODOA

lkasrnaterialaketa trcsnak
Irakaslearen jokabideak
(Neurpidcakl

(Teknologia)

(.1)

Metodoetan eragina duten indarren benetako konplexutasuna (aldagai po

litikoak eta ekonomikoak isilpean geratu dira, adibidez) isladatzeko balio ez

badu ere, iruditxoak bigarren atalean egingo diren glotodidaktika-arloko oha

rrak egituratzeko marko bat behintzat eskaintzen du. Edozein modutan ere,

ez dituzte metodo guztiek alderdi guzti hauek beti kontutan hartzen, ez eta

bakoitzari pisu berdina aitortzen. Ondoko deskribapenetan, bestalde,giza marko

zabala bazterrera utziko da, oro har.

3. Metodogileek egin beharreko aukerak

Zeintzuk dira metodo bat prestatzekoan egin beharreko aukera nagusiak?

Planteamendu bat, hots, hizkuntza berria ikasteko bideei buruzko ikuspegi oro

kor bat aukeratzekoan, metodogileek, irakasleek bezalaxe, norbait hizkuntza

berria menderatuz joateko, irakasbiderik onuragarriena noraino datzan klase

-emankizun formalak burutzean eta noraino komunikazio naturala bultzatzean

erabaki behar dute. Planteamendu batzuek bi joera hauek baterabiltzen dituz

te; beste batzuek, ordea, mutur batera edo bestera jotzen dute.
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Programazioari dagokionez, gaur egun hiru aukera nagusi daude:

- Ikas beharreko item linguistikoak zerrendatu eta agian ordenatzea.

- Hizkuntz funtzioak eta nozioak (horien esponente linguistikoekin batean)

zerrendatu eta agian ordenatzea. _

- Ikasleek eskuhartu beharreko ekintza komunikatiboak zerrendatu eta or

denatzea.
Oro har, planteamendu-mailan klase-emankizun formaletara jo duenak he

men lehen edo bigarren aukerara joko du, hizkuntz helburuak zehaztuz mate

rialak diseinatu aurretik. Ikasprozesuari lehentasuna ematen diotenek, aldiz,

hirugarren bidea hartu ohi dute, beraientzat garrantzitsuena ikasleek ikasi ahal

izateko eskuhartu beharreko ekintzak bait dira. Prozesu horren definizioa ikas

leen eskuetan uzten duten neurrian, edukin linguistikoak sarritan eskola eman

ondoren bakarrik jakin ahal izango dituzte. Ikuspegi hauen ondorioz, noski,

zehaztuko dira egunez eguneko ikas-helburuak.

Materialei dagokienez, funtsezko aukerek ere ardatz horiek kontutan har

tu behar dituzte: programazio estruktural edo funtzionalean oinarritutako plan

teamendu formalean, hizkuntz arau jakinak lantzeko edo hizkuntz funtzio edo

nozio bat gauzatzeko ariketak ugari izango dira: ekoizpenaren zuzentasuna lor

tzea izango da helburu nagusia eta horretarako irakaslea zuzenketa-teknikez

baliatuko da. Haurrek ama-hizkuntza eskuratzen duten erako ikasprozesua sus

tatu nahi dutenek, aldiz, jariotasunari emango diote lehentasuna, horretarako

materialak honako ezaugarri hauek izango dituztelarik:

- Iharduerak helburu komunikatiboa behar du: helburua hizkuntz forma

jakin bat zuzen erabiltzea bada, ez da komunikatiboa; helburua ez-peda

gogikoa -joko bat irabazi, zerbait asmatu, informazioren bat zuzen

transmititu- bada, ordea, bai.
- Partaideak mezuan zentratuko dira, ez azalpidean, hots, zer esan nola esan

baino garrantzitsuagoa da.
- Informazio-hutsarte bat behar da: partaide bakoitzak besteak zer adiera

ziko duen aldez aurretik seguru baldin badaki, ez dago benetako komu

nikazio posiblerik.
- lharduerak sortzen duen komunikazioak negoziatua behar du izan. Ari

ketak aldez aurretik finkatzen baditu hizkuntz formak, hau ez da posible

izango: partaideek, kidearengandik jasotzen duten feedback-aren arabe

ra, beren azalpenak egokitzeko eskubidea behar dute.

- Edozein baliabidez balia daitezke partaideak, jatorrizko hiztunek erabil

tzen dituztenak izan ala ez: irakasleak ezin du, beraz, zuzenketarik egin.

Oro har eta lege bihurtu gabe, honelako iharduerak material osagarrietan

topatu ohi dira; azalpidearen zuzentasuna jomugatzat dutenak, aldiz, testulibu

ru arruntetan.
Irakaslearen jokabideei gagozkielarik, hiru paper nagusi ditu aukeran:

-jakitunarena.

-Ikuslearena.

-Partaidearena.
Lehenengo kasuan, irakaslea jakitun bada, ikasleak beragana joango dira

informaziobila. Egoera hau ongi doakio zuzentasun gramatikala azpimarratzen

duen irakasleari, forma-zuzenketa ugari egiteko aukera izango bait du. Paper-
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Ikasmaterialak eta tresnak

Aurreko metodoaren materialez gain, irudiak eta objektuak erabili ohi di

tuzte irakasleek.

Irakaslearen jokabideak

Irakasleak itzulpena, ama-hizkuntzaren erabilera eta hitz-zerrendak buruz

ikastea ahal duen guztietan baztertzen ditu. Lehenbizi material berriaren esa

nahia adierazten du, bide ez-linguistikoen bidez (horregatik behar ditu irudiak

eta objektuak), gero hori praktikatzera pasaz, azkenik ikasi berria elkarrizke

taren bidez landuz eta berehalako zuzenketa eskainiz. Irakurketan ikasleek eze

zagunaren zentzuaz inferentziak egin behar dituzte. Gramatika-arauak ez ditu

irakasleak era espresuan azaltzen; ikasleak indukzioz zehaztera bultzatzen ditu.

Kritika

Neurpideak

Metodoaren bestelako alderdiak isladatuz ahozko elkarrizketari garrantzi

berezia ematen zaio.

Gramatika-itzulpenekometodoarekin konparaturik, ez du hizkuntzaren des

kribapenean oinarri berririk bilatzen, jaio berria zen fonetika-arloaren emaitze

tan ez bada; aldatzen den bakarra da deskribapen horren barruan aukeratzen

diren xedeak; ahozko formetan idatzizkoetan baino arreta gehiago ipiniz. Meto

do honek, ama-hizkuntzaren ikasprozesua kopiatu nahian, objektutik hizkuntz

etiketara 'zuzen' jo nahi du. Kontzeptu abstraktuak bide honetatik azaltzea ne

keza izango da, noski. Arrazoi berdinagatik ahozko trebetasunak lehenesten

ditu. Bigarren hizkuntza oso ongi menderatzen duen irakaslegoa eskatzen du,

gelaren bizitasuna gordetzeko ahalmena izango duena, testuliburuek laguntza

mugatua eskaintzen bait diote.

2. Iraultza estrukturalista-behaviorista

Bigarren gerrate mundialaren ondorioz tajutu ziren hurrengo metodoak.

Hainbat herri desberdinetan aurrera eramaten ari zen gerlarako, EEBBek ber

takoekiko harremanak errazteko hainbat hizkuntzaren hiztunak behar zituz

ten. Metodoa prestatzea egotzi zitzaienak, bai hizkuntzaren analisian, bai ikas

prozesuarenean metodo tradizionalenak baino zientifikoagotzat jotzen zituzten

uste batzuen jabe ziren: ondorioz, metodo-multzo berri bati ekin zitzaion.

Garai hartako psikologianbehaviorismoa zen nagusi. Behavioristentzat,hiz

kuntza portaera-mota bat baino ez da: ibiltzea, jatea edo animalien beste edo

zein ohitura edo portaera ikasten den era berean ikas daiteke. Lehendik jakina

zenez, animalien portaerak molda daitezke. Estimulu bat ematen da, erantzun
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jakin baten bila. Erantzun hori lortzen ez bada, estimulu/erantzun lotura sortze

ko, gehiago praktikatu behar da. Animaliak eskatutako erantzuna ematen due

nean, sari bat jasotzen du: txakurrak haragia, zaldiak azukrea eta, gurera itzu

liz, ikasleak irakaslearen irribarrea edo oneritzia. Azkenean erantzun egokiak

automatiko bihurtzen dira; desegokiak pixkanaka desagertuz doaz, jaramonik

egiten ez zaielako eta ezerk indartzen ez dituelako. Bide honetatik edozer ira

kats omen daiteke, urratsez urrats joanez gero.

Hizkuntzaren deskribapenari gagozkiolarik,joera orokor baten barruan az

ken urteotan aldaera asko sortu direla azpimarratzekoa da. Hizkuntz deskriba

pen berri hauek ahalik generalizazio zabalen eta sendoenak egitea bilatu dute.

Lehengo testuliburuetan joera-arauak eman eta gero salbuespenak zerrenda

tzea bazen, linguistika estrukturalista berrian oinarriturik, metodogileek salbues

penak ere azalduko lituzkeen arau orokorra finkatu nahi izan dute, esaldi

zuzenen osakeran arreta berezia ipiniz.

Ondoko lerroetan bi metodo bereizten dira: audiolinguala eta ikus-en

tzunezkoa (edo estruktural globala edo, bere aldaera frantsesean, SGAV,hots,

metodo estruktural global audiobisuala). Bien arteko matizazioak badaude

ere, ez da ahaztekoa batetik marko teoriko beretsuan bil daitezkeela eta bes

tetik audiolingualaren ondoz ondoko bertsioak ikus-entzunezko metodoeta

ra hurbilduz joan zirela.

2.1. Metodo audiolinguala

Ikus ditzagun lehenbizi metodoaren ezaugarriak.

Helburuak

Ahozko hizkuntzari ematen zaio lehentasuna; benetan erabiltzen den hiz

kuntza irakatsi nahi da eta ez halako batek ezarritako norma literarioa. Hel

buru hori betetzeko, urratsez urratseko ikas-helburuak ezartzen dira, honako

arau hauek guztiz edo partez kontutan hartuz:

- Hizkuntza baten muina harreman-sistem~ denez, hitzak harremanetan

jartzen dituzten egiturak hitz solteak baino garrantzitsuagoak dira. Hiz

tegia ikastea, beraz, bigarren mailako arazoa da.

· Errazenetik zailenera, ezagunetik ezezagunera igarotzeko ordenatuko

da ikasi beharrekoa.

- Ikasi beharreko hitzak ere mailakatuko dira, maiztasunaren, eskura

garritasunaren eta antzeko erizpideen arabera sailkaturik.

- Elementu berri bakoitza ikasteko, entzun egin behar da lehenbizi, ge

ro esan, hirugarrenez irakurri eta azkenik idatzi, ordena naturala erres

petatuz.

-Ikasleak irakatsi ez zaiona ulertu ezin duelakoan, eskaintzen zaion guz

tiak haren maila linguistikoa errespetatzen duela konprobatu behar da.

- Arauen ikaskuntzak deduktiboa izan behar du, hots, ahal den neurrian

ikasleak arauak praktikatzen dituen ariketetatik eratorri beharko li

tuzke.
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Ikasmaterialak eta tresnak

Testuliburuez gain, hizkuntz laborategiak (eta orobat kaseteak) zabal

tzen dira, ikasleari irakasleak gelan baino praktikatzeko eta ohiturak esku

ratzeko aukera gehiago emango diotelakoan. Edukin linguistikoen arabera

sailkatutako irakurgaiak sortu dira irakurketarako. Ariketa-motak direla eta,

egiturazko ariketak (drill-ak) bereziki hedatu dira, itzulpena (konprobazio

-modura salbu) eta idazlana edo erredakzioa (kontrolatua ez bada) bazter

tzen direlarik.

Aurreko metodoaren lerro nagusiei jarraitzen badie ere, badu honek

Irakaslearen jokabideak

Hurbiletik jarraitu behar du prestatutako materiala, eskola-ordua ho

nako aldi hauek osatu ohi dutelarik: aurkezpena, errepikapena, buruz ikas

tea, praktikatzea.

Ahoskera zuzena eskuratzean arreta handia ipintzen du, sarritan hizkun

tza idatzia bazterrera utziz eta, batzuetan behintzat, praktikatzen diren soi

nuen esangurari begiratu gabe, ahoskera onargarria finkatu arte. Hizkun

tzaren funtzionamenduari buruzko azalpenak ematekotan, (berez ahalik eta

murritzen izan behar dute) linguistikako metamintzaira saihesten du. Azke

nik, metodo honek asko eskatzen dio irakasleari: jatorrizko hiztunaren ahozko

maila edukitzeaz gain, aspergarri bihur daitezkeen egiturazko ariketei bizi

tasuna nola eman jakitea.

Neurpideak

Hizkuntz testak ere zientifiko eta 'objektibo' bihurtzen ahalegindu dira

metodoaren bultzatzaileak. Lau trebetasunak bereizi ondoren, bakoitzeko

gramatika-maila desberdinetarako azpitestak asmatu dira. Hizkuntz siste

maren ezagutza praktikoa neurtu nahi duten AAGak eta zuriuneak betetze

ko ariketa-motak hedatzen dira, diktaketa, idazlan librea eta beste zenbait,

aipatu azpitesten helburuekin bat ez datozelakoan, baztertzen direlarik.

Kritika

Beste zientzietatik eratorritako erizpideak era esplizitu batean hizkun

tzen irakaskuntzara aplikatzeko lehen saio sendoa izan da metodo hau. Or

duko beste metodoen alboan zuen funts arrazoituagatik, oso erakargarri egin

zen, kasu batzuetan dogmatismoz ezarriz: irakasleen arteko irakaskuntzari

buruzko eritzi asko metodo honetatik dator. Lehen hizkuntzaren eta biga

rren hizkuntzaren aldeak huts askoren jatorri omen direnez, ikerlan kon

trastibo ugari egin da, horietan oinarriturik, ikaslea hutsak saihesteko garaiz

prestatu nahian. Hizkuntza bien arteko diferentzia nabarmenenak bereziki

lantzen dira.

2.2. Ikus-entzunezko metodo estruktural globala
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aurrekoak ez duen begiramena testuinguruarekiko: esaldi isolatuak bazter

garri dira. Ariketa mekanikoek testuinguru batean txertatuta egon behar

dute, esaldien zentzua inoiz gal ez dadin. Ikuspegi honen ondorioz, elkarriz

ketak garrantzi berria du, ikasleei aurkezten zaienaren zentzua kode bisual

batez baliatzen diren irudi estilizatuen bidez adierazten delarik. Itzulpena

ere baztertuta dago. Ikus, eredu gisa, CREDIF (1960)eta AEK-Bizkaia. Ahos

kera zuzenaz duen kezka muturrekoa da, askotan irakasleaz baino zintaz

baliatzea nahiago duelarik, zintak ematen duen eredua aldagaitza bait da.

2.3. Krisialdia: kode kognitiboaren bidezko ikaskuntza

Hirurogeiko hamarkadan metodo hauek arrazoi askorengatik jarri zi

ren zalantzan. Ikus, adibide gisa, Eusko Jaurlaritza (1985,9-30. orr.). Alde

batetik, emaitzak ez ziren espero bezain onak: egiturazko ariketetan egun

doko trebetasuna adierazten zekien ikasleak edukin linguistiko berberak be

netako komunikazio-egoeretan erabiltzeko zailtasunak izan zitzakeela begi

bistan zegoen. Bestalde, ikasle askoren ustez, teknikak guztiz aspergarriak

eta gogaikarriak ziren. Azkenik, oinarri teoriko linguistikoak eta psikologi

koak zalantzan jarri ziren. Chomsky zen nolabait teori aldetiko kritika guz

tiak kristalizatu zituena, hizkuntza ohitura-multzoa ez dela, ahalmen sortzaile

baten ondorioa dela baizik esanez. Hizkuntza ez bada imitazioz ikasten, pix

kanaka osaturiko konpetentzia batetik sortuz baizik, metodo audiolingual
guztiak alferrik daude.

Urte batzuetan zehar bazirudien Chornsky-k propasatzen zuen hizkuntz

analisi transformatzaile-sortzaileak eta garatzen ari zen psikologia kogniti

boak irakasbide berriak eskainiko zituztela. Gramatikazko azalpen deduk

tiboetara itzultzeko proposamenak egin ziren, ezein egitura erabiltzea gai

tzetsiz, araua aurretik ikasi ez bada. Ez da, dena den, burutazio horietatik
metodo eragilerik sortu.

3. Formatik komunikaziora

Aro audiolingualaren ondorengo metodoek ezaugarri amankomunik bal

din badute, hori agian mezuan, hots, komunikazioan -eta ez mezu horren

hizkuntz formetan- arreta jartzea da eta/edo, horretaz gain, hizkuntza be

rriak eta gelako egoerak ikaslearengan sor ditzaketen larritasuna eta ego

nezina uxatzeko ahalegin bereziak egitea. Metodo batzu (Planteamendu

Komunikatiboa eta Naturala) hizkuntzaren nahiz ikaskuntzaren deskriba

penean egindako aurrerapenez baliatzen saiatu dira; beste metodo zenbai

tek, aldiz, hizkuntzaren komunikatze-funtzioetan arreta ipini arren, ez dute

ikerlarien azken aurrerapenekin harreman esturik.

Ondoko pasarteetan, komunikazioari buruz dauden kontzeptu desber

din zenbait argitu ondoren, hizkuntzaren deskribapenean ireki diren iker·

bide berriak azalduko dira batetik eta ikaskuntzaren deskribapenean

zabaldutakoena bestetik. Azkenik sei metodo deskribatuko dira.
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3.1. Komunikazioa

Zalantzarik gabe, metodo berrien gako-hitza komunikazioa da. Hurren

go lerroon xedea hitz horri ematen zaizkion zenbait zentzu desberdin age

rian jartzea da. Bakarrizketa eta beste erabilera berezi zenbait alde batera

utziz, hizkuntza komunikatzeko tresna dela esan ohi da. Baina komunika

zio hori maila askotakoa izan daiteke eta ez dira metodogile guztiak, horre

taz hitz egitekoan, sakontasun-maila berberaz ari. Ondoko pasarteetan zenbait

sakontasun-maila bereizteko saioa dago. Lehen maila komunikazio-eza da:

era honetako hizkuntz erabilera aski gertatzen da ikasgeletan. 'Liburua ma

haian jartzen ari naiz': aspaldidanik irakasleek, egitura berriak aditzera eman

asmoz, egiten ari direnaren deskribapena egin izan dute. Aditz performati

boak ('epaimahaiburu izendatzen zaitut', 'ezkontzen zaituztet', 'gure otoitzak

Jainkoari eskaintzen dizkiogu') bazterrera utzirik, irakasmundutik at, zaila

da honelako hizkuntz erabilerarik topatzea: gauza bat egin eta aldi berean

deskribatzea ez da, zenbait kasu berezitan salbu (ikasleen aurrean egindako

esperientzietan edo prozedura berri baten azalpenean adibidez) hizkuntza

ren erabilera normala. Widdowson-ek (1979,1-20.orr.) zorrotz kritikatzen du

'eskaparate-hizkuntza' hau: irakasleak forman ipintzen du arreta, komunika

zio-helbururik bete gabe. Ez bait dugu, aipatutakoetan izan ezik, ikusleen

aurrean ari garena aldi berean deskribatzen. Testuliburugile eta irakasleei

gelaz kanpoko errealitatearen itxura duen ingurugiro egokiaren beharrago

goratuko die kritika honek. Antzeko kritikak ikasleen arteko eta irakaslea

ren eta ikasleen arteko galdera-erantzunezko berbaldi-trukeei egiten zaizkie.

Bakoitzak besteak eman behar duen erantzuna aldez aurretik, eta irakas

learen kasuan hobeto, formulatzen badaki, ez dago benetako komunikazio

rik, ikasleak jakin behar zuena benetan dakiela irakasleari berrestea ez bada

behinik behin.
Hizkuntzen irakaskuntzan, arazo hau konpondu nahian irakasle-ikasleen

arteko trukaketetan informazio eta/edo eritzi berriak transmititzen direla

ziurtatu nahi izan da. Hurrengo urrats batean, ikasleek gainditu beharreko

informazio- edo eritzi-hutsarteak sortu behar direla dioen planteamenduak

duen itxura hutsezko izaera salatzen da: uste honen arabera, alferrik litzate

ke irudi bati buruz 'Non dago mutila?' 'Sukaldean' antzeko informazio-tru

keak sustatzea, batak besteari eskuratzen dion informazio (edo eritzi) ho

rrek ez badakar berarekin inolako kodetze afektiborik. Mutil hori nor den

bost axola bazaio ikasleari, dimentsio bakarreko pertsonaia bada, askozaz

nekezago gordeko du ikasleak horren erreferentzia eta berarekin transmiti

tu nahi den irakaspuntua (Stevick-ek (1976)gai hau luze aztertu du). Mos

kowitz-ek (1978)ere partehartze pertsonalagoak bultzatzen ditu, talde-dina

mikako teknikez edo terapia psikologikokoez baliaturik.

Ikuspegi berri bat baino gehiagok izan du eragina hizkuntzaren deskri

bapenean eta, ondorioz, ikas-helburuak formulatzekoan. Hiru alderdi aipa-

3.2. Hizkuntzaren deskribapena: perspektiba berriak
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tuko dira ondoko lerrootan: berbaldiaren analisia; berbaldiaren esanahia;

berbaldiari dagokion ingurugiroa. Ikus Eusko Jaurlaritza (1985,31-42.orr.).

3.2.1. Berbaldiaren analisia

Hizkuntzalari estrukturalistek arreta berezia esaldi zuzenen osakeran

jarri dute, hein batean semantika arloko kezkak eta esaldien arteko harre

manen azterketa baztertuz. Hainbat ikerlarik berriro eutsi die arlo hauei.

Argi utzi dute hizkuntzaren erabilera ezin dela estimulu-erantzunezko for

mula zurrunetara murriztu. Adibide gisa, behavioristek 'Zein da zure tele

fonoa' galderari berehalako erantzun zuzena lortu nahi izan diote eta auto

matismo bihurtu. Benetako testuen analisiak galdera horri sekulako erantzun-

·gama zabalaz ihardetsi dakiokeela adierazten du: zenbakizko erantzunaz

gain, honako hauek ere, aukerak ahitu gabe, bidezkoak jazo litezke:

- Ahaztu egin zait (etxe berri batean bizitzera joan denak).

- Ez, baina etxean ez naiz egongo datorren astean. Bilbora deitu behar-

ko didazu (lagun bat beste batekin topaketa bat prestatzen).

- ...(Isiltasuna: honengatik edo harengatik erantzun nahi ez duenak.)

- Ez du merezi. Gero pasako naiz zure etxetik (lagun batek beste bati

informazio bat nola pasa negoziatzen).

Hizkuntz estimulu jakin baten aurrean erantzun finkorik ez badago, ez

du, noski, zentzu handirik 'arrunt'enak, hots, bestelako testuingururik gabe

espero daitezkeen erantzunak, automatismo bihurtu nahi izateak: lehenbizi

hiztunak erantzun-mota egokia aukeratzen ikasi behar duelako.

Esaldi zuzenak osatzeaz gain, hiztunak esaldiak elkartuz berbaldia -

bakarrizketa zein elkarrizketa- sortzen jakin behar du: horretarako, inpli

zituki besterik ez bada ere, esaldien arteko harremanen adierazpideak ere

menderatu behar ditu. Esaldi solteekin ezin da, jakina, hizkuntzaren alder

di hau landu.

3.2.2. Berbaldiaren esanahia

Hizkuntzalaritza estrukturalistaren arabera hizkuntza baten deskriba

pen egokia egin ahal izateko bide nagusia da jasotako soinuetatik abiatuz

fonemak eta beren elkarketetarako arauak definitzea, hitzen osakera morfe

mikoa deskribatzea, hitz horien elkarketa-legeak finkatzea, esaldien edo tes

tuaren esanahira iritsi arte. Praktikan, dena den, hasierako maila horiek -se

mantika arloak zeresanik ez- zuten konplexutasunagatik ez dira analistak

azken maila horietara heldu ohi.
Tradizio horretatik at, hala ere, zenbait espezialista berbaldiaren esana

hiaz azterlanak egiten hasi ziren. Lehenbizi Searle (1969)eta Austin (1962)

filosofariak hizketazko egintzek betetzen zituzten funtzioak definitzen saia

tu ziren. Wilkins-ek (1976)azterbide horiek hizkuntz irakasprogrametarako

izan zitzaketen ondorioak nabarmendu zituen: situazio desberdinek hiztegi

desberdina sarritan eragiten badute ere, askotan helburu berdintsuak bete

nahi ditugu hizkuntzaren bidez: informazioa eskatuz, haserrea adieraziz, es

kerrak emanez, kexa eginez, asmoak azalduz etab. Ikuspegi honen arabera
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esaldi zuzenak osatzen jakitea ez da nahikoa: zertarako erabil daitezkeen

ere jakingarri eta jakin beharreko da. Lerro honi jarraiki Europako Kontsei

luak (EK 1975,kasu) hainbat hizkuntzatako atalase-mailako edo funtzio-no·

ziozko programak taxutzea bultzatu du.

Bultzada honen barruan, hizkuntz erregistroei kasu egin zaie: hots, fun

tzio bakar bat azaltzeko bideek esaldiaren formaltasun-mailak bereizten di

tuztela. Medikuak gaixoari gaitzaz ematen dion azalpena eta lankideei txosten

batean ematen diena gai berdina bada ere, ez datoz bat azalpideetan.

Hitz batean, hizkuntz forma bat erabiltzekoan, jatorrizko hiztunak zer·

tako eta zein erregistrotan erabili ere badaki. Metodogile batzuek jakituria

hau irakasprograman sartu nahi izan dute.

3.2.3. Berbaldiari dagokion testuingurua

Chornsky-k hizkuntz gaitasuna gramatikaz ongi osatutako esaldiak as

matu ahal izatera mugatu zuen. Hymes-ek (Pride eta Holmes, 1972)horrek

bigarren hiztunaren ikaslearentzat suposatzen zuen helburua nahikoa ez ze

lakoan, gaitasun komunikatiboaren kontzeptua aurreratu zuen: esaldiak ongi

osatzea jakiteaz gain, kasuan kasuko hizkuntzaren erabilera-baldintzak eza

gutu behar ditu erabiltzaile-gaiak. Euskaldunek, ingelesa ikastekoan, 'me

sedez' 'please' eta 'eskerrik asko' 'thank you' esaten direla jakiteaz gain, in

gelesezko hitz horiek euskaraz erabiltzen ez diren (edo gutxi) ingurunetan

erabiltzen direla jakin behar dute: adibidez denda batean zerbait eskatu eta

jasotzekoan, izaera zakarreko bezala ez badute agertu nahi behintzat. Hone

lako ikerbideek testuinguruaren garrantzia, hizkuntzazkoa zein hizkuntzaz

kanpokoa, nabarmentzera daramate.

3.3. Ikaskuntz prozesua: berrikuntzak

Arlo honetan ere hainbat aldaketa gertatu da: saio bat baino gehiago

egin da hizkuntza berriaren garapena azalduko duen teoria zabala osatzeko;

ikus adibidez Krashen (1981)eta Ellis (1984).Hurrengo pasarteetan bigarren

hizkuntzaren garapen-prozesuaren alderdi desberdinak azaltzen saiatuko da,

teoria horietan (eta hipotesiak baino ez direla azpimarratu behar da, esplikatu

beharreko datu asko esplikatzen badute ere) oinarriturik. Badirudi gutxienez

bi ikasprozesu-rnota nagusi identifikatu direla gaur-gaurkoz: eskurapena eta

ikaskuntza. Eskurapena funtsean haurrak bere ama-hizkuntzaz jabetzeko era

biltzen duen ikasprozesua da. Bigarren hizkuntza menderatzeko prozesuan

ere, antza denez, mekanismo berdinak funtzionatzen du. Ikaskuntza, aldiz,

bigarren hizkuntzari dagokion ikasprozesu berezia da: ikasleak kontziente

ki landu egiten ditu ikaspuntu liguistiko jakinak, zein ere den horien for

mulazioa. Ikasprozesu hauek bereizi egin behar dira, errore-analisiak adierazi

duelako ikasle berbera, bai mementu berean, bai denboran zehar, arau in

plizitu edo esplizitu desberdinez balia daitekeela ekoizpen-puntu bakarra

azaltzeko; ikus Richards (1974)eta Eusko Jaurlaritza (1985,43-52.orr.). Ezez

ko esaldiak osatzeko, adibidez, honako hiru forma hauek ager daitezke: 'ni(k)
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ez nahi', 'ez nahi dut', 'ez dut nahi'. Azalpide hauen azpian dauden arau des

berdinak ulertzeko, sorkuntza-sistema desberdinak daudela suposatzen da.

Ikasprozesu nagusi hauen ezaugarriak zehaztuko dira ondoko bi ataltxoe

tan, hurrengoan bien arteko harremana aztertuz.

3.3.1. Eskurapena

Errore-analistek bigarren hizkuntza ikasten ari direnek egiten dituzten

hutsek ama-hizkuntzaren eskuratze-prozesuarekin dituzten loturak azpima

rratu dituzte. Badirudi ikasle guztiek jatorrizko hiztun helduaren gaitasu

nera hurbilduz doazen ondoz ondoko arau-sistemak ('tarteko hizkuntza',

'iragaitzazko gaitasuna' edo 'hurbilketazko sistema') osatzen dituztela. Hala

bada, okerrak egitea ezinbestekoa izango da hizkuntza bat ikasbide honen

bidez menderatuz joateko. Ikerlariek tarteko hizkuntza horien garapen-or

dena aztertu dute eta honakoa espero daiteke:

-esaldi eginak,
-hitz soltezko berbaldia (hitzen arteko harremanik adierazi gabekoa),

-esakune sintaktikoak (hitzen ordenaz baliatuz harremanak adierazteko),

-morfologikoki markatutako esakuneak,

-esakune konplexuak.
Noiz edo zein baldintzatan gerta daiteke honako eskuratze-prozesua? Le

henbiziko baldintza berbaldi-motari dagokio: ikasprozesuan erabiltzen den

berbaldi-mota komunikazio-helburua duen moldatu gabeko berbaldia ba

da, orduan eskurapena gertatuko da. (Moldatu gabeko berbaldia gertatzen

da irakasleak erabili beharreko hizkuntz formak aldez aurretik finkatzen·

ez dituenean. Ekintza agindu badu ere, zein hitzekin burutuko den ez dago

zehaztuta. Ikus A.3 berbaldi-mota hori ariketetan sortzeko baldintza zeha

tzez.) Eskolan era honetako berbaldia sortu ohi da, adibidez, ekintzaren bat

burutzeko egiten den berbaldian, ikasleen arteko gela barruko berbaldi so

zialean edo klase-antolamenduan erabili beharreko trukaketetan. Modu ho

netako berbaldian parte hartzeak ikasleengan hizkuntzari buruzko jakituria

ez-analitikoa garatzen du. Bigarrenez, halakoetan irakasle-hizkerak zaintzaile

-hizkeraren (hots, haurrak zaintzeko erabili ohi dena) eta arrotz-hizkeraren

(hizkuntza ongi menderatzen ez duten kanpotarrekin erabili ohi dena, ale

gia) antza hartzen du. Hona hemen, Krashen-en (1981,102.or.) hitzetan, zain

tzaile-hizkeraren ezaugarri nagusiak:
- 'Hemen eta orain' printzipioa betetzen du: zaintzen duenak haurraren

inguru-inguruan mementu hartan gertatzen ari denaz hitz egiten du.

Garrantzitsuena, ene aburuz, honako hau da: haurrari esaten zaiona

ulertzeko, hizkuntzaz kanpoko laguntza ematen zaio.

- Sintaxi aldetik sinplea da, konplexuago bihurtzen delarik haurrak hiz

kuntz heldutasuna eskuratzen duen neurrian. Ezaugarri hau, hala ere,

ez da horren sinplea. Zaintzen duena ez da saiatzen haurrak "hurre

nez" eskuratu behar duen egitura eskuratzeko input ulergarria ema

ten. Aldiz, zaintzaileak eskaintzen duen input ulergarria haurraren

hizkuntz ahalmenera gutxi gorabehera egokituta dago. Haurraren hiz-
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kuntz gaitasunaren eta inputa-ren hizkuntz konplexutasunaren arteko

korrelazioak positiboak dira, baina ez nabarmenki altuak.

- Zaintzaile-hizkera komunikazioa da. Goian aipatu bezala, hizkuntza ira

kastea ez da zaintzaile-hizkeraren helburua, mezuak jaso eraztea eta

sarritan haurra modu jakin batean portaraztea baizik. Zaintzaile-hizkera

hizkuntza eskuratzeko haurra adoretzeko eragingarri da.

Hirugarrenez, ikaslearen aurrerapena dituen interakzio-moten zenbate

koaren eta zer nolakoaren araberakoa da. Bide 'natural'etik aurrerapen az

karrak egingo ditu berbaldi moldatugabean esanahia negoziatzeko aukera

duenean. Baina nortasunari eta motibazioari zor zaizkion faktore afektiboek

eragotz dezakete ikasprozesua.Krashen-en terminologian, iragazki afektiboa

ezarrita dagoen bitartean, berbaldiak ikasleari eskaintzen dion inputa ezin

izango da hizkuntz eskuragailura iritsi eta, ondorioz, ez du garapenean era

ginik izango. Bestela esanda, hizkuntza berria eskuratzeko egoera egoki ba

tean egon arren, ikasleak ezin izango du etekin onik atera, aldagai psikolo

gikoek eskuratzearen aurka badihardute.

3.3.2. Ikastea

Bigarren hizkuntza ikastekoan, hizkuntz forma zuzenak erabiltzean arre

ta ipiniz, ikaslea era sistematiko eta kontziente batez doa hizkuntza hori men

deratzen. Ez dago argi zein den ikaste-ordena, baina landutako ikaspuntue

kin lotuta egongo dela pentsa liteke.

Noiz gertatzen da honelako ikaskuntza? Oro har, ikasprozesuan erabil

tzen den berbaldi-mota 'moldatua' bada (hots, erabili beharreko hizkuntz for

mak aldez aurretik finkatu baditu irakasleak), ikasleek era honetako ikas

kuntza burutuko dute. Eskolan modu honetako berbaldia sortu ohi da hainbat

klase-ariketatan (egiturazkoetan, gramatika-puntu jakina lantzekoetan). Ge

latik kanpo, hizkuntza erritualak eta aurretiaz prestaturiko hitzaldiek eta

emankizunek izan ohi dituzte berbaldi-mota honen ezaugarriak. Era hone

tako berbaldiak hizkuntzari buruzko jakituria analitikoa lortzen laguntzen

dio ikasleari.

3.3.3. Ikasbide nagusien arteko harremana

Teorigileak ados daude komunikazio-helburuko berbaldi librean gau

zatzen den eskuratze-prozesua zuzentasun-helburuko berbaldi moldatuan gau

zatzen den ikaste-prozesua baino garrantzitsuago dela. Hauen ikuspegien

arabera, ikasle berbera une beretsuan bi arau desberdinez baliatzen da, zein

berbaldi-motatan parte hartzen ari denaren arabera; egia esan, batzuetan esal

di bera partez bere gaitasun eskuratutik era automatikoan sortuko du eta

partez arau ikasi bat kontzienteki erabiliko du. Bigarren funtzionamendu-mo

ta honi, esatekoa edo idaztekoa ikasitako arau baten bidez zuzentzeari ale

gia, Krashen-ek 'monitorea' erabiltzea deitzen dio. Bere ustez, hizkuntza be

rrian gure ekoizpena monitorearen bidez kontrolatzeko aukera, astia dagoe

nean bakarrik dugu, hots, idatziz batez ere. Krashen-ek dioenez, bigarren bi-
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detik lortutako jakituria ezin da inolaz ere eskuratura lekualdatu; gehienez

ere ez badu transferentzia zuzenik ikusten, ikasleak nolabait ikasprozesu

natural nagusian behar duenean lehendik ikasia duena aktibatu ahal izan

go duela uste du.

Helburuak

4. Komunikazioan ardaztutako metodoak

Ondoko pasarteetan planteamendu komunikatiboan (edo behintzat ko

munikazioa errazteko asmoz iragazki afektiboa gutxitzeko helburuko ikus

pegian) koka daitezkeen jokabide-multzo nagusiak aipatuko dira eta, laburki

bada ere, aztertuko. Irakasbide komunikatibo nagusia deskribatzeaz gain,

honako metodo minoritarioak ere kontutan izango dira: Bide Isila, Sugesto

pedia, Taldeko Hizkuntz Ikaskuntza, Erantzun Fisiko Osoa eta Planteamendu

Naturala.

4.1. Planteamendu Komunikatiboa

Irakasbide nagusi hau ez da inondik inora ere metodo finko batu bat,

planteamendu baten barruan kokatzen diren metodo-mailako formulazio des

berdinak baizik.

Ikasleen beharren araberako helburuak finkatzen saiatu da; ikus Munby

(1978),adibidez; honen ondorioz Xede Berezietarako Ingelesaren (ESP) ba

rruan hainbat arlotako programak/ikasmaterialak sortu dira. Halako xede

berezirik ez dagoenean, metodogileek antzeko pisua eman ohi diete bai ahoz

ko trebetasunei bai idatzizkoei. Helburu horiek zehatzago finkatzekoan fun

tzio-noziozko deskribapenak erabili ohi dira. Gehienak -Widdowson-ek

(1979)azpimarratzen du horrela jokatzearen beharra- funtzio eta nozio ho

rien esponenteei erizpide estrukturalisten araberako ordena-ematearen al

dekoak dira. Hiztegia dela eta, estrukturalisten pean baino garrantzi handia

goa aitortzen zaio, hiztegiak egiturak baino esaldiaren informazio-pisu sen

doagoa dakarrela gogoan izanik.

Ikasmaterialak eta tresnak

Ariketa-mota gero eta sofistikatuagoak hedatzen dira, informazio-hutsar

tezkoak, eritzi-trukezkoak, entzutezko puzzleak etab., benetako komunika

zioaren ezaugarri gehiago gelan agertu nahian oro har. Trebetasun hartzai

leei dagokienez eta ikasleak gelaz kanpoko bizitzan halabeharrez bere maila

gainditzen duten testuak topatuko dituela gogoan izanik, benetako testuak

eta benetako itxurazkoak erabiltzen dira, inferentzi teknikak landuz ikas

leak segurtasunik gabeko egoera horietarako estrategia lagungarriak esku

ra ditzan. Hizkuntz jokoak eta rol-jokoak ere aski zabaldu dira. Kasetearen

erabilera guztiz orokorra egin bada ere, hizkuntz laborategien aurreko ja-
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bakitzea, honek proposatutako elementu guztiak ez bait dituzte metodoa

ren erabiltzaile guztiek erabiltzen. Bancroft-ek (Oller eta Richard-Amata, 1983,

101-112.orr.) azaltzen duen hasierako bertsioa azaldu eta komentatuko da

ataltxo honetan. Ikus baita ere G. de Txabarri (1983).

Helburuak

Ez dago ikas-helburu linguistiko zehazturik, ez programarik; definitzen

diren neurrian, erabiltzen diren testuek definitzen dituzte. Metodo hau oso

ezaguna da hiztegi handia izugarri azkar eskuratzea agintzen duelako, bai

na Lozanov-ek azpimarratzen du hori ez dela funtsezko helburua, ikasle

-irakasle askok bestela uste badu ere.

Kritika

Ikasmaterialak eta tresnak

Sugestopediak iragazki afektiboaren eragin negatiboa desegin nahi due

nez, inguruari garrantzi berezia aitortzen dio: klase-emankizunak gela atse

gin batean (argi leunak, kolore alaiak, borobilean jarritako eserleku erosoak)

burutzen dira. Klaseetarako hiztegia eta kultur edukinak azpimarratzen di

tuzten elkarrizketak prestatuta daude; elkarrizketa horiek, bestalde, partai

de berdinak dituzte (ikasle bakoitzari dagokio bat), horrela ikastaldearen 12

ikasleei hizkuntza berrian nortasun berri bana luzatuz. Azkenik, musika ba

rrokoko grabaketak behar dira.

Irakaslearen jokabideak

Beti eman behar du irakasle kapaz eta alai baten itxura, ikasleekin ge

laz kanpoko harremanik eduki gabe eta gela barruan ekintza guztiak bere

agindupean gordez. Klase bakoitzaren hasieran aurrekoan ikusitakoa erre

pasatzen da. Dena den, ariketa estrukturalak oro har baztertu egiten dira.

Bigarren aroan elkarrizketa berria era tradizionalean aurkezten da, grama

tika-azalpenez eta itzulpenez baliaturik. Hirugarren klase-aroan material be

rria maila inkontzientean indartzen da, yoga tekniketan oinarriturik. Ikas

leek arnasa erritmo finko baten arabera eramaten dutelarik, idatzitako testua

isilpean irakurtzen dute, irakasleak era berezian ozenki irakurtzen duen bi

tartean. Hasierako klaseetan, beharrezkotzat joz gero, itzulpena ere bide be

retik eman dakieke. Denbora osoan, erritmo egokiko musika jotzen du

magnetofoiak. Bigarren aldian, testua berriz irakurtzen du irakasleak, ikas

leei jarraipen aktiborik eskatu gabe.

Metodo honen berritasun nagusia ikasleak maila inkontzientean ikastea

ren aurka izan ditzakeen tentsioak leundu eta baretzean datza, ohi baino erra

zago ikas dezan. Ikastearen aurkako defentsak saihesteko, plazeboez balia

tzen da Lozanov: ikasleek eta irakasleak metodoak funtzionatzen duela si

nisten badute, horiek ikasiko omen dute. Batzuek, ikus Scovel (1979),dena
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den, Lozanovensasizientifikotasuna salatzen dute; beste batzuk, Bancroft eta

Stevick (Ollereta Richard-Amata 1983,101-145.orr.)eta Stevick (1980,229-266.

orr.),goian azaldutako metodoari zuzen-zuzeneanjarraitu gabe,onuragarritzat

jotzen dituzten teknikez eta/edo azpiko printzipioez baliatzen dira. Metodoa

ongi erabiltzeko, gaur egun eskuratzeko zaila den prestakuntza berezia be

har du irakasleak.

4.4. Taldeko Hizkuntz Ikaskuntza (THI)

Curran-ek diseinatutako metodo hau psikologia Rogerianoan txertatze

koa da, hots, ez-direktiboa eta terapeutikoa da, hizkuntza berri bat ikasteak

ikasleari beti egokitze-prozesu sozial nekeza eskatzen bait dio.

Helburuak

Gaitasun komunikatiboa termino sozial hutsetan zehazten denez, meto

do honetan ere ez dago ikas-helburu linguistiko xeherik; programarik atera

daitekeen neurrian, ikasleek aukeratzen dituzten gaien ondorioa da. Badu,

dena den, arlo honetan, THik berezitasun bat: batzuetan hiru edo lau hiz

kuntza batera irakasten dira, ikasle bakoitzarentzat bat gutxienez guztiz be

rria delarik.

Ikasmaterialak

Ez dago ikasmaterial jakinik, gelan bertan grabatutakoa eta idatzitakoa

ez bada (THik, oro har, ahozkoari idatziari baino garrantzi gehiago aitortu

dio).Teknikei dagokienez, honako teknika hauek gutxienez erabili ohi dira

(Richards eta Rodgers, 1986,120.or.):

- Itzulpena. Ikasleak biribilean jartzen dira. Ikasle batek ama-hizkuntzan

azaltzen du aditzera eman nahi duena, irakasleak xede-hizkuntzaratzen

dio, ikasleak talde osoari errepikatzen dio esaldia.

-Talde-lana. Ikasleek taldekako eginbeharretan parte har dezakete: gai

bat eztabaidatuz, elkarrizketa bat prestatuz, beste talde bati aurkezte

ko gai baten laburpena prestatuz, irakasleari eta klasekideei azalduko

zaien kontakizuna prestatuz.

-Grabaketa. Ikasleek xede-hizkuntzazkoelkarrizketak grabatzen dituzte.

-Transkribapena. Ikasleek grabatutako esakuneak eta elkarrizketak

transkribatzen dituzte forma linguistikoen praktika eta analisirako.

-Analisia. Ikasleek xede-hizkuntzazko esaldien transkribapenak anali

satu eta aztertzen dituzte, erabilera lexikojakinetan edo gramatika-arau

jakinen erabileran arreta ipini ahal izateko.

-Gogoeta eta behaketa. Ikasleek gelaka zein taldeka klasean izan duten

esperientziaz erreflexionatu eta informatzen dute. Hau gehien bat sen

timendu-azalpenetan gauzatzen da.

- Entzutea. Ikasleek klaseko harremanetan sortzen dena entzuten dute,

gelakideek zein irakasleak esandakoa.
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- Elkarrizketa librea. Ikasleek irakaslearekiko edo beste ikasleekiko el

karrizketa librean hartzen dute parte, bai ikasitakoaz, bai ikastekoan

izandako sentimenduez.

Irakaslearen jokabideak

Irakasleak funtsean psikologoaren aholkatze-paperaren antzeko zerbait

hartzen du bere gain. Psikologoak bezeroak azaldutako sentimenduak, ezer

epaitu gabe, honi hizkera kognitiboz isladatzen dizkio, honek bere burua

hobeto uler dezan. Irakasleak ikasleari, ikasle izateaz gain gizaki ere ba de

la gogoan izanik, honek azaldu nahi duena azaltzeko bideak eskaintzen diz

kio. Aholkatze-prozesu honen barruan bost aldi bereizten ditu Curran-ek

(Oller eta Richard-Amato, 1983, 55. or.).

!.aldia. Bezeroa hizkuntz aholkulariaren menpean dago guztiz. Irakasle

-aholkulariak ikasleak esan nahi duena esaldi laburretan isladatzen dio.

11.aldia.Aholkulariak bezeroari zalantzan edo laguntza eske dagoenean

bakarrik laguntzen dio.

III.aldia. 11. aldian bezala baina jadanik oso gutxitan parte hartzen du

irakasleak.

IV.aldia. Irakasleak gramatika-hutsak eta ahoskera-okerrak zuzentzen di

tu, azalpen konplexuetan lagunduz.

V.aldia. Bezeroa zuzentzeaz gainera, irakasleak esaldi eginak eta egitu

ra dotoreagoak eskaintzen dizkio.

Hitz batean, ikasleak hitz egiten saltatzen diren neurrian, irakaslearen

papera gutxituz doa.

Helburuak

Kritika

Ikasbide honek ikasleak gizakiak direla oso gogoan du mementu bakoi

tzean. Elkarlaguntzea bultzatuz, iragazki afektiboa gainditu nahi du. Irakas

leak, aholkulariarena ongi egin ahal izateko, prestakuntza berezia behar du.

Ez dago argi, bestalde, noraino aholkulari/bezero harremana eta irakasle/ikas

leena benetan berdintzat jo daitezkeen.

4.5. Erantzun Fisiko Osoa (EFO)

Honen sortzaile den Asher-ek berak ere jokabide hau beste zenbait me

todorekin nahasian erabiltzea ez du gaitzesten: beraz, metodo gisa marjina

la da irakasbide hau.

Ez dago aldez aurretiko programa espliziturik. Dena den, Asher-ek, kla

se-emankizunetarako gidoia proposatzekoan, irakaspuntuak ikuspegi estruk

turalista batetik zerrendatzen eta definitzen ditu. Edozein modutan ere, agin

tekerari eta izen konkretuei berebiziko garrantzia aitortzen die.
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Ikasmaterialak eta tresnak

Ez dago testulibururik ez eta material berezirik, Asher-ek prestaturiko

gai jakinen inguruko material-multzotxoak ez badira; eta hauek ez dira ezin

bestekoak. Dena den, ez du beste metodoetako ikasmaterialen erabilera baz

tertzen.

Irakaslearen jokabideak

Irakaspuntuak zehatz zerrendatzen dituen klase-ordurako plana ezinbes

tekoa da. Irakasleak gero agindu bat ematen die ikasleei, sinpleenetatik ha

sita ('Eseri', 'Zutik/Zutitu' eta antzekoak) konplexuenetaraino ('Juan, esaio

zu Edurneri bere izena arbelean idazteko eta gero zure tokian esertzeko'),

maila batetik bestera pasatzeko urratsez urrats ibiliz, ikasleei zailegi gerta

tzen zaiena inoiz ez eskatuz ez adoregabetzearren. Agindu berri bat lehe

nengo aldiz ematekoan, irakasleak berak mimoz azaltzen du zer ekintza bu

rutu behar den egoki erantzun ahal izateko. Paperak truka ditzakete ira

kasleak eta ikasleek, hauek hitz egiteko prest daudenean. Edozein modu

tan ere, irakasleak ikasleak presionatzea saihestuko du: hitz egitera ez bor

txatuz edo, ikasle batek baino gehiagok jarraian erantzun egokia ezin asma

tu takoan, landutakoa birlanduz.

Kritika

Asher-en presupostuak hizkuntz analisiaren eta ordenatzearen aldetik

estrukturalistak dira eta hizkuntzaren ikaskuntzari buruz duen ikuspegia

funtsean behaviorista da; hala ere, geroztik arras kritikagarri gertatu diren

oinarri horietatik sortutako metodoa ikuspegi komunikatiboan batere desen

tonatzen ez duen irakasteknika bat da, hasierako urratsetan dabiltzanei in

put egokia eskaintzen dien heinean. Inolako prestakuntza berezirik eska

tzen ez duen teknika bat denez, edozeinek erabil dezake, orduz orduko

agindu-zerrenda prestatuz gero. Ikus Asher (1982)eta Eusko Jaurlaritza (1985,

63-68. orr.) euskarazko azalpen osatuagorako.

4.6. Planteamendu Naturala

Terrell-ek bere eguneroko praktikan Planteamendu Naturala sortu ondo

ren, Krashen-en teorietan aurkitu du horretarako sostengu teoriko indartsua.

Helburuak

Metodo honek jendarteko oinarrizko komunikazio-trebetasunak, batez

ere ahozkoak, garatu nahi baditu ere, asmatzaileek ez dute ikas-helburu ze

hatzen zerrendarik eskaintzen, ikasleen beharren araberako irakaspuntuak

aukeratzea proposatuz. Dena den, hiru arlotan sailkatu duten ikasbiderako

hainbat ekintza posible zerrendatzen dute. Hiru arlo horiek honakoak dira:
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ekoizpen aurreko ulermena; hasierako ekoizpen mintzatua; mintzamenaren

finkapena (Oller eta Richard-Amata, 1983, 274. or.).

Ikasmaterialak eta tresnak

Ez da inongo material berezirik proposatzen, baina metodo guztietakoak

erabil daitezke, funtsezko baldintza metodologikoak betetzen diren artean.

Irakaslearen jokabideak

Irakasleak hizkuntza eskuratzea segurtatuko duten baldintzak ezarri be

har ditu gelan, hizkuntza ikastea etxeko lanetara baztertuz, honek Plantea

mendu Naturalean paper mugatua bait du. Eskuratzeari begira, hiru dira

lortu beharreko puntuak: ikasleei komunikatzaileak bidalitako mezua, hots,

esanguran -eta ez forman- arreta ipinaraztea; ikasleei mezua ulertaraz

tea; ikasgiroko tentsioak leuntzea. Aurrebaldintza hauek bete asmoz, irakas

leak ikasleentzat komunikazio-helburua duten ekintzak eta iharduerak

aukeratuko ditu, egiturazko ariketak ikaste-atalera baztertuz; esanahia jaso

erazteko, irakasle-hizkeraz baliatuko da, ulerbideak mimoz, keinuz edo iru

diz eskainiz; tentsio-giroa uxatzeko, ez du, eskurapena helburutzat duten

klase-emankizunetan behintzat, inolako huts-zuzenketarik egingo, ikasleak

esandakoa birformulatzea edo osatzea ez bada; hasiera-mailetan ama-hiz

kuntzazko erantzunak onetsiko ditu, inor hizkuntza berrian hitz egiteari eki

tera bortxatu gabe.

Helburuen arloan aipatutako arloei dagokienez, honako teknikez balia

daiteke (Oller eta Richard-Amata, 1983, 283. or.):

- Ekoizpen aurreko ulermena:

- EFO.

- Izen propioko erantzuna eskatzen duten galderak

(adibidez, 'Nor da ilegorri?' 'Nor dago atzeko izkinan eserita?').

- Hasierako mintzamen-ekoizpena:

- Bai/ezezko galderak.

- Ala galderak.

- Hitz bakarreko/biko erantzunak.

- Bukatugabeko esaldiak.

- Elkarrizketa osatugabeak.

- Solasaldiak.

- Mintzamenaren finkapena:

- Jolasak eta atsedenaldiko ekintzak.

- Bestelako irakasgaiei buruzko ekintzak.

- lharduera humanistiko-afektiboak.

- Informazio-hutsartezko/korapiloa askatzeko ekintzak.

Kritika

Aurreko zerrendatik ikus daitekeenez, metodo berri honek ez du irakas

teknika berririk proposatzen, betidanikoak helburu berri baten pean birran-
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tolatzen baizik. Helburu berri hori, gela input ulergarria eskuratzeko toki bi

hurtzea da. Komunikazioa xede esplizitutzat harturik ere, ez dago, dena den,

argi ariketa-mota guztietan informazio-hutsarterik sortzen denik, Hizkun

tzari buruzko teoriaren aldetik ez du berritasunik eskaintzen, ikaskuntz pro

zesuari askoz ere garrantzi gehiago aitortuz.

C) Metodoen ebaluazioa

Denok jakin nahi duguna zera da: zein da metodorik baliagarriena, ikas

leek bizkorrago eta hobeto ikas dezaten? Ez dago erantzun errazik. Lehen

bizi, ikasleen beharrak argitu behar dira, ondorioz behar horiei dagozkien

helburu posibleak finkatu eta azkenik metodoenekin konparatu, metodo guz

tiek ez bait dute helburu berbera.

Aukera egin ondoren, informazio-mota desberdinak beharko lirateke

aukera hori berronetsi edo gaitzesteko, lau galdera hauek erantzunez: a) Zer

pasatzen da metodo hori erabiltzen den ikasgelan? (Sarritan metodogileek

ez bait dituzte prozeduren xehetasun guztiak ematen: metodo horretaz balia

tzen diren irakasleek dakitena eta diotena ere jakin behar luke metodo, auke

ratzaileak.); b) Nola analiza daiteke gela horretan gertatzen dena? (Paperean

metodoak oso desberdinak badira, oso prozedura finkoekin, horien erabiltzai

leek maiz ez dute agindutakoa hitzez hitz betetzen: benetan existitzen al di

ra metodo horiek gelako praxi bezala? Analisi inpartzialaren beharrean gau

de.): c) Ezarri diren ikas-helburuak bete daitezke? Edo, bestela esanda,

aukeratutako metodoak bete al du agindu zuena? d) Ezarri diren ikas-hel

buruetarako zein da ikasbiderik azkarrena? Metodo aukeratua beste meto

do posibleekin konparatu behar da.

Ebaluaziorako eskakizun hauen aurrean, Euskal Herrian bizi den edonor

konturatzen da gaur-gaurkoz arlo hau dela urrundik metodologiaren bar

nean motelena. Oraingoz irakasle bakoitzak bere irakurketetan, lankideeki

ko eztabaidetan eta gelako esperientzietan oinarriturik egin beharko du intui

ziozko aukera.
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Sarrera

Hizkuntzen ebaluazioaz hitz egiten hasi aurretik beharrezko iruditzen

zaigu ebaluazioak edozein ikas prozesutan duen garrantzia eta esanahia azal

tzea: ebaluazioa zer den, zein helburu dituen ...

A) Ebaluazioa

1. Zer da ebaluazioa?

Askotan, ebaluazioa prozesu baten bukaera bezala ikusten dugu. Eta ikas

leari ikastaro-bukaeran azterketak jartzen dizkiogu eta puntuazio bat ema

ten. Hau da, ebaluazioa azterketa-froga edo nota batekin, eta prozesu baten

amaierarekin lotzen dugu. Uste edo praktika hau okerra da ordea, izan ere,

nahiz eta azterketen emaitzak baliagarriak izan, ebaluazioa ez da emaitzak

neurtzera bakarrik mugatzen. Zer da, orduan, ebaluazioa?

Erabaki bat hartzeko xedez, informazio-multzo bat eta helburuei buruz

aurrez ezarritako erizpide batzuk zein neurritan datozen bat aztertzea esan

nahi du ebaluazioak (De Ketele, 1984, 17. or.). Beraz, edozein ebaluazioren

aurretik, 1)helburuak mugatu behar dira eta konparatzeko moduan aurkez

tu eta 2) egitasmo bat behar da: ariketa eta ekintza-multzo bat, helburu ho

riek lortzera zuzendutako metodologia. Behin bi osagarri hauek mugatuz

gero egin daiteke ebaluazioa, aurrikusitako emaitzak lortu direnentz egiaz

tatzeko, eta beti ere gogoan edukiz ebaluazioa hezkuntz prozesu osoaren za

ti bat dela, beronen planteamenduan hasi eta lortutako emaitzetan bukatzen

denarena. Beraz, ebaluazioa puntuazio bat ematea baino gehiago da, eta be

re eraginak ikaslea ezezik ikaskuntzako elementu guztiak ikuitzen ditu; baita

ebaluazioa bera ere.

2. Ebaluazioaren helburuak

Esana dago ebaluazioak froga soilaren mugak gainditu eta prozesu di

daktiko osoa aztertzen duela bere luze-zabalean, eta ez bukaera bakarrik.

Beraz, ebaluazioaren helburuak ikasleei bezainbat dagozkie irakasleei ere;

eta baita ikasprozesu eta ikastegiari ere. Garrantzi handia du ebaluazioaren

alderdi hau oso aintzakotzat hartzeak, are gehiago kontutan izanik ebalua

zioaren azken xedea ikasprozesua hobetzea dela; horregatik, beharrezko da

prozesu horretako osagarri guztiak eta bakoitza neurtzea ikaslea neurtzera
mugatu gabe.

Ebaluazioak ikaslearen neurketan duen garrantzia dena delako, <lerri-

2.1. Ikaslearekiko helburuak
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gorrezkoa da gogoan hartzea ikaslearen ebaluazioa ez dela ikastaroaren az·

keneko azterketara mugatzen, hots, ez dela lortutako ezagutzak egiaztatzeko

froga soila. Alderdi askori begiratu behar dio ikaslearen ebaluazioak: ikas

kuntzaren hasiera, aurrerabide, garapen eta azkenari. Horregatik, ikasleren

prozesuaren berri izateko, hiru ebaluazio-mota bereizten ditugu.

2.1.1. Hasierako ebaluazioa

Hasierako ebaluazioa kurtso edo ikastaroaren hasieran egiten da, ikas

prozesua hasi aurretik, alegia. Bere xedea irakasleak ikasleen ezagutza aha

lik eta zabalena izatean datza. Bestela esan, irakasleak jakin behar du bere

ikaslea nolakoa den, zein gaitasun dituen, zein muga, eta baita zenbateko

ezagupen-maila duen ere. Horrela, irakasleak ikasleak taldekatzean, ikas·

leen ezagutzak ezezik, dituzten gaitasunak, mugak eta abar ere kontutan har·

tuko ditu.
Bestalde, ikasleen ezagutza zabal horrek lagundu egingo dio helburuak

finkatzen, metodologia aukeratzen, programa egokitzen eta, hitz batean, ikas·

prozesua martxan jartzen, prozesuari ekiteko beharrezko dituen ezagutzak

eskaintzen dizkiolarik. Gurera etorriz, komeni da ebaluazio-mota honi be

har duen besteko garrantzia ematea bera bait da prozesuaren abiapuntua.

2.1.2. Etengabeko ebaluazioa. Ebaluazio jarraia

Ebaluazio jarraia, izenak berak ondo dioen bezala, ikastaroan zehar egi

ten dena da. Ebaluazio honen helburua ikasleek egiten dituzten aurrerape

nak, dituzten zailtasun eta eragozpenak atzematea da. Horrela, irakasleak

berak finkaturiko helburu bereziak, jarraituriko metodologia eta abar ego

kiak diren ala ez ikusi, hutsuneak zuzentzeko aukera izango du. Irakasleari

dagokio ebaluazio-mota hau bideratzea, bai zenbait frogaren bidez, bai be

haketaren bidez. Beraz, irakasle bakoitzak erabaki behar du ebaluazio-mota

hau nola moldatu, metodologiari, helburuei, programazioei ...lotuta azaldu

behar bait du. Horregatik, hain zuzen, zenbaitetan froga standarrak ez zaiz

kio baliagarriak gertatuko eta egokitu beharrean izango da.

2.1.3. Bukaerako ebaluazioa

Ikasleek ikastaroan lorturiko maila erakusten digu. Hau da, ikasleek ikas

taroko helburuak nola eta zein mailatan betetzen dituzten azaltzen digu; baita

taldeak eta ikasle bakoitzak dituzten hutsune eta premiak ere.

2.2. Irakaslearekiko helburuak

Ikaslearen ebaluazioa irakaslearen ebaluazioaren abiapuntua da. Are ge

hiago, irakaslearen autoebaluazio bilakatzen da. Beraz, ikaslearen ebalua

zioak, batetik, irakaslea bere ihardun pedagogikoa behin eta berriz araka

tzera eta etengabe egokitzera bultzatzen du eta, bestetik, irakaskuntzaren
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antolamendu osoaren eraginkortasuna erakusten du; hau da, jarraituriko me

todologia eta eginiko ekintzak egokiak izan diren ala ez. Azkenik, irakas

leak berak irakasteko duen gaitasuna eta eraginkortasuna ere nabarmentzen

du.
Ondorioz, irakaslearen ebaluazioak ematen zaion baino garrantzi han

diagoa du. Eta kontuan hartu behar da ikaslearen lanak, aurrerapena eta

abar ebaluatzean, gu eta geure lana ebaluatzen ari garela.

2.3. Irakasprozesuarekiko helburuak

Ikaslearen eta irakaslearen ebaluazioak ikasprozesuaren abiapuntu di-

ra. Ikasprozesua ebaluatzean honako puntuok aztertzen ditugu:

-Maila edo urrats bakoitzari ezarri zaizkion helburuen eraginkortasuna.

-Erabilitako materialaren baliagarritasuna eta egokitasuna.

-jarraituriko programaren eraginkortasuna: ikaskuntzaren segida eta

martxa, irakasteko sistemak ...

-Zenbait gorabeheren eragina.

Ondorioz, ebaluazioaz hitz egitean edo ebaluatzean ebaluazio-mota guz

tiak hartu behar dira kontuan, ikasprozesua hobetu nahi bada.

Laburbilduz, ebaluazioa ikasleak edozein gaitan daraman aurrerabidea

egiaztatzeko modu bat da, metodologiaren, eskuarteko baliabideen eta era

bilitako material didaktikoaren baliagarritasuna neurtzeko tresna eta, oro

bat, irakaslearen gaitasuna eta programak ikasleen beharren eta martxaren

neurrikoak diren jakiteko era. Irakasprozesu osoa zertzen duen ekintza bat

da, beraz, eta irakaskuntzako estrategiak birmoldatzeko aukera ematen

duena.

Ebaluazioa, sarreran esan dugun bezala, irakas/ikasprozesuaren atal edo

alderdi garrantzitsu bat da, prozesuaren zati bat. Horregatik, irakas/ikaspro

zesuan ematen diren aurrerapen edo aldaketek eragin zuzena dute eba

luazioan.

Liburu honen lehen kapituluan metodo batzuren ibilbidea eta nondik

norakoak bezala oraingo honetan ebaluazioaren ibilbidea aztertuko dugu.

B) Ebaluazioaren eboluzioa

1. Zientziaurreko etapa (metodo tradizionalak)

Mende honetako berrogeitamargarren hamarkada artekoari deitzen dio

gu horrela. Itzulpena, idazlana edo esaldiak osatzeko probak erabiltzen di

tuzte ebaluazioa egiteko, hau da, hizkuntza klasikoen irakaskuntzan erabili

ohi direnez baliatzen dira.
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2. Etapa psikometriko-estrukturalista: elementu diskretuzko probak

Bigarren Gerrate Mundialaren ondorengoari deitzen diogu horrela.

Elementu diskretuzko proba hauek eta ebaluazioaren nondik norakoak

azaldu aurretik, ezinbestekoa da etapa hau osatzen duten metodoen zer·

nolakoak eta berezitasunak gogoratzea.
*Hizkuntza mailatan banatuta dago, hasi perpausetik eta artikulazio-ar

loraino.
*Hizkuntzaren interpretazioa eta ekoizpena aztura linguistikoz osatuta-

ko multzoa da.
*Lehen hizkuntzatik bigarrenera egiten den transferentziak garrantzi

berezia du.
*Ikasleek L2 ikastean dituzten arazo eta zailtasunak bi hizkuntzen arte

ko analisi kontrastiboa eginez atzeman daitezke. Horregatik, ezagu

tzaren ebaluazioak bi hizkuntzak egituraz desberdinak diren arloetan

du bere lekua.
Laburbilduz, hizkuntza bat jakitea elementu diskretuetan bana daite

keen datu-bilduma bat ezagutzea da. Ezagutza hau ebaluatzeko, proba obje

tiboaz baliatzen dira. Proba hauen edukia hizkuntzaren lau elementu

desberdin aztertzen dituen item-ez osatua da; hala nola ahoskuntza, egitura

gramatikala, hiztegia eta osakin kulturala, eta, hauekin batera, entzun, ida

tzi, irakurri eta hitz egiteko trebetasunak. Proba edo test hauek, batetik, aipa

turiko elementu hauetako bat bakarrik neurtzen duen itemez moldatuak egon

behar dute.Bestetik, ezinbestekoa dute fidagarritasuna; hau da, ikasleek egi

ten dituzten guztietan emaitza berbera lortzea, nahiz eta aldi bakoitzean ira

kasle desberdinak ebaluatu. Azkenik, baliozkoak izatea eskatzen zaie: testak

neurtu nahi dena neurtu behar du eta irakasleari lortu nahi duen informa

zioa eman behar dio.
Pentsakera honen jarraitzaileentzat, irakaslearen balorazioaren baitan

dagoen ebaluazioak ez ditu proba objetiboak bete behar dituen baldintzak

betetzen; izan ere, irakasle berak proba berbera modu bat baino gehiagotan

ebalua bait dezake, bere aldartearen eraginez edo. Horregatik, hain zuzen,

itzulpena edo idazlanaren ordez, ikasleari erantzunak ematea eskatzen dio

ten probak erabiltzen dira. Erantzun horiek zuzenak ala okerrak izan dai

tezke. Galderarik arruntenak aukera anitzekoak dira, eta edozein pertsonak

egin dezake proba-mota hauen ebaluazioa. Bestalde, itemez osaturiko pro

ba hauen beste abantaila bat hauxe da: puntuatzerakoan, erantzun zuzenak

bakarrik kontuan hartzen direnez, emaitza kuantifika daitekeela.

Segidan arlo bakoitza ebaluatzeko erabiltzen diren probak ikusiko

ditugu.

2.1. Entzutezko ulermena neurtzeko probak

Entzumenari dagokion trebetasunak bi arlo menperatzea eskatzen du:

soinuen bereizmena eta elementu espezifikoen ulermena. Horregatik, ira

kasleak banaka ebaluatu beharko ditu arlo hauek.
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Hizkuntza bat ikastekoan, ikaslea bere ama-hizkuntzako sistema fono

logikoa ikasten ari den atzerritar hizkuntzari egokitzen saiatzen da. Zailta

sunak azken honek sistema desberdina duenean sortzen dira. Hizkuntza

baten diferentzia fonemikoak deskribatzeko, jarraitu beharreko metodoa gu

txienezko pareak identifikatzean datza. Adibidez, "atzo" eta "atso" hitzen

kasuan, esanahiaren diferentzia soinu batean dago.

Entzutezko ulermena neurtzeko probaren helburu orokorra ikaslearen

ulermen-maila ebaluatzea da. Ulermen-maila hau fonemak bereizteko, azen

tua eta esaldien intonazioa ezagutzeko eta entzun duena buruz hartzeko gai

tasunaren neurrikoa da.

Beraz, maila honetan egiten ditugun probek hiru helburu ezberdin izan

ditzakete:

1. Bereizmen fonetikoa neurtzea.

2. Azentua eta intonazioaren zuzentasuna neurtzea.

3. Entzundakoa gogoan hartzeko gaitasuna neurtzea.

Entzundakoa gogoan hartzeko gaitasuna neurtzeko, argazki, mapa, ma

rrazki, diagrama eta abar dira baliabideak.

2.2. Mintzamena neurtzeko probak

Zenbait arrazoirengatik nahikoa zaila da ahozko produkzioaren eba

luazioa egitea. Lehenik, trebetasun hau objetiboki neurtzeko zailtasuna da

go. Erabiltzen diren erizpideak subjetiboak dira eta, gainera, erantzunen az

terketa ez da fidagarria ikasleak daukan ezagutza-maila eta gaitasuna

neurtzeko.

Gerta daiteke pertsona batek ia fonema guztiak ekoiztu ahal izatea, bai

na bere ideiak komunikatzeko gai ez izatea.

Bestalde, errore fonologiko eta sintaktikoak egiten dituzten pertsona ba

tzuei nahikoa ongi ulertzen zaie. Ahozko ekoizpena ebaluatzeko probetan,

batzuetan ez da posible mintzamen eta entzumen-trebetasunak banatzea.

Egoera normal batean bi trebetasunak elkar loturik daude, zeren eta ez bait

dago elkarrizketarik, besteak esaten duena ulertzen ez bada. Elkarlotura ho

nek areagotu egiten du proba hauek prestatzeko zailtasuna.

Proba hauek duten beste zailtasun bat beren aplikazioa da. Batzuetan

ezinezkoa gertatzen da ikasle-kopuru handi bati aplikatzea, ikasle baten gai

tasuna neurtzeko 10-15minutu behar badira.

Nolanahi ere, edozein azterketatan ahozko produkzioak nahikoa kalifi

kazio altua baldin badu, trebetasun honen ebaluazioak ere programaren ba

rruan zati garrantzitsua izan behar du.

2.2.1.Ahoz egiteko probak

Ahozko produkzioa neurtzeko ariketak oso sinpleak izan daitezke {erre

pikapena) ala zailagoak (perpausak transformatzea edo eraikitzea). Errepi

kapen-ariketek fonemen azentua edo intonazioa ebaluatzeko balio dute, ari

keta estrukturalek, berriz, ikasleak egitura horiek erabiltzeko duen gaita

suna neurtzeko.
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Bi sailetan sailka daitezke mintzamena neurtzeko probak:

1. Ahoz egiteko probak.
2. Marrazki edo irudien bidezko probak.

Ahoz egiteko proba hauek bi motatakoak izan daitezke:

a) Errepikapenezkoak

Entzuten dituen perpaus, esaldi edo hitzak errepikatzeko eskatzen zaio

ikasleari.

b) Estrukturalak

Ariketa.mota hau nahiko aproposa da ikasle baten aurrerapena

neurtzeko.
a) Esaldien transformazioa: ezezka jarri, galdera eran eman, orainaldi-

tik iraganaldira ...

b) Konbinazio-arlketak: esaldiak lotu ...

c) Ordezkapen-ariketak.
Hona hemen adibide batzu (J} : (Gonzalez de Txabarri, 1984, 18H85. orr.),

Iraganean eman

Gu etxeko sukaldean garbi ...

Mikel bapatean hil ...
Nahi izanez gero zu garaiz esna ...
Txoriak gure lagunak izan ...
Zuek mahairantz gehiago hurbil ...
Ni bazkaltzera joateko presta ...
Mila ekintza hura jakitean harri ...
Zu bilera horretan parte hartzeko apain ...
Egun hartan irakasle guztiak batera ager ...
Iaz Baztango lurraldeetan uda merke xamar igaro ...

Bi esaldiok lotu kausazko bat emanez

Udazkena da I zuhaitzei astroak erortzen zaizkie,
Jende asko dago 1gela horretan bero egiten du.
Berandu iritsi naiz./ dendariak atea itxi dit.
Sari bat eman digute f larunbatean afari bat izango dugu.
Moto berria erosi diot 1semea oso gustora jarri zait.
Lagun batek jo du I haurra negarrez ari da.
Alkondara zikindu zait I beste bat jantzi dut.
Oso gau iluna zen I nire andragaia beldur zen;
Azkarregi zihoan f arraultzeak lurrera erori zitzaizkion.
Ikasgelan jolasten ari zinen I irakaslea haserretu zenuen.

Ezezka eman

Bazkal ondoren ohean etzan gaitezke.
Emakume hori zure atzean eser daiteke.
Zu oso azkar jantz zaitezke.
Miren eta Xabier gaur berandu ohera daitezke.
Ni komunean izkuta naiteke.
Miren eztei horretan mozkor daiteke.
Gu logelan erantz gaitezke.
Amona eritegian bihar hil daiteke.
Zuek nahi duzuenean lanean has zaitezkete.
Ni bilera horretara garaiz hel naiteke.

.1
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2.2.2. Marrazki edo irudien bidezko probak

Entzumenezko ulermena neurtzeko erabiltzen diren marrazki edo iru

di berberak erabil daitezke ahozko produkzioa neurtzeko ere. Argazkiak edo

marrazkiak eragingarri onak izan daitezke ikasleak galdera-multzo bati eran

tzun ahal izateko edo bertan gertatzen dena azaltzeko. Dena den, proba hauek

ez dira hain objetiboak, ikasleek marrazki-serie berberari modu desberdi

netan erantzungo diotelako, Ikus adibide gisa (.2) (HABE, 198Sa).

Konta ezazu Istoriomutu hau. (Nahiduzun baliabideguztiak erabil ditzakezu)

S~MPE, VOLL TREFPER ( 197.S):Cartoons. ZUrk'h, Diogenes. 91· 1}5. nrr >

.2
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2.3. Irakurmena neurtzeko probak

Irakurmenari buruzko kapituluan ikusten den bezala, irakurmenak

trebetasun-multzo bat inplikatzen du. Adibidez, testuinguruaren barruan

agertzen diren hitz eta hitz-multzoen esanahia ulertzea; esaldien eredu es

trukturalak ere ulertzea; denbora eta espazioaren arteko erlazioak haute·

matea, eta halaber ideien sekuentziak ere; pasarte osoak ulertu eta ideia

nagusia aukeratzea; ondorioak ateratzea; informazio konkretu bat lortzeko,

abiaduraz edo modu kritikoan irakurtzea.
Gogora dezagun bi irakurketa-mota daudela, intentsiboa eta estentsiboa,

eta bakoitzak bere berezitasunak dituela. Horrela, irakurketa intentsiboan

testu laburra erabili eta edukiari buruzko galdera konkretuak egiten dira.

Irakurketa estentsiboan, ordea, testu luzeagoa erabiltzen da eta egiten di

ren galderek testuaren ulermen globala neurtzen dute, jasotako ideia nagu

siak eta ateratako ondorioak zein diren ikusiz.
Segidan irakurmena neurtzeko eredu batzuk ikusiko ditugu.

2.3.1. Hitzak edo esaldiak parekatu edo marrazkiak eta esaldiak konbinatu

behar direneko probak

2.3.2. Egia/faltsua erantzuna eskatzen duten probak

Asko erabiltzen da proba-mota hau ikaslearen irakurmena/ulermena

neurtzeko; ez bakarrik puntuazioa azkarra eta garbia delako, baita emai

tzek testua ulertzeko gaitasunari buruzko nahikoa iritzi zehatza ematen du-

telako ere.
Proba honek bi arazo ditu. Bata, ikasleak zuzen erantzun dezakeela eran·

tzun zuzena zein den urrutitik ere jakin gabe, o/oSOaukera bait ditu bata

ala bestea hautatzeko. Bestea, gutxienezko puntuazioa o/oSOadenez, balite

keela probak ikasleak behar bezala ez bereiztea, zailtasun-maila itemenen

o/o75etikgora hasten bait da. Dena dela, proba honek baditu hainbat aban

taila ere: batetik, ikasleen mailari dagozkien testuak aukeratzea oso erraza

da; bestetik, proba hauek nahikoa bizkor eta erraz osa daitezke.

Erantzuna eman beharreko proba hauetako galderak bi eratakoak izan

daitezke: testu bati lotuak edo testuari erreferentziarik egiten ez diotenak.

Dena den, edozein kasutan ere egiten diren galderek ulerterrezak izan be·

har dute. Ikus adibide gisa (.3).

JRAKURRI ETA GALDEREI ERANTZUNA EMAN

Koldo Mitxelena balio handiko gizona zen eta meritu ikaragarria zuena, dio

Miguel Pelay Orozkok. "Bizitzak ez zuen ondo tratatu" diote biografia guztiek.
Gerra-garaian gudari ibili zen eta gustora ibili ere; okerrena gerra ondorena izan

zen, 24 urte zituela S urtez egon zen kartzelan, berarentzat heriotze zigorra ere eskatu

zutelarik.
Kartzelan zegoela ekin zion linguistikako bere ezagutzak sakontzeari. Irakurri ere

asko irakurri zuen garai honetan. eta zalantzan egon zen matematikatako bidea hartu
edo hizkuntzak arakatzeari heldu. Azkenik, aberria eta euskararekiko konpromezua

zela ta, bigarrena aukeratu zuen.
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Euskara batuaren ardatza berak egin zuen eta behar historikotzat jotzen zuen, na
hiz eta garai hartan kontrako iritzi asko izan.

Liburu askoren egilea da, baina bere gustokoenak, duten aportazio teorikoagatik,
"Lenguas y protolenguas" 1963.ean idatzia eta "Fonetica Hist6rica Vasca" 1961.ean.

Bere liburu ezagunenak "Idazlan hautatuak" eta "zenbait hitzaldi" 1972.ean argi
taratuak biak.

Hala ere, bere lanik handiena Azkue hiztegiaren eguneratzea izan zen, eta horre
tan ari zela, hain zuzen ere, hil zen.

Titulu eta ohore askoren jabe zen, besteak beste, Euskaltzain osoa, "Real Acade
mia Espai'lola"ko kidea 1959.etik, Filosofia eta Letretan Lizentziatua, Linguistika In
doeuropeako lehen katedratikoa Espainia mailan, Alfonso X. Jakintsuaren gurutzearen
jabe. Halaber, bere jaioterriak, Errenderiak, kale eta institutu bati bere izena jarri zien.

Patxi Altunak oso gertutik jarraitu zion Mitxelenari. Ezagutu, 1963anezagutu zuen
Salamancan, Urte betez elkarrekin ibili ziren, Altunak Detxepareri buruzko tesia egi
ten zuen bitartean 1972anMitxelenaren idazlan-sorta zabal bat bildu eta gero "Idazlan
hautatuak" eman zuen argitara. Liburu horri esker, han eta hemen barreiatuta zeuden
haren testuak jende askorengana iritsi ziren.

"Zergaitik aukeratu nuen autore hau? Euskal idazlerik onena iruditzen zitzaidala·
ko momentu hartan. Euskara ikasteko, euskararen eredu literario, aberats eta dotore
bat neureganatzeko bera iruditu zitzaidan onena. Ordurarte Orixe iruditzen zitzaidan
bezalaxe. Mitxelenak esan nahi zuena juxtuk] asmatzen zuen eta hori ere lortu zuen
Orixek, baina hark ez zuen hizkuntz eredu bakarra erabiltzen eta Mitxelenak bai. Ha
rena eredu finko bat zen bai morfologia aldetik bai sintaxiari dagokionez, gero batua
izango zenetik oso gertukoa".

"Nik uste dut orain jende gehienak Mitxelenaren modu beretsuan idazten duela.
Berak "euskal letren aitagoia" deitu zuen Orixe eta orain bera ere horrela deitu beha
rrean gaude. Ezin sinestekoa da zenbat zekien, edozein momentutan gertu zeukan bu
ruan esan beharrekoa. Lanean ari garen guztion maisu izan da, asko edo gutxi. Eta
haren arrastoa ez da inoiz itzaliko euskal literaturan".

D.V. 1987ko urriak 13.

EGIA ALA GEZURRA

l. Azpeitian jaio zen 1930.ean.

EGIA GEZURRA

2. Gerra ondorenean bost urtez egon zen kartzelan berarentzat
heriotz-aigorra eskatu zutelarik.

3. Berak "Euskal letren aitagoia" deitu zuen Orixe,

4. Detxepareri buruzko tesia egin zuen.

5. Berak lortu zuen Espainiako Linguistika Indoeuropeako le
hen katedra.

6, Euskara batuaren eragilea bazen ere, ez zuen hizkuntz
eredu bakarra erabiltzen.

7. E.UT.G.n Filosofia eta Letretako dekanoa izan zen.

B. "Idazlan hautatuak" eta "Zenbait hitzaldi" dira bere liburu
ezagunenak.

9. Euskaltzain erdia zen.

10. Azkue(ren) hiztegiaren eguneratzean ari zen heriotzak ha
rrapatu zuenean.

.3
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2.3.3. Aukera anitzeko galderak

Aukera anitzeko galderak hiztegia edo egitura gramatikalen ulermena

neurtzeko erabiltzen dira baita irakurmena neurtzeko ere. Ikasleak hiru edo

lau aukeraren artean zuzena zein den antzeman behar du.

Proba honen arazoa prestaketa da, oso zaila bait da galderak edo auke

rak behar bezala formulatzea. Oztopo hau gainditzeko, Oller-ek (1979)pres

taketan zenbait urratsei jarraitzea gomendatzen du; hala nola, zer ebaluatu

nahi den garbi ikusi, aztertu behar ez diren beste ikasle batzuei aplikatu

proba, galdera zailegiak edo errazegiak kendu ...(lkus .4).

BERTSOLARI TXAPELKETEN HISTORIA

Bertsolariek elkarren lehian iharduteko usadioa Euskal Herria bezain zaharra
dela esatea ez dirudi gehiegi esatea denik. Halere, bertsolari-saioak eta lehiak noiz
danik egiten diren zehaztea aski gauza zaila da. Horrelakoez dagoen lehen berria
1609koa da. Urte hartan (XVII. mendearen hasieran, beraz), Iruneko apezpiku zen
Antonio Venegas de Figueroa-k "bertso-gudu" bat antolatu omen zuen Eukaristia·
ren omenez; Pedro Ezkurra, Mikel Aldatz, Joan Elizalde, eta Martin Porta! aukeztu
ziren hartara. Horixe dugu, beraz, lehenengo berria.

Gerora, hemeretzigarren menderarte hutsune handi bat ageri da alde horrela·
tik. Izan ere, hamazortzigarren mendea nahikoa iluna izan zen bertso-mundurako.

XIX. mendean, beraz, bertso-mundua apur bat piztu eta bertsolarien bilera edo
bertso-jaialdiak antolatzen hasten dira. Onerako eboluzio hori Abbadie lapurtar eus
kaltzalearen saioarekin burutu zen, "Lore [oko'l-en mugimenduaren gailurrarekin.
1860an izan ziren Abbadie-ren lehen Lore Jokoak, eta handik aurrera kasik mende·

-erdiz iraun zuten bizirik.
1926.urtean euskaltzale talde batek "Euskaltzaleak" elkartea sortu zuen, eta be·

rehala ekin zioten urtero Olerki Egunak zeritzenak antolatzeari. Olerki Egun ho
rien garapen bezala har genitzake 1935eta 1936anantolatu ziren estraineko Bertsolari
Txapelketak. ''Euskaltzaleak' 'en papera juakatzerakoan, ezinbestekoa da Joxe Ariz
tirnufio "Aitzol"ek izan zuen berebiziko garrantzia azpimarratzea. Esan liteke l930ean
berpiztu zela guztiz bertsolari-lehien ohitura hori, Toribio Altzagaren omenez "Eus
kaltzaleak" Elkarteak antolaturik, "Centre Cat6lico" antzokian izan zen saioarekin.
Txirrita, Lujambio, Tellatxipi, Zabaleta, Agirre eta Biloria bertsolarien artetik, epai·
mahaikoek Biloria izendatu zuten txapeldun, aho batez. Hortik aurrera ez zen rno
du hartako saiorik izan, Bertsolari Egunen txanda etorri arte.

1935.urteko San Sebastian egunez izan zen Donostian lehenengo Bertsolari Egu
na. Urtarrilaren 20an jokatutako hura izen horrekin bataiatu bazuten ere, gerraon
doko Bertsolari Txapelketa Nagusiekin homologa liteke. Donostiako "poxpolin"
aretoan "Euskaltzaleak" bazkuna eta "Euzko Gaztedia" izan ziren biak batera le
hen txapelketa haren antolatzaileak. Orduko Argia astekariak zioenez, "egundo ez
omen da orrelako euskel yai mamikorik izan Donostian".

Lekua eta eguna aukeratzea ere ez omen zen oso erraz gertatu, "...baifla Donosti
erria euskaldundu nairik, beren yaiari begira, yatorrizko euskel kutsu duan gauzik
egiten etzala-ta, Done Sebasten egunean, danbor soifiu artean, egitea erabaki zan".

Orduko kronikagilek kontatzen dutenez, bertsolarien besaulkiak bigunak eta
dotoreak ziren albo bietara. Ariztimufl.o "Aitzol"ek [ezar erazi zituen bertsolariok,
eta erdi-erdian epaimahaikoak. Antzinako erara, epaimahaikoek bertsoz adierazten

zieten bertsolarieri egin beharreko lana.
Honako hau izan zen epaimahaikoen epaia: aho batez, txapeldun "Basarri" auke

ratu zuten (100pezetako saria), zarauztarrak hogeitabat urte baino ez zituenean; bi·
garren sarirako "Matxin" (75 pta.]. Txirrita ez zen lau horien artean agertu, nahiz
eta "beste batzuek ere aukeratuak izango ziran, sari ugariagoak izan balira, ba bes
te bertsolari yaiorik ba-zan gudu onetan-la".

J.L., Jakin !987ko Uztaila-Iraila

.4
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1. Noizkoak ditugu lehen bertsolarien arteko lehiak?
a) XVII. mendekoa da ezagutzen dugun lehena.
b) Saioak XVII. mendekoak, lehiak lehenagokoak.
c) Oso zaharrak, baina hasieran Elizak antolatzen zituen.
d) XVII. mendekoak seguruenik.

2. xvm. mendeko bertsogintzaz zer dakigu?
a) Oso gutxi dakigu, ez dugu bertsogintzaren berririk.
b) Ez zegoen bertsolaririk XVIII. mendean.
c) XVIII.mendea iluna da bertso-mundurakoIrunean bertso-gudurik izan ez zelako.
d) Baziren bertsolariak baina ez bertso saioak.

3. Nor izan zen Abbadie?
a) Kasik mende-erdiz Lore Jokoetan bertsoak bota zituena.
b) Lore Jokoak eratu zituena.
c) Lore Jokoetan parte hartu zuen lehen bertsolaria.
d) 1860koLore Jokoetako irabazlea.

4. Besteak beste, zer egin zuten "Euskaltzaleak" izeneko taldekoek?
a) Lore Jokoak amaitu eta urte batzutara Olerki Egunak antolatzen hasi.
b) Lore Jokoen barruan Bertsolari Txapelketak antolatu.
c) 1926tikaurrera Bertso Txapelketak antolatu.
d) Olerki Egunetan bertsolari gisa parte hartu 193Seaneta 1936an.

5. 1930ean ''Centro Cat6lico" antzokian bertso saio bat izan zen.
a) "Euskaltzaleak" taldea omendu zen.
b) Aitzol omendu zen.
c) Sei bertsolari omendu ziren.
d) Toribio Altzaga omendu zen.

6. "Centro Cat6lico" antzokiko saioaz zer dakigu?
a) Ez zela haren ondoren modu hartako saiorik izan,TxapelketaNagusiak izan arte.
b) Bertsolarien artean sei aukeratu zituztela epaimahairako.
c) Epaimahaikoak denak bat etorri zirela eritzian,
d) Handik aurrera ez zela beste bertso saiorik izan.

7. 1935ekoUrtarrilaren 20an bertso saio bat izan zen Donostian.
a) Poxpolin, Euskaltzaleak eta Euzko Gazteriak antolatua izan zen.
b) Lehen Bertsolari Txapelketa Nagusia izan zen.
c) Bertsolari Eguna izena jarri zioten saioa izan zen.
d) Ez zen lehen Bertsolari Eguna izan, hau San Sebastian egunez izan baitzen.

8. Urtarrilaren 20ko saio hura antolatu zutenen asmoak.
a) Donostiari hiriburu zen aldetik zor zitzaion ospea ematea.
b) Donostiako jaiengatik protesta egin eta jai gehiago eskatzea.
c) Donostian euskaldunekin jai eta festa egitea.
d) Donostiako jaietan euskal giroa sortzea.

9. Saio hartan bazen epaimahaia.
a) Epaimahaikoek ere bertsoz jakin arazi behar zieten gaia.
b) Bertsolariak zeuden epaimahaikoen artean, erdi-erdian.
c) Kronikagileak ere epaimahaikoekin zeuden jezarrita.
d) Sei lagun ziren epaimahaian botoa eman zezaketenak.

10.Sari banaketari dagokionez,
a) Txirritak ez zuen saririk izan nahiz eta bertsolari txarra izan ez.
b) Sari ugariagoak izan balira ez zen Basarri txapeldun geratuko.
c) Txirritak izan zuen saria baina ez lehen lauen artekoa.
d) Txirrita ez zen saio horretan agertu bertsolari jaioa izan arren.

.4
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2.4. Idazmena neurtzeko probak

Hizkuntza arrotz bat ikasten ari den ikasleak hainbat pauso egiten ditu

bere idazmenaren garabidean. Hiztegia, gramatika, egitura sintaktikoak eta

abar menderatu behar ditu, zehaztasun eta jariotasunez idatziko baldin ba·

du. Lehen aldiko komunikazio idatziak parrafo motzak izango dira. Gero

zati luzeagoak idazteko gauza izango da. Horregatik, gaitasun honen eba

luazioak egituratua behar du izan, ikaslea gaitasun hau bereganatzerakoan

egiten ari den garapenaren alderdi guztiak neur ditzan.
Ondorioz, ikasleak oinarrizko trebetasunak menderatzen dituenean tres

na egokia gerta daiteke idazlan librea idatzizko produkzioa neurtzeko. Ho

rrela, ikasleak aukera izango du ideiak eta beraiek antolatzeko duen gaitasuna

azaltzeko.
Idazlanean egiten den galderak argia behar du izan, ikaslea idaztera bul-

tzatzeko modukoa. Ikasleak esateko zerbait edukitzeko modukoa behar du

izan probak; baita helburu jakinekoa ere: ikasleak idatziko duena zerbait

edo norbaitentzat izan dadila.

2.4.1. Egoera bati dagokion idazlana

Testua egoera jakin baten barruan idatzi beharrak mugatu egiten du idaz

teko estiloa. Beharpen honek nahikoa informazio emango digu klaseko ikasle

guztiei buruz bereizi egingo bait ditu trebetasun hau ongi menderatzen du·

tenak eta oraindik hobetu behar dutenak.
Egoerak prestatzeko baliabide asko daude: elkarrizketak, diagramak,

taulak edo marrazkiak ...lkus honako ariketa (.5)(HABE, 1985a) adibide gisa.

Euskaraz hitzegiten den herriska batera bizitzera joatea erabaki duzue. Horretara
ko. bidetik aparte dagoen baserri zahar bat aukeratu eta zuen trasteak eramateko garraio
-zerbitzuak alokatu. Baserria aurkitzea zaila denez, baserria non dagoen, zein bide hartu
behar duten, hau da, argitasun eta xehetasun guztiak eman beharko dizkiezu enpresa

koei, maparen laguntzaz.

.5
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2.4.2. Idazlan kontrolatua

Idazlan-mota honekin ikasleak ahalik eta akats gutxien egin ditzan lor

tu nahi da. Horretarako, erabili beharreko egitura linguistikoak eta hiztegia

ematen zaizkio hutsuneak dituen idazkian bakoitza bere lekuan koka dezan.

2.4.3. Idazlanari puntuazioa ematea

Nahiz eta idazlanak ez dituen proba objetiboaren baldintzak betetzen,

(ez baliozkotasunarena eta ez fidagarritasunarena), badira bide batzuk pro

ba hau objetiboagoa egiteko.

Hasteko, esan dezagun ikasle guztiek gai berberaz idatzi behar dutela.

Idazlan guztiak bi metodoren arabera ebalua daitezke: inpresio orokorrean

oinarrituz eta analitikoki. Lehenengoan, gutxienez bi irakaslek puntuatu be·

har dute idazlan berbera. Diferentzia handia baldin badago bien artean, idaz

Jana berriro irakurtzen da, puntuazioan bat etortzeko. Dena den, beste

irakasle baten laguntza izatea askotan zaila denez, erabilgarriagoa da meto

do analitikoa. Metodo hau irakasleak aurrez antolatuko duen puntuazio-taula

batean oinarritzen da.

Puntuatzeko metodo hau erabiltzen bada, beharrezkoa da malgutasu

na, ikaslearen mailaren arabera alderdi bati edo besteari garrantzi handia

goa ematea. Hasierako mailan gramatika eta hiztegia gehiago baloratuko

dira; goimaletan, berriz, egokitasuna eta jariotasuna.

Bada hirugarren metodo bat ere; erroreak kontatu eta bakoitzagatik pun

tuak kentzen direnekoa. Baina errore guztiak maila berekoak ez direnez,

metodo hau ez da gomendagarria. Nahiz eta idazlanean, hutsuneak egin,

ikasleak ideiak ordenean eta nahikoa argi idaztea lortzen badu, puntuazio

positiboa merezi du, beste batzuen aldean, kaskarragoa bada ere.

3. Etapa psikolinguistiko/soziolinguistikoa: proba integralak

Etapa hau psikolinguistikaren sorrerarekin batera garatzen da.

Proba integralen azalpena egin aurretik, beharrezkoa da etapa honek

hizkuntz ikaskuntzaz duen pentsakera adieraztea. Hizkuntza ikastea eten·

gabeko prozesua da. Etengabeko prozesu hau, bai ezagutzen garapenean bai

ekoizpen linguistikoa zuzentzen duten erregelen aplikazioan datza. Bestal

de, soziologiari esker hiztunaren ingurune soziala defini daiteke, eta, ondo

rioz, baita pertsona batek egoera sozial, ekonomiko eta ideologikoaren

arabera erabiltzen duen hizkuntz mota ere. Hiru arrazoi dituzte proba glo

balak bultzatzeko eta elementu diskretuzko probak baztertzeko:

L Hizkuntza ez da loturarik gabeko perpaus-multzo bat, esaldi integra

tuz osatutako eta denak batera neurtu beharreko osotasuna baizik.

2. Hizkuntz ikaskuntzak helburu bat bilatzen du: komunikatzea. Beraz,

neurtu beharrekoa komunikatzeko gaitasuna da eta ez hizkuntzaren eza

gutza formala.
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3. Elementu diskretuzko probak orokorregiak dira balio izateko. Beraz,

proba bereziagoak behar dira.
Proba globalaren xedea, ikasleak aldi berean hizkuntzako elementu as

ko erabiltzeko duen gaitasuna neurtzea da.

Hortaz, proba hauek trebetasun bat baino gehiago eta osagai gramati

kal bat baino gehiago hartzen dute kontutan.

Proba globalen artean Cloze-testak eta diktaketa dira ezagunenak.

3.1. Cloze-teknika

Cloze-teknika Taylor psikologoak erabili zuen lehen aldiz. Gestalt psi

kologian oinarritua dago, eta pertsonak behin eskema baten egituraz jabetu

ondoren eskema osatzeko duen ahalmenaz baliatzen da. Esate baterako, ar

belean gizon baten aurpegia marrazten baduzu, belarri bat eta bekain bat

gabe ikasleak marrazkia osatzeko gai izango dira, zer den antzeman badute

behintzat.
Testu batean ezabatutako hitzak osatzeak ikasleak aurrez ikasitako eza

gutza gramatikalak gogoratzea eskatzen du.
Hasieran, eta Taylor-ek berak proposaturik, Cloze-teknika hau, idatziz·

koaren ulerkuntzarako proba bezala erabili zen ingelesa lehen hizkuntza zu

tenekin.
Oraintsuago, eta Carroll-ek proposaturik, teknika hau atzerritar ikasleen

idatzizkoaren ulerkuntza neurtzeko erabiltzen da; gero eta nabarmenagoa

da interesgarria dela Cloze-testak erabiltzea edozein hizkuntza irakasteko

orduan.
Pamela Riley-k honela definitzen du:

"Cloze-prozedura prosa-zati batetik zenbait hitz ezabatu eta irakurleak,

hutsuneak betez, ematen duen erantzuna ebaluatzeko metodo bat da. Ira

kurleak emandako erantzunei esker ebalua daitezke bai irakurmenaren eta

baita irakurritakoaren ulermena ere:' (Bergara, 1985, 162. or.)

Cloze-testak egiteko, 200 edo 250 bat hitzeko irakurgaiak hautatu behar

dira, bai egituraren eta bai lexikoaren aldetik hitz-klase desberdinen artean

oreka egokia lortzearren. Hitzak ezabatzeko, araurik gabe eta mekanikoki

ondoz ondoko n-garren (7-8normalki) hitz guztiak ezabatuz, edo zenbait eriz

pide (hitz-klaseak, erredundantzia edo aurrikusgarritasuna} kontutan har

tzen dituzten bideei jarrai dakieke.
Proba bikoitza dela esan daiteke, zeren hutsuneak bete behar bait dira;

baina, bestalde, testuingurua ezagutzea ezinbestekoa bait da, testua osatu

nahi izanez gero. Beraz, ikusten dugu ezagutze-proba dela eta, aldi berean,

ekoizpen-proba.
Esan bezala, hasieran idatzizkoaren ulerkuntzarako teknika izan zen

arren, beste aspektu batzuk ere neur ditzake; hala nola, ortografia, hiztegia,

morfosintaxia ...
Hona hemen Cloze-teknikarekin lotutako aspekturik garrantzitsuenak:

testuaren hautapena, testua aurrez ezagutzea ala ez, ezabatzeko hitzen ko

purua, ezabatzeko era eta puntuazioa.
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Testuaren hautapenari buruz, proba egin behar duten ikasleen mailari

dagokion testua hautatzea izan behar dugu kontutan: ez errazegia, ez zaile

gia. Testua aurrez ezagutzeak ala ez izan dezakeen eragina ez dago batere argi.

Ezabatu beharreko hitz-kopuruari buruz, normalean 7-8 hitzetatik bat

ezabatzen da; sarriago ezabatuz gero, testuaren ulerkuntza gehiegi zailtzen

da, eta hitzak bakanago kentzen baditugu, berriz gehiegi errazten. Dena den,

kopuru hori ezartzeko, ikasleen ulerkuntz mailarekin jokatu beharko dugu.

Ezabatzeko erarik egokiena zein den jakiteko, Cloze-test horretan zer neur

tu nahi dugun jakin beharko dugu. Honen arabera, baditugu zenbait Cloze

-teknika desberdin:

1.Cloze klasikoa: n hitzetatik bat ezabatu, perpausaren barruan zein ka

tegoria gramatikaletakoa den kontuan hartu gabe.

2. Hautapenezko Cloze-testak edo estrukturalak: n hitzetatik bat kendu

beharrean, neurtu nahi denaren arabera aukeratutakoak (aditzak, ad

berbioak, izenordeak ...) ezabatu.

3. Cloze nahasia: testua bi zatitan banatzen da; bata Cloze klasikoaren

arabera prestatzen da eta bestea hautapenezko Cloze-testaren edo Cloze

-test estrukturalaren arabera.

4. Cloze alderantzizkoa: kasu honetan ezabatu beharrean erantsi egiten

dira hitzak. Ikasleak sobera dagoen hitza ezagutu eta ezabatu egin be

har du.

5. Ahozko clozea: testua ahoz aurkezten da; hutsuneak pausaz edo zen

bakiz ordezkatzen dira (kasu honetan zenbakia ere irakurtzen da. Beste

posibilitate bat da pausara iritsitakoan ikasleek guztiek perpausaren

erantzuna eman eta berehala zuzentzea. Hitz ezabatuak bukaeran jar

tzea izango da beste era bat. Horrela azterketariak erantzuna asmatze

ko ez du ondoren datorrena jakin beharrik.

6. Azken mota honetan, nahiz eta abiapuntua Cloze-teknika izan, zertan

bilakatu den ikusita, ezin dugu cloze-tzat hartu. Proba honetan hutsu

nea ezartzen den lekuan aukera batzuk ematen dira, horietako bat ba

karra delarik zuzena. Ikusten denez, hauek cloze-testak baino gehiago

aukera anitzeko galderazko testak ematen dute.

Puntuazioa ematerakoan, zein hitzi eman behar zaio balioa, hitz zuze

nari ala testuinguruaren arabera gramatikalki zuzena den edozein hitzi?

Autore batzuentzat, ez du axolarik bata edo bestea puntuatzeak; beste

batzuentzat, ordea, batak garrantzi handiagoa du besteak baino. Ez dago iritzi

bateraturik.

Dena den, gehienetan baliozkotzat ematen den erantzuna testu orijina

lean agertzen dena da edo, hori ez bada, sinonimorik hurbilena.

Proba pasa eta puntuazioa eman ondoren, orain ikusiko dugun taulak

adieraziko digu gutxi gorabehera emaitzen esanahia:

1.Erraztasuna dutenen maila: %50-%100.Maila hau duenak erraz uler

dezake.

2. Argibideak behar dituztenen maila: %38-%50.Zenbait argibideren la

guntzaz irakurritakoa ulertu ahal izango du maila hau duenak.

3. Maila hau duena ez da testuaren eskemaz jabetzeko gauza, nahiz eta

irakurritako zenbait zati ederki deszifratzeko gai izan.
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Bigarren hizkuntza helduei irakasteko metodo zenbait deskribatzeko asmoz,

kapitulu honek, sarrera honetaz gain, hiru atal nagusi ditu: bata metodoen des

kribapen-analisirako oinarrizko markoa finkatu nahi duena da, bigarrena me

todo zenbaiti buruz banakako azterlana eskaintzen duena eta azkena, iruzkin

gisa, metodo horien baliagarritasuna nola neurtu behar den argitzeko helburua

duena. Kapitulu honen irakurketa erraztu nahian, egitura honen osagaiak on

doko pasarteetan zertxobait zehaztuko dira. Edozein modutan ere, ez da ahaz

tu behar hizkuntza berrien irakaskuntz metodo nagusien panorama hain orri

gutxitan azaldu nahi izanak ezinbestean karikatura-arriskua daramala. Azal

pen osoago baterako ikus Richards eta Rodgers (1986)eta Gardner (1981).
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1. Markoa zertan datzan

Metodo jakinak azaldu eta kritikatu aurretik, aski lagungarri gerta dakioke

irakurleari honako galdera hauei erantzutea:

- zer esan nahi du 'metodo' hitzak?

- zein zientzia dira metodoen oinarriak?

- zeintzuk dira metodogileak egin beharreko aukera nagusiak?

2. Metodoen banakako azterketa

Aipatuko diren metodoak, zorrozki hitz eginda guztiak metodoak badira,

ez dira inondik inora dauden guztiak, egun erabiltzen direnen arteko aukera

bat baizik, esku-liburu honek gaurko irakasle eta irakaslegaiei metodoen gaur

ko panorama eta ez metodo guztien azalpen historikoa eskaini nahi bait die.

Zerrendatutakoetatik denboran zehar ondoz ondoko aurrerapen-hobekuntza ger

tatu den ustea ateratzen duen irakurleak gogoan izan behar du, inguruko zien·

tziek benetako aurkikuntzak erdietsi badituzte ere, metodoen osakeran zaila

dela hizkuntzen irakaskuntzaren historian nonbait hazirik edo aitzindaririk ez

duen jokabide berririk topatzea: kapitulu honetan aipatuko den azken rneto

doak, adibidez, ez du irakasteknika berri bakar bat ere aurkezten, proposatzen

duen betidanikoen erabilera berria bada ere.

3. Metodoen ebaluazioa

Azkenik, metodoen arteko aukera arrazoitua egin ahal izateko zenbait bal

dintza azaltzen dira. Kapituluan zehar azaltzen diren metodoen panorama ez

da inola ere Euskal Herriko ikasgeletan isladatzen: aukera berriak egin ahal

izateko, neurketa-tresnak eskuratuz joan behar da.

A ) Metodoen deskribapen-analisirako oina

rrizko markoa

1. Metodoaren definizioa

Kapitulu honetan erabiliko den esanahian, metodoa ikasleei ezartzen zaiz.

kien ikas-helburuek,horiek eskuratzeko hizkuntz irakasleak gelan dituen jokabi

deek eta prozedurek eta erabiltzen dituen tresneria eta ikas-materialek osatzen

dute, irakaslea konturatu ala ez eta metodo hori agerikoa zein aipagabekoa izan.

Metodo askori, gainera, ikas-helburuak noraino lortu diren aztertzeko neurpide

jakinak dagozkio, horretarako bereziki asmatuak. Aztertuko diren metodoek

alderdi guzti hauen artean nolabaiteko batasuna edo koherentzia suposatzen

dute; baina eguneroko klaseorduan gertatzen denari horixe falta zaio sarritan,
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aipatutako elementu bakoitza partaide arras desberdinak definitzen duelako:

agian erakunde ofizial batek programa, argitaletxeek testuliburuak, ikastetxe·

ko klaustroak testuliburuaren aukera eta irakasleak bere jokabideak, egunez

eguneko ikaste-xedeak eta berekasako materialak. Funts metodologikorik ga

beko irakasleak, alderdi horiek baterabildu beharrean, elkarrekiko lehian jar

ditzake; hoberenean, aldiz, jarrera informatu eta eklektiko baten bidez, irakaste·

-tradizio desberdinetako prozeduren ondareak bere gisako 'metodo' batean ur
tu ditzake irakasle jantziak.

Definizioari buruzko puntu hau bukatzeko, terminologiari buruzko ohartxo

bat: beste hizkuntza zenbaitetan bezalaxe (Galissoneta Coste, 1976,341-343.orr.)

hizkuntz irakasleek ez diote 'metodo' hitzari ez eta bere kidea den 'rnetodolo

gia'ri zentzu-esparru finkorik aitortu. Idazle batzuk zentzu zabalagoan erabiltzen

dute, esate baterako Richards eta Rodgers (1986,28. or.),bestek estuagoan, adi·

bidez argitaletxe jakineko testuliburu-sorta aipatzeko. Azken zentzu honetan

izan ezik, 'metodologia' sarritan gauza bera esateko erabiltzen da, baina ondo·

ko lerroetan oinarri teorikoen azterketa eta kritikarako gordeko da.

2. Metodoen oinarriak

Hizkuntzaren deskribapenetatik eta ikasprozesuarenetatik aukeratzen diren

programazioak eta eratortzen diren jokabideak, ikas-helburu zehatzak, tresnak

eta materialak dira metodoen elementu nagusienak. Hizkuntzen deskribapena,

metodo jakinak azaltzerakoan ikusiko denez, oso era desberdinetara egin da

azken mende honetan zehar: hemen nagusi diren zientziak linguistika (honen

barnean fonetika, fonologia,gramatika, semantika, lexikologia,berbaldi-analisia

etab. sartzen direlarik) eta linguistika aplikatua dira. Linguistikak ematen duen

deskribapenetik abiatuta programazioak linguistika aplikatuaren laguntzazauke
ra eta ordena daitezke.

Psikologia orokorrak eta, hizkuntz ikaskuntzari begira bereziki, psikolin

guistikak edukin horiek nola eskuratzen diren azaldu nahi dute: hauetan ere,

ikuspegi arras desberdinak ezagutu dira mende honetan zehar.

Metodoek garrantzi desberdina ematen diote irakastearen deskribapenari:

hor atzean dauden zientziak psikologia eta pedagogia dira, jakina. Irakastea·

ren urratsez urratseko analisia psikopedagogiari egozten zaio.

Teknologiak metodo batzuetan bakarrik du tokia: magnetofoiaren erabile

ra gaur egun ia unibertsalizatu bada, herri aberatsetan behintzat, hizkuntz la

borategiari ez zaio horrela gertatu: badirudi gero eta gutxiago instalatzen ari

direla. Bideoa, nola erabili zalantzak badaude ere, zabaltzen ari da eta ordena

doreak ere bai, baina mantsoago. Azken honetaz, ikus Eusko Jaurlaritza (1985,
69-77.orr.).

Metodo gehienek ez dute normalean marko sozial zabala oso era esplizi

tuan jasotzen. Horrexegatik, metodo jakinak (murgilketazkoa,kasu) kultur egoe

ra batetik bestera lekualdatzen direnean, porrot egiten dute sarritan, faktore

sozial horiek kontutan ez hartzeagatik. Soziologia da era horretako kezken

atzean dagoen zientzia eta hizkuntzaren soziologiaridagokio,adibidez, hizkuntza

jakin bati aitortzen zaion status-a eta, psikologiarekin batean, honek ikasleen·
gan izango duen eragina aztertzea.
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Baina gizarte-marko hori baino xeheagoko mailetan ere lagungarri gerta

daitezke soziologia eta psikologia: ikaskuntzak nonbait gertatu behar du eta,

bigarren hizkuntzena maiz erakunde baten markoan gertatzen da, baldintza

horrek dakartzan ongaitz guztiekin. Bi zientziek argitzen digute instituzio ba

rruko botere-harremanak eta ikasleen arteko harremanen berarizko dinami

kak klaseko giroan izan dezaketen eragina.
Laburbilduz, metodoen atzean eragina duten alderdi guzti horiek azaltzen

dira .1 diagraman.

IKASKUNTZA GERTATZENDEN M!KRO-MAKRO SOZIALAREN DESKRIBAPENA

t1) INSTITUZIOA !2) TALDE-KLASEA

[HIZKUNTZ) IKASKUNTZAREN
DESKRIBAPENA

HIZKUNTZAREN
DESKRIBAPENA

PLANTEAMENDUA

IRAKASKUNTZAREN
DESKRIBAPENA

lkas v helberuak

METODOA

lkasrnaterialaketa trcsnak
Irakaslearen jokabideak
(Neurpidcakl

(Teknologia)

(.1)

Metodoetan eragina duten indarren benetako konplexutasuna (aldagai po

litikoak eta ekonomikoak isilpean geratu dira, adibidez) isladatzeko balio ez

badu ere, iruditxoak bigarren atalean egingo diren glotodidaktika-arloko oha

rrak egituratzeko marko bat behintzat eskaintzen du. Edozein modutan ere,

ez dituzte metodo guztiek alderdi guzti hauek beti kontutan hartzen, ez eta

bakoitzari pisu berdina aitortzen. Ondoko deskribapenetan, bestalde,giza marko

zabala bazterrera utziko da, oro har.

3. Metodogileek egin beharreko aukerak

Zeintzuk dira metodo bat prestatzekoan egin beharreko aukera nagusiak?

Planteamendu bat, hots, hizkuntza berria ikasteko bideei buruzko ikuspegi oro

kor bat aukeratzekoan, metodogileek, irakasleek bezalaxe, norbait hizkuntza

berria menderatuz joateko, irakasbiderik onuragarriena noraino datzan klase

-emankizun formalak burutzean eta noraino komunikazio naturala bultzatzean

erabaki behar dute. Planteamendu batzuek bi joera hauek baterabiltzen dituz

te; beste batzuek, ordea, mutur batera edo bestera jotzen dute.
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Programazioari dagokionez, gaur egun hiru aukera nagusi daude:

- Ikas beharreko item linguistikoak zerrendatu eta agian ordenatzea.

- Hizkuntz funtzioak eta nozioak (horien esponente linguistikoekin batean)

zerrendatu eta agian ordenatzea. _

- Ikasleek eskuhartu beharreko ekintza komunikatiboak zerrendatu eta or

denatzea.
Oro har, planteamendu-mailan klase-emankizun formaletara jo duenak he

men lehen edo bigarren aukerara joko du, hizkuntz helburuak zehaztuz mate

rialak diseinatu aurretik. Ikasprozesuari lehentasuna ematen diotenek, aldiz,

hirugarren bidea hartu ohi dute, beraientzat garrantzitsuena ikasleek ikasi ahal

izateko eskuhartu beharreko ekintzak bait dira. Prozesu horren definizioa ikas

leen eskuetan uzten duten neurrian, edukin linguistikoak sarritan eskola eman

ondoren bakarrik jakin ahal izango dituzte. Ikuspegi hauen ondorioz, noski,

zehaztuko dira egunez eguneko ikas-helburuak.

Materialei dagokienez, funtsezko aukerek ere ardatz horiek kontutan har

tu behar dituzte: programazio estruktural edo funtzionalean oinarritutako plan

teamendu formalean, hizkuntz arau jakinak lantzeko edo hizkuntz funtzio edo

nozio bat gauzatzeko ariketak ugari izango dira: ekoizpenaren zuzentasuna lor

tzea izango da helburu nagusia eta horretarako irakaslea zuzenketa-teknikez

baliatuko da. Haurrek ama-hizkuntza eskuratzen duten erako ikasprozesua sus

tatu nahi dutenek, aldiz, jariotasunari emango diote lehentasuna, horretarako

materialak honako ezaugarri hauek izango dituztelarik:

- Iharduerak helburu komunikatiboa behar du: helburua hizkuntz forma

jakin bat zuzen erabiltzea bada, ez da komunikatiboa; helburua ez-peda

gogikoa -joko bat irabazi, zerbait asmatu, informazioren bat zuzen

transmititu- bada, ordea, bai.
- Partaideak mezuan zentratuko dira, ez azalpidean, hots, zer esan nola esan

baino garrantzitsuagoa da.
- Informazio-hutsarte bat behar da: partaide bakoitzak besteak zer adiera

ziko duen aldez aurretik seguru baldin badaki, ez dago benetako komu

nikazio posiblerik.
- lharduerak sortzen duen komunikazioak negoziatua behar du izan. Ari

ketak aldez aurretik finkatzen baditu hizkuntz formak, hau ez da posible

izango: partaideek, kidearengandik jasotzen duten feedback-aren arabe

ra, beren azalpenak egokitzeko eskubidea behar dute.

- Edozein baliabidez balia daitezke partaideak, jatorrizko hiztunek erabil

tzen dituztenak izan ala ez: irakasleak ezin du, beraz, zuzenketarik egin.

Oro har eta lege bihurtu gabe, honelako iharduerak material osagarrietan

topatu ohi dira; azalpidearen zuzentasuna jomugatzat dutenak, aldiz, testulibu

ru arruntetan.
Irakaslearen jokabideei gagozkielarik, hiru paper nagusi ditu aukeran:

-jakitunarena.

-Ikuslearena.

-Partaidearena.
Lehenengo kasuan, irakaslea jakitun bada, ikasleak beragana joango dira

informaziobila. Egoera hau ongi doakio zuzentasun gramatikala azpimarratzen

duen irakasleari, forma-zuzenketa ugari egiteko aukera izango bait du. Paper-
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-hartze honen aurka, ikus Eusko Jaurlaritza (1985,53-61. orr.). Ikusleak, aldiz, 
ikasleek elkarrekiko lanean iharduteko baldintzak sortuz gero (eta hori ez da 
eginbehar makala), ez du ia zeregin ageririk; dena den, horrela jokatuz gero, 
ikasleen arteko interakzioak ez die agian hizkuntza berriarekiko kontaktu uler- 
garri eta zuzen nahikoa aberatsik emango, batez ere denak maila berdintsuan 
badabiltza. Krashen-ek (1981) esango lukeenez, ikasleek ez <lute baldintza ho- 
rietan beti input ulergarri aski topatzen. Hirugarren paperak, azkenik, hizkuntza 
berriaren berbaldi-zatiak ahoskatzea eta gramatika-araurik gabeko laguntza ema- 
tea eskatzen dio irakasleari, zaintzaileak haurrari bezalaxe. Hau beharbada ezi- 
nezkoa da gela handian, baina banan banako edo taldetxokako hitz-trukaketetan 
posible gerta daiteke. Azken bi paper hauek asumitzen dituzten irakasleek ikas- 
leei formalki zuzenketak ez egitea nahiago izango dutela espero izatekoa da; 
horrek ez du 'esan nahi zuzenketak egiteko ohizko berbaldi-baliabideak baz- 
tertzen dituztenik: argitasun gehiago edo esandakoa berronestea eskatuz, infor- 
mazio-rnailako inkoherentziak seinalatuz edo birformulazio parafrastikoak egi- 
nez, ikasleei feedback-a eskain diezaiekete, zuzenketa formalik egin gabe. 

Azkenik, neurpideak direla eta, ez dute metodogile guztiek neurpide ze- 
hatzik proposatzen. Ikaspuntu linguistiko zehatzetako metodoek banakako ikas- 
puntu horiek ikasi diren ala ez hautemateko teknika ugari sortu dute: hutsuneak 
bete, aukera anitzeko galderak (AAG) etab.; baina zuzentasuna, hasiera batean 
behintzat, aide batera uzten duten metodoek oro har neurpide gutxi eman izan 
dute. Testuinguruan jarritako galderetara eta neurri globalagoetara jo ohi ba- 
dute ere, dudarik gabe, hutsunea edo gutxienez ahulezia dute alderdi honetatik. 

Metodo batek maila guzti hauetan aukerak egin ditzake, joera batekoak 
eta bestekoak beharbada baterabilduz. 

B) Metodoen banakako azterketa 
Atal honetan hainbat metodo azalduko dira eta aztertuko, metodo-multzo 

batzuei buruz aparteko oharrak eginez. Helburua ez da metodo jakin bat alda- 
rrikatzea eta besteak gaitzestea, metodo bakoitzaren zer nolakoa eta oinarriak 
agerian jartzea baizik. Ezin da jadanik irakaste-ortodoxiaz hitz egin. 

1. Metodo tradizionalak 

Ario honetan bi metodo dira aipagarri: gramatika-itzulpenezkoa eta zuzena. 

1.1. Gramatika-itzulpenezko metodoa 

Metodo hau, Europa osoan zehar ezsguna, latin eta greko hizkuntzetarako 
irakasbideetatik atera da. Bere ezaugarri nagusiak honako hauek <lira. 

Helbutuek 

Hizkuntza idatzia menderatzea, hizkuntza horretako literaturaren autore 
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nagusiak ezagutu eta estimatzeko. Ikas-helburu zehatzen zailtasunaren arabe- 
rako ordenaketarik ez dago, hasierako bertsioetan behintzat. 

Ikasmaterialak eta tresnak 

Eskolako betidaniko materialez baliaturik (testuliburua, arbela, papera eta 
idaztresnak) metodo honek, ikasleei hiztegi-zerrenda eta, hala balegokio, dekli- 
nabidea eta aditz-jokoa buruz ikastea eskatu ondoren, lehenbizi azaltzen ditu 
gramatikazko arauak ikasleen ama-hizkuntza eta gramatikazko analisi tradi- 
zional bati zor zaion metamintzaira erabiliz; bigarrenik, arau horiek itzulpe- 
nezko ariketetan aplikatzen ditu, ikasleek emandako arauak kasu jakinetan nola 
aplikatu Jantzen dutelarik. Ahozko ariketarik garrantzitsuena eta ia bakarra 
ozenki irakurtzea da, ahoskuntzari, teorian behintzat, garrantzia aitortuz, Lantzen 
diren testuak oro har literario samarrak izan ohi dira, eguneroko aho-hizkun- 
tzatik urrun geratzen direnak. 

Irakaslearen jokabideak 

Irakaslea jakitun da, ikasleei jakituria irits erazi behar diena. Gelaren fun- 
tzionamenduak hura du ardatz. Prestakuntza aldetik gramatika-analisian jan- 
tzia behar du izan, nahiz aho-hizkuntza menderatu ez. 

Neurpideak 

ltzulpenaz eta diktaketaz baliatzen da nagusiki, batzuetan arauen azalpen 
esplizitua eskatzen delarik. Batzuetan metamintzairaz definitutako esaldi-ma- 
nipulazioak egitea edo izen/aditz-paradigmak zerrendatzea eskatzen da. 
Goirnailetan, idazlanaz eta literaturaren analisiaz eta kritikaz balia daiteke. 

Kritika 

Gaur egun metodo honen helburuak ikasle gutxiren beharrak asetzen di- 
tuzte, hauek gehienetan aho-hizkuntza lehenesten dutelako. Atzean dagoen hiz- 
kuntz deskribapena latinari eta grekoari dagozkien kategorietan oinarritzen da, 
irakatsi beharreko hizkuntzarako egoki izan ala ez. Hizkuntza logika-sisterna- 
tzat joz, ikastea era esplizituko menderatze intelektuala baino ez da. 

1.2. Metodo zuzena 

Aurreko metodoaren hutsunean kontrako erreakziotzat jo daiteke aldaera 
bat baino gehiago duen metodo hau, zeinen ezaugarri nagusiak ondokoak diren: 

Helburuak 

Nagusiki ahozko hizkuntza ikastea; hemen ere ikas-helburu zehatzen or- 
denaketarik ez dago. 
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Ikasmaterialak eta tresnak

Aurreko metodoaren materialez gain, irudiak eta objektuak erabili ohi di

tuzte irakasleek.

Irakaslearen jokabideak

Irakasleak itzulpena, ama-hizkuntzaren erabilera eta hitz-zerrendak buruz

ikastea ahal duen guztietan baztertzen ditu. Lehenbizi material berriaren esa

nahia adierazten du, bide ez-linguistikoen bidez (horregatik behar ditu irudiak

eta objektuak), gero hori praktikatzera pasaz, azkenik ikasi berria elkarrizke

taren bidez landuz eta berehalako zuzenketa eskainiz. Irakurketan ikasleek eze

zagunaren zentzuaz inferentziak egin behar dituzte. Gramatika-arauak ez ditu

irakasleak era espresuan azaltzen; ikasleak indukzioz zehaztera bultzatzen ditu.

Kritika

Neurpideak

Metodoaren bestelako alderdiak isladatuz ahozko elkarrizketari garrantzi

berezia ematen zaio.

Gramatika-itzulpenekometodoarekin konparaturik, ez du hizkuntzaren des

kribapenean oinarri berririk bilatzen, jaio berria zen fonetika-arloaren emaitze

tan ez bada; aldatzen den bakarra da deskribapen horren barruan aukeratzen

diren xedeak; ahozko formetan idatzizkoetan baino arreta gehiago ipiniz. Meto

do honek, ama-hizkuntzaren ikasprozesua kopiatu nahian, objektutik hizkuntz

etiketara 'zuzen' jo nahi du. Kontzeptu abstraktuak bide honetatik azaltzea ne

keza izango da, noski. Arrazoi berdinagatik ahozko trebetasunak lehenesten

ditu. Bigarren hizkuntza oso ongi menderatzen duen irakaslegoa eskatzen du,

gelaren bizitasuna gordetzeko ahalmena izango duena, testuliburuek laguntza

mugatua eskaintzen bait diote.

2. Iraultza estrukturalista-behaviorista

Bigarren gerrate mundialaren ondorioz tajutu ziren hurrengo metodoak.

Hainbat herri desberdinetan aurrera eramaten ari zen gerlarako, EEBBek ber

takoekiko harremanak errazteko hainbat hizkuntzaren hiztunak behar zituz

ten. Metodoa prestatzea egotzi zitzaienak, bai hizkuntzaren analisian, bai ikas

prozesuarenean metodo tradizionalenak baino zientifikoagotzat jotzen zituzten

uste batzuen jabe ziren: ondorioz, metodo-multzo berri bati ekin zitzaion.

Garai hartako psikologianbehaviorismoa zen nagusi. Behavioristentzat,hiz

kuntza portaera-mota bat baino ez da: ibiltzea, jatea edo animalien beste edo

zein ohitura edo portaera ikasten den era berean ikas daiteke. Lehendik jakina

zenez, animalien portaerak molda daitezke. Estimulu bat ematen da, erantzun
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jakin baten bila. Erantzun hori lortzen ez bada, estimulu/erantzun lotura sortze

ko, gehiago praktikatu behar da. Animaliak eskatutako erantzuna ematen due

nean, sari bat jasotzen du: txakurrak haragia, zaldiak azukrea eta, gurera itzu

liz, ikasleak irakaslearen irribarrea edo oneritzia. Azkenean erantzun egokiak

automatiko bihurtzen dira; desegokiak pixkanaka desagertuz doaz, jaramonik

egiten ez zaielako eta ezerk indartzen ez dituelako. Bide honetatik edozer ira

kats omen daiteke, urratsez urrats joanez gero.

Hizkuntzaren deskribapenari gagozkiolarik,joera orokor baten barruan az

ken urteotan aldaera asko sortu direla azpimarratzekoa da. Hizkuntz deskriba

pen berri hauek ahalik generalizazio zabalen eta sendoenak egitea bilatu dute.

Lehengo testuliburuetan joera-arauak eman eta gero salbuespenak zerrenda

tzea bazen, linguistika estrukturalista berrian oinarriturik, metodogileek salbues

penak ere azalduko lituzkeen arau orokorra finkatu nahi izan dute, esaldi

zuzenen osakeran arreta berezia ipiniz.

Ondoko lerroetan bi metodo bereizten dira: audiolinguala eta ikus-en

tzunezkoa (edo estruktural globala edo, bere aldaera frantsesean, SGAV,hots,

metodo estruktural global audiobisuala). Bien arteko matizazioak badaude

ere, ez da ahaztekoa batetik marko teoriko beretsuan bil daitezkeela eta bes

tetik audiolingualaren ondoz ondoko bertsioak ikus-entzunezko metodoeta

ra hurbilduz joan zirela.

2.1. Metodo audiolinguala

Ikus ditzagun lehenbizi metodoaren ezaugarriak.

Helburuak

Ahozko hizkuntzari ematen zaio lehentasuna; benetan erabiltzen den hiz

kuntza irakatsi nahi da eta ez halako batek ezarritako norma literarioa. Hel

buru hori betetzeko, urratsez urratseko ikas-helburuak ezartzen dira, honako

arau hauek guztiz edo partez kontutan hartuz:

- Hizkuntza baten muina harreman-sistem~ denez, hitzak harremanetan

jartzen dituzten egiturak hitz solteak baino garrantzitsuagoak dira. Hiz

tegia ikastea, beraz, bigarren mailako arazoa da.

· Errazenetik zailenera, ezagunetik ezezagunera igarotzeko ordenatuko

da ikasi beharrekoa.

- Ikasi beharreko hitzak ere mailakatuko dira, maiztasunaren, eskura

garritasunaren eta antzeko erizpideen arabera sailkaturik.

- Elementu berri bakoitza ikasteko, entzun egin behar da lehenbizi, ge

ro esan, hirugarrenez irakurri eta azkenik idatzi, ordena naturala erres

petatuz.

-Ikasleak irakatsi ez zaiona ulertu ezin duelakoan, eskaintzen zaion guz

tiak haren maila linguistikoa errespetatzen duela konprobatu behar da.

- Arauen ikaskuntzak deduktiboa izan behar du, hots, ahal den neurrian

ikasleak arauak praktikatzen dituen ariketetatik eratorri beharko li

tuzke.



14 Euskara-irakaslearen eskuliburua

Ikasmaterialak eta tresnak

Testuliburuez gain, hizkuntz laborategiak (eta orobat kaseteak) zabal

tzen dira, ikasleari irakasleak gelan baino praktikatzeko eta ohiturak esku

ratzeko aukera gehiago emango diotelakoan. Edukin linguistikoen arabera

sailkatutako irakurgaiak sortu dira irakurketarako. Ariketa-motak direla eta,

egiturazko ariketak (drill-ak) bereziki hedatu dira, itzulpena (konprobazio

-modura salbu) eta idazlana edo erredakzioa (kontrolatua ez bada) bazter

tzen direlarik.

Aurreko metodoaren lerro nagusiei jarraitzen badie ere, badu honek

Irakaslearen jokabideak

Hurbiletik jarraitu behar du prestatutako materiala, eskola-ordua ho

nako aldi hauek osatu ohi dutelarik: aurkezpena, errepikapena, buruz ikas

tea, praktikatzea.

Ahoskera zuzena eskuratzean arreta handia ipintzen du, sarritan hizkun

tza idatzia bazterrera utziz eta, batzuetan behintzat, praktikatzen diren soi

nuen esangurari begiratu gabe, ahoskera onargarria finkatu arte. Hizkun

tzaren funtzionamenduari buruzko azalpenak ematekotan, (berez ahalik eta

murritzen izan behar dute) linguistikako metamintzaira saihesten du. Azke

nik, metodo honek asko eskatzen dio irakasleari: jatorrizko hiztunaren ahozko

maila edukitzeaz gain, aspergarri bihur daitezkeen egiturazko ariketei bizi

tasuna nola eman jakitea.

Neurpideak

Hizkuntz testak ere zientifiko eta 'objektibo' bihurtzen ahalegindu dira

metodoaren bultzatzaileak. Lau trebetasunak bereizi ondoren, bakoitzeko

gramatika-maila desberdinetarako azpitestak asmatu dira. Hizkuntz siste

maren ezagutza praktikoa neurtu nahi duten AAGak eta zuriuneak betetze

ko ariketa-motak hedatzen dira, diktaketa, idazlan librea eta beste zenbait,

aipatu azpitesten helburuekin bat ez datozelakoan, baztertzen direlarik.

Kritika

Beste zientzietatik eratorritako erizpideak era esplizitu batean hizkun

tzen irakaskuntzara aplikatzeko lehen saio sendoa izan da metodo hau. Or

duko beste metodoen alboan zuen funts arrazoituagatik, oso erakargarri egin

zen, kasu batzuetan dogmatismoz ezarriz: irakasleen arteko irakaskuntzari

buruzko eritzi asko metodo honetatik dator. Lehen hizkuntzaren eta biga

rren hizkuntzaren aldeak huts askoren jatorri omen direnez, ikerlan kon

trastibo ugari egin da, horietan oinarriturik, ikaslea hutsak saihesteko garaiz

prestatu nahian. Hizkuntza bien arteko diferentzia nabarmenenak bereziki

lantzen dira.

2.2. Ikus-entzunezko metodo estruktural globala
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aurrekoak ez duen begiramena testuinguruarekiko: esaldi isolatuak bazter

garri dira. Ariketa mekanikoek testuinguru batean txertatuta egon behar

dute, esaldien zentzua inoiz gal ez dadin. Ikuspegi honen ondorioz, elkarriz

ketak garrantzi berria du, ikasleei aurkezten zaienaren zentzua kode bisual

batez baliatzen diren irudi estilizatuen bidez adierazten delarik. Itzulpena

ere baztertuta dago. Ikus, eredu gisa, CREDIF (1960)eta AEK-Bizkaia. Ahos

kera zuzenaz duen kezka muturrekoa da, askotan irakasleaz baino zintaz

baliatzea nahiago duelarik, zintak ematen duen eredua aldagaitza bait da.

2.3. Krisialdia: kode kognitiboaren bidezko ikaskuntza

Hirurogeiko hamarkadan metodo hauek arrazoi askorengatik jarri zi

ren zalantzan. Ikus, adibide gisa, Eusko Jaurlaritza (1985,9-30. orr.). Alde

batetik, emaitzak ez ziren espero bezain onak: egiturazko ariketetan egun

doko trebetasuna adierazten zekien ikasleak edukin linguistiko berberak be

netako komunikazio-egoeretan erabiltzeko zailtasunak izan zitzakeela begi

bistan zegoen. Bestalde, ikasle askoren ustez, teknikak guztiz aspergarriak

eta gogaikarriak ziren. Azkenik, oinarri teoriko linguistikoak eta psikologi

koak zalantzan jarri ziren. Chomsky zen nolabait teori aldetiko kritika guz

tiak kristalizatu zituena, hizkuntza ohitura-multzoa ez dela, ahalmen sortzaile

baten ondorioa dela baizik esanez. Hizkuntza ez bada imitazioz ikasten, pix

kanaka osaturiko konpetentzia batetik sortuz baizik, metodo audiolingual
guztiak alferrik daude.

Urte batzuetan zehar bazirudien Chornsky-k propasatzen zuen hizkuntz

analisi transformatzaile-sortzaileak eta garatzen ari zen psikologia kogniti

boak irakasbide berriak eskainiko zituztela. Gramatikazko azalpen deduk

tiboetara itzultzeko proposamenak egin ziren, ezein egitura erabiltzea gai

tzetsiz, araua aurretik ikasi ez bada. Ez da, dena den, burutazio horietatik
metodo eragilerik sortu.

3. Formatik komunikaziora

Aro audiolingualaren ondorengo metodoek ezaugarri amankomunik bal

din badute, hori agian mezuan, hots, komunikazioan -eta ez mezu horren

hizkuntz formetan- arreta jartzea da eta/edo, horretaz gain, hizkuntza be

rriak eta gelako egoerak ikaslearengan sor ditzaketen larritasuna eta ego

nezina uxatzeko ahalegin bereziak egitea. Metodo batzu (Planteamendu

Komunikatiboa eta Naturala) hizkuntzaren nahiz ikaskuntzaren deskriba

penean egindako aurrerapenez baliatzen saiatu dira; beste metodo zenbai

tek, aldiz, hizkuntzaren komunikatze-funtzioetan arreta ipini arren, ez dute

ikerlarien azken aurrerapenekin harreman esturik.

Ondoko pasarteetan, komunikazioari buruz dauden kontzeptu desber

din zenbait argitu ondoren, hizkuntzaren deskribapenean ireki diren iker·

bide berriak azalduko dira batetik eta ikaskuntzaren deskribapenean

zabaldutakoena bestetik. Azkenik sei metodo deskribatuko dira.
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3.1. Komunikazioa

Zalantzarik gabe, metodo berrien gako-hitza komunikazioa da. Hurren

go lerroon xedea hitz horri ematen zaizkion zenbait zentzu desberdin age

rian jartzea da. Bakarrizketa eta beste erabilera berezi zenbait alde batera

utziz, hizkuntza komunikatzeko tresna dela esan ohi da. Baina komunika

zio hori maila askotakoa izan daiteke eta ez dira metodogile guztiak, horre

taz hitz egitekoan, sakontasun-maila berberaz ari. Ondoko pasarteetan zenbait

sakontasun-maila bereizteko saioa dago. Lehen maila komunikazio-eza da:

era honetako hizkuntz erabilera aski gertatzen da ikasgeletan. 'Liburua ma

haian jartzen ari naiz': aspaldidanik irakasleek, egitura berriak aditzera eman

asmoz, egiten ari direnaren deskribapena egin izan dute. Aditz performati

boak ('epaimahaiburu izendatzen zaitut', 'ezkontzen zaituztet', 'gure otoitzak

Jainkoari eskaintzen dizkiogu') bazterrera utzirik, irakasmundutik at, zaila

da honelako hizkuntz erabilerarik topatzea: gauza bat egin eta aldi berean

deskribatzea ez da, zenbait kasu berezitan salbu (ikasleen aurrean egindako

esperientzietan edo prozedura berri baten azalpenean adibidez) hizkuntza

ren erabilera normala. Widdowson-ek (1979,1-20.orr.) zorrotz kritikatzen du

'eskaparate-hizkuntza' hau: irakasleak forman ipintzen du arreta, komunika

zio-helbururik bete gabe. Ez bait dugu, aipatutakoetan izan ezik, ikusleen

aurrean ari garena aldi berean deskribatzen. Testuliburugile eta irakasleei

gelaz kanpoko errealitatearen itxura duen ingurugiro egokiaren beharrago

goratuko die kritika honek. Antzeko kritikak ikasleen arteko eta irakaslea

ren eta ikasleen arteko galdera-erantzunezko berbaldi-trukeei egiten zaizkie.

Bakoitzak besteak eman behar duen erantzuna aldez aurretik, eta irakas

learen kasuan hobeto, formulatzen badaki, ez dago benetako komunikazio

rik, ikasleak jakin behar zuena benetan dakiela irakasleari berrestea ez bada

behinik behin.
Hizkuntzen irakaskuntzan, arazo hau konpondu nahian irakasle-ikasleen

arteko trukaketetan informazio eta/edo eritzi berriak transmititzen direla

ziurtatu nahi izan da. Hurrengo urrats batean, ikasleek gainditu beharreko

informazio- edo eritzi-hutsarteak sortu behar direla dioen planteamenduak

duen itxura hutsezko izaera salatzen da: uste honen arabera, alferrik litzate

ke irudi bati buruz 'Non dago mutila?' 'Sukaldean' antzeko informazio-tru

keak sustatzea, batak besteari eskuratzen dion informazio (edo eritzi) ho

rrek ez badakar berarekin inolako kodetze afektiborik. Mutil hori nor den

bost axola bazaio ikasleari, dimentsio bakarreko pertsonaia bada, askozaz

nekezago gordeko du ikasleak horren erreferentzia eta berarekin transmiti

tu nahi den irakaspuntua (Stevick-ek (1976)gai hau luze aztertu du). Mos

kowitz-ek (1978)ere partehartze pertsonalagoak bultzatzen ditu, talde-dina

mikako teknikez edo terapia psikologikokoez baliaturik.

Ikuspegi berri bat baino gehiagok izan du eragina hizkuntzaren deskri

bapenean eta, ondorioz, ikas-helburuak formulatzekoan. Hiru alderdi aipa-

3.2. Hizkuntzaren deskribapena: perspektiba berriak
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tuko dira ondoko lerrootan: berbaldiaren analisia; berbaldiaren esanahia;

berbaldiari dagokion ingurugiroa. Ikus Eusko Jaurlaritza (1985,31-42.orr.).

3.2.1. Berbaldiaren analisia

Hizkuntzalari estrukturalistek arreta berezia esaldi zuzenen osakeran

jarri dute, hein batean semantika arloko kezkak eta esaldien arteko harre

manen azterketa baztertuz. Hainbat ikerlarik berriro eutsi die arlo hauei.

Argi utzi dute hizkuntzaren erabilera ezin dela estimulu-erantzunezko for

mula zurrunetara murriztu. Adibide gisa, behavioristek 'Zein da zure tele

fonoa' galderari berehalako erantzun zuzena lortu nahi izan diote eta auto

matismo bihurtu. Benetako testuen analisiak galdera horri sekulako erantzun-

·gama zabalaz ihardetsi dakiokeela adierazten du: zenbakizko erantzunaz

gain, honako hauek ere, aukerak ahitu gabe, bidezkoak jazo litezke:

- Ahaztu egin zait (etxe berri batean bizitzera joan denak).

- Ez, baina etxean ez naiz egongo datorren astean. Bilbora deitu behar-

ko didazu (lagun bat beste batekin topaketa bat prestatzen).

- ...(Isiltasuna: honengatik edo harengatik erantzun nahi ez duenak.)

- Ez du merezi. Gero pasako naiz zure etxetik (lagun batek beste bati

informazio bat nola pasa negoziatzen).

Hizkuntz estimulu jakin baten aurrean erantzun finkorik ez badago, ez

du, noski, zentzu handirik 'arrunt'enak, hots, bestelako testuingururik gabe

espero daitezkeen erantzunak, automatismo bihurtu nahi izateak: lehenbizi

hiztunak erantzun-mota egokia aukeratzen ikasi behar duelako.

Esaldi zuzenak osatzeaz gain, hiztunak esaldiak elkartuz berbaldia -

bakarrizketa zein elkarrizketa- sortzen jakin behar du: horretarako, inpli

zituki besterik ez bada ere, esaldien arteko harremanen adierazpideak ere

menderatu behar ditu. Esaldi solteekin ezin da, jakina, hizkuntzaren alder

di hau landu.

3.2.2. Berbaldiaren esanahia

Hizkuntzalaritza estrukturalistaren arabera hizkuntza baten deskriba

pen egokia egin ahal izateko bide nagusia da jasotako soinuetatik abiatuz

fonemak eta beren elkarketetarako arauak definitzea, hitzen osakera morfe

mikoa deskribatzea, hitz horien elkarketa-legeak finkatzea, esaldien edo tes

tuaren esanahira iritsi arte. Praktikan, dena den, hasierako maila horiek -se

mantika arloak zeresanik ez- zuten konplexutasunagatik ez dira analistak

azken maila horietara heldu ohi.
Tradizio horretatik at, hala ere, zenbait espezialista berbaldiaren esana

hiaz azterlanak egiten hasi ziren. Lehenbizi Searle (1969)eta Austin (1962)

filosofariak hizketazko egintzek betetzen zituzten funtzioak definitzen saia

tu ziren. Wilkins-ek (1976)azterbide horiek hizkuntz irakasprogrametarako

izan zitzaketen ondorioak nabarmendu zituen: situazio desberdinek hiztegi

desberdina sarritan eragiten badute ere, askotan helburu berdintsuak bete

nahi ditugu hizkuntzaren bidez: informazioa eskatuz, haserrea adieraziz, es

kerrak emanez, kexa eginez, asmoak azalduz etab. Ikuspegi honen arabera
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esaldi zuzenak osatzen jakitea ez da nahikoa: zertarako erabil daitezkeen

ere jakingarri eta jakin beharreko da. Lerro honi jarraiki Europako Kontsei

luak (EK 1975,kasu) hainbat hizkuntzatako atalase-mailako edo funtzio-no·

ziozko programak taxutzea bultzatu du.

Bultzada honen barruan, hizkuntz erregistroei kasu egin zaie: hots, fun

tzio bakar bat azaltzeko bideek esaldiaren formaltasun-mailak bereizten di

tuztela. Medikuak gaixoari gaitzaz ematen dion azalpena eta lankideei txosten

batean ematen diena gai berdina bada ere, ez datoz bat azalpideetan.

Hitz batean, hizkuntz forma bat erabiltzekoan, jatorrizko hiztunak zer·

tako eta zein erregistrotan erabili ere badaki. Metodogile batzuek jakituria

hau irakasprograman sartu nahi izan dute.

3.2.3. Berbaldiari dagokion testuingurua

Chornsky-k hizkuntz gaitasuna gramatikaz ongi osatutako esaldiak as

matu ahal izatera mugatu zuen. Hymes-ek (Pride eta Holmes, 1972)horrek

bigarren hiztunaren ikaslearentzat suposatzen zuen helburua nahikoa ez ze

lakoan, gaitasun komunikatiboaren kontzeptua aurreratu zuen: esaldiak ongi

osatzea jakiteaz gain, kasuan kasuko hizkuntzaren erabilera-baldintzak eza

gutu behar ditu erabiltzaile-gaiak. Euskaldunek, ingelesa ikastekoan, 'me

sedez' 'please' eta 'eskerrik asko' 'thank you' esaten direla jakiteaz gain, in

gelesezko hitz horiek euskaraz erabiltzen ez diren (edo gutxi) ingurunetan

erabiltzen direla jakin behar dute: adibidez denda batean zerbait eskatu eta

jasotzekoan, izaera zakarreko bezala ez badute agertu nahi behintzat. Hone

lako ikerbideek testuinguruaren garrantzia, hizkuntzazkoa zein hizkuntzaz

kanpokoa, nabarmentzera daramate.

3.3. Ikaskuntz prozesua: berrikuntzak

Arlo honetan ere hainbat aldaketa gertatu da: saio bat baino gehiago

egin da hizkuntza berriaren garapena azalduko duen teoria zabala osatzeko;

ikus adibidez Krashen (1981)eta Ellis (1984).Hurrengo pasarteetan bigarren

hizkuntzaren garapen-prozesuaren alderdi desberdinak azaltzen saiatuko da,

teoria horietan (eta hipotesiak baino ez direla azpimarratu behar da, esplikatu

beharreko datu asko esplikatzen badute ere) oinarriturik. Badirudi gutxienez

bi ikasprozesu-rnota nagusi identifikatu direla gaur-gaurkoz: eskurapena eta

ikaskuntza. Eskurapena funtsean haurrak bere ama-hizkuntzaz jabetzeko era

biltzen duen ikasprozesua da. Bigarren hizkuntza menderatzeko prozesuan

ere, antza denez, mekanismo berdinak funtzionatzen du. Ikaskuntza, aldiz,

bigarren hizkuntzari dagokion ikasprozesu berezia da: ikasleak kontziente

ki landu egiten ditu ikaspuntu liguistiko jakinak, zein ere den horien for

mulazioa. Ikasprozesu hauek bereizi egin behar dira, errore-analisiak adierazi

duelako ikasle berbera, bai mementu berean, bai denboran zehar, arau in

plizitu edo esplizitu desberdinez balia daitekeela ekoizpen-puntu bakarra

azaltzeko; ikus Richards (1974)eta Eusko Jaurlaritza (1985,43-52.orr.). Ezez

ko esaldiak osatzeko, adibidez, honako hiru forma hauek ager daitezke: 'ni(k)
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ez nahi', 'ez nahi dut', 'ez dut nahi'. Azalpide hauen azpian dauden arau des

berdinak ulertzeko, sorkuntza-sistema desberdinak daudela suposatzen da.

Ikasprozesu nagusi hauen ezaugarriak zehaztuko dira ondoko bi ataltxoe

tan, hurrengoan bien arteko harremana aztertuz.

3.3.1. Eskurapena

Errore-analistek bigarren hizkuntza ikasten ari direnek egiten dituzten

hutsek ama-hizkuntzaren eskuratze-prozesuarekin dituzten loturak azpima

rratu dituzte. Badirudi ikasle guztiek jatorrizko hiztun helduaren gaitasu

nera hurbilduz doazen ondoz ondoko arau-sistemak ('tarteko hizkuntza',

'iragaitzazko gaitasuna' edo 'hurbilketazko sistema') osatzen dituztela. Hala

bada, okerrak egitea ezinbestekoa izango da hizkuntza bat ikasbide honen

bidez menderatuz joateko. Ikerlariek tarteko hizkuntza horien garapen-or

dena aztertu dute eta honakoa espero daiteke:

-esaldi eginak,
-hitz soltezko berbaldia (hitzen arteko harremanik adierazi gabekoa),

-esakune sintaktikoak (hitzen ordenaz baliatuz harremanak adierazteko),

-morfologikoki markatutako esakuneak,

-esakune konplexuak.
Noiz edo zein baldintzatan gerta daiteke honako eskuratze-prozesua? Le

henbiziko baldintza berbaldi-motari dagokio: ikasprozesuan erabiltzen den

berbaldi-mota komunikazio-helburua duen moldatu gabeko berbaldia ba

da, orduan eskurapena gertatuko da. (Moldatu gabeko berbaldia gertatzen

da irakasleak erabili beharreko hizkuntz formak aldez aurretik finkatzen·

ez dituenean. Ekintza agindu badu ere, zein hitzekin burutuko den ez dago

zehaztuta. Ikus A.3 berbaldi-mota hori ariketetan sortzeko baldintza zeha

tzez.) Eskolan era honetako berbaldia sortu ohi da, adibidez, ekintzaren bat

burutzeko egiten den berbaldian, ikasleen arteko gela barruko berbaldi so

zialean edo klase-antolamenduan erabili beharreko trukaketetan. Modu ho

netako berbaldian parte hartzeak ikasleengan hizkuntzari buruzko jakituria

ez-analitikoa garatzen du. Bigarrenez, halakoetan irakasle-hizkerak zaintzaile

-hizkeraren (hots, haurrak zaintzeko erabili ohi dena) eta arrotz-hizkeraren

(hizkuntza ongi menderatzen ez duten kanpotarrekin erabili ohi dena, ale

gia) antza hartzen du. Hona hemen, Krashen-en (1981,102.or.) hitzetan, zain

tzaile-hizkeraren ezaugarri nagusiak:
- 'Hemen eta orain' printzipioa betetzen du: zaintzen duenak haurraren

inguru-inguruan mementu hartan gertatzen ari denaz hitz egiten du.

Garrantzitsuena, ene aburuz, honako hau da: haurrari esaten zaiona

ulertzeko, hizkuntzaz kanpoko laguntza ematen zaio.

- Sintaxi aldetik sinplea da, konplexuago bihurtzen delarik haurrak hiz

kuntz heldutasuna eskuratzen duen neurrian. Ezaugarri hau, hala ere,

ez da horren sinplea. Zaintzen duena ez da saiatzen haurrak "hurre

nez" eskuratu behar duen egitura eskuratzeko input ulergarria ema

ten. Aldiz, zaintzaileak eskaintzen duen input ulergarria haurraren

hizkuntz ahalmenera gutxi gorabehera egokituta dago. Haurraren hiz-
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kuntz gaitasunaren eta inputa-ren hizkuntz konplexutasunaren arteko

korrelazioak positiboak dira, baina ez nabarmenki altuak.

- Zaintzaile-hizkera komunikazioa da. Goian aipatu bezala, hizkuntza ira

kastea ez da zaintzaile-hizkeraren helburua, mezuak jaso eraztea eta

sarritan haurra modu jakin batean portaraztea baizik. Zaintzaile-hizkera

hizkuntza eskuratzeko haurra adoretzeko eragingarri da.

Hirugarrenez, ikaslearen aurrerapena dituen interakzio-moten zenbate

koaren eta zer nolakoaren araberakoa da. Bide 'natural'etik aurrerapen az

karrak egingo ditu berbaldi moldatugabean esanahia negoziatzeko aukera

duenean. Baina nortasunari eta motibazioari zor zaizkion faktore afektiboek

eragotz dezakete ikasprozesua.Krashen-en terminologian, iragazki afektiboa

ezarrita dagoen bitartean, berbaldiak ikasleari eskaintzen dion inputa ezin

izango da hizkuntz eskuragailura iritsi eta, ondorioz, ez du garapenean era

ginik izango. Bestela esanda, hizkuntza berria eskuratzeko egoera egoki ba

tean egon arren, ikasleak ezin izango du etekin onik atera, aldagai psikolo

gikoek eskuratzearen aurka badihardute.

3.3.2. Ikastea

Bigarren hizkuntza ikastekoan, hizkuntz forma zuzenak erabiltzean arre

ta ipiniz, ikaslea era sistematiko eta kontziente batez doa hizkuntza hori men

deratzen. Ez dago argi zein den ikaste-ordena, baina landutako ikaspuntue

kin lotuta egongo dela pentsa liteke.

Noiz gertatzen da honelako ikaskuntza? Oro har, ikasprozesuan erabil

tzen den berbaldi-mota 'moldatua' bada (hots, erabili beharreko hizkuntz for

mak aldez aurretik finkatu baditu irakasleak), ikasleek era honetako ikas

kuntza burutuko dute. Eskolan modu honetako berbaldia sortu ohi da hainbat

klase-ariketatan (egiturazkoetan, gramatika-puntu jakina lantzekoetan). Ge

latik kanpo, hizkuntza erritualak eta aurretiaz prestaturiko hitzaldiek eta

emankizunek izan ohi dituzte berbaldi-mota honen ezaugarriak. Era hone

tako berbaldiak hizkuntzari buruzko jakituria analitikoa lortzen laguntzen

dio ikasleari.

3.3.3. Ikasbide nagusien arteko harremana

Teorigileak ados daude komunikazio-helburuko berbaldi librean gau

zatzen den eskuratze-prozesua zuzentasun-helburuko berbaldi moldatuan gau

zatzen den ikaste-prozesua baino garrantzitsuago dela. Hauen ikuspegien

arabera, ikasle berbera une beretsuan bi arau desberdinez baliatzen da, zein

berbaldi-motatan parte hartzen ari denaren arabera; egia esan, batzuetan esal

di bera partez bere gaitasun eskuratutik era automatikoan sortuko du eta

partez arau ikasi bat kontzienteki erabiliko du. Bigarren funtzionamendu-mo

ta honi, esatekoa edo idaztekoa ikasitako arau baten bidez zuzentzeari ale

gia, Krashen-ek 'monitorea' erabiltzea deitzen dio. Bere ustez, hizkuntza be

rrian gure ekoizpena monitorearen bidez kontrolatzeko aukera, astia dagoe

nean bakarrik dugu, hots, idatziz batez ere. Krashen-ek dioenez, bigarren bi-
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detik lortutako jakituria ezin da inolaz ere eskuratura lekualdatu; gehienez

ere ez badu transferentzia zuzenik ikusten, ikasleak nolabait ikasprozesu

natural nagusian behar duenean lehendik ikasia duena aktibatu ahal izan

go duela uste du.

Helburuak

4. Komunikazioan ardaztutako metodoak

Ondoko pasarteetan planteamendu komunikatiboan (edo behintzat ko

munikazioa errazteko asmoz iragazki afektiboa gutxitzeko helburuko ikus

pegian) koka daitezkeen jokabide-multzo nagusiak aipatuko dira eta, laburki

bada ere, aztertuko. Irakasbide komunikatibo nagusia deskribatzeaz gain,

honako metodo minoritarioak ere kontutan izango dira: Bide Isila, Sugesto

pedia, Taldeko Hizkuntz Ikaskuntza, Erantzun Fisiko Osoa eta Planteamendu

Naturala.

4.1. Planteamendu Komunikatiboa

Irakasbide nagusi hau ez da inondik inora ere metodo finko batu bat,

planteamendu baten barruan kokatzen diren metodo-mailako formulazio des

berdinak baizik.

Ikasleen beharren araberako helburuak finkatzen saiatu da; ikus Munby

(1978),adibidez; honen ondorioz Xede Berezietarako Ingelesaren (ESP) ba

rruan hainbat arlotako programak/ikasmaterialak sortu dira. Halako xede

berezirik ez dagoenean, metodogileek antzeko pisua eman ohi diete bai ahoz

ko trebetasunei bai idatzizkoei. Helburu horiek zehatzago finkatzekoan fun

tzio-noziozko deskribapenak erabili ohi dira. Gehienak -Widdowson-ek

(1979)azpimarratzen du horrela jokatzearen beharra- funtzio eta nozio ho

rien esponenteei erizpide estrukturalisten araberako ordena-ematearen al

dekoak dira. Hiztegia dela eta, estrukturalisten pean baino garrantzi handia

goa aitortzen zaio, hiztegiak egiturak baino esaldiaren informazio-pisu sen

doagoa dakarrela gogoan izanik.

Ikasmaterialak eta tresnak

Ariketa-mota gero eta sofistikatuagoak hedatzen dira, informazio-hutsar

tezkoak, eritzi-trukezkoak, entzutezko puzzleak etab., benetako komunika

zioaren ezaugarri gehiago gelan agertu nahian oro har. Trebetasun hartzai

leei dagokienez eta ikasleak gelaz kanpoko bizitzan halabeharrez bere maila

gainditzen duten testuak topatuko dituela gogoan izanik, benetako testuak

eta benetako itxurazkoak erabiltzen dira, inferentzi teknikak landuz ikas

leak segurtasunik gabeko egoera horietarako estrategia lagungarriak esku

ra ditzan. Hizkuntz jokoak eta rol-jokoak ere aski zabaldu dira. Kasetearen

erabilera guztiz orokorra egin bada ere, hizkuntz laborategien aurreko ja-
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bakitzea, honek proposatutako elementu guztiak ez bait dituzte metodoa

ren erabiltzaile guztiek erabiltzen. Bancroft-ek (Oller eta Richard-Amata, 1983,

101-112.orr.) azaltzen duen hasierako bertsioa azaldu eta komentatuko da

ataltxo honetan. Ikus baita ere G. de Txabarri (1983).

Helburuak

Ez dago ikas-helburu linguistiko zehazturik, ez programarik; definitzen

diren neurrian, erabiltzen diren testuek definitzen dituzte. Metodo hau oso

ezaguna da hiztegi handia izugarri azkar eskuratzea agintzen duelako, bai

na Lozanov-ek azpimarratzen du hori ez dela funtsezko helburua, ikasle

-irakasle askok bestela uste badu ere.

Kritika

Ikasmaterialak eta tresnak

Sugestopediak iragazki afektiboaren eragin negatiboa desegin nahi due

nez, inguruari garrantzi berezia aitortzen dio: klase-emankizunak gela atse

gin batean (argi leunak, kolore alaiak, borobilean jarritako eserleku erosoak)

burutzen dira. Klaseetarako hiztegia eta kultur edukinak azpimarratzen di

tuzten elkarrizketak prestatuta daude; elkarrizketa horiek, bestalde, partai

de berdinak dituzte (ikasle bakoitzari dagokio bat), horrela ikastaldearen 12

ikasleei hizkuntza berrian nortasun berri bana luzatuz. Azkenik, musika ba

rrokoko grabaketak behar dira.

Irakaslearen jokabideak

Beti eman behar du irakasle kapaz eta alai baten itxura, ikasleekin ge

laz kanpoko harremanik eduki gabe eta gela barruan ekintza guztiak bere

agindupean gordez. Klase bakoitzaren hasieran aurrekoan ikusitakoa erre

pasatzen da. Dena den, ariketa estrukturalak oro har baztertu egiten dira.

Bigarren aroan elkarrizketa berria era tradizionalean aurkezten da, grama

tika-azalpenez eta itzulpenez baliaturik. Hirugarren klase-aroan material be

rria maila inkontzientean indartzen da, yoga tekniketan oinarriturik. Ikas

leek arnasa erritmo finko baten arabera eramaten dutelarik, idatzitako testua

isilpean irakurtzen dute, irakasleak era berezian ozenki irakurtzen duen bi

tartean. Hasierako klaseetan, beharrezkotzat joz gero, itzulpena ere bide be

retik eman dakieke. Denbora osoan, erritmo egokiko musika jotzen du

magnetofoiak. Bigarren aldian, testua berriz irakurtzen du irakasleak, ikas

leei jarraipen aktiborik eskatu gabe.

Metodo honen berritasun nagusia ikasleak maila inkontzientean ikastea

ren aurka izan ditzakeen tentsioak leundu eta baretzean datza, ohi baino erra

zago ikas dezan. Ikastearen aurkako defentsak saihesteko, plazeboez balia

tzen da Lozanov: ikasleek eta irakasleak metodoak funtzionatzen duela si

nisten badute, horiek ikasiko omen dute. Batzuek, ikus Scovel (1979),dena
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den, Lozanovensasizientifikotasuna salatzen dute; beste batzuk, Bancroft eta

Stevick (Ollereta Richard-Amata 1983,101-145.orr.)eta Stevick (1980,229-266.

orr.),goian azaldutako metodoari zuzen-zuzeneanjarraitu gabe,onuragarritzat

jotzen dituzten teknikez eta/edo azpiko printzipioez baliatzen dira. Metodoa

ongi erabiltzeko, gaur egun eskuratzeko zaila den prestakuntza berezia be

har du irakasleak.

4.4. Taldeko Hizkuntz Ikaskuntza (THI)

Curran-ek diseinatutako metodo hau psikologia Rogerianoan txertatze

koa da, hots, ez-direktiboa eta terapeutikoa da, hizkuntza berri bat ikasteak

ikasleari beti egokitze-prozesu sozial nekeza eskatzen bait dio.

Helburuak

Gaitasun komunikatiboa termino sozial hutsetan zehazten denez, meto

do honetan ere ez dago ikas-helburu linguistiko xeherik; programarik atera

daitekeen neurrian, ikasleek aukeratzen dituzten gaien ondorioa da. Badu,

dena den, arlo honetan, THik berezitasun bat: batzuetan hiru edo lau hiz

kuntza batera irakasten dira, ikasle bakoitzarentzat bat gutxienez guztiz be

rria delarik.

Ikasmaterialak

Ez dago ikasmaterial jakinik, gelan bertan grabatutakoa eta idatzitakoa

ez bada (THik, oro har, ahozkoari idatziari baino garrantzi gehiago aitortu

dio).Teknikei dagokienez, honako teknika hauek gutxienez erabili ohi dira

(Richards eta Rodgers, 1986,120.or.):

- Itzulpena. Ikasleak biribilean jartzen dira. Ikasle batek ama-hizkuntzan

azaltzen du aditzera eman nahi duena, irakasleak xede-hizkuntzaratzen

dio, ikasleak talde osoari errepikatzen dio esaldia.

-Talde-lana. Ikasleek taldekako eginbeharretan parte har dezakete: gai

bat eztabaidatuz, elkarrizketa bat prestatuz, beste talde bati aurkezte

ko gai baten laburpena prestatuz, irakasleari eta klasekideei azalduko

zaien kontakizuna prestatuz.

-Grabaketa. Ikasleek xede-hizkuntzazkoelkarrizketak grabatzen dituzte.

-Transkribapena. Ikasleek grabatutako esakuneak eta elkarrizketak

transkribatzen dituzte forma linguistikoen praktika eta analisirako.

-Analisia. Ikasleek xede-hizkuntzazko esaldien transkribapenak anali

satu eta aztertzen dituzte, erabilera lexikojakinetan edo gramatika-arau

jakinen erabileran arreta ipini ahal izateko.

-Gogoeta eta behaketa. Ikasleek gelaka zein taldeka klasean izan duten

esperientziaz erreflexionatu eta informatzen dute. Hau gehien bat sen

timendu-azalpenetan gauzatzen da.

- Entzutea. Ikasleek klaseko harremanetan sortzen dena entzuten dute,

gelakideek zein irakasleak esandakoa.
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- Elkarrizketa librea. Ikasleek irakaslearekiko edo beste ikasleekiko el

karrizketa librean hartzen dute parte, bai ikasitakoaz, bai ikastekoan

izandako sentimenduez.

Irakaslearen jokabideak

Irakasleak funtsean psikologoaren aholkatze-paperaren antzeko zerbait

hartzen du bere gain. Psikologoak bezeroak azaldutako sentimenduak, ezer

epaitu gabe, honi hizkera kognitiboz isladatzen dizkio, honek bere burua

hobeto uler dezan. Irakasleak ikasleari, ikasle izateaz gain gizaki ere ba de

la gogoan izanik, honek azaldu nahi duena azaltzeko bideak eskaintzen diz

kio. Aholkatze-prozesu honen barruan bost aldi bereizten ditu Curran-ek

(Oller eta Richard-Amato, 1983, 55. or.).

!.aldia. Bezeroa hizkuntz aholkulariaren menpean dago guztiz. Irakasle

-aholkulariak ikasleak esan nahi duena esaldi laburretan isladatzen dio.

11.aldia.Aholkulariak bezeroari zalantzan edo laguntza eske dagoenean

bakarrik laguntzen dio.

III.aldia. 11 . aldian bezala baina jadanik oso gutxitan parte hartzen du

irakasleak.

IV.aldia. Irakasleak gramatika-hutsak eta ahoskera-okerrak zuzentzen di

tu, azalpen konplexuetan lagunduz.

V.aldia. Bezeroa zuzentzeaz gainera, irakasleak esaldi eginak eta egitu

ra dotoreagoak eskaintzen dizkio.

Hitz batean, ikasleak hitz egiten saltatzen diren neurrian, irakaslearen

papera gutxituz doa.

Helburuak

Kritika

Ikasbide honek ikasleak gizakiak direla oso gogoan du mementu bakoi

tzean. Elkarlaguntzea bultzatuz, iragazki afektiboa gainditu nahi du. Irakas

leak, aholkulariarena ongi egin ahal izateko, prestakuntza berezia behar du.

Ez dago argi, bestalde, noraino aholkulari/bezero harremana eta irakasle/ikas

leena benetan berdintzat jo daitezkeen.

4.5. Erantzun Fisiko Osoa (EFO)

Honen sortzaile den Asher-ek berak ere jokabide hau beste zenbait me

todorekin nahasian erabiltzea ez du gaitzesten: beraz, metodo gisa marjina

la da irakasbide hau.

Ez dago aldez aurretiko programa espliziturik. Dena den, Asher-ek, kla

se-emankizunetarako gidoia proposatzekoan, irakaspuntuak ikuspegi estruk

turalista batetik zerrendatzen eta definitzen ditu. Edozein modutan ere, agin

tekerari eta izen konkretuei berebiziko garrantzia aitortzen die.
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Ikasmaterialak eta tresnak

Ez dago testulibururik ez eta material berezirik, Asher-ek prestaturiko

gai jakinen inguruko material-multzotxoak ez badira; eta hauek ez dira ezin

bestekoak. Dena den, ez du beste metodoetako ikasmaterialen erabilera baz

tertzen.

Irakaslearen jokabideak

Irakaspuntuak zehatz zerrendatzen dituen klase-ordurako plana ezinbes

tekoa da. Irakasleak gero agindu bat ematen die ikasleei, sinpleenetatik ha

sita ('Eseri', 'Zutik/Zutitu' eta antzekoak) konplexuenetaraino ('Juan, esaio

zu Edurneri bere izena arbelean idazteko eta gero zure tokian esertzeko'),

maila batetik bestera pasatzeko urratsez urrats ibiliz, ikasleei zailegi gerta

tzen zaiena inoiz ez eskatuz ez adoregabetzearren. Agindu berri bat lehe

nengo aldiz ematekoan, irakasleak berak mimoz azaltzen du zer ekintza bu

rutu behar den egoki erantzun ahal izateko. Paperak truka ditzakete ira

kasleak eta ikasleek, hauek hitz egiteko prest daudenean. Edozein modu

tan ere, irakasleak ikasleak presionatzea saihestuko du: hitz egitera ez bor

txatuz edo, ikasle batek baino gehiagok jarraian erantzun egokia ezin asma

tu takoan, landutakoa birlanduz.

Kritika

Asher-en presupostuak hizkuntz analisiaren eta ordenatzearen aldetik

estrukturalistak dira eta hizkuntzaren ikaskuntzari buruz duen ikuspegia

funtsean behaviorista da; hala ere, geroztik arras kritikagarri gertatu diren

oinarri horietatik sortutako metodoa ikuspegi komunikatiboan batere desen

tonatzen ez duen irakasteknika bat da, hasierako urratsetan dabiltzanei in

put egokia eskaintzen dien heinean. Inolako prestakuntza berezirik eska

tzen ez duen teknika bat denez, edozeinek erabil dezake, orduz orduko

agindu-zerrenda prestatuz gero. Ikus Asher (1982)eta Eusko Jaurlaritza (1985,

63-68. orr.) euskarazko azalpen osatuagorako.

4.6. Planteamendu Naturala

Terrell-ek bere eguneroko praktikan Planteamendu Naturala sortu ondo

ren, Krashen-en teorietan aurkitu du horretarako sostengu teoriko indartsua.

Helburuak

Metodo honek jendarteko oinarrizko komunikazio-trebetasunak, batez

ere ahozkoak, garatu nahi baditu ere, asmatzaileek ez dute ikas-helburu ze

hatzen zerrendarik eskaintzen, ikasleen beharren araberako irakaspuntuak

aukeratzea proposatuz. Dena den, hiru arlotan sailkatu duten ikasbiderako

hainbat ekintza posible zerrendatzen dute. Hiru arlo horiek honakoak dira:
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ekoizpen aurreko ulermena; hasierako ekoizpen mintzatua; mintzamenaren

finkapena (Oller eta Richard-Amata, 1983, 274. or.).

Ikasmaterialak eta tresnak

Ez da inongo material berezirik proposatzen, baina metodo guztietakoak

erabil daitezke, funtsezko baldintza metodologikoak betetzen diren artean.

Irakaslearen jokabideak

Irakasleak hizkuntza eskuratzea segurtatuko duten baldintzak ezarri be

har ditu gelan, hizkuntza ikastea etxeko lanetara baztertuz, honek Plantea

mendu Naturalean paper mugatua bait du. Eskuratzeari begira, hiru dira

lortu beharreko puntuak: ikasleei komunikatzaileak bidalitako mezua, hots,

esanguran -eta ez forman- arreta ipinaraztea; ikasleei mezua ulertaraz

tea; ikasgiroko tentsioak leuntzea. Aurrebaldintza hauek bete asmoz, irakas

leak ikasleentzat komunikazio-helburua duten ekintzak eta iharduerak

aukeratuko ditu, egiturazko ariketak ikaste-atalera baztertuz; esanahia jaso

erazteko, irakasle-hizkeraz baliatuko da, ulerbideak mimoz, keinuz edo iru

diz eskainiz; tentsio-giroa uxatzeko, ez du, eskurapena helburutzat duten

klase-emankizunetan behintzat, inolako huts-zuzenketarik egingo, ikasleak

esandakoa birformulatzea edo osatzea ez bada; hasiera-mailetan ama-hiz

kuntzazko erantzunak onetsiko ditu, inor hizkuntza berrian hitz egiteari eki

tera bortxatu gabe.

Helburuen arloan aipatutako arloei dagokienez, honako teknikez balia

daiteke (Oller eta Richard-Amata, 1983, 283. or.):

- Ekoizpen aurreko ulermena:

- EFO.

- Izen propioko erantzuna eskatzen duten galderak

(adibidez, 'Nor da ilegorri?' 'Nor dago atzeko izkinan eserita?').

- Hasierako mintzamen-ekoizpena:

- Bai/ezezko galderak.

- Ala galderak.

- Hitz bakarreko/biko erantzunak.

- Bukatugabeko esaldiak.

- Elkarrizketa osatugabeak.

- Solasaldiak.

- Mintzamenaren finkapena:

- Jolasak eta atsedenaldiko ekintzak.

- Bestelako irakasgaiei buruzko ekintzak.

- lharduera humanistiko-afektiboak.

- Informazio-hutsartezko/korapiloa askatzeko ekintzak.

Kritika

Aurreko zerrendatik ikus daitekeenez, metodo berri honek ez du irakas

teknika berririk proposatzen, betidanikoak helburu berri baten pean birran-
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tolatzen baizik. Helburu berri hori, gela input ulergarria eskuratzeko toki bi

hurtzea da. Komunikazioa xede esplizitutzat harturik ere, ez dago, dena den,

argi ariketa-mota guztietan informazio-hutsarterik sortzen denik, Hizkun

tzari buruzko teoriaren aldetik ez du berritasunik eskaintzen, ikaskuntz pro

zesuari askoz ere garrantzi gehiago aitortuz.

C) Metodoen ebaluazioa

Denok jakin nahi duguna zera da: zein da metodorik baliagarriena, ikas

leek bizkorrago eta hobeto ikas dezaten? Ez dago erantzun errazik. Lehen

bizi, ikasleen beharrak argitu behar dira, ondorioz behar horiei dagozkien

helburu posibleak finkatu eta azkenik metodoenekin konparatu, metodo guz

tiek ez bait dute helburu berbera.

Aukera egin ondoren, informazio-mota desberdinak beharko lirateke

aukera hori berronetsi edo gaitzesteko, lau galdera hauek erantzunez: a) Zer

pasatzen da metodo hori erabiltzen den ikasgelan? (Sarritan metodogileek

ez bait dituzte prozeduren xehetasun guztiak ematen: metodo horretaz balia

tzen diren irakasleek dakitena eta diotena ere jakin behar luke metodo, auke

ratzaileak.); b) Nola analiza daiteke gela horretan gertatzen dena? (Paperean

metodoak oso desberdinak badira, oso prozedura finkoekin, horien erabiltzai

leek maiz ez dute agindutakoa hitzez hitz betetzen: benetan existitzen al di

ra metodo horiek gelako praxi bezala? Analisi inpartzialaren beharrean gau

de.): c) Ezarri diren ikas-helburuak bete daitezke? Edo, bestela esanda,

aukeratutako metodoak bete al du agindu zuena? d) Ezarri diren ikas-hel

buruetarako zein da ikasbiderik azkarrena? Metodo aukeratua beste meto

do posibleekin konparatu behar da.

Ebaluaziorako eskakizun hauen aurrean, Euskal Herrian bizi den edonor

konturatzen da gaur-gaurkoz arlo hau dela urrundik metodologiaren bar

nean motelena. Oraingoz irakasle bakoitzak bere irakurketetan, lankideeki

ko eztabaidetan eta gelako esperientzietan oinarriturik egin beharko du intui

ziozko aukera.
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A ) Ikaslearen beharrak

1. Beharrak eta helburuak

Ikasleen beharren analisia syllabus bat (ikus B) finkatzeko derrigorrezko

aurrepausotzat jotzen da gaur egun. Beharrak analizatzeko arrazoi nagusia, ikas

leari komeni zaizkion helburuak finkatzea da. 'Helburu' hitza maiz agertuko

da artikulu honetan, baina ez beti esanahi berberarekin, helburuak orokorra

goak edo espezifikoagoak izan bait daitezke, eta epe luzeago zein laburragoe

takoak. Hemen bereziki interesatzen zaigun helburu-mota, hala ere, syllabusa

egokitu behar zaiona da; hortaz, ikastaro edo maila baten epeari dagokion hel

buru ahalik eta zehatzena, honen arabera ikastaroaren edukina erabaki eta pro

gramatu ahal izateko. Prozesu osoa honako eskema honekin erakuts dezakegu:

beharrak helburuak syllabusa programazioa
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Helburu espezifikoa ikasprozesu osoaren urrats konkretu bati dagokiona

izango da; pedagogia modernoan pentsatzen denez, ikastaro edo maila bakoitza

rentzat helburu espezifikoakdefinitu behar lirateke.Bestalde, ikastaro bakoitzak

ikaslearen zenbait behar konkretu betetzeko asmatua izan behar luke. Ikusiko

dugunez, iraganean irakaskuntzajomuga honetatik biziki urrun ibili da, eta egoe

ra hau aldatu nahiak gauza asko birplantearaziko digu.

Baina zergatik sortu da hizkuntzen irakaskuntzan hain interes handia ikas

leen beharrei buruz azken urteotan? Bizpahiru faktoreri zor zaie kezka hau. Ba

tetik, irakaskuntza ikaslearengan zentratu eta beronen motibazio, interes eta be

harretan oinarritzeko joera nagusitu da pedagogia modernoan orokorki. Biga

rren faktore bezala, eta maila soziologikoan, hizkuntzen irakaskuntzaren haz

kunde eta transformazioa aipa daiteke. Azkenik, hizkuntza bere testuinguru ko

munikatibo eta sozialean aztertzen duten joera linguistiko berriek ere ekarpen,

inplikazio eta eragin inportanteak izan dituzte glotodidaktika modernoaren

tzat eta, ikusiko denez,joera hauek beharren analisiarekin ere badute zerikusirik.

2. Hizkuntz irakaskuntzaren hazkundea

Munduan zehar eta Europan bereziki, gero eta pertsona gehiago ari dira

hizkuntza modernoak ikasten. Europako Kontseiluaren barnean aspaldi adiera

zitako eritziaren arabera, europear gehienak oraingoz elebakardun izan arren,

gure kontinentearen geroa eleaniztasunean datza. Hizkuntza bakarra jakitea

desabantaila soziala izango omen da etorkizuneko Europan; hain zuzen ere,

pertsona elebakardunak jadanik oztopo praktiko eta sozioekonomikoak eza

gutzen hasiak dira. Eskoletako curriculuma errealitate berri honen arabera bir

moldatzen denean ere, neurri hori ez da eskolatik jadanik irten diren egungo

pertsona helduenganaino iritsiko; horregatik gaur edo bihar hizkuntzen eza

gutza eskasak gizaldi helduari zailtasunak sortuko dizkiola aurrikusten da. Be~

raz, eskola-giro tradizionaletik kanpoko helduen hizkuntz ikaskuntzak gero eta

pisu handiagoa du eta izango du bizitza modernoan.

Aldaketa honek hizkuntz klaseei buruzko funtsezko birplanteamendu ba

tera garamatza. Lehen ez bezala, hizkuntza arrotzak edo bigarren hizkun

tzak ikasterakoan ikasle modernoek helburu praktiko eta konkretuak izaten

dituzte gehienetan, bai eta askotan espezializatuak ere; hortaz, ikasleei, batez

ere ikasle helduei, eskaintzen zaizkien hizkuntz programak behar espezifiko

horien inguruan eratu behar lirateke.

Aspaldiko eskoletan , hizkuntzak "hor zeudelako" (Everest bezala, norbai

tek esan duenez) irakasten eta ikasten bide ziren; inor ez zuen galdetzen ikas

leak hizkuntza zertarako ikasten zuen edo, zehazkiago,zertarako erabiliko zuen

(inoiz erabiltzekotan!). Gaur egun, aldiz, ingelesa, alemana edo errusiera ikas

ten denean, irakurgai zientifikoak ulertzeko, eskutitz komertzialak idazteko,

nazioarteko biltzarretan parte hartzeko, emigraturik bizitzeko edota turismo

internazionala gustorago egiteko da, baina ez "hor dagoelako"; ezta ariketa in

telektual huts baten gisa edo kultura orokorra biribiltzeagatik ere (ez ikasle

heldu gehienen kasuan behintzat). Orobat, euskara helburu pragmatikoetara

ko ikasten da, dela unibertsitateko eskolei jarraitzeko, dela bulego publiko ba-
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tean hobeki lan egiteko, dela lankideekiko zein koadrilakoekiko, zein inguruko

mugimendu nazionalarekiko integrazioa lortzeko.

Honek esan nahi du ikasleak hizkuntza berria egoera jakin batzuetan era

biltzeko asmoa duela Komunikazio-egoerakbereziagoak edo orokorragoak, kon

trolatuagoak edo libreagoak kontsidera daitezke; dena den, egoera bakoitzak

ezaugarri identifikagarriak baditu, eta ezaugarriok hizkuntzaren erabilera hein

batean mugatu egiten dute. Gizaki modernoaren denbora, bestalde, neurtua

denez, eta han inbertitzean ahalik eta emaitza hoberenak ikusi nahi izaten di

tuenez ahalik eta denbora laburrenaren buruan, gutxik onartuko dute hizkuntza

bat ikasteak eskatzen duen ahalegin handian inolako etekin praktikorik.

3. Ikuspegi teoriko berriak

Hizkuntzari buruzko disziplina teorikoetan ere, transformazio bat gertatzen

ari da azken urte hauetan, eta honek linguistika aplikatuaren arloan eragin sa

kona izan du. Hizkuntzaren alderdi sozial eta kulturalak kontutanago hartzen

dira, hizkuntza giza portaera legez, komunikazio bezala, ikusten bait da. Ikas

leek ere interes handiagoa dute komunikazio-tresna efikaz bat lortzeko, hiz

kuntzaren erregela formalez jabetzeko baino; horren ondorioz, komunikazioa

aztertzen duten teoria berriok islada azkarra izan dute hizkuntzen irakaskuntzan.

Mende honetan klasikotzat dauzkagun eta oro har estrukturalistak dei di

tzakegun teoria linguistikoetan, hizkuntzan agertzen diren egitura formalak soi

lik hartzen dira aztergaitzat. Hauek bi azpisistema edo artikulaziotan sailka

tzen dira, hots, sistema fonologikoan eta sistema (lexiko) gramatikalean. Baina,

bistan denez, hizkuntzaren egiazko erabileran, azpisistema formal hauetaz gai

nera, ikuspegi estruktural estuan inongo tokirik ez daukaten beste hainbat fe

nomeno aurkitzen dira; hemen hauek informalak deitzea komeniko zaigu.

Bereizkuntza hau linguistika aplikatuan axola handikoa dugula egiaztatzeko,

aski da jakitea hizkuntza berri bat ikasten duenarentzat hizkuntzaren eredu

informalen jabetza elementu formalena bezain derrigorrezkoa dela komunika

ziorako.

Hizkuntzalaritza klasikoaren deskribapenek, hortaz, ez dute ikasleak ko

munikaziorako behar dituen hizkuntzaren alderdi guztiak besarkatzen. Zen

bait hamarkadatan zehar, hau zela kausa, hizkuntzaren irakaskuntza egitura

linguistiko formaletan zentratua izan da, erabilera komunikatiboaren gainera

ko gorabeherak bigarren maila batean utziz edo zeharo baztertuz. Metodo audio

linguala aipa daiteke honen esponenterik hedatuen bezala, Ipar Amerikan

bederen; guztien helburu nagusi edo bakarra ikasleak hizkuntzaren mekanis

mo formalak bereganatzea bait zen. Sistema gramatikalaren ezagutza bikaina

lortuagatik (kasu hoberenean!) hizkuntzaren bidez komunikatzerakoan desas

tre hutsa suertatzen den ikaslea metodo hauen ondorio estereotipikoa baina

sintomatikoa genuke. Hori dela eta, 1960kohamarkadatik hasita, metodo es

trukturalistekiko irakasle eta pedagogoen atsekabea piztuz eta handituz joan da.

Baina garai berberean, hizkuntzalaritza orokorrean, estrukturalismoaren

ikuspegi estua zalantzan ipiniko zuten joera berriak hedatzen hasiak ziren. Es-
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kola, metodo eta eredu berriok pragmatika izenaren pean bildu ohi dira, diszi

plina desberdinetatik abiaturiko hamaika ikuspegi heterogeneo hor agertzen

badira ere. Joera berriko hizkuntzalari batzuek, adibidez, esanahia (egitura se

mantikoa) teoria linguistikoaren barnean txertatu nahi izan dute, egitura gra

matikalak egitura logikoekin parekatuz. Beste batzuek teoria filosofikoetatik

abiaturik, esanahiaren funtsezko nozioa sakonean birplanteatuz hipotesi suges

tibo batzuk proposatu dituzte. Eta beste filosofo batzuek zuzenean 'Hizkuntzak

zer funtzio duen (edo dituen)?' galderara jo dute. Ikertzaile desberdinek, ba

tzuk hizkuntzalariak eta soziologoak besteak, perpausa baino unitate handia

goetara jo nahian, testu luzeagoen (berbaldiaren, solasaren) ezaugarriak ikus·

pegi desberdinetatik aztertu dituzte. Bestalde, irakaskuntzarako oso baliagarri

suertatu den komunikazio-gaitasunaren kontzeptua eskaini da soziolinguisti

katik, zeinen barruan Chornsky-ren gaitasun linguistikoa osagarri bat baizik

ez den.

Glotodidaktika modernoan, planteamendu pragmatikoak kontutan hartzen

dituen eta komunikazio-gaitasuna helburu duen planteamendua planteamen

du komunikatiboa bezala bataiatu izan da.

Lehen genioenez, komunikazio-egoera guztiek hizkuntzaren erabilerari era·

giten dioten ezaugarri identifikagarri batzuk dituzte. Areago: mundu errealean,

teoria formalista, laborategiko 'konpetentzia' linguistiko eta gramatika abstrak

tuetatik kanpo alegia, hizkuntza beti egoera eta testuinguru konkretu batean

edo bestean, honetarako edo hartarako, halako eta halako faktore pragmati

koen eragin pean erabiltzen da. Komunikazio-gaitasuna egoera jakin batean

helburu jakin bat lortzeko hizkuntzaz eta adierazpide ez-linguistikoez egokiro

baliatzeko trebetasuna dela esanez defini dezakegu.

Horrenbestez, gizabanako desberdinek hizkuntza bera jakin arren (gaita·

sun linguistiko berdina eduki arren, alegia), komunikazio-gaitasun desberdin

samarren jabe izan daitezke. Bistan da hau nori bere ama-hizkuntzan ere ger

tatzen zaiola. Jatetxe dotore batean sarturik, zerbitzariari eskertu behar ote zaio?

Bilkura batean, kideari hitza moztea onartzen da ala ez? Inoiz duda-mudatan ego

ten gara pertsona batekin hika ala zuka egin behar genukeen. Halakok 'telefo

noz hitz egiten ez dakiela' iruditzen zaigu. Ikasle batek bere idatzietan estilo

desegokiko hitzak erabiltzen dituela aurkitzen dugu. Denok noizbait edo non

bait ezagutu ditugun hutsegite edo zalantza hauek edo antzekoak ez datoz gai

tasun linguistikoaren hutsuneetatik zentzu formalean {ez dute akats grarnatikale

kin zerikusirik), zenbait egoeratako portaera, arau soziolinguistikoak ez eza·

gutzetik baizik.

Hiztun bakoitzaren hizkuntz erabilerak desberdinak dira, hortaz, eta oro

har bakoitzaren komunikazio-gaitasuna behar konkretuei moldatzen zaie eta

hauen arabera mugatua da. Hau honelaxe izaki ama-hizkuntzan, zer ondorio

atera daitezke hizkuntza arrotza edo bigarren hizkuntza ikasten duenarentzat?

Bistan da hizkuntza berria ere egoera batzuetan besteetan baino maizago era

bili beharko duela; beraz, mugak edo lehentasunak daude hizkuntza berrian

4. Komunikazio-gaitasuna
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lortu nahi duen komunikazio-gaitasunean. Ikuspegi komunikatiboaren plantea

mendua hauxe da: ikastaro baten edukina, irakatsikoden komunikazio-gaitasuna

alegia, ikaslearen beharren arabera programatzen saiatu behar dela.

5. Komunikazio-beharrak

Zeintzuk dira identifika daitezkeen ikaslearen komunikazio-beharrak? Le

henbizi, jakina, ikaslea bera identifikatzea dago. Batzuetan ikasleen xehetasun

pertsonalak maila indibidualean kontutan har daitezke; beste askotan ordea

hau ezin da, planifikazio orokor bat egiten ari garelako, edota ikasleak pertso

nalki ezagutu baino lehen programazioa burutu behar delako. Baina, azken ka

suan ere, maila kolektiboan behintzat, ikasleen ezaugarriak azter daitezke,

intuizioz, esperientziaz nahiz inkestaz. Beti izan behar genuke gogoan geure

lanaren xedean suposatzen diren ikasleak nortzuk diren. Talde erreal edo hi

potetiko hau xede-taldea deitzen da.

Adina, sexua, egoera zibila, nazionalitatea, bizilekua, ogibidea eta ama-hiz

kuntza aipa ditzakegu garrantzitsuak izan litezkeen nortasun-datuen artean, bai

na oroz gainetik kasu konkretu bakoitzean ikasleei buruzko zein datu axola

zaizkigun erabaki beharko da. Hortaz, ez dago aurretik finka daitekeen erre

gelarik puntu honetan.

Ikaslea edo xede-taldea identifikatuz gero, bigarren urratsa termino oro

korretan ikasleak zein zirkunstantziatan, zein helbururekin eta nolako gaitasu

nekin komunikatu beharko duen jakitea da; aurrikusten diren egoerak, eragike

tak eta trebetasuna. Egitez analista bakoitzak kategoria eta sailkapen desber

dinak erabiltzen ditu; hortaz, hemen eredu zehatz bat proposatu beharrik ez

dugunez, zenbait lan desberdinetan oinarritutako ikuspegi eklektiko bat har·

tuko da.

5.1 Egoeren zehaztapena

Xede didaktikoa kontutan izanik, egoerak sailkatzeko erizpiderik zabale

na arlo sozialena da. Hauek 'esperientzien eta giza harremanen eremuak' be

zala definituak izan dira, eta bost arlo edo harreman-mota aipatzen dira askotan:

'etxea; hau da famili barruko harremanak; lan-harremanak, edo profesionalak,

'taldea' edo lagunarteko harremanak; 'kalea', hots, denda, banku, postetxe, os

tatu, garraio publiko, komisaria eta abarretakoak; eta komunikabide publikoak,

prentsa, irratia, telebista eta abar alegia. Sailkapen hau ez da zehatzegia, bis

tan denez, bapatekoa eta orientatiboa besterik ez bait du izan nahi. Lehen hur

bilketan marko orokor hau baliagarria izan daiteke ikasleen komunikazio-ihar

duerak sailkatuzjoateko, berez eta soilik gauzak zehaztasun gutxitara badarama
tza ere.

Gehiago zehaztuz, ikasleak hizkuntza berria zein ingurunetan erabiliko duen

galdetu behar da. 'Ingurune' terminoa era zabalean ulerturik, hauek bitan edo

gehiagotan azpisailka daitezke, eta gutxienez ingurune espazialetan eta ingu

rune tenporaletan. Ingurune espazialen pisua bistakoa da, baina denborazkoek
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ere eragin diezaiekete komunikazio-beharrei; hau da, ikasleak noiz erabiliko

duen hizkuntza, zenbat denboraz, zein maiztasunekin, zein egunetan eta zein

ordutan eta abar. Ingurune espazialak maila desberdinetan azter daitezke, gal

detuz non erabiliko den hizkuntza: zein nazio, probintzia edo herritan; ikaslea

ren beraren nazioan ala atzerrian; baserri-giroan ala kale-giroan; eta zein toki

konkretutan (etxean, plazan, dendan, tabernan, elizan, autobusean, lantokian,

ikastetxean...).Beste ingurune-sailen artean giro anbientalarenaegon liteke: adi

bidez, zarata artean hitz egin beharko ote da?
Inguruneetatik kanpo, egoeraren oinarrizko beste osagarri bat rolen fakto

rea da, hau da, ikasleak norekin hitz egin behar duen eta solaskideen artean

zernolako harremanak egon daitezkeen. Harreman-mota bat definitzean rol des

berdinek elkar osatzen dutela gogoratu behar da: adibidez, ikasleak eroslearen

papera duela esatea bezain inportantea da beste solaskidea saltzailearenean da

goela finkatzea.Harremanok asimetrikoak (eroslea/saltzailea,gonbidatzailea/gon

bidatua ...) edo simetrikoak (lagunak, auzokideak, ezezagunak...) izan daitezke;

asimetrikoetan, ikasleak zein rol joka ditzakeen finkatu behar da. Esaterako,

beharbada gonbidatzailea nahiz gonbidatua izan liteke, baina eroslea bakarrik

eta inoiz ez saltzailea.
Eta azkenik, egoera komunikatiboen definizioaosatzeko,komunikazioa bu

rutzeko era zehaztu behar da. Zenbait aldagai desberdin biltzen dira hemen.

Batetik ahozko eta idatzizko medioak bereizten dira, eta hauetako bakoitzean

ea ikaslea mezuen jasotzailea izango den soilik (adibidez irratia entzutean edo

liburu bat irakurtzean) ala igorle eta jasotzaile bezala arituko den (elkarrizke

tan edo idatzizko korrespondentzian) ala igorle gisa bakarrik (hitzaldi bat ema

tean edo artikulu bat idaztean).Baina komunikatzeko bideak ere garrantzitsuak

dira, eta bereizi nahiko dugu ea komunikazioa aurrez aurre, telefonoz, irratiz,

telebistaz, zintaz, inprimaturik, eskuz idatzirik, letreroetan, karteletan ala bes

tela burutuko den.

5.2. Eragiketen zehaztapena

Linguistika tradizionalaren suposizioen arabera, hizkuntza egitura seman

tikoetan errepresenta daitezkeen esanahiak adierazteko erabiltzen da. Soziolo

gia, filosofiaeta beste zenbait arlotatik aberastutako pragmatikaren ikuspegian,

aldiz, hizkuntza oroz gainetik gauzak egiteko erabiltzen da; eta eginkizun horien

edukinak edozein egitura semantikori baino gehiago portaerari lotuak dira. Hiz

kuntz ikaslearen komunikazio-beharrak zehazteko,hizkuntza zein egoeratan era·

biliko den galdetzeaz gainera, egoerotan egin nahiko dena identifikatzen ahale

gindu behar da.
Horrantz hurbiltzeko, ikaslearen portaerazko eginkizunak zerrendatzen saia

gintezke. Oraingo teoria pragmatikoetan behintzat, ez dago eginkizunon sail·

kapenerako inolako erizpidezko edo terminologiazkobateratasunik; gainera gar

bi dago portaera komunikatiboa unitate-mota desberdinetan bana daitekeela.

Hona hemen erizpide baten edo besteren arabera honelako zerrendotan

ager litekeen zenbait adibide: mintegi batean parte hartzea, meza entzutea, eros

ketak egitea, medikuarengana joatea, banku-eragiketa bat egitea, bideaz gal

detzea, jatetxeko karta irakurtzea, izena eta helbidea ematea, autobusa hartzea.
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Adibide hauek gutxi gorabehera 'makro' mailatik 'rnikro' mailara ordena

tuak daude. Lehenbizikoak gertaerak eta azkenekoak transakzioak dei genitzake

beharbada.

Eginkizunak direla medio hiztunek zer egiten duten galdetzen da; egin

dezakegun beste galdera bat hauxe da: Hiztunak zertaz aritzen dira? Honela,

ikasleak erabili beharko dituen gaiak zerrendatzen saia gaitezke. Eginkizun

bakoitzak, hemen kontsideratu ditugun moduan, gai jakin batzuez mintzatzera

behartzen du eta beste batzuez aritzeko marko naturala eskaintzen du. Adibi

dez, 'jatetxeko karta irakurtzeak' derrigorrez janari-edarien gaia erabiltzera ga

ramatza, eta 'medikuarengana joatekoak' gorputzaz edo osasunaz mintzatzera;

'erosketa' eginkizunean, berriz, erosgaia, hots, janaria, arropa edo nahi dena,

mintzagai probable bihurtzen da. Bestalde, egoeraren zenbait elementuk, par

tikularki ingurune fisikoak, gai tipiko batzuk iradokiko dituzte: kiroldegian ki

rolaz, eman dezagun, edota mendian eguraldiaz. Elkarrizketa batean agertuko

diren gai guztiak nekez aurrikusiko dira honela, jakina; baina batzuk besteak

baino probableagotzat eman daitezke, eta hauek identifikatzen saiatzea ez da

alferlana.

5.3. Trebetasunaren zehaztapena

Gelditzen zaigu zehaztea egoera jakin batzuetan ikasleek eragiketa jakin

batzuk zenbaterainoko trebetasunez burutzea joko dugun beharrezkotzat: zer

zuzentasunez, zer erraztasunez eta abar. Zehaztapen hau, oso termino oroko

rretan izan ezik, ez da erraz egiten.

Esan beharrik ez dago ikuspegi komunikatibo batean edozein trebetasu

nen neurketak lehentasuna komunikatzeko gaitasun praktikoari eman behar

liokeela: bere asmoa ulerteraztekoari, mezuaren igorle bezala, eta besteena in

terpretatzekoari, jasotzailea delarik. Baina trebetasun hau zein xehetasun-maila

taraino eraman behar den erlatibiza daiteke. Nahikoa al da baten esanahia glo

bala gutxi gorabehera antzematea ala adierazitako datu eta nabardurak oro,

behin entzun edo irakurri eta berehala, zuzen-zuzen harrapatzea eskatu behar

dugu? Eta hitz egin edo idazterakoan, entzule edo irakurleari norainoko tole

rantzia eta ahalegina eskatzea onartuko dugu ikaslearen esanahia jaso eta uler

dezan (komunikazioa biren lana denez)? Non daude mugak?

Erantzuna ikaslearen beharretan bilatu behar da, bistan denez: zertarako

komunikatuko den galdetuz, alegia. Esan bezala, trebetasun-maila zehazki de

finitzea zaila da; baina ez da horregatik garrantzi txikiagokoa.

6. Beharren zehaztapenerako teknikak

Aztertu dugu nolakoak diren komunikazio-beharrak; baina ikaslearen be

har bereziak nola identifikatu? Termino orokorretan, bi bide nagusi dauzkagu

horretarako: edo esperientziaz eta intuizioaz balia gaitezke edo sistematikoki

bildutako datu batzuetara jo dezakegu.

Bigarren bide honetan, berriro bi abiapuntu har daitezke: edukinaren ana

lisiarena eta inkestena. Edukinaren analisian, ikaslearen ezaugarriak finkatu
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eta gero, ezaugarri berdinak dituzten beste pertsona batzuen hizkuntz erabile

ra aztertuko genuke, honen generalizaziotik ikaslearen hizkuntz beharrak ze

haztuz. Metodo honen abantaila nagusia enpirikotasunean datza. Inkesten tekni

kak, berriz, ikasleari berari aukera ematen dio, lortu nahi dituen helburuak

adierazteko. Hau era desberdinean baliagarri izan dakiguke; zorigaitzez, gauza

ezaguna da hizkuntza bat ikasten ari diren edo ikasten hasi behar duten pertso

nek ez dakitela, askotan, oso ongi zein izango diren beren beharrak etorkizu

nean. Hauek aldakorrak izan daitezke eta ikasprozesuak berak beharrei era

gin diezaieke gainera. Hain zuzen, inoiz ohartu izan da gerta litekeela beharren

analisia ikasleaz beste norbaiten probetxurako tresna ezkutu bihurtzea. Batez

ere, ez da metodo hauek merezi ez duten itxura 'zientifikoa' edo 'objektiboa'

exajeratu behar.

Ahalik eta garantia gehienak eskainiko lituzkeen analisi bat egiteko, hor

taz, eta baliabideak izanezgero, metodo guzti hauek konbinatu behar liratekee

la dirudi: inkestak, edukinaren analisia eta intuizioa.

1. Sy llabusa zer den

7. Gauzapen linguistikoa

Beharren analisiaren xedea ikastaroen helburuak eta edukinak berauen

arabera finkatzea da. Hala ere, edukinaren zehaztapen esplizitoa ez da zuzenki

analisi honetatik ateratzen. Erabilitako kategoriak, eginkizunak eta gaiak, adi

bidez, zeharka baizik ez dira hizkuntzan gauzatzen eta beste tresna batzuk be

harko ditugu zeharkako harreman hori zehazteko. Bestalde, argi eta garbi dago

linguistika estrukturalistak ezin duela honelako tresnarik eskaini; egia esan, ho

rrelakorik ez du planteatu ere egiten. Problematika hau planteatzen duen dis

ziplina, hain zuzen, pragmatika da. Baina zoritxarrez pragmatika bere haurtza

roan dago oraindik eta erantzun asko falta zaizkigu. Dena den, arazo hauek

hurrengo atalean gehiago sakontzeko aukera izango dugu.

B) Syllabusak

Syllabus hitzak berez 'gai-zerrenda' esan nahi du, eta britainiar hezkuntz.

munduan aspalditik edozein ikastaro edo azterketari dagokion edukinen ze·

haztapena izendatzeko erabili izan da. Syllabusa eta programazioa behar ditu

gu bereizi: programazioak ikasgaien eraketa sekuentziala ematen du, astez aste,

egunez egun edo orduz ordu; syllabusa, berriz, ikastaro edo maila bati dago

kion edukinen zerrenda dugu. Syllabusa erakunde ofizialek publikoki finka

tua izan daiteke (Hizkuntz Eskola Ofiziala, esaterako) edota edozein ikastetxek

bere ikastaro konkretuei begira zehaztua. Gaur egun syllabusa finkatutako hel

buruen arabera moldatu, sistematikoki osatu eta esplizitoki azaldu behar dela

pentsatzen da (ikus A.1). Horrelako syllabusak programazio koherentea buru

tzen laguntzen du, eta hau ikaslearen beharrei egokitzen zaien egiaztatzekobalio

du.
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Zoritxarrez, hemen darabiltzagun terminoen banaketa dela eta, batez ere

'syllabus' eta 'programazio' hitzena, eritzi eta erabilera desberdin eta kontraja

rriak aurkitzen dira literaturan. Askorentzat, edukinaren sekuentziaketa sylla

busaren barruan sartzen da. Noraino, ordea? Garbi dago ikasgelan minutuz

minutu egiten dena ezin dela syllabusean jaso. Orduz ordu edo astez aste egi

ten dena posible ote? Ala ikastaroz ikastaro soilik? Zalantza hauek direla eta,

'protosyllabus' eta 'syllabus-inbentario' terminoak proposatu izan dira. Artiku

lu honetan, ahalik eta azalpen argiena eskaini nahian, 'syllabus' zentzu estue

nean erabiliko dugu, hots, ikastaro edo antzeko makrounitateari dagokion

edukinen zerrenda hutsa adierazteko, honen barruko sekuentziaketa-arazoak

C) atalerako utziz.

2. Syllabus-motak

2.1. Syllabus tradizionala

Lehen aipatu dugunez, tradizionalki hizkuntzak 'hor daudelako' ikasten

ziren; syllabusaren edukina, hortaz, 'hor dagoenaren' inbentario bezala uler

tzen zen. Hau da, hizkuntzaren deskribapen osoa eta epe luzerako syllabu

sa funtsean gauza bera ziren. Helburua ikasleak sistema osoa ikastea zen,

'sistema' ortografia edo fonologia, gramatika eta hiztegia bezala ulerturik.

Sistema gramatikala zentrala zen eta hau alderdi paradigmatikotik enfoka·

tzen zen nagusiki; beraz, metodo zaharretan, hitzen aldaketa gramatikale

tan kontzentratzen zen. Honek esan nahi du ikasleak. ordu luzeak eman be

har izaten zituela izen, adjektibo eta abarren deklinabideak eta aditzen jo

kabideak buruz ikasten (rosa, rosae, rosarn...; arno, arnas, arnat...). Lexikoari

dagokionean, hitzak askotan beren berezitasun morfologikoen arabera sar

tzen ziren ikasgaietan, arras gutxitan beren balio komunikatiboagatik (rosa

lehen deklinabidearen esponente araukorra izateagatik berehala ikasten zen;

agricola, deklinabide honen azpisail batekoa izateagatik; eta lilia salbuespe

na izateagatik). Metodo hau hasieran hizkuntza klasikoak irakasteko garatu

bazen ere, hizkuntza modernoen irakaskuntza eskoletan zabaltzean ikuspe

gia ez zen berehala asko aldatu.

Hizkuntzaren sistema osoa ikastea irakaskuntzaren epe luzerako xedea

zenez, hau oso prozesu luzea zen. Ikasturteek edo bitarteko urratsek, bana

ka harturik, ez zuten helburu autonomorik; hau da, maila bakoitzaren hel

burua hurrengo mailara pasatzea zen. Beraz, mailakako syllabusak egiten

baziren, bakoitzak prozesu osoaren zati bezala baizik ez zen ulertzen, nor

baiten ustez urtebetean ikasle normalak ikas zezakeenaren arabera neurtua.

2.2. Syllabus estrukturala

Hizkuntzen egiturari buruz linguistika estrukturalistak lortutako eza

gutza berriek oinarri tinkoago eta zientifikoago batzuk eman dizkiote glo

todidaktikari hogeigarren mendean; syllabus hobeak eta progresio egokia-
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goak izan dira ondorioak. Hala ere, funtsean, syllabus estrukturalak lehen

go syllabus gramatikalen antzekoak dira, gaurkotuak eta razionalagotuak

bai, baina oinarrizko akats berberekin, funtsezko printzipioak ez bait ziren

birplanteatu.

Hizkuntzen irakaskuntza tradizionala gehienik deklinabideez eta joka

bideez arduratzen bazen, metodo estrukturaletan, berriz, perpausen egitu

rak dira nagusi. Beraz, tradizionalki ikasgaiak eredu paradigmatikoetan

zentratzen baziren (ama, arnas, amat...),joera berrian egiturak, perpaus-mai

lako eredu sintaktikoak alegia, hartzen dira oinarritzat (Non dago arkatza?

Mahai gainean dago arkatza. Non dago mahaia? Gelan dago mahaia etab.).

Gaur egun oso ezagunak dira bai edukin hauek, bai berauek irakasteko

programazio-estrategia tipikoak. Metodogileak orokorki honako urrats na

gusi hauek hartzen ditu: 1) ikaspuntuak (egiturak) hautatu eta sekuentzia ba

tean eratu; 2) irakurgai edo elkarrizketak asmatu, egiturak testu batzuen

barruan aurkezteko (ikaspuntuak 'jantzi'); 3) ariketa batzuk eskaini egitu

rok praktikatzeko edo 'lantzeko'

Azken finean metodogile hauen erreferentzi puntua gramatika-liburua

da: eta syllabusaren itxura aldatu bada, hein handienean gramatika-liburuak,

hizkuntzen deskribapenak alegia, funtsean eta terminologian erruz aldatu

direlako da. Metodogile hauen oinarrizko kezka ez da irakaskuntz proze

suan zehar zer irakatsiko den, zeren helburua dena, hizkuntzaren arau fo

nologiko, gramatikal eta abar guztiak, irakastea bait da. Honetan gauzak ez

dira asko aldatu planteamendu tradizionaletik: oraindik ere Lehen Liburua

ren xede nagusia ikaslea Bigarren Liburura igarotzeko prestatzea da; eta abar,

2.3. Planteamendu estrukturalari egindako kritikak

Syllabus estrukturalen akatsen inguruko kezkaren garapena, behar eta

helburuei buruzko kezkarenari oso loturik doa. Biak garai berean sortu zi

ren, hirurogeigarren urteen inguruan alegia; eta biek funtsezko arazo berdi

nak zituzten iturri.

Ikasleen beharren azterketa, seriotan hartzen bada, dudarik gabe sylla

busa beharren arabera moldatzeko posibilitatea izan behar dugu; .syllabusa

estrukturaletan ez da agertzen behar desberdinei erantzuteko malgutasu

nik, ordea. Ikusi bezala, syllabus estrukturalaren helburua pausoka hizkun

tzaren sistema osoraino heltzea da; ikuspegi horrek ikasleen beharretan zen

traturiko syllabus diferentziatuak nekez sor ditzake, beraz.

Bestalde esan dugunez, metodogile estrukturala, edukinak finkatzera

koan, azken batean hizkuntzaren deskribapen linguistikoetan oinarritzen da,

gramatiketan alegia. Hori horrela, syllabus estrukturalak hizkuntz deskri

bapen modernoen alde baikorren lekuko badira, hauen hutsune eta muga

penak ere isladatu beharko dituzte, bistan denez. Gaurko gramatikak, kasu

hoberenean ere, gaitasun linguistikoaren deskribapen hutsak dira eta ez, inon

dik ere, komunikazio-gaitasunarenak. Baina kritikoek diotenez, hizkuntz ikas

learen helburua ez da sistema formala ikastea soilik, xede-hizkuntzan

komunikatzen trebatzea baizik; eta syllabus estrukturalen akatsa, sistema
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gramatikalean zentratzea omen da, komunikazioaren gainerako alderdiei ja

ramon gutxiegi eginez.

Hirugarrenik, syllabus formalak sintetikoak dira. Eta zenbaiten ustez,

komunikazio-gaitasuna irakasteko syllabusik egokienak analitikoek izan be

har lukete. Ikus dezagun zer esan nahi den honekin.

Oraingoz behintzat, syllabus estrukturalei egindako kritikak sortu duen

2.4. Syllabus sintetikoak eta analitikoak

Syllabus sintetiko baten abiapuntua hizkuntzaren analisi bat da, grama

tika bat adibidez. Analisi honetan hizkuntzaren funtzionamendua nolabaiteko

atal, osagarri, kategoria edo erregeletan zatiturik agertzen da. Syllabusean

atalok, banan-banan hartuz gero, zerrendatu, hautatu, mailakatu etab. egiten

dira; eta ondoren ikasgai bakoitzean atalotako bat edo gehiago irakatsi eta

landuko da. Hitz batean, hizkuntza zatika irakasten da. Zati guztiokin,

elkarrekin konbinaturik (beharbada zenbait urteren buruan), azkenean

hizkuntza osoa berriz lortuko dela suposatzen du joera honek; hau da,

ikasleak, sintesi-prozesu baten bidez, osagarriak edota erregelak metatuz,

benetako hizkuntzaren ezagutzaraino helduko dela egun batean. Beraz,

hizkuntza globala gramatikagilearen lehenbiziko abiapuntua eta hizkuntz

ikaslearen azkeneko jomuga da. Bistan denez, syllabus tradizionalak sinte

tikoak dira. Planteamendu sintetikoan, azken mailetaraino iritsi arte ikasleari

erakusten zaizkion material linguistikoak (irakurgaiak, elkarrizketak etab.)

ikasgelarako artifizialki sortuak eta erabilera naturaletik urrundu samarrak

izaten dira tipikoki.

Estrategia analitikoan, aldiz, ikaslearen ingurugiro linguistikoa ez da

hain estuki eta arretaz kontrolatzen; hizkuntzaren adibide naturalak noiznahi

eskaintzen zaizkio ikasleari. Ikaslearen lana, hortaz, bere portaera linguis

tikoa hizkuntza berriaren molde jatorrei hurbilduz joatea da, irakaslearen

laguntzarekin, jakina, eta benetako hizkuntz adibideak eta iharduerak eredu

direla. Prozesu honetan, kontzienteki zein ohargabeki, ikasleak berak hiz

kuntzaren analisi-mota bat burutu beharko duela esan dezakegu, ez aurretik

emandako erregela batzuen sintesia; hortik bi alternatiba hauen izenak.

Honen adibide garbi bat prozedurazko syllabusa deritzona dugu. Plan

teamendu honen zaleek diotenez, ikasgelan egiten dena benetako komuni

kaziotik sortzen baldin bada (eta halaxe behar duela uste dute), orduan,

erabiltzen den hizkuntza naturalak ez du inolako mailaketa sistematikorik

jarraituko. Hortaz, ikasgaien edukin linguistikoa aurretik planifikatu ordez,

klaseak eginkizun estralinguistikoen terminoetan programatzea proposatzen

da. Hain zuzen ere, hizkuntzaren egiturak esanahiari jaramon egitean hobe

kien ikasten omen dira; beraz, prozedura didaktiko tradizionalak, esaterako,

ariketa mekanikoak (drill-ak)edo ikasleen hutsen zuzenketa, baztertu egiten

dira metodo honetan.

2.5. Syllabus komunikatiboa
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planteamendu berri emankorrena, inolako zalantzarik gabe, syllebus kotnu

nikatiboarena izan da. Syllabus estrukturalek gaitasun linguistikoa dute

helburu eta hizkuntzaren analisi formalean oinarritzen dira. Syllabus ko

munikatiboek, berriz, komunikazio-gaitasuna dute helburu eta komunika

zioaren analisia oinarri. Syllabus komunikatiboak portaerazko helburuen

arabera finkatu ohi dira, ikasleen komunikazio-beharrak aztertu eta kontutan

hartuz gero (ikus A.5);honegatik portaerazko syllabusak ere deitu ohi dira,

Ikuspegi komunikatiboaren iturburu eta arrazoi batzuk A.3 puntuan aipatu

ziren. Pragmatika, edo komunikazioaren analisia, bere haurtzaroan aurkitzen

denez eta heterogenotasun nabarmena dagoenez ikertzaileen metodo eta on

dorioen artean oraingoz, syllabus komunikatibo-mota desberdinak egotea

espero genezake, eta halaxe da.

Syllabus komunikatiboak osatzeko saio serioen eta eraginkorrenak 1970.

urtearen hamarkadaren hasieratikakoak dira. Garai hartan Europako Kon

tseiluak nazioarteko aditu-talde bat bil erazi zuen, hizkuntz irakaskuntzari

buruzko Europa-mailako proiektu berri bat burutzeko. Talde honen lanaren

inguruan sortu eta gaur oinarrizkotzat jotzen diren idazki, eredu eta aplikazio

guztietatik, J. van Ek holandesaren Threshold Level (1975)edo atalase-maila

delakoa izan da ezagunena eta eragin handienekoa. Atalase-mailak erabiltzen

duen syllabus-eredua semantikoa edo (maizago) nazionala deitzen da. Eredu

honen zutabe nagusia D. Wilkins ingelesak Europako Kontseiluarentzat garai

berean prestatu zuen lan klasiko bat zen, beranduxeago National Syllabuses

(1976)tituluarekin argitaratua. Hurrengo atalean emango da eredu honen

berri.

3. Syllabus nazionala

3.1. Definizioak

Nazional, funtzional eta beste termino batzuen alor eta aplikazioen

inguruan badira zenbait nahasketa edo kontraesan gaurko idazleen erabi

leretan eta publikoaren baitan agian areago; beraz, kontzeptuok hemen

argitzea ez da gaizki etorriko.

Gramatika nazionalak erizpide semantikoetan oinarritutako gramatikak

dira (gramatika formalekin kontrastaturik, hots, analisirako erizpide formalak

hartzen dituztenekin). Gramatika nazionalena berez ez da ideia berria, es

trukturalismoaren aurretiko gramatika tradizionalak nazionalak bait ziren

hein batean. Wilkins-ek azaltzen duenez, hizkuntzak irakasteko syllabus

nazional bat moldatzeko, hiztunek hizkuntza nola hitz egiten duten galdetu

ordez, hizkuntzaren bidez zer adierazten duten galdetuko dugu; hizkuntzaren

edukinaren inguruan eratzen dugu irakaskuntza, beraz, ez formaren ingu

ruan. Nazional hemen semantiko' hitzaren baliokidetzat har dezakegula

dirudi.

Kontzeptu hau guztiz garbi ez badago, semantiko hitzari buruzko zalantza

batzuei zor zaie hori. Termino hau 'esanahiari lotua edo esanahiari buruzkoa'

bezala ulertzen badugu ere, esanahitzat zer jotzen dugun galderan dago
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gakoa. Hain zuzen ere, semantika tradizionalaren erantzunak linguistika

tradizionalarenak bezain mugatuak suertatzen dira, semantika esanahi-mota

bakar batez kezkatu izan bait da. Hau era askotan deitzen da: 'proposizionala',

'erreferentziala; 'kognitiboa' eta abar. Esanahi-mota honen bi ezaugarri nagusi

aipa ditzakegu: 1)egia ala gezurra izan daitezkeen edo proposizio logikoetara

itzul daitezkeen proposizioez osatua da; 2) hizkuntzaren egitura formalen

bitartez adierazten den esanahia da.

Bere sailkapen nazionalean Wilkins-ek esanahi-kategoria tradizional

hauek semantikogramatikalak deitzen ditu, baina hauetaz gainera beste bi

esanahi mota bereizten ditu: esanahi modalak eta esanahi funtzionalak edo

funtzioak. Osagarri modalak direla medio, hiztunak bere jarrerak adierazten

ditu: funtzioak, aldiz, esaldien zeregin komunikatiboak dira. Funtzio hauek

J.L. Austin filosofo ingelesak proposatutako hizketazko egintzekin (speech

acts) oso erlazionatuak daude, hizkuntzarekin egin egiten duguna jasotzen

bait dute, eta ez esaten duguna. (Egitez, atalase-mailaren frantsesezko,

alemanezko eta italianozko bertsioetan, 'funtzio'-ren ordez 'hizketazko egintza'

edo 'egintza komunikatibo' erabiltzen da. Dena den, 'funtzio' eta 'funtzional'

terminoak hedatu samarrak. daude dagoeneko Euskal Herrian.) Funtzioak

ez dira egitura gramatikalaren arabera tradizionalki bereizitakoak bakarrik,

hots, baiezpena, galdera, agindua eta esklamazioa. 'Balorazioa', 'baiespena',

'mehatxua', 'adostasuna', 'agurtzea' eta sentimendu desberdinen adierazpenak

dira, adibidez, Wilkins-en funtzio komunikatiboetako batzuk.

Wilkins-en eredu nazional honetan osagarri funtzionala izugarri eragin

korra izan da. Ikasleak zerbait baieztatzen, azaltzen edo kontatzen jakiteaz

gainera, komunikatu ahal izateko hizkuntzaren beste funtzio asko burutzen

ikasi behar duela; funtzio komunikatibootako batzuen gauzapen linguistikoa

kategoria gramatikalei zuzenki lotua ez dagoela; eta nozio guztiok syllabus

komunikatibo batean kontutan hartu behar direla, zioen Wilkins-ek.

Wilkins-en terminologia honako eskema honetan jasotzen da:

semantikogramatikalak

(NOZIOAK)
MODALAK Funtzioak

NOZIOAK

Baina hemen azaltzen denez, beste idazle batzuek, van Ek ingelesezko

Atalase-Mailaren egilea barne, 'nazional' terminoari zentzu estuagoa eman

diote, Wilkins-en 'kategoria semantikogramatikalaren' ordez erabiliz. Ez

-adostasun honen zoritxarreko ondorioa, liburuetako bateratasunik ezaz

gainera, publikoan gertatu den nahasketa izan da. Bestalde, ageri denez,

Wilkins-ek syllabus nazionala deitzen duena, beste batzuek syllabus nozio

funtzionala edota semantikoa edo soziosemantikoa deitu izan dute. Azkenik,

aipa dezagun nozio modalen kategoria desagertu egin dela sailkapen gehie

netatik, horrelakoak funtzioen artean sartzen dituztelako.
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3.2. Atalase-maila

Van Ek-en eredua oso sinplea da, analisi nozionalerako komunikazioa

bi osagarritan bakarrik analizatzen bait du: funtzioetan eta nozioetan (ikus

termino honetaz oraintxe esandakoa). Goian ikusi legez, funtzioak hizkun

tzaren bitartez egiten diren gauzak dira; adibidez, baieztatzea, galdetzea,

agintzea, azaltzea, konbentzitzea edo barkamena eskatzea. Honelako fun

tzioak burutzearekin batera jendeak nozio batzuk aipatzen edo erabiltzen

ditu. Adibidez, atzoko zitara berandu etortzeagatik barkamena eska dezaket.

Hemen 'zita', 'berandu' 'atzo' eta abar nozioak dira; 'barkamena eskatzea',

berriz, funtzioa da. Nozioak lexikalki zein gramatikalki adieraz daitezke

hizkuntza konkretu batean.

Nozioak bi zerrendatan biltzen dira atalase-mailan eta hauek nozio oro

korrak eta nozio espezifikoak deitzen dira. Diferentzia hauxe da: nozio es

pezifikoak (adibidez, 'marmelada' edo 'aireportua') gai konkretuei lotzen

zaizkie; orokorrak, berriz (esaterako, 'posesioa' edo 'iragana'), anitz gairekin

elkar daitezke. 'Hizkuntzaren ikas-helburu bat zehaztean, beraz, gure egin

kizuna ikasleek zein hizkuntz funtzio burutu eta zein nozio erabili beharko

dituzten erabakitzea da' dio egileak.

Hau erabakitzeko, xede-talde zabal baten komunikazio-beharrak oina

rritzat hartzen dira. Van Ek-en ereduan, ikasleek izango dituzten hizkuntz

harremanen ezaugarri hauexek finkatzen dira: hizkuntz iharduerak (ahoz zein

idatziz, jasotzaile zein igortzaile gisa), inguruneak, rolak (hauek bi eratakoak:

sozialak eta psikologikoak), gaiak eta, azkenik, gai bakoitzari dagokionez

ikasleak zer egingo duen.

Azkenik, faktore hauek kontutan izanik, funtzio- eta nozio-zerrendak

osatu ondoren, funtzio edo nozio bakoitzari dagozkion hizkuntz formak

(literatura honetan esponente linguistikoak edo beste gabe esponenteak

deituak) aukeratu behar dira. Beraz, honelako syllabusak bi osagarri nagusi

dituela esan dezakegu: portaerazko zehaztapena (komunikazio-beharretatik

abiatuz osatutako funtzio- eta nozio-zerrendak) eta zehaztapen linguistikoa

(honi egokitutako hizkuntz formen zerrendak).

3.3 Munby-ren eredua

Atalase-maila, hizkuntza desberdinetan egindako bertsioetan, syllabus

nazionalik ezagunena eta eraginkorrena izan arren, askotan aipatzen da,

dudarik gabe orain arte proposatu diren ereduetatik zehatzena delako, John

Munby-ren liburua: Communicative Syllabus Design (1978). Munby-ren

liburuaren azpititulua 'Xede berezietarako hizkuntz programen edukina

definitzeko eredu soziolinguistiko bat' da. Munby-ren lana xede berezietarako

programei zuzentzen zaien bitartean, atalase-maila, aitzitik, komunikazio

-gaitasun minimo baina orokorra lortzeko asmatu zen. Eta bi ereduon arteko

desberdintasun hau kontutan edukitzekoa da.

Munby-ren ereduan, edukinaren zehaztapena ikaslearen komunikazio

-beharren arabera finkatzeko metodoa oso esplizitoki eta zehatz-mehatz
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azaltzen da, atalase-mailan ez bezala, nahiz azken honek ere, printzipioz,

edukina beharrei moldatu beharra baieztatu.

Edukin komunikatiboa zehazteko Munby-ren kategoria analitikoak ez

datoz erabat atalase-mailarenekin bat. Alde batetik, Munby-k ez du eduki·

naren osagarri nazionala (semantikogramatikala) sakonean aztertzen. Bes

tetik, funtzioen aldamenean oinarrizko beste kategoria bat ipintzen du: Ja·
rrera-tonuena alegia. Jarrera-tonuen zerrenda taxonomiko bat proposatzen

du, termino binario globalen inguruan eratua; hala nola, 'atsegin/ez-atsegin',

'txantxetan/serio', 'onetsiz/gaitzetsiz', 'autoritario/autoritaterik gabe', 'segu

ru/zalantzakor'. Funtzio bakoitzari dagozkion hizkuntz formak hautatu au

rretik, funtzioa zein jarrera-tonurekin erabiliko den erabaki behar da; gainera,

bereiztekoak dira igorle gisa erabiliko diren jarrera-tonuak eta jasotzaile gisa
erabiliko direnak.

3.4. Syllabus nazionalei egiten zaizkien kritikak

Ikusi dugunez, syllabus nazionalaren ideia testuinguru historiko batean

sortu da, eta testuinguru hori planteamendu komunikatiboaren zabalkundea

da. Azken honen eragina handia izan da gaurko glotodidaktikan. Ordu

berean, erreakzio kritikoak laster entzun erazi dira. Honelako kasuetan

gertatu ohi den bezala, zabalkunde handi baten ondorioz, abiatzerakoan

finkatu ziren kontzeptuek beren aplikazioan hamaika transformazio,

birmoldaketa eta birlanketa jasan dute, batzuetan onerako eta hasierako

funtsezko asmoei atxekiz, beste batzuetan jatorrizko helburua okertuz edota

sinplekeria batean edo bestean eroriz. Hau dela eta, eritzi kritikoen arteko

banaketa bat egitea komeni da: alde batera, planteamendu komunikatiboaren

edo syllabus nazionalen jatorrizko eta printzipiozko arazoei zuzendutakoak

eta, bestera, oinarrizko kontzeptuen gainetik aplikazio errealetatik

sortutakoak edota gaiari buruz zabaldu diratekeen sinesmen faltsuei

lotutakoak.

Bigarren kritika-motaren adibide gisa, honako hau aipa genezake. Inoiz

entzuten da syllabus nazionaletan sistema gramatikala baztertzen dela eta

joera honen ondorioa esaldi estereotipatuak soilik irakastea dela. Goian

esandakotik baiezpen hauek huts egiten dutela egiazta daiteke, baina aldi

berean oker hauek nondik heldu diren sama daiteke. Syllabus komunikatibo

baten helburu orokorra komunikazio-gaitasuna lortzea da; baina gaitasun

linguistikoa (sistema gramatikala barne) komunikazio-gaitasunaren derrigo

rrezko osagarri bat da. Hitz batean, gramatikarik gabe ezin da komunikatu.

Syllabus gramatikaletan egitura formalak irakaskuntzaren berezko helbu

rutzat hartzen diren bitartean, komunikatiboetan, berriz, egitura gramatika·

lak irakastea komunikatzeko gaitasuna sortzeagatik erabakitzen da: hauxe

da diferentzia. Bestalde, egia da syllabus nazionalean agertzen diren esanahi

batzuen adierazpena (funtzioena batipat) ez dagoela hizkuntzaren kategoria

eta egitura formalekin zuzenki lotua eta horrelakoetan ikasi behar diren

esanahiak, lehen hurbilketan bederen, esaldi estereotipatuen bidez adieraz
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daitezkeela; baina, bistan da, ezin dela horretan oinarritu aipatutako kriti

karen bigarren atala.

Azter ditzagun orain planteamendu nazionalaren jatorrizko printzipioak

zalantzan jartzen dituzten kritika batzuk. Hauen artean ere beste bereizketa

bat egitea komeni da, zeren planteamendu komunikatiboaren lehen propo

satzaileak, inolako ezaugarri orokorrik izatekotan, antidogmatikoak bait ziren

eta beraien idazkietan zehar maiz aipatzen bait dira urratzen ari diren bideen

mugapenak. Desberdin genitzake, hortaz, egileen beraien kezkak edo auto

kritikak (nahiz kanpoko komentaristek ere hauek jaso), batetik, eta kanpotik

edo geroago egotzitakoak, bestetik.

'Barrutik' aitortutako problemen artean bi jaso behar dira bereziki

hemen, maiz aipatzen direlako: oinarri zientifiko eskasa, eta metodoaren

subjektibitatea. Bistan da biok estuki lotuak daudela. Syllabus nazionala

komunikazioaren funtzionamenduan oinarritu da edo oinarritu nahi izan da

bederen. Baina gure ezagutza zientifikoa gaur egun egoera egokian ote dago

honelako ahalegin bati zutabe minimoki fidagarririk emateko? Gainera,

galdera hau bi mailatan sakon dezakegu: batetik teoria orokorrarenean

(zenbat dakigu, orokorki, komunikazioaren funtzionamenduaz?) eta bestetik

hizkuntza bakoitzarenean (adibidez, zer dakigu, konkretuki, euskararen era

bilera komunikatiboaz?). Euskararen atalase-maila bat oinarri seguruekin

egiteko teori pragmalinguistiko global bat eta euskararen gramatika komu

nikatiboa behar genituzke; egitez ez daukagu ez bata eta ez bestea (ez eus

kararentzat, ez besterentzat). Hauen ordez daukagun guztia eta bakarra,

oraingoz, gehiago edo gutxiago zehaztutako asmoak eta enpirikoki eta sis

tematikoki egiaztatu gabeko suposizio intuitiboak dira; eta hauexetaz

baliatzen dira gaur egungo syllabus nazionalen egileak. Honek ez du esan

nahi asmook eta intuiziook suerte pixka batekin ezin daitezkeenik gutxi

gorabehera zoriontsuak gerta, baina praktikan jarraitutako metodoa oraingoz

subjektiboa dela, inork ez du ukatu.

Ikus ditzagun, azkenik, kanpotik edo geroago sortutako kritika batzuk.

Dakigunez, planteamendu komunikatiboa metodologia estrukturalaren

kritikak zirela kausa sortu zen. Honen hutsak zuzentzeko bi aldetatik jo be

harra ikusten zen: batetik, zer irakatsi nahi zen termino esplizitoetan zehaztuz

eta hau portaerazko mailatik abiaturik definituz; bestetik, nola irakatsi behar

den birplanteatuz eta egiazko komunikazioaren faktoreak kontu gehiagotan

hartuko duen metodologia bat asmatuz. Jarrera teoriko honek edukinaren

eta metodologiaren arteko integrazio orekatua suposatu arren, batzuen eritziz

azken urteotan bi huts agertu dira aplikazio praktikoetan: batetik, edukin

'komunikatiboa' delakoa eta metodologia 'komunikatiboa' delakoa praktikan

dibortziatuegi suertatzea; bestetik, edukinaren arazoaz, syllabusaz alegia,

gehiegi arduratzea eta gutxiegi, berriz, ikasgelako metodoen berrikuntzaz.

Gaur egun, hortaz, syllabus nazionalaren kontra, funtsezko arazoak kon

pontzeko panazea faltsua izan dela salatzen da alderdi batzuetan.

Beste batzuek beren kritikak maila sakonago batera eramanez, galdetu

dute ea syllabus nozionalek egiazki bete ote duten hasieran proposatzen

zutena. Konkretuki, syllabus sintetiko eta analitikoak berezi izan dira, goian
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ikusi dugunez. Wilkins-ek berak ireki zuen eztabaida hau, bere syllabus

nozionala eredu analitiko bezala proposatuz. Baina hain analitikoa ote da

egiazki syllabus-rnota hau? Zenbaitek dioenez, egitez Wilkins-en proposame

netatik sortutako syllabusen oinarria estrukturala bezain sintetikoa da, hiz

kuntza egitura gramatikaletan analizaturik aurkeztu ordez, funtzio eta no

zioen arabera analizaturik aurkeztea besterik ez bait du egiten. Ondorioz,

funtzio-zerrenda bat jarri dugu aspaldiko zerrenda gramatikalaren ordez,

baina hizkuntzaren irakaskuntzari buruzko oinarrizko iraultzarik ez omen

da horrela lortu.

Dirudienez, hemen gertatu dena hauxe da: Wilkins-ek syllabus analitiko

eta sintetikoak bereizten zituenean, hizkuntz sistema formala zuen gogoan

eta honen ikuspegitik ari zen. Harentzat, beraz, syllabus sintentikoa sistema

gramatikalaren elementuak banaka aurkezten dituena da. Syllabus nozio·

nalean, berriz, aurkezten diren elementuak ez dira gramatikalak, semanti

koak baizik. Orain, ordea, eta agian pragmatikan azken hamabost urteotan

emandako aurrerapausoek arrazoia emanda, 'hizkuntzatik' (linguistika tra

dizionalaren begiez ikusirik) askeago eta giza portaeraren dinamikan

oinarrituagoak dauden ikuspegi berrietarantz bide goaz.

C) Programazioa

1. Programazioa eta metodologia

Syllabus inbentario batek ez du klaseko metodologia didaktiko jakin

batera nahitaez behartzen. Edukina programatzen hasten garenean, ordea,

aukera metodologikoek pisu handiagoa izaten dute. Baina batez ere esan

behar dugu, hau dela eta, planteamendu komunikatiboak programatzeko

posibilitate desberdinak ugaritu egiten dituela. Hortaz, C.2puntuan metodo

estrukturalekin erabil daitezkeen programazio-erizpideak aztertzen badira

ere, hauek planteamendu komunikatiboagoetan ere aplikagarri suertatzen

dira edo hartara molda daitezke behintzat. Gero C.3 puntuan syllabus

komunikatibo batetik abiatzeak irekitzen dizkigun hautabide guztiak ikusiko

ditugu.

2. Programazio estrukturala

2.1. Sekuentzia

Aurreko atalean ikusi genuenez, ez zen metodogile estrukturalisten kezka
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berezia zer irakatsi behar den, helburua dena (hizkuntzaren arau fonologiko,

gramatikal eta abar guztiak) irakastea zela suposatzen bait zen. Eskema

honetan planteatzen zen hautaketa bakarra hiztegiarena zen. Hortaz, mate·

rialen antolaketa eta mailaketa erlatiboa zen ardura nagusia.

Ahalegin desberdinak egin izan dira, planteamendu estrukturalaren

barruan, edukinen sekuentziaketa egokia erabakitzean kontutan eduki be·

harreko berezko ezaugarriak identifikatzeko; hala nola, maiztasuna, erabil

garritasuna, eskuragarritasuna, konplexutasuna, erregulartasuna eta zailtasun

kontrastiboa. Baina, horietaz gainera, praktikan behintzat, beste erizpide

-mota bat agertzen da, hots, erizpide metodologikoa. Hau da, gauza bat dugu

ikasleak zer ikasteko premia duen eta beste bat, zer den une batean irakasten

erraz edo komenigarri didaktikoki. Ikaslearen ama-hizkuntzara itzultzea

debekatzen duen metodo batez baliatuz gero, adibidez, forma batzuk itzuli

gabe esplikatzea zaila izatea programazioan atzeratzeko arrazoia izan liteke.

Istilu metodologiko hauetaz landa, formen zailtasuna arrazoi desberdi

netan oinarri daiteke. Dena den, aipatzen diren arrazoiak ez dira gehienetan

azterketa enpiriko edo ezagutza psikologikoen bitartez egiaztatzen, eta ar·

bitrariotasunaren arriskua bistakoa da. Euskarazko adibide bat eman deza
gun. Batzuen eritziz egin ahal dut ikastea egin dezaket ikastea baino erraza·

go omen da eta eritzi honetatik programaziozko ondorioak atera izan dira.

Eritzi hori justifikatu behar izanez gero, dezaket erabiltzeko laguntzaile forma

berriak ikasi beharra seinalatuko da; ahal-dun egitura, berriz, perifrasi kon·

plexuagoa da (hiru hitzek osatua); beraz, egitura sintaktiko konplexuago bat

erabiltzen ikastea paradigma morfologiko berri bat ikastea baino lan erra

zagotzat jotzen da inplizitoki balorazio honetan.

Bestalde, eztabaidagarria da sekuentziaketa erabakitzerakoan berezko

zailtasunak zenbat pisu merezi duen. Zenbait kasutan argi eta garbi dago

zailtasuna beste erizpide batzuei menperatu behar zaiela. Esate baterako,

frantsesa edo galesa bezalako hizkuntza batean berezko zailtasunik handie

na ematen duten fenomeno gramatikaletako bat genero-sistema da, banaka

ikasi behar bait da izen bakoitzaren generoa. (Espainolez, aitzitik, izen ge

hienen generoa formatik erregela bidez deduzitzen da.) Hala eta guztiz, inork

ez luke esango hizkuntza hauetan bigarren urtera arte, adibidez, itxaron be

har denik genero-bereizketak irakasten hasteko. Arrazoia bistan da: genero·

-sisterna maneiatzea zaila izan arren, hizkuntza horiek erabiltzeko guztiz be·

harrezko da, ebitaezina hain zuzen; azken finean, hortaz, puntu batzuen pre

mia edo maiztasuna edo zabalera, zailtasunaren aurretik jarri behar bide

da sekuentziak erabakitzerakoan. Gauza bera esan genezake hizkuntza as·

kotan artikuluen erabileraz: erabilera hau kontrolatzen duten erregela sin·

taktikoak edo nozio semantikoak azaltzea eta ulertzea ez da batere erraza

izaten, baina berriz ere kontzeptu hauek lehenbiziko urratsetan bertan na

hitaez agertuko dira edozein programaziotan. Zailtasunaren erizpidea oso

erlatiboa dugu, beraz, eta haren izenean finkatutako sekuentziaketak zaian·

tzagarritzat jo beharko dira sarri askotan.

Aurreko paragrafoan berezko zailtasunaz ari izan gara. Bada beste zail

tasun tipo bat, kontrastibo deritzana, hots, ikasleak aurretik dakizkien bes

te hizkuntzetatik sortzen den interferentzian edo eraginean oinarritzen dena.
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Adibidez, frantsesaren edo galesaren genero-sistemaz esandakoa guztiz egia

bada, ikasle ingeles batentzat (ez bait da genero gramatikalik ingelesez) ka

talan edo espainol edo italiar batentzat frantsesaren genero-sistemak (ez hain

beste galesarenak) askoz ere zailtasun gutxiago dakar, hizkuntza erromani

koen arteko ahaidetasunari esker. Adibidez, gaztelaniaz jakinez gero, erra

zagoa da ikastea frantsesez pont maskulinoa dela (puente bezala) eta mort

femeninoa dela (muerte bezala). Menturaz, esan genezake ikasleok ez dute

la benetan hitz hauen generoa ikasi beharrik, jadanik ikasia bait dute. Bai

na hizkuntzen hurbiltasun honek ere badu bere prezioa eta, honela, espainol

batek problema bereziak izan ditzake (ingeles batek baino gehiago hain zu

zen!) gogoratzeko frantsesez dent ez dela maskulinoa (diente bezala) feme

ninoa baizik. Beraz, hemen ikusten ditugu interferentziaren alde on eta

txarrak. Artikuluei dagokienez orobat, japoniar edo txinatar bat, adibidez,

konturatuko da ingelesean aurkitzen den artikulu-sistema zuzen erabiltzen

ikasteko zailtasun osoaz, beren hizkuntzetan ez dutelako horrelakorik. Es

painol edo frantses batek, ordea, sistemaren alderdi gehienak hasi aurretik

ikasiak ditu, funtsean Europako hizkuntza hauetan eta beste batzuetan (eus

karaz ez, ordea!) sistema berdintsuak bait daude. Ikasleek dakizkiten hiz

kuntzak kontutan baditugu, honelako gorabeherek programaziozko erabakiei

eragin diezaiekete.

Erregulartasun gramatikala ere kontutan eduki ohi da programaziora

ko, suposatzen bait da erregela nagusiak lehenbizi ikastea komeni dela, sal

buespenak edo gutxiagotan funtzionatzen duten arauak geroago ikasiz.

Erizpide honi jarraituz, gaztelania irakastean erabaki daiteke tom6 eta co

mi6 bezalako lehenaldi erregularrak ikastunitate batean programatzea, di

jo, vino, hizo, pusa eta beste aditz irregularrak gerorako utziz. Joera hau ez

da ilogikoa, baina badira eragozpen batzuk. Hain zuzen, hizkuntzetako for

ma irregularrak justu maizenik erabiltzen direnak izaten direla aurkitzen

dugu. Forma erregularrei lehentasuna emateko asmoak artifizialkeriak sor

ditzake programazioan. Gainera alderantzizko joera ere defendi daiteke eta

defenditu izan da, hots, lehenbizi forma irregularrak irakastea eta ondoren

erregularrak; egitez, hau guztiz egingarria da.

Esan dugunez, badirudi maiztasunari lehentasuna eman behar litzaio

keela beste erizpideon aurrean askotan. Hala ere, honekin ere badira ara

zoak. Ikusi bezala, maiztasun-kontuetatik ateratzen diren ondorioak anitzetan

beste erizpideek aholkatzen dutenaren aurkakoak suertatzen dira. Maizta

sunari begiratuz, frankotan egitura zailak errazak baino lehenago eman be

har genituzke, eta forma irregularrak erregularrak baino lehen. Bestalde,

maiztasuna ez da azken batean balio absolutu bat; hau ere erlatibizatu egin

behar da, hizkuntzaren erabilera desberdinetan elementuen maiztasunak alda

bait daitezke. Beraz, ikasleak hizkuntza zertako erabili nahi duen galdetu

behar genuke. Honek planteamendu komunikatibora hurbiltzen gaitu, jakina.

2 .2. Aurkezpen-estrategiak

Ikaspuntuen sekuentziarako erizpideak alde batera utzirik, ikus deza-
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gun zer gehiago kontutan hartu behar den programazio estruktural bat fin

katzerakoan. Programazioa unitateka eratuko denez gero, aztertzeko puntu

bat kopuruarena dugu: zenbat edukin sartu behar da unitate bakoitzean?

Hau erabakitzeko, berriz ere klasean erabiliko den metodologian pentsatu

beharra dugu. Puntuak nola irakatsiko dira?, nola ikasiko dira? eta zein zen·

tzutan nahi dugu ikasleak une jakin batean puntu bat 'ikas' dezan?

Azken arazo hau askotan beste era batean planteatzen da, zuzentasuna

ren eta mintzatzeko erraztasunaren arteko orekaren terminoetan alegia. Ba

tzuek diotenez, ikasleak hasieratik oinarrizko erregelak ongi eta zehazki fin

katu behar ditu beste puntuetara segitu baino lehen; beraz, ikasleei zuzen

tasuna eskatu behar zaie puntu elementaletan lehen urratsetatik. Eritzi honen

zaleek diotenez, ikasleek ez badituzte puntu hauek hasieratik ongi finka

tzen, geroago zailago izango da hutsok zuzentzea eta ondorioz ikasleak zu

zen mintzatzen edo idazten sekula ez ikasteko arriskua omen dago. Beste

batzuen ustez, aldiz, ikasle askorentzat komunikazioa, eta ez zuzentasuna,

da helburua edo lehen helburua bederen; eta ikaslea ez desmotibatzean da

tzala sarri askotan irakaskuntzaren luzarorako arrakasta. Eritzi honen ara

bera, ez da hain inportantea ikasleak 'Ni egin dut' esaten badu ere, era ho

rretan euskarazko komunikazioa (estetikoki kaxkarra izan arrenl) lortzen

duen bitartean; askoz okerrago litzateke, zuzentasunaren exigentziaren

aurrean lotsaturik, ikasle honek erdarara jotzea, euskaraz mintzatzera ausartu

gabe. Gainera, batzuentzat zuzentasunaren aldeko jarrera planteamendu atze

rakoi eta autoritario bezala identifikatzen dela esan behar da. Aspaldiko ez

tabaida hau hemen aipatu dugu, puntu bakoitza irakasteko erritmoarekin

zerikusi handia duelako.

Gatozen orain beste arazo batera. Programazioa batzuetan mailaketa li

neala bezala ulertzen da, Hala ere, askoren ustez, estrategia lineala ez da

onena hizkuntzaren elementuak irakasteko; edozein ikaslek puntu asko be

hin eta berriz errepasatu beharko ditu zeharo bereganatu arte. Oro har, egi

ten diren programazioetan garrantzi gutxiegi eman ohi zaio errepasatzeko

premia honi; hala ere, huts hau zuzentzeko batzuek sekuentziaketa ziklikoa

ren bidea hartu dute.

Honetan, ikaspuntuen errepikapena programazioan guztiz integratua da

go eta honen oinarri bihurtzen da. Helburu edo ikastaro batean sartu nahi

den edukin nagusia zenbait alor nagusitan, hamabitan demagun, banatzen

da. Alor multzo honek zikloa osatzen du, eta ziklo hau zenbait aldiz, lau

aldiz, eman dezagun, errepikatzen da ikastaroan zehar. Ziklo bakoitzean,

beraz, puntu berdintsuak berrikusteko aukera dago; ordu berean, ziklo ba

tetik bestera, ikasleen gaitasuna hobetzen da eta alor bakoitzari buruzko pun

tu konkretu berri batzuk ere sartuko dira. Adibidez, zikloko seigarren alorra

zehar-estiloa dela eman dezagun; honek esan nahi du zehar-estiloa landuko

dela seigarren, hemezortzigarren, hogeitamargarren eta berrogeitabigarren

unitateetan, hau da, ziklo bakoitzeko seigarren unitatean. Seigarren unita

tean beharbada -la atzizkia irakatsiko dugu. Hemezortzigarrenean, -le erre

pasatzeaz gainera, zehar-galderak lehen aldiz aurkez genitzake. Hirugarren
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zikloan, guzti hori errepasatu bitartean, zehar-aginduak ere ager daitezke.

Eta abar.

Programazio ziklikoaren atzean dagoen printzipioa hauxe da: hizkun

tza bat ikastean ikaslearen aurrerapen naturala ez dela lerro zuzena izaten,

espirala baizik. Gauza bera esan behar da haurraren lehen hizkuntzaren be·

reganatzeaz, hain zuzen: forma eta egitura berdinak behin eta berriro azal

tzen dira haurraren esperientzian, konbinazio desberdinetan, esanahi des

berdinak adieraziz eta testuinguru desberdinetan kokaturik. Programazio

eta metodo askotan, aitzitik, puntuak banaka aurkezten dira bata bestearen

atzetik, bakoitzaren xehetasunak zehaztu eta xehetasunok ariketa bidez lan

duz gero hurrengo puntura igarotzen garelarik. Bestalde, hizkuntz berega

natze naturalean hizkuntz eredu asko eta asko entzuten da; metodo eta

ikastaro askotan, ordea, harrigarria da zein testu-kopuru txikia aurkezten

zaion ikasleari kurtsoan zehar.

Bi gauza azpimarratu behar direla dirudi, beraz. Bat: prozesu natura

lean, puntu bat benetan finkatu baino lehen, zenbait edo anitz aldiz entzu

ten da, ulertu gabe ere, edo erdi-ulerturik, edo ulerturik baina ez sistemati

zaturik; fenomeno hau aurrikuspena dei dezagun. Aurrikuspenaren ondo

rio bat hauxe da: puntu bat azkenean sistematikoki ikasten denean, ez dela

ikaslearentzat puntu berri-berria, erdi-ezaguna baizik. Bi: sistematikoki fin

katu ondoren ere, gauza bera maiz entzuten jarraituko dugu; hau berrikus

pena dei dezakegu. Berrikuspenak ikaslearen ezagutza finkatu berria indartu

egiten du, eta honela komunikaziorako hain beharrezkoak diren segurtasu

na eta erraztasuna lortzen ditu. Aurrikuspena eta berrikuspena apropos pro

grama daitezke eta bestalde ustekabean ere sarritan gertatuko dira, benetako

materialak erabiltzen baldin badira.

3. Programazio komunikatiboaren hautabideak

3.1. Ildo desberdinetako programazioak

Inbentario estrukturala dimentsiobakarra da; inbentario komunikatiboa

(atalase-maila, kasu), berriz, dimentsioanitza. Esan nahi bait da, syllabus es

truktural batean edukina ardatz bakar batean eratzen dela, egitura gramati

kalen ardatzean alegia; honetatik programazio desberdinak egin daitezke

eta egiten dira, baina guztietan egiturak dira sekuentzia batean zein bestean

mailakatu behar direnak.

Syllabus komunikatiboak estrukturalak baino aukera gehiago ematen

ditu programatzerakoan dimentsio askotakoa delako, portaera komunikati

boa maila desberdinetan analizatzen denez: egoeretan, gaietan, nozioetan,

funtzioetan eta abar ...; baita egitura linguistikoetan ere. Programatzerakoan,

honek aukera desberdinak ematen ditu ildo nagusi asko hautatu eta eduki

na erizpide hauen arabera mailakatzeko.
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Honako taula honetan (.1)programazio mota batzuk biltzen dira:

Programazio mota Unitate posible batzu

ergatiboa + 'dut,duzu ...'
Estrukturala bizidunak ('-gan, -gana...')

familia
Tematikoa bidaiak

Topikozkoa
adina
egoitzak

Funtzionala
baimena eskatzea
gustoak adieraztea

Transakzionala
bidea galdetzea
janaria erostea

Situazionala
tabernan
mendian

(.1)

3.1.1.Estrukturala

Komeni da gogoratzea programazio komunikatibo bat hizkuntzaren egi

turetan ere oinarri daitekeela. Hau da, edukinen zehaztapenean hizkuntz

formak ere finkatzen direnez, hauexek izan daitezke unitatez unitate edu

kin osoa mailakatzeko ildo nagusia. Zertan bereiziko litzateke honelako pro

gramazio bat programazio estruktural tradizionaletik? Printzipioz, bereiz

kuntza hau enfasiarena litzateke: programazio komunikatibo estruktural ba

tean, hizkuntz forma bakoitza nola, eta zer adierazteko, erabil daitekeen ar

gi eta garbi utzi behar litzateke, hots, zein nozio, funtzio eta abar adierazteko.

Honetarako syllabus komunikatiboan emandako analisi nozio-funtzionala

oso baliagarria da, bistan denez.

Programazio batzuk tematikoak dira, hau da, unitate bakoitza ikasleei

interesatuko zaien interesgune baten inguruan eratzen dute. Interesgune

3.I.2. Tematikoa eta topikozkoa
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hauek edozein izan daitezke eta programatzailea ahalik eta sugestiboenak

hautatzen saiatu ohi da. Ohar gaitezen tema edo interesgune hauek ez dire

la zehazki analisi komunikatiboan gaiak (edo topikoak) deitzen direnak (eta

hemen nahasketa terminologikoak gerta daitezke). Gaiak edukinen zehaz

tapenaren funtsezko osagarri bat dira, komunikazio-beharren arabera auke

ratuak eta komunikazioaren analisian erabiliak nozio espezifikoen eta

eginkizun komunikatiboen (ikus behean) zerrendak finkatzeko. Interesgu

neak, berriz, izenak adierazten duenez, programazioaren beraren artefak

tuak dira, edukina zerbaiten inguruan bildu eta 'bizierazi' ahal izateko as

matuak. Interesgunearen ikuspegia didaktikoa da, gaiarena berriz (hemen

go erabileran behintzat) komunikazio-beharrei lotua.

3.1.3 Funtzionala

Beharbada, syllabus komunikatiboei lotutako programazio-motarik eza

gunena funtzionala deritzona da. Hala ere baiezpen hau bi zentzutan kalifi

katu beharko dugu: 1)'funtzionalismo' hutsa ez dirudi programazio-oinarririk

egokiena denik; 2) 'funtzionaltzat' ematen diren programazioak, sarri asko

tan, ez dira autentikoki funtzionalak izaten. Bi puntu hauek elkarri lotuak

daude, eta agian arrakastarik handiena lortzen duten programazio 'funtzio

nalak' egiazko erizpide funtzionaletik gehien urrunduak dira, hain zuzen.

Ikuspegi funtzionala zergatik ez da hain egokia? Kritiko gogorrenek sala

tzen dutenez, planteamendu honek badituelako planteamendu estruktura

lak dituen alde txar guztiak. Egitura sintaktiko batek testuinguru desberdi

netan hainbat gauza desberdin adierazi ahal baditu normalean, funtzio bat,

testuinguru desberdinetan, ez da normalean era gutxitan adierazten: adibi

dez, ergatiboa hamaika eratan erabiltzen bada, beste hamaika eratan eska

daiteke, esan dezagun, baimena. Bata zein bestea kategoria paradigmatikoak

dira azkenean: testu natural batean, egitura gramatikala hiruzpalau aldiz an

danan agertzea ez da funtzio berbera hiruzpalau aldiz errepikatzea baino

artifizialagoa. Azkenik, kategoria bezala, benetako hizkuntz funtzio bat egi

tura sintaktiko batek adierazten duen nozioa bezain orokorra eta abstrak

tua izan daiteke.

3.1.4. Transakzionala

Badirudi, hortaz, ikuspegi funtzionalaren inguruko programatzaile arra

kastatsuak kategoria konkretuago batzuetara hurbildu direla. Nolakoetara,

ordea? Egoerak adibidez espezifikoak dira, agian espezifikoegiak hain zu

zen, hauen eta hizkuntz formen arteko lokarria funtzioena baino are ahula

go bait da. Jnteresguneak ere funtzioak baino konkretuagoak dira; baina

erizpide tematikoa syllabusetik kanpo dago (ikus goian), ez beharrei, ez hiz

kuntz formei zuzenki lotua. Praktikan, honelako programatzaile askok era

bili duten kategoria transakzio eta eginkizun komunikatibo dei genezakeena

da: hau da, funtzio bat, edo funtzio-multzo bat, testuinguru komunikatibo

konkretu batzuetan gai jakin batzuen inguruan kokatua. Adibidez, 'bide gal

detzea' eginkizunean, funtzio nagusia 'informazioa eskatzea' litzateke, bai-
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na informazio hori gai konkretu bati buruzkoa izango da eta ondorioz zenbait

nozio orokor eta espezifiko ere eginkizunean sartzen dira eta landu behar

dira. Gaur egun 'funtzional' deitutako zenbait programazio de facto honela

ko programazio transakzionalak ditugu, horrelako metodo baten 'funtzio

-aurkibidea' atalase-maila baten funtzio-zerrendarekin parekatzen bada so

matzen denez.

3.1.5. Situazionala

Azkenik, unitateak egoera desberdinen inguruan garatzeko posibilita

tea dago. Egoera baten osagarriak ingurunea, rolak eta abar dira. Egoera

bakoitzean eginkizun komunikatibo desberdinak gerta daitezke, hauetan fun

tzio eta gai konkretu batzuk landuko direlarik. Baina egoerazko programa

zioak ez du arrakasta handiegirik izan. Egia da egoerak hizkuntz formak

baldintzatu egiten dituela, baina ez zuzenki, oso zeharka baizik; ezin da mo

du orokor, koherente eta emankor batean aurresan, egoeraren arabera, ikas

leak zehazki zein egitura gramatikal, elementu lexikal eta abar erabili eta

ulertu beharko dituen. Zenbait egoeratan gertatzen dena oso estereotipatua

izan daiteke, hain segur, baina beste askotan alderantzizkoa gertatzen da;

bestalde, eginkizun, funtzio eta nozio asko ez dira inongo egoerarekin bere

ziki erlazionatuko eta horrelakoak baztertzeko arriskuan daude programazio

-mota honetan.

3.2. Ildo sekundarioak

Programazio komunikatibo estruktural batean, genioenez, hizkuntz for

ma bakoitza nola eta zer adierazteko erabil daitekeen argi eta garbi utzi be

har da, syllabus komunikatiboan emandako analisi nozio-funtzionalaz balia

tuz. Ikuspegi estruktural huts batean, egitura batean gorabehera formale

tan kontzentratzen gara; komunikatiboan, ordea, alderdi mekaniko hori be

zain inportantea da, gutxienez, egitura formalak

-nola erabiltzen diren nozioak adierazteko eta

-nola erabiltzen diren funtzioak burutzeko.

Har dezagun beste adibide bat: programazio funtzionala. Honetan, uni

tate bakoitzean funtzio jakin bat landuko da. Zer esan nahi du, ordea, fun

tzio bat lantzeak? Benetako programazio komunikatibo batean, funtzioaren

adibide bezala aurkeztutako perpaus batzuk irakastea ez da inola ere aski.

Irakatsi beharko da, gutxienez, funtzio hori nola agertzen den egoera des

berdinetan (ikus goian), eta funtzioa egoera eta eginkizun hauetan zein hiz

kuntz forma direla medio buru daitekeen. Azken adibide bat hartuko dugu.

Programazio situazionala. Hemen ere, egoera bat lantzeko, aztertu beharko

da egoera honetan zeia eginkizun edo transakzio burutzen diren; zein gai

aipatuko diren egoeran; gai desberdinetan zein nozio dauden eta hauek no

la adierazten diren hizkuntzan; eta zein funtziok osatzen dituzten eginkizu

nak, eta funtzio bakoitza nola adieraz daitekeen.
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Hau da, programazioaren edozein oinarri edo ildo nagusi hautatuta

ere.honetaz baliatu behar dugu edukin komunikatiboa osatzen duten ele

mentu guztiak (funtzioak, nozioak, hizkuntz formak, etab.) nola edo hala

integratzeko. Eta hau ez da lan arina, faktore asko bait dira elkarrekin mo

du askotan erlazionatuak. Beraz, programazio-mota batzuetan faktore bat

baino gehiago hartzen dira oinarritzat, haietako bat oinarri nagusitzat joz

eta sekundariotzat beste bat. Bistan denez, hamaika konbinazio asma dai

tezke; hona hemen bizpahiru adibide: estruktural-situazionala (egitura ba

koitza egoera desberdinetan lantzen da); estruktural-funtzionala (funtzio

bakoitzarekin egitura desberdinak lantzen dira); situazional-funtzionala (egoe

ra bakoitzean funtzio desberdinak lantzen dira) eta abar. Nabaria da adibi

de hauek ere, lehengoak baino sofistikatuagoak izan arren, egiazki lortu

behar den benetako programazioa baino sinpleagoak direla oraindik ere.

3.3. Ildo nahasi edo konposatuak

Eta zergatik eutsi erizpide bakar bati (nahiz konplexua izan, hau da il

do nagusiak eta sekundarioek osatua) ikastaro edo material batean zehar?

Zergatik ez txandakatu bata bestearekin unitatetik unitatera edo urratsetik

urratsera? Arrazoi desberdinak izan daitezke honen alde. Bat lehentasuna

izan liteke. Eman dezagun zenbait elementu komunikatibo identifikatu di

tugula, ikastaro baten hasiera-hasieran lehenbailehen ikastea nahi dugunak;

eta eman dezagun elementu hauen artean badirela funtzio batzuk ('agur

tzea, 'nork bere burua identifikatzea' ...), gai batzuk ('janari-edariak', 'garraio

publikoa' ...), egoera batzuk ('tabernan', 'dendan' ...) eta oinarrizko egitura gra

matikal batzuk ('orainaldia', 'izen multzoaren egitura' ...). Komunikazio-behar

hauek ahalik eta lasterren betetzeko biderik egokiena puntu bakoitzari uni

tate bana ematea izan liteke; horrela lehen zortzi unitateak honelatsu gera

litezke, adibidez:

1 FUNTZIOA: agurtzea

2 FUNTZIOA: identifikatzea

3 GAIA:

4 EGOERA:

5 EGITURA:

6 EGOERA:

7 EGITURA:

8 GAIA:

janari-edariak

tabernan

orainaldia

dendan

izen multzoa

gerretoe

Honelako joeraren aldeko beste arrazoi bat monotonia ebitatzekoa izan

daiteke.

Zenbaiten ustez, maila desberdinetako ikasleei ikuspegi desberdinak

hartzen dituzten programazioak komeni zaizkie. Zentzu honetan gehiene

tan entzuten den eritzia hauxe da: hasierako mailan programazio estruktu

rala komeni dela eta aurreratuagoetan programazio funtzional edo tematiko

bat. Adibidez, J. Yalden-ek proposatutako programazio proportzionalean,

hasiera-mailako ikasleentzat, lehenbizi hizkuntz sistema formaleko ele

menturik oinarrizkoenetan zentratutako fase labur bat legoke (fase estruk-
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turala); ondoren zenbait 'fase komunikatibo' etorriko lirateke. Hauetan, ore·

ka aldakor batean, osagarri formala eta funtzionala konbinatu egiten dira:

hasieran enfasi nagusia hizkuntzaren egituran egiten da, baina elementu ko

munikatiboaren pisua fase hauetan zehar haziz doa eta azkenean (hiruga

rren fase komunikatiboan, demagun) osagarri komunikatiboak nagusitzera

iristen dira. Fase komunikatibo hauen ondoren, azken fase batera iragaten

gara, espezializazio-fasera alegia, non ikasle aurreratuen behar bereziak kon

tutan harturik segida desberdinak eman bait dakizkioke ikasprozesuari,
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A urkibidea

Sarrera

A) Marko metodologikoaren az-
piko planteamenduak
1. Ikaskuntzaren baldintzak

2. Ikaslea

3. Ikaskuntzako esparru soziala

B) Ikaskuntzako baldintzak eta
inplikazio didaktikoak
1. Motibazioaren garrantzia

2. Hizkuntzari aurkeztatuta edo

hizkuntzarekin harremanetan

egotea: inputa

2.1.Joera aktibista vs.joera for-

malista

2.2. Benetako testuen erabilera

2.2.1.Zer da benetako tes-

tua? Ez-errealarekiko

erkapena

2.2.2.Testuak erabiltzeko

arrazoiak

2.2.3.Ahozko testuen tipo-

logia

2.2.4.Ahozko testuak non-

dik hartu

2.3.Benetako atazak egitea

2.4.Egin al liteke lanik bene-

tako testuekin?

2.4.1.Arazoak

2.4.2.Irtenbideak

2.5.Benetakotasunaren arazoa

ez da hain larria

2.5.1.Ikaslea ez da berezko

hiztuna

2.5.2.Ikasgela ez da rnun-

dua

2.5.3.Zenbait ataza ikaslea-

rentzat ez da asegarri

eta zalantzan jartzen

du horien balioa

2.5.4.Hizkuntza analisa-

tzeko zaletasuna zine-

takoa izaten da asko-

tan

2.5.5.Adorea galtzea

2.5.6.Ondorioak

2.6.Testu ez-benetakoen erabi-

lera

2.6.1.Zer da ez-benetako

testua?

2.6.2.Material mailakatuak

erabiltzeko arrazoiak

2.6.3.Material hauen ara-

zoak

2.7.Irakaslearen ahozko testuak

2.8.Input xehearen eta doitu ga-

bekoaren arteko oreka

3. Hizkuntzaren erabilera: outputa

3.1.Arrazoiak

3.2.Benetako atazak burutzea

3.2.1.Ariketa artifizialen

ezaugarriak deskriba-

pena eta analisia

3.2.2.Ariketa komunikati-

boak

3.2.3.Output-input eredua

3.3.Benetakotasunaren arazoa

ez da hainbesteko arazoa

3.4.Output-ariketak: sailkapena

3.4.1.Zuzentasun-ariketak

3.4.2.Jariotasun-ariketak

3.5.Input eta outputaren arteko

oreka

4. Feedbacka

4.1.Feedbackaren prozesua zer

den: elkarrekikotasuna

4.2.Feedbackaren alorrak eta

motak

C) Ikaslea
1. Ezagueraren aparatua

1.1.Adimenaren iharduera ikas-

kuntzan

1.2.Ulermen holistikoa vs. ele-

mentu isolatuen ulermena

1.3.Berezko segida: ulermena

adierazpenaren aurretik

1.4.Aurrikuspena

1.5.Zatietatik guztirako transfe-

rentzia
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1.6.Diskurtso-mota batetik bes-

terako transferentzia

1.7.Oroimena

1.7.1. Birpasa

1.7.2. Errepika

1.7.3. Idatzizko sintesia

1.8.Arauak ikastea

1.9.Ikasteko estrategiak

1.10.Denboraren faktorea

1.11.Adimenak baditu bere mu-

gak

2. Ikaskuntza, gizarteko espe-

rientzia

3. Afektibitatea

D) Eredu metodologikoa, ihardun
didaktikoaren analisiaren mar-
koa
1. Definizioa

1.1. Kontrol-ekintzen ezauga-

rriak

1.1.1. Edukia

1.1.2. Helburua

1.1.3. Hizkuntza eta elkarre-

raginaren kontrola

1.1.4. Ahozko eta idatzizko

ulerkuntza intentsi-

boa

1.1.5. Input-output artifi-

ziala

1.1.6. Irakaslearen kontrola

eta zuzenketa

1.1.7. Ondorioak

1.2.Kontrolik gabeko ekintzen

ezaugarriak

1.2.1. Edukia

1.2.2. Helburua

1.2.3. Hizkuntza eta elkarre-

raginaren kontrola

1.2.4. Ahozko eta idatzizko

ulermen estentsiboa

1.2.5. Benetako input-

-outputa

1.2.6. Irakaslearen kontrola

eta zuzenketak

1.2.7. Ondorioak

1.3.Ekintza ez-komunikatiboak

eta ekintza komunikatiboak

elkarren aurrez aurre

1.4.Analisi dikotomikoaren

arriskua

1.5.Analisi dikotomikoa eta

continuurn didaktikoa: alde

graduala eta zehaztasun ter-

minologikoa

1.5.l. Alde graduala

1.5.2. Zehaztasun termino-

logikoa

1.5.3. Tarteko ekintzen be-

harra

1.6.Mutur batetik bestera pasa-

tzea: azalpena

2. Ahozko/idatzizko inputa eta ere-

dua. Ahozko/idatzizko outputa

eta eredua

2.1. Ahozko inputa

2.1.1. Ekintzak sailkatzeko

erizpideak

2.1.2. Hizkuntzaz arduratuz

egindako ulermen-ari-

ketak

2.1.3. Bereziki ulermena ga-

ratzeko ahozko uler-

men-ekintzak

2.1.4. Ondorioa

2.2. Input idatzizkoa

2.2.1. Ekintzak sailkatzeko

erizpideak

2.2.2. Bereziki hizkuntzari

begira egiten diren

ulermen-ekintzak

2.2.3. Ulermena garatzeari

begira egindako uler-

men-ekintzak

2.2.4. Konklusioa

2.3. Ahozko outputa

2.3.1. Hizkuntzari begira

egindako ahozko es-

presio-ekintzak

2.3.2. Ahozko adierazpena-

ri begira egindako

ahozko espresio-ekin-

tzak
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2.3.3. Konklusioa

2.4.Idatzizko outputa

2.4.1. Hizkuntzari begira

egindako idatzizko

adierazpen ekintzak

2.4.2. Adierazpena garatzea·

ri begira egindako

idatzizko espresio-

-ekintzak

2.4.3. Konklusioa

2.5.Analisi dikotomikoa eta

continuum didaktikoa

2.5.1. Ulermena lanketa in-

tentsiboa

2.5.2. Ulermena lantzeko

Sarrera

egin behar den segida

metodologikoa

2.5.3. Konklusioa

2.5.4. Espresio lana

3. Konklusioa

3.1.Hizkuntza sormenez erabil·

tzea ez da gerorako utzi be-

har

3.2.Erabilera sortzaileari bide

ematen dioten prozesuak

landu behar dira

3.3.Doitu gabeko inputa

3.4.Eredua eta hizkuntzaren es-

kurapena

Bibliografia

Euskara-irakasleak eskuartean dauzkan hizkuntz irakaskuntzako zen·

bait metodo analisatu dugu 1.kapituluan. Analisi horretatik ondoriotzen da

han aipatutako hiru elementu oinarrizkoen artean -planteamendua, meto-

doa eta teknika- mailaketa iherarkikoa dagoela; eta mailaketa hori ondo

ulertzea ezinbestekoa da, irakasleek eta ikasleek klasean egin behar duten

lana oinarritu ahal izateko erreferentzi marko bat sortu nahi baldin bada

(ikus .1eta .2).Gogora dezagun elementu horietako bakoitzaren zer-nolakoa:

Planteamendua

"Sin: Ikuspegia. Hizkuntzaren izaerari eta hizkuntzak ikasteko erari bu-

ruzko teorietako bakoitza ..:' (HABE, 1987,91. or.)

Irakaslearen lanaren azpian nolako printzipio teorikoak dauden, hala·

koa izango da planteamendua ere: behaviorista, kognitiboa, estrukturala edo

komunikatiboa. Ez da ahaztu behar planteamendu bat bera egon daitekee-

la metodo bat baino gehiagoren oinarrian.

····...
~...~

· .,
etab.

etab.

(Hubbard, 1983,31.or.) .1
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Metodoa

"Hizkuntz irakaskuntzako teknika edo prozedura-sail bat. Hauek, eskuar-

ki, eskema sistematiko baten arabera egoten dira antolatuta:' (HA BE, 1987,

83. or.)

Horrela, metodo audiolinguala, metodo isila eta abar aipatzen dira.

G

Teknika

"Ikasgelako iharduera burutzeko prozeduretako bakoitza; esate batera-

ko, rol-jokoak, simulazioak, drillak, diktaketak ...teknika desberdinak dira:'

(HABE, 1987, 100. or.)

Zenbait teknika badira han hemenka asmatuak eta inongo metodore-

kin zerikusirik ez dutenak, baina gero hauek bereganatu eta beren prozedu-

ren barnean sartu dituztenak. Beste batzuek, aitzitik, metodo jakinetan dute

sorburua. Drillen teknikak, esate baterako, metodo audiolingualean.

PLANTEAMENDUA

METODOA

.2

Kapitulu honetan gure xedea arau metodologiko batzuentzako marko

izan daitekeena mugatzen da, hurrengo kapituluak lekutzen laguntzeko erre-

ferentzia orokor batzuk eskaini asmoz.

Gure xede honen azpian, begi-bistakoa denez, ez dago planteamendu

bakar bat (termino honi eman diogun esanahiaz ulertua), baizik eta plan-

teamendu-multzo bat, jarrera batzuen eta besteen artean topagune eta ore-

kabideak aurkitu nahi bait dira. Gure abiapuntua, beraz, eklektikoa da.

A ) Marko metodologikoaren azpiko

planteamenduak

Bada euskaltegietan euskararen ikaskuntzaren ardatz izan beharko lu-

keen oinarrizko printzipio bat: errealitatearen printzipioa.

Zertan datza printzipio hori?
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1. Ikaskuntzaren baldintzak

H2 ikasteko prozeduraren analisiak adierazten du badirela beti baldintza

batzuk hizkuntza ikasteko beharrezkoak. Ikasleak ikasteko motibatua egon

behar du; ikaslea hizkuntzarekin harremanetan jarri behar da; ikasleak hiz-

kuntza erabili egin behar du; eta, azkenik, dagokion feedbacka eman behar

zaio (ikus 3.).(Bigarren kapituluak eta lehenengoaren zati batek xeheki ana-

lisatu dute ikasleak ikasi beharko dituen sistemen eta azpisistemen zer-no-

lakoak.)

2. Ikaslea

.3

Ikaslea pertsona da, bere buru-egitura eta ikasteko trebetasunen jabe

eta zenbait estrategia hobesten dituena. Bere kezkak eta interesak ditu, eta

baita bere esperientzia eta ezagutzak ere. Azkenik, emozioak ere baditu.

Errealitate konplexu hori da gure arretaren ardatza. (.4)

AFEKTIBlTATE/\

.4
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3. Ikaskuntzako esparru soziala

Ikasketa esparru sozial jakin batean burutzen da, lagun eta irakasle ja-

kin batzuekin. Gizarte-dinamika eta izan daitezkeen gatazkak konpontzea

ere irakaslearen ardurapean dago. (.4)

Errealitatearen printzipioari buruz esandako guztia .Sean biltzen da.

Esan gabe doa: zenbat eta elkarrengandik hurbilago egon ikasteko baldin-

tzak eta Errealitatearen printzipioa, orduan eta eraginkorragoa izango da

ikaskuntza eta, aldi berean, motibagarriagoa.

MARKO

.5

Orain, lehen aipatu ditugun eta elkarrekin lotura garbiak dituzten al-

derdi batzuk analisatuko ditugu.

B) Ikaskuntzako baldintza eta inplikazio

didaktikoak

Ikastea lortzeko baldintza saihestezinak dira atal honen gai; eta, hala-

ber, orientabide didaktiko zenbait ere eskaini nahi genuke. Hi nola ikasten

den aztertzeak honako baldintza hauek behar direla adierazten digu. (.3)

a) Lehenengoa, ikasteko ikasleak motibaturik egon behar du.

b) Bigarrena, hizkuntz sistemekin harremanetan egon dadila eta uler

ditzala.

c) Hirugarrena, bereganatu duen hizkuntza erabiltzeko aukerak izan

ditzala.

d) Azkenik, emaitzen berri izan behar du ikasleak, hau da, hizkuntza

noraino ulertu duen jakin eta zenbateraino den onargarria hizkun-

tza erabiltzeko duen taxua.

Analisa ditzagun lau puntuok.
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1. Motibazioaren garrantzia

Ikaskuntzarik mamituko baldin bada, lehenengo eta oinarrizko baldintza

ikasi nahi izatea da. Bestela, ikaslearen burua ez da ezer hartzeko egongo

eta ez da aktiboa izango, hots, beti lan zail eta luzea izaten dena egiteko prest.

Motibazioan zerikusirik duten faktore nagusiak C.2 (ikaskuntza gizarteko

esperientzi bezala) eta C.3 puntuetan (afektibitatea) analisatuko ditugu ze·

hazkiago.

2. Hizkuntzari aurkeztatuta edo hizkuntzarekin harremanetan egotea:

inputa.

Ikaskuntzarik zertuko baldin bada, nahikoa ez bada ere, behar-beharrez-

koa da hizkuntzarekin harremanetan egotea. Txinako irrati-emisora batekin

egongo zara sintonian 20 urtetan, baina seguru egon hori bakarra eginez ez

duzula txinerarik ikasiko. Harremanak behar hainbatekoak izateaz gain, in-

putak ulergarria izan behar du. Input hitzaz ikasleak entzun edota idatzita

ikusten duen hizkuntza adierazten dugu. Output da kontrako hitza: ikasleak

ahoz edo idatziz adierazten duena.

Baina, zer input-mota eman nahi diogu ikasleari?

2.1. Joera aktibista vs. joera formalista

Errealitatearen printzipioak joera aktibistazko harremana hobesteraz-

ten digu, formalista baino areago (ikus 2. kap.), baina azken hau mesprezia-

tu gabe. Laburbil ditzagun bi joerok:

Joera formalistak, izenak berak adierazten duenez, formaren arauak azpi-

marratzen ditu eta XIX. mendean eta XX.aren lehen erdian nagusi zen

Gramatika-Itzulpena metodoa da adibide argia. Garrantzi handia ematen zi-

tzaion arau gramatikalen eta formen analisiari eta, ondorioz, zuzen edo zehar-

bidezko itzulpen-ariketen bitartez aplikatzeari.

Irakurri eta idazteak zuen indarra eta itzulpenaren justutasuna zen aurre-

rapenaren adierazgarri nagusia.

Joera aktibistak hizkuntza benetan erabiltzen den modua azpimarratzen

du eta arazoaren alderdi bat besterik ez dira arau formalak. Berrikiago arreta

berezia eman izan zaio hizkuntza beronek betetzen dituen funtzioen arabera

erabiltzeari. Funtzioak oro har honela bana daitezke makro-funtzioei jarraiki:

zuzentzailea

deskriptiboa

adierazgarria
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Zuzentzailea: gauzak eragin, zerbaiti buruzko informazioa lortu.

Deskriptiboa: gertaerak kontatu, txisteak etab.

Adierazgarria: norberaren sentimenduak eta iritziak azaldu.

Fatikoa: kortesiazko hizkera, adibidez: «egun on». Hitz egite alde hitz egitea,

informazio gutxi igorriz.

Poetikoa: «berez hitz egiten duen» hizkera.

Metalinguistikoa: irakasleak nagusiki, eta ikasleak -agian- erabiltzen duten

hizkera, hizkuntzaz beraz mintzatzeko behar dena.

(Gruchy, 1987, 12-13.orr.)

Joera formalista garbiak ikasleari paradigmak, hitzak moldatzeko arauak,

hitzekin perpausak egitekoak ...aurkezten dizkio, baina ez dio hizkuntza be-

netalw egoeretan aurkitzeko aukerarik ematen; hau da, ikasleak ezin du hiz-

kuntza helburuak lortzeko moduan erabili.

Alabaina, ez dezakegu ikuspegi formalista ahaztu. C.1.8puntuan ema-

ten ditugu alderdi hori (arauak ikastea) ez mespreziatzeko arrazoiak.

2.2. Benetako testuen erabilera

Ikasleak egoera benetakoetan erabiltzen den hizkerara jarri behar due-

la esateak testu errealen gaia aztertzera garamatza.

2.2.1. Zer da benetako testua? Ez-errealarekiko erkapena

Benetako testuak, hitz hauen esanahi zorrotzenean, berezko hiztuna

du hartzaile, eta komunikazioa helburu.

Testu ez-erreala ikaskuntza kontutan hartuta egindakoa da. Bi erata-

koak izan daitezke:

- Testu sasi-benetakoak: testu benetakoen ezaugarriak imitatu nahi di-

tuztenak dira, mailaketa eta hizkuntz kontrolik ia gabekoak edo ba-

tere ez dutenak.

- Testu ez-benetakoak: hizkuntz kontrol bortitza jasan dutenak.

2.2.2. Testuak erabiltzeko arrazoiak

Honako hauek eman izan dira, besteak beste:

- Irakaskuntzak errealitatearekin lotuta egon behar du. Klasean benetako

testuak ez erabiltzeak arrisku bat du berekin: ikaslea gero, benetako

egoeretan aurkituko duen hizkera benetakoarekin topo egitean, shock

handia jasateko trantzean jartzen dugula.

· Benetako testuak erabiltzeak ikaslea ahots, azentu, hizkuntz aldaera,

abiadura, artikulazio "desegokiak", geldialdi, errepika, elipsi, hitz leun-

garri, erredundantzia eta abarretara jar eraziko du eta, halaber, aldiz-

ka ematen den diskurtsoaren noraezera, honen kohesio-elementuetara

eta egiturara ere, hots, ikaslea hizkuntzaren baitako sistemen bereiz-

garrietara ohituko da (sistema fonologikoa, ahozko eta idatzizko siste-

ma diskurtsiboak, konbentzio sozialen sistema ...).
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- Testuak erabiltzera bultzatzen du ezagumen-sistemaren zenbait alder-

dik ere: aurr ikuspena (C.1.4),ulermen holistikoa (C.1.2),zatiak guztira

transferitzea (C.1.5)eta diskurtso-mota bat beste batera transferitzea
(C.1.6).

- Benetako hizkuntza idatzia eta ahozkoa interpretatzeko estrategiak ga-

ratzeko aukera ematen diote ikasleari.

- Klaseko artifizialtasuna gutxitu egiten dute.

- Motibazioa sustatzen dute, ikastearen garrantzia atzematen bait da.

- Ikasleak bere buruarekin duen konfidantza handitzen da (proposatzen

zaizkion egitekoak egiteko modukoak direnean behinik behin).

- Bizitzan hizkuntzaren erabilera estuki lotuta dago komunikazioarekin.

Hizkuntza ez da helburua, baliabidea baizik. Geure benetako bizitzan

irakurtzen ditugun testuak aztertzen baditugu, guretzat interesik du-

tenak irakurtzen ditugula aurkituko dugu, interesatzen zaizkigun edu-

kietan (mezuetan) jartzen dugu arreta, eta hizkuntzarekiko kezka oso

beste maila apalago batean geratzen da. Ikaslea berezko hiztunak ohar-

kabean burutzen dituen ekintza hauetarako prestatu nahi badugu, ho-

rretarako aukera eman behar diogu. (IH, 1986a, 37. or.)

2.2.3. Ahozko testuen tipologia

Hizkuntz garapenaren ordena naturalaren printzipioaren arabera (C.1.3),

ihardun didaktikoa lehenengo ahozkoa eta idatzitakoa ulertzera zuzendu be-

har da. Kontutan hartuta, hala ere, lehenengo helburua, baina ez bakarra,

mintzamenaren garapena dela, eta ahozko eta idatzizko diskurtsoek beren

ezaugarri bereziak dituztela (C.1.6),ahozko inputak beharko luke izan lehen-

tasuna hasierako mailetan. Ez da esan nahi irakurmena garatzea atzeratu

behar denik, baizik eta entzumenaren garapenaren mendean egon beharko
lukeela.

a) Tipologia

Hona, entzutezko testu ahozkoaren zerrenda xume bat (IH,1985,48. or.):
- Elkarrizketa informala.

- Zenbait gai topikoren inguruko elkarrizketa informalak.
- Eztabaida formalak.

- Monologoak: pasadizoen kontakizunak, txisteak, azalpenak, albisteak,

deskribapenak, bozgorailuen bidezko iragarkiak, hitzaldiak ...

- Egoeran egoerako elkarrizketa funtzionalak (postan, dendan, medikua-

rekin, mesede eskatzea, lekuren batera nola joan galdetzea ...).

Tipologia honekin batera, kontutan hartzekoak dira entzuteko moduak
ere.

b) Entzuteko moduak

- Hizketan ari dena ikusiz/ikusi gabe.

- Aurrez aurre: *Elkarreraginean komunikatuz (hizketan ari denarekin
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maiz elkarreraginez) ala entzuketa estentsiboa (entzuleak

azkenean bakarrik parte hartzen duelarik).

*Elkarreraginik gabekoa (entzuketa estentsiboa).

2.2.3. Atal honetan esandakoa .6an laburbiltzen da.

Testu-motak Entzuketa-motak

Hizketan ari dena aurrean ez dela.

Elkarreraginarekin

Aurrez aurre

Elkarreraginik gabe

.6

2.2.4 Ahozko testuak nondik hartu

Iturri askotatik har daitezke testuok.

a) Magnetofoi-zintak

Zinta hauetan era askotako diskurtsoak dauzka aukeran irakasleak: egoe-

ra desberdinak, tankera, ahots, azentu diferenteak, abiadura motela, abia-

dura azkarra (adibidez, urduri-alditakoa), lekuan lekuko aldaerak ...

Era honetako testuetan ez dago testuingururik (bai, ordea, aurrez aurreko

komunikazioan, elkarreraginaz zein elkarreraginik gabekoan) eta horrek

ulertzeko zailtasuna areagotu egiten du.

Aurrez aurreko komunikazioan ematen diren zertzelada paralinguisti-

koak falta direnez, arreta ahozko inputean bakarrik jarri beharko da. Ho-

rrela entzutea alde batetik zailagoa izango da, baina bestetik abantaila ere

bada, arreta ahozko inputean jarri nahi denean.

Bestalde, behar uste hainbat bider entzun daiteke zinta, inolako aldake-

tarik gabe.

Lan-motak
Testua ulertzeko lanaz gain (C.1.2), lanerako beste aukera hauek ematen

ditu zintak:

· Sistema fonologikoak lantzekoa (azentuak, intonazioa, hotsen ebake-

ra, kontrakzioak, "soinuzko continuumean" hitzek elkarrekin duten

lotura).

- Sistema semantikoaren alderdiak (hitzak, modismoak ...).

- Sistema morfosintaktikoaren alderdiak (egitura zailak, beste zenbait

egitura ...).

b) Bideozintak

Material hauekin, magnetofoi-zintez egin daitekeen lanaz aparte, alder-
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di paralinguistikoak ere barneratuko ditugu, eta baita haiek falta zuten tes-

tuingurua ere, honela ariketa asko egiteko bidea zabalduko delarik. (Ikus

Willis et al., 1985.)

c) Irakaslea

Oso oker legoke entzuketa irakasleak eman duen input hutsera muga-

tzea. Horrela, izan ere, ikasleak lortuko du irakasleari ulertzea, baina segu-

ru baino seguruago ez lituzke lortuko goian aipatutako helburuetariko ba-

tzuk. Irakaslea erabat isilik egotea ere oker legoke, ordea. Zalantzarik gabe,

irakaslea baliabide ona da helburu horietako batzuk lortzeko. Irakaslea kon-

talari ona bada, esate baterako, lastima da ikasleei plazer -eta onura- hori

ukatzea. Ikasleak, beraz, oso ongi egingo du zenbaitetan istorioak, pasadi-

zoak edo txisteak kontatuz edo argibideak emanez.

Entzuketa hau elkarreraginduna izaki, errezago gertatuko zaio agian ikas-

leari ulertzea, irakaslea baliabide ez-linguistiko guztiez balia bait daiteke

(zeinuak, mugimenduak, mimoa, marrazkiak, argazkiak, gauza errealak ...)

eta orobat hizkuntz baliabideez ere esanahia negoziatu (berak edota ikas-

leek egindako galderez eta erantzunez).

Irrati-telebistako emanaldietan input ugariren iturri joria dauka eskura

irakasleak zenbait une eta mailatarako.

d) Gizartea

Beste aukera bat gizarteak eskaintzen dituen eskuartekoak erabiltzea

da (hitzaldiak, entzutea merezi dutenak ...).

e) Irrati eta telebista

2.3. Benetako atazak egitea

Ez da inputaren benetakotasuna ikaskuntzako benetakotasunaren ara-

zo bakarra; testuekin egiten diren ariketak ere arazo horren barnean sar-

tzen dira.

Hauxe dateke atazen benetakotasuna mugatzeko modua: ataza berezko

hiztunak testuarekin egiten dituen ekintzetatik eta horren hizkuntzarekiko

jokabidetik zenbat eta hurbilago egon, orduan eta benetakoagoa. Ildo hone-

tatik, badira irakasleak bere lana moldatzekoan eta ikasleek honelako tes-

tuen aurrean beren buruari egin beharreko zenbait galdera:

· Zergatik eta zertarako irakurtzen/entzuten ditut honelako testuak

Hiean?

· Zer egiten dut Hiean honelako testuak irakurtzen/entzuten dituda-

nean?

Hona adibide bat:

Istripu baten albistearen aurrean ez litzateke benetako egitekoa testua-

ren azterketa xehea egitea, zehaztasun guztiak bilatu eta gogoan hartzea;
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garrantzitsuagoa da, noski, non, noiz, nola gertatu den eta ondoriorik izan

duen galdetzea (hilik edo zauritutakorik ba ote den, zenbat eta zenbateko

larritasunez eta horrelakoak). Istripuan zenbat auto gertatu diren jakiteak

garrantzi handiagoa du auto horien deskribapen zehatza egiteak baino, edo-

ta hildako eta zaurituen zenbatekoa jakin nahi izaten da berauen nortasuna

(adina, izena, lanbidea) baino lehenago.

2.4. Egin al liteke lanik benetako testuekin?

Benetako testuak erabiltzearen alde daudenen jarrerak aztertu ditugu

orain arte; ez bakarrik ona, beharrezkoa ere badela diotenena, alegia. Baina

erabil al daitezke?

2.4.1. Arazoak

Hona, laburbilduz, testu horiek sortzen dituzten arazoak:

· Egia da ezaguerak badituela bere mugak eta ezin landu duela infor-

mazio ulerkaitza. (C.1.2)

· Egia da ikaslea ez dagoela hizkuntza horretara jarria, edota hizkuntza

horretan ispilatzen den zenbait alderdi kultural ez duela ezagutzen; ezta

testu horietako askoren testuingurua ere.

· Egia da ikasleari zail egiten zaiola testuaren haria ulertzea, batipat

abiadura azkarra denean.
-Egia da testuinguru ez-linguistikorik ezak lana izugarri zailtzen duela.

2.4.2. Irtenbideak

Alabaina, arazoak arazo, testu horiek erabiltzearen aldeko jarrera bada-

go. Zer irtenbide eman arazo honi?

· Ikaslearen mailari dagokion lana.
Benetako testuekin lan egiteak duen zailtasuna gehiago dator proposa-

tzen den lanetik hizkuntzatik baino. Esate baterako, ez litzateke bidezkoa

hasierako mailetako ikasleei irratietako berriak edo egunkarietako artiku-

luak zehatz eta mehatz ulertzea eskatzea.
Berriro ere istripuaren berriari helduz, azkar garatuko du ikasleak ize-

nak eta zenbakiak aguro ulertzeko gaitasuna. Horregatik, behe-mailetako

ikasleak ez luke berriaren zer-nolako nagusiak ulertzeko zailtasunik izan-

go. Hizkera konplikatuegia baldin bada, proposatzen diren atazek sinpleak

izan beharko dute eta alderantziz, beti ere egingo dena bizitza errealean ger-

tatzen denaren antzekoena izan dadin saiatuz.
· Ikasleak testua bere osotasunean ulertzeko behar diren hizkuntz ele-

mentuak menderatzen ez baldin baditu, aurrez esplikatu egin beharko

zaizkio.
-Tkaslear i testuaren edukia gertatu zeneko testuinguruaren berri eman

behar zaio, berak ezagutzen ez dituen eta testuak isladatzen dituen alderdi

kulturalak azaldu. Horrela bakarrik jarriko du martxan bere aurrikusmena

eta moldatuko ditu hipotesiak testuaren aurrean jarri baino lehen.
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2.5. Benetakotasunaren arazoa ez da hain larria

Azaldu ditugun bideetatik aurki dakieke irteera aipatutako arazoei. Dena

den, komeni da gauza batzuk zehaztea.

2.5.1. Ikaslea ez da berezko hiztuna

Ikaslea ez dago, berezko hiztuna bezala, Hira eta honen kulturara ja-

rria. Berezko hiztunak, izan ere, honela jokatzen du:

- Automatikoki, oharkabean eta etengabe aurrikusten ditu gauza asko

arlo fonologiko, morfologiko, lexikal eta sintaktikoan: badaki zenbait

hots beste zenbait hotsekin ezin daitekeela lotu, hots baten ondoren

beste hots bat eta hura bakarra etor daitekeela; ezagutzen ditu elementu

morfologikoak eta aurrikusten ditu hitzetan azalduko diren elemen-

tuak; badaki egoera bakoitzean ia seguru erabiliko den osakin lexika-

la aurrikusten; egitura jakin batek bere barnean har ditzakeen

elementu-moduak aurrikusten ditu (badaki, esaterako, aditzaren ondo-

ren izen bat azalduko dela).

- Diskurtsoko loturagailuak berehala ezagutzen ditu: konjuntzioak ...

- Hizkuntza erredundantea berehala atzematen du.

2.5.2. Ikasgela ez da mundua

- Bizitza benetakoan hizkuntza benetako mezuak komunikatzeko era-

biltzen dugu, baina ezin dugu klaseko testuekin munduan gertatzen dena

bezain benetakorik ezer egin.

- Berezko hiztunak testuekin burutzen dituen ekintzek benetako egoera

jakin bat suposatzen dute. Esaterako, une batean zurru-murru batzuk da-

biltza; horregatik egun horietako irrati eta egunkarietan arreta berezia ja-

rriko du.

Ikasgelakoa beronekin loturak dituzten ekintzetarako bakarrik da egoera

egokia: argibideak, nor falta den, nor dagoen ...

- Berezko testuak irakaskuntzarako erabili bezain laster benetako iza-

teari utzi egiten dio (White, 1982, 9. or.). Testua benetako eta berezko hiztu-

narentzat idatzi zen, eta une jakin batean. Irakaskuntzan erabiltzen diren

testu asko, gaurkotasun bizi-bizikoak salbu, hilda daude. Ikasleak, gainera,

ez du eskuartean testuingururik (ingurugiroa, zirkunstantziak), informazioa-

ren nondik-norakoak ulertzeko bidea erraztuko dionik. Berezko hiztunak,

berriz. bazuen testuinguru horren berri testuarekin topo egin zuenean.

2.5.3. Zenbait ataza ikaslearentzat ez da asegarri eta zalantzan jartzen du

horien balioa

Esate baterako, ikasleari tren-geltokian magnetofonoz jasotako anuntzio

ia ulertezina entzun erazi eta anuntzio hori non emandakoa den asmatzeko

lana ezartzeak badaezpadako baliagarritasuna duela esango genuke.
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2.5.4. Hizkuntza analisatzeko zaletasuna zinetakoa izaten da askotan

Benetako testuak erabiltzeko arrazoiak aipatu direnean esan da: bizitzan

hizkuntza hertsiki lotua dago komunikazioarekin eta deigarri gertatzen zaiz-

kigun eduki eta mezuetan jartzen dugu arreta eta ez hizkuntzan bertan, hau

bigarren mailako zerbait bait da. Alabaina, ikasleak, testu bat irakurtzean,

izan dezake zenbaitetan hizkuntzaren analisia edo ikerketa egiteko gogoa,

eta edukia bigarren mailan jarri; baita aintzakotzat ez hartu ere. Hau ez da

jeneralean berezko hiztunarekin gertatzen.

2.5.5. Adorea galtzea

Honelako testuak neurririk gabe, behar ez denean eta desegoki erabil-

tzeak ezinegona sor dezake, porrotaren sentimendua eta bere buruarekiko

konfidantzarik eza; baita honelako testuak erabili eta horrelako lanak egi-

teari arbuioa ere.

Aurreko atalean irakaskuntzan benetako testuak erabiltzeaz aritu gara.

Zein da, ordea, asko erabili ohi diren bestelako testuen egitekoa, hauetako

asko zailtasunaren arabera mailakaturik ere badaude-ta?

2.5.6. Ondorioak

Hizkuntzari aurkeztatua izateari eta ekintzen nolakoari dagokienean, beti

izango da aldea klasearen eta benetako munduaren artean, klasean ezin bait

da munduko komunikazioan ematen diren egoeren zati bat besterik berregin.

Irakasleari dagokio bi mundu horien artean zubi izatea eta ahalik eta

gehien hurbil daitezen lortzea, lan hau poliki-poliki eta tentuz egin behar

delarik.

Errealitatearen printzipioaren bi zutoinen artean tirabira dago eta tira-

bira horren nabarmentzea besterik ez da benetakotasunaren arazoa: alde ba-

tetik, hizkuntzaren eta komunikazioaren izaera dago eta, bestetik, ikaslearena.

Tentsio hau badela jakinaren gainean egoteak bide emango digu sortzen di-

ren arazoei irtenbide emateko eta bi errealitate horiek elkarri erarik lasai-

garrienean egokitzeko.

Benetakotasuna ikasprozesuan? Dudarik gabe. Horixe da azken helbu-

rua, gure xedea. Baina gogoratu beharrean gaude berezko hiztunarentzat

benetakoa dena seguraski ez dela hala izango ikaslearentzat, aitonak bere

bilobarekin erabiltzen duen hizkera "artifiziala" (lB.3.c puntuan azaldu de-

na) honentzat benetakoa gertatzen den bezala. Ikuspegi honetatik begiratu-

ta, ikasleak burutuko dituen ekintzak benetako helburua lortzeko egin nahi

eta ahal ditzan neurrian izango dira bene-benetan komunikatiboak (helbu-

ru propioa, ez irakasleak ezarritakoa).{IH, 1986a, 37. or.)

2.6. Testu ez-benetakoen erabilera
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2.6.1. Zer da ez-benetako testua?

Benetako testuak mugatzerakoan, ez-benetakoei kontrajarri dizkiegu. Az·

ken hauek irakaskuntza buruan landutakoak direla esan dugu.

2.6.2. Material mailakatuak erabiltzeko arrazoiak

Hauek dira horretarako ematen diren arrazoiak (IH, 1985, 48. or.):

- Eduki berriak sartu eta aurkezteko balio dute.

- Azalduberri diren eduki bereziak (egiturak, lexikoa, funtzioak)

lantzeko balio dute.

- Batzuetan egokiak izaten dira aurrez azaldutako hizkuntz atalak

indartzeko ezezik ikasleak gauza berriak bila ditzan ere.

- Entzumena eta irakurmena garatzeko ere izan daitezke apropo-

sak bereziki era estentsiboan irakurri eta ulertzen badira.

2.6.3. Material hauen arazoak

Hauexek azpimarra ditzakegu testu hauek sortzen dituzten arazoen

artean:

· Askotan artifizialak gertatzen direla.

- Benetako testuek hain bereak dituzten elementu erredundanteak baz-

tertzen direla, ulerkuntza errazten duten baliabideak murriztuz. On-

dorioz, testuan guztiak du bere garrantzia, nabardura guztiei erne egon

behar zaie eta ikaslearen burua informazioa prozesatzeko lan eskerga

egitera behartzen da (C. 1.2).

· Arrazoi didaktikoak direla kausa gauzak sinpletzeak kontrako ondo·
rioak izan ditzake: alegia, ez dela argi eta garbi azaltzen ikasleak ikas-
gelan aurkitu dituen edukiak klasez kanpoko komunikazio benetakoan
nola erabiltzen diren.

Bukatzeko, honako hau esan beharko litzateke: arrisku horiek gutxitu

egiten direla ikasleak bere ikasketan zehar ikusi dituen hizkuntz edukien

birpasa, indartzea eta beste zenbait erabileraren aurkezpena beste testuin-

guru batzuen bitartez egiten denean, hauetan lehengo eduki haiek beste egi·

tura batzuen barnean sartuz. Gure gomendioa da, beraz, artifizialtzat har

daitekeen aurkezpen baten ondoren elementu berriak berehala lantzekoa,

elementu horiek berez beren barnean hartuko dituzten egituren bitartez.

2.7. Irakaslearen ahozko testuak

Irakaslea da bere ikasleak ongien ezagutzen dituena eta, ondorioz, in-

puta ongien egoki diezaiekeena, ulergarria gerta dakien. Hona hemen ahol-

ku batzuk (IH, 1985,48. or.), zintak prestatzen probetxugarriak izan daitez-

keenak; bi xederekin izan ere: hizkuntza lantzeko (zenbait elementu esan

nahi dugu) eta entzumenaren trebetasuna garatzeko. Irakaslea da oreka aur-

kitzeko pertsonarik egokiena, testuari benetakotasuna emanez, baina aldi

berean ikasleak duen baino maila askoz ere altuxeagoan ez jarriz.
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Testua idazten bada

· Ahalik eta naturalena egin.

· Ikaslearen maila baino apur bat altuxeago egin.

· Ez gehiegi zamatu landu nahi diren hitz edo egiturez. Testuak

honelako elementuak lantzeko bide ematea nahi baduzu, agian

komeni izango da testuan bertan ez sartzea ere.

· Lankideen laguntzaz baliatu grabaketak egiteko.

Gidoia/ildo orokorrak bakarrik idazten baldin badira

· Eman lankideei eta lagunei grabaketan behar diren rolak

(adibidez, elkarrizketatzaile eta elkarrizketatua).

-Hunkipen edo estilo jakin batean egin beharreko funtzioak mar-

katu (galderak egin, kexatu, mehatxuak bota ...). Esate baterako,

futbol-zelaian ikusle batek galtzak zigarroarekin erre dizkion be-

re atzeko ikusle zabarrarekin izandako sesioa.

· Hizketaldian sartuko diren egiturak, lexiko eta modismoen ze·

rrenda laburra idatzi.

2.8. Input xehearen eta doitu gabekoaren arteko oreka

Aurreko ataletan testu benetakoak eta ez-benetakoak erabiltzearen arra-

zoiak aztertu ditugu, bi testu-motek berekin dituzten arriskuak azalduz. Hona

analisi horretatik ondoriotzen den irtenbidea: gure eredu metodologikoak

bi input-mota horiek berebaitaratu beharko dituela, ondo orekatuta.

Laugarren kapituluko input-output ereduan honekin egin daitezkeen bi

lan-aukera ematen dira (ikus .1):

a) Elementu puntualetatik abiatuz, direla gramatikalak (.1 input/abia-

puntuak:A), gehiagotasunezko konparatiboa lantzeko esaldi bat, edota

nozio-funtzionalak (.1 input/abiapuntuak:B), esate baterako, lekuren ba-

tera nola heldu galdetzea.

b) Benetako testuetatik abiatuz, zenbait xede lortzeko (ulermen-ariketak,

eztabaida ...) testua landu ondoren, berorietako elementu batzuk aurkez·

ten dira(.! input/abiapuntuak: C eta D), ikasleak gero bere ekoizpenean

erabiltzeko nahi direnak beregana ditzan.

Laneko bi era hauek behar bezala konbinatzeak oreka lortzen lagundu-

ko digu. Lehenengo irtenbideak, irakaskuntzaren azken helburua berezko

komunikazioaren sustapena dela kontutan izanik, elementu horiek beste ba-

tzuekin, 2.6.3 puntuan esan den bezala, integratzera eramango gaitu: sinte-

sira. Bigarren irtenbideak ere, (abiapuntu analisia izan duenak) ikasleak eduki

horiek ekoizpenerako bere tresnerian sar ditzan du helburu.Bigarren

integrazio-modu hau agian errezagoa gertatuko zaio, item berriak testuin-

guru naturalean aurkezten zaizkiolako.
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3. Hizkuntzaren erabilera: outputa

Hizkuntzaren irakaskuntzaren hirugarren atala aztertzen da sail hone-

tan: hizkuntzaren erabilera. (.3)

2.1 puntuan geure esparru metodologikoaren ikuspuntu garrantzitsu bat

aipatu dugu: hizkuntza, geure ideiak komunikatzeko tresna bezala (ikuspe-

gi aktibista) eta ez ikasi beharreko sistema bezala (ikuspegi formalista). Ho-

rixe da ia gure ikasle guztiek nahi dutena: hizkuntza erabiltzen ikasi, ez

hizkuntzaren ezagutza akademikoa, hizkuntzalariak nahi izan dezakeen mo-

dukoa.

Zein da helburu hori lortzeko biderik egokiena? 1. kapituluan zenbait

galdera egin dugu: irakasbidearen onuragarritasuna klase-emankizun for-

malak burutzean al dago ala berezko komunikazio naturala bultzatzean?,

eta zein neurritan batean ala bestean? Gaurko didaktikaren agindu bat, ia

eztabaidatu ere egiten ez dena, hauxe da: ikasteko modurik onena ikasleak

behar duen hizkuntza praktikatzea dela, eta hau ia hasiera-hasieratik- ikus,

adibidez, Allwright-ek (1979) dioena.

3.1. Arrazoiak

- Irudietara joz, esango genuke ez dagoela igeri ikasterik uretan sartu

gabe, eta autoa gidatzen ez dela ikasten gidariaren ondoan egote hutsare-

kin. Uneren batean bolanteari heldu beharko zaio eta errepidera irten.

-Erreaktibazioak hizkuntza barneratzen lagundu egiten du. Ikaslea egin-

kizunen bat burutzeko hizkuntza erabili beharreko trantzean jartzeak ikas-

le hau hizkuntz itemak suspertu eta gogoratzera bultzatuko du. Unetik unera

errazago gertatuko zaio hori egitea eta azkenean ia oharkabean egingo du,

ia inolako esfortzurik gabe. (IH, 1986c, 53-54. orr.)

- Egoera hauek ikasleari hizkuntzari buruz dituen hipotesien zuzenta-

suna egiaztatzeko aukera emango diote, edo zuzentzekoa, irakasle/ikaskideen

aldetik hartzen duen feedbackari esker. Bestalde, era honetan ikasleak es-

plikazio berriak entzuteko parada du, hots, input berria.

Hizkuntza erabili beharrak bere komunikazio-estrategiak garatzeko auke-

ra ematen dio (zeinuak, parafrasiak, adibideak jartzea ...) eta esan nahi due-

na negoziatzekoa ere bai, (lA.3)

3.2. Benetako atazak burutzea

Eguneroko bizitzan egiten ditugun ekintzen ahalik eta antzik handiena

dezaten ekintzetan pentsatzera garamatza errealitatearen printzipioak; bes-

tela, ikasleak shock handia pairatuko luke hizkuntza benetako egoeretan era-

bili beharrean aurkitzean. Planteamendu komunikatiboaren ustea da, eta ha-

la defenditzen du, hizkuntza norbereganatzeko prozesuaren une guztietan

sar daitezkeela komunikazioko benetako elementuak (inputarekin topo egi-

tea, eduki ikasiberrien lanketa, ulermen, mintzamen eta idazmenaren ga-

rapena).
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3.2.1. Ariketa artifizialen ezaugarriak: deskribapena eta analisia

Aurreko bi kapituluetan hainbat esamolde erabili dira ihardun pedagogi-

koan erabiltzen diren ariketen ezaugarriak adierazteko: artifizialki sortuak,

erabilera naturaletik urrundu samarrak, komunikazio-eza, eskaparate-hizkun-

tza...

{HABE, 1985b, 14. or.) .7

a) Deskribapena

Azter dezagun orain adibide hau: NON hitza eta honi dagokion hizte-

gia aztertu ondoren, irakasleak ikaslea horien erabileran saiatzea nahi du.

Horretarako, mapa bat daukate ikasleek aurrean (.7). Hauxe egiten du ira-

kasleak:

Lehenbizi honako esaldi hauek edo hauen antzekoak esan erazten diz-

kie ikasleei:
"Marilin jatetxea Arrasate kalean dago."

"Harategia kale Nagusian dago."

Gero honelako galderak egiten dizkiote elkarri ikasleek irakaslearen

gain begiradapean:
A. Non dago Marilin jatetxea?

B. Arrasate kalean dago?

C. Non dago harategia?

D. Kale Nagusian dago?
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b) Analisia

Egituren forma lantzen du ariketa horrek, era intentsiboan landu ere.

- Esanahiaren aldetik begiratuta, gerta daiteke ikasleak esaldiak me-

kanikoki egitea, hitzak ulertu gabe. Ariketa, alde horretatik, hobe dai-

teke leku-izenen ordez berauen ordezko sinboloak erabiliz.

Hala ere, ariketa hau, pragmatikaren ikuspuntutik begiratuz (komu-

nikazioaren analisia: 2. kap.), ez da berez komunikazio-ekintza; izan

ere, galderak egiten dituenak eta erantzuleak material berbera bait

dute aurrean. Galderak ez du inolako interesik, erantzuna ezagutzen
bait da galdera egin aurretik.

.8

3.2.2. Ariketa komunikatiboak

a) Zer-nolakoak eta analisia

Zer mekanismo sartu beharko genuke aurreko iharduera komunikati-

boa izan dadin? Pentsa dezagun ekintza hori .Ban (Hubbard, 1983, 199.or.)

ageri den bezala antolatzen dugula. A ikasleei lehen aipatutako mapa ba-

natzen diegu; B ikasleei, aldiz, fitxa bana ematen (ikus .9).

A B
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o Materiala: Egoitzen mapa (.7 irudikoaren antzekoa). Zenbait izen

mapatik urra daitezke Tipp-ex erabiliz (B ikaslearen

fitxan kalearenak eta egoitzarenak, eta A ikasleare-

nean egoitzarenak), eta zenbait egoitza sinboloz iru-

dikatu. Nolanahi ere, gainera, egoitzak zenbaki

daitezke.

•Argibidea (B ikaslearentzak); Galdetu lankideari egoitzak non

dauden. Idatz lauki zenbakituetan egoitzaren izena

eta azpian kalearena.

1 2 3 4 5 6 7

Ariketa hori analisatzen badugu, ohartzen gara:

- B ikasleak baduela A ikasleari galderak egiteko arrazoia: erantzunak

idatzi beharra, alegia.

- A ikasleak ez daki zein ordenatan egingo dizkion B ikasleak galderak.

- B ikasleak galdera landu du eta A ikasleak erantzuna. Ariketa komu-

nikatibo askotan, ordea, ikasleak ez dira bi gauza horietako bat egite-

ra mugatzen; biak egiten dituzte. Ikus, adibidez, HABE (1985c, A, 14.or.

eta B, 17.or.).

Printzipio horiei egokituak edo egokitu nahikoak dira euskararen ira-

kaskuntzarako moldatu diren ariketa asko. Irakasleak menderatu egin be-

harko ditu nahitaez, bere ariketa propioak sortu ahal izateko. Horregatik,

horien sintesi bat emango dugu jarraian.

b) Ariketa komunikatiboen lau etapak

1. Etapa

B ikasle<1kinfnrmaaioa Ionzen du

A ik;i.~leall~z dut infurmaaiu hori ez<1gutzr.n

B ik:::i_~l~a.kA ik11skarentu~n informazioarekin zer-

bait C'giu behar ku du.

A ikasleak in lcrmaz ioa lurtzen du.

13ikasleak ez du Informazio hori eeagutzen.

A ika~lcttk B ikaslearentzako inlormwtoarektn zer-

hili! c,;iu beharko du.

2. Etapa 1 A eto B ikasteuk infnrmaziua trukutzen dute clkar rekiu

3. Etapa. 1 A ~·1aB ik;i1;led1elkarrekin trukatu duten informazioaz baliatuz 1rrl>ait egitf"n dute.

4. Etapa 1 A t•l<1B ik;;'.".lnk ondorioak kunprnhmzcn dituzte.

(HABE, 1984a, 13. or.)

.9
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c) Printzipioak

Honako printzipio hauen inguruan moldatzen dira ariketa komunikati-

bo delakoak (HABE, 1984a, 13-14.orr.):

Informazioaren transposizioa

Informazio-multzo batetik puntu edo zati egoki batzuk bakarrik atera

eta fitxetan jasotzea da. Ikus HABE (1984a, 1.19ARAN. 05).

Ariketa horretan, adibidez, A, B eta C ikasleen fitxak diferenteak dira,

eta ikasle bakoitzak entzumenarekin egin beharko duen lana ere diferentea

da. Gauza bera entzunda, datu diferenteak jasoko dituzte beren fitxetan. Ikas-

leei ariketa osoa ez, baina puntu konkretu batzuk bakarrik lantzeko eskatzen

zaie.

Iniormezio-b utsartea

Pertsonen artean komunikaziorik izango bada, beharrezkoa da informa-

zioa elkarrekin trukatzea. Inoiz ez dugu galdetzen edo ematen aldez aurre·

tik ezagutzen dugun informazioa, baizik eta falta duguna, ez dakiguna.

Informazio-hutsarteak eragiten dio komunikazioari.

Trukaketa

Ikasleak jaso dituen datuak besteek jasotakoekin trukatzen dira. Aipa-

tu den ariketan, adibidez, A, B eta C ikasleek informazio desberdina jaso

dute beren fitxetan.
"A, Beta C ikasleen artean fitxa bete" deritzon fitxa banatzen zaie ikas-

leei. Fitxa berri hau betetzeko, A ikasleak B izenekoak eta C izenekoak jaso

duten informazioa beharko du, eta alderantziz. Horrela, ikasleen artean in-

formazioaren elkartrukaketa ematen da.

Eginkizuna

Ikasleak nolarebait erabili egin behar du elkartrukeko unean lortutako

informazioa. Lagunak eman dion informazioa bere lan-fitxan jasotzea iza-

ten da jeneralean ikaslearen egitekoa. Arrazoia sinplea da: hori egin behar

ez balu, ez luke informazioa prozesatuko, eta entzun beharrik ere ez luke

izango. "Idatzi esaten dizuna" agindua entzutearekin badu ikasleak eran-

tzunaren interesa.

Jnterdepen den tzia

Klasean landu behar den ariketak bi eginkizun ditu: informazioaren

transposizioa eta trukaketa. Baina, bigarrena burutu ahal izateko, behar-beha-

rrezkoa du lehenengoa burutzea; hau da, lehen eginkizuna gaizki burutzen

badu, ezin izango du bigarrena ondo burutu.



82 Euskara-irakaslearen eskuliburua

Aipatu ariketan, adibidez, A, B eta C ikasleek fitxa betetzeko behar di-

tuzten datuak gaizki hartzen badituzte, ezin izango dute elkarrekin landu

beharko duten 2. fitxa bete.

Ikasleek burutu beharreko bi betebeharren interdependentzia gertatzen

da.

Feedbacka

Emaitzen egiaztapen azkar bat egiten dute beren artean ikasleek arike-

taren azkenean, eskuartean dituzten materialak elkarri erakutsiz. Horrela,

ikasleak egindako atazaren justutasun-maila egiaztatzen du, eta baita egon

daitezkeen desajusteak ere.

Zuzenketa

Ariketan zehar ikasleek komunikatzen dutena zuzendu egin behar da,

bai jariotasunaren aldetik (ikasleak esan nahi duena esatea lortzen duen ala

ez), bai gramatikaren aldetik.

Zuzenketa ariketaren edozein unetan egin daiteke. Ikasleek normalean

binaka edo taldeka egiten dute lana. Irakasleak talderik talde ibili beharko

du, ariketa nola egiten den kontrolatzeko. Ariketan zehar, irakasleak atze-

maten dituen akatsak egin ahalean zuzen ditzake, edota gehien errepika-

tzen diren okerrak paper batean jaso, klase-bukaeran edo horretarako klase

berezi batean zuzentzeko.

Bukaera-gisa esango dugu:

- Ez dira ariketa komunikatibo guztiak printzipio guztietara egokitzen,

eta badute elkarrekin zerikusirik 1.eta 5. printzipioek. Hain hala, ze arike-

taren batean l.a betetzen ez bada, 5.a ere ez bait da beteko.

- Printzipioek badute beren balioa ariketa analitiko komunikatiboak sor-

tzekoan (ikus 4. kap.); eta baita informazioa eta iritziak elkartrukatzeko eta

1.kapituluan (B.3.1)azaldu den erako kodifikapen afektiboa egiteko bide ema-

ten duten ariketa komunikatiboak moldatzekoan ere, hots, l.kapituluan (A.3)

materialei buruzko atalean azaldu genituen moldeetako iharduna ematen

den guztietarako.

Ariketak, nola era batekoak hala bestekoak, azaldutako printzipioei ego-

kituak baldin badira, askoz hurbilago egongo dira berezko komunikazioa-

ren ezaugarrietatik.

3.2.3. Output-input eredua

Lehen aipatutako printzipio horiek betetzen dituzte "komunikatibo" ize-

neko zenbait ariketa zinetan benetakoak ote dira? Gogora dezagun hemen

1 B. 4 puntuan planteamendu komunikatiboari egindako kritika: "...ariketa

'komunikatibo' guztiek ez dituzte A.3 puntuan ezarritako baldintzak beti be-

tetzen. Ariketa batzuek eskuratze-prozesuan lagungarri izango den molda-

tu gabeko berbaldi-mota sustatzen badute ere, beste askok hizkuntz forma
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jakinak lantzeko bestetarako ez dira, nahiz eta tradizio estrukturalistan bai·

no testuinguru zaindu eta koherenteagoan agertu.( ...)

Ondoko orrietan azalduko diren metodoekin konparaturik, irakasbide ko-

munikatibo honek ikas-helburu xehe eta sistematizatuak gordetzen ditu, bes-

teek horiek baztertzen dituzten bitartean."

Gure ustez, 4. kapituluan (.2) aurkezten dugun eta 2. kapituluan "proze-

durazko syllabusa" deitu dugun output-input ereduak saihesten ditu arris-

ku hauek. Alabaina, bidezkoa ote da lehenengo mailetan, esan bait dugu

maila horietan paper berezia behar lukeela inputak? Bai, dio zenbaitek; ikas-

leek eman zaien ataza burutzeko gauza ez badira, behar zituzten hizkuntz

baliabideen jabe ez direla ohartu direlako, konturatuko dira garrantzizkoa

dela hurrengo inputaldian aurkeztuko zaien hizkuntz edukia. Maila ertain

eta gorenetan eredu hau oso egokia da birziklapenerako eta aurrez ikasita-

koa suspertzeko.

Klase-emankizun formalak ala komunikazio naturala? Bata eta bestea.

Output-input ereduak bi joera horiek batean biltzen ditu.

3.3. Benetakotasunaren arazoa ez da hainbesteko arazoa

Inputari buruz 2.5 puntuan esan dugun guztia hartu behar da kontutan

outputeko iharduna antolatzekoan ere.

3.4. Output-ariketak: sailkapena

Bi motatan sailka daitezke output-ariketak. D atalean egingo dugu ho-

rien ikerketa.

3.4.1. Zuzentasun-ariketak

- Hizkuntzaren formak lantzen dira:

*hotsen manipulazioa (errepika),

"hitzen manipulazioa (ordezkapenak, transformazioak ...).

- Hizkuntzaren esanahia lantzen da:

*hizkuntzaren arauak beste testuingurutara hedatzea.

- Sormena:ikasitako arauak sormenez erabili.

3.4.2. jariotasun-ariketak

Ikasleak zuzentasun-ariketetan manipulatu dituen hizkuntz sistemak ko-

munikatzeko erabiltzea da ariketa hauen xedea, hau da:

- Komunikazioaren lanketa: berezko egoera naturaletan elkarrekin ko-

munikatzea. Bizitza errealean ematen diren ekintzen antz-antzekoak

dira, mezuak komunikatzea dute helburu.

- Komunikazioko estrategien lanketa {esan nahi dena ulerterazi), horre-

tarako eskuartean dituen baliabideak erabiliz (inprobisazioa, parafra-

sia, zeinuak, Hiera jo ...).
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3.5. Input eta outputaren arteko oreka

Ikaslea animatu egin behar da, beldurrik gabe eta dituen aukera guz-

tiak aprobetxatuz, hizkuntza berria erabiltzera. Ikusterazi, 3.1 puntuan azal-

du dugun bezala, nolako abantaila izango duen horrekin ikasteko eta bere

buruarekin konfidantza edukitzeko.

Alabaina, C.1.3eta C.1.10puntuetan esango den bezala, hizkuntzaren be-

rezko bilakaera eta horretarako behar den astia kontutan hartuz, ez da ahaz-

tekoa entzumena eta irakurmena lantzeari eman behar zaiola lehentasuna

beheko mailetan.

Han bertan diogun bezala, ez da behartu behar ikaslea ataza konple-

xuak egitera, ikaskuntz garaiko ezaugarri den berezko isilunea aldrebestuz.

Seguraski, ikasle batzuk besteak baino minberagoak izango dira isilaldi ho-

ri hausteko, eta areago isilaldia hausten bazaie.

Beraz, poliki-poliki lan konplexuagoak sartu beharko dira, behar beza-

la kontrolatuz eta behar den iraupena emanez (C.2).

.10

4. Feedbacka

Azkenik, azter dezagun ikaskuntzako laugarren baldintza. Ikasleak, ika-

siko badu, bere lanaren fruituaren berri jakin behar du. Zer ondorio du be-

rri hori ez izateak? Interesgarriak dira ondoan datozen hitz hauek (laborate-

giko lanari buruz esanak badira ere, argi adierazten dute feedbackaren

beharra):

"Esperimentatzaile konduktistek erabilitako arratoi erotuak datozkigu

burura. Pentsa nolakoa izango den ikaslearen urduritasuna, batez ere hel-

dua denean, feedbackik ezean hutsari hizketan ari zaiola iruditzen bait zaio.

Ikasleak, beraz, ikasiko badu, bide onetik ala txarretik doan jakin behar du,"

(Bergara, 1985, 28. or.)

4.1. Feedbackaren prozesua zer den: elkarrekikotasuna

Feedbacka ez da beharrezkoa ikaslearentzat bakarrik, irakasleak ere be-

har du, horrela ikusiko bait du gauzak bide onetik doazela edota aldaketak

egin behar direla. Hona hemen .to irudia: prozesuak hain berea duen elka-

rrekikotasuna ispilatzen du.

r ··-------------------------------------- -----------------------.
. -

------· ..----- ....-----. - ...····--···-------~

'L ••••••••• •• ·•••••••••••••••••••• ••·--·- ---·· -- --····. - - • • • • - •
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- Irakasleak atazaren bat ezartzen dufikasleei zerbait azaltzen die.
Irak.------·--- Ik.

- Ikasleek ataza burutzen dute/irakaslearen galderei erantzuna ematen

diete.

Irak.-------- Ik.

- Irakasleak ikasleari honen lanaren zuzentasun eta ulerkuntz maila adie-

razten dio dagozkion ondorioekin.

Irak.---------- Ik.

.11

4.2. Feedbackaren alorrak eta motak

Feedback-prozesua eskatzen duten alorrak eta feedback-motak .11lau-
kian biltzen dira.

Feedback-mota Alorra

ahozkoarena

Zehaztasun-feedbacka Ulermena<
idatzizkoarena

< ahozkoa
Ulermen-feedbacka Adierazpena

idatzizkoa

Hauek dira alorrak:

· Ahozkoaren eta idatzitakoaren ulermena.

- Ahozko eta idatzizko adierazpena.

Feedback-motak, berriz:

- Zehaztasunarena

Ikasleak nabardura formalak ondo ulertu dituen jakin nahi denekoa (hiz-

kuntz formak, gramatika, izenordeak, estiloa ...) edo hizkuntz formak, esti-

loa eta abar zuzen erabili dituen, adierazpenari dagokionean. Beraz,feed-

back-mota hau hizkuntzaren alderdi formalei dagokie.

- Mezuarena

Azken honek adieraziko dio ikasleari mezua ulertua izan den ala ez (ahoz-

koaren/idatzizkoaren ulermen-alorrak) edota igorria izan den (ahozko/ida-

tzizko adierazpen-alorrak); hau da, komunikazioaren arrakasta du neurgai.
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Era eta maila askotan konbina daitezke bi feedback-moduok ikas- pro-

zesuan, bi muturretatik batean daudenetatik hasita, bietako elementuak maila

desberdinetan dituztenetan bukatuta, segun eta une bakoitzean egiten di-

ren ekintzak zer helbururekin egiten diren.

C) Ikaslea

Atal honetan ikaslea izango dugu aztergai, ikuspegi desberdinetatik izan

ere (.4). Ikaslea ez da tabula rassa. Baditu, esate baterako:

- Hiean hainbat abildade eta ezagutza-multzo bat. Ez litzateke

buruzkoa Hiko atazak abildade horiek aintzakotzat hartu gabe

moldatzea; horrela, Hira aplikatzeak dituen abantailak kendu-

ko bait litzaizkioke ikasleari (adibidez, Hiean irakurtzeko mo-

duak Hira aplikatzea);

- ikasleak hizkuntza ikasteari buruz baditu bere erizpideak eta ba·

daki zer lortu nahi duen;

- ikasleak baditu bere ikaskuntz estrategia bereziak;

· ikaslea bere ahalmenaren jakinaren gainean dago.

Atal honetan ikutu ditugun gaiek gure ihardun pedagogikoa moldatzen

lagun diezagukete, horrela:

- stresa eta ezinegona gutxitzen ditugularik;

- norberaren ahalmenetan konfidantza suspertzen dugularik eta,

hala berean, besteengan ere, horiek ere ikasteko baliabide bi-

kainak bait dira;

- ikasleari ikasprozesuan bere ahalegin guztiak eman ditzan lagun-

duko diogu.

- Eduki ikaslea etengabeko esfortzu lasaian.

- Bere baitatik atera erazi ezagutzak.

- Eman autozuzenketarako eta ikaskideen arteko zuzenketarako

aukerak.

- Eman aukera hizkuntza arautzen duten erregelak aurki ditzan eta

nola aplikatzen diren ikas dezan.

1. Ezagueraren aparatua

1.1. Adimenaren iharduera ikaskuntzan

Ikastea ez da zeregin mekanikoa, zenbait ihardunbide behavioristak pen-

tsarazi dezakeenaren aurka. Ikasteko, martxan jarri behar dira ezagutzeko

prozesuak, ikasleak adimen-lana egin behar du. Komeni da gogoan eduki-

tzea errazagoa dela ikasleak zerbait ulertu eta gogoan hartzea berak beha-

tu, landu eta irtenbideratu duenean.

Inplikazioak
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- Aurkeztu problemak, ikasleek irtenbideak eman diezazkieten.

- Taldeka ikasteko aukera eman.

- Ekintza "irekiak" antolatu (hizkuntz itemen artean aukera, txikia

bada ere, egin beharrean jarriko dituztenak; bere hizkuntz ba-

liabideak erabiltzea eskatuko diotenak, lehen ikasitako hizkuntz

atalak gogora eraztea), ikaslea hartutako zenbaiten errepika hu-

tsean gera ez dadin.

1.2. Ulermen holistikoa vs. elementu isolatuen ulermena

Adimena jeneralean ez da gauza izaten nabardurak (zatiak) osorik uler-

tzeko, aurrez guztiaren (osoaren) idei modu bat ez baldin badu.

Bestalde, arreta nabarduretan bakarrik jartzeak ("tunel-gisako" ahozko

edo idatzizko ulermena deritzaiona, alegia) asko behartzen du irizpide mo-

tzeko oroimena, eta horrela oztopatu egiten zaio informazio nagusiari iriz-

pide luzeko oroimenerako igarobidea (IH, 1985, 45. or.).

Behe-mailetako ikasleek berez irakurketa eta entzuketa intentsiboa (xe-

hetasun osoz, edukia ondo ulertuz egiten den irakurketa edo entzuketa) eta

linealerako joera izaten dute, beren Hiean alderantziz gertatzen bazaie ere;

hots, etengabe osotasunetik nabarduretara igarotzen direla. Ezagutza linguis-

tikorik ezak berez daramatza hitz bakoitzarekin arretatzera eta ez testuaren

esanahi orokorrarekin.

Inplikazioak

- Entzumena eta irakurmena lantzekoan, hobe da testua globalki uler-

tzetik abiatzea, gero bereziki edo xeheki landu edo ikasi nahi diren xeheta-

sunetara iristeko.

Honek aurretik testuaren gaia nolabait ezagutzeko lana eskatzen du, tes-

tua zertarako den jakitea eta, esan gabe doa, Hsko egiturak apur bat bede-

ren ezagunak izatea.

Irakasleari dagokio ikasleak gaiari buruz dituen ezagutzak suspertzea

eta, hala behar bada, aurrez azalpenak egitea. Horrela bakarrik erabiliko

dute ikasleek gauzak aurrikusteko ahalmena, ulertze-kontuetan hain garran-

tzitsua dena.

- Adierazi ikasleei gehiago eta hobeto ulertuko dutela entzute eta ira-

kurketa estentsiboaren bitartez, hau da, ideia orokorrak eta testuak azkar

samar irakurriz ulertzen saiatzen badira. Aitzitik, ordea, era intentsiboan

egiten badute (nabarduretan arretatuz eta poliki irakurriz), gutxiago ulertu-

ko dute.

- Entrenatu ikasleak horretarako ariketa bereziekin (ikus 7. eta 8. kap.),

1.3. Berezko segida: ulermena adierazpenaren aurretik

Hrean handiagoa izaten da ulermena, idatzizkoarena nahiz ahozkoare-

na, adierazpena baino. Eta hori normala da, ez bait dira berdinak bi proze-
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suotan ematen diren adimen-ekintzak; bigarrenekoak askoz konplexuagoak

dira. Bai ulermenak bai adierazmenak garapen progresiboa dute, baina beti

egongo da asimetria bi prozesuon artean.

Zera eduki behar dugu beti kontutan: ulertzea adieraztea baino lehenago·

koa dela, hura aurreko pausua dela. Zenbait esperimenduk, dirudienez, adie-

razten du hizkuntza arrakastaz irakats daitekeela ikasleak behe-mailetan es-

presatzera asko behartu gabe. 1. kapituluan deskribatu den Erantzun Fisiko

Osoa metodoa ahozko adierazpena atzeratzearen aldekoa da, hori berez eto-

rriko dela bait dio. Krashen-ek eta Terrell-ek (1983)ere isilaldia aipatzen du-

te hizkuntzaren berezko garapenean; une horretan gauzarik funtsezkoena

hizkuntz inputa ulertzera zuzendutako lana da.

Inplikazioak

- Berezko testuinguruetan erabiltzen den ahozko edota idatzizko inputa

ulertu edo ezagutzeak beti behar du egon adierazpenaren aurretik.

- Lehentasuna behar du edozein ikasprozesutan ahozkoa edo idatzizkoa

ulertzeak, bereziki behe-mailetan.

- Ez du ikasleak buruz ikasi behar ematen zaion ahozko edo idatzizko

input oro, gero ahoz edo idatziz erabili ahal izateko.

Inplikazioak

1.4. Aurrikuspena .

Aurreko bi printzipioekin lotura estua duen beste bat bada, 2. kapitu-

luan honela definitu dena: "...prozesu naturalean, puntu bat benetan finkatu

baino lehen, zenbait edo anitz aldiz entzuten da ulertu gabe, edo erdi-ulertuta,

edo ulertuta, baina ez sistematizaturik" (C.2.2).Horren ondorioz, puntu bat

azkenean sistematikoki ikasten denean, ez da ikaslearentzat puntu berri-

-berria izango, nola edo hala ezaguna baizik. Elementu hauek analisatu edo

esplizitoki ikasten dituenean, izango dute beren testuingurua; eta ikasleak

nabarituko du bereziki puntu horiek lantzeko beharra edo lantzearen ga-

rrantzia.

- Irakatsi ikasgelako testuinguru sozialean balio handia duten espresioak,

testuinguru horretan erraz ulertzeko modukoak direnak, nahiz eta oso kon-

plexuak eman, eta utzi beste une baterako berorien egituren analisi xehea.

(Haycraft, 1978, 10. or.)

-Tkaslear i aurkezten zaion hizkuntzak kontrolatua izan behar badu ere,

ez du honako bide hauek ixteko bezain kontrolatua izan behar:

*bilaketa ororen bideak,

*estrategia egokien garapena (inferentziak, kontsultak gauza ga-

rrantzitsuren bat ulertzeko ezinbestekoa dirudienean edota be-

hin eta berriz azaltzen denean). Kontua da entzun eta irakurri

duena nekerik gabe ulertzeko modukoa gerta dakiola.
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· lrakasprozesuan "benetako testuak" eta "sasi-benetakoak" erabili ahoz·

ko eta idatzizko ulermena lantzeko.

1.5. Zatietatik guztirako transferentzia

Ikaskuntzaren teorian transferentzia izena portaera bat egoera batetik

beste batzuetara generalizatzeari ematen diogu.

1. kapituluan aipatu ditugun diskurtsoaren ikerketek adierazten dute

diskurtsoa gauza osoa dela, egituratua, antolatua eta bat egiten duten zen-

bait elementuk lotua. Horregatik ez da buruzkoa pentsatzea ikaslea esaldi

solteetara ohitua egoteagatik, une.batean, besterik gabe, zuzen-zuzenean pa-

ragrafo eta testu osoak idaztera pasatuko denik, edo horrelako esaldiak uler-

tzetik testu osoak ulertzera. Arrazoia zinglea da: diskurtsoak badituela esal-

di solteak ez dituen ezaugarriak. Adimenak ezin du euskarririk gabeko jau-

zirik egin, eta horregatik ezin da zatietatik guztirako transferentzia egin.

Inplikazioak

-Hizkuntza erabiltzeko abildadeak diskurtsoaren izaera ondo ulertzea

eskatzen du. Horregatik da beharrezkoa ikasleari testuen aurrean jarri eta

horiek lantzeko eta horien egitura analisatzeko aukera ematea. Horrela ba-

karrik menderatuko ditu diskurtsoaren atalak elkarrekin lotzen dituzten ele-

mentuen arteko loturak.

1.6. Diskurtso-mota batetik besterako transferentzia

Diskurtso idatzi eta ahozkoak bakoitzak bere lege propioak ditu; gutxi-

tan hitz egiten dugu, esate baterako, esaldi osoak erabiliz. Horregatik ez da

buruzkoa, adibidez, pentsatzea ahozko diskurtsoa lantzen aritu den ikaslea

idatzizkora eragozpenik gabe pasatuko denik, eta alderantziz. Eta gauza be-

ra gertatuko zaio irakurmena bakarrik landu duenari: ez da berez ahozko

diskurtsoa ulertzera pasatuko.

Inplikazioak

. Diskurtso-modu batetik bestera pasatzeak sortzen dituen arazoak ain-

tzakotzat hartzekoak dira. '

-Idatzizko adierazpena ikastea idatzizkoaren ulermenarekin oso lotuta

egongo da; eta baita ahozko adierazpena ahozkoaren ulermenarekin ere.

· Ez dira gutxiestekoak diskurtso artifiziala ulertzetik benetakorako

transferentziak sortzen dituen arazoak. Berezko komunikazioa sustatzeko

ariketak leunkiro burutzeko gauza izatera heltzeko modu bakarra behin eta

berriz horrelako ihardunean parte hartzea da.
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1.7. Oroimena

Oroimenak, zalantzarik gabe, zeregin handia du hizkuntza ikasterakoan.

Buruz ikasi behar ditu ikasleak arauak, egiturak, hitzak eta zenbait elka-

rrizketa; praktikotasun handiko hizkuntz zati funtzionalak bait dira. Horre-

gatik, gauzak buruan hobeto hartzeko moduan antolatu behar dira. Alabaina,

begi bistakoa da askotan ez dela batere zaindu oroimenaren lanketa.

Azter ditzagun orain oroimenarekin lotura estua duten zenbait arlo.

1.7.1.Birpasa

Zergatik da gomendagarria birpasa?

· Zerbait azaldu edo esplikatu delako, besterik gabe, ikasi dela pentsa·

tzea burugabekeria delako.

· Begien bistakoa delako ikasleak gauzak ahaztu egiten dituela. Horre-

gatik, programazioa egitean, edukiak denboraldi batean, era batean eta bes-

tean, behin eta berriz azaltzeko moduan moldatu behar dira lanak (ulermen

ahozko eta idatzizkoa lantzeko testuak, ariketak, etxerako lanak, elkarriz-

ketak, rol-jokoak ...(IH, 1986c,54. or.), horrela ikaslea horietara jar dadin eta

ikasitakoa finkatzeko.

-Elernentu batzuk norbereganatzea ez da batere erraza (esaterako, erre-

gistro edo hizkera egokia erabiltzea). Horregatik komeni da elementu ho-

riek behin eta berriz lantzen aritzea.

-Tkasleak ikaskuntzan aurreratu ahalean esanahiak zabaldu egiten dira

eta halaber aurrez ikasitako elementuen erabilera ere (.12).Hizkuntz elernen-

tua lehengoa bera da, baina lehen ikasi ez den bezala erabiltzen da edo bes-

te esanahi bat du. Batzuetan horrek ez du inolako eragozpenik sortzen, baina

beste zenbaitetan ikasleak "kontraesanak" ikusten ditu eta ordurarte ikasi-

.12
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tako itemaren esanahiak eta erabilera berriro aztertu beharko dira (Lewis

eta Hili. 1988).

Zenbait elementu berri azaltzeak lehen esplikatu diren beste zenbaite-

kin erkatzea eta paralelismoak egitea eskatzen du.

Zenbait metodok alderdi hau ahaztu egin du. Metodo horietako urrita·

teak zenbaitetan oso luzeak dira eta oso garapen lineala dute (.13).Testu ba·

tzuek aurreko unitateen birpasa barneratu dute (.13),bai, baina beste batzuek

ez.
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Esaterako, pentsakera estrukturalistaren moldeei jarraiki moldatutako

testuliburuak aztertzen baditugu, ikusiko dugu lehenengo ikasgaia baldin·

tzazko perpausei eta hauen aldaerei ematen dietela, bigarrena konpletiboei

eta hauen motei eta abar. Eta gauza bera gerta daiteke ikuspegi funtziona-

laren ildotik egindako testuliburuetan ere.

Kritika asko egin zaio planteamendu lineal honi; esate baterako, denbo-

raidi luzeegian eduki bera behin eta berriz azpimarratzeak eduki hori ge·

hiegi erabiltzeko arriskua duela berekin, alde batean, bederen. Baina guk

hemen hauxe azpimarratu nahi dugu: behin landutako elementuak hurren-

go unitateetan ez sartzeak elementu horiek ahaztutzeko arriskua dakarrela.

L unitatea lantzerako, alegia, agian E unitatea, aldez bederen, ahaztuta egon·

go dela.

Ikuspegi lineal horren alderantziz, gaur egun ikaskuntzaren ikuspegi

ziklikoa da nagusi, 2 C. 2. 2 puntuan esan den bezala. Argi eta garbi adieraz-

ten du .14irudiak bi eratako ikaskuntzak daudela. Lehenengoari, etengabe-

ko marraz irudikatu dugunari, orientabide progresiboa dei geniezaioke;

puntuzko marraz irudikatuari, aldiz, orientabide regresiboa. Azken orienta-

bi.de honek gogorarazten digu, elementu edo eduki berriak aurkeztu edo

lantzerakoan, aurrez ikasi diren elementuekin nola integratu edo haietan

nola itsatsi aztertu behar dela. Horrela, input berria sartzerik egongo da le-

hendik ezagutzen diren elementuetan integratuta; baita elementu berriak

lantzerik ere, ikasleak lehendik dakizkien hizkuntz zatiekin kobinatuz.
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1.7.2. Errepika

.14

Lehengo atalean ikusi dugu errepikak oroimenari lagundu egiten dio-

la. Oraingoan beste errepika-modu batzuei buruz arituko gara.

a) Ahozko errepika irakasleak gidatua

Wilga Rivers-ek (1983}gogorarazten du ikaslea ez dela gauza izango hiz-

kuntzako maila gorenetan baliabide linguistikoen antolaketa eta aukera egi-

teko, behe-mailetako elementuak erraz ekoizteko abildadea garatzen ez badu.

Honek esan nahi du ikasleak hotsak, hitzak eta hizkuntz egiturak, elemen-

tuak elkarri josiz eta intonazio egokiaz, zehazki, erraz eta azkar ekoizteko

malgutasuna lortu behar duela. Ez da ahaztu behar hitz egiteko unean fun-

tzio artikulatorioek zeregin garrantzitsua dutela.

Ahozko errepika-ariketa mekanikoek badute beren lekua ikaskuntzan,

oso onuragarriak izan bait daitezke trebetasun motorea garatzeko; baina,

horretarako, baldintza batzuk bete beharko dira:

· Motzak eta askotarikoak izatea.

· Ikasleari errepika eraziko zaizkion elementuak honek bere ekoizpen-

-tresnerian sartzea nahi dugunak izango dira.

Errepika-ariketa hauek, talde osoa batera edo banaka, irakaslearen gi-

daritza eta ikuskatzailetza ernearen pean egingo dira.
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b) Ahozko errepika berezkoa

Irakasleak lor dezake ikasleek ahoz era "naturalean", berak zuzenean

kontrolatu eta gidatu gabe, hizkuntz elementu zenbait errepikatzea, horre-

tarako bereziki moldatutako ariketen bidez -adibidez, komunikazio-ariketa

analitikoak; ikus HA BE (1984a,2.21.ARAN. 01).Hizkuntza ikasteko asma-

tu den joko askok berez darama ikaslea hizkuntz elementuen errepikara.

c) Zizakadurazko errepika

Irakasleak beta ematen die ikasleei hauek garrantzizko elementuak be-
re buruari errepika diezazkioten.

d) Idatzizko errepika

Aurrez ahoz aurkeztu eta landu diren hizkuntz atalak finkatzeko egiten

diren manipulazio gramatikalak sartzen dira sail honetan.

Egituren manipulazio-ariketa hauek aproposak dira ikasleek klasez kan-
po beren kabuz lantzeko.

1.7.3. Idatzizko sintesia

Ohar eta bilduma idatziak ere lagungarri onak dira oroimenarentzat.

Eduki berriak aurkeztu eta ahoz landu ondoren, esate baterako, oso probe-

txugarria da ikasleak ikasgelan egindakoaren bilduma eskuratzea.

Idatzizko ohar horiek ikasleari lagundu egingo diote behar duen hain-

bat bider kontsultatu eta birpasatzeko.

1.8. Arauak ikastea

Ezin daiteke ez ulertu ez sortu hizkuntza berau egituratzen duten arauak

jakin gabe. Hitz egitea hizkuntz sistemen arauak sormenez betetzea da. Be·

raz, hizkuntza ikasteak hizkuntz sormenari bide emango dioten sistema mu-

gatuak menderatzea eskatzen du (Wilkins 1972).Arauak, beraz, sortzaileak

dira eta orokorak eta arras probetxuzkoak.

Horrexegatik honako hau da gure lanaren ibilbidea:

- Ikasleak jaso ditzala hizkuntzaren erregulartasunak. Hizkuntzari aur-

keztatua izatea da oinarrizko baldintza, ikaslea hizkuntzaren sistemez

ohar dadin.

- Ikasleak hipotesiak egiazta ditzala. Bere irudiko araua dela berez su·

matzen duenean edo irakasleak ematen dionean, aproba egin dezala,

berori aplikatuz.

- Ikaslea feedbacka hartzeko prest egon dadila, horrek jakin eraziko bait

dio bere uste hura egia den eta aplikatzearekin asmatu duen ala ez.

Behin arauak barneratuz gero, ikaslea pentsatu ere gabe erabiltzeko gau-

za izango da.



94 Euskara-irakaslearen eskuliburua

Baina leku askotan alde batera utzia izan da jokaera hau azken urteo-

tan. Tom Hutchinson-ek (1984)analisatu du zergatik ahaztu den gramatika

ikuspegi komunikatiboaren garaian. Honelaxe bildumatu du bere iritzia:

"Historikoki, hizkuntz deskribapenak eta ikaskuntzaren teoriak hone-

laxe elkartu dira:

nJNTZIONAL / NOZIONALA + KONGNITIBOA / AFEKTIBOA - IKUSPEGI KOMUNIKATIBOA

ESTRUKTURALA t BEHAVIORISTA METODO AUDIOLINGUALA

...Hala ere, deskribapen eta teorien inplikazioak ondo miatzen baditu-

gu, ikusiko dugu badaudela kontraesanak ohizko elkarketa honetan ...

- Ikuspegi kognitibotik arauak guztiz beharrezkoak dira: pentsatzen du-

gunean ikasten dugu, eta pentsakera arauen bidez gertatzen da...

- Alderdi afektiboan, ikasleak segurtasunaren premia gorria sentitzen

du, eta arauek segurtasun hori ematen diote ...

Dena dela, hizkuntz deskribapenaren arloko garapenak ikertzen badi-

tugu, aurkituko dugu aurkako mugimendu bat gertatu dela. Arauetan oina-

rritutako sistema batetik (deskribapen estrukturala), araurik gabeko deskri-

bapenera (deskribapen funtzional/nozionala) heldu gara. Hizkuntz deskri-

bapenetan, arauak alde batera utzi ditugu ...

Zergatik elkartu dira elkarren kontrako bi mugimendu hauek" Bi mu-

gimenduak hizkuntz erabilera gehitzearen alde daude. "Hizkuntz erabilera

hitzak modu desberdinetan ulertu izan dira, alabaina ...lkuspegi funtziona-

lean, hizkuntz erabilerak esan nahi du jendeak hizkuntzarekin benetan egi-

ten duena deskribatzea; hau da, jatorrizko hiztunen hizkuntz portaeraren

deskribapena. Planteamendu kognitiboan, alderantziz, hizkuntz erabileraren

aldeko jarrerarekin adierazten da ikasleari eragin behar diogula bere hiz-

kuntz gaitasuna komunikazio problemak konpontzeko, ikaslearen gaitasu-

na murritza bada ere...Hizkuntz deskribapen eta ikaskuntzaren teoriaren

arteko kontraesanak direla eta, gramatika baztertu egin dugu hizkuntz ikas-

kuntzan eta irakaskuntzan." (Hutchinson, 1984, 113-114.orr.)

Ezer ondoriotu aurretik, ohartxo bat egin dezagun Hutchinson-en ho-

nako honi buruz: "arauetan oinarritutako sistema batetik (deskribapen es-

trukturala), araurik gabeko deskribapenera (deskribapen funtzional/noziona-

la) heldu gara". Eskuartean darabilgun ikuspegitik komeni da gogoratzea:

- Sistemak, definizioz, gertaera guztiak esplikatu beharko lituzkeela. Lin-

guistikaren aldetik begiratuta, sistema estrukturalak seguraski hobeto es-

plikatuko ditu hizkuntz gertaerak sistema nozio-funtzionalak baino.

-Ikaskuntzako beharretatik begiratuta (ez hizkuntz beharretatik), sylla-

bus estrukturalak hizkuntzaren alderdien arteko lotura formalak azpima-

rratzen laguntzeak (adjektiboak eta adberbioak, esate baterako) ikaskuntzako

item batzuk besteekin lotzeko baliabidea ematen dio ikasleari.

Beraz, agian ez da syllabus estrukturala nozio/funtzionala bezain balia-

garria izango ikaslearen hizkuntz beharrak ezagutzen laguntzeko, baina se-
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guraski oinarri sendoa izango da ikaskuntzako beharrei erantzuteko, ikasleari

eskaintzen zaion informazioa hobeto egituratuz.

Honekin ez diogu inolaz ere gramatika-itzulpenezko metodoetara itzuli

behar denik; horietan, izan ere, helburua arau gramatikalak ikastea bait da

(ikus B.2.1eta B.3.2.3).Hori balio handiko aurkikuntzak baztertzea litzate·

ke. Hutchinson-ek esan duenez, eta 2. kapituluan esan den bezala, hizkun-

tzaren erabilerari orain ematen zaion garrantziari bere hartan eutsi nahi dio·

gu. Bakar-bakarrik esan nahi dugu oreka-puntu bat badagoela ikaslearen

hizkuntz beharren eta ikaskuntzako legeen artean. Hubbard-ek (1983)dioe-

nez, hasieratik komunikazioan eraginkortasuna lortu nahiak esan nahi du

helburuak askozaz ere handiagoak direla eta horrek lana zaildu egiten dio-

la bai irakasleari eta baita ikasleari ere. Ez da harritzekoa, beraz, ikasteko

beta kontutan edukita, eta bereziki hasierako mailetan, ikasleari hornidura

xume bat bederen (oinarrizko ezagutza gramatikalak eta oinarrizko hizte-

gia) ematearen aldekoak izatea, komunikazioko eginkizunak burutzeko gauza

izan dadin, nahiz eta bere hizkera oso egokia ez izan, syllabus nozional-fun-

tzionala maila ertainetarako utziz, syllabus gramatikal oinarrizkoa ikasi on-

dorenerako alegia (ikus 2C.3.3puntuan syllabus proportzionalari dagokiona).

Inplikazioak

Inputa >o Gramatika-lana :>- Iharduera

-Ordua da gramatika-lana ere problema-konponketa bezala ulertzeko,

betiko teknika tradizionalen bidez irakasten aritu beharrean. Planteamen-

du kognitiboaren bidetik arauak irakasteko arrazoiak jakin nahi izanez gero,

ikus Hutchinson (1984).Teknika "berri" hauetaz jabetzeko, honako iturrie-

tara jo liteke: Hutchinson (1984)eta (1987),McKay (1985),Harmer (1987),Rin-

volucri (1984),Frank eta Rinvolucri (1983)eta Celce-Murcia (1988).

-Gramatika -lan kognitiboak izan behar du ikasgai edo unitatearen ar-

datza edo erdigunea.

Inputa

Ikasleek gramatikako puntua jatorrizko erabileran ikusten dute; testu-
liburuan edo irakasleak ikasgelan sortutako egoeran.

Gramatika-lana

Ikasleak saiatzen dira gramatika-araua aztertzen eta formulatzen. Mo-

du honetan, daukaten ezagutza sendotu eta finkatu egiten dute eta jarraian
datozen ihardueretarako prestatzen dira.

lharduera

Ikasleek gramatikako puntua erabiltzen dute problema komunikatiboak
konpontzeko.
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Planteamendu kognitibo honetan, gramatikako puntua ikasgaiaren ar-

datza da, baina ez da azken helburua. (Hutchinson, 1984, 118-119.orr.)

1.9.Ikasteko estrategiak

Ikasle batzuek guztiaren azalpen gramatikala nahi izaten dute, beste ba-

tzuek dena idazteko gogo bizia izaten dute; batzuek entzunez eta hitz egi-

nez emaitza hobeak ateratzen dituzte nonbait; beste batzuek, berriz, hobeto

ikasten dute irakurri eta idatziz, eragingarri idatzitakoei ahozkoei baino ho-

beto erantzuten dietelako. Ikasle bakoitzak bere estrategiak ditu ikasteko,

jakinaren gainean edo ohartu gabe. Besterik da estrategi horiek balio duten

ala ez.

Zertan daude halako desberdintasun horiek? IH-k (1986c,55. or.) hona-

ko arrazoi hauek ematen ditu:

- Aurrez izandako hezkuntz esperientzia.

- Beste H2 ikasterakoan izandako esperientzia.

· Motibazioaren maila eta mota.

- Hizkuntzak ikasteko norberak dituen abildadeak.

- Informazioa prozesatzeko mekanismo psikologikoak.

Inplikazioak

· Saiatu ahaleginean diferentzia horiek ezagutzen eta aintzakotzat har-

tzen .

. Eman ikasleei, ikasteko eragozpenik handienak dituztenei batipat, ikas-

teko teknika egokiak.

- Landu lau trebetasunak, ikasle bakoitzari berez ahalik eta hobekien

baliatzeko parada emanez.

1.10.Denboraren faktorea

Ikasteko denbora behar da. Hizkuntzaren sistemez jabetzea ez da lan

erraza (gogora birpasari buruz esandakoa).

Ikasleak pentsatzeko astia behar du izatez mekanikoak ez diren lanetan

ari den bitartean, bere baliabideak suspertzeko adierazpen-ekintzetan eta

interpretazioak egiteko ulermen-ekintzetan.

Denboraldi luzeagoak (egunak, asteak) beharko ditu berriki sartu diren

hizkuntz atalak berebarneratzeko. Egosketaldi baten ondoren etorriko da

une bat hizkuntza bere kabuz kanporatzen hasiko denekoa, eta horixe izan-

go da seinale garbia hizkuntza barneratu eta bere egin duela adieraziko

duena.
Ikasleak denbora behar du ikasiberri duen hitz edo egitura batek beste

zenbait testuingurutan dituen esanahi edo nabardura berriak aurkitzeko eta

orobat hizkuntza noiz eta nola erabil daitekeen eta noiz ez ezagutzeko (Whi-

te, 1982).
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Inplikazioak

· Helburu eskurakorrak hautatu zuk, eta ikasleak ere hori bera egin

dezala.

- Ez harritu ikasleak zenbait unetan isilik egoteagatik. Ez aritu, isialdi

horiek libratzeko, hutsune hori zeure hitzez betetzen.

· Egokitu ahalik eta justuen ikasgaiaren garapenaren martxa ikasleen

izaera eta ihardunari.
-Ez izan gogaikarria. Irakastea margotzea bezala da (Haycraft, 1978,11.

or.). Kapa bat eman eta lehortzen utzi behar da, gero bigarrena eta hiruga-

rrena emateko. ·

· Ez ahaztu behartzeak, edonola egiten delarik ere, berezko barneratze·

-prozesua oztopa dezakeela.

1.11. Adimenak baditu bere mugak

Kapitulu honetan esan dugunez, ikasterakoan etengabeko adimen-esfor-

tzu lasaian aritzearen aldeko gara. Adimenak, guztiok dakigunez, baditu bere

mugak eta erremediorik gabe nekatu egingo da, ahaleginean arituz gero.

Beraz, atsedena behar du, adimen nekatua ez bait da lanerako egokiena.

Bestalde, ez da ahaztu behar adimenak, 1.2puntuan ikusi dugunez, ba-

dituela bere mugak informazioa prozesatzekoan.

Inplikazioak

· Txandakatu lana ahaleginean egiteko uneak eta beste batzuk arinxea-

go aritzekoak.
- Material berriak eman aurretik, egiaztatu ikasleak lehen irakatsitakoa

ulertu duela.
- Ondo neurtu ikasleari ematen diozun informazio berria. Esaterako, egi-

tura berriak lehendik dakizkien hitzetan eman edo alderantziz.

- Gauza berri gehiegi batean sartzea oso nahasgarria izan daiteke, eta

ikasleari ikasteko gauza ez dela sentierazi diezaioke. Gauza bera esan daite-

ke lanaldi luze eta zailez ere.

2. Ikaskuntza, gizarteko esperientzia

Hizkuntza ikastea gizarteko esperientzia da (.4 eta .5).Galde daiteke ea

hizkuntza besteekiko eraginik gabe ikas daitekeen eta, hala bada, zein mai-

latan.
Erantzuna dena delarik, zalantzarik gabe, jenderik gehienak besterekin

hobeto ikasten du bakarrik arituta baino. Baina hau ez da beti aintzakotzat

hartu; Rivers-ek, esate baterako, taldea ikaskuntzako baliabide-gisa aintza-

kotzat ez hartzeko arriskua aipatzen du.

Helburu bat lortzeko beti, ahal den neurrian behintzat, bitartekorik ego-

kienak erabili behar dira. Ihardupide audiolingualean, ordea, "matematika
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eta zientziaren munduko gure irakaskideengandik jasotako teknikak gogo-

berotuta, gure irakaskuntzari ongien dagokion orientazioaren bila gabiltza-

la ahazteko arriskuan gaude" (Rivers, 1983, 77. or.).

Bere alde gauzkan metodologi moduak uste du ikaskuntza mamitzeko

baldintzetan bat ikasleak hizkuntza erabiltzea dela (.3) eta, errealitatearen

printzipioari jarraiki, erabilera horrek berezko komunikazioaren ahalik eta

antzik handiena beharko luke. Ba, ezinezkoa da ariketa komunikatiboez ba-

liatzea, taldearekin ez bada.

Bada alderdi bat, kontutan hartu beharrekoa: taldearen kohesioa; eta

"taldea" diogunean, irakaslea ere barnean sartzen dugu, bidezkoa denez. Be-

gien bistakoa da gure helburu nagusietakobat lan-giroa, elkarrekiko konfi-

dantza eta elkarri laguntzea ezaugarri dituen talde-dinamika sortzea dela,

dinamika horrek eragin argi eta garbi izango bait du ikaskuntzaren emai-

tzetan eta taldekoen afektibitatean.

Inplikazioak

-Ardura zaitez talde-dinamikaz.

-Hobetsi elkarlana.

-Ikaskideen arteko komunikazioa sustatuko duten ariketak egin.

Jakina, behar den neurrian eta behar den iraupenekoak. Komeni da lA-3

puntuan esandakoa gogoratzea: "Ikasleen arteko interakzioak ez die agian

hizkuntza berriarekiko kontaktu ulergarri eta zuzen nahikoa aberatsik eman-

go, batez ere denak maila berdintsuan badabiltza. Krashen-ek (1983)esango

lukeenez, ikasleek ez dute baldintza horietan beti input ulergarri aski to-

patzen,"

Input eta outputaren artean orekarik ez denean, bereziki beheko maile-

tan, eta output-ekintzak behar baino gehiago estimatzen direnean, hizkun-

tzaren kontrolik gabeko iharduna ematen denean, lA.3 puntuan "materia-

lei dagokienez" atalean esan genuen eran, ez da harritzekoa ikasle helduak

konforme ez egotea eta beren lana erabat probetxuzkoa ez dela uste izatea,

eta baita, aldizka behintzat, denbora alferrik galtzen ari direla pentsatzea ere.

3. Afektibitatea

Hona ikaslearen beste alderdi funtsezko bat, eta ikasterakoan eragin gai-

tza duena. Iragazki afektibo delakoa (1 B.3.3)eragozpen argia izan daiteke.

Garrantzi handia du, dudarik gabe, alor honetan ikaslearen nortasunak. Nahiz

eta faktore hau askotan geure eskuetan ez eduki, hona geure buruari egin

beharko geniokeen zenbait galdera: nola egoki ditzaket laneko atazak eta

martxa, hau da, prozesu didaktikoa, ikaslearen gorabehera kognitiboekin?,

nola erantzun ikaslearen behar eta itxaropenari?, nola eduki kontutan ikas-

learen interesak?, zer egin ikaslea ez mintzeko? Begi bistakoa da talde-dina-

mikak, aurreko atalean aztertu dugunez, eragin garbia duela arlo honetan.
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Inplikazioak

- Pertsonalizatu ikasprozesua eduki berriak aurkeztu aurretik, bitartean

eta ondoren, hizkuntz trebetasunak landu aurretik eta ondoren. Ikaskuntza

esanguratsua izan dadin:

* kontutan hartu ikaslearen beharrak eta interesak;

* ikasleak irakurri/entzun nahi dituen testuak erabili eta ahozko eta ida-

tzizko adierazpena lantzeko gaiak ere izan daitezela ikaslearentzat dei-

garriak;
* eman ikasleari bere buruaz, bere eritziez eta esperientziaz, hurbilen

daukanaz edo kezkatzen duenaz hitz egiteko aukera.

- Azaldu ekintzen helburua, baliagarriak direla ikus dezan.

· Espresabidea zabalduko dioten hizkuntz edukiak eman, bestek esan-
dakoa ukatu, kontraesan eta argudiatu ahal izateko modukoak, eta bere sen-
timenduak eta jarrerak-sorpresa, haserrea, poza, beldurra,
arrengurak ...-adieraztekoa, eta eman horretarako aukerak. Hunkipen ez-
kor delakoak-haserrea, beldurra, arrengura, kexua ...-arras ahaztu izan dira
irakaskuntzan (Hubbard, 1983,201. or.). Beste zenbait hunkipen (eskerrona,
adibidez), konbentzionalismo-maila altukoak, ez dira ahaztu. Dena den, egu-
neroko konbentzio sozial hauen mugak gainditu egin behar dira, sentimen-
du sakonak adierazteko gauza izatera heltzeko; esate baterako, eskerronezko

sentimendu egi-egiazkoa.

D ) Eredu metodologikoa, ihardun

didaktikoaren analisiaren markoa

Atal honetan, lehen aipatuak ditugun printzipio guztiak bere barnean

dituen eredu metodologiko integratzailea definitu nahi dugu, lehen esanda-

ko tentsio horietako batzuei bederen irteera emateko balioko duen zenbait

elementu azalduz. Sustatu beharko liratekeen ekintza, helburu eta adimen-

-prozesuen zer-nolakoak ikertuko ditugu, ikaskuntza eraginkorragoa lortzen

lagun dezaketen hizkuntzarekiko harremanak edota aurkeztatzea, aktibazioa

eta feedbackaren inguruko orientabide bizgarriak eskainiz. Badakigu conti-

nuum bateko bi muturren nolakoa azalduko dugula bakarrik (bi mutur ho-

rien arteko lotura izan daitekeen deskribapen metodologikoa da 4. kapitu-

luaren gaia), baina nahita heldu diogu era horretan gaiari, azalpen didakti-

koa argiagoa izan dadin.

1. Definizioa

Hizkuntz kontrolaren (edo ezaren) mailari jarraiki sailka daitezke hel-

buruak, hizkuntzari aurkeztatua izateko moduak, ekintzak eta feedback-mo-

ta desberdinak.(.15)
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A
KONTROLA

B
KONTROLIK EZA

1.1. Kontrol-ekintzen ezaugarriak
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Isolamenduaren printzipioak arautzen ditu hemen sartzen diren ekin-

tzak. Landu nahi den elementua isolatu egiten da hizkuntzaren osotasune-

tik (.16)eta jorratu ondoren beste zenbait elementurekin integratzen da. Edo

testuren batekin lanen bat egin ondoren, zenbait elementu isolatzen da, ho-

riekin lan jakinen bat egiteko (.17).
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Beraz, lanaren edukia item isolatuak dira edo mikroitemak:

-Formak, egitura lexikal eta gramatikalak ...

-Funtzio indibidualak.

-Azpigaitasunak.

1.1.2.Helburua

Hizkuntzan arreta berezia jartzea da ekintza hauen helburuan: forman,

justutasunean, soinuak eta egiturak ia automatikoki ekoiztean. Hau da, hiz-

kuntz gaitasuna garatzea da kontua.

1.1.3.Hizkuntza eta elkarreraginaren kontrola

Ikasleari zer esan behar duen adierazten zaio (informazioaren edukia),

jarraitu beharreko elkarreraginaren segida eta mezua nola adierazi behar

duen (zein hizkuntz forma erabili).
Hortaz, irakasleak edo material didaktikoak lana arau jakin batzuen in-

guruan molda dadin ezartzen dituzten hizkuntzaren eta egoeren mugape-

nen eraginez, erabat murrizten dira hizkuntz aukerak eta elkarreragina aurri-

kusigabeko bidean barrena ibiltzea. Ikasleari ez zaio inprobisatu, aukeratu

edo sortzeko tarterik ematen.

1.1.4.Ahozko eta idatzizko ulerkuntza intentsiboa

Ahozko edo idatzizkoaren ulerkuntz lana era intentsibokoa da. Hizkuntz

eduki espezifikoak eta aurrez ahoz landu direnak lantzea da helburua (esa-

terako, egiturak, hiztegia, elementu funtzionalak). Hala berean, azpigaita-

sunak ere landu nahi dira.

1.1.5.Input-output artifiziala

Hizkuntzari egin zaion kontrolaren emaitzak askotan dakar input-gisa

erabiltzen diren testuak (bereziki horretarako prestatu den materiala) artifi-

zialak gertatzea eta era berean output-ekintzak ere. Ikaslearen outputak

liburu-tekua izaten du.

1.1.6.Irakaslearen kontrola eta zuzenketa

Lan hauek irakaslearen kontrolpean egiten dira, erroreak zuzendu ahal

izango direla ziurtatzeko. Ekintzak, beraz, talde handitan egin beharra dago.

1.1.7. Ondorioak

Hizkuntzaren manipulazioan iaiotasun handiagoa lortzera zuzenduak

daude hemen martxan jartzen diren ekintza eta prozesuak. Idazle batzuek

izen bat eta beste batzuek beste bat ematen badiote ere, denek gutxi gora-



behera gauza bera adierazten dute. Azal ditzagun, bukaera-gisa, eman izan

zaizkien izenik ezagunenak:

· Printzipio sintetikoa nagusi duten ekintza eta prozesuak (2 B.2.4).

· Ekintza aurrekomunikatiboak (Littlewood).

·justutasun eta zuzentasun gramatikala edo fonetikoa sustatzeko ekin·

tzak. Arreta erabiltzen den hizkuntzan jartzen da erabiltzeko xedean

baino areago (Brumfit).
· Jakinaren gaineko ikaskuntza lortzea helburu duten ekintzak (Krashen).

· Mikrogaitasunak lortzera zuzendutako ekintzak (Rivers), Ikasleak kon-

trolik eza ezaugarri duten ekintza konplexuak burutu ahal izango ba-

ditu, behar-beharrezkoa da ekintza sinpleagoak inolako zailtasunik gabe

burutzea. Ikasleak hizkuntzaren barne-egitura ulertzeko gaitasuna ga-

ratu behar du; baita zehaztasunez formulatzen jakitekoa ere.
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1.2. Kontrolik gabeko ekintzen ezaugarriak

1.2.1.Edukia

Integrazioaren printzipioak arautzen dituen ekintzak dira sail honetan

sartzen direnak, benetako bizitzan ematen den hizkuntzaren erabileratik hur-

bil daudenak (ulermena eta adierazpen estentsiboa).

Lanaren edukia makroitemek osatzen dute (.17):

· Esanahiaren negoziazioaren bidez (1. kap.) mezuak komunikatu nahi

dituzten ekintzak.

-Helburu komunikatibo globalak dituzten ekintzak (ez funtzio bakar

baten azterketa, esate baterako).

· Hizkuntz trebetasunen lanketa eta, bizitza errealean gertatzen den be·

zaia, berauek elkarrekin lotzen dituzten ekintzen lanketa. Adibidez,

irakurketa, erreakzio afektiboa, irakurri denari buruzko iruzkinak ...

1.2.2. Helburua

Ekintza hauen helburua komunikazioko jariotasuna garatzea da, horre-

tarako ikasleak dituen hizkuntz baliabideak eta komunikatzeko estrategiak

(adibideak ematea, parafrasiak, zeinuak ...) erabiliz. Hau da, gaitasun kotttu-

nikatiboa garatzea da kontua.

1.2.3. Hizkuntza eta elkarreraginaren kontrola

Ikasleari ez zaio esaten zer esan behar duen (informazioaren edukia),

ez zer sekuentziari jarraitu behar dion; ezta bere mezua nola adierazi behar

duen ere (erabili beharreko formak eta estiloa). Benetako garrantzia egite·

koak du, hau da, zergatiak, ikasleak komunikatzeko, hizkuntza erabiltzeko

dituen arrazoiak.
Horrela bai, bada lekua inprobisatzeko, aukerak egiteko eta hizkuntz

sormenarentzat.
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1.2.4.Ahozko eta idatzizko ulermen estentsiboa

Testua orohar ulertzea helburu duten ariketak sartzen dira hemen, dis-

kurtsoaren atalen arteko lotura bilatzekoak, alegia, eta norberak nahi due-

na lortzeko garrantzizko diren informazioak irakurri edo entzuteak ematen

duen poza dakartenak.

1.2.5.Benetako input-outputa

Ikasleari zuzendutako inputa benetakoa da (benetako materialak era-

biltzen dira) eta burutzen diren ekintzak naturalak dira (benetako mezuak

komunikatzen dira).

Gauza pertsonalen kutsua du outputak eta poliki-poliki hizkuntza be-

rezko hiztunaren freskotasun eta berezkotasunera iristen ari da.

1.2.6. Irakaslearen kontrola eta zuzenketak

Ekintzak ez dira irakaslearen kontrolpe zorrotzean burutzen; alderan-

tziz baizik, taldekako eta binakako lana ugari egiten da. Eta horrela, erro-

reak gertatuta ere, ez da elkarreragina eteten.

1.2.7. Ondorioak

Hemen martxan jartzen diren prozesu eta ekintzen zertarakoa norbera-

ren helburuak iristeko hizkuntza erabiltzea lortu ahal izatea da. Entzun eta

hitz egiteko gauza izatera (hau da, benetako elkarreraginean parte aktiboa

izatera) iristeko, berezko hiztuna komunikazio normalak mamitzera erama-

ten duten ekintzak diseinatu beharra dago (C.1.6).

Hemen azaldu ditugun ekintza eta prozesuei autore batzuek izen bat

ematen diote eta beste batzuek bestea, baina denak gutxi gorabehera gauza

beraz ari dira. Hona izenetan ezagunenak:

- Printzipio analitikoa nagusi duten ekintza eta prozesuak (2 B.2.4).

- Hizkuntzaren oharkabeko lorpena sustatzera zuzendutakoak (Krashen).

- Ekintza komunikatiboak (Littlewood).

- Espresatzekoan jariotasuna lantzea helburu duten ekintzak, aldi be·

rean ulermen-ekintzetan oztoporik gabe ulertuz. lhardunaldi hauetan

ikaslearen arreta hizkuntza erabiltzeko arrazoian jarria dago eta ez hiz-

kuntzan bertan; hau tresna bat besterik ez bait da (Brumfit).

- Ikasleak komunikazioko behe-mailetan lortu duen gaitasunaz bslistzem

zuzendutako ekintzak, benetako elkarreraginean helburu komunika-

tiboak lortzeko (Rivers).

1.3.Ekintza ez-komunikatiboak eta ekintza komunikatiboak elkarren
aurrez aurre

Hona hemen aurrez aurre eta bilduma-gisa ereduaren bi muturretako
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ekintzen ezaugarri nagusiak. Hauen analisi zehatzagoa egina dugu lehen ere

(1.1 eta 1.2).

EKINTZA EZ-KOMUNIKATIBOAK
Komunikatu nahirik eza.

-Koutunikatzeko helbururik eza.

•Formari ematen zain garrantzia

eErnbileran. gramatika aldetik zuzen dagoen esal-
diari ematen zaio garrantzia. aurrez aukeratutako
hizkuntz zatiaren justutasunari. horretarako erre·
pika teknikez baliaturik.

Ko111rol<.1

Irakasteak esku handia du:

eerrepikatukc Lien hizkuntz zatia aukeratzen du:
eokerrak egin bezain laster zuzentzen ditu:
eikasleari laguntzen dio. okerra non dagoen ikusi

eta zuzen dezan.

Materialaren kontrol zorrotza.
Arreta hizkuntz zati jakinetan jartzen da, hizkuntz

item batzuetan edo bakarrean. alegia.
Ikaslea ite-mjakin batzuk erabiltzera behartzen da
edo aukerak gutxitzen zaizkio,Ler eta nola esan be·

har duen markatuz.
-Marerlal artifizialak.
.Taldea handia.

1.4. Analisi dikotomikoaren arriskua

EKINTZA KOMUNIKATIBOAK
Komunikatzeko gogoa sortuko duten ekintzen au-
rrean jartzen da ikaslea.
-Kcmunikazicaren helburua: zerbait lortzea.

»Edukie azpimarratzen da. egoerari dagokion hiz-
keraren biliez esanahiak komunikatuz, nahiz eta
gramatikaren aldetik oker batzuk iZ8Jl. Komuni·
kaaio eraginkorra nahi da. hots. zenbait helburu
lortuko duena.

-Hiakem normalaren erabilerari (ez derrigorrez zu·
zentasun gramatikalari) eta jariotasunari ematen

zaio garrantzia {L}.

Kontrola

Irakasleak esku gutxiago du:

eez du parte hartzen ekintza normalki burutzeko
behar-beharrezkoa denean ezik

eauzenketaren bat edo beste egin dezake, baina
ekintza bera eten gabe eta arin.

Materialaren kontrolik eza. Hizkuntz zatien aukc-
ra zabala ematen da, benetako komunikazioa ahal·
bidera dadin.

-Muterial benetakoa edo benetakoaren antzekoak.
-Taldca, bikoteak, talde txikiak. ahalik eta ikasle ge·
hienek izan dezaten hizkuntza erabiltzeko pa-
rada.

( 1)Hizkera normala: bizitzan ematen den bezalakoa,
solaskide, egoera, eta abarri dagokiona. Ez du gra-
matikaltasunak lehentasuna izango.gramatika ere
zainduko den arren.

(Bergara,1985,22. or.)

Analisi dikotomikoa azterketarako tresna egokia da errealitatearen ezau-

garriak atzemateko, eta hizkuntzaren ikaskuntza erraztuko duten helburu,

ekintza edo baldintzak mugatzeko. Baina edozer gauzaren bi muturrak des-

kribatzea errealitatearen sinplifikazioa da; karikatura, beraz. Teori mailan

tresna ona izan daitekeena benetan desegokia gerta daiteke, bi mutur ho-

rien arteko dialektika ongi ulertzen ez baldin bada. Dialektika hori zuzen

ulertzea ezinbestekoa bait da prozesu didaktikoa behartu edo okertu gabe

integratzeko. Esate baterako, lastima litzateke ez jakitea ahozko ulermena

lantzeko ikasgaian ez bakarrik badaitekeela, baizik eta komeni dela bi mu-

tur horietako hainbat helburu sartzea. Testua ulertzeko atazatik (irakurme-

na lantzeko ariketa) hizkuntz atal berriren bat aztertzera pasa daiteke edo

honi buruzko azalpenak ematera edo drillen bat egitera.

Horretarako, kontutan hartu behar da:

· Prozesu didaktikoa bi prozesu-moten arteko prozesu dialektikoa dela.

Beheko muturrean (.15)(kontrolikeza) lantzen diren adimen-ekintzak eta

prozesuak helmuga dira (baina, entzumenari buruzko adibidean esanberri

dugun bezala, helmuga izateaz aparte, abiapuntu ere izan daitezke). Horre-

tara iritsi behar du azken finean ikasketak. Baina horrek ez du esan nahi

horiek martxan jartzea ikaslea bere kabuz (erabili edo ulertu behar duen
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hizkuntzaren inolako kontrolik gabe) aritzeko gauza izan dadin arte atzera-

tu behar denik. Alderantziz, maila guztietan eman beharko litzaioke helbu-

ru horretara hurbilagotzeko aukera, horretarako ereduan markatu diren

ezaugarrietako batzuk dituzten ekintzez baliatuz eta, horrela, hizkuntza be-

re barnean suspertu eta integratzeko eta bere komunikazio-estrategia bere-

ziak garatzeko moduak eskainiz. Honelako jariotasun-ariketen bitartez ba-

karrik gara daiteke jariotasuna eta berezko eran komunikatzea lortu (C.1.6).

- Elkarren kontrako kargek elkar erakartzen

Magnetismoan gertatzen dena adibide, esango dugu bi muturretako

ekintzak, izatez desberdinak izanik, elkarren osagarri ere badirela. Ulermen

estentsiboko (ideia globalak ulertzea) lanaren eta intentsiboko (elementuak

banan-banan ulertzea) lanaren artean sortzen den tentsioari, esate baterako,

bi prozesu horiei leku eginez ematen zaio irtenbidea. Izan ere, Jan intentsi-

boek lan estentsiboa hobeto egitera eramango du ikaslea, eta alderantziz

(C.1.2:ulermen holistikoa eta C.1.4:aurrikuspena).

Ulermen estentsiboaren jabe izatera heltzeko, ikasleak ondo ezagutu be-

har du hizkuntza. Beraz, ohar honek lagun dezake lehen aipatu den distor-

tsioa uxatzen. Hala ere, ez digu analisi eraginkorragoa aurkezteko ardura

gutxitzen eta gai horri helduko diogu 4. kapituluan.

1.5. Analisi dikotomikoa eta continuum didaktikoa: alde graduala eta

zehaztasun terminologikoa

1.5.1.Alde graduala

Egin dugun analisi dikotomikoak engaina gaitzake, dikotomiaren bi mu-

turrak continuum beraren bi ertzak bezala ulertzen ez badira. Mutur bate-

tik bestera pasatzea era progresiboan egin behar da, bi muturren artean maila

asko bait dago. Hitz batean esateko, alde gradualak daude (.15)ekintzen ar-

tean, ihardun komunikatiboa izan edo ez izateari dagokionean, eta horrega-

tik arriskutsua da ekintzak neurri absolutuetan sailkatzea, esate baterako,

"praktika kontrolatua", "praktika librea" eta antzeko terminoak erabiliz. Ikus-

pegi honetatik begiratuta, buruzkoagoa dirudi ekintzei izen matizatuagoa

emateak -"praktika ez hain kontrolatua", "oraindik ere kontrolatutako ari-

keta", "ariketa librea" (libre adjektiboa kakotx artean jarri da, askotan ekintza

libre garbi ez delako)-, aldeak gradualak direnez, ez bait da erraza argi eta

garbi mugatzen.

1.5.2.Zehaztasun terminologikoa

Ikasleak erabil dezakeen hizkuntzari mugapenak ezartzen dizkioten ari-

keta kontrolatuen eta jariotasuna lortzeko ekintza komunikatiboen artean

-hauen mugapenak egoerak eta funtzioak ezarritakoak izaki- dikotomia

egitea, ordea, oso egokia da nahasmendu terminologikoetatik ihes egiteko.

Esaterako, zenbait egitura ikasteko unean, fase "librea" edo "praktika libre-

koa" deiturikoan, irakasleak aukeratu edo ezarritako itemak sormenez era-
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biltzeko aukera eman nahi izan zaio ikasleari. Begien bistakoa da, ordea,

ereduaren ikuspegitik ez dela ihardun hori benetan "librea". Areago, irakas-

leak ikasleak ihardun batean item jakin batzuk erabiltzea espero dezanero,

bai berak iradoki diolako bai ariketaren egiturak berak horretara eraman

duelako, ekintza hori ez da bene-benetan askea izango, baizik eta erdi-mailako

ekintza, jariotasunerako bide eman dezakeena.

Hori dela eta, gaur berezi egiten dira:

a) Jariotasuna lantzeko aldi librea. Aldi honetan ez zaie inolako muga-

rik ezartzen erabiliko diren egiturei. Mugapen bakarra egoerei dagokiena

(ikus HABE, 198Sc,A, 52-53.orr.) edota funtzioei dagokiena izaten da (adibi-

dez, problemaren bati irtenbide emateko, ikasleak bere iritziak azaldu be-

harko ditu, zerbait idaroki, adostasuna edo ez-adostasuna azaldu ...). Ikasleak

hizkuntzazko eta ez-hizkuntzazko baliabideetara jo beharko du atazaren bat

burutzeko.
b) Justutasunean oinarritutako aldi librea (IH, 1986a, 87.or.). Ekintzek

jariotasunerako aukera-modutxoren bat ematen dute (aukera egiteko nola-

-halako modua). Adibidez, eduki berriak aurkeztu eta horien praktika kon-

trolatua egin ondoren, eduki horiek berak, libreago bada ere, erabili behar-

ko dituen ekintzak eskaintzen zaizkio ikasleari (zenbait egitura, item funtzio-

nalak, item lexikalak), agian ezagutu eta bereganatu dituen beste zenbait

hizkuntz elementurekin integratuta.

1.5.3. Tarteko ekintzen beharra

Beren oinarria justutasunean izanik ere, jariotasuna lantzeko balio du-

ten ekintza hauek tarteko ekintzak dira, eta poliki-poliki jariotasunean oina-

rritu tako ekintzak erosoago egiteko bide emango dute.

Honek ez du esan nahi azken hauek, lehen esan dugun bezala, maila

aurreratuetarako utzi behar direnik, han, normala denez, karga handiagoa

izango badute ere.

Hona hemen item jakin batzuk lantzera daramaten zenbait tarteko ekin-

tza (IH, 1986a, 36-37. orr.):

a) Problemak konponbideratzealiradokizunak: baldintza hipotetikoa.

b) Argibideaklhelbideak: agintekeraren lanketa.

c) Azalpenakldeskribapenak: lexikoaren edo orainaldiaren lanketa.

d) Rol-joko konparatiboak: estilo/erregistroen lanketa (adibidez, lagun

mina konbidatzea, laguna, ezezaguna ...).

Zenbaitetan rol-jokoa funtzio jakin batzuk lantzeko moduan moldatzen

da. Adibidez:

- Egoerak (esaterako, Aitorrek ez du inoiz zabor-zorroa ateratzen).

Egoera horrek hainbat sekuentzia lantzeko bidea ematen du:

*arrengura,

"aitzakia,

*onarpena,

*
-Rolak banatzeko txartela: egoera azalduz eta kide batek besteari

eman behar dion eta harengandik hartu behar duen informazioa-
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rekin. Esaterako, etxebizitza erosi nahi duen bikotea agentziara

doa.
0 Istorioak eta elkarrizketak elizitatzeko ariketak, asko behinik behin,

besteak beste zenbait egitura lantzeko praktika "librea" direla esan

daiteke.

1.6. Mutur batetik bestera pasatzea: azalpena

Mutur batetik besterainoko igarobide progresiboa .18grafikoaren bitar

tez argi daiteke.

...---.--- 1 --, - ' ' '
1 1 1 1 1 1 :

l ~ : 1 : : :
1 1 1 J : 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 : 1
1 1 1 ! 1 1 1

•Ikasleak hitz egiten du. i
•Ikasleak berak gidatzen du.
•Norberaren eta ikaskideen
arteko zuzenketak. : i

•Ikasleek aukeratzen dute gaia.
1 i i i i
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 i 1 1 1

: l l : :
1 1 1 1 1

1
1

1
1
1

1
1
1

•Irakasleak hitz egiten du.
•Irakasleak gidatzen du iharduna
•Irakaslearen ardura: 1

-erroreak zuzen daitezela,
-gaia eskaintzea. ·

Denbora

.18

2. Ahozko/idatzizko inputa eta eredua. Ahozko/idatzizko outputa eta

eredua.

Behin eta berriz aipatu ditugu kapitulu honetan input eta outputaren

arazoak. Ikasle askoren helburua, ondo dakigunez, beren ahozko adieraz-

mena garatzea izan ohi da. Helburu hori lortuko baldin bada, ezinbestekoa

da ikasleak ahozko input ulerkorrarekin erlazioan jartzea (input horren egi-

tekoa oso aintzakotzat hartu beharko litzateke hizkuntz ikaskuntzaren pro-

zesu osoan, batez ere hasierako mailetan) eta, hala berean, idatzizko inpu-

tarekin ere (gogora C.1.6puntuan esandakoa), adierazpen-ekintzak egiteaz

aparte. Berezko ordena hau (C.1.3.)ez da inolaz ahaztu behar hizkuntzaren

irakaskuntzan.

Ahozko/idatzizko hizkuntza hartzeko (ulertzeko) gaitasunaren garapena

Deskodaketako adimen-prozesuek lan hori bi mailatan burutzeko gaita-

suna eskatzen dute:
- hots/letren ezagupidea,

- horiek elkarrekin konbinatzetik sortzen diren hitzen eta egituren

ezagupidea.
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Kodaketa (hizkuntz itemak aukeratu eta antolatzea) aurrekoa baino ope-

razio konplexuagoa da.

· Irakurmen-lana entzumen-lana baino errazagoa da, ikasleak askotan

zer eta noiz irakurri aukera dezakeelako eta bere martxan aritu.

· Idazmen-lana berez errazagoa da ahoz espresatzea baino, aipatu berri

diren arrazoiengatik.

Idazmen-lanak ez du askotan berezko hiztunaren bizitzan ahozko adieraz-

penak hainbateko garrantzirik. Baina honek ez du esan nahi ikaslea horre-

tan ere arrakastaz aritzeko prestatu behar ez denik. Ikasleak espero duenak

eta berorren beharrek (askotan oso espezialduak izan daitezke) erabakiorrak

beharko lukete izan trebetasunen lanketaren auzi honetan. Ikaslea dagoen

maila eta hizkuntzaren alorrean dituen ezagutza-motak ere aintzakotzat hartu

beharrekoak dira (adibidez, ikasleak nagusiki justutasunaren alorra landu

baldin badu, agian komeniko litzateke jariotasuna lantzeari garrantzi han-

diagoa ematea).

Guk definitu dugun ereduak lortu beharreko helburuak eta burutu be-
harreko ekintzak mugatu, sailkatu eta definitzeko aukera ematen digu, bai
input ahozko/idatzizkoaren arloan eta baita output ahozko/idatzizkoarenean
ere. Hauxe zehaztuko dugu segituan.

2.1. Ahozko inputa

Ekintzaren helburua izan daiteke hizkuntza edo/eta gaitasuna lantzea:

· Hizkuntzaren lanketa intentsiboa (xehetasunak ulertzea): justutasun-

-ariketak.

-Ulerrnenaren garapena eta lanketa. Lanketa estentsiboa (entzuketa la-

saia, edukian, ideia orokorretan arreta jarriz) da ahozko ulermena lantzeko

lehen urratsa. Hauxe da bizitza errealean gehienetan egiten dugun entzuke-

ta, nahiz eta zenbaitetan xehetasunetan arreta handiagoa jarri behar izaten

dugun (esaterako, geltokietako oharrak).

Ekintzaren helburua ebaluazioa izan daiteke, bai hizkuntzarena bai gai-

tasunarena.

2.1.1.Ekintzak sailkatzeko irizpideak

a) Helburuak

b} Testu-motak

-Luzea ala motza.

-Artifiziala/sasi-benetakoa vs. benetakoa.

-Benetakoa,

Testu luze eta benetakoak dira ahozko ulermenaren lanketa estentsibo-

rako egokienak.
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2.1.2. Hizkuntzaz arduratuz egindako ulermen-ariketak 

a) Testua eredu-gisa 

- Imitazio eta errepikapenerako 

*Ahoskera. 
*Azentuazioa eta erritmoa. 
*Intonazioa. 
*Hotsak eta hitzak elkarri lotzea. 
*Kontrakzioak. 

· Eduki berrien aurkezpena 

*Ikasleak ikasgai duen egituran jartzen du arreta. 
*Ikasleak ikasgai duen hiztegian jartzen du arreta. 

- Rol-jokoen oinarriak 

*Ikasleak testuko funtzioak, estiloa, erregistroa analisatzen ditu, 
gero horien antzeko roljokoei ekiteko. 

b) Testua hizkuntza lantzeko tresna 

- Ezagutu, indartu eta finkatzea 

*Testu desberdin eta askotarikoen bidez, ikasiberri diren egitu 
ra/hiztegira gehiago ohitzea. 

*Ezagunak dituen funtzioak adierazteko era berriak ezagutzeko 
gaitasuna handitu ikaslearengan. 

- Inferentzia 

Ikasleak inferitu egiten du ezezagun gertatzen zaizkion egitura/hiztegia 
ren esanahia. 

- Transformazioa 

Ikasleak berriki irakatsi diren atalak Jantzen ditu, testuan azaltzen den 
zenbait item transformatzetik hasiz. 

Adibidez: Zuk jan duzun ogia Mikelena zen. 
Zuk jan duzuna Mikelena zen. 

-Bilekete eta analisia 

*lkasleak item gramatikalak erkatzen ditu. 
*Ikasleak testuaren erregistroak/estiloa analisatzen ditu. 
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*Ikasleak testuingurua aztertzen du, erabilitako hizkera testuinguru ho· 
rri dagokiona den erabakitzeko. 

*Ikasleak testuaren egitura analisatzen du. 

2.1.3. Bereziki ulermena garatzeko ahozko ulermen-ekintzek 

Ahozkoaren ulermena landu eta garatzeko praktikak egitea da helbu 
rua (ikus 6D). 

2.1.4. Ondorioa 

"Hizkuntza" lantzeari lehentasuna ematen dioten ahozko ulerrnenekin 
tzak ereduaren mutur batean daude (.15). Ulertzeko gaitasunari lehentasu 
na ematen dioten ahozko ulerrnenekintzak, berriz, beste muturrean. Kon· 
trola ezaugarri du ten muturrean, testu motzak eta "artifizialak" ugari izango 
dira, besteetan ez bezala. Alabaina, ugariak izateak ez du esan nahi horieta 
koak bakarrik izango direnik. Hizkuntza praktikatzeko zenbait ekintzak, bi· 
laketa eta analisia kasu, testu luze eta benetakoak eskatzen ditu. 

2.2. Input idatzikoa 

2.2.1. Ekintzak sailkatzeko erizpideak 

a) Helburuak 

Ekintzaren helburua izan daiteke hizkuntza edo/eta gaitasuna lantzea: 
· Hizkuntzaren lanketa intentsiboa (xehetasunak ulertzea): justutasunari 

ketak. 
· Gaitasunaren garapena (idatzizko ulermenaren garapena eta lanketa). 

Lanketa estentsiboa (irakurketa lasaia, ideia orokorrrez, edukiaz arduratzen 
dena) da idatzizkoaren ulermena garatzeko lehen urratsa. Hauxe da bizitza 
errealean gehienetan egiten dugun irakurketa, nahiz eta zenbaitetan arreta 
handiagoz irakurtzera behartuak egon, fiabardurak atzemateko. 

Ihardunaren helburua ebaluazioa izan daiteke, bai testuko hizkuntzare 
na bai irakurmenarena. 

b) Testu-motek 

Luzea/rnotza. 
Artifiziala/sasibenetakoa vs. benetakoa. 
Benetakoa, 

Testu luze eta benetakoak egokiagoak dira idatzitakoaren ulermena es· 
tentsiboki lantzeko. 

2.2.2. Bereziki hizkuntzari begira egiten diren ulermen-ekintzek 

a) Testua eredu-gise 
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· Imitazio eta errepikapenerako 
*Ortografi lana. 
*Antzeko esaldiak edo testu paraleloak sortzea (ikus 2.5.4). 

- Hiztegiaren eta egitura berrien aurkezpena 
- Rol-jokoetarako oinarriak 
· Testuaren funtzioak, estiloa, erregistroa ... analisatzen ditu ikasleak, gero 

ahozko ekintza paraleloak egiteko. 

b) Testua hizkuntza lantzeko tresna 

· Ezagutu, indartu eta finkatzea 
*lkasiberri diren egitura/hiztegietara gehiago jartzea askotariko tes 
tuen bitartez. 

*Lehendik ezagunak dituen funtzioak adierazteko modu berriak 
izateko, ikaslearen gaitasuna handitzea. 

· Inferentzia 
Ezezagunak gertatzen zaizkion egitura/hiztegiaren esanahia infe 

ritu egiten du ikasleak. 
- Transformazioa 

Irakatsiberri diren gauzak lantzen ditu ikasleak, transformazioren 
bat egin behar zaien testuko itemeetatik hasita. 

-Bilaketa eta analisia 
*Item gramatikalak bata bestearekin parekatu eta erkatzea. 
*Testuaren estilo eta erregistroaren analisia. 
*Testuinguruaren analisia, hizkuntza egokia den analisatzeko. 
*Testuko egituren analisia (antolaketa, juntagailuen erabilera). 

2.2.3. Ulermena garatzeari begira egindako ulermen-ekintzak 

Idatzizko ulermena landu eta garatzeko iharduna: 
 Aurrikuspen edo inferentziak egitea, juntagailuak ezagutzea, testuaren 
zertarakoa ezagutzea, erredundantziaz baliatzen jakitea. 

- Esanahian arretatu 
Testutik zer, zenbat eta no/a aukeratu jakiteko gaitasuna da kontua. Ga 

ratu beharko diren bi gaitasun azpimarratu beharko dira: 
*Gainetikako irakurketa: testuaren esanahia orohar eta azkar 
ulertzea. 

*Irakurketa xehea: informazio berezia azkar bilatzea. 

2.2.4. Konklusioa 

Bereziki hizkuntzari begira egiten diren ulermenekintzak ereduaren mu 
tur batean daude, kontrola ezaugarri duenean (.15); ardura berezia ulerme- 
na garatzeari eskaintzen diotenak, berriz, beste muturrean daude. Kontrola 
ezaugarri duen muturrean testu motz eta "artifizialak" izango dira ugari. 
Honelakoak ugari izateak, ordea, ez du esan nahi bestelakorik egongo ez 
denik. Izan ere, hizkuntza ustiatu eta analisatzea helburu dutenen artean sar 
tzen dugun zenbait ekintzak testu luze eta benetakoak eskatzen ditu. 
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2.3. Ahozko outputa 

2.3.1. Hizkuntzari hegira egindako ahozko espresio-ekintzak 

Lehen ere {B.3.4) aipatuak ditugun "prestutasunekintzak" sartzen dira 
sail honetan. Hauxe dute helburu: 

· Eduki ikasiberriak landu eta finkatzea (hiztegia, gramatika, fonologia, 
funtzioesponenteak ... ). 

· Eduki berriak une horretara arte ikasleak dakienarekin integratu. 
· Intonazio eta erritmo egokien erabilera. 
· Egoeran egoerari dagozkion funtzioen arabera hizkera egokia aukera 
dezala ikasleak (estiloa, erregistroak). 

2.3.2. Ahozko adierazpenari hegira egindako ahozko espresio-ekintzak 

Lehen {B.3.4) aipatutako jariotasunekintzak sartzen dira hemen. Hona 
horien xedea: 

· Ikasleak izan dezala esan nahi duena adierazteko modua, une horretan 
eskuartean dituen baliabideekin txikiak badira ere hainbat kornu 
nikazioestrategiaz baliatuz (parafrasia, adibideak eman, zeinuak, 
H,era jotzea ... ). 

· Funtzio kornunikatibosail handi bat menderatzeko gaitasuna eskura 
dezala ikasleak. 

· Ikasleak hizkuntza helbururen bat eskuratzeko erabil dezala; hizkun 
tza bera ez dadila izan helburua. Horri deitu diogu 1. kapituluan "hel 
buru kornunikatiboa" edo "helburu ezpedagogikoa'' 

· Ustegabeko egoerei aurre egiten jakin dezala ikasleak, elkarreragina 
ren nondiknorakoak aurrez jakin ez daitekeen unetan, alegia. 

2.3.3. Konklusioa 

Ereduko ekintza kontrolatuen sailakoak {.15) dira 2.3.1 puntuan deskri 
batu direnak; 2.3.2 puntuan azaldutakoak, berriz, ezkontrolatuetakoak. 

2.4. ldatzizko outputa 

2.4.1. Hizkuntzari hegira egindako idatzizko adierazpen-ekintzak 

Hona ekintza horien helburuak. 
· Lehendik ahoz ikasitako eduki berriak landu eta finkatzea (rnanipulazio 
ariketak, esaldien konbinazioa, ordezkatzetaulak ... ) . 

. Eduki berriak lehendik dakien guztiarekin integratzea (elkarrizketak 
idaztea ... ) . 

. Idazkiak zuzen aurkezten ikastea (gaiaren banaketa, tarteak, ertzak ... ). 
· Ortografiaren lanketa eta puntuaziosisternak ... 
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2.4.2. Adierazpena garatzeari begira egindako idatzizko espresio-ekintzak 

Ekintza hauen helburua idazmenaren garapena da, hau da, xede prak 
tikoekin idazteko gaitasuna (oharrak, gutunak ... ), bizitzan gertatzen den be 
zala. 

2.4.3. Konklusioa 

Lehenengo ekintzak ereduko ekintza kontrolatuen sailekoak dira (.15); 
bigarrenak, ordea, ezkontrolatuetakoak. 

2.5. Analisi dikotomikoa eta continuum didaktikoa 

Komeni da hemen 1.4 eta 1.5 puntuetan esandako guztia gogoratzea. Di 
kotomia bi prozesurnoten arteko etengabeko dialektika bezala ulertu be 
har da: aide batetik, ulermen eta adierazpenekintzak, hizkuntzari hegira 
eginak, eta, bestetik, ulermen eta adierazpenekintzak, ulermena eta espre 
sioa garatzeko ekintzak. Bigarren hauek prozesu didaktikoaren erreferentzi 
puntua badira ere, (hau da, helmuga), horrek ez du esan nahi ikaslea bere 
kabuz, inoren kontrolik gabe, hizkuntza ulertu eta erabiltzeko gauza izan 
arte atzeratu behar direnik. Maila guztietan eman behar zaio helmuga ho 
rretara hurbiltzeko aukera, ereduan ekintza ezkontrolatuez ari ginelarik 
( helburu bakarra komunikatzea dutenak )azaldu ditugun horrelako ekintzen 
zenbait ezaugarri dituzten ariketa eta iharduerak burutuz. Horrela, ikasleak 
hizkuntza suspertu eta integratu· aha! izango du eta bere kornunikazioestra 
tegia propioak garatu. 

Berezko komunikazioa izateari dagokionean, ekintzen arteko aldeak alde 
gradualak izango dira eta, ondorioz, continuurnean zehar jarri beharko di 
ra. (.15) 

Gogoan eduki beharrekoa da continuumaren mutur batetik bestera mai 
laz maila igaro behar dela, ekintzazubiak antolatuz eta Ian intentsiboa eginez. 

2.5.1. Ulermenaren lanketa intentsiboa 

Xehetasunak lantzea, egiturak ulertzea, trebetasunaren barnean sartzen 
diren elementuen praktika kontrolatua beharrezko da: 

· Ikasleak xehetasunak ziurtasunez uler ditzan. 
 Ez ulertzeak dakarren segurantzarik eza kentzeko. 
· Hizkuntzaren bilaketa intentsiboa 2.1.2 eta 2.2.2 puntuetan azaldu du 

gunera bideratuko duen zubi izateko. 

2.5.2. Ulermena lantzeko egin behar den segida metodologikoa 

Ulerrnenlan intentsiboa egin beharrak pentsarazi dezake horrek izan 
beharko lukeela, hain zuzen, abiapuntua, horrela ulermen holistikoari bu 
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ruz esan duguna ahaztuz (C.1.2). Arrisku hori saihesteko, hauxe da segitu 
beharreko metodologia (IH, 1985, 4445. orr.): 

Lanketa estentsiboa 

a) Ulermena 

lanketa intentsiboa 

· Orohar ulertu: 
* inforrnazioko puntu nagusiak; 
* testuko jarrera, funtzioa eta mezu oinarrizkoak. 

Testua entzun/irakurtzerakoan dugun helburua lortzeko behar denare 
kin zerikusia duena bakarrik ulertu xeheki. 

Irakasleak, beraz, ulerkuntza galdera orokorren bitartez egiaztatuko du. 
· Testuko beste informazio guztiaren ulerkuntza xehea. Irakasleak hau 

galdera berezien bitartez egiaztatuko du. 

b) Hizkuntzan ardaztutako lanketa intentsiboa: 

· Azaldu berri den hizkuntza edota hizkuntz puntu azpimarragarriak bi 
latu, landu eta finkatzea. 

Irakasleak horretarako galdera bereziak egingo ditu, ikaslearen arreta 
azpimarratu nahi den hiztegi/egiturara eramango dutenak edo egitura/hiz 
tegi horiek erantzunean erabiltzea eskatzen dutenak. 

· Ikasleari ezarri zaion Janean edo emandako erantzunetan azaldu diren 
erroreak zuzentzea. 

 Aukeratu eta irakatsi beste hizkuntz puntu berriak. 
Honela bildurna daiteke esan dugun guztia: 

Aurrikuspena 
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2.5.3. Konklusioa 

Hona analisitik ateratzen den zenbait ondorio, ulermenaren lanketan kon 
tutan eduki beharrekoa. 

· Ohitu ikasleak ulerkuntza estentsibora lehenengo mailetatik, atazak 
haien mailara egokituz, eta asko landu ulerrnenrnota hau . 

. Ez ahaztu ikasleak ulerkuntza intentsiborako joera duela. Erakutsi hori 
ez egiten. 

· Ez gutxietsi ikasleari ezaguna gertatzen ez zaion hizkuntz atalak sor 
tzen dion urduritasuna. 

· Ekintza intentsiboak erabili, ikaslea hizkuntz elementuetara gehiago 
jar dadin, hau da, behar dituen hitz, esaldi eta informazioak ezagutu, bere 
zi, zatikatu eta aukeratzen lagundu. 

2.5.4. Espresio-lene 

Kapitulu honetan behin eta berriz aipatu ditugun outputekintzei bu 
ruz ere ( C.1.7.2, B.3, D.2.3 eta 2.4) 2.5 puntuan esan den ia guztia esan daite 
ke. Bi prozesumoten arteko dialektikarekin egiten dugu topo orain ere (hiz 
kuntzari begira egindako espresioekintzak, aide batetik, eta gaitasuna ga 
ratzea helburua dutenak, bestetik. Bi eratako ekintzak dira beharbeharrez 
koak. Bi muturren artean aurkituko ditugu mutur batekin zein bestearekin 
zerikusi handia duten ekintzak. Denak dira beharrezkoak (intentsibo edo 
kontrolatuak eta estentsiboak), continuumeko mutur batetik besteraino mai 
laka igaro behar bait da. 

Jarraitu beharreko sekuentzia metodologikoari dagokionean, ez dira 
ahaztekoak aztertutako printzipioak: ordena berezkoa eta denbora (C.1) eta 
output eta inputaren arteko oreka (B.3.5). 

Hauxe besterik ez dugu gogoratuko hemen: 

a) Jdatzizko outputa 

Testuaren idazketa lantzeaz gain, ikasleak trebetasun horren elemen 
tuen lanketa kontrolatua ere behar du, hots, azpitrebetasunena. C.1.6 pun 
tuan (diskurtsomoten arteko transferentzia) eta 2.2.2 puntuan (testu idatzia 
bilaketa eta analisirako eredugisa) esandakoa kontutan hartuz, hauxe litza 
teke sekuentzia metodologikoa: 

Irakurketa estentsiboa (esanahiaren ulerkuntza}+Testu paraleloak ekoiz 
teko behar diren zenbait elementuren analisi intentsiboaPraktika gidatua 
edo kontrolatua (ikasleari jarraitu beharreko sekuentzia funtzionala eta edu 
kiaren xehetasunak ematen zaizkiojPraktika erdikontrolatua (segitu be 
harreko sekuentzia funtzionala ematen zaio ikasleari, baina edukia aukera 
tzeko askatasun osoazjPraktika askea (orain ez zaio inolako xehetasunik 
ematen). Azken ekintza honetarako, lehendik egindako eztabaida edo rol 
jokoren batetik edota istorio irakurri edo entzundakoren batetik abiatzea 
da egokiena (IH,1986b, 34. or.). 
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b) Ahozko outputa 

Oraingoan ere esan behar da ikasleak ahozko espresioekintza libreez 
aparte, trebetasunaren osakinen praktika kontrolatua ere behar duela. 

Diskurtsomota batetik beste baterako transferentziaz (C.1.6) eta testua 
roljoko eta bilaketa eta analisirako tresnagisa (2.1.2) erabiltzeari buruz esan 
dakoa kontutan hartuz, sekuentzia metodologikoa hobetoxeago edo gaizki 
xeago egoki dakieke goian azaldutako arauei, ahozko testu paraleloak ekoiz 
teko. 

3. Konklusioa 

D atalean irakaskuntzarako eredu bat aurkeztu dugu bi prozesumotaren 
erabaki dikotomikogisa, eta prozesu horien arteko dialektika deskribatu da. 
"Lehenengoa bigarrenerako bidea besterik ez da; hau bait da hizkuntza ikas 
ten ari denaren benetako helmuga. Bi alderdi hauek ez dira prozesu bera 
ren bi atal, baizik eta elkarrekin lotura estua duten bi errealitate" (Bergara, 
1985, 17. or.). 

Konklusiogisa, hauek dira eredu metodologikoaren ezaugarriak: 

3.1. Hizkuntza sormenez erabiltzea ez da gerorako utzi behar 

Leben motako prozesuak lantzen diren bitartean bigarrenak ere lantzen 
hasiko gara, hauetan ikaslearen sormen linguistikoari bide ematen zaiola 
rik. Ikaslea erabat kontrolpean edukitzearen menpetik atera ez diren meto 
dologien mugakuntzak nabarmenak <lira oso. "Prozesu horien hesi barruan 
sartu den ikasleari hizkuntzaren alor guztietan eroso mugitzeko aukerak moz 
ten zaizkio" (Bergara,1985, 23. or.) eta, hori dela media, programaren onar 
garritasunak hankamotz geratzeko arriskua dauka, garbi ikusi bait da "hiz 
kuntzaz asko jakiteak eta hizkuntza moldatzeko mekanismoak ezagutzeak 
ez dutela hizkuntza hori ondo erabiliko denik bermatzen" (Bergara, 1985, 
23. or.). 

Gure helburua komunikatzen irakastea denez gero, beharrezkoa dugu 
bide honi jarraitzea. Hizkuntza hizketa da errealitatean. Beraz, hizketan ikas 
teko hizketaekintzak antolatu beharko dira klasean. Baina zer neurritan? 

Brumfit eta Krashenen aburuz, klaseko denboraren %80 ematen zaio 
Ian kontrolatua egiteari, horretan garrantzia duenajustutasuna delarik. Ikas 
tea bideratzen duten prozesurik garrantzitsuenak jariotasunekintzetan ma 
mitzen direla bada ere, aldatu egin beharko litzateke proportzio hori idazle 
hauen ustez. 

3.2. Erabilera sortzaileari bide ematen dioten prozesuak landu behar 
<lira 

Gure ereduak erabilera sortzailea hobesten du, baina erabilera horri bi 
de emango dioten eskuartekoei duten balioa aitortuz. 
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3.3. Doitu gabeko inputa 

Hizkuntza komunikazioegoeratan erabiltzeaz gain, gure ereduak doitu 
gabeko inputaren aldera jotzen du, baina input xehea aide batera uzteke. 

3.4. Eredua eta hizkuntzaren eskurapena 

Lehenengo kapituluan Krashenen teoria azaltzerakoan, ohargabeko es 
kurapena eta jakinaren gaineko ikaskuntzaren arteko bereizketa egin genuen. 
Input ulergarri askoren bitartez eta hizkuntza kornunikazioan erabiliz bide 
ratzen omen da hizkuntzaren eskurapena. Gu ere horren aide gaude. Ala 
baina, gure marko metodologikoan, jakinaren gaineko ikaskuntzak ere parte 
handia du. "Esperientziak adierazten duenez, badirudi ikaskuntza integra 
tzailearen bidez hizkuntza pertsonaren buruondasunen zati izatera irits dai 
tekeela, hots, hizkuntza eskuratzera hel daitekeela eta jakinaren gainean ikas 
tea izan daitekeela gero lortuko diren arauak barneratzeko laguntza" 
(Bergara, 1985, 19 or.). 
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Aurkibidea

Sarrera
A) Eredu didaktikoak

1. Input-output eredua

1.1. Helburuak

1.2. Inputa: abiapuntuak

1.2.1. Puntu jakin batzue-

tatik abiatuz

1.2.2. Elementu globalera-

tik abiatuz

1.3. Ereduaren uneak

2. Output-input eredua

2.1. Deskribapena

3. Ikaslea eta eredu-motak

B) Hizkuntz aurkezpena input-
-output ereduan: ikuspegi
orokorra
1. Aurkezpen-motak

1.1. Hasierako aurkezpena

1.2. Zuzenketarako aurkezpe-

na

1.3. Ahozko ekoizpena helbu-

ru duen aurkezpena

1.4. Idatzizko ekoizpena hel-

buru duen aurkezpena

2. Oinarrizko galderak, aurrez

egin beharrekoak

2.1. Ezagutu edo/eta ida-

tziz/ahoz ekoiztu?

2.2. Itemaren zer-nolakoa eta

ikaslearen izaera

3. Aurkezpenaren edukia

3.1. Itemen zer-nolakoa

3.1.1. Item estrukturalak

3.1.2. Item funtzionalak

3.1.3. Item lexikalak

3.2. Itemen arteko loturak:

adibideak

4. Hizkuntzaren alderdiak

5. Hizkuntzaren aurkezpenerako

ikuspegiak

SJ. Ikuspegi deduktibo hutsa

5.2. Ikuspegi induktibo hutsa

5.3. Ikuspegi induktibo gida-

tua

5.4. Hiru ikuspegiak: irudika-

pen grafikoa

5.5. Ikuspegi hutsen alde on

eta txarrak

5.6. Ikuspegia aukeratzeko

erizpideak

6. Aurkezpenerako baliabideak

6.1. Gramatikazko aurkezpena

6.1.1. Gramatikazko aur-

kezpena aurkikun-

tza gidatuaren meto-

doaz

6.1.2. Aurkezteko bideak:

zenbait adibide

6.1.3. Gramatikazko aur-

kezpenaren bideak

aukeratzeko eriz-

pideak

6.1.4. Alde onak

6.2. Egoera bidezko aurkez-

pena

6.2.1. Definizioa

6.2.2. Egoerazko osakina:

deskribapen oroko-

rra

6.2.3. Ikasgela, egoerak

sortzeko leku egokia

6.2.4. Egoera egokiaren

ezaugarriak

6.2.5. Egoera moldatzeko

baliabideak

6.2.6. Egoerak aukeratze-

ko erizpideak

6.2.7. Egoera erabiltzea·

ren arriskuak: artifi-

zialtasuna

6.2.8. Aurkezteko bideak:

zenbait adibide

6.3. Testu bidezko aurkezpena

6.3.1. Sekuentzia metodo-

logikoa

6.3.2. Testuen tipologia
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6.3.3.Testu onaren ezau-

garriak

6.3.4.Aurkezteko bideak:

zenbait adibide

6.3.5.Testuak aukeratzeko
erizpideak

6.3.6. Abantailak

6.4. Hizkuntza aurkezteko bi-

deak eta eskuartekoak:

ikuspegi orokorra

7. Inputa aurkezteko erizpide

orokorrak

7.1. Item ezezagunak ezagune-

tan txertatu

7.2. Egiturazko eta lexikozko

edukien integrazioa

7.3. Integrazioaren arriskuak

C) Aurkezpen unea: deskriba-
pena

1. Sarrera

1.1. Esanahira hurbiltzea eta

inputaren aurkezpena

1.1.1.Gramatika bidezko

aurkezpena

1.1.2.Egoera/testu bidez-

ko aurkezpena

1.2. Funtzioa azaltzeko mo-

duaren adibidea

1.2.1.Testuinguruko ele-

mentuen sarrera

1.2.2. lnputaren aurkez-

pena

2. Elizitazioa

2.1. Helburuak

2.2. Teknikak

2.3. Kontzeptuen egiaztapene-

rako teknikak
11

3. Azalpena

3.1. Deskribapena

3.2. Teknikak

3.3. Hizkuntzaren arau fonolo-

gikoak azaltzeko tekni-

kak: hotsak

3.4. Hizkuntzaren arau fonolo-

gikoak azaltzeko tekni-

kak: azentua

3.5. Hizkuntzaren arau fonolo-

gikoak azaltzeko tekni-

kak: intonazioa

3.5.1.Intonazioa esku eta

gezien bidez

3.6. Hizkuntzaren arau orto-

grafikoen azalpena

4. Birprodukzioa edo errepika

zehatza

4.1. Deskribapena

4.1.1. Praktika kontrola-

tua egiteko erarik

egokiena

4.1.2. Iraupena

4.2. Erreprodukzio zehatzera-

ko teknikak

4.3. Erroreak zuzentzeko ere-

dua

S. Hasierako sormena

6. Idatziaren lekua aurkezpenean

6.1. Idatzia erabiltzeko arra-

zoiak

6.2. Noiz sartu idazketa aur-

kezpen-prozesuan?

6.3. Idazketa aurkezpena bu-

katutakoan

D) Praktika kontrolatua
1. Terminoen zehaztapena

2. Beharrezkoa al da praktika

kontrolatua?

2.1. Praktika kontrolatuari

egiten zaion zenbait kri-

tika

2.2. Zergatik da beharrezkoa

fase hori?

2.3. Maila aurreratutakoetan

ere bai

2.4. Kritikak gainditzen

3. Praktika kontrolatuko unea-

ren helburua

4. Praktika kontrolatuaren lau

arloak

5. Praktika kontrolatua pertso-

naldu

6. Argibideak emateko eredua

7. Inputaren kontrola praktika

kontrolatuko unean

7.1. Arazoa: irtenbideak
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7.2. Adibideak

7.2.1. Minielkarrizketa-

-rnarkoak

7.2.2. Narrazio-moldaketa

7.2.3. Eta beste

8. Ariketen tipologia

8.1. Ariketa analitikoak

8.1.1. Ezaugarriak

8.1.2. Ariketa-motak

8.2. Ariketa globalak

9. Drillak

9.1. Definizioa

9.2. Drillaren zenbait ezau-

garri

9.2.1. Eragingarria (edo

problema)

9.2.2. Erantzuna

9.2.3 Analogiaren prin-

tzipioa

9.2.4. Kontsistentziaren

printzipioa

9.3. Drillak: sailkapena

9.3.1. Drill mekanikoak

9.3.2. Drill esanahidunak

9.3.3. Drill kornunikati-

boak

9.4. Drillak egiteko eraginga-

rriak

9.4.1.Hizkuntzaz kanpoko

elementuak
9.4.2.Hizkuntz barruko

·elementuak '

S arrera

9.5. Drillak eta testuingurua:

sinkronia eta diakronia

9.5.1.Soluzio sinkronikoa

9.5.2.Soluzio diakronikoa

9.6. Drillak: ariketa-motak

E) Praktika askearen unea: des-

kribapena

1. Helburuak

2. Praktika kontrolatutik prakti-

ka askera igarotzea: baldintzak

2.1. Partaidetza-ereduaren al·

<laketa

2.2. Ekintza-moten aldaketa

2.3. Giro egokiaren sorkuntza

3. Praktika askeko ariketa tipi·

koak: zenbait adibide

3.1. Ekintzak

3.2. Ekintzen arteko diferen-

tzia gradualak

3.3. Egitura konplexuagoa du·

ten ariketa komunikati-

boak

3.4. Ariketa komunikatibo es-

tentsiboak edo ia estentsi-

boak

3.5. Zenbait ekintza

3.5.1. Rol-jokoak

3.5.2. Diskurtso-kateak e-

do elkarrizketa fun-

tzionalak

3.5.3. Inkestak

B ibliografia

Aurreko kapituluan ihardun didaktikoa analisatu eta garatzeko marko

egokia izan daitekeen eredu metodologiko bat definitu nahi izan dugu. Orain-

go honetan, continuum didaktikoaren mutur batetik, kontrola ezaugarri due-

netik, besterako bidea zabalduko duten pausoak mugatu eta antolatzea da

gure helburua,

Zer esan nahi du "klase" hitzak? Bost orduko saioa, hiru, bi ala ordu

betekoa? Ez ote da «Unitate» hitzaren sinonimoa? Hona burura datozkigun

zenbait galdera.
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Klasea "saio" hitzaren sinonimotzat hartuz, zenbaiten ustez, hiru une-

ren inguruan antolatu beharko litzateke, une horiei denek izen berbera ema-

ten ez badiete ere. Batzuek aurkezpena, praktika-aldia eta bukaera aproposa

deitu dituzte; azken honetan, saioan aurkeztu eta landu dena laburbilduko

litzateke eta hurrengo saioan emango dena motz-motz iragarriko (Hubbard,

1983, 184. or.). Beste batzuek bi edo hiru minututako hasiera aipatzen dute

azkeneko saioan emandakoa gogoratzeko eta saio berriko gaiak iragartze·

ko, gero klasearen muina eta azkena letozkeelarik (Lewis, 1985,60. or.), Az-

kenik, zenbait inputa, praktika eta amaieraz ari dira (Norman, 1986, 5. or.);

azken une honetako helburuak aurrez landutakoaren eta ekintzen zailtasun-

-maila eta sortzeko indarraren baitan egongo dira. Hona une horretan egin

daitekeena:
- ikasi dena eta berriz begiratu beharrean dagoena egiaztatu;

· aurrez egin diren lanei buruzko informazioa eman elkarri, talde ba-

koitzak klase osoari bere emaitzen eta konklusioen berri emango

diolarik;
- aurkeztu eta landu diren elementuak aurrez landutakoetan itsatsi;

- landu dena berrikusi, buruan hartzen laguntzeko;

- hurrengo saioa prestatu, beharrezko baldin bada.

Kapitulu honen esparrua beste bat da eta arazoaren ikuspegi zabalagoa

eskaini nahi da. Ez dago inolako araurik ikasaioa nola egin behar den zo-

rrozki arautuko duenik; honek ez du, hala ere, esan nahi klaseko lanaren

ordenak eta nolakoak inolako garrantzirik ez dutenik. Hemen emango di-

ren orientabideek irakasleari lagundu egin nahi diote, honek bere lana ho-

beto eta malgutasun handiagoz antola dezan. Berriro ere lehen egin ditugun

galderei helduz, gure ikuspegitik klasearen etapa edo uneak eta unitateare-

Input: abiapuntuak @ Aurkezpena

Sarrera

Ikasleak zu-

zen erantzu-

ten du

Erreprodukzioa

edo errepika ze-

hatza

Elizitaz ioa Azalpena

-- - - - -.-....L-1- --- - - - -
Ikasleak ez

du zuzen

erantzuten

--------- - ----- ---- -- ---1



Hasierako

sormena

Ikasleak

ez du zuzen

erantzuten
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nak sinonimotzat hartzeko modukoak direla esan daiteke. Baina aldi berean

ezin ahaztu proposatuko diren orientabideak saio guztietan isladatzen saia-

tu beharko dugula, hala nola input eta outputaren arteko eta ataza desber-

dinen arteko oreka.

A) Eredu didaktikoak

Atal honetan, prozesu didaktikoa moldatzen lagun dezaketen bi marko

mugatu nahi genituzke: input-output eta output-input ereduak. Kasuan ka-

suko egokipenak eginez eta salbuespenak salbuespen, eredu hauek honako

helburu hauetarako izan daitezke onuragarriak:

- aurkezpen induktibo/deduktibo/aurkikuntza gidatuetarako (B.5.1,5.2

eta 5.3), deskribatuko diren hiru medioak erabiliz (gramatika/egoe-

rak/testuak: B.6.1, 6.2 eta 6.3). Lana izan daiteke ahozkoa (B.1.3:ikas-

leak ahozko eduki berriak ulertu eta adieraztera zuzendua) edota

idatzizkoa (B.1.4:ikasleak -idatziz, ez ahoz- idatzizko edukiak uler-

tu eta adieraztera zuzendua);

- eduki berrien praktika kontrolaturako (D);

- eduki berrien praktika askerako (E).

1. Input-output eredua

Eredua hobeto ulertzeko, komeni da erreferentzi gisa etengabe .1 kon-

tutan edukitzea, bai orain bai kapitulu honetan bertan uneak edo etapak

deskribatzean. Ereduaren A parteak Harrner-enean du oinarri {1983,57. or.).

@Praktika.
~ 11 .askea@ Praktika kontrolatua

Komunikati-

boak

Ikasleak zu-

zen erantzu-

ten du
Ariketa

globalak:

Ariketa analitikoak:

- Ohizko ariketa

gramatikalak eta

drill mekanikoak

· Alderdi semantikoa

lantzen duten ari-

ketak eta drill esa-

nahidunak

Ariketa ana-

litiko "komu-

nikatiboak"

eta drill ko-

munikatiboak

Ariketa ka·

munikatibo

integratuak

Egitura kan·

plexuagoko

ariketa

- Ariketa ko-

munikatibo

estentsibo

edo ia es-

tentsiboak

Ikasleak ez

.du zuzen

erantzuten

.1
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Hauxe da ereduaren bidez lortu nahi dena: ikasleak bere ekoizpen-tree

nerian (idatzizkoan zein ahozkoan) hainbat hizkuntz item sar dezala, gero

zenbait ataza burutzeko balioko diotenak. Atazok aurrez erabaki daitezke,

eta erabaki honek emango du gero inputaren neurria eta berak bideratuko

hurrengo uneetako ekintza tartekoak (bide honi jarraitzen diote eginkizu

netan oinarritutako syllabusek, prozedurazko syllabus izenekoak alegia:

2B.2.4).Baina beste era batean ere antola daitezke, eta orduan tartean eta

praktika askeko unean egin beharreko atazak ez dira hain zehaztuak izango

(input bera emanda ere, geroko atazak oso bestelakoak izango dira talde ba-

tetik bestera eta askozaz ere aleatorioagoak).

Kapitulu honetan garrantzi berezia aitortzen zaio item berriak ahozko

ekoizpen-tresnerian sartzeari.

1.2. Inputa: abiapuntuak

Bi aukera ditugu inputa emateko:

1.2.1.Puntu jakin batzuetatik abiatuz

1.2.2..Elementu globaletatik abiatuz

.leko bi zirkuluek, goikoak eta behekoak, hizkuntza (H) irudikatzen du-

te. Hizkuntza elementu txiki askok osatzen du (irudian puntuak dira). Behe-

ko zirkuluak elementu konkretuetan oinarritutako aurkezpena irudikatzen

du, bai gramatikako elementuetan (A letraz irudikatuak: perpaus koordina-

tuak eta menpekoak, esate baterako, baita testu txiki bat ere kontzesiboak

lantzeko) bai elementu nozio-funtzionaletan (B letraz irudikatuak: adibidez,

pertsona heldu baten eta honi, adarra jotzeko, goizeko 7'30etan telefonoz deitu

dion txolinaren arteko elkarrizketa).

Elementu globalak esatean, ahozko edo idatzizkO testuak ulertzen ditu-

gu, benetakoak edo sasi-benetakoak, lan estentsiboa egiteko bezain luzeak·

(ahozko ulermen-ekintzak ulermena garatzeari begira zeratutakoak: 30.2.1.3).

Testuaz zenbait ataza burutzeko baliatu ondoren (ulertu eta eztabaida-

tzeko, adibidez), ikasleak bere ekoizpen-tresnerian sartzea nahi dugun hain-

bat item aukeratuko ditugu. Orain esandako item horiek .1 irudian goiko

zirkuluan daude irudikatuta C eta D letrez. Irudiak azaltzen du item horiek

unitate handiagoei dagozkiela, hau da, lehen aipatu ditugun ahozko eta ida-

tzizko testuei.
Lehenengo inputari input xehea deitzen diogu, bigarrenari input doitu

gabea. Bi input-mota hauek, ahal den neurrian, batera erabiltzea da onena,

3B.2.8 puntuan esan den bezala. Lehenengo bideak, irakaskuntzaren azken

xedea berezko komunikazioa sustatzea dela kontutan harturik, elementu ho-

riek lehendik ikasi diren edo gero ikasiko diren besteekin integratzera era-
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man behar gaitu. Bigarren bideak baditu abantaila batzuk. Lehenengo,

elementuak egoeratan ematen dira eta berezko moduan erabiliz. Bigarre-

nik, ikaslearen ezagumenetik begiratuta {3.C)badira bide honetan beste zen-

bait abantaila (ikus 3CJ.2, eta 1.4},itemak ikaslearen ekoizpen-tresnerian

sartzen lagun dezaketenak.

1.3. Ereduaren uneak

Hiru dira input-output ereduaren oinarrizko uneak:

a) Inputa aurkezteko unea.

b) Praktika kontrolatu edo zehaztasunean oinarritutako lanaren unea.

Hain kontrolatuak ez diren ariketak une honetan sartzen dira, «sor-

men gidatuzko» edo «praktika erdi-kontrolatuak» alegia.

c) Praktika askearen unea, ekoizpen-unea ere deitzen dena. Hemen

ez da ikasleak erabiliko duen hizkuntzaren kontrolik, eta lana ja·

riotasuna lantzean oinarritzen da. Ikasleak une honetan ezagutzak

transferitu egin beharko ditu, aurkituko dituen egoeratan apli-

katzeko.

Hiru une hauen gibelean hizkuntzen didaktikan oso onartua dagoen ikas-

kuntz teoria bat dago, honela dioena (3B):

a) ikasleak itema ikusi/entzun egin behar du eta ulertu (aurkezpena};

b) itema gidaritzapean landuko du ahoz edo idatziz (praktika kontro

latua};

c) sormenez erabili behar du (praktika askea}.

Autoa gidatzen ikasten ari denarena izan daiteke adibide ona. Honek,

lehenbizi, irakasleak egiten duena ikusten du eta argibideak entzuten ditu.

Gero, ikusitakoa imitatu egingo du, behin eta berriz imitatu ere, irakaslea

begira daukala. Irakasleak, azkenik, ikaslea erabakiak hartu beharreko egoe-

ran jarriko du (ezagutzak transferitu). Egoerak askotarikoak dira, simula-

zioak egitetik hasita errepidean egin beharreko ariketetaraino.

Ataza komunikatiboa 1 Aurkezpena eta prakti-

ka kontrolatua
Ataza komunikatiboa 2

2. Output-input eredua

Eredu hau, Brurnfit-ek aztertu-irakatsi-aztertu deitzen duena, hobeto

ulertzeko erreferentzi gisa komeni da .2 kontutan hartzea (Hubbard, 1983,

Ikaslea bere hizkuntz ba- Irakasleak egingo du be- Ikasleak badu lehen lan-

liabide guztiez baliatzen har diren itemen aurkez- dutako itemak ataza ko-

da bere eginbeharra be- ~ pena eta praktika kon· f+ munikatibo berri batean

tetzeko. trolatua (.1). lantzeko aukera.

Ez da batere zuzenketarik

egingo.

1 '
L_ - -· ·- -- --- • ----- -- _J .2
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253. or.). Puntuzko marrak adierazten digu bide horri jarraituko zaiola be-

harrezko iritzitakoan.

Ikasleari bere hizkuntz baliabide guztiak erabil eraziko dizkion ataza

komunikatiboa burutzea da abiapuntua. Ikaslearentzat zailtasunik dezaten

alorrak aztertu ondoren (erroreak egin dituen edo ezagutza murritzak di-

tuen alorrak), irakasleak ikasleak alor horietan sartuko ditu input-output ere-

duari jarraiki. Azkenik, ikasleak izango du bigarren ataza komunikatiboa

burutzeko aukera. Bigarren ataza hau lehen egindakoa bera izan daiteke edo

haren antzekoren bat, baina oraingoan ikasleak lehen ez zituen eskuarte-

koak izango ditu arazo horri irtenbidea emateko.

3. Ikaslea eta eredu-motak

3B.3.2.3puntuan esan dugu output-input ereduak saihets ditzakeela, ari-

keta «komunikatibo» izena ematen zaien arren, benetan komunikatibo ez

diren ariketa horien arriskuak. Kapitulu honetan, testuaren bitartez eduki

berriak aurkezteaz hitz egitean (B.6.3),diogu testuak aztertzearen lehenen-

go helburua edo helburu nagusia ez duela zertan izanik hizkuntz eduki ba-

tzuk ikasteak, baizik eta ulermena garatzea dela helburua. Hala berean, ekin-

tza hauen joanean ikasleak sor dezake aurkezpena egiteko balio duen out-

putik. Orohar esan behar da bi ereduak (input-output eta output-input) ba-

tera erabil daitezkeela noiznahi eta bidezkoa ematen duen proportzioan.

Alabaina, eredua erabiltzeko irizpide nagusia aurrean dugun ikaslearen no-

lakoa izango da beti.

Hasierako mailak

Inputak izango du hasierako mailetan paper nagusia. Ez dirudi output-

-input eredua izan daitekeenik maila horietarako egokiena. Baina oso be-

har bereziak dituen ikaslearen kasuan aplika daiteke eredu hori. Proposa-

tutako ataza komunikatiboak ezin burutu izanaren ondorioz, ondoren

emandako inputa oso garrantzi handikotzat joko luke, horren beharra naba'

ritu duelako. Beraz, arreta handiz, jasoko luke. Horixe da, azken finean, Tal-

deko Hizkuntz Ikaskuntzaren zera (lB.4.4).Alde bakarra hauxe da: inputa

eskaintzeko abiapuntu den outputa Hjean ematen dela.

Maila ertain eta aurreratuak

Maila hauetan inputaren aurkezpenak zuzenketa-kutsu handia beharko

luke izan. Eredua bereziki egokia da maila hauetan, non ikasleari ematen

zaizkion ataza libreek aurrez dituen ezagutzak birziklatu eta sustatzera be-

hartuko bait dute; eta egin dituen erroreek eta arazobide gertatzen zaizkion

alorrek bide emango dute gero zuzenketarako aurkezpenak egiteko (B.1.2).
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B ) Hizkuntz aurkezpena input-output ere-
duan: ikuspegi orokorra

Ereduaren lehen une honetako iharduera zuzenki deskribatu aurretik,

beste zenbait alderdi aztertuko dugu.

1. Aurkezpen-motak

Bi daudela esan daiteke: hasierako aurkezpena eta zuzenketarako aur-

kezpena. Eta bi aurkezpen-mota horietako bakoitzak bi sail hartzen ditu bere

barruan: ahozko ekoizpenari begira egindako aurkezpena eta idatzizko ekoiz-

penari begira egindakoa. (.3)

.3

1.1.Hasierako aurkezpena

Formalki lehenengo aldiz egiten dena da. Ikaslea lehen ere, agian, in-

formalki item horrekin harremanetan egona izango da ahozko edo idatziz·

ko inputaren bitartez; beraz, nolarebait badu item horren ezagutza. Hauxe

da egoerarik onena ezagumenaren aldetik begiratuta (3C).
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1.2. Zuzenketarako aurkezpena

Lehen aurkeztutako itemak berriro aurkezten dira, ikasleek erroreak

egin dituztelako edo zalantzan daudelako, horrela zenbait gauza berriro azal-

du beharrean daudelarik.

1.3. Ahozko ekoizpena helburu duen aurkezpena

Ikasleak aurkeztutako hizkuntza ulertu eta ahoz erabil dezala, horixe

da eduki berrien aurkezpen askoren helburua. Hona aurkezpen horretan

askotan jarraitzen zaion eredua: entzun-ulertu-esan-irakurri-idatzi.

1.4. Idatzizko ekoizpena helburu duen aurkezpena

Ikaslea eduki berriak idatziz erabiltzeko gauza izan dadila, horixe da

aurkezpen-mota honen helburua. Hauxe izan ohi da jeneralean eredua: iku

si (irakurri)-ulertu-idatzi.

2. Oinarrizko galderak, aurrez egin beharrekoak

Aurkezpen eta lanketa-uneen aurretik komeni dairakasleak bere bu-

ruari galdera batzuk egitea, bere lana zuzen antolatzen lagunduko bait dio-

te (IH, 1986c,U2: 50-52. orr.).

2.1. Ezagutu edo/eta idatziz/ahoz ekoiztu?

Zein neurritan da beharrezko ikaslea, berak nahi edo behar duenean,

hizkuntz itemak ahoz edo idatziz ezagutu eta ekoizteko gauza izatea?

Eduki berriak aurkeztearen helburua ikasleak uler ditzan besterik ez

bada,

· bidenabar azal daitezke, besterik gabe;

- formalki azal daitezke testu-zati baten bitartez, honen ulerkuntza lan-

duz, baina ondoren inolako lanketa ustiratzailerik egin gabe.

Helburua ikaslea item horiek ekoizteko gauza izatea baldin bada, arauak

aplikatzeko, alegia (B.4),aurkezpen osoa egin beharko da eta gero landu ere

bai, bereziki beheko mailetan.

2.2. Itemaren zer-nolakoa eta ikaslearen izaera

Badira, ordea, beste zenbait gorabehera, esan berri dugunarekin estu

lotuta daudenak. Zenbaiteraino dago ikaslea item horietara jarria? Zein neu-

rritan da esaten erraza itemaren forma? Zein neurritan da konplexua forma

gramatikala? Ez ote da itemaren esanahia hainbat testuingurutan frogatu

beharko?
- Itema erraz esateko modukoa baldin bada, ez da zehazki ekoizteko ari-

keta askoren premia handirik egongo.



Aurkezpenaren edukia izan daiteke:

- Egitura bat. Adibidez, baldintza: «etorri izan bazina ...».

- Egitura baten kasu bereziren bat. Esaterako: «etortzekotan».

Egitura hori bi eratan erabil daiteke.

* baldintza adierazteko: «ZU etortzekotan, ez nintzateke men-

dira joango»:

* asmoa adierazteko: «etortzekotan dabil»,

- Egiturak berez elkarrekin nola lotzen diren. Batzuek oso lotura

estuak dituzte elkarrekin.
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- Ahoz ekoizteko itemak zailak baldin badira, arreta gehiago eman behar-

ko zaie, ikasleak ekoizterakoan (ahoskerari, azentuari eta intonazioari da-

gokienean) behar duen jariotasuna gara dezan.

- Itemek formaren aldetik zailtasunik badute, alderdi honi arreta berezia

eman beharko zaio.

· Itemen zailtasuna semantikak sortua baldin bada, argitu egin beharko

da, hainbat testuinguru desberdinetan sartuz.

- Ikasleak itemak ulertzen baditu, item horiek bere tresneria aktiboan sar-

tzea izango da kontua. Ikasleak lehen transferentzia hori egin ezaren arra-

zoiak asko izan daitezke. Bat da zenbaitetan transferentzia hori egiteko

probabilidadea murriztu egiten dela ikasleak hizkuntz formak erraz uler-

tzen dituenean, ez dielako arretarik jartzen. Ikaslearen arreta elementu

horietara erakartzea izango da aurkezpenaren eta lanketaren helburua,

lehenbizi ezagutuz eta gero ekoizpen-ariketen bitartez.

3. Aurkezpenaren edukia

Itemik aurkeztuko baldin bada, ezinbestekoa da zein item aurkeztuko

den erabakitzea.

3.1. Itemen zer-nolakoa

Era askotakoak izan daitezke input-output ereduari jarraituz aurkez dai-

tezkeen itemak. Hiru motatakoak dira funtsean:

3.1.1. Item estrukturalak

3.1.2. Item funtzionalak

Aurkezpenaren edukia izan daiteke:

- Funtzio baten esponentea(k). Adibidez, baimena eskatzea: «erre deza-

ket?», «erre daiteke?», «erretzerik badago?», »utziko didazu erretzen?»,

«utzi zigarro bat erretzen, mesedez».

- Hainbat funtzioren esponenteak, sekuentzia komunikatiboa osatze-

ko moduan antolatua. Adibidez:

A. Zatoz bihar gurekin afaltzera (gonbitea).
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B. Ez. Ezin dut (ezezko erantzuna), ama gaisorik daukat (aitzakia).

A. Beharbada beste egunen batean? Zer iruditzen zaizu ama sen-

datzen denerako uztea? (beste gonbitea).

B. Primeran. Eskerrik asko (baiezko erantzuna).

3.1.3. Item lexikalak

Hainbat item lexikalekin lan egitea izan daiteke aurkezpenaren helburua.

3.2. Itemen arteko loturak: adibideak

Arestian egin dugun bezala, itemak hiru sailetan banatzeak pentsarazi

dezake ez dutela elkarrekin loturarik (eta bat aurkeztu baldin bada, besteak

alde batera utzi behar direla); baina arras bestelakoa behar du izan prozesu

didaktikoak: itemak elkarrekin integratu behar dira (B.4).

Ondo argitzen dute integrazioa nola egin honako adibideek (Spratt, 1985,

6. or.):

a)

Egoera
Hizkuntza

(egiturak eta lexikoa)

Janariak erosten. Izen kontableak eta ez-kontableak,

Finantz kontuei buruzko elkarriz-

keta baketsua aurrezki-kutxako ar- Aholkuzko hizkuntz esponenteak.

duradunarekin.

Senar-emazteak izan berri duten Behar zenuen/ez zenuen behar.
istripu txiki bat dela eta sesioan.

b) Testuren batean oinarrituz lexikoa lantzea (testutik ondoriotu ezin den

edo esanahi argia ez duen itema aurrez azalduko da).

Elementu lexikalak eta elementu estrukturalak elkarrekin integratzeari

buruzko adibide gehiago edukitzeko, ikus «egitura eta hitzen integrazioa»

(B.7.2).

4. Hizkuntzaren alderdiak

Ikus Larsen-Freeman (1987).

5. Hizkuntzaren aurkezpenerako ikuspegiak

Ikasleak aurkezpen-unean egiten dituen adimen-ekintzen arabera, hiru

dira egin daitezkeen aurkezpen-motak: ikuspegi deduktibo hutsa, ikuspegi

induktibo hutsa eta ikuspegi induktibo gidatua (ikus .4).
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5.1. Ikuspegi deduktibo hutsa

Kasu honetan, adimen-ekintza orokorretik partikularrera pasatzea da,

arauetik adibidera. Ikasleari araua azaltzen zaio (orokorra) eta berak egoera

edo kasu bakoitzean aplikatu behar du (partikularra), adibideak asmatuz.

5.2. Ikuspegi induktibo hutsa

Ikuspegi induktiboa kasuetatik (partikularretik) abiatuz, arau orokorre

tara Generalizazioa) iristean datza. Ikasleak testuren bat edo adibideak az.

tertzen ditu eta, irakasleak eman gabe, berak asmatu beharko du araua.

Hizkuntz
aurkezpenerako
ikuspegiak

\
0

.4

5.3. Ikuspegi induktibo gidatua

Ikuspegi hau, aurkikuntza gidatua ere deritzona, lehengo bien tarteko

formula da, batzuetan horietako baten ezaugarri gehiago izango duelarik

eta besteetan besterenak.

Ikuspegi honetatik begiratuta, ikaslearen adimen-ahalegina nolarebait

gidatu edo bideratu egin beharko da, honek aurkitzen dituen kasuak hobe·

to ezagutu eta uler ditzan. Horrela, ikasleak berak argi ditzake eta buruz

hobeto antolatu arauen alderdi semantikoak nahiz estrukturalak.

Irakasleak gidatzen eta kontrolatzen du ikaslearen lana; eta bere ardura

da aurkikuntz unearen azkenerako lehen esan dugun ezaugarri semantikoak

eta formalak argi eta garbi formulatuak gelditzea, ikasleari buruan irmoki

finka dakizkion. (Hiru ikuspegi hauek zehazkiago aztertu nahi izatera, ikus
Gruchy, 1987, 15-17.orr.)
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5.4. Hiru ikuspegiak: irudikapen grafikoa

Era grafikoan (.5)azal daitezke orain arte aztertu ditugun hiru alderdiak:

.5

Ikus. deduk. hutsa Ikus. ind. gid. Ikus. ind. hutsa

Ikuspegi induktibo hutsa dago continuumaren mutur batean eta deduk-

tibo hutsa bestean; bien artean beste ikuspegi batzuk egon daitezke, elka-

rrekin ezberdintasun gradualak dituztenak. Ikuspegi induktibo gidatua bion

artean geratzen da.

5.5. Ikuspegi hutsen alde on eta txarrak

Honako taula honetan bildu ditugu alde on eta txar horiek:

Alde onak Alde txarrak

·Azkarra.. . Salbuespen asko izatea.

Dediktibo hutsa
(3 C.U).

- Hizkuntzaren sisternake-

ta egokia (3C1.8).

lnduk tibo hutsa - Etengabeko · Indukzio oker eta. ilu-

adimen· lana. nak.

- Irakasleak pentsa deza-

ke ikasleak ulertu due-

la eta oker egon.

-Adibideei ez zaie arreta

handirik jartzen.

5.6. Ikuspegia aukeratzeko erizpideak

Bi faktoreren harira aukeratu beharko da aurkezpenaren ikuspegia: ite-

maren zer-nolakoa eta ikasle-mota.

5.6.1. Itemaren zer-nolakoa

Arauak ulertua izateko inolako zailtasunik ez badu (esate baterako, ma-

nipulazio hutsa denean), ikuspegi deduktiboa egokia da. Aditzaren baiezko
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formak ikasi direnean, ezezkoa edo galderazkoa ikuspegi horri jarraiki ikas

daiteke, manipulatu besterik ez bait da egin behar.

Arau batek, semantikaren aldetik konplexua delako, azalpen xume bat

baino gehiago eskatzen duenean, hobe da adibide bat baino gehiago lantzea

(ikuspegi induktiboa). Esate baterako, aditzaren baiezko forma ikuspegi in-

duktiboz lan daiteke, aditzaren aldiaren esanahi eta forman arreta jarriz, eta

beste aldiekin erkatuz. Baina kontutan hartu behar da ezin direla eduki guz-

tiak erraz azaldu era horretan. Horrelakoetan emankorragoa izan daiteke

ikuspegi deduktiboa.

Aurkezpenerako
baliabideak

5.6.2. Ikasle-mota

Ikuspegi deduktiboa ez da oso egokia haurrekin edo behe-mailetako ikas-
leekin erabiltzeko (arauak azaltzeko ama-hizkuntzaz ez baliatzera behinik
behin, eta azalpenetan metahizkuntza" oso ulerterraza ez baldin bada). Goi-
ko mailetan, berriz, aski praktikoa da.

6. Aurkezpenerako baliabideak

Aurkezpenean erabiltzen diren baliabideen haritik, hiru taldetan sailka

daitezke aurkezpenak: gramatikazkoa, egoerazkoa eta testuzkoa.(.6)

.6

6.1. Gramatikazko aurkezpena

Aurkezpen-modu honetan, arreta aurkeztu nahi den puntuan jartzen da

zuzenean, puntuok zehaztuak (arau gramatikal bat) nahiz zabalagoak (geroal-

diaren erabilera, esaterako) izan daitezkeelarik. Aurrez ez da item hura azal-

tzen den egoerarik landu, berau aztertu eta ulertzen lagun dezakeenik.

*Hizkuntzaren funtzionamenduaren berri emateko darabilen mintzaira (esaterako: min-
tzaira gramatikala, mintzaira lexikografikoa -hots, hau da ...).
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batetik, egoerak oinarrizko zeregina duen bi kategoria daude -miniegoerak,

aurkezpeneko baliabide direnak (6.2atal honetan aztertzen direnak), eta tes

tuek eta informazio-taulak (6.3 puntuan landuko dugun aurkezpen-mota) -

eta, gainera, hizkuntza erabiltzen den lekuak eta eskenategiak. Elementu

hauek elkarrekin konbinatuz, molda daitezke item berriak aurkeztu eta ge-

ro lantzeko moduko testuinguruak.

1----- - informazio

benetakoa

- istorio

benetakoak

- askotariko to-

pikoak:

Miniegoerak

-informazio

asmatua

.8

6.2.3. Ikasgela, egoerak sortzeko leku egokia

Miniegoerak eta testuak sortzeko ikasgelako barrutira mugatzea edo be-

roni lehentasuna ematea irakaskuntzako esperientzia arras pobretzea litza-

teke.

Errealitatearen printzipioari atxikiz, 3. kapituluan esan den bezala, ikas-

gelako ateak zabaldu egin behar dira eta hizkuntza erabiltzeko beste leku,

lagun eta topikoetara jo. Baina ikasgelako mundu benetakoa bazterrean uz-

tea (komeniko bait da uneren batean, era batean edo bestean, abiapuntu gi-

sa edo helmuga gisa horri erreferentzia egitea: ikus D.5)oso jokaera makurra

litzateke. Ikasgela, dudarik gabe, input-output ereduaren barneko lanetan

testuinguru bikaina izan daiteke, eta halaxe izan behar du.

Orain landu nahi dugun aurkezpenaren uneari dagokionean, ikasgela

eta ikastaldea baliabide ezin hobeak dira input berria aurkezteko. Adibide

gisa aipa ditzakegu:

· Agintekeraren aurkezpena (argibideak eman eta bete) eta leku-denbo-
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razko zertzeladak. Adibidez, «jarri liburu urdina Aitorren aurrean, Pe-

drok jarri ondoren».

· Zeharkako estiloa. Adibidez, «esan Luisi etortzeko»,

· Konparatibo eta superlatiboen lanketa.

· Deklinabidea lantzea.

- Hiztegia: koloreak, neurriak ...

- Item funtzionalak aurkeztu eta lantzea. Adibidez, nola barkamena es-

katu gizalegez. Irakaslea joan daiteke, esate baterako, ikaslearengana

eta «eskatu» bere burua zuri dezala etxeko lana egin ez duelako.

6.2.4. Egoera egokiaren ezaugarriak

Hauexek dira item berria aurkezteko egoerak erabakitzekoan kontutan

eduki beharreko gorabeherak (Hubbard, 1983, 177. or.):

a) Egoerak izan behar du:

- deigarria (interesa sortuko duena, eta ezaguna edo gutxienez aise an-

tzemateko modukoa: horrela ikaslea ohartuko da eduki berriak balia

garriak direla;

·baina, batez ere, zehatza izan behar du.

Egoeraren osakinak

Honako osakin hauek emango dute egoeraren zer eta nolakoa (ikus .9):

Protagonistak:

- Izena

- Biografia

- Rolak

- Jarrera

Hizkuntz

ihardunaren

helburua

Egoeraren
osakinak

.9
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6.2.7. Egoera erabiltzearen arriskuak: artifizialtasuna

Artifizialtasuna da arriskurik handiena (ikus 7.3).Asmatutako rniniegoe-

rak, bestalde, benetakotasun-itxurarik gabekoak izan daitezke.

6.2.8. Aurkezteko bideak: zenbait adibide

Ikus Gruchy (1987, 21 or.).

6.3. Testu-bidezko aurkezpena

· Testua ulermena lantzeko erabili (3D.2.1.3eta 2.2.3).

· Ikasi nahi diren itemak dituzten esaldi-eredu bat edo bitan jarri arreta.

Testuan ez dute esplikatu nahi diren itemek esplizitoki azaldu beha-

rrik. Nahikoa da item horiek sartzeko moduko testuinguruak sortze·

ko bide ematea. Horrelakoetan, irakasleari legokioke ereduak sartzea,

baina elementu horien esanahia argi eta garbi egongo da testuan azal·

dua. Adibidez, testua garai batean, lehenaldian, eragin ezkorra izan zuen

ekintzaren bati buruzkoa bada, sar daiteke «... izan ez banu» egitura,

kexua adierazteko.

- Itemen forma eta esanahiaren tratamendu egokia, hots, berorien aur-

kezpena.

- Ikasleek itemak ulertu dituztela egiaztatu, horretarako tekniken bidez

(C2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5).

· Testua aztertzea, adibide gehiago bai ote duen ikusteko. Horren lekuan,

edo horrezaz gain irakasleak zein ikasleek adibide gehiago eman di-

tzakete (hasierako sormena: ikus .1)(IH, 1986c,U2: 36a. or.). Lan hau

ahozko testuarekin egiten bada, beronen traskribapena ere eman da-

kieke ikasleei.

· Ikuspegi induktibo gidatuari jarraiki, une jakin batean espreski formu-

Aurkezpenean bereziki erabiltzeko prestatu diren testu idatzi edo ahoz-

koetara jotzeko ohitura oso zabaldua dago hizkuntz irakaskuntzan. Hain hala,

ze aurrea hartu bait dio azken urteotan aurreko aurkezpen-bideari.

Bestalde, eta testu hauetako zenbait artifizialak izan daitezkeenez gero,

batzuek errealitatearen printzipioan oinarrituz -hizkuntzaren eta diskur-

tsoaren zer-nolakoa (3B.2.2.2)eta ikaskuntzaren eitea (3C.l.2, 1.3, 1.4, 1.5 eta

1.6)-, hizkuntz eduki jakin batzuk irakasteko moldatu ez diren, baizik eta

ulermen-gaitasunak garatzeko antolatutako testuen bidez aurkezpena egi-

tearen aldeko dira (Lewis, 1985, 29. or.). Jarrera horren arabera egin beha-

rreko bidea 3D.2.5.2puntuan azaldu den eskemak eskatutakoa da, eta aukera

hori gure input-output ereduan bilduta dago (ikus Jean «input: abiapuntuak»,

goiko zirkulua).

6.3.1. Sekuentzia metodologikoa
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latuko dira elementuen ezaugarri semantiko eta formalak, gogoan ho-

beto hartzeko.

· Praktika kontrolatua, input-output ereduaren prozeduraren haritik, eta

edukia beste testuinguru batera aldatzea.

6.3.2. Testuen tipologia

Testu-mota guztien artetik bi bakarrik aipatuko ditugu:

a) Elkarrizketa, ahozko testuaren eredu nagusia

Elkarrizketa da hizkuntza aurkezteko modurik erabilienetako bat. Ez

da ahaztu behar, izan ere, era honetako elkarreraginak izango direla, agian,

maiztasunarengatik, elkarrekin komunikatzeko modu nagusia. Itemen aur-

kezpenerako testuinguru izatea da elkarrizketaren zeregin nagusia.

Elkarrizketa biziki egokia da:

. Funtzioen esponenteak irakasteko, hori bait da berezko testuingu-

rua, esponenteen esanahia garbi azalduko duena.

. Ahozko sintaxia irakatsi eta lantzeko .

. Sistema fonikoa (erritmoa, intonazioa ...) irakatsi eta lantzeko .

. Sistema sozialera jartzeko, erabili behar den hizkuntz estiloaren

arauak aurkitzeko bidea ematen bait du.

b) Informazio-taula

Badira beste bide batzuk ere input berria emateko: informazio-taulak,

grafikoak, diagramak, histogramak, maiztasun-poligonoak, mapak. .. Bi era·

takoa izan daiteke informazio hori (.8):
- Benetako informazioa

Benetakoa izatean du informazioak bere abantailarik handienetako bat.

Baina alderdi txarra ere badu: konplexua izatea.

- Asmatutako informazioa

Informazioa aukeratu eta estatistika-taula moduan moldatzeko aukerak

ugari dira. Era guztitako ordutegiak erabil daitezke, kilometrotan dis-

tantziak ematen dituzten mapak, bisitatzeko leku turistikoen berri ema·
ten dutenak etab.

Ikasleari informazioa aukeratuta, nahi dena bakarrik, eman ahal izatea

da abantaila. Arriskua ere bada, ordea, lana errealista ez izatekoa (ikasleak

beti ere egiazkoa ez den informazioa erabili beharko du eskuartean). Ira-

kaslearen egitekoa da oreka aurkitzea, arazo hauei irtenbide emanez, Agian

hobe litzateke benetako informazioari komeni ez den guztia kentzea.

6.3.3. Testu onaren ezaugarriak

Azpimarratzea merezi duten ezaugarrien artean hauek aipatuko ditugu:

- Garrantzia: ikaslearen interesei eta esperientziari gehien egokitzen zaien

testua aukeratu.
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- Ikaslearen mailaren neurrikoa: testua ulertzeak ikasleari adimen-aha-

legin handia eskatzen baldin badio, baliteke nekagarria eta ilusio-ken-

tzailea gertatzea.
- Hizkuntzaren aldetik aproposa: testuak itemaren forma argi adierazte-

ko bezain sinplea behar du izan eta, aldi berean, esanahia azaltzeko

bezain aberatsa eta hizkuntza naturalaren eredu. Horrek esan nahi du:

. Ez dela testua landu nahi diren itemez josi behar, ahalik eta natu-

ralena izan dadin .
. Testutik «behar» ez diren item guztiak kendu behar direla, ikasleari

ikasi behar dituen itemetan arreta jartzea galerazi besterik ez bait

diote egingo. Hori gertatuko litzateke, esate baterako, egitura bat

hiztegi-item ezezagun asko erabiliz irakatsi nahi izatera.

Ikus Gruchy (1987, 21-22.orr.),

Baina ez nahastu sinpletasuna eta artifizialtasuna. Testua item berria

besterik izango ez duen eran sinpletzeak kendu egingo lizkioke ikasleari

item honen esanahia eta erabilera gramatikala hobeto ulertzeko zantzuak.

6.3.4. Aurkezteko bideak: zenbait adibide

6,3_5.Testuak aukeratzeko erizpideak

Bereziki baliagarria da testua berrikuste-lanetarako. Testua, bestalde,

goi mailetarako baliabide egokiagoa da.

6.3.6. Abantailak

Item berriak testu bidez aurkezteak testuinguru askotarikoak ematen

ditu (bai hizkuntzaren bai egoeraren aldetik). Horregatik, lan-modu hau aurre-

koa baino osoagoa da eta guzti horrek itema hobeto ulertzen lagun dezake.

Testu -bidezko lanak, bestalde, aukera ematen du ikaslearen intereseko

testuak aukeratzeko, eta ikaslearen gogo-ahaleginak problemei irtenbideak

bilatzera eta abar bidera ditzake.

6.4. Hizkuntza aurkezteko bideak eta eskuartekoak: ikuspegi orokorra

Aurreko ataletan deskribatu diren aurkezpen-motak zertzeko apropo-

sak dira bide eta eskuarteko hauek. Malgutasunez erabiltzea da kontua, ba-

ta ala bestea noiz hobetsi jakinaren gainean. Erabakia hiru gauzaren baitan

dago:

- itemaren zer-nolakoa;

- ikaslearen maila eta adina;

- aurkezpen-mota: hasierakoa ala zuzenketarakoa,

Ondoko lauki honek azaltzen ditu esandako aukerak eta nola eskuarte-

koen eta ikuspegien arteko konbinazioak era askotakoak izan daitezkeen.
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Eskuartekoak

Ikuspegia Gramatikazko Egoera-bidezko Testu-bidezko

aurkezpena aurkezpena aurkezpena

Deduktibo Funtzio-esponen-

garbia teen aurkezpena.

Egoerak izan dira

Induktibo tradizionalki aur-

garbia kezpen induktibo
garbirako balia-

bideak.

Aurkikuntza Gramatikako
gidatua problemen

irtenbidea.

7. Inputa aurkezteko erizpide orokorrak

Ez-benetako testuek dakartzaten arazoak aztertu dira 3B.2.6puntuan ata-

lan eta ikusi da, besteak beste, material mailakatuek eduki berriak sartu

edo aurkezteko balio dezaketela. Inputaren aurkezpenean, hizkuntza modu

naturalean erabili beharraren aldetik begiratuta, zenbait estrategiatara jo-

tzea kritikagarria izan badaiteke ere, ez da ahaztu behar prozesu didakti-

koa nahi eta ahal denaren arteko dialektika dela.

Atal honetan, inputa aurkeztekoan kontutan eduki beharreko zenbait

irizpide eskainiko da.

7.1.Item ezezagunak ezagunetan txertatu

Egitura edo hiztegiko item berriren bat aurkezteko hizkuntz testuingu-

rua prestatzerakoan, ahal den neurrian behintzat, ikasleak ezagutzen duen

hizkuntza erabili behar da, itemaren esanahia erraz eta azkar ulergarri ger-

ta dakion.

Bi eratan lor daiteke helburu hori:

- elementu ezagunak elkartuz;

- elementu berriak berorien sinonimoekin konbinatuz; baina ahaztu ga-

be, erredundantziak direla medio,emaitzak naturaltasun gutxikoak izan

daitezkeela.

7.2. Egiturazko eta lexikozko edukien integrazioa

Aurkezpen-uneko egoerak generatiboa izan behar du (D.9.5).Hala ba-
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da, praktika kontrolatua egitean item lexikal berriak, egoera horrekin eta

bertako topikoarekin zerikusia dutenak, sartzeko aukera izango du irakas-

leak, horretarako zenbait estimulu egoki erabiliz (D.9.4).Era honetako ite-

mak sor daitezke: izen/izenorde+ekintza+ari da - Aitor jaten ari da;

izen/izenorde+ ekintza+ ari zen+ izenorde/izena+ aditza lehenaldian+ -ean

-Aitor autoa garbitzen ari zen atea jo zutenean.

Bestalde, zenbait egitura edo egituraren zenbait erabilera elementu le-

xikal batzuekin estuki lotuta daude, hain hala ze ez bait dute esanahirik har-

tatik apartatuz gero. Adibidez: jaio+non/noiz; materiala+·(e)zkoa +da--

plastikozkoa da.

1. Sarrera

7.3. Integrazioaren arriskuak

Isolamenduaren printzipioa (item batzuk hizkuntzaren osotik aparta·

tzeak, ikus .1, beheko zirkulua) eta integrazioaren printzipioak (itema, egoe-

ra espezifikoetan, besteekin konbinatuz erabiltzea) nolarebait batean bete·

tzea lor daiteke, erraza ez bada ere. Begi bistako arriskua artifizialtasunare-

na da. Hizkuntza trakets erabiltzea eta zenbait egoera farregarri sortzea ere

gerta daiteke. Hara zer dioen R. White-k (1982):«Metodo estrukturala asko·

tan egoerazko aurkezpenarekin konbinatu izan da. Prozedura horretan, ira·

kasleak (edo testuaren egileak) egoera bat aukeratzen du, egitura jakin bat

aurkezten duena. Onenean, jokabide hau egokia izango da; baina, gaizki egi-

nez gero, egitura eta egoera elkarrekin farregarri lotzera eramango dm>.

Integrazio artifizialaren arriskua berez gainditzen da abiapuntua ikas-

lea ohitutzea nahi den hizkuntz egoerak direnean, eta ondoren eduki lexi-

kal/estruktural egokiak aukeratzen direnean. Baina irtenbide honen beste

alderdia da inputa zailagoa eta asistematikoagoa gerta daitekeela ikaslea-

rentzat (3B.2.4,2.5 eta 3C.1.8).

Beraz, artifizialtasunean erortzeko arriskua dagoela jakinik, praktikara

lehenbailehen pasatzea da kontua; han txertatuko dira berezko eran, hain-

bat egoeratan, item berriak lehen ikasitako elementuekin (3B.2.6.3).

C) A urkezpen-unea: deskribapena

Input-output ereduaren lehenengo unearen deskribapena eta analisia egi-

ten da atal honetan: inputaren aurkezpen-unea.

Une honetan hartuko du ikasleak lehenengo aldiz input ahozko edo ida-

tzizkoa, hau da, inputa entzun edo irakurri egingo du. Horretarako irakas-

lea edozein aurkezbidez baliatuko da (gramatikazkoa, egoerazkoa, testuz-

koa: B 6.1, 6.2, 6.3). Ez da beti berdina irakasleak sartuko dituen eta gero

ikasleak antzeko elementuak ekoizteko erabiliko dituen ereduen zenbate-

koa; eta zenbateko hori aurkezbidearen baitan dago. Horretarako ereduei
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esaldi-ereduak deritzaie. Sarrerako une honetan irakaslearen lehenengo kez·

ka ikasleari input ulergarria ematea da.

1.1.2.Egoera/testu bidezko aurkezpena

1.1.Esanahira hurbiltzea eta inputaren aurkezpena

Nolako aurkezbidea aukeratu den, halakoa izango da esanahiarekiko

hurbilpena ere. Baina, aurkezbideak aurkezbide, ikaslearen erreferentzi mun-

dua da kontutan eduki beharrekoa (ikaslearen esperientzia, ezagutza kultu-

ralak, etab.).

1.1.1.Gramatika bidezko aurkezpena

a) Deduktiboa

Gramatika bidezko aurkezpen deduktiboan ez da arazo berezirik sor-

tzen semantikaren aldetik; itxuraz ez behintzat (B6.L3).Irakasleak arauaren

azalpena egiten du, Hian ahal den neurrian, hiztegi ezaguna erabiliz.

Adibideak ematerakoan, klaseko testuingurura jo daiteke, bai lekuaz bai

ikasleez berez baliatuz. Esate baterako, konparatiboa esplikatu bada, hona·

ko adibide hauek (edo hauen antzeko beste zenbait) eman daitezke: «leihoa

atea baino zabalagoa da», «zure mahaia nirea baino txikiagoa da», «ni zuek

baino indartsuagoa naiz».

b) Induktiboa

Gramatika bidezko aurkezpen induktiboan, landu nahi diren alderdi fo-

nologiko, ortografiko eta estrukturalak dituzten esaldiak eskainiko ditu ira·

kasleak. Hemen ere, semantikaren aldetik ondo ezagunak diren elementuak

erabiliko dira, garrantzia duenari (egiturari) ondo heltzeko ahalik eta den·

borarik gutxien galduz. Lehen bezala, orain ere, ikasgelako testuinguruaz

balia daiteke. Hitz ezezagunak erabiltzera, horien esanahia ongien adieraz·

teko modurik egokiena erabiliko da (keinuak, imintzioak, itzulpenak ...).

Bi bide horietako edozein aukeratzen delarik ere, ikasleak egoera irudi·

katu egin behar du; horretarako, egoeraren osakinak ondo ulertu beharko

ditu (.9).Horrela bakarrik ahal izango du eduki berrien esanahia eta berez·

ka erabilera ulertu.

Horregatik, irakaslearen zeregina hau izango da: edukia ulertzeko gako

diren testuinguruko elementuak aukeratzea, ikasleei aurkeztea, ahal duen

baliabide guztiak erabiliz (hitza, mimoa, marrazkia, argazkia, zinta, istorio

grafikoa), eta ikasleak ulertzen dituela egiaztatzea. Behin testuingurua edo

egoera moldatuz gero, irakasleak inputa aurkeztuko du.

Argi dezagun guzti hau zenbait adibidez:



150 Euskara-irakaslearen eskuliburua

A

.11

b) Egoeraren deskribapena

B

Juan Fernandezek euskarazko ezagutzak sakontzen eman nahi du aur-

tengo oporraldia. Bostgarren mailan eman nahi du izena. Horregatik, eus-

kaltegira joan da informazio eske. Idazkaritzan baietz esan diote eta datu

batzuk galdetu. Hona Juanen eta idazkariaren arteko elkarrizketaren zati bat:

- Zein da zu- - Eta (zure) - Nongoa za- - Non bizi za- - Zertan ari- - Non egiten

re izena? abizena? ra? ra? tzen za- duzu lan?
ra?/Zer lan
egiten
duzu?

- (Nire izena)
- (Nire abize-

- '.lblosakoa - Donostian - Mekanika- - Donostian.

Juan da.
na) Fernan- (naiz). (bizi naiz). ria naiz. Garaje

dez (da). batean.

c) Prozedura

.12

Behin egoera deskribatuz gero, inputa aurkez daiteke, bi prozedura haue-

takoren bati jarraiki edo biak konbinatuz.

Zintaren bitartez

Grabagailua martxan jarri. Bi edo hiru aldiz entzuten da elkarrizketa.

Irakasleak lehenengo aldian ikaslearen arreta itemetara gida dezake, lehen

ikasleekin bete duen gardenkia erabiliz, baina une horretan behar ez den

informazioa estaliz. Esate baterako, idazkariak lehenengo galdera egiten due-

nean, IIzenalbakarrik ikusiko da; bigarrena egitean,j Abizena. !etab.
Fernandez

Irakasleak egiten du aurkezpena

- «Izena» bakarrik ikusten da pantailan eta berak «[uan» dio.

- A txartela jartzen du arbelean (.11}eta dio «Zeinda zure izena? B txar-

tela jarriz (.11),«nire izena Juan da».
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Abizena
-Gero gardenkiko bigarren zutabea aurkezten du, Fernandez bakarrik

ageri dela; eta A txartela seinalatuz galdetzen du «eta a izena?; eta B
txartela seinalatuz, «nire abizena Fernandez da». Prozedura berari ja-
rraituko dio elkarrizketa osorik bukatu arte.

· lnputaren lehenengo aurkezpen hau bukatutakoan, berriz errepika de·
zake irakasleak prozesu osoa, baina aldaketa txiki batzuekin bai gal·
<leretanbai erantzunetan: «zein da zure izena?» (bi aldiz); «nire izena
Juan da» (bi aldiz) etab.

2. Elizitazioa

Aurreko unean ikusi dugu irakasleak, egoera edo testu-bidezko aurkez·

penean, eduki berriak azaltzeko testuingurua edo egoera moldatzen duela

eta gero inputa aurkezten. Begien bistakoa denez, irakasleak elizita dezake

ikasleen baitatik input berria, prozesu hau azkarra baldin bada bederen. Zein

dira horrelako jokaeraren abantailak?

-Ikaslea ez baldin bada aurkeztu nahi den hizkuntza zuzen edo zu·

zen samar ekoizteko gauza, zaletasun handiagoz jasoko du irakas-

leak emandako inputa, konprenitua izango bait du elementu horiek

ikasi beharra.

-Ikaslearen saioak, nahiz eta erabateko arrakastarik izan ez, pozbi-

de eta bere buruarengan konfidantzaren suspergarri izan daitezke.

-Ikaslea ez dago hain irakaslearen menpean.

-Ikaslea ausartago egiten da bere hizkuntz jokaerari dagokionean.

-Orohar esan daiteke handitu egiten dela ikaslearen motibazioa eta

gehiago parte hartzen duela.

Inputa aurkezteko modua edozein delarik ere, oso mugatuak dauzka hel·

buruak ondoren deskribatuko dugun uneak.

2.1. Helburuak

Hauxe da une honetan ikusi nahi dena: ea ikaslea gauza den eduki be

rriak (batzuetan «ereduatk)» deritzenak) ekoizteko eta nola eta noraino.

Une honetan ikaslea erabat aktiboa izango da eta gero egin beharreko

pausoak markatuko ditu.

Zuzen erantzuten badu, eta ereduaren praktika kontrolatua apur bat bes-

terik behar ez baldin badu, denbora alferrik galtzea litzateke eta desadore-

garri azalpen eta errepika-ariketetan aritzea. Horrelakoetan, buruzkoena

hasierako sormen-unera(S) pasatzea litzateke, ikasleek aurkeztu direnen an-

tzeko ereduak ekoiztuko dituztelarik; lehenbizi, beharbada, irakasleak gi

datuta (ikasleari aurkeztutako ereduen antzekoak ekoizteko estimuluak es-

kainiz). Behar balitz, hasierako sormen-unearen aurretik, hizkuntza nola

moldatuta dagoen ere apurtxo bat azter daiteke. Baina ez da nahitaezkoa,

utz bait daiteke aurkezpen-unearen azkenerako (6.3).



Une honetan, munta gutxiko erroreren batzuk gertatuko balira, errepro

dukzio-unera(4) pasa daiteke, agian azalpen labur bat egin ondoren.

Ikasleak une honetan gauzak gaizki egiteak edo ezer egiteko gauza ez

izateak bi arrazoi izan ditzake:

-Ez ditu ulertu 1.1puntuan eman diren kontzeptu-gakoak (hau egiaz-

tatzeko, ikus 2.3). Horrelakorik gertatzera, berriro ere sarrera-unera

itzultzea komeni da eta eredua berraurkeztea, agian oraingoan lehen

ez bezalako beste era batean gauzak aurkeztuz. Testuinguruko

kontzeptu-gakoak behar bezala ulertu direla egiaztatuz gero, honek

esan nahi du hizkuntz formak sortzen dituela eragozpenak eta, orduan,

behar diren azalpenak eskain daitezke teknika egokiaz (ikus 3).

-Agian ikaslearen ezin ekoiztua edukiak bereganatzeko behar duen

hainbat ekoizpen-ariketa egin izan ezari zor zaio. Horrelakoetan,

ekoizpen-ariketak egin ondoren, komeniko da elizitazio-unera itzultzea,

oraingoan nolako emaitzak lortzen diren ikusteko. Emaitzak onak ba-

dira, hasierako sormen-unera pasa daiteke,
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2.2. Teknikak

Ikasleengandik elizitatzeko baliabideen artean hauek dira azpimarra-

tzea merezi dutenak: marrazkiak, argazkiak eta gauzak seinalatzea, informa-

zio-taulak, grafikoak, emaitza-laukiak, mimoa, hitz gakoa erabiltzea ... (ikus

4.4 eta D.9.4).

2.3. Kontzeptuen egiaztapenerako teknikak

Ikasleek beren ekoizpen-tresnerian sartzea nahi den inputa ematerakoan,

ez dira ahaztu behar B.4.ean aipaturiko hizkuntz alderdiak. Baina une ho-

netako lehen kezka da ikasleari inputa ulergarria gerta dakiola. Beraz, be-

hin aurkezpen-bidea aukeratuz gero (gramatikazkoa, egoerazkoa, testu-bidez-

koa), irakasleak input hori ulergarri egiteko moduko testuinguruak molda-

tu behar ditu eta gero benetan ziurtatu ikasleak ulertu duela (adibidez, 1.2.ean

eman den adibidera itzuliz, ikasleak ulertu duten ala ez ikasleek berek tau-

lan idatzi dituzten datu pertsonalen bitartez jakin daiteke: ikus 1.2.la). Bu-

rugabekeria litzateke ikasleak ulertu ez duen inputaren errepika zehatzera

pasatzea.
Aurkezpena bukatutakoan, irakasleak ez du arretarik jarriko A eta B

tarjetetan (.11);aitzitik, ikasle bakoitzari galdetuko dio: «Zein da zure ize-

na?» «Eta zurea?, Eta zurea?» Prozedura horri berari jarraituko zaio beste

esaldi-eredu guztiekin ere. Ikaslea, normala denez, agian ez da gauza izan-

go une honetan erantzun osoak emateko, edo erantzun erroredunak eman-

go ditu. Kontua da bere erantzunez azal dezala itema ulertu duela. Ez dago

esan beharrik hori ez dela zuzenketak egiteko unea. Kontutan hartu egiaz-

tapen hau, aurkezpenean ez ezik, oso garrantzitsua dela irakasprozesuaren

etapa guztietan ere. Hala eta guztiz ere, aurkezpenean egiteko badago arra-
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zoi berezirik, hurrengo etapetan akatsak ager ez daitezen, alegia. Hasiera-

-hasieratik, ikasleek izan ditzaketen kontzeptu-erroreak atzematen baditu-

gu, bide onetik joango da gero ikaslea.
Orain irakasleak ikasleak inputa ulertu duenentz ziurtatzeko bere esku

dauzkan teknika batzuk eskainiko dira.

Ikus Gruchy (1987,28. or.),

2.3.1. Kontzeptu-galderak

Ikus Martinez (1983, 81. eta 83. orr.) eta Gruchy .(1987,25. or.),

2.3.2. Denbora-marrak

Ikus Gruchy (1987, 20. eta 26. orr.).

2.3.3. Kontrastea eta bereizketa

Ikus Gruchy (1987,27. or).

2.3.4. Esaldien luzapena

Ikus Gruchy (1987,27. or.).

2.3.5. Ezetzaren bidezko ziurtapena

2.3.6. Galde-erantzunak

Ikus Gruchy (1987, 28. or.).

2.3.7. Erantzun fisikoa

Ikus Gruchy (1987,28. or.),

2.3.8. Hitzezko edo ikusentzunezko eragingarriak

Eredu bat azaldu ondoren, irakasleak eska diezaioke ikasleari emanda-

ko ereduaren antzeko bat berregin dezala, emango zaion eragingarriaz ba-

liatuz. Adibidez, nahiz eta kontzesiboa sartu ondoren, irakasleak futboleko

klasifikazio-taula aurkez diezaieke ikasleei eta esan: «partidu bakarra falta

da liga amaitzeko». Ikasleak «nahiz eta partidu hori irabazi, taldea bigarren

mailara jaitsiko da» edota «nahiz eta partidu hori galdu, gure taldea izango

da txapelduna» edo antzeko esaldiak egiten baditu, argi ageri du aurkeztu-

tako egitura ulertu duela. Alabaina, ikaslea horrelakoak esateko gauza ez

izateak ez du esan nahi ulertu ez duenik. Horrelakoetan, irakasleak berak

esango ditu esaldiak eta ikasleari galdetu esandakoa egia ala gezurra den

eta zergatik.
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Ikus Gruchy (1987,28. or.).

2.3.9. Ikusizko baliabideak

2.3.10. Zuriguneak betetzeko ariketak

Ikus Gruchy (1987,29. or.).

2.3.11.Mailak

Ikus Gruchy (1987,30. or.).

2.3.12. Errepika-drillak

Ikus Gruchy (1987,29. or.).

2.3.13. Miniegoerak

Ikus Gruchy (1987,30. or.).

2.3.14. Azalpena

Ikus Gruchy (1987,29. or.).

2.3.15. Zuzeneko itzulpena

Ikus Gruchy (1987,29. or.).

2.3.16. Ulertzen duzu?

Ikus Gruchy (1987,30. or.).

2.3.17. Hizkuntz eduki ezagunak erabiliz

Ikus Gruchy (1987,20. or.).

3. Azalpena

Aurkezpen-unearen hirugarren fasea aztertzen du atal honek. Elizita-

zioaz ariki esan denez (2),ez da beti beharrezko izaten fase hau une horre-

tan; eta aurkezpenaren azken unerako utz daiteke, arbelean bilduma egingo

denerako, alegia (6.3).

3.1. Deskribapena

Helburua une honetan ikasleari elementu berrien forma edo gramatika

azaltzea da, hau da, hizkuntza nola taxututa dagoen.
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3.2. Teknikak

Badu irakasleak zeregin honetan lagunduko dion teknikarik: Hjean

egindako azalpena, arbela, entzuketa-drillak egitea ... Hona hemen hizkun-

tzaren arau gramatikalak argi azaltzeko balio duten eskuarteko batzuk. Esan

gabe doa konbinazio bat baino gehiago egin daitekeela, une batean teknika

desberdinetako zenbait elementu bilduz.

3.2.1. Entzukets-drille

a) Deskribapena

Eman dezagun irakasleak tren-ordutegitik abiatuz azaldu duen lehe-

nengo eredua argitu nahi duela («Terra Irundik 9'45etan irteten da»], Azal-

pena Harrner-ek proposatutako eskemari jarraituz (.13)egin daiteke {Harmer,

1983, 57. or.):

2 4 53

Irakaslearen i-.. lsolaketa i- Distortsioa 1-+
Elementu isolatura 1-+ Irakaslearen

eredua itzuli eredua

.13

- Irakasleak bi edo hiru aldiz errepikatzen du eredua era argi eta be-

rezkoan, intonazio egokiaz.«Entzun (bi aldiz}:Terra Irundik 9'45etan

irteten da».

· Gero elementu bat isolatzen da. «Entzun: «Irundik ... Irundik ...»

· Orain elementu hori bere forma normaletik ateratzen da, nola moldatua

dagoen azaltzeko: «Irun dik .., Irun dik ...»

· Elementu isolatura itzuli: «Irundik».
- Eredura itzuli, berezko eran emanez: «TerraIrundik 9'45etan irteten da».

b) Oharrak

-Nahi adina elementu distortsiona edo behar daiteke, baina aldiko bat ba·

karra, eman den ereduari jarraituz.

· Distortsioa monosilabikoekin ere egin daiteke. Esaterako: «du..t», «zu...k»,

· Ahozko azalpen honetaz aparte, irakaslea, lehen esan den bezala, arbe-

laz balia daiteke gramatikako puntuak azpimarratzeko, honela ikasleari

lagunduz honek bere arreta horietan jar dezan. Adibidez: «Irun ~> (lauki

hori beste kolore batez emanez).

3.2.2. Arauen formulazio esplizitoa

Gramatika-itzulpenezko metodoan hau askotan kontzeptuen formulazioa·

rekin batera egiten da. Esaterako:
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· «Euskaraz, orainaldi ezburutua ohizko ekintzak adierazteko erabiltzen

da (kontzeptua) eta subjetuak, partizipioak eta laguntzaileak osatzen dute»

- Gaur egun hau argiago adierazten da, horretaz aparte zera hau erantsiz:

Ni, hi, hura
Nik, hik, hark

joaten
jaten

naiz, haiz, da
dut, duk, du

Subjetua + Partizipioa (-ten/tzen) + Laguntzailea

Dena den, azalpen gramatikal hauek tentuz erabili behar dira, Itema

bereziki zaila denean jo daiteke horretara, bestela azaldu ezin denean edo

taldea horrelako metahizkuntzara (hizkuntzari buruz mintzatzeko hizkera)

jarri nahi denean, horretarako inolako eragozpenik ez badago behintzat. Ko-

meni da gogoratzea ez duela inolako kalterik egiten ikasleak horrelako ter-

minoetarajartzeak eta komeni ere komeniko dela aldizka, hortik letorkeen

onurarengatik. Hala ere, zaila gerta daiteke gramatika-bidez ikastera ohitu-

ta ez dauden ikasleentzat, bereziki behe-mailetan.

3.2.3. Ordezkapen-taula

Ikus Bergara (1985,35. or.) eta Gruchy (1987,31. or.),

3.2.4. Aldaketa-diagramaren bidezko azalpena

Ikus Gruchy (1987,32. or.).

3.2.5. Azalpena kolorez eta kolorezko erregleteu bidez

Aldaketa-diagramez aparte, koloreez ere balia daiteke irakaslea (rotula-

dore edo erregleta kolore desberdinetakoak erabiliz) transformazioak nola

egiten diren azaltzeko. Adibidez:

- Koldo Bilbon bizi ~(gorriz).

-Koldo Bilbon bizi ~(urdinez) esan didate.

Gero, horretarako galdera aproposak eginez, arau gramatikalera zuzen-

tzen du ikaslearen arreta.

3.2.6. Behatzen bidez azaldu

Ikus Gruchy (1987, 33-34. orr. ).

3.2.7. Aldaketa-drillak

Ikus Gruchy (1987, 32. or.).

3.2.B. Ordezkapen-drillak

Ikus Gruchy (1987,32-33. orr.).
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3.2.9. Perpausen zuzenketa

Ikus Gruchy {1987,33. or.).

3,3, Hizkuntzaren arau fonologikoak azaltzeko teknikak: hotsak

Egundoko garrantzia du ikaslearentzat arau fonologikoak ondo azal-

tzeak. Hona hemen teknika batzuk:

3.3.1 Entzundakoa idatzira pasa

Ikasleari zail egin ohi zaio hitz-katea ulertzea, bereziki ahozko euskara

jatorra denean. Ariketak egin beharko ditu, beraz, soinuzko testuaren ida-

tzizko ordainak aurkitzeko. Hasieran, normala denez, irakasleak gidatu eta

lagunduta egingo ditu. Gero era askotako lanak egin daitezke mailaren

neurrian:

· batutik batura;

- ahozko euskaratik idatzizkora.

3.3.2. Testu idatzia ahozkora pasa

Arestikoaren alderantzizko lana da.

Ikasleek batzutan ortografiari jarraitzeagatik eta bestetan ezagutza-maila

oraindik eskasa delako gaizki ahoskatzen dituzte hitzak, ez dituzte ondo el-

kartzen, intonazioa ez da behar bezalakoa ... Orain ere laguntzaren beha-

rrean daude. Honetarako egokia da irakurketa ozena.

3.3.3. Behatzak eta erregletak

Berriro ere behatzak eta erregletak izango ditu irakasleak arau fonolo-

gikoak nabarmentzeko erarik eraginkorrenetarikoa. «Enago batere ziur», «ez-

takit», «beroeiteu» eta antzekoak behatzez edo erregleten bidez argi daitezke.

Esaterako,

E] ~ ~j elfakitj

1 beroi 1 egitenl [B •1 ber<fitqu J

Ikusten denez, perpausak beren osagaietan banatu ditugu benetako for-

mak adierazteko; eta gero berriro elkartu, kontrakzioa azaltzeko.

· «Nik kafea hartuko nuke orain» esaldian, kontsonante elkarketak dire-

la medio, ikasleak agian izenordearen k horretaz ez da ohartuko, k bakar

bat entzun duelako. Behatzez azpimarratzeko teknikak entzun duen k ba-

kar horren azpian bi daudela jakin eraziko dio.

3.3.4. Gutxienezko pareak

Ikus Gruchy {1987,34. or.).
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3.3.5. Hotsen moldaketaren azalpena

Ikus Gruchy (1987, 34. or.).

3.4. Hizkuntzaren arau fonologikoak azaltzeko teknikak: azentua

Azentua ere, hitzetan zein perpausetan, euskararen ahoskeran garran-

tzi handikoa da. Beraz, horren azalpena egin beharko dugu. Beti bezala, le-

hendabizi ulertzea dator eta gero ekoiztea.

3.4.1. Hitzen diktaketa: lauki edo zirkulu txiki eta handiagoa.

Ikasleak silaben zenbatekoa eta azentu nagusia non dagoen adierazi be·

har du. Horretarako lauki edo zirkulu txiki eta handiagoen sistema erabil

daiteke. Irakasleak hitz solte batzuk esan ondoren, ikasleak zirkuluren bi·

dez kopiatu behar ditu hitzok. Esaterako:

· mendia : oOo

· nabarmentzeko : oOooo

Zirkulu bakoitzak silaben zenbatekoa adierazten du eta zirkulu handiak

azentu nagusia dagoeneko tokia.

3.4.2. Kolpe, txalo, kriskitina edo eskuen bidez

Irakasleak azentua azaltzean goiko sistemaz aparte, edo aldi berean, ho-

nako hauek erabil ditzake: hitza esaten duenean, silaba bakoitzeko kolpe,

txalo edota kriskitina joko du, azentu nagusia ageri den tokian indar gehia-

go jarriz. Gauza bera lor daiteke eskuaz gidatuz ere.

3.4.3. Esaldi osoaren azentua. aurreko bi ataletako baliabideen bitartez

Orain arte hitz bakoitzeko azentuaz aritu gara. Baina hitzak ez dira ba·

karrik etortzen; testuinguru batean ematen dira. Berebiziko garrantzia du

honek azentuak markatzerakoan.

Ikasleei eska dakieke entzun ditzatela irakasleak aukeratu dituen esal-

di edo perpausei buruz emango dituen argibideak. Horrela, pixkanaka azentu

nagusia(k) non dagoen{dauden) bereiztera ohituko dira. Gero, argibideak

eman beharrean, ikasleei galdetuko die azentua non dagoen esan dezaten.

Esaterako:

3.5. Hizkuntzaren arau fonologikoak azaltzeko teknikak: intonazioa

Intonazioak ere baditu bere arauak eta azentuazioarenak bezalaxe azal

daitezke. Gainera, intonazio eta azentuaren arteko erlazioak oso lotuta daude.

Intonazioaren arazoa ez da batere erraza suertatzen ikasleentzat, bete-
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-betean intentzio eta gogoaren gorabeheretako arloan sartzen bait gara. Da-

kigunez, interesa, asperra, gorrotoa, fintasuna, ironia ... doinuaren bitartez

adierazten dira normalean. Horregatik, egoeraren deskripzioa (hizkuntza era-

biltzen deneko gorabeherak: nork-nori hitz egiten dion horrela eta zergatik

...) guztiz beharrezkoa da ikaslea noizbait intonazioaren mundu zailera hur·

bilduko bada.

3.5.1. Intonazioa esku eta gezien bidez

Eskuaren mugimenduz marka dezake irakasleak intonazioa, eskuen mu-

gimendua eta ahotik ateratzen zaizkion hitzak bateratuz. Orkestra-zuzendari

bailitzan, irakasleak ikasleen aurrean azalduko du zeinuz hotsaren sekuen-

tzia. Esaterako;

ra zo

Horrela egin ordez arbelean ere egin daiteke:

3.6. Hizkuntzaren arau ortografikoen azalpena

Euskarak ere baditu bere zailtasun bereziak sistema ortografikoari da-

gokionean, ikasprozesuan zehar menderatu behar direnak. Bestalde, ezin

ahaztu ikasle batzuek zenbaitetan, dena delako arrazoiengatik, idazmenera-

ko trebetasunak eskuratu behar dituztela. Hauei eta besteei hitz idatziari

dagozkion arauak irakatsi behar zaizkie.

Azalpenaren bidez aurkez daitezke, esaterako, s eta x erabileraren arauak.

S duten hitzak zutabe batean jarriko dira; aldameneko bestean, berriz, x

dutenak. Behin arau honetara jarri direnean, ikasleak irakasleak esango di-

tuen hitzak idatzi beharko ditu. Lan hau banaka zein binaka egin daiteke.

«Orobat, nabarmentzekoak dira letra maiuskulen eta puntuazioaren idaz-

tarauak; hau item linguistikoaren beste zenbait alderdi azaldu ahalean egin

daiteke». (Gruchy, 1987, 35. or.)

Ortografia irakasteko arazo honen inguruan ohar eta ariketak egokiak

aurkitzen dira OHOn Beta D ereduetan euskara lantzeko erabiltzen diren

liburuetan eta, orobat, batxilergoa euskaraz egiten dutenentzakoetan ere.

* * * *

Ez dago esan beharrik eskaini ditugun zerrendetako teknikak aurkikun-

tza gidatuaren erara erabil daitezkeela edozein aurkezpen-mota egiterakoan.

4. Birprodukzioa edo errepika zehatza

Ikasleari azaldu zaion inputa barneratu eta gogoan hartzeak denbora

behar du eta ohitura. Hori lortzeko modu bat errepika-ariketak dira.
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Ez da komeni praktika-mota hau minutu gutxi baino gehiago luzatzea;

elkarrizketak ikasterakoan ere ez litzaioke lanari minutu batzuk (hamar edo)

besterik eman behar. Ikasleak ereduak bereganatzeko denbora gehiago be-

har duela ikustera, onena berak bakarrik isilean (bai ikasgelan bai etxean)

egiteko aukera ematea da.

4.1. Deskribapena

Birprodukzioko une honetan ikasleak aurkeztu den/diren esaldi-eredua(k)

irakasleak beharrezko <lerizkionhainbat aldiz errepikatuko du/ditu. Aurkeztu

dena ikasleak buruz ikasi beharreko elkarrizketa bada, berau ikastea izan·

go da une honetako eginbeharra. Esan beharrik ez dago elizitatzekoan ikas·

lea errore eta oztoporik gabe aritu baldin bada, ez duela errepikan aritu

beharrik. Ikasleak une hartan eragozpenak aurkitu bazituen edota errore·

ren batzuk egin, orain eduki berrietara jarri, finkatu eta erroreak zuzendu

behar ditu.

4.1.1.Praktika kontrolatua egiteko erarik egokiena

Erreprodukzioa da praktika kontrolatuaren motarik berezkoena eta gar-

biena, ikasleak aurkeztu zaizkion itemak ahalik eta justuen birproduzitzea

bait da helburua. Zehaztasun hau gramatikaren zuzentasunari dagokio eta

baita ahoskera eta intonazio zuzenari ere. Hizkuntzaren alderdiak (B.4)kon·

tutan hartuz, une honetan arreta hizkuntzaren forman jartzen da, ez esana·

hian edo berezko erabileran, hauek lehen unean (sarrerakoan) landu beha-

rreko alderdiak bait dira.

4.1.2. Iraupena

4.2. Erreprodukzio zehatzerako teknikak

Irakasleak honelako lanen premia ikusten duenean, eta askotan gertatu

ohi da, badu eskuartean hainbat aukera; hauek besteak beste:

4.2.1. Denak batera errepikatzea

a) Deskribapena

Teknika honek ikasleari aurkeztu zaizkion esaldi-ereduak errepikatze-

ko aukera ematen dio beste ikasleekin batera eta maisuaren gidaritzapean.

Teknika honen abantaila hauxe da: ikasleari itemak lasai eta besteekin

batera lantzeko aukera ematen diola, hori errazago bait da aurrez landuga-

beko itema irakaslearen aginduz beste ikaskideen aurrean errepikatzen ari-

tzea baino. Esan daiteke hau dela lehen entrenamendu pertsonala.

b) Prozedura

-Irakasleak aukeratutako elementua esaten du ozenki, esaldiari intona-



Irak.: Non egiten duzu lan? (Bi aldiz.) «Deriok» (edo keinu bat).

Ikas.: Non egiten duzu lan?

Irak.: «Berriz» (edota keinua).
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zio eta azentu egokia emanez, eta abiadura normalean. Zailtasunak eskatu

hainbat bider errepikatuko du irakasleak.
-Irakasleak keinu bat egiten du ikasleek errepikatzen has daitezen. Ho-

rretarako «denok» esan dezake edo eskuaz adierazi.

-Irakasleak nolarebait orkestra-zuzendariak egin ohi duena egiten du,

azentuak eta geldialdiak markatuz eta intonazio egokia adieraziz. Horrela

bakarrik mantendu ahal izango du taldea baturik.

-Lehenengo errepikaldian, agian, ikasleekin batera errepika dezake be·

rak ere esaldia, bere ezpainen mugimenduak ikasleei lagunduko diela uste

baldin badu,
-Ahal den bezain laster isildu egingo da irakaslea, taldeari hobeto en-

tzuteko.

-Zenbat aldiz errepikatu, elementuen zailtasunaren eta ikasle-motaren

baitan egongo da. Dena den, fase honi erritmo egokia ematea komeni da,

gehiegi luza ez dadin.

-Errepikaren edukia elkarrizketa denean, egokia izan daiteke taldea so-

laskideak diren hainbat zatitan banatzea. Bere solaskideari dagokion zatia

bakarrik errepikatuko du talde bakoitzak.

c) Ahozko errepikaren eredua

4.2.2. Atzekoz aurrera

Zenbaitetan ohar daiteke irakaslea ikasleek eragozpenak dituztela zen·

bait elementurekin edo berak ezarritako erritmoari jarraitzeko. Horrelakoe-

tan errepika zatika egin daiteke era honetan, esaterako:

-Herrian sortzen diren gauza garrantzizko guztiek merezitako heda·

pena izan dezaten.

Irak.: dezaten («denok» edo keinu bat).

Ikas.: dezaten.

Irak.: izan dezaten.

Ikas.: izan dezaten.

Irak.: hedapena izan dezaten.

Ikas.: hedapena izan dezaten.

4.2.3. Ahopean edo zizakadura

Ikasleak bere buruari errepikatzen dizkio ahopean irakasleari entzun-

dako elementuak. Ikasleak hori egiten duen bitartean, irakasleak, ondo ba·

<lerizkio,esaldia errepika dezake, abiadura aldatu, zenbait atal distortsionatu,

zerbait azpimarratu ...

Errepika-modu honek lehen esandako denak batera errepikatzea (4.2.1)

ordezka dezake, edo haren aurretik edo ondoren egin.
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4.2.4. Banakalw errepika

a) Helburuak

Teknika honek arreta ikasle bakoitzean jartzeko eta ikasleak dituen zail-

tasunez ohartzeko bidea ematen dio irakasleari.

b) Eredua

Harrner-ek (1983, 60. or.) emandako ereduari jarraiki egin daiteke

errepika.

- "Ongi"
Zuzen: K . (b- emua urua, behatzez)

- Beste ikasle bat seina·

v latzen du

Irakasleak ikas-
le seinalatzen ....•. Ikaslearen - Irakaslearen

edo izendatzen erantzuna feedbacka

du r-,
Okerra - Zuzenketa

Ohartzekoa da ez dela komeni ariketa hauetan ordena jakin bati jarrai-

tzea, ikaslea zabartu ez dadin bere txanda pasatakoan. Errepikaren zenba-

tekoari dagokionean, itemaren zailtasuna, errepikatu beharreko ereduak eta

ikastaldearen neurria hartuko dira kontutan besteak beste.

c) Adibidea

Irakasleak: (behin guztiok baterako errepika bukatu ondoren) Eder-

ki. Orain zuk, Andoni.

Andonik : Non egiten duzu lan?

Irakasleak: Ondo. Gorka.

Gorkak : Non egiten duzu lana?

Irakasleak: Lana?

Gorkak : A! Ez. Non egiten duzu lan?

4.2.5. Erantzuna bizkortzeko drilla edo eragipen-drilla

a) Helburuak

Eredu bat baino gehiagorekin arituz gero, lehenengoa esan dugunaren

arabera aurkeztutakoan, bigarrenari helduko dio irakasleak. Ikasleak elizi-

tatzekoan ondo egiten baldin badu eta falta duen guztia apur bat finkatzea

baldin bada, lehen bezala, denak batera errepikatzea/banakako errepika egi-

tea aski da. Elizitazioa egokia ez bada, behar den azalpena egingo da eta

gero errepika-ariketa egokia. Une horretatik aurrera, hurrengo eredua sar-

tu aurretik, egin daiteke erantzuna bizkortzeko drilla.
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Funtsean zera da: aurrera jarraitu aurretik atzera begiratzea, une horre-

taraino egin den lana finkatzeko.

Oso aproposa da teknika hau elkarrizketak, funtzio-sekuentziak, narra·

zio edo deskribapen-zatiak ikasteko, behin eta berriz hasierara itzul bait dai-

teke elementu berriei ekin aurretik.

Kontua zera da: ikasleak bat aukeratu egin behar duela eman zaizkion

ereduen artean (hau da, birproduzitu), emango zaion eragingarriaren arabera.

b) Prozedura

Honako eskema honi {.15)jarrai dakioke:

Eredua - Ikaslea

Argibideak seinalatzea izendatzea

Argibideak .15

Irakasleak ikasleei zer egin behar duten adierazten die. Horretarako, kei-

nuz, txartelez (adibidez, [±] D [1] ) edo hitzez balia daiteke.

Eredua seinalatzea

Irakasleak zenbait eragingarriren bitartez zein eredu erabili behar du-

ten adierazten die ikasleei. Esaterako:

. Hitz eragingarria («nekatuta»)

. Mimoa

. Marrazkia/argazkia seinalatzea.

. Ereduari zenbaki bat ezartzea.

Eragingarriek erantzunak sor ditzakete: «Anton oso nekatuta dago»,

«ardozalea da», «bizkaitarra da» eta abar.

Hasierako

sonnena

~
2. eredua

Elizltazioa

Sarrera Ere pika

(denak/ba·
naka)

Erantzuna
bizkortze-
ko drilla

Azalpena
3. eredua

4. eredua

'-~~ ••..•~~~~~~~~~~~~~-1-~~~·-4-l ' .•.......•

1

: 1
1 1

-- --- _l_ __ -- _JErantzun
zuzena

.16
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Ereduei zenbaki bat ezartzeko modu bat hauxe dateke: 
1. Sonia-Eibar 
2. Arantxa-Beasain 
3. Xabin-Gros 
4. lfiaki-Usurbil 

Zenbakiak 1, 2, 3 eta 4, ereduei dagozkie. 

Ikaslea izendatzea 

Azkenik, irakasleak ikaslea izendatzen du, berak nahi duena, erantzu- 
na bizkortzeko drillari hasiera eman diezaion. 

c) Adibideak 

Argi dezagun orain arte esandakoa adibide bat edo besterekin. 
Irakasleak lehenengo eredua aurkeztu du («Arantxa Beasaingoa da») eta 

bigarrena lantzen ari da. 
Irakasleak: Mikel. 
Mikelek : Ifiaki Usurbilgoa da. 
Irakasleak: Aitor. 
Aitorrek : Ifiaki Usurbilekoa da. 
Irakasleak: Entzun. Ifiaki Usurbilgoa da (bitan). 

Usurbilgoa ... Usurbilgoa ... 
Usurbil...goa ... goa (distortsioa). 
Usurbilgoa. Ifiaki Usurbilgoa da. Denok. 

Ikasleek : lfiaki Usurbilgoa da. 
Irakasleak: Ondo. Aitor. 
Hirugarren ereduari ekin aurretik, irakasleak eragipen-drilla egin nahi 

du eta horretarako argibideak ematen ditu. Esaterako: «Naiara, esaidazu non- 
goa den Arantxa», (Irakasleak agindua emateaz aparte erabili behar duen 
eredua ere adierazi dio.) 

N aiarak : Beasaingoa 
Irakasleak : Aitziber, eta lfiaki? (Eredua seinalatuz; argibidea ernan- 

da dago.) 
Aitziberrek: lfiaki Usurbilgoa da. 
Irakasleak : Ondo. Koldo, eta Xabin? (Hau hirugarren eredua da. Ar- 

gibidea lehendik emanda dago. Irakasleak eredua elizita- 
tu egin nahi du.) 

Koldok : Xabin Grosgoa da. 
Irakasleak une honetan azalpena egiten du (Grosekoa) berari derizkion 

teknikaren bitartez (3); eta errepika zehatzeko ariketari ekingo zaio, egoki 
irudituz gero. 

Ikasleek, aurkeztu diren eredu guztiak (normalean seiren bat) landu 
ondoren eta drilla menderatu dutenean, binakako Ian motz bat egingo <lute, 
denek praktikatzeko aukera izan dezaten. Lehenengo bueltan ikasle batek 
emango du eragingarria eta gero besteak. 
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Hemen deskribatu dugun prozeduraren arabera, .16 irudikoa izan dai 
teke aurkezpenereduaren moldea. Puntuzko marrak esan nahi du bide bat 
ez dela derrigorrezkoa, baizik eta zerbait motzmotz argitu behar denean 
erab il tzekoa. 

4.2.6. Birprodukzio zehatza eta elketrizketen ikaskuntza 

Baditu ezaugarri batzuk birprodukzio zehatzak elkarrizketen ikaskun 
tzan. Demagun irakasleak 1.2 puntuan azaldu den elkarrizketa aurkeztu duela 
eta, ikasleek elizita dezaten saiatu ondoren, ondo ikasteko birprodukzioari 
keten beharrean daudela. Zein sekuentziari jarraitu horrelakoetan? 

Hona adibide bat (A eta B txartelak (.1) arbelean ipinita, honela hasten da): 

Irakasleak : (A txartela seinalatuz.) Zein da zure izena?* * (lzartxoak 
item jakin bat errepikatu egin behar dela adierazten du. 
Behin azaltzen bada, behin esango da; bi badira, bi tan eta 
abar.) 
lrakasleak «denok» esaten du edota keinu bat egiten. 

lkasleek · * * * 
Irakasleak : Aitor. 
Aitorrek · * 
Irakasleak : Aitziber. 
Aitziberrek : * 
Irakasleak : Gentzane. 
Gentzanek · * 
lrakasleak : (B txartela seinalatuz, «entzun» esaten du.) Nire izenaJuan 

da. * * (Ondoren arestian aipaturiko prozedurari jarraitu 
ko zaio berriro.) 

1. eredua 2. eredua 1 eta 2. ereduaren 
lrakaslea=eTaldea ..... t lrakasleaseTaldea ..... ...__ erantzuna bizkor- 
Ikasleak Ikasleak tzeko drilla 

Ikaslea  Ikaslea 

! 
(1,2,) 3 eta 4. ere 4. eredua 3. eredua 
duen erantzuna Irakaslea Taldea _.. Irakaslea ..... Taldea ,.. 
bizkortzeko drilla - � 

Ikasleak Ikasleak 
Ikaslea • Ikaslea 

.17 

Orain, hirugarren eredua errepikatu aurretik, erantzuna bizkortzeko dri 
lla egingo da. lkasle bati 11] tarjeta emango dio eta [] tarjeta beste bati. 



166 Euskara-irakaslearen eskuliburua

Orain, tarjeta horiek dituzten ikasleei, arbelean dauden pertsonaiak direla

esango die. [IJ tarjeta duena eskuaz seinalatuz eta aldi berean A txartela,

ikaslearengandik «zein da zure izena» elizitatzen du. Gero, prozedura bera-

ri jarraituz, baina oraingoan B txartela azalduz, beste ikaslearengandik «ni-

re izenaJuan da» elizitatuko du. Bi ikasle horiek beste biri emango dizkiete

beren tarjetak eta lehengo gauza bera egiten da behin eta berriz hirugarren

eredua sartu aurretik. Behin hirugarren eredua («eta zure abizena?») landuz

gero, 1. eta 2. ereduak lantzeko prozedura beraz, ez da erantzuna bizkortze-

ko drillik egingo 4. eredua (<<nireabizena Fernandez da») landu arte, norma-

lean galdera orori erantzuna eman behar bait zaio.

Laburbilduz, honela eman daiteke elkarrizketak ikasteko ikasteknika;

1. Irakasleak 1. eredua ematen du.

2. Talde osoak errepikatzen du eredua.

3. Ikasle batzuek, banaka, eredua errepikatzen dute.

4. Irakasleak 2. eredua ematen du.

5. 2 eta 3. puntuak berriro.

6. 1 eta 2. ereduan eragipen-drilla,

7. 3. eredua sartu.

8. 2 eta 3. puntuak berriro.

9. 4. eredua sartu.

10. 2 eta 3. puntua berriro.

11. 3 eta 4. ereduen eragipen-drilla.

12. 1 eta 2. ereduen (eta nahi izatera, 3 eta 4.arena) eragipen-drilla,

13. 5. eredua sartu.

Etab.

.18

4.3. Erroreak zuzentzeko eredua

Orain aurkeztuko den ereduak (.18)hasierako sormen-unerako zein bir-

produkzio zehatzerako balio du; baita praktika kontrolaturako ere (D).

Eredua praktika askeko (E) zuzenketan ere erabil daiteke, baina gogoan

hartuz une horretako zuzenketan zer zuzendu zorrotzago aukeratuta egin

behar dela, item garrantzitsuenetan arreta jarriz eta ez ikasleek egindako

akats guztietan.

Irakasleak il<aslea· E giten ez badu, Ikasleak egiten ez Ikasleek e:<ln ba· 1 Errorea egin men

rl adierazten dio errorea non da· badu, !>este il<as· dute , irakasteak ikasleari oker se-

errorea. egin duela 1->
goen azalduko dfo i- leak l<onbidatzen 1-+

berak egingo du. 1--o goen esa1d:ia zuzen

eta . zuzenueko es- edo nolakoa den dttu. esan erazi.

jatsen dio. eta 2U .Zentzeko es-
ketzen d!o.

5. Hasierako sormena

Irakasleak, ikasleak aurkeztu zaizkion ereduak elizitatzeko inolako era-

gozpenik ez duela ikusiarren, input berria finkatzeko nolabaiteko praktika

kontrolatuaren beharra duela uste baldin badu, bere sormenaz baliatzeko

aukera emango dio. Sormenak, ikaskuntzan hainbesteko garrantzia duen fak-

tore honek, ikasprozesuaren hasiera-hasieratik behar du izan bere lekua, eta

gero praktika kontrolatuaren unera ere .zabaldu behar du.
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Une honetan ikasleak ereduak bere kabuz ekoizten saiatu behar du, hau

da, ez da aurkezpenekoan eskaini zaizkion ereduen errepika soilean aritu-

ko, birprodukzio zehatzaren unean (.4) eta erantzunaren eragipen-drillean

(4.2.5)gertatzen den bezala.

Lehen ere ikasleak agian izango zuen bere sormena lanean jartzeko auke-

ra. (Item batzuk -esaterako, zenbait egitura- ematen ari badira, irakasleak,

item horietako bakoitza elizitarazi ondoren, eman ditzake zenbait eregings

rri ikasleak, irakasleak gidatuta, haien antzeko esaldiak molda ditzan. Ho-

rrela irakasleak egiaztatuko du ikasleak azaldu berri diren itemen esanahia

ulertu duen ala ez duen.)

Garrantzi handia du eduki berriak norbereganatzeko lehen une hone-

tan ikasleari ikasten ari den elementuak sormenez erabiltzeko parada ema·

teak, aldez bederen, nahiz eta jakitun egon erroreak egingo dituela (IH, 1986c,

53. or.). Ikasleak aprobak egin behar ditu, eduki berriekin jolasean aritu,

nolarebait esateko. Adibidez, lehenaldiko ohiturak adierazteko era azaldu

baldin bada, ikaslea bultza daiteke bere eskola-garaiko ohiturez hitz egitera

(ikus pertsonalizazioa: D.S).(Badubere garrantzia aurkeztu diren itemak era·

biltzeko beste testuinguru batzuk -aurkezpenekoez aparte- eskaintzeak.)

Baina irakasleak, batzuetan, hasierako sormen-praktika gidatua hobe·

tsi dezake. Adibidez, «atsegin duzu» itema eman bada, irakasleak arbelean
taula bat (.19)egin dezake:

Izena Baratxuria TxakolinaKipula Piperra

•.......... - -- - --1- -----· ---- ....p •••••••.••••••••.•.•••••••.•.••.__-----· ·

------- --i·------· · -·!•• ,,_~------ .
1

•
.19

Ikasle baten izena idazten du irakasleak horretarako laukitxoan. Ikas·

kideek ikasle horri galdetzen diote ea atsegin dituen laukitxoetako janari·

-itemek. Irakasleak (·ez edo +bai) markatzen ditu erantzunak. Gero beste

ikasle baten izena jarriko da eta, horrela, bukatu arte.

Ikasleak era horretan irakasleari ematen dion feedbacka behar-beha-
rrezkoa da:

· Ikasleak input berria (forma, esanahia, erabilera) menderatzen duela

edo bide onetik dabilela egiaztatzeko.

-Egindako erroreak zuzentzeko. Une honetan ikusiko du irakasleak ge·
ro jarraitu beharreko bidea.

6. Idatziaren lekua aurkezpenean

Zer egiteko du idazkiak eduki berrien aurkezpenean? Noiz hasi behar

da hori erabiltzen, eta nola? Zein dira horretarako arrazoiak? Hona aztertu·

ko dugun zenbait puntu.
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6.1. Idatzia erabiltzeko arrazoiak

Idatziaz baliatzeko arrazoien artean oroimenarekin zerikusia dutenak

aurkeztuko ditugu {3C.1.7.2.deta 1.7.3)eta zenbait ikasleren ikasteko estra

tegiarekin lotuta daudenak {3C.1.9).

- Idaztea ahozko aurkezpenaren finkagarria da.
- Eduki berrien inguruko informazioa idatzi eta ondo antolatzea errefe-

rentzi puntu da ikasleak, berak nahi duenean, birpasa eta kontsultak egin

ditzan.

Ikaskuntzako estrategiak

- Ikasle batzuek, dirudienez, hobeto erantzuten diete idatzizko eragin-

garriei ahozkoei baino.

- Ez da ahaztekoa helduak segurtasuna behar duela (3C.1.8).Ikasleak aur-

kezpeneko une batean eduki berrien egiaztapide idatzia behar du, ondo sis-

tematua. Ikasleak jakin behar du egokiera hori emango zaiola, bestela

itsumustuan apunteak hartu eta hartu aritzeko arriskua bait du, arreta bes-

te zerbaitetan bakarrik jarri ordez;

- Ikasleak hizkuntzaren forma idatzia eta ahozkoa erlazionatzen ikasi

behar du. Elementu berriak ulertu eta ahoz ekoizteko gauza izateaz aparte,

idatzi eta irakurtzeko ere gauza izan behar du. Horretarako, input idatziare-

kin topo egiteko aukera ere eman behar zaio. Hau ezinbestekoa da ahozko

aurkezpenaren kasuan, gero ikasleak bestelako ariketak egin ahal izango

baditu. Aurkezpena bukatu eta gero, zenbait ariketatan zerbait irakurtzeko

eskatuko zaio; beste zenbaitetan, idazteko. Ikaslea nekez izango da gauza

tankera horretako ariketak ondo egiteko, input berriaren idatzizko formak

aurrez ikusi eta ondo ikasten ez baditu.

6.2.- Noiz sartu idazketa aurkezpen-prozesuan?

Aurkezpenaren nolakoarekin estu lotuta dago galdera honen erantzuna.

- Output-input ereduan eta zuzenketarako aurkezpenean, idatzizko ata-

zaren bat egitea izan daiteke aurkezpenaren abiapuntua.

- (Ahozko ekoizpena helburu ez duen hizkuntz aurkezpena: .3). Behin

eduki berria aurkeztu ondoren, irakasleak ikasleei eskatzen die haren itxu-

rako esaldia/testua idatz dezatela ereduari doitua (hasierako sormena).

Oso komenigarria da ikasleak idatzitakoa zuzentzea. Modu bat izan dai-

teke, ikasleak nork bere lana egiten ari diren bitartean, batek bere erantzu-

nak arbelean idaztea. Ariketa bukatzean, arbelekoa eztabaidatu· eta

zuzenduko da, (Modu hau ariketa itxietarako -erantzun bat bakarra

dutenetarako- da egokia.)

- (Ahoz birproduzitzea helburu duen hizkuntz aurkezpena: ,3).Hasiera-

ko sormen-unearen ondoren eta aurretik sar daiteke horrelakoetan idazke-

ta, ikasleari eduki berriak erabiliz idatz eraziz.
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Idazketa honek, aurkeztu den hizkuntzaren sistemen alderdi nagusiak

laburbiltzea xede duenak, ez luke inoiz kopia hutsa izan behar. Horrek esan

nahi du era batera edo bestera ikaslea inplikatu egin behar dela honek ezer

idatzi aurretik. Nola, ordea?.

- Arbelean idazten zoazen ahalean, elizitatu ikasleengandik.

- Garrantzizko informazioa (formari, esanahiari, funtzioari, erabilerari,

azentuari, intonazioari, ortografiari ... dagokiona) idatzi, esaldi osoak eginez

eta diagramak, marrazkiak, sinboloak ... erabiliz.

- Askotan, komeni da egiaztatzea ikasleek arbelean dagoena zuzen ko-

piatu dutela, batez ere hasierako mailetan. Irakaslea ikasgelan batera eta

bestera ibil daiteke eta ikasleek idazten dutenari begiratu.

. Birprodukzio zehatzekoan erabilitako ereduak (arbelean daudenak) ko-

piatzea izan daiteke lana .

. Aurkezpenean azaldutako ereduak (arbelean daudenak, baina osatu ga-

be) osatzea izan daiteke lana .

. Hasierako sormenean lan idatzi bat egin daiteke. Ordurarte azalduta·

ko ereduez baliatuz, horien antzeko idazkiak egiten ditu ikasleak.

. Idazki paraleloen ariketa egin daiteke. Ikasleak badu testu-zati bat, edu-

ki berriak dituena, eta beste testu bat idatzi beharko du, haren antzekoa.

Aurkezpenekoan idazteak duen egitekoa aztertuz, komeni da gehitzea,

irakasleak hainbat gauza azpimarratu eta azaltzeko arbela erabiltzen duen

gisan, ikasleari ere eska diezaiokeela noiznahi zerbait idazteko. Adibidez,

denbora-marraren bat.

6.3. Idazketa aurkezpena bukatutakoan

Aurreko ataletan analisatu den input-output ereduaren aurkezpen-unean

hainbat ildotik ibil daiteke, J irudian ikusi den bezala. Funtsezko egitekoa

da, ordea, aurkezpen-mota edozein delarik ere, ikasleak prozesuaren hasie-

ratik item berrien esanahia ulertu duen ala ez duen egiaztatzea.

Elizitazioa, itemak ahoz birproduzitzea helburu duen aurkezpen-unean,

akatsik gabekoa izatera, hasierako sorkuntzara igaro daiteke zuzenean (ira-

kaslearen erabakipean geratuko da eduki berrien-batzuen bederen-alderdi

formalen azalpen arin bat aurrez egitea ala ez egitea; eta era berean ezauga-

rri fonologikoena erreprodukzio zehatza).
Itemak ahoz errepikatzea helburu ez duen aurkezpenean, ordea, irakas-

leak erabaki beharko luke ea elementuen alderdi formal batzuk ala orto-

grafia azpimarratu behar diren (hau oso gutxitan egingo da ahozko

aurkezpenean, non lana ahozkoa bakarrik bait da, eta ikasleak ez bait du

irakurri eta idatzi beharrik).

Dena den, beti, eta are gehiago ikasleek item berrien aurrean zailtasun

handiak aurkitu dituztenean, arbeleko laburpena emango da aurkezpen ona

ren lagun. Izan ere, ikasleek hizkuntzaren erregistro argia behar dute eduki.

6.3.1. Nola egin
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6.3.2. Adibideak

a)

dut

Funtzioa: erabakiak azaltzea

+ 1aditzlaguna 1
1

· ko
Forma: !Objektua 1 + aditza +

- go

Adibidea: kafea hartuko

b) Honako hau idatz daiteke 1.2 puntuko adibidean:

Bostgarren unitatea

- Informazio pertsonala eskatu eta eman.

- Hizkuntz formak:

·Nongoa za-
ra?

· '!biasakoa

(naiz).

- Eta (zure)
abizena?

- (Nire abize-
na) Fernan-

dez (da).

·Zein da zu-
re izena?

- (Nire izena)

Juan da.

- Non bizi za-

ra?
- Donostian

(bizi naiz).

- Zertan ari-
tzen za-
ra?/Zer lan
egiten
duzu?

·Mekanika

ria naiz.

- Non egiten
duzu lan?

- Donostian.
Garaje
batean.

Izen propioen deklinabidea:

Bokala

Nongoa

Non

Hernanikoa

Hernanin

Bokalez eta kontsonantez bukatzen diren izen propioen deklinabidea

azaldu nahi izanez gero, honako hau dateke laukia:

Bokala Kontsonantea

Non 1 Altzan

Nongoa Hernanikoa
Eibarkoa -N, L + goa: Irungoa
Grosekoa Usurbilgoa
Londreskoa, Pariskoa

Beasainen, Eiharren, Madrilen

Parisen

c) Ordezkapen-taula

(Ikus 3.2.3.)
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d) Arauen formulazio esplizitoa

(Ikus 3.2.2)

6.3.3. Oharrak

Irakasleak zehatz eta mehatz prestatu behar du une honetako lana: ar·

belean zer idatziko duen eta idatzitakoa nola antolatuko duen erabaki. Gau-

za bat bada ahaleginean saihestu beharrekoa: ez dadila izan testuinguruz

kanpoko kopiaketa hutsa eta azkarregia, horrela errore asko egingo bait li-

rateke (formaren, hitzen lekuaren, erregistroen, estiloen eta abarren aldetik).

Ez da beti beharrezkoa ikasleak kopiatzea. Erantzunak arbelean kopia-

tu gabe ere elizita erazi dezake ikaslearengandik irakasleak, eta gero labur-

pen bat eman ikasleei. Adibidez, .10 eta .12 aurrean direla, baina .12.eko

laukiak estalita, elizitatu lauki horietan idatzi beharko litzatekeena eta gero

.12 tira banatu. Antzeko gauza bat egin daiteke deklinabideen taulekin ere.

1.Terminoen zehaztapena: «kontrol» hitza «praktika kontrolatua» esa-
ten denean

D ) Praktika kontrolatua

Item berriak aurkeztu ondoren, input-output ereduaren jarraipenean,

ariketa kontrolatuak datoz.

Zer esan nahi da «kontrol» terminoarekin? Funtsean ikaslearen aukera

linguistikoa egiteko gaitasunari dagokio irakaslearen aginte-maila edo pre-

sentziari baino gehiago (irakaslea beti dago present aurkezpen-unean).

E puntuan aztertuko ditugun ariketa ahozko eta idatzietan, praktika as

kean alegia, ikasleak beti izango du bere hizkuntz tresneriako elementuen

artean (egoerari dagokion eran, komunikazioko ekintzaren nolako eta hel-

buruen arabera) aukera egiteko abagadunea. Orain, ordea, aukeramena rnu-

rritzagoa da, (zenbaitetan oso motza baina ez hutsa, birprodukzio zehatzean

edo erantzuna bizkortzeko drilletan bezala); eta beti izango da gidatua.

2. Beharrezkoa al da praktika kontrolatua?

Ariketa manipulatzaile delakoek (ahozko errepika eta hizkuntz formak

ordezkapen eta transformazio bidez manipulatzekoek) zalantza asko sortu

dizkiote zenbaiti. Ez da batere argi ikusten zer eginkizun izan dezaketen

ikasprozesuan drill kontrolatuek, ezta erabili behar diren ere.(Hubbard, 1983,

24. or.)

Zalantza hauen iturburua, dudarik gabe, ikasprozesu audiolingualetan

dago eta, azken-azkenean, ikaskuntzaren teoria behabioristetan (ikastea ohi-

turak sortze hutsera mugatzean, egiteko nagusia errepikari egozten baitzaio).

Adimenaren ahaleginak duen eginkizuna (3C.1.1)berraurkitu zenez geroz-
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tik eta afektibitatea kontutan hartu ondoren (3C.3),pentsatzen dute batzuek

hizkuntza bat norbereganatzeko modurik onena benetako hizkuntz ekin

tzen bidezkoa dela. Horrek praktika kontrolatuko ariketak arbuiatzera edo,

gutxienez, lan horretan zabartzera eraman ditu, orain arteko on guztia ur

zikinarekin batera bainera-zulotik behera joateko arriskuan ipiniz (Mujika,

1986).

a) Aspergarriak dira, aspertzeak berekin dakartzan ondorio guztiekin

(3C.3):batez ere motibazioa galtzea. Lehen dena gramatika-ariketa izan

ohi zen, jo eta ke aspertzeraino. Eta hori ez da egoki (Mujika, 1986)

-horixe bera, baina irudiz, dio Ely-k bere liburuaren azalean (Ely,

1984).

b) Gehiegizko errepikapenak edo egoera edo testuren bat gehiegi usti-

ratzeak, bestalde, malgutasunik eza ekar dezake, landutako hizkun-

tza beste testuinguru edo egoeretan ezin erabiliak azalduko duena,

edota gehiegi erabiltzea, baita egoki ez datorren egoeretan ere (3C.

1.7.1,3.C.1.5eta 3C.1.6).

c) Adimenaren aldetik, benetako erasoa da zenbait praktika kontrolatu·

-rnodu ikaskuntzako mekanismoentzat (3C.1.10).

d) Zenbait praktika kontrolatuk (esaterako, forma lantzeko drill hutsez)

ikaslea hizkuntz arazoak zuzen konpontzera daramate hizkuntzaren

esanahia batere edo ia batere ulertu gabe. Beraz, bada arrisku bat:

landutako egiturak ikasi gabe gelditzekoa, oihartzuna bezala galdu

egingo direlako.

e) Zenbait praktika kontrolatuk ez du komunikazioaren berezko izaera

edo erabilerarekin zerikusi handirik (3B.3.2.1)Ariketak erabat artifi-

zialak gertatzen dira eta, horrela, behar bezala ez ikasteko edo ez era-

biltzeko arriskua dago (ikus 3C1.5, 3Cl.6 eta B.4).

2.1.Praktika kontrolatuari egiten zaion zenbait kritika

Begien bistakoa denez, praktika kontrolatuak ugariagoak izango dira

2.2. Zergatik da beharrezkoa fase hori?

Aurreko kritika horiek ez gintuzkete gezurrezko ondorioetara eraman

behar, baizik eta duten egi zatia aztertu eta berorien mugak gainditzeko mo-

duak bilatzera. Hori izango dugu gai 2.4 puntuan. Orain fase horren beha-

rra azaldu besterik ez dugu egin nahi.

3C.1.7.1puntuan esan denez, ez da buruzkoa zerbait berri aurkeztu de-

lako, besterik gabe, ikasleak bereganatu duela pentsatzea. Ikasteak denbo-

ra eskatzen du (3C.l.10).Beraz, ez dago bapatean aurkezpen-unetik (berez

da hau kontrolatua) praktika askera igarotzerik (ikus 3. kap.:15).Horregatik,

beharrezko gertatzen da tarteko ekintzak egitea (3D.1.5.3),ikasleari aurreko

unean aurkeztu zaion inputa bere ekoizpen-tresnerian itsasten laguntzeko.

2.3. Maila aurreratutakoetan ere bai
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behemailetan, maila horietako ikasleek zailtasun askorekin egiten bait du·

te topo.

Aurreratutako ikasleak askoz ere gaitasun handiagoa du aurkitzen di-

tuen eragozpenak gainditzeko. Hala ere, komeni da zailtasun-iturri diren arlo

guztiak praktika kontrolatuaren bitartez ere lantzea, irakaslearen gainbegi-

rada arretatsuaren zainpean ekintza egokiak antolatuz. Intonazioak, errit-

moak, kontrakzioak eta horrelakoak ahozko hizkuntz egoera askotan zail·

tasun-iturri izan ohi dira maila horietan ikasleentzat. Zailtasun berezia du

ikaslearentzat unean uneari dagokion hizkuntz erregistroa erabiltzeak ere,

Bestalde, ez da ahaztu behar maila horietako ikasleak hizkuntzaren ezagu-

tza hobetu egin nahi duela. Justutasun eta zuzentasunean oinarritutako la-

na, beharrezko eta komenigarria izateaz aparte, motibagarria ere izan dai-

teke zenbaitetan.

Hizkuntz formen tanke·
ta, helburua
-egiturak azkar eta
zehazki ekoiztea,
-herauek manipulatzea
duena.

Hizkuntzaren erabi-
lera berezkoa edo
informazioa elkartru-
katzea helburu duen
lana.

2.4. Kritikak gainditzen

-Hasteko, esan dezagun oso okerra delapraktika kontrolatua eta manipulazio-

-ariketa ez bereiztea. (Une honi emandako sail honetan sartu dugu zenbait

adibide, manipulazio-ariketa ez dena).

Balio oso-osoa du praktika kontrolatuko ariketek hizkuntzaren berez-

ko erabileraren antzik handiena behar dutela esateak, Horrek esan nahi

du moldatuko diren ariketek helburu nagusia egiturak edo funtzioak lan·

tzea izango badute ere, komunikazioko benetako elementuak ere behar di-

tuztela izan (3B.3.2.2,Revel: 1979eta 1.kap.), inprobisazioari ere lekua ema-

nez. Sormen-apur batekin elkar daitezke «formak lantzea» eta «esanahia

elkartrukatzea» (Lewis, 1985, 81.or.),irudian (.20) azaltzen den bezala.

- Ekintza benetakoetan aritzeari dagokionean, bereziki gogoan edukitzekoa

da 3B.2.5 eta 3B.3.3 puntuetan egin den analisia.

Ariketa mekanikoa Ari.keta ko
munikatiboa

.20

- Azkenik, komeni da gogoratzea egiatan badituela bere arriskuak egitura

bera edo esponente funtzional bera edo egoera bera gehiegi jorratzeak. Ikas-

leak item baten erabilera egoera jakin bati bakarrik lotzerik nahi ez badu-

gu, item hori beste zenbait testuingurutan ere landu beharko da.



Praktika kontrolatua eskatzen duten arloak mugatzerakoan, komeni da

irakasleak bere buruari B.2 puntuan egin diren galdera oinarrizkoak egitea.

Guztia ikaslearen beharren sakontasun eta nolakoaren baitan egonik ere,

esan daiteke jeneralean honako gauza hauek egiteko gai izan behar duela:

- Ahozko testuinguruan itema ezagutu eta jariotasunez eta ulertzeko

moduan adieraztekoa.

· Itemaren idatzizko forma ezagutu eta zuzen idaztekoa.

Eta, denboraz, berezko testuinguru guztietan ulertu eta erabiltzekoa.

Beraz, aurkezpenaren ondoren, ikasleak honako lau hizkuntz arlo hauek

landu beharko ditu:

a) Askotariko testuingurutan itemak entzun. (Entzumen-ariketak langai

diren itemak dituzten testu mailakatuen bitartez.)

b) Askotariko testuingurutan itemak irakurri. (Irakurmen-ariketak langai

diren itemak dituzten testu mailakatuen bitartez.)

c) Ahozko adierazmena: askotariko testuingurutan itemak manipulatu,

zuzen, behar den azentuaz eta intonazioaz ahoskatuz. (Ahozko drillak
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3. Praktika kontrolatuko unearen helburua

Zeintzu dira input-output ereduaren barruan, une honetako helburu be·

reziak?

Aurkezpenekoan bezala, praktika kontrolatuan ere ikasleari lagundu egin

nahi zaio bere interpretatzeko abildadeak garatzen eta soinuak, sekuentziak,

egiturak edo esamoldeak zehazki, erritmo eta intonazio egokiaz, ekoizteko

jariotasuna lortzen. 30 puntuan adierazi den bezala, ekintza horiek azkar

eta erraz burutzeko gaitasunik gabe ezingo du ikasleak komunikazio-gaita-

sunik lortu.
Une honetako helburu berezien artean, honako hauek azpimarra dai-

tezke:
a) Eduki berriak testuinguru desberdinetan ulertzeko (harrera-maila) eta

testuinguru horietan erabiltzeko (ekoizpen-maila) hasierako gaitasu-

na egiaztatzea.
b) Ikasleari aurreko fasean aurkeztu zaion inputarekin aprobak egiteko

aukera eman behar litzaioke, neurri egokian kontrolatutako ariketen

bitartez formak hobeto gogoan hartu eta barneratzeko eta esanahiaz

jabetzeko aukera emanez. Horrela bakarrik itsatsiko ditu eduki be-

rriak bere tresnerian eta behar hainbateko konfidantzaz erabiliko.

c) Ikasleari lagundu eduki berriak egoera berritan aplikatzen, esangura-

tsu izango diren egoeratan eta hizkuntzaren hiru alderdiak azaltzen

dituztenetan (tankera, esanahia eta erabilera).
d) Ikasleak item berriak beste testuinguru batzuetara hedatzea lortu, hau

da, esanahia lantzea.

Laburbilduz, une honetako helburuak dira: ikaslea item berrietarajar-

tzea, berauen hiru alderdiez duen ezagutza finkatzea (B.4)eta bere ekoizpen·

-tresnerian itsats ditzan kontrolpean laguntzea.

4. Praktika kontrolatuaren lau arloak
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egin, landu nahi diren itemak dituzten elkarrizketa ezarriak eta elizi-

tatuak.)

d) Idatzizko adierazmena: itemak askotariko testuingurutan landuz. (Lan·

gai diren itemekin ariketa idatziak.)

Lehen zehazkiago aipatu ditugu lau-arlo hauek 3. kapituluko D atalean.

5. Praktika kontrolatua pertsonaldu

3C.3 puntuan, eragin afektiboa aztertzean, prozesu didaktikoa pertso-

naldu beharra aipatzen da eta hori une guztietan egin behar dela, esangu-

ratsu izango baldin bada. Praktika kontrolatukoan ere ezin muga daiteke

hizkuntzaren ikaskuntza asmatutako mundu batera ekintzen edukiak edo

topikoak aukeratzerakoan. Jakina, asmatutako pertsonaia eta egoerek ba-

dute beren lekua une honetan, benetako pertsonaia eta egoerek duten beza-

laxe, baina irakasleak bere aurrean dauka egitazko mundua: ikaslea, bere

kezka eta esperientziekin, bere nortasun eta sentimenduekin. (.8)

Ikus dezagun, adibidez, nola pertsonal daitekeen drilla. Pentsa dezagun

drilla talde handi batean ari dela egiten eta hainbat gauzaren argazki edo

marrazkiak direla suspergarriak. Adibidez:

Irak.: Aitorrek atsegin du mendira joatea. Eta Mirenek?

Ikas.: Mirenek hondartza du atsegin.

Irak.: Eta Jonek?

Ikas.: Arrantza.

Irak.: Eta Gentzanek?

Ikas.: Seiluak biltzea.

Irak.: Eta Pellok?

Ikas.: Futbola du atsegin.

(Pertsonalizazio·unearen hasiera.)

Irak.: (Ikasle bat seinalatuz.) Xabierrek txirrindua du atsegin?

Xabierrek.: Ez.

Irak.: Hondartza?

Xabierrek.: Bai. Oso atsegin.

Irak.: (Beste ikasle bati.) Xabierrek ...

Ikas.: Xabierrek hondartza du atsegin.

Irak.: Edurne, zuk atsegin duzu hondartza?

Edurnek.: Ez.

Irak.: Eta gauez ateratzea?

Edurne.: Bai.

Irak.: Kepa, zuk atsegin duzu gauez ateratzea?

Kepak.: Bai horixe.

Pertsonalizazio-unehonetan irakasleak hainbat galdera egin dezake,ikas-

leak egia esaten ari direla egiaztatzeko. Adibidez, Keparen erantzuna en-

tzunda, galde dezake: «nora joaten zara?» Horrela adierazten zaio ikasleari

drill soila baino gehiago ari dela egiten, bere ikasleez interesaturik dagoela

irakaslea.

Elkarrizketak pertsonaltzeak ere ez du zailtasun berezirik (ikus 7.2pun-

tuko minielkarrizketak: a) eta b).
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6. Argibideak emateko eredua

Ekintza asko eskaintzen zaio ikasleari praktika kontrolatuan eta askean.

Arrakasta, aldez behintzat, ematen zaizkion argibideen baitan egongo da.

Honako eredu honek (.21)lagun dezake eginkizun horretan:

Talde handia

Demostrazioa: 1Ataza burutzea 1/Azalpena: Demostrazioa:
zer eta

__,.
irakaslea-irakaslea - ikaslea-ikaslea ~

nola egin

Taldeak/bikoteak

7. Inputaren kontrola praktika kontrolatuko unean

Honelako ekintzen beharra aztertu da 2.2 eta 2.3 puntuetan. Baina nola

kontrolatu inputa ekintza horietan?

7.1. Arazoa: irtenbideak

Arazoak badu bere garrantzia, batez ere ikasleak taldeka edo binaka

lanean jartzen direnean. Prestakuntza eta kontrol egokirik gabeko ekintzek

oso ondorio txarrak izan ditzakete ikasle helduarentzat, 3C.2puntuan ikusi

den bezala. Inputaren kontrolak arazoa konpon dezake, beste ikasle baten

eskutik helduko den inputa ikaslearentzat ulergarria ez ezik zuzen samarra

ere izan dadin arduratuz.

Minielkarrizketa eta antzeko ekintzak (7.2),ariketa analitiko komuni-

katiboak (8.1.2.c)eta hainbat drill-rnota tresna bereziak dira eduki berriak

lantzeko helburua duten ekintzetan erroreak saihesteko, lana talde handi-

tan egiten ez denean.
Orain zenbait adibide ematen dira. Alde batetik, minielkarrizketa-rnar-

koak eta, bestetik, narrazio-moldaketak.

Lehenengoari buruz gogoan izan benetako mikroelkarrizketak direla,

luzeagoak ere izan daitezkeen arren. Erabiliko den hizkuntza, funtsean, kon-

trolatua da. Ariketa askexeagoa gerta daiteke, adibidez, ordezkapenerako

aldaki gehiago sartuz. «Nola?»,»zergatik?» eta antzeko galderak ez dira sus-

tagarri txarrak izaten erantzun libreagoak lortzeko. Begien bistakoa da no

rabide askotako elkarrizketa-markoak. antola daitezkeela, unez une egiten

den aukeraren baitan (2.adibidea, esaterako).Honek zailtasuna apur bat area-

gotu egiten du.

7.2. Adibideak

7.2.1.Minielkarrizketa-«markoak»

Elkarrizketa-markoa ikasleari elkarrizketa txiki bat edukitzeko aukera
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ematen dion teknika da, erroreak egiteko arriskua asko murrizten delarik. 
Adibide batzuen bidez azalduko dugu: 
a) Hubbard-en liburuan (1983, 186. or.) oinarritzen da adibide hau. 

· Irakasleak orri bana ernaten die ikasleei, bertako galderei erantzuteko: 

. Idatzi zu izandako hiri bat, bi edo hiruren izena(k} . 

. Idatzi hiri horretan (horietan) ikusitako leku baten izena. 

· Irakasleak elkarrizketa motz bat moldatzen du ikasleetako batek ernan- 
dako informazioarekin. 
A. Izan al zara inoiz Estanbulen? 
B. Bai. (Ez, baina n bai, 
A. Benetan? Eta noiz joan zinen? 
B. Urte bete edo bada. 
A. Eta zer moduz ibili zinen? 
B. Santa Sofia eliza ikustera joan nintzen. (Leben beste erantzun bat 

eman bada, oraingoa ere haren araberakoa izango da.) 
· Elkarrizketa, aurkeztu eta aurkezpen-unean esandako prozeduraz (tal- 

deko errepika, banakakoa, erantzuna bizkortzeko drillak), buruz ikas- 
ten da. 

· Gero, talde handian drill txiki bat egin daiteke letra makurtuaz idatzita- 
ko hitzen lekuan beste batzuk jarriz, ikasleek emandako inforrnazioa- 
ren arabera irakasleak moldatu duen zerrendatik hartuta. Zerrenda 
horretan ikusitako lekuen izenak azalduko dira, baina ez bisitatzaileenak. 

· Azkenik, irakasleak (.22) taularen kopia bat ematen die ikasleei, baina 
bete gabekoa. 

H I R I A K 

lkesleek 

.22 

Ikasleek, beren kideek ikusitako lekuen berri jasoko dute, ikasgelan 
batera eta bestera ibiliz. Ikasle bakoitzak here taula beteko du besteekin 
hitz egin ahalean, bisitariaren izena, egon den hiria eta ikusitako lekuak 
jasoz. (Irakasleak Ian hau nola egin azaltzerakoan, taulako lauki bat edo 
beste beteko du, arbelean jarri ondoren.) 

b) Hainbat eredu aurkeztu ondoren, honako hau egingo du irakasleak: 
· Arbelean idatzi. 
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A. Konbitea; joango al gara? 
(denbora eta lekua) 

B. Ezezkoa: Sentitzen dut, baina ezin dut. 
Arrazoitu erantzuna. 

A. Beste konbitea: Eta .. 
B. Baiezkoa: Bai. Hori bai, 

Edo ezezkca: Ez. Aste honetan ezin dut. 

- Ikasleei agenda bateko edozein astetako orria banatzen zaie. 
- Ikasleek okupaturik dauzkaten egunak markatzen dituzte, unez une 

zer egingo duten azalduz (informazioa benetakoa edo asmatua izan 
daiteke), 

- Talde txikitan edo ikasgelan batera eta bestera ibiliz, ikasleek elkarri 
konbiteak egingo dizkiote, une aproposa bilatzen saiatuz. 
Ikasleak hainbat errore egingo ditu agian zeregin hau betetzerakoan (leku- 

denborazko adberbioetan, adibidez), baina ez input berria lantzerakoan (kon- 
biteak nola egin), arbelean bait dago agirian horretarako behar den hizkunt- 
zaren eredua. 

c) Pentsa ikasgaia bidaien inguruko informazioa eskatu eta ematea dela. Prak- 
tika kontrolatuan, A eta B tarjetak (.23) bana ditzakegu. A tarjeta duten ikas- 
leek elkarrizketa txiki bat egingo dute B dutenekin. Telefonozko elkarriz- 
ketaren itxura biziagoa izan dadin, elkarri bizkarra emanda egin dezakete 
ariketa. 

Bidaiaria (A) 
Deitu bus-geltokira eta galdetu ea Do- 
nostia, Gasteiz eta Bergararako autobu- 
sak zer ordutan diren. Idatzi jasotako 
informazioa, ez ahazteko. 

• Egun on. Aizu, zer ordutan da 
.................... ko hurrenuo autcbusa? 

• Zenbat kostatzen da txartela? 
· N oiz iristen da ra? 

Bus-geltokiko enplegatua (B) 

Erantzun bidaiariari, honako taula ho- 
netaz baliatuz. 

Helmuga Ordutegia Prezioa Bidaiaren 
iraupena 

Donostia ll.45-14- 650 1.15 16.!S-18-19.30 

Bergara 11.15-15.30 350 40' 
18.55 

Gasteiz 11.30-13.15 440 50' 
15.45-18-20.5 

.23 

Elkarrizketa bukatu denean, ikasleek beren rolak aldatu eta lehengoa- 
ren antzeko elkarrizketak egiten dituzte, hiru leku diferenteetako inforrna- 
zioa duten A eta B tarjetak erabiliz. 

7.2.2. Narrazio-moldaketa 

Ikus Martinez (1983, 82-84. orr.). 
Teknika honetan hizkuntzaren kontrola oso hertsia da, irakasleak ez bait 

du onik izango harik eta ikasleak irakasleak une horretan buruan duena esan- 
go duen arte. Baina teknika hori erabil daiteke praktika askeko unean ere, 
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muga horiek kenduta. Horrelakoetan edozein proposamen zentzudun onar- 
tuko du eta erroreak zuzentzea izango da irakaslearen egiteko guztia (ikus 
C.4.3). 

7.2.3. Eta beste 

lkus adibideak (8.1.2.c eta 8.1.2.d). 

8. Ariketen tipologia 

Ariketa ugari eta era askotakoak dauzka irakasleak praktika kontrola- 
tua egin ahal izateko. Baina, egokia izan dadin, kontutan eduki behar du 
nolakoak diren. Sail honetan tipologia bat mugatu nahi genuke, aukera egi- 
ten lagun dezakeena. 

Euskararen irakaskuntzan ariketa analitiko edo gramatikalak bereizi izan 
<lira aide batetik eta ariketa globalak deiturikoak bestetik. Zehatz dezagun 
aldeak zertan dauden. 

8.1. Ariketa analitikoak 

8.1.1. Ezaugarriak 

- Hauen bidez, egitura edo funtzio jakin bat lantzen da bereziki, kasu bakar 
bat askotan, ikaslearen mailaren neurrian aukeratua. 

· Funtsean perpausak lantzen dira, ez diskurtsoa. 
· Ariketa hauek errepikaren kontzeptuarekin lotura handia dute, egitura ja- 
kin bat behin eta berriz, era batera eta bestera, errepikatzea izaten bait da 
kontua. 

8.1.2. Ariketa-motak 

a) Ohizko ariketa gramatikalak 

Hizkuntzaren aide formalak edo egiturak lantzea da izen honetako ari- 
keten helburu oinarrizkoa. Horrelako ariketek ez dute testuingururik iza- 
ten. Beraz, testuinguru edo egoeraz kezkatu gabe sortutako ariketak dira, 
hots, hizkuntza erabiltzen deneko egoera, momentuak, pertsonaiak, hauen 
arteko harremanak, forrnaltasun-maila, gaiak berak ezartzen dituen mugak 
... kontutan hartu gabe. Diskurtsoaren elementuak erabat ahaztuta, perpau- 
saren mailan geratzen <lira. Hizkuntza komunikatzeko erabili ordez (hau da, 
helburu bat lortzeko), benetako bizitzan gertatzen den bezala, ariketa egite- 
ko bestetarako ez da erabiltzen. 

Ariketa hauen ezaugarrien berri zehatzagoa nahi izatera, ikus 9.3.1. 

b) Alderdi semantikoa ere Jantzen duten ariketa analitikoak 

Hizkuntzaren alderdi formalak lantzea da ariketa hauen xedea, baina, 
aurrekoetan ez bezala, alderdi semantikoa bereziki zainduz. 
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Ariketa hauetako batzuek ez dute testuingururik izango. Eta zenbaitek, 
esaldi soltearen maila gaindituz, diskurtsoaren beste zenbait ezaugarri ere 
kontutan hartzen <lute. Alderdi semantikoa kontutan hartzen du ten ariketa 
analitikoak 9.3.2 puntuan deskribatzen <lira zehazkiago. 

c) Ariketa analitiko komunikatiboak 

Deskribapena 
Ariketa hauek, aurrekoak bezala, oso loturik daude errepikarekin. Eduki 

berriak xehe-xehe eginda Jantzen <lira, askotan item bat bakarrik Jantzen 
delarik. Orohar, besteek lortu nahi duten helburua ere eskuratu nahi <lute. 
Baina besteek ez bezala, hizkuntzaren erabilera «jatorra» hartzen dute 
kontutan. 

Ariketa kontestualizatuak <lira hauek, hizkuntza erabiltzen deneko tes- 
tuinguru eta egoeratan jarri beharra azpimarratzen da, ikasleak hizkuntza 
naturalkiago erabiltzeko aukera izan dezan. 

Azkenik, esaldiak ez ezik, diskurtsoaren zenbait ezaugarri ere landu nahi 
<lute. 

Ariketa hauen deskribapen zehatzagoa 9.3.3 puntuan egiten da. 

Adibideak 
Hemen aurkezten diren ariketa komunikatiboak aurkezpen-unean sar- 

tu den unitate funtzionalaren garapenaren atal bat <lira (C.1.2). 
Ariketa hauek aurkezpen-unearen ondoren joan daitezke, unitate fun· 

tzionala buruz ikasi baldin bada. Horrela ez balitz, aurretik praktika trinko 
motz bat egin beharko da, talde handian drill txiki batzuk eginez, 

Prozedura 
· Materialak prestatu (ikus .24). 
· Ikasleak talde txikitan banatu (4-6 lagunekoak). 
· Argibideak eman (ikus 6). 

Hona nola: 
*Banatu «Nongoa zara zu?» tarjetak ikasle batzuen artean. 
*Galdetu nongoak diren. 
*Uneren batean, batek erantzuterakoan zure herria aipatuko du (ikas- 
leek badakite zuk eskuan tarjeta bat duzula). Orduan erantzun: «Bai 
zera! Ni ere bai.»(Hau bera errepikatu ohizko moduan ikus. C.4.). 

*Tarjetak dituzten ikasleek elkarri galderak egiten dizkiote. «Bai zera! 
Ni ere bai» elementu berria behin baino gehiagotan azalduko da, tar· 
jetak errepikatuta daudelako, 

* Ariketa ondo egiten dutela ikusitakoan, taJdekako Janean hasten di- 
ra talde guztiak, behar duten materiala jaso ondoren. 

· Prozedura beraz, «Non bizi zara?», «Ogibideak» eta «Non egiten duzu 
Ian?» tarjetak landu. 
Poliki-poliki «bai zeras-ren antzeko esaldiak sartuko dira, Esaterako, 
«banengoen bani». Horrelako esaldi espontaneo eta bapatekoak izan- 
go dira, aha! denean behintzat, praktika kontrolatuaren ezaugarriak. 
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c) 

d) 

e) 

ALTrA 
n<.iJZ.Q.\1,0. l<'.AL!:P. 

!) 

g) 

h) Rif 
:......:....___ EBEE ....,_ 
--'------- � - - - 

.24 

Argi dagoenez, egindako praktika oso intentsiboa da, aldiko galdera bat 
eta erantzun bat besterik ez bait da landu; baina, ikaslearen kontrolpean 
burutu da oraingoan. 

Azkenik, beharrezko irizten bazaio, une jakin batean txartelak elkar- 
trukatzeko eskatuko zaie ikasleei. Horrela, praktika indartzeaz gain, etekin 
handiagoa atera dakioke materialari. 

Materiala 
Tarjeta bikoitzak (A eta B) dira horretarako material egokiak. 
- «Notigoe zara?» tarjetak 

Herrietako armarriak (. 24), herriaren izena eta guzti dituzten tarjetak. 
Aukeratu dugun ereduan bokalez bukatutako izen propioak bakarrik sar- 
tu ditugu, deklinabidearen modu bat bakarrik lantzeko; baina kontso- 
nantez bukatutakoak ere sar daitezke era berean, helburua izen propioen 
deklinabide osoa lantzea baldin bada. 

- «Non bizi zere?» tarjetak 
Leku baten ezaugarri diren elementuen (monumentu, oroitarri ... ) argaz- 
kiak(.24:b) erabil daitezke edo txartel idatziak (.24:c). 

- «Ogibideek» tarjetak 
Ogibideen marrazki, argazki eta sinboloak (.24: d eta e). 

- «Non egiten duzu Jann> tnrjetek 
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Lana egiten den lekuen argazki edo marrazkiak edo irudikatuko dituz- 
ten sinboloak (.24: f, g eta h). 
Zenbait ikusizko elementuk lanbidea irudikatzeko bezainbat balio du Ian- 
tokia irudikatzeko ere (.24:g). 

d) Ariketa komunikatibo integratuak 

Deskribepene 
Beren izaera integratzaileak bereizten ditu ariketa hauek arestikoeta- 

tik. Leben xehe-xehe eginda landutako elementuak orain batean biltzen di- 
ra ariketa honen bidez. 

Gaur egun berebiziko garrantzia ematen zaie ariketa komunikatiboen 
bitartez burutzen diren elkarreraginezko ekintzei. Hauek dira horretarako 
arrazoiak: horrela bakarrik dela praktika berezkoago eta interesgarriagoa 
eta, gainera, ikasleek hobeto ulertzen dutela eta hobeto hartzen gauzak go· 
goan. Azkeneko bi ekintz modu horietan (8.1.2. b eta c) badugu, ikuspuntu 
honetatik begiratuta, ikaskuntzako baliabide baliotsua. 

Adib idea 
Hemen damagun ariketa hau aurkezpenekoan eman den «unitate fun- 

Hau zu zara. Zutabe honetan zure ezaugarriak daude eta hauetaz baliatuko 
zara, inork galderarik egiten baldin badizu. 

� (r ? 

* t? * t?* f? � 
!ZENA 

ABIZENA SUKIA ARE SO GARMENDIA BERAZADI rTURRALDE 

JAIOTERRIA LEG AZ Pl 

DDNOSTIA 
HELBIOEA SALABERRIA 

KA LEA 

OGIBIDEA MEKANIKAAIA 

LANTOKIA GARAJEA 

Beste lau zutabeetan beste lau lagunen abizenak ageri dira. Ez dakizu zein- 
tzuk diren, baina bai taldean daudela, eta ezagutu egin behar dituzu. Ibili ikas- 
gelan batera eta bestera eta ea aurkitzen dituzun, horretarako bati eta besteari 
galdetuz. Galdetu ez dakizunaren berri eta idatzi dagokion laukitxoan. «Elka- 
rrizketaren» ondoren agurtu laguna eta eskertu emandako laguntza. 
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tzionalaren» garapenaren zati bat da (C.1.2) eta ariketa analitiko kornunika- 
tiboz landu da (8.1.2.c). Orain ikasleek batean bildu behar dute aurreko fa. 
seetan pausoka ikasitakoa. 

Prozedura 
- Materiala prestatu. 
- Ikasleak talde ertainetan banatu (12/14 lagunekoak). 
- Argibideak eman (ikus 6). 
· Ikasle bakoitzari dagokion fitxa eman (.25). Alboan, eta adibide-gisa, Su- 
kia jaunari dagokiona ageri da. 

· Ariketa egin. 
- Feedbackaldi batekin amaitu. 

8.2. Ariketa globalak 

Ariketa globalek ez dute egitura gramatikal berezirik lantzen. Hauen 
bidez hizkuntzari dagokiona (mintzamena, entzumena, irakurmena eta idaz- 
mena) erabat harturik eta globalki lantzen da. 

Sail honetakoak <lira egitura konplexuagoa duten ariketa komunikati- 
boak eta E.3.3 eta 3.4 puntuetan deskribatu diren ariketa estentsibo edo ia 
estentsiboak. 

9. Drillak 

"Drillak", ahobelarrizko irakaskuntzatik hartuak, garrantzi handia izan 
du irakaskuntzan. Orain ere, taxuz erabiliz gero, tresna baliotsua izan daite- 
ke irakasprozesuan. Horiexek analisatuko ditugu sail honetan. 

9.1. Definizioa 

«Hizkuntz irakaskuntzan soinuak edo perpaus-ereduak praktikatzeko sa- 
rritan erabiltzen den teknika, errepika gidatuan datzana.» (RABE, 1987, 36. 
or.) 

9.2. Drillaren zenbait ezaugarri 

Azter dezagun honako adibide hau: 
1. unea 
Irak.: (Mapa bat erakutsiz.) Mapa, mapa. Errepika denok. 
Ikas.: Mapa. 
lrak.: Ongi. 
{Ariketa bera beste zenbait gauzarekin) 

2. unea 
Irak.: (Mapa erakutsi). 
Ikas.: Mapa. 
Irak.: Oso ongi, 
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Lehenengo unean irakasleak gauza erakutsi du eta beronen izena esan. 
Ikasleek entzundakoa errepikatu egin dute. Bigarrenean ikasleak esan be- 
har du izena, irakasleak eskatuta. Berezkoa da sekuentzia hori ikaskuntza- 
ren ikuspuntutik begiratuta: lehenengo ulertu eta gero ekoiztu (3C.1.3). 

Sekuentzia horrek ikaskuntz teorian eskema behabioristari jarraitzen 
dio, eta honela laburbil genezake: 

Uneak Eragingarria Erantzuna Indartzea 

1. unea Gauza eta hotsa. Hotsa zuzen errepi- Irakasleak «ongi» 
katzea. dio. Is iii k gera zi- 

tekeen eta ariketari 
jarraitu. 

2. unea Gauza. Ondo esandako Irakasleak «ongi» 
hitza. dio. 

Erantzuna zuzena ez bada, irakasleak «nola?», «ez», «ziur?» edo horrela- 
koren bat esango du eta zuzendu egin behar dela adieraziko. 

Adibide hau analisatu ondoren, ekin diezaiogun drill askoren ezauga- 
rriak azaltzeari. 

9.2.1. Eragingarria (edo problema) 

Goiko adibidean eragingarria gauza bat izan da. Eragingarriak, ordea, 
era askotakoak izan daitezke: hots bat, hitza, keinua, zerbait esatea, galdera 
... (9.4). 

9.2.2. Erantzuna 

Problemei irtenbide emateko egin behar den operazioa edo ekintza, ho· 
rixe da erantzuna. 

9.2.3. Analogiaren printzipioa 

Estimulu eta erantzunaren artean erlazio bera ematen da drill askotan, 
hau da, lehen emandako soluzioaren analogiaz eman dakiokeela irtenbidea 
problemari. 

Beraz, egin behar dena identifikatuz gero, ariketako problemei beti prin- 
tzipio bera aplikatuz ematen zaie irtenbide. 

Lehenbizi adibide bat ematen zaio ikasleari eta gero haren antzeko esal- 
dia egin beharko du. 

9.2.4. Kontsistentziaren printzipioa 

"Printzipio hau, analogiarenarekin zerikusi handia izanik ere, espezifi- 
koagoa da. 
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Ikasleak hizkuntzaren erabileran behar hainbateko abildadea eta segu- 
rantzia izatea nahi baldin bada, ekintza bat bera egiteko aukera asko eman 
behar zaizkio. Horrela praktika sistematikoa izango da. Horregatik, jardu- 
pide audiolingualak problema bera aurkezten du zortzi bat aldiz ariketa be- 
rean. Zenbaki hau arhitrario samarra baldin bada ere, eta zenbait ariketak 
luzeagoa edo zatitua izan behar duen arren, zortzi aukeraz gero bete daite- 
ke kontsistentziaren printzipioaren xedea. 

Kontsistentziaren printzipioa, ikus daitekeenez, analogiarena baino es- 
pezifikoagoa da. Problemei soluzlo analogikoak ematen aritzea ez da nahi- 
koa: ikasteko eta ikasten dena finkatzeko hainbat bider planteiatu behar dira 
problemak. Kontsistentziaren printzipioak, era berean, mota bereko proble- 
ma asko ariketa batean ez lantzea eskatzen du. Zailtasun-bide gertatzen den 
gauza asko batean landu nahiak, izan ere, ariketa audiolingualaren helbu- 
rua galerazten bait du. 

Ariketa hauen xedea, beraz, ekintza linguistikoak progresiboki lantzea 
da, ekintza horietan lehenagotik ezagunak diren elementuak sartuz,» (Ber· 
gara, 1985, 24.or.) 

9.3. Drillak: sailkapena 

Hiru sailetan sar ditzakegu drillak, askotarikoak izanik ere: drill rneka- 
nikoak, drill esanahidunak eta drill komunikatiboak. 

9.3.1. Drill mekanikoak 

a) Definizioa 

«Ikasleak eman beharreko erantzuna guztiz zehaztua duen eta ulerkuntza- 
rik gabe ere egin daitekeen drilla da,» (HABE, 1987, 36.or.) 

b) Helburue 

Hizkuntz elementuen ahozko diskriminazioa eta berauen birrekoizpe- 
nean jariotasuna lortzea eta elementu horien manipulazio mekanikoan tre- 
batzea. Beraz, hizkuntzaren alderdi bat lantzea <lute helburu: forma. 

Ikaslearen egitekoa eredu jakin batzuk errepikatu eta manipulatzea bes- 
terik ez da. 

c) Oberrek 

- Hizkuntzaren alderdi semantikoa ahaztu egiten da. Esanahia bigarren 
mailan uzten da edo ez da aintzakotzat hartzen; eta horrela definizioan 
aitatzen den arriskua dago: oso ongi egin daitezkeela, ezertxo ere uler- 
tu gabe. 

- Drill mekanikoak ez du testuingururik. 
· Eragingarriak azarean ematen dira, 
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d) Adibidea 

Irakasleak: Esnea erosi dut. 
Piteka erosi dut. 
Pulatza erosi dut. 

Ikasleak: Esnea erosi dut. 
Piteka erosi dut. 
Pulatza erosi dut. 

Ikasleak ariketa ongi egin du, baina «piteka» eta «pulatza» hitzak uler- 
tu gabe, asmaturiko hitz horiek ez bait <lira euskarazkoak. 

9.3.2. Drill esanahidunak 

a) Definizioa 

Ikasleak eman beharreko erantzuna zehaztua dutenak, baina ulertu ga- 
be ezin egin daitezkeenak. 

b) Helbutue 

Drill mekanikoek dutena berbera da. Baina formaz aparte bereziki Ian- 
du nahi dute esanahia. Drill hauek egiteko, ezinbestekoa da ikasleak era- 
gingarria ulertzea. 

c) Oharrak 

- Bi eratakoak izan daitezke drill hauek: testuingururik gabekoak (ares· 
tikoak bezalakoak) edo testuingurudunak. Azkeneko hauek testuingu- 
ru batean lantzen <lira. 

· Drill hauek ez dira komuniketiboek, ez bait dituzte 38.3.2.2 puntuko 
baldintzak betetzen. 

· Eragingarriak azarean eman daitezke edo ez. 

d) Adibideak 

Testuingururik gabekoa 

a) Irakaslea 

Lil] 
lD 

Ikaslea 

Nire kotxea polita da. 

Gure kotxea oso ona da. 
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[HJ g Kotxea nirea da, 

fill � Baloia zurea da. LKiJ C==:J 
b) 

c) 

lrakaslea 

Garestiagoa 
Azkarragoa 

Garagardoa 
Pelikula 

Ikaslea 

Autobusa bizikleta baino garestiagoa da, 
Trena hizikleta baino azkarragoa da. 

Garagardoa edan dut. 
Pelikula ikusi dut, 

Testuingurudunak 

Hona hemen zure herriko planoa. X-en banago 
(puntu hauek aldatu egingo dira ariketaren joanean), 
nola iritsiko naiz Y-ra? Edo beste nonbaitera? Adi- 
bidez, Marilin jatetxetik ikastolara joateko hauxe 
duzu biderik zuzenena: irten lkastetxetik, jo ezke- 
rretara. Arrasate kalean behera. Amaia kalearekin 
topo egingo duzu, han eskuinera Jo ... 

(HABE. 1985, 14.or.) 

(Oharra: bai galdetzaileak eta bai erantzuna ematen duenak eskuan du planoa) 
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9.3.3. Drill komunikatiboak 

a) Definizioa 

Erantzuna kontrolatua izanik ere, ikasleari nahi duen edukia jartzen uz- 
ten dioten drillak <lira. (HABE, 1987, 36.or.) 

b) Helburuak 

Aurreko drillenak berberak <lira, baina 38.3.2.2 puntuan azaldutako ari- 
keta komunikatiboen zenbait ezaugarri ere badituzte; gutxienez, inforrnazio- 
-hutsartea. Beraz, nolarebait hizkuntzaren hiru alderdiak landu nahi dituz- 
te: forma, esanahia eta erabilera. 

c) Oharrak 

Aski elkarren antzekoak <lira drill hauetako hizkuntz portaera eta hiz- 
kuntzaren berezko erabilera: 
- Ez ditu hizkuntzaren zenbait puntu soil jorratzen, komunikazioko beste 

zenbait elementu ere lantzen <lira: esklarnazioak, zalantzak, adostasuna edo 
desadostasuna adierazteko moldeak ... 

- Aurrikustezina izatea da drill hauen beste ezaugarri bat. Solaskideak ezin 
aurrikus dezake galdetuko zaiona eta, ondorioz, ezin daiteke «presta» zu- 
zen erantzuteko. 

· Drill komunikatiboak aukera egitera behartzen du ikaslea, eta honek bere 
eskuartekoak dantzan jarri beharko ditu. 

- Drillak komunikatibo bihurtzeko, ikus 38.3.2.2 puntuan aipaturiko baldin- 
tzak edota Johnson (1980). 

d) Adibideak 

a 

Irakasleak 

Zein urte-garaitan 
hartu zenituen 
oporrak iaz? 
Non pasa zenituen? 
Zer gustatzen zaizu 
egitea oporretan? 

Ikasleak 

... hartu nituen. 

... pasa nituen. 

... gustatzen zait. 

(HABE, 1987, 36.or.) 

b Aitor kexu dabil gaur 
Egoera: Aitor ez dago ondo gaur, oso kejoso dabil. Zer gomendatuko 

diozu? 
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Irakaslea 

Hau da beroa! 
Goseak nago! 
Hagineko minez nago! 
Eta lehen eskaileratan 
behera erori naiz, 

Ikaslea 

Erantzi jertsea, 
Jan zerbait. 
Hartu aspirina. 
Jesus! Hori da eguna! Zoaz ohera. 

Drill hau beste era batera ere molda daiteke: irakaslearen eragingarri 
bakoitzeko gomendio bat baino gehiago eman dezake ikasleak. Adibidez: 
«erantzi jertsea», «edan ura», «zabaldu leihoa» edo «bustialdi bat hartu» esan 
daiteke. 

c Azarezko elkar ketak 
Irudi-multzo bana emango dio irakasleak talde edo bikote bakoitzari, 

Eman zaizkien irudiak erabiliz, testu bat sortu behar dute ikasleek, ahoz- 
koa zein idatzizkoa, helburu jakin batekin. Esaterako, lehen emandako ma- 
terialaz baliatuz (9.3.2.d:b), ikasleek «zerbait baino nahiago dut» egitura Ian 
dezakete, Adibidez: 

A.: Nahiago dut autobusean ibili trenean baino. 
B.: Beno, ez beti. Nik trena nahiago bide luzeetarako. 
A.: Nik trena gorroto dut. Zikina da, motela eta gauez ... argi ibili beharra 

dago. 
B.: Arrazoi piska bat baduzu. Hirian nahiago dut bizikletan ibili auto- 

busean baino. Hainbesteko kolak izaten <lira ... Eragingarri bakar ba- 
ten lekuan gehiago emanez gero, elkarrizketa zabalagoa izan daiteke. 
Esaterako, beste tarjeta batzuk bana daitezke, bakoitzaren zaletasu- 
naz hitz egiteko aukera ematen dutenak (jatekoa, dibertsioak, ... ). 
Drill komunikatiboaren eredu gehiago nahi izanez gero, ikus 3B.3.2.2. 

9.4. Drillak egiteko eragingarriak 

Era askotakoak izan daitezke drilletako eragingarriak (ikus Harkess: 
1976). Baina bitan sailkatuko ditugu: hizkuntz barrukoak eta hizkuntzaz kan- 
pokoak. Jakina denez, era askotan konbina daitezke elkarrekin, 9.3.2.d pun- 
tuan, adihide testuingurudunean, ikusi dugun bezala. 

9.4.1. Hizkuntzaz kanpoko elementuak 

a) Hotsak 

Hainbat hots duen zinta entzun erazten die irakasleak ikasleei (taldeak 
gelan egiten duen zarata, zartaginarena zerbait frijitzekoan, haizearena ... ). 

Erantzuna: baineran dagoela uste dut. 
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b) Keinuek, mimoa, ekintzak 

· «Eseri», «atera», «txanpaina edaten ari zara» edo antzeko erantzunak sor 
daitezke, 

· Lehena, oraina edo geroa adierazteko keinuak: 
* orainaldia: behatz erakuslea beheraka; 
* lehenaldia: autoestopeko zeinua bizkar gainetik; 
* geroaldia: eskua aurrera bota. 

· Beste keinu batzuk (izenordeak eta posesiboak adierazteko): 
· ni: behatz handia zeure aldera; 
- zu: eskuinaz bestea seinalatu; 
· gu: bi besoak zabaldu eta ukalondoak doblatu aurrekaldera; 
· zuek: bi eskuez besteak seinalatu; 
· hura: eskuinekoa eskuinaz eta ezkerrekoa ezkerraz. 

· Zerbait osatu edo aldatu behar dela adierazteko keinuak ... 

c) Ikusizko materiala 

- Benetako gauzak eta pertsonak. 
· Seinaleak, 
· Sinboloak (lanbidearenak, esaterako; ill : galdera egin behar dela adie- 
razteko; 0 ezezko esaldia egin behar dela adierazteko: orainaldia, lehe- 
naldia eta geroaldia adierazteko ikurrak ... ). 

· Marrazkiak eta argazkiak. 
- Horrna-irudiak, 
· Txartel eragingarriak. Adibidez, edalontziak «zer edan duzu?» galdera sor 

dezake. 
· Mapak. 
· Planoak. 
· Histogramak. 
· Diagramak. 
· Sarrera bikoitzeko taulak. 

9.4.2. Hizkuntz berruko elementuak 

a) Hitze. 

Tomatea=-s-Gaur tornate-entsalada jango dut. 

b) Esaldia (baiezkoa, ezezkoa, galderazkoa). 

· Gaur hamaika ordu eman ditut Ianean=-s- Jesus! Oso nekatuta egongo 
zara. 

· Mahaia oso zikina dago.-- Ez, gizona. Oso txukuna dago. 
· Gu adiskideak gara.-- Ez. Gu ez gara adiskideak. 
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c) Eta testuak 

Irakasleak, drillak egin erazteko, aukeran eragingarri asko dituela esan 
badugu ere, komeni da esatea ahal duen era guztietakoez baliatu behar due- 
la. Eragingarri hauek benetako «tenpoa» mantentzeko aukera eman behar 
dute; irakasleari alferrikako adierazpenak egin erazi gabe; baita ikasleak adi- 
-adi egotera behartu ere. 

Behatz erakuslea edo eskua erabiliz adieraz dakioke ikasleari zerbait 
esan edo egin behar duela edo zein eragingarri edo eredu aukeratu behar 
duen. Bestalde, eragingarria zenbaki dateke «tenpo» bizia lortzeko (aski izan- 
go da irakasleak eragingarriaren zenbakia esatea ariketak here martxan ja- 
rrai dezan). 

9.5. Drillak eta testuingurua: sinkronia eta diakronia 

Erraza al da errepika-ariketak egiteko bide erraza emango duen testuin- 
gurua asmatzea, hau da, berezkoa izango den eta ariketari batasuna eman- 
go dion egoera asmatzea? 

9.5.1. Soluzio sinkronikoa 

Hizkuntzaren erabilera jatorraren ikuspegitik, soluziorik onena une ja- 
kin batean (sinkronian) errepika zenbait egiteko bide emango lukeen egoe- 
ra asmatzea litzateke. Egoeraren barruko sinkronian eman daitezkeen 
elkartrukeak erabiliko genituzke errepika-ariketan zehar. Mackey eta 
Schmidt-ek (1967) diotenez, badago horretarako aproposak izango Iiratekeen 
«berezko egoerak» asmatzerik. Widdowson ere uste berekoa da. Berak dioe- 
nez, hizkuntzaren erabilera benetazkoa eta jatorra eta, aldi berean, egitura 
jakin bat behin eta berriro lantzeko aukera emango duen egoera sortzeko 
ahaleginak egin beharko genituzke. Hona hemen adibide batzuk: 

a) Elkarrizketa 

Senar-ernaztearen arteko elkarrizketa. Senarra oso gaizki dago eta sen- 
dagilearengana joan da. Etxera itzultzerakoan, «zer esan dizu sendagileak?» 
galdetzen dio emazteak. Senarrak «ez erretzeko» erantzuten dio. «Zer ge- 
hiagobxHorrela jarraituz, bospasei erantzun lortuko genituzke («ez edate- 
ko» ... ). 

b) Gomendioak 

Ikusi bigarren adibidea 9.3.3.d puntuan. 

c) Inkestak 

Ikus 7.2 puntuan lehenengo minielkarrizketa -markoa edo «lezioa har- 
tzen» (HABE, 1984, 2.21. Ar.An. 0.1). 
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d) Problemak 

Behin batean baserritar batek, bakarrik ezin bizi eta baserria uz- 
teko erabakia hartu zuen. Hura zen pena! Txakurra, geratzen zi- 
tzaion oilo bakarra eta zakukada bat ale hartu eta errekara iritsi 
zen herrira-bidean. Ontzira iritsi zenean hasi ziren komeriak. On- 
tzian gizona eta aipaturiko beste horietako bat besterik ez zen ka- 
bitzen. Animaliak goseak zeuden, txakurra oiloa akabatu eta ja- 
teko irrikitzen eta oiloa alearen usain goxoa agoantatu ezinik. Zer 
egin? 
· Soluzioa bilatu (problema honek baldintzak lantzeko aukera ema- 
ten du). 

9.5.2. Soluzio diakronikoa 

Mackey eta Schrnidt-ek (1967) behin eta berriz errepika naturala aipa- 
tzen badute ere, askotan era bereko egitura multzoak «une jakin batean el· 
karri lotzeak berak murrizten du naturaltasuna. Azken finean, «drillak» bere- 
-berea du mugatasun hori eta onartu beharko da errepika, imitazio eta sen- 
dokuntz prozesuak automatismoak lortzeko garrantzizkoak direla uste ba- 
da behintzat (Bergara, 1985, 22.or.). 

Bestalde, drill askoren kasuan, «egoeraren bat aurkitu nahiak egoera 
artifizialetarako bidea ematen du, hots, benetako bizitzan oso gutxitan edo 
sekulan ematen ez diren horietakoak asrnatzeko» (Bergara, 1985,31.or.). Ho· 
rrelakoetan hobe da, egoera bat asmatu beharrean, elkartruke Iinguistikoan 
diakronian eman daitezkeela esatea, hau da, ez une eta egoera jakin batean 
bakarrean, baizik eta hainbat egoera eta unetan zehar. Adibidez, «esaidazue 
medikuak gaisoari zer gomenda edo galeraz diezaiokeen» («ez erretzeko», 
«ez edateko» ... ). 

9.6. Drillak: ariketa-motak 

Ariketa hauek zehaztasunez azaltzen <lira ondorengo iturrietan: Muji- 
ka, J. (1986) eta HABE (1984, 5-12. orr.). Beraz, puntu hau aztertu nahi due- 
nak iturri horietara jo dezake. 

E) Praktika askearen unea: deskribapena 

Une honen izaera eta zertarakoa adierazteko, Spratt-ek (1985) bezala, auto 
gidatzen ikasten ari denarekiko konparazioa egingo dugu berriro ere. Ikas- 
leak, zenbait ekintza burutzen ikusi duenean, bolanteari heldu behar dio 
eta errepidera irten, irakaslearen gidaritzapean ikasitakoa zertzera eta sor- 
tuko diren ustegabekoei aurre egitera, lkasleak erroreak here kabuz zuzen- 
tzen ikasi behar du, errore horiek autoa gidatzeko oztopo direnean. Espe- 
rientziak bakarrik sendotzen du ikaskuntza. 

Analogia horretaz baliatuz, zehatz ditzagun hizkuntz ikaskuntzako une 
honetako helburu bereziak. 
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1. Helburuak 

a) Orain arte kontrolpean landu den hizkuntza norbere kabuz erebil- 
tzee eta aprobak egitea. 

b) Ikasleari, ikasiberria duen hizkuntza lehendik dakienean ustegabe- 
ko egoeratan leunkiro itsasteko aukera ematea. 

Berriro ere lehengo analogiari helduz, karneta ateratzera doana ekin- 
tzak lehenbizi banaka eta soltean ikasi ditu (frenatu, abiadura aldatu ... ), baina 
poliki-poliki ekintzok elkarrekin lotzen ikasten du eta, gutxien uste duenean, 
sinkroniaz egiten ditu (esaterako, frenatzekoan galgaren pedala eta abiadu- 
raren aldaketa kontrolatuz). 

Antzeko zerbait gertatzen da komunikazioan ere. Hizkuntz portaera be· 
rez ez da erabat aurrikus daitekeen zerbait. Ezin erabaki daiteke aurretik 
zer funtzio edo funtzio-sekuentzia ekoiztu beharko den egoera batean, ezin 
bait daiteke aurrikusi elkarreraginaren martxa. 

c) Ahozko jariotasuna garatu (orain arteko faseetan helburua elementu 
solte zenbait erraz berrekoizteko gaitasuna lantzea zen). 

d) lnprobisatzeko gaitasuna etakomunikatzeko estrategiak garatzea, el- 
karreraginaren martxa ez oztopatzeko. 

e) Ikasleari ihardun baten helburua lortzea galeraziko dioten erroreak 
zuzentzeko aukera ematea. 

I) Ikaslearen motibezioerl eutsi eta berau handitzea, Hsan gero eta ata- 
za gehiago egiteko gai dela ikusten den heinean. 

g) Ikasleari eta irakasleari feedbacka ematea, ordurarte kontrolpean Ian- 
du diren itemen ikaskuntzan noraino aurreratu den jakin dezaten. 

Hitz batean, goian azaldutako xedeak ikaslearen hizkuntz autonomia 
garatzekoak dira. Kontrolik gabeko ekoizpen-ariketen bitartez bakarrik lor- 
tuko bait du autonomia, hau da, nolarebait esateko, «ezpainetan jartzen diz- 
kioten» elementuen errepika hutsean aritu beharrean, bere hizkuntz 
tresneriako elementuak lanean jartzen eta antolatzen saiatuz. Nabarrnenak 
<lira praktika kontrolatuaren eta egoera normaletan eman ohi den hizkun- 
tzaren berezko erabileraren arteko aldeak. 

Une hau ezinbestekoa da hizkuntza normalki eta modu eraginkorrez era· 
biltzeko behar diren trebetasunak eskuratzeko eta norbersreti buruetekiko 
konfidantza handitzeko. 

2. Praktika kontrolatutik praktika askera igarotzea; baldintzak 

Ekoizpen-uneko helburuak kontutan harturik (sormenezko erabilera, es- 
perimentazioa, bapatekotasuna, jariotasuna edo norbere buruarekiko kon- 
fidantzaren garapena), ezinbestekoa da nola lor daitezkeen galdetzea. Badira 
gutxienez hiru baldintza, ekoizpen-unera helduko bada bete beharrekoak. 

2.1. Partaidetza-ereduaren aldaketa 

lrakasle-ikasle elkarreraginaren eredue, irakaslea delarik ikasgelan egi- 
ten den guztiaren kontrolaren jabe, ezin daiteke izan une honetako eredua. 
Beste partaidetza-modu batzuk askoz ere egokiagoak <lira ekoizpen-uneko 
helburuak lortzeko (talde-lana, bikotekakoa eta ikasle guztien edo askoren 
harreman sarriak). 
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Aldaketa honek bi ondorio ditu: 
· Ikasleak parte hartzeko aukera zabalagoa du, horretarako asti handia- 

goa dagoelako. 
· Autoespresiorako giro egokia sortzen laguntzen du. 

2.2. Ekintza-rnoten aldaketa 

Praktika kontrolatuan ikasleari ezarri egiten zaizkio hizkuntz ereduak 
eta elkarreraginaren martxa. Beraz, aukeratzeko ahalmena oso murritza iza- 
ten da. Orain, ordea, eduki berriak here kasa erabiltzen ditu eta ez inoren 
gidapean. Hizkuntza berregitea izango da ikaslearen egitekoa eta, ondorioz, 
komunikazioa askeagoa izango da eta sortzaileagoa, aurresangaitzagoa. Be- 
raz, «gidaritza edo kontrol linguistikoaren» neurriak bereizten ditu bi une 
hauek bata bestetik. 

Une honetako ekintza askok bide emango dute: 
· ikasleak erabiliko duen hizkuntza aukeratzeko, 
· elkarreraginaren martxa aukeratzeko. 
Beste zenbait ekintzatan, «erabat askeak» dei genitzake, gaia-aukeratzea 

ere ikaslearen eskuetan dago, honek erabaki bait dezake nahi duen garaian 
zer eta nola esan (elkarrizketaren martxa markatuz eta nahi duen hizkera 
here kabuz mugatuz). (Hubbard, 1983, 191. or.) 

2.3. Giro egokiaren sorkuntza 

Giro egokia sortzea eskatzen dute une honetako ekintzek, giro lasaia, 
norberaren adierazpen-gogoa sortuko duena eta ikaslea zigortuko ez due- 
na: beti ere erroreak egingo bait ditu, 

Hainbat faktoreren baitan dago giro hori sortzea; eta faktore horiek go- 
goan hartzekoak dira: 

· Ekintzek ikaslearen meilere egokituak behar dute izan. 
· Zehatzak izan behar dute eta helbutu garbikoak. 
- Interesgarriak. lnteresaren arazoa pertsonalizazioarekin hertsiki lo- 

tuta dago. Ikasleak ekintza bati garrantzia aitor diezaion, ekintza ho- 
rrek «fundarnentua» baduela ikusi behar du; baita ere hori burutzeko 
bere eskarmentuaren, kultur ezagutza eta eritzien beharra izango duela 
behin eta berriz. 

3. Praktika askeko ariketa tipikoak: zenbait adibide 

Ekoizpen-unerako egokiak diren ekintza batzuk azalduko ditugu sail 
honetan, adibide batzuk emanez. 

3.1. Ekintzak 

· Eztabaidak. 
· Erizpide-ekintzak. 
· Inforrnazio-hutsartean oinarritutako ariketa eta jokoak binaka. 
· Narrazio eta elkarrizketa-moldaketak (ikus D.7.2). 
· Rol-jokoak, 
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- Galdekizunak. 
- Hizkuntz trebetasunak integratzeko ekintzak. Adibidez, testu bat ira- 
kurri edo entzun eta, informazioa idatziz jaso ondoren, ahozko lanari 
ematen zaio lekua. 

- Diskurtso-kateak (ikus 3.5.2), euskaraz batzuetan «puntuka» deitu izan 
direnak. 

- Egoeratan oinarritutako ekintzak. 
- Simulazioak 

Ekintza hauetako askotan igartezina da erabat elkarreraginaren mar- 
txa eta erabiliko den hizkuntza, eta ikasleak ez du inoiz aurrez jakingo so- 
laskideak zer esango duen. 

3.2. Ekintzen arteko diferentzia gradualak 

Zerrendatu ditugun ekintza horiek kontrolik gabeko muturrean daude 
3D puntuan (.15) azaldu dugun ereduan. Alabaina, kontrolaren aldetik begi- 
ratzen badugu, normala den bezala, alde gradualak aurkituko ditugu horien 
artean (3D.1.5 puntuan jariotasuna lantzeko bakarrerako ekintzak eta horre- 
tarako ere balio dutenak bereizi <lira). 

Diferentzia horretan oinarrituta, bi sailetan banatu dira input-output ere- 
duko praktika askeko ariketak. 

- egitura konplexuagoa duten ariketa komunikatiboak. 
- ariketa kornunikatibo estentsiboak edo ia estentsiboak. 

3.3. Egitura konplexuagoa duten ariketa komunikatiboak 

Ariketa hauek badute jariotasuna lantzeko kemena. Kornunikazioa sus- 
tatzea da ekintza hauen antolamenduarekin nahi dena eta, aldi berean, 
aurkezpen-unean aurkeztu eta praktika kontrolatuan landu diren edukiak 
«norberaren kabuz eta berezko eran» erabil daitezela. 

Ariketa hauek burutzeko, «eduki berriak» lehen ikasitakoarekin txerta- 
tu beharko ditu ikasleak. Baina ez hori bakarrik. Une honetan «eduki be- 
rriak» esatean, ez da .1 irudikoaren nodulo bat aipatzen, input-output ereduko 
tratamendua hartu duena, baizik baita antzeko tratamendua hartu ahal izan 
du ten beste noduloak ere. Horrela, egitura konplexuagoa duen ariketa ko- 
munikatiboa hainbat noduloren integrazio sinergikoaren* emaitza da (fun- 
tzio desberdinak, hiztegia ... , aurreko egunetan landu direnak). 

3.4. Ariketa komunikatibo estentsiboak edo ia estentsiboak 

[ariotasuna lantzeko bakarrerako dira eta 3D.1.5 puntuan azaldutako ezau- 
garri guztiak dituzte. Ez da elkarreraginaren martxa markatzen eta ez da 
helburua ikasleak aurreko egunetan edo saioetan ikasitako hizkuntz eduki 
berriak (azaldu berri dugun era zabalean ulertuta) erabiltzea. Xede bakarra 
da ikasleak, ematen zaion egitekoan, eskuartean dituen hizkuntz baliabide 
eta komunikatzeko estrategiak erabil ditzala. 

* Sinergia: Fisiologian hainbat organok batean egiten duten funtzioa. 
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"Estentsiboa edo ia estentsiboa» esaten denean, iraupen luze samarra 
duten ekintzez ari gara, minutu batetik baino gehiago alegia, diskurtso- 
-kateetan eta ez bezala. Katego_ria..horretan sartzeko ekintzetan aipa daitez- 
ke, besteak beste, eztabaidat(�imulazioak eta problemei irtenbide ematea. 

3.5. Zenbait ekintza 

3.5.1. Rol-jokoak 

Ikus Martinez (1983, 85-88. orr.). 

3.5.2. Diskurtso-keteek edo elkarrizketa funtzionalak 

Elkarrizketa bat egiteko markoak <lira diskurtso-kateak. Ekintza haue- 
tan edozein hizkuntz esponente erabil daiteke. Alabaina, zenbaitetan, item 
jakin batzuk lantzea izaten dute xede (ikus HABE, 1985, 1-09AR. AN. 03). 

3.5.3. Inkestak 

Ikus Martinez (1983, 84-85. orr.). 

* * * * 
Hauek une honetan lekua duten ekintzetan batzuk besterik ez <lira. On- 

dorio gisa, hona egitea komeni den galdera batzuk: ikusten al duzu alderik 
batzuen eta besteen artean kontrolaren aldetik?; zein ariketa sartuko zeni- 
tuzke egitura konplexuagokoen artean {3.3) eta zein ariketa estentsibo edo 
ia estentsiboen artean (3.4)?; zeintzuk dira lana pertsona.lizatzeko aukera ema- 
ten dutenak?; zein mailatan erabiliko zenuke ariketa hauetako bakoitza? 
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Sarrera
A) Mintzamena trebetasun

bezala
1. Entzunmintzatuzko trebeta-

sunak

2. Ahozkoaren eta idatzizkoa-

ren arteko aldeak

2.1. Ahozkoa eta idatzia pro-

zesatzeko baldintzak

2.2. Elkarrekiko eragina

ahozkoan eta idatzian

3. Mintzamena trebetasun sor-

tzailea da

3.1. Errazpideak

3.1.1. Egitura errazteko

baliabideak

3.1.2. Elipsi-baliabideak

3.1.3. Esaldi eginak era-

biltzeko baliabi-

deak

3.1.4. Beta hartzeko ba-

liabideak

3.2. Konpentsazio-baliabideak

3.3. Ondorioak

4. Elkarreraginezko trebetasu-

nak

4.1. Rutinak

4.1.1. Informazio-rutinak

4.1.2. Elkarreraginezko

rutinak

4.2. Negoziazio-trebetasunak

4.2.1. Esanahiaren nego-

ziazioa

4.2.2. Elkarreraginaren

antolaketa

5. Zertarako hitz egiten dugu?

5.1. Funtzio informatzailea

5.2. Elkarreraginezko fun-

tzioa

6. Nola hitz egiten dugu?

7. Stress komunikatiboa

8. Ikasleen komunikazio-estra-
tegiak

8.1. Lorpen-estrategiak

8.1.1. Asmatzeko estrate-

giak

8.1.2. Parafraseatzeko es-

trategiak

8.1.3. Kooperazio-estrate-

giak

8.2. Erredukzio-estrategiak
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giak

B) Noiz eta nola landu mintza-
mena?
1. Ezagutza/trebetasuna

2. Helburu metodologikoak

2.1. Komunikazio-gaitasuna

2.2. Zuzentasuna/jariotasuna.

Bi helburu metodologi-
koak

3. Jariotasuna eta zuzentasuna

lantzeko ariketei buruz
zenbait ohar

3.1. Jariotasuna eta zuzentasu-

na lantzeko ariketak zer-

tan diren

3.2. Zuzentasuna eta jariotasu-

naren kokapena hizkuntz

irakaskuntzaren ereduan

3.3. Klasearen antolaketa

3.4. Irakaslearen egitekoa

3.5. Feedback-a

C) Jariotasuna lantzeko ariketa-
-ereduak

1. Mintzamena lantzeko ariketen

eboluzioa

1.1. Rol-jokoen eta eginkizuna-

ren garrantzia

1.1.1. Rol-jokoak

1.1.2. Eginkizunak

1.2. Informazio-hutsunea

2. Ariketa-ereduak

2.1. Girotzeko jokoak

2.2. Binaka egiteko ariketak
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2.3. Elementu grafikoan oina-

rritutako mintzamen-arike-

tak

2.3.1. Zatikako istorioak

2.3.2. Istorioaren bukaera

2.3.3. Hitzik gabeko komi-

kiak

2.4. Ipuinak

2.4.1. Ipuina asmatzea

2.4.2. Elkarri kontatzea

2.4.3. Zatikako ipuinak

2.4.4.Amaitu gabeko ipui-

nak

2.5. Inkestak

2.6. Test psikologikoak eta

nortasuna ezagutzeko

jokoak

2.7. Txapelketa eta mahai-jo-

koak

Sarrera

2.8. Pentsatzeko jokoak

2.9. Rol-jokoak

2.9.1.Prestaketa etapa

2.9.2.Elkarrekintz etapa

2.9.3."Iritzi-biltze" delako

etapa

2.10.Eztabaida sortzeko jokoak

2.10.1.Mintzagaiak

2.10.2.Debateak.

2.10.3.Ariketak

2.10.4.Arazo moralak

2.10.5.Iritziak

2.11.Proiektuak

2.11.1.Klaseko plangintza

2.11.2.Proiektua aurrera

eramatea

2.11.3.Lanaren berrikus-

keta eta zuzenketa

B ibliografia

Denok dakigu azken urteotan euskararen irakaskuntzan mintzamenari

emandako lehentasunaren berri. Mintzamenak lortutako garrantzia euska-

raren egoerari eta hizkuntz irakaskuntzarako metodologian eginiko aurre-

rapenei zor zaie.
Euskararen egoerari dagokionez, gure herriak bizi duen egoera diglo-

sikotik ateratzeko, derrigorrezkoa du hiztunen kopurua handitzea. Bestalde

gure ikasleek euskara bigarren hizkuntza bezala -eta ez atzerriko hizkun-

tza bezala- ikasten dutenez, ez da harritzekoa gehienen helburu nagusia

euskaraz hitz egitea izatea.
Hizkuntz irakaskuntzaren metodologiaren alorrean, gaur egungo kornu-

nikazio-metodoek hizkuntz ikaste prozesuan ahozko komunikazioak duen rol

nagusia azpimarratu dute. Metodo hauek hizkuntza egoera komunikatiboe-

tan erabiliz ikasten dela aldarrikatzen dute, mintzamenari eta entzumenari

lehen ez bezalako garrantzia emanez.
Baina mintzamenaren garapena ez da goizetik gauera gertatzen; proze-

su luzea da eta oztopo handiak izaten ditu zenbait ikaslek. Askok gramati-

ka, hiztegi eta entzutezko ulermen -rnaila altua lortzen dute, baina ez dira

hitz egiteko gai. Euskararen egoerak berak ez du zenbait tokitan asko. la-

guntzen, ikasleek sarritan ez bait dute klasetik at euskaraz hitz egiteko

aukerarik.
Ikasleari ere zail gertatzen zaio ikaslearen motibazioari eta interesari

ikastaroaren hasieratik bukaeraraino eustea. Ikasleak askotan mintzamena
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lantzeko saioetatik ezer aurreratzen ez dutelakoan ateratzen bait dira eta saio

hauek denbora galtzea besterik ez direlakoan.

Eta motibazioari eustea zaila bada, ez da errazagoa ahozko hizkuntza

erakustea. Gramatikalariek sarri askotan hizkuntza idatzia hartu bait dute

eredutzat hizkuntza deskribatzeko. Horren ondorioz, irakasleari arazo han-

diak sortzen zaizkio mintzamena lantzean.

Beraz, arazo bat baino gehiago aurkituko du irakasleak mintzamena lan-

tzean. Kapitulu honetan trebetasun hau lantzeko zenbait argibide eskaini-

ko dugu.

Lehendabizi, mintzamena zertan den ikusiko dugu, hiztunak hitz egi-

tean zein prozesuri jarraitzen dion, aurkitzen dituen zailtasunak eta nola kon·

pontzen dituen.

Ondoren, gaur egungo joera metodologikoek mintzamenari ematen dio·

ten tratamendua aztertu, eta mintzamena lantzeko argibide metodologikoak

eskainiko dira.

Irakasleek nahiko errekurtso izan dezaten, mintzamena lantzeko erabi-

li ohi diren ariketa-ereduak ere aurkeztuko dira.

A ) Mintzamena trebetasun bezala

1. Entzunmintzatuzko trebetasunak

Jakina denez, lau trebetasun berezi ohi dira hizkuntzen irakaskuntzan:

mintzamena, entzumena, irakurmena eta idazmena. Eta hala jardungo du-

gu hemen ere, nahiz eta bereizketa honek bere mugak izan.

Bestalde, eguneroko bizitzan mintzamena eta entzumena elkarren osa-

garri eta banatu ezinezko trebetasunak dira. Hau dela eta, entzunrnintza-

tuzko trebetasunak deitu izan zaie, trebetasun bakarra bailiran.

Dena den, lan honetan banatu egingo ditugu mintzamena eta entzume-

na ohizko joerari jarraiki.

2. Ahozkoaren eta idatziaren arteko aldeak

Hitz egitea ez da idatziz mintzatzea. Arraroa egiten da ahozko hizketan

hizkuntza idatziaren estiloa entzutea. Hiztegia formalagoa eta landuagoa iza-

ten da hizkuntza idatzian, sintaxia ere konplexuagoa. Horregatik gertatzen

zaigu hain zaila ozenki irakurtzea, esaldiak luzeegiak, arraroak direlako ozen-

ki irakurtzeko.

Hona hemen ahozkoa eta idatziaren arteko bi ezberdintasun nagusiak.

2.1.Ahozkoa eta idatzia prozesatzeko baldintzak

Ahozko hizkuntza prozesatzeko baldintzei dagokienean, denbora aitatu

beharra dago. Denborak dena baldintzatzen bait du.
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Pentsatzen eta aukeratzen diren heinean esaten dira hitzak. Beraz, hiz-

tunak denboraren presiopean eratu eta antolatu behar du komunikatu nahi

duen mezua, bere memoriak dituen mugak ere kontutan hartuz.

Arrazoi honengatik ahoz ari denaren esaldiak ez dira idazlearenak be·

zain luze edo konplexuak izaten. Eta horrexegatik egiten dira gramatika-

-akatsak hizketan; baita mezu-mailako akats ugari ere askotan.

Mezua antolatzeko modua ere ez da onena izaten. Gauzak behin eta be-

rriro esaten ditugu, esandakoa ahaztu egin zaigulako edo pentsatzeko beta

hartu nahi dugulako.

Idazleak, berriz, nahi duen denbora guztia izaten du bere mezua antola-

tu, behar dituen hitzak aukeratu eta bere idazkia lantzeko, harik eta komu-

nikatu beharreko mezua emateko era egokia aurkitu arte.

Ahozko produkzioa errazteko baliabideak lau taldetan sailkatzen dira:

2.2. Elkarrekiko eragina ahozkoan eta idatzian

Mintzatzean entzulea aurrez aurre izaten dugu normalean, eta honek

esan dezake ulertu duenentz edo argitasuna eskatu zerbait gaizki esaten ba-

dugu ...Hau abantaila da eta, nolabait, denboraren muga konpentsatzeko balio

dezake; entzuleak ulertu ez badu, mezua berriro esateko aukera dagoelako.

Idazleak, berriz, normalean ez du aukera hori izango. Aurrikusi egin

behar ditu irakurlearen arazoak, gustuak, zer dakien ...

Esan dugunez, elkarrekiko eraginak konpon dezake denboraren muga,

baina baldintza batzuk jartzen dizkigu: bestea onartzea, entzuleari hitz egi-

teko aukera ematea, ...Elkarrizketetan txandaka hitz egiten denez, besteak

dakienera moldatu behar da. Formalitate-maila ere entzulearen arabera ego-

kitu behar. Azkenik, gaien aukeraketan ere badu entzuleak eraginik, horren

intereseko gaiak bakarrik hartuko dituelako aintzakotzat hiztunak.

3. Mintzamena trebetasun sortzailea da

Gorago aipatu dugun bezala, ahozko hizkuntzaren antolaketa eta idatziz·

koarena ez dira berdinak, denboraren arazoa dela medio. "Prozesatzeko bal-

dintzak" eman diogu izen hiztunak jasaten dituen denboraren presioei.

Horiek horrela, hiztunak bi baliabide-mota erabili ohi ditu denboraren

presioari aurre egiteko: produkzioa erraztekoak eta, zailtasunak konpentsa-

tzekoak.

Banan-banan ikusiko ditugu bi baliabide-mota hauek (Bygate, 1987).

3.1. Errazpideak

3.1.1.Egitura errazteko baliabideak

Hiztunak esaldi motzak erabiltzen ditu, eta hauek "eta", "edo", "baina"
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bezalako loturaz josten. Edo esaldiak bata bestearen atzetik jaulkitzen ditu

inolako loturarik gabe.

Menpeko esaldiek esango denaren plangintza konplexuagoa eskatzen

dute; idazleak izaten du horretarako astirik, baina hiztunak gehienetan ez.

Arrazoi honengatik, hain zuzen ere, erabiltzen dira gutxiago menpeko esal-

diak ahozko hizkuntzan idatzizkoan baino.

3.1.2. Elipsi-baliabideak

Denbora gutxi daukanean, hiztunak esaldiaren zati batzuk esan gabe

uzten ditu. Entzuleak ulertzeko ondo ezagutu behar du hiztunak jakintzat

emana. Adibidez, batek "Badator!" esatean, jakintzat ematen du entzuleak

badakiela zein datorren. Horregatik askotan elkarrizketaren bat ez da uler·

tzen kanpotik entzunez gero, ez bait da kontestua ezagutzen.

3.1.3. Esaldi eginak erabiltzeko baliabideak

Hirugarren baliabide-mota "esaldi eginek" osatzen dute. Talde honetan

esaerak ez ezik, ia beti berdin esaten diren esaldiak ere sartzen dira. Adibi-

<lez:"ez dut tutik ere ulertu"; "ondo esan beharko"; "zorionak eta urte asko·

tarako!"

Halakoetan hiztunak ez ditu hitzak banan-banan aukeratu behar esal-

diak sortzeko. Esaldi egina dagoen-dagoenean jaulkitzen du hiztunak, hu·

rrengoa pentsatzeko beta gehiago lortuz. Baliabide hau inportantea da behin

eta berriz berdin errepikatzen diren egoeretan

3.1.4. Beta hartzeko baliabideak

Baliabide hauei esker hiztunak pentsatzeko beta gehiago izaten du. Mota

askotakoak izan daitezke: etenak, hitzak errepikatzea, betegarriak (mm, ze·

ra, ba), entzuleak esan berri duena berriz esatea ...

3.2. Konpentsazio-baliabideak

Denboraren presioak eta memoriaren mugak sortutako eragozpenak

gainditzeko erabiltzen ditu hiztunak baliabide hauek. Denboraren presio·

pean, hiztunak ez du askotan komunikatu nahi duena zehatz-mehatz azal·

tzen; baina badu esandakoa zuzentzeko edo borobiltzeko aukerarik, balia·

bide batzuk erabiliz: auto-zuzenketa, errepika, parafrasia ...

Errepika eta parafrasia memoriaren mugak gainditzeko erabiltzen di-

ra. Izan ere, memoriaren mugak direla eta, zerbait ez ulertuz gero, ez entzu-

leak ez hiztunak dute atzera jotzerik. Hau dela eta, hiztunak birformulatu

egin behar izaten du behin baino gehiagotan esandakoa, bai berak bai en-

tzuleak esandakoaren hariari errazago jarraitzeko eta informazioa prozesa-

tzeko nahikoa astia izateko.
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3.3. Ondorioak

Zein ondorio atera dezakegu guzti horretatik ikasleen mintzamena lan-

tzeko? Jatorrizko hiztunek errazpideak eta konpentsazio-baliabideak erabil-

tzen badituzte, ikasleei ere irakatsi egin beharko zaie horrelakoak erabil-

tzen. Adibidez, behemailetan menpeko esaldiak erabili gabe egitura erra-

zez mintzatzera bultzatuz; edo esaldi ez-osatuak egitean, osatzera ez behar-

tuz; auto-zuzenketa, errepika eta abar onartuz. Horrela, ikasleen hizkera ez

da hain artifiziala izango.

Beraz, arau bezala, esan dezagun ikasleari ez zaiola eskatu behar jato-

rrizko hiztunak egiten ez duenik.

4. Elkarreraginezko trebetasunak

Ikusi dugunez, hiztunak eta entzuleak gai izan behar dute baldintza zai-

lenetan ere ahoz komunikatu eta hizkuntza era koherentean prozesatzeko.

Hala ere, ez da nahikoa. Horrezaz gain, hiztunak komunikatzaile ona ere

izan behar du, hau da, komunikatu nahi duena entzuleak ulertzeko moduan

adierazten trebea. Horregatik, esanahiaren komunikazioan eragina duten

bi trebetasun-mota azalduko ditugu: rutinak eta negoziazio-trebetasunak.

Zenbaitetan, hiztunak eredu estandar batzuen arabera antolatzen du esan

beharrekoa. Mezua nolakoa eredua halakoa izango da. Eredu hauei rutinak

deitzen zaie. Hona hemen zenbait adibide: pasadizo eta istorioen kontaketa,

deskripzioak, konparazioak, instrukzioak, txisteak ...

Bigarren taldekoak ditugu solasean gertatzen diren komunikazio-arazoak

konpontzeko hiztunak erabilitako negoziazio-trebetasunak. Adibidez, gaiz-

ki ulertutakoa konpontzea, gaia aldatzea, hitz egiterakoan txanda hartzen

eta ematen jakitea.

Ikusten denez, idatzizko komunikazioan antzeko trebetasunak erabil-

tzen dira, baina adierazpide ezberdinez baliatuz.

Ikus ditzagun trebetasun hauek banan-banan.

4.1.Rutinak

Informazioa aurkezteko bide konbentzionalak dira rutinak. Konbentzio-

nalak direnez, aurretik antzeman daitezke eta horrela ziurtatzen dute argi-

tasuna. Bi rutina mota nagusi daude: inforrnazio-rutinak eta elkarreraginez·

ko rutinak.

Askotan errepikatzen diren informazio-egiturak ditugu informazio-ruti-

nak; hala nola, istorioak, tokien eta pertsonen deskripzioak, instrukzioak ...

4.1.1.Informazio-rutinak
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4.1.2. Elkarreraginezko rutinak

Egoera berezietan, txandatu egiten dira hiztunak. Txanda horien egitu-

rei deitzen zaie elkarreraginezko rutinak. Adibidez, telefonoz ematen diren

elkarrizketak, irratiko eta telebistako elkarrizketak, bazkalondoko elkarriz-

ketak ...Denak modu berezi eta estandarrean antolatu ohi dira.

Telefonozko elkarrizketek egitura berari jarraitzen diote beti. Horrela,

telefonoz deitu aurretik badakigu txandaka hitz egin beharko dugula, le-

hendabizi besteak "bai; esan" esango duela, gero guk esan behar duguna.

Horrela, hiztunak ez du aurretik erabaki behar elkarrizketari zein egitura

emango dion; nahikoa du rutinari jarraitzearekin.

4.2. Negoziazio-trebetasunak

Ulertu dela ziurtatzen laguntzen digute negoziazio-trebetasunek. Beste-

la esanda, ahozko komunikazio-arazoak konpontzeko erabili ohi diren trebe-

tasunak ditugu negoziazio-trebetasunak.

Bi motatakoak izan daitezke: esanahiaren negoziazioa eta elkarreragi-

naren antolaketa. Ikus ditzagun banan-banan.

4.2.1. Esanahiaren negoziazioa

Ideiak argi eta garbi komunikatzeko trebetasunari deitzen zaio esana-

hiaren negoziazioa. Elkarrizketako parte hartzaileek elkar ulertzen dutela

adierazteko baliabideak lotuta daude trebetasun honekin.

Trebetasun hau dugu ahozko diskurtsoaren eta idatzizkoaren arteko des-

berdintasunik handienetakoa; izan ere, idatzizko diskurtsoan ez irakurleak

ez idazleak, egin dezakete ezer bestearen akatsak konpontzeko. Ez dago bien

arteko negoziaziorik. Irakurleak ezin du idazleak idatzitakorik aldatu, eta

idazleak ez du sekulan ziur jakingo irakurleak ulertuko duenentz.

Idazleak irakurle-mota bat izan ohi du buruan idaztean. Dena den, ira-

kurlea ez bada aurrez pentsatutakoa edo ulermen-maila berekoa, idazleak

ezin izango du ezer aldatu.

Ahozko diskurtsoan, berriz, hiztunak gehienetan aurrez aurre izan ohi

du entzulea eta honek ulertzen duen edo ez, galderaz edo keinuz azaltzen

dio. Horrela, hiztunak minutuoro alda dezake kontatzeko modua, esanda-

koa entzuleari hobeto egokituz. Esanahiaren negoziazio bat ematen da so-

laskideen artean.

Bestalde, esanahiaren negoziazioa dela eta, aipatu beharra dago jatorrizko

hiztunen arteko ulerkuntz maila ez dela inoiz ehunetik ehunekoa izaten. Hiz-

tunak esan nahi duena ez bait da entzuleak ulertutakoa, antzekoa bada ere.

Baina ikasleek uste izaten dute gaizkiulertuak jatorrizko hiztun ez izateaga-

tik gertatzen zaizkiela; eta hau ez dela erabat horrela erakutsi behar zaie,

beren buruan konfidantza izan dezaten.

Eta ehunetik ehuneko ulerkuntz maila gutxitan ematen delako neur-

tzen dute entzuleek eta hiztunek behin eta berriro beren arteko ulerkuntza,
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horretarako zenbait baliabide erabiliz. Entzuleak, esate baterako, aurpegia-

ren keinuz adieraz dezake ez duela ulertu eta ondo ulertu duela, berriz, hiz-

tunak esandakoa laburbilduz. Hiztunak ere laguntzen dio entzuleari: honek

eginiko galderei zehatzago erantzunez, ulertu duenentz zuzenean galdetuz,

edo esanahia argitzeko esandakoa laburbilduz.

4.2.2. Elkarreraginaren antolaketa

Ikus dezagun atal honetan zertarako hitz egiten dugun, hau da, zeintzu

diren mintzamenaren funtzio nagusiak (Brown eta Yule, 1983).

Hizkuntza mintzatuak gure gizartean duen erabilpena aztertuz gero, bi

funtzio nagusi dituela esan genezake: informatzailea eta elkarreraginezkoa.

Trebetasun honi esker hiztunek eta entzuleek gaia eta txanda-aldaketa

kontrolatzen dituzte, hau da, zertaz hitz egin eta nork egin.

Gaiari dagokionez, ikasleek lortu behar dute jatorrizko hiztunek gaiak

aukeratzeko, garatzeko eta elkarrizketa noiz moztu jakiteko duten trebeta-

suna. Bestela, gaia behar ez denean aldatzean edo gai bat baztertu dela ez

konturatzean garaiz kanpo eta desegoki hitz egiteko arriskua izango dute.

Eta ez da erraza txanda-aldaketan trebea izaten. Zenbait jatorrizko hiz-

tunek ez daki elkarrizketetan txanda hartzen eta isilik gelditzen da. Hona

hemen bost puntutan, txanda-aldaketan trebea izateko jakin behar dena:

* Besteei hitzez edo keinuz norberak hitz egin nahi duela azaltzen.

* Txanda hartzeko une egokia aukeratzen; elkarrizketa zenbaitetan moz

bait daiteke, baina bestetan ez.
* Behin txanda lortuz gero, eta galdu aurretik, esan beharreko guztia

egoki adierazten.
* Besteek txanda hartzeko eginiko seinaleak ezagutzen.

* Solaskideei txanda eman eta hitz egiten uzten.

5. Zertarako hitz egiten dugu?

5.1. Funtzio informatzailea

Informazioa igortzeko hizkuntz funtzioari deitzen zaio horrela. Horrela-

koetan hizkuntza informatzeko erabiltzen da eta helburua mezua ahalik eta

garbien igortzea da.
Ikus dezagun funtzio informatzailea gertatzen deneko zenbait adibide:

langile batek ugazabari oporrak noiz hartu nahi dituen esatean, gaisoak sen·

dagileari bere egoera azaltzean, bideo-saltzaileak bideoaren funtzionarnen-

dua bezeroei adieraztean, taxistari norberaren etxea non dagoen adieraztean,

amak semeari errezeta bat ematean, gidariak garajeko langileari kotxeari

zer gertatzen zaion adieraztean ...Adibide guzti hauetan mezua argi eta gar-

bi igortzea da inportanteena.
Funtzio informatzailea nagusia izanik elkarrizketan, jatorrizko hiztunek
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ere eragozpenak izan ditzakete; ez bait da hain erraza norberak adierazi na-

hi duena ondo azaltzen. Hiztegiak, esate baterako, garrantzi handia izan de-

zake, ezinezko baitzaio hiztunari hiztegi espezifikorik gabe, zehatza izaten.

Bestalde, informazio zehatza lortu beharrak zehaztasunez eta arreta han-

diz entzutea eskatzen dio entzuleari. Honek ez badu zerbait ulertzen, edo

entzundakoa nahikoa ez badu, berriz esateko edo argibideak eskatuko diz-

kio hiztunari, mezua bait da garrantzitsuena.

Hizkuntza ikasteari dagokionean, jatorrizko hiztunek eragozpenak badi-

tuzte esan nahi dutena argi eta garbi adierazten, ikasleek are gehiago. Be-

raz, kontutan hartu beharko genuke ahozko hizkuntzaren funtzio informa-

tzaileak maiz aski berekin duen zailtasun-maila, ez diezaiegun ikasleei jato-

rrizko hiztunei baino gehiago eska.

5.2. Elkarreraginezko funtzioa

Elkarrekiko harreman sozialez bideratzea eta solaskidearekin atsegina

izatea ditu helburu ahozko hizkuntzaren funtzio honek.

Harreman sozialetan erabilitako hizkuntzak oso informazio gutxi iza-

ten du. Autobusetan, igogailuan edo tabernetan jendeak elkarreraginezko fun-

tzioa nagusi diren elkarrizketak izaten ditu. Solasaldi hauetan batek gai bat

eskaintzen dio besteari; gaiak arrakasta izanez gero, erantzungo dio; beste-

la, beste bat proposatuko dio. Honen ondorioz, gaiak asko aldatzen dira. Bes-

talde, solasaldien helburua partaideak gustora sentitzea eta atsegina izatea

denez, ez da eztabaidarik ematen; adostasuna lor dezaketen gaiak bakarrik

erabiltzen bait dira. Batek ez badu besteak esandakoa ulertzen, ez dio erre-

pika araziko; ez bait da beharrezkoa esandako guztia ulertzea. Elkarriz-

keta-mota hauetan nahikoa izaten da gainetikako entzuketa, esandakoaren
muinaz jabetzeko.

Ahozko hizkuntzaren funtzio informatzailea horrelako elkarrizketa baten

ondoren ematen da askotan. Ikus dezagun, esate baterako, sendagilearenga-

na joaten gareneko adibidea. Lehendabizi, agurrak eta eguraldiari buruzko

komentarioak egiten dira. Gero hasiko da elkarrizketa informatzailea, giza-

bideak eskatzen duena bete ondoren.

Erraz lortzen da horrelako elkarrizketetan parte hartzeko gaitasuna. Edo·

zein jatorrizko hiztunek dauka gaitasun hori eta ikasleek ere erraz ikasten

dute horrelako elkarrizketetan parte hartzen. Honen ondorioz, ikasprozesua-

ren hasiera-hasieratik lan daitezke elkarrizketa hauek.

6. Nola hitz egiten dugu?

Bi hizketaldi mota aurkituko ditugu egunean zehar hitz egindakoa az-
tertzean:

Hizketaldi motza: esakune bat edo bikoa.

Hizketaldi luzea: ordu beteko hitzaldia bezain luze izan daitekeen

esakune-segida.

Mota bakoitzak bere hizkuntz antolaketa eskatzen du. Hizketaldi mo-
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tzak elkarrizketetan ematen dira; hizketaldi luzeak, berriz, hiztun bat den·

bora luzean eta bera bakarrik aritzen denean-bakarrizketetan, nolabait

esateko-.
Noiz ematen dira bakarrizketak? Jazotako gertaerak deskribatzean; pla-

nak kontatzean; txisteak edo pasadizoak kontatzean; tokiak/pertsonak/gau-

zaklliburuak/pelikulak ...deskribatzean; iritziak azaltzean; adierazpenak ema-

tean; izandako edo entzundako elkarrizketak kontatzean; hitzaldiak ema-

tean ...
Hiztunak errazago sortzen ditu hizketaldi motzak luzeak baino, izan ere,

hizketaldi luzeek esan berri denaren eta esango denaren plangintza kohe-

rentea eskatzen bait dute. Hiztuna da plangintza horren arduradun. Bere

memoriaren eta entzulearenaren mugak kontutan hartu behar ditu plana egi·

tean.
Jatorrizko hiztun guztiek ez dute hizketaldi luzeak egiteko gaitasuna lor·

tzen. Adibidez, jende askok ez daki ikusitako pelikula bere ama-hizkuntzan

era koherente batean kontatzen.
Hizketaldi informatzaile luze hauek sortzeko gaitasun-maila aldatu egi-

ten da pertsona batetik bestera. Ez da, beraz, jatorrizko hiztunek automati-

koki lortzen duten gaitasuna. Gaitasun hau garatzeko, beharrezkoak zaizkio

hiztunari eredu egokiak, praktikatzeko aukerak eta feedbacka, hau da, on-

do ala gaizki egin duen eta zergatik esango dion entzulegoa.

Hizketaldiak horrela bereizteak kontutan hartu beharreko zenbait on·

dorio dakarkigu mintzamenaren irakaskuntzarako:

* Hizketaldi motzak bai sortzeko eta bai ulertzeko oso errazak direnez

hasieratik bultza ditzakegu ikasleak mintzatzera; hizketaldi motzek ez

bait dute oso hiztegi eta sintaxi aberatsa eskatzen.

*Irakasleak konturatu behar du klasean hizketaldi motzak bakarrik lan-

duz ikasleek ez dutela luzeak sortzen ikasiko.

Behemailetan gomendagarria bada ere hizketaldi motzak soilik lan-

tzea, maila aurreratu ahala hasi behar da hizketaldi luzeak lantzen,

ikasleek gaitasun hau lor dezaten.
* Zenbait jatorrizko hiztunek hizketaldi luzeak sortzeko zailtasunak ba·

dituzte, ez da harritzekoa zenbait ikaslek ere horrelako zailtasunak

izatea. Horrelakoetan hizkuntza ezezik hizketaldi luzeak sortzeko gai·

tasuna ere erakutsi behar zaie.

*Hizketaldi motzek askotan betetzen duten funtzioa aurreko puntuan

aipatutako elkarreraginezkoa da. Hizketaldi hauek sortzen errazak iza-

teak ez du esan nahi landu behar ez direnik. Ulermenaren alorrean

ikasleak gainetikako ulermenean ere trebatu behar dira, hau da, en-

tzuten dutenetik garrantzitsuena bakarrik jasotzen.

* Hizketaldi luzeen funtzio nagusia informatzailea izaten da. Honen on-

dorioz, hizketaldi luzeak lantzeko eginkizun informatzaileak dira ego·

kienak, eta zailtasun-mailaren arabera programatu beharrekoak.

Egoera batzuetan hiztunak beste batzuetan baino erosoago sentitzen du

7. Stress komunikatiboa
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bere burua esan beharrekoa sortzen. Hemen egoera baldintzatzen duten go-

rabeherak ikusiko ditugu, hitz egitean hiztunarengan eraginik izan dezake-

ten faktoreak zeintzuk diren jakiteko; hauek berak izango bait dira ikaslea-

rengan ere eragina izango dutenak.
Faktore hauen multzoak stress komunikatiboa du izena. Hiztuna eroso

sentitzean, stress komunikatiboa txikia dela esango dugu; egoera ezerosoan

hitz egin behar eta urduri sentitzean, berriz, stress komunikatiboa handia

dela.
Hona hemen, beraz, stress komunikatiboarekin zerikusirik izan deza-

keten faktoreak.

Kontestuaren ezaugarriak

*Entzulea:Hiztunak errazago hitz egiten du entzulea bere adinekoa edo

gazteagoa denean; baita pertsona bakarrarekin gehiagorekin baino.

"Egoera: Hobeto hitz egiten da giro pribatuan (lagun artean edo fami-

liartean) jendeaurrean baino.

Entzulearen ezagutza-maila

*Hizkuntza:Hiztunari lagungarri zaio entzuleak bere hizkuntz ezagutza-

-maila bera izatea.
*Informazioa:Asko laguntzen dio hiztunari berak entzuleak behar duen

informazioa edukitzeak. Orduan motibatuago dago hitz egiteko eta gehiago

saiatzen da.

Eginkizun-mota

*Ezagutza: Hiztuna errazago komunikatzen da beharreko informazioa

hurbil duenean, hau da, berak ondo ezagututako alor edo gai batean. Ikas·

leei horixe bera gertatzen zaie: errazago hitz egingo dute eginkizuna bete-

tzeko behar den hiztegia ezagutu eta gaia menderatuz gero.

*Eginkizunaren egitura: Hiztunak hobeto hitz egingo du bete beharre-

ko eginkizunak berak, egitura jakin batera behartzen duenean. Adibidez,

denborazko lotura duten gertaeren sekuentzien kasuan, gertatutakoaren or-

denari jarraitu besterik ez du egin behar hiztunak. Deskripzioetan, aldiz,

berak pentsatu eta erabaki behar du nondik hasi eta nola jarraitu deskriba-

tzen, eginkizunak egitura zehatzik eskatzen ez diolako.

Nolako eragina izan dezake guzti honek mintzamena lantzeko?Gure us-

tez, behemailetan edo ikastaroaren hasieran, stress komunikatibo gutxiko

ariketak eta egoerak sortu behar ditugu ikastaroa edo ikasprozesua aurrera

doan neurrian, zail daitezke hitz egiteko baldintzak, ikasleak eguneroko bi-

zitzarako prestatu arte.

8. Ikasleen komunikazio-estrategiak

Orain arte ikusitakoajatorrizko hiztunen mintzamenaren funtzionarnen-
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duan oinarritu da. Ikasleek, gainera, beren komunikazio-estrategiak ere ba-

dituzte, hizkuntzarekin dituzten zailtasunak gainditzeko.

Ikus dezagun, beraz, zeintzuk diren ikasleen komunikazio-estrategiak:
Lorpen estrategiak

"Asmatzeko estrategiak

"Parafraseatzeko estrategiak

*Kooperazio-estrategiak

Erredukzio-estrategiak

*Saihesketa-estrategiak

Ikasleek estrategia guzti hauek erabiltzen dituzte. komunikatzeko zail-

tasunekin topo egitean. Zailtasunak hitz egin aurretik izan ditzakete, zer-

bait esaten hasi eta hori adierazten ez dakitela konturatzean; beste zenbai-

tetan, berriz, hitz egin ondoren, entzulearen bidez ez dutela beren helburua
bete ohartzean.

Arazo honen aurrean, bi jarrera nagusi har ditzake ikasleak. Lehenen-

go jarrera: ikaslea ordezko zerbait bilatzen edo asmatzen saiatzen da; beste era

batera moldatzen du esan beharrekoa, bere mezua ulergarri egiteko. Horre-

lako baliabideei lorpen-estrategiak deitu diegu. Bigarren jarrera: ikasleak,

lorpen-estrategiak erabili ezin dituelako edo asmatzen ez duelako, ez du mezu

osoa komunikatzen; eta esandakoa bere hartan uzten du, nahiz eta entzu-

leak ez ulertu, edo esan aurretik ez da saiatu ere egiten eta beste zerbaiteta-

ra pasatzen da, adierazi nahi zuena esan gabe utzita. Mota honetako balia-
bideei erredukzio-estrategiak deitu diegu.

Ikus ditzagun estrategia hauek banan-banan.

8.1. Lorpen estrategiak

8.1.1.Asmatzeko estrategiak

Ikasleak ezagutzen ez edo zalantzazko hitz bat erabiltzen saiatzean ema-

ten dira honako estrategia hauek. Entzuleak horrela ulertuko duela espero

du. Hona hemen estrategia hauetako zenbait baliabide.

-Ama-hizkuntzako hitz bat euskaraz ahoskatzea edo euskarazko bukae-

raz ematea. Adibidez: "gidatzea" esan beharrean "konduzitzea" esatea edo

"argiketa" esateko -zioa bukaeraz baliatzea: "iluminazioa" ...

-Entzuleak ere gazteleraz badakiela aprobetxatuz, hitza inolako aldake-

tarik gabe, elkarrizketan sartzea. Adibidez, ikasle bat erosten ari dela "gale-

per" hitza ezagutu gabe, dendariari "kodorniz" esanda ere galeperrak lortuko
ditu.

-Gaztelerazko hitz edo esaldien itzulpen literala egitea: "adarra jo" ez
baina "ilea hartu" esatea.

-Azkenik, duen hizkuntz ezagutzaz baliatuz, hitzak sortu eta asmatzea:

"aireportu" esan beharrean "abioi geltoki" hitza asmatzea.

Asmaketan ibili beharrean, ikasleak askotan kontzeptua bestela adieraz-

8.1.2. Parafraseatzeko estrategiak
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ten saiatzen dira. Hori sinonimo baten bitartez egin daiteke, edo kontzep-

tua esaldien bidez adieraziz. "Ikuilu" hitza ateratzen ez bazaio, "korta" edo

"behiak lo egiten duten tokia" esango du.

8.1.3. Kooperszio-estreiegiek

Hitz bat esaten ez badaki, ikasleak entzuleari eskatzen dio mimikaz, be-

hatzez erakutsiz edo hitza erdaraz esanez.

Dena dela, solaskidearen laguntza, modu askotara lor daiteke; adibidez,

antzeko egiturak erabiliz. Eman dezagun, ikasleak ez duela nor-nori-nork

lehen aldian ikasi eta "zizkion" esan nahi duela; "gaur eman dizkiot eta atzo

eman ...?"entzuleari galdetzea kooperazio-estrategia litzateke.

8.2. Erredukzio-estrategiak

8.2.1. Saihesketa-estrategiak

Estrategia hauetan hiztunak aldatu egiten du bere mezua, arazorik ez

izateko. Adibidez, erlatiboa ondo menderatzen ez duen ikaslearen estrate-

gia erlatiboak saihestea litzateke; baina denetarik saihes daiteke: ahoskatze-

ko zaila den fonema, ideiak ...Ikasle asko isildu egiten da ideia bat azaltzeko

hiztegirik ez duenean.

B ) N oiz eta nola landu mintzamena?

Orain arte, jatorrizko hiztunak hitz egitean erabiltzen dituen mekanis-

moak ikusi ditugu. Baina, zer egin behar du irakasleak ikasgelan mintza-

mena lantzeko? Noiz hasiko da mintzamena lantzen? Zuzendu behar al dizkie

ikasleei akatsak? Nola jarri ikasleak hizketan? Zer ariketa-mota prestatu?

Mintzamena irakastearen historian, iritzi guztietako joera metodologi-

koak izan dira. Batzuen iritziz, lehendabizi hizkuntzaren oinarrizko egitu-

rak eta hiztegia menderatu behar zituzten ikasleak hizketan hasi aurretik.

Beste zenbaitentzat, berriz, ikasleak lehenbiziko egunetik hasi behar zuen

hizketan. Gure ustez, egokiena erdiko joera litzateke. Ikasleak hasiera-ha-

sieratik hizketan hasita ere, behemailetan oinarrizko egiturak eta hiztegia

lantzeari emango zaio lehentasuna. Gramatikari zor zaion arreta gutxituz

joango da ikasprozesua aurrera ahalean. Goimailetan, berriz, hizkuntza era

naturalean erabiltzeari legokioke lehentasuna eta klasearen denborarik ge-

hiena. Mintzamenaren irakaskuntza proposamen metodologiko honen ba-

rruan kokatuko genuke.
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1. Ezagutzaftrebetasuna

Ez du inork ukatuko: hizkuntza batean hitz egin ahal izateko beharrez-

koa da berorren gramatika eta hiztegia ezagutzea. Baina hori ez da nahikoa.

Ezagutza gauzatu egin behar da, eguneroko bizitzako egoeretara eta baldin-

tzetara egokituz. Honek erabakiak azkar hartzea eskatzen du. Gauza bat da

ezagutza eta beste bat trebetasuna. Esate baterako, gidatzen ikasteko ez da

nahikoa trafiko-arauak eta kotxeko atalen funtzionamendua buruz jakitea.

Karneta ateratzeko ez da hori bakarrik eskatzen. Gidariak gai behar du izan

kotxea egoera arruntetan gidatzeko eta ustegabekoetan erabakiak azkar har-

tzeko. Kasu honetan, buruz ikasitakoa ezagutza litzateke eta praktika (ko-

txea benetan gidatzea), berriz, trebetasuna.

Mintzamenean gauza bera gertatzen da. Ezagutza beharrezkoa da, bai-

na ez nahikoa. Ezagutza eta trebetasunaren arteko bereizketa hau azpirna-

rratzen dugu, berezia bait da alor bakoitzari eman beharreko tratamendu
metodologikoa.

Itzul gaitezen kotxearen adibidera. Autoeskoletan praktikak egiteko ez

da beharrezkoa teoria gainditua izatea; biak batera eman bait daitezke. Eta

praktikei dagokienez, lehenbiziko egunetan ez da ikaslea trafiko izugarri

dagoen bariante edo autobidean sartzen. Trafikorik gabeko errepideetan gi-

datzen hasi eta, astiro-astiro, moldatzen dira ikasleak normal gidatzera iri-
tsi arte.

Mintzamena irakasteko egingo dugun proposamen metodologikoa ho-

rren antzekoa izango da.

Hasieratik landuko da ezagutza(egitura gramatikalak, hiztegia,hizkuntz

funtzioak...), ariketa bereziak eginez. Baina ezagutzak behemailetan baka-

rrik izango du lehentasuna. Trebetasuna (mintzamena) ere, lehenengo egu-

netik lantzea proposatuko dugu. Hasieran, ikasleei lagundu eta lana kontro-

latu egingo zaie. Ikasprozesua aurrera doan neurrian, laguntza eta kontrola

gutxituz joango dira, ikaslea, bere kabuz, eta inolako laguntzarik gabe, hitz
egiteko gai izan arte.

2. Helburu metodologikoak

Mintzamena lantzeko metodologia azaltzen hasi aurretik, helburuak ar-

gitu behar dira. Zein da gure metodoaren helburua? Zein ariketa eta

iharduera-motak lagun diezaioke ikasleari trebetasuna garatzen eta lortzen?

2.1. Komunikazio-gaitasuna

Garai batean gaitasun linguistikoa zen hizkuntz irakaskuntzaren helbu-

rua; gaur egun, berriz, komunikazio-gaitasuna da. Hitz egitean ez bait da

nahikoa perpaus gramatikalak egitea; gure ikasleek jakin beharko bait du-

te noiz, zertarako eta norekin erabili ere.

Komunikazio-gaitasuna honako bost gaitasunez dago osatua: linguisti-



Mintzamena lantzen 213

koa (egitura gramatikalen arauen ezagutza), soziolinguistikoa (gizarte arauen

ezagutza), estrategikoa (komunikazioa lortzeko eta errazteko ezagutza) eta

kontestuala (berbaldiaren arauen ezagutza).

Beraz, honako helburu hauetan gauzatuko litzateke gure ikasleentzat

komunikazio-gaitasuna (Littlewood, 1986, 20-21-orr.]:

· Ahalik eta gaitasun linguistikorik handiena lortzea.

· Bere gaitasun linguistikoaren parte bezala menderatu dituen formak

eta hauek betetzen dituzten funtzio komunikatiboak bereiztea.

- Trebetasunak eta estrategiak garatzea, egoera bakoitzean esanahiak ko-

munikatu eta hizkuntza ahalik eta erarik egokienean erabiltzeko gai
izan dadin.

- Hizkuntz formen esanahi sozialaz konturatzea.

2.2. Zuzentasuna/jariotasuna. Bi helburu metodologikoak

Nahiz eta gaur egungo metodologoek mintzamenaren alorrean eginiko

proposamenak erabat berdinak ez izan, bat datoz funtsean hainbat puntu-

tan. Ikus dezagun zertan gauzatzen den adostasun hori.

Gorago aipatu bezala, garrantzitsua da ezagutza/trebetasunaren arteko

bereizketa, alor bakoitzean eman beharreko tratamendu metodologikoa be-

reizten argitu bait digu.

Hala ere, ez dago hain muga zehatzik ezagutza eta trebetasunaren ar-

tean: bereizketa nabariak baino gehiago, enfasi eta orientazio-diferentziak

adierazten dituzte.

Honen ondorioz, gauza bera gertatuko da ezagutza lantzeko ihardueren

eta trebetasuna lantzekoen artean; gauzak ez bait dira erabat zuri ala erabat

beltz. Ezagutzaz ala trebetasunaz gehiago arduratu beharra maila-arazoa da

eta ez "dena ala deus ez"eko arazoa.

lharduera hauek, beraz, continuum bat osatzen dute (.1).Mutur batean,

ezagutza bakarrik lantzeko iharduerak, beste muturrean trebetasuna lantze-

koak, erdian biak lantzeko iharduerak; zenbait kasutan enfasia ezagutzan

jarrita eta beste zenbaitetan trebetasunean.

Ezagutza Ezagutza eta trebeta- Ezagutza eta trebeta- Trebeta-

lantzeko suna lantzeko ihar- suna lantzeko ihar- suna lan-

ihardue- duerak, enfasia eza- duerak, enfasia tre- tzeko

rak gutzan jarrita. betasunean jarrita. ihardue-
rak

.1
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Ezagutza/trebetasunaren arteko dikotomia eta ihardueren continuum hau

behin eta berriz azaltzen dira metodologoek eginiko proposamenetan, hiz-

kuntzaren lorpenari buruzko teoriatan, eta abarretan, izen batekin edo bes-

tearekin.

Ikus ditzagun dikotomia honi emandako izen batzuk (.2).

1 1

- Ezagutza - Trebetasuna
Bygate (1987)

- Trebetasuna lortzen (skill- - Trebetasuna erabiltzen
-getting) (skill-using)

Rivers; Temperley (1984)

- Zuzentasuna (accuracy)
- Jariotasuna (fluency)

Brumfit {1984)

- Ikaskuntza {learning)
- Lorpena (acquisition)Krashen (1982)

.2

Guk "zuzentasuna" eta "jariotasuna" terminoak erabiliko ditugu, Brum-

fit-en (1984)arabera.

jariotasuna hizkuntzaren berezko erabilerari dagokio: formari baino ge-

hiago begiratzen zaio komunikatu nahi denari, edukiari. Nahiz eta egile guz-

tiak honetan ez erabat bat etorri, honako ezaugarri hauek aitor genitzaiz-

kioke jariotasunari: abiadura, jarraipena, koherentzia, kontestuarekiko sen·

tsibilitatea eta sormena.

Zehaztasuna, berriz, hizkuntz zuzentasunari eta zehaztasun gramatika-

lari dagokie: edukia ez baina forma azpimarratzen du.

3. Jariotasuna eta zuzentasuna lantzeko ariketei buruz zenbait ohar

Hurrengo puntuan azalduko ditugu ariketen sailkapena eta ariketa-ere·

duak. Dena dela, orain jariotasuna eta zuzentasuna lantzeko zenbait atal azal-

duko dugu, hala nola, jariotasuna eta zuzentasuna lantzeko ariketak zertan

diren, irakaslearen zeregina, erroreen zuzenketa, klasearen antolaketa, ...

3.1. Jariotasuna eta zuzentasuna lantzeko ariketak zertan diren

Ikusi denez, metodologoek ezagutza eta trebetasunaren arteko dikoto-

miari izen ezberdinak eman dizkiote. Ariketak ere oso era ezberdinetara izen-

datu izan dira.

Ikus ditzagun ariketei emandako izen batzuk (.3).
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1 1

- Iharduera prekomunikatiboak - Iharduera komunikatiboak
Littlewood (1986)

- Mikrohizkuntz ariketak - Makrohizkuntz ariketak
Rivers; Temperley (1978)

- Gramatika-ariketak eta ariketa - Ariketa globalak
analitikoak

- Ekintza ez-komunikatiboak - Ekintza komunikatiboak
Harmer (1983)

- Zuzentasuna lantzeko ariketak - Jariotasuna lantzeko ariketak
IH (1986a);UR (1987)

.3

Zuzentasuna lantzeko ariketen ezaugarriak

Ariketa hauen bidez, ikasleek sistema linguistikoa menderatzen saia-

tzen dira, baina xede komunikatiboetarako erabiltzeko beharrik gabe. Hau

da, ikasleak gehiago arduratzen dira ikasi beharreko hizkuntz formez, ko-

munikatu beharreko esanahiez baino.

jariotasuna lantzeko ariketen ezaugarriak

Ariketa hauetan ikaslea bere trebetasun eta ezagutza prekomunikatiboak

erabili eta uztartzen saiatzen da esanahiak komunikatzeko egoera komuni-

katiboetan. Orain, hortaz, komunikazio-trebetasun osoa landu beharrean aur-

kitzen da.

Laburpen gisa ikus 3.D.1.3puntuan bi ariketa-mota hauen eskema.

3.2.Zuzentasuna eta jariotasunaren kokapena hizkuntz irakaskuntzaren
ereduan

Ariketa-mota bakoitzak badu bere toki aproposa hizkuntz irakaskuntza-

ren ereduan. Zuzentasuna lantzeko ariketei dagokien tokia, esate baterako

aurkezpenekoa "bapateko sormenaren unea" eta praktika kontrolatuaren ha-

sierakoa litzateke. Jariotasuna lantzeko ariketei, berriz, praktika askearen

tokia dagokieke. Ikus dezagun grafikoki (.4).
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Zuzentasuna Jariotasuna

Aurkezpena Praktika kontrolatua Praktika askea

Triangeluaren bitartez

-Aurkezpena
(bapateko sor-
menaren unea) Zuzentasuna

-Praktika Kon-
trolatua Zuzentasuna

Jariotasuna

\

Jariotasuna

Jariotasuna
-Praktika As-
kea Zuzentasuna

.4

Argi ditzagun zenbait puntu zuzentasuna eta jariotasuna lantzeko ari-

keten kokapenaren inguruan.

Behin eta berriz esan behar da ez dagoela muga zehatzik zuzentasuna

eta jariotasunaren artean. Hori dela eta, zaila izan daiteke ariketa batek zer

lantzen duen erabakitzea. Ariketa berak zuzentasuna nahiz jariotasuna lantze-

ko balio dezake, segun eta irakasleak aurkeztean eta ikasleak egitean zeri

ematen dioten lehentasuna. Esate baterako, "non bizi zara?" galdera-eran-

tzunezko ihardunean badaiteke ikasle batzuek esanahietan jartzea arreta;

taldeko beste batzuek, berriz, erabiltzen diren hizkuntz formetan jar deza-

kete. Kasu honetan, lehenengo ikasleak jariotasuna lantzen ariko dira eta

bigarrengoak zuzentasuna.

Bigarrenik, azpimarra dezagun zuzentasunaren eta jariotasunaren koka-

penak ez duela denborazko sekuentzia suposatzen. Aurreko grafiko horiek

ez dute esan nahi saio edo ikasunitate batean lehenbizi zuzentasuna eta on-

doren jariotasuna landu behar direnik; alderantziz ere joka bait daiteke. Ika-

sunitatea edo saioa jariotasuna lantzeko ariketa batekin has daiteke, bi

helbururekin: batetik, irakasleak ikasleen akatsak eta puntu ahulak atzeman

eta puntu horiek lantzearren zuzentasun-ariketa batzuk antolatzeko eta, bes-

tetik, ikasleak beren hizkuntz beharrez ohartaratzeko, ondoren landuko di-

ren hizkuntz formak ikasteko motibagarri.

Hirugarrenik, kontutan har dezagun, gure eguneroko hizkuntz erabile-

ran arreta handiagoa jartzen dugula esanahian, esaten edo entzuten dugu-

naren forma linguistikoetan baino. Horrexegatik dira errazagoak eguneroko

ekintzen antza duten jariotasun-ariketak. Hala ere, behin baino gehiagotan

beharrezkoa zaigu zuzen hitz egitea: zerbaiten funtzionamendua deskriba-

tzean jende askoren aurrean hitz egitean, errezeta bat ematean, toki batera

joateko bidea adieraztean ...Zuzentasun-ariketak hain artifizialak eta meka-

nikoak izan ez daitezen, ariketak benetazko egoeretan lantzen saiatu behar·

ko genuke, ikus adibidez Willis eta Willis (1987).
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Azkenik, ikus dezagun ariketa-mota bakoitzari eman beharreko denbo-

ra. Brumfit-en iritziz, behemailetan zehaztasunak du lehentasuna; baina ze-

haztasunari zor zaion arreta gutxituz joango da ikasmaila goraka doan

heinean. Eta goimailetan, berriz, jariotasunari legokioke lehentasuna eta kla-

searen denborarik gehiena. Hala ere, ez da ahaztu behar jariotasuna hasie-

ratik landu behar dela. Jariotasuna lantzeko ariketak beharrezkoak dira,

ikaskuntza naturala ahalbidetzen dutelako. Krashen-ek dioenez, hizkuntz

ikaskuntzaren prozesu asko ematen dira pertsona batek hizkuntza komuni·

kaziorako erabiltzen duenean eraginda. Krashen-ek bi mekanismo bereiz·

ten ditu ikasteko estrategiei dagokienean: ikaskuntza (learning) eta

eskurapena (acquisition), Lorpena hizkuntza asimilazioaren bidez ikasten de-

nean ematen da, era naturalean eta egoera komunikatiboetan erabiliz. Hau·

rrek ama-hizkuntza ikasten duteneko estrategia da lorpena. Ikaskuntza,

berriz, arau gramatikalen ezagutza konszienteaz ematen da. Estrategia hau

ohizko klaseetan erabiltzen da: bigarren hizkuntza beronen egitura grama-

tikalak aurkeztuz eta landuz ikasten da; ondorioz, arau gramatikalen eza-

gutza konszientea da.

Hori horrela, jariotasun-praktika (ikasgelan edo ikasgelatik kanpo} ikas-

-prozesu osoaren zati garrantzitsu bat da.

Beraz, ariketa-mota bakoitzari eman beharreko denborara itzuliz, argi

dago ohizko hizkuntz irakaskuntzan ematen zaion baina askoz arreta gehia-

go eman behar zaiola jariotasunari. Ikus dezagun grafikoki Brurnfit-ek egi-

niko proposamena (.5}.

Klase-denboraren proportzioa

5

Jariotasuna

4
«Zehaztasuna» eta
«jariotasuna»
lantzeko ariketei
eman behar zaien
klase-denboraren
azalpen eskemati-
koa, ikasmailaren
arabera.

3

2

Ikasmaila

Zehaztasuna .5
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3.3. Klasearen antolaketa

Mintzamena lantzeko,klasea bi eta zortzi partaide bitarteko taldetan ba-

natzea komeni da. Talde osoarekin lan egiten denean, asko jaisten da ikas·

leen partaidetza, eta areagotu ikasle gutxi batzuk eztabaida monopolizatu

eta besteak aspertzeko arriskua.

Taldeka lan egiteak abantail handiak ditu. Inportanteena ikasleen parte

hartzea da. Eman dezagunsaioak ordu bete irauten duela eta hamabost ikasle

ditugula; talde osoarekin lan eginez gero, ikasle bakoitzak lau minutuz hitz

egingo du bataz beste. Launaka banatzen baditugu, berriz, ordu laurdena

dagokio bakoitzari; eta, binaka jarriz gero, ordu erdia. Badago aldea gero!

Denoi gertatzen zaigu errazago talde txikitan edo binaka mintzatzea.

Inhibizioak eragin handia izan dezake, talde osoarekin lan egiten bada. Jen-

de asko ez bait da ausartzen, ezta bere ama-hizkuntzan ere, talde haunditan

hitz egiten. Beraz, pentsa dezakegu arazoa areagotu egingo dela bigarren

hizkuntzan. Bestalde, klasearen zentrua eta, ondorioz, dinamika ere aldatu

egiten dira. Irakasleak bere protagonismoagaltzean, ikasleak klasearen ardatz

bihurtzen dira. Eta hau oso inportantea da, ikasleak beren ikaskuntzaren

arduradun izatera behartzen bait ditugu. Taldetan banatzean ez dira irakas-

leari begira egongo, honek zer agintzen dien zain. Klasearen ardura ikas-

leei pasa die irakasleak eta haiei dagokie ariketaren helburua betetzea.

Taldeka lan egiteak zailtasunak ere sor ditzake, batez ere ohiturarik ez

duten irakasleekin. Irakasle askok disziplina-arazoak sortzen direla pentsa·

tzen dute. Lehendabiziko arazoa, zenbait kasutan, mahaiak mugitzearena

izan daiteke. Mahaiak fijo dauden tokiak ez bait dira toki aproposenak ho-

rrelako ariketak antolatzeko. Baina, dena dela, honelakoetan ere, ikasle ba-

tzuei atzera biratzeko esanez zati daiteke klasea talde txikiagotan.

Taldeen aurka askotan aipatzen dira beste puntu batzuk ere: irakasleak

ikasleek esaten dutenaren kontrola galtzen omen du, ikasleek ama-hizkuntza

erabil omen dezakete edo huts asko egin eta irakasleak ezin izango omen

ditu zuzendu.

Zalantzarik gabe, ikasleak binaka badaude, irakasleak ezin izango du

ikasleek esaten duten guztia entzun, baina klasean batera eta bestera ibil

daiteke, behar den lekuan laguntza emanez, ahal duena erantzunez eta hiz-

kuntz hutsegiteak apuntatuz, ariketa bukatzean zuzentzeko. Gainera, ez de-

zagun ahantz ikasleek elkar ere zuzen dezaketela.

Jariotasuna lantzeko ariketei dagokienez, taldekako edo binakako lana

da egokiena. Zuzentasunari dagokionez,era guztietako antolamendua da po-

sible, baina jeneralean taldekako edo binakako lana ez da jariotasunaren ka-

suan bezainbat erabiltzen.

3.4. Irakaslearen egitekoa

Hizkuntz irakaskuntzaren planteamendu komunikatiboan ezer aldatzen

bada, irakaslearen lana da. Littlewood-ek (1986,115-116.orr.)esan bezala, ira- .>

kaslearen kontzeptua "irakastun" bezala hartzea ez da egoki bere funtzio
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osoa deskribatzeko. Zentzu zabalean irakaslea "ikaskuntzaren erraztailea"

da. Ikaskuntza, gaitasun komunikatiboaren garapena (lorpena, Krashen-en

terminologian), ikaslearen barneko prozesuen bidez gertatzen da; eta irakas-

leak prozesu hauek eskatzen dituzten esperientzia eta estimuluak eskain di-

tzake, baina ez dauka horien gaineko kontrol zuzenik.

Irakaslea laguntzailea da, eta aitortu behar du ikaskuntza ez dela bere

irakaskuntzaren emaitza zuzena bakarrik

Ikus dezagun, beraz, zeintzuk izango diren irakaslearen egitekoak:

*Ikastaroaren koordinatzaile izango da, ariketak era koherente eta ego-

kian koordinatuz, ikasleek ikas dezaten.

"Ohizko hizkuntz irakaslearen rola ere izan dezake, batez ere hizkuntz

formak aurkeztean, ikasleek zuzentasuna lantzeko egingo dituzten ariketak

kontrolatzean eta zuzentzean.

*Beste zenbaitetan, ariketa aurkeztu ondoren, ez du parte hartuko zu-

zenean; ikasleek egingo dute ariketa, eta bera ihardueratik kanpo geldituko

da. Jarrera hau edozein ariketa-motatan eman daiteke, baina batez ere jariota-

suna lantzeko ariketetan.

*Hala ere, irakasleak ariketan parte zuzenik ez hartzeak ez du esan na-

hi inolako eginkizunik ez duenik. Horrelako ihardueretan, aholkulari edo la·

guntzaile izango da, galderei erantzunez eta ikasleen puntu ahulak kontu·

tan hartuz. Agian ondoren, edo beste egun batean, puntu ahul horiek zuzen-

tasuna lantzeko ariketaren baten bidez edo landuko ditu.

*Taldekidearen rola izan dezake, binakako edo taldekako ariketetan edo·

zein ikasleren papera eginez, ariketak eskatzen dituen parte-hartzaileen ko-

purua osatzeagatik edo berak horrela nahi duelako.

3.5. Feedback-a

Feedback-a egitean garbi izango du irakasleak ariketaren helburua, no·

lakoa den helburua halakoa behar bait du zuzenketak, eta ikasleen arrakas-

ta ere helburuaren arabera neurtuko bait da.

Zuzentasuna lantzeko ariketetan, hizkuntz formari dagokion feedback-a

eskaini beharko luke irakasleak. Hala ere, honek ez du nahitaez feedback

komunikatiboa alde batera uzten.

Jariotasuna lantzeko ariketetan, berriz, irakasleak feedback kornunikati-

boa eskaini beharko luke. Hemen ere, honek ez du egiturazko feedback-a

alde batera uzten. Baina irakaslea jakinaren gainean egongo da gehiegizko

zuzenketak esanahietatik formetara aldatzen duela ikasleen interesa. Arra-

zoi honengatik, hizkuntz formen zuzenketa egin gabe utz dezake sarritan

edo ariketa bukatu arte atzeratu.

Baina zer da feedback komunikatiboa eta nola antolatzen da? Feedback

komunikatiboa esanahian eta ez forman ardaztutako feedback-a dugu. Ikas-

leek komunikazio-ariketetan bete beharreko helburuaren lorpenari eta emai·

tzei buruzkoa da.

Feedback-a egiteko moduari dagokionean, Penny Ur-ek (1987,30. or.)

dioen bezala, era ezberdin askotan antola daiteke; hala nola, emaitza zuze-
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nak emanez eta taldeei beren arrakasta ebaluaraziz, proposamen diferen-

teak klasearen behin betirako bertsio batean biltzen saiatuz; talde ezberdinen

konklusioak konparatuz, taldeei ozenki irakurtzeko edo beren emaitzak ager-

tu eta berriro antzezteko eskatuz ...

C) Jariotasuna lantzeko ariketa-ereduak

Gure planteamendu metodologikoan bi helburu nagusi hartzen genituen

kontutan: zuzentasuna eta jariotasuna. Bi helburu hauek ariketa ezberdinen

bidez lantzen direla ere aipatzen genuen.

Zuzentasuna lantzeko ariketa-ereduak 4. kapituluan aztertu direnez, pun-

tu honetan jariotasuna lantzeko ariketa-ereduak bakarrik ikusiko ditugu, hau

da, mintzamena trebetasun bezala garatzea helburu duten ariketak.

1. Mintzamena lantzeko ariketen eboluzioa

1.1.Rol-jokoen eta eginkizunaren garrantzia

Garrantzi haundiko bi elementu berri dituzte gaur egungo mintzamena

lantzeko saioek, orain dela hogei urtekoek ez zituztenak: rolak eta eginkizu-

nak. Gaiak edo mintzagaiak izaten ziren lehengo mintzamen-saioetako arda-

tza. Ikasleei gai konkretu bat ematen zitzaien eta horri buruz hitz egin be-

har zuten.

Gaur egun ere erabiltzen dira mintzagaiak. Dena den, nahiz eta mintza-

gai konkretua izan klasearen ardatza, beste bi elementu berri ager daitezke:

rolak eta eginkizunak.

1.1.1. Rol-Jokoak

Rolak ohizko mintzagaiari beste alderdi inportante bat eransten dio: izu-

garri ugaritzen bait ditu komunikazio-praktikarako aukerak (Martinez eta

Urizar, 1985, 174-207.orr.).

Zer da rola? Rola hitza gizarteko lekuari dagokion portaera adierazte-

ko erabiltzen da. Pertsona bakoitzak egunean zehar oso rol ezberdinak bete

ditzake, eta hizkuntza bete behar den rolari egokitu behar zaio.

Mintzamen-saioetan rol-jokoak erabiltzen dira. Rol-joko hauetan ikas-

leek batzuetan beren nortasun propioarekin jokatzen dute, eta bestetan, al-

diz, nortasun simulatu bat hartuz. Horrela ikasleen hizkuntza ez da ikasge-

lako hizkuntzara mugatzen, eta mintzamen-saioak ikasleak bizitza errealean

eta klasetik kanpoko egoeretan burutu beharko dituen benetako egitekoen

entseiu bihurtzen dira.
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1.1.2.Eginkizunak

Hitz egitea beste helbururik ez duen elkarrizketa gutxi ematen da egune-

roko bizitzan. Normalean, hizkuntza bera ez den helburu bat betetzeko hitz

egiten bait dugu. Hau mintzamen-saioetan aplika daiteke. Hizketako harre-

manaren bidez, eginkizun bat betetzeko esaten zaie ikasleei, eta eztabaida

askoz interesgarriagoa bihurtzen da horrela (Ur, 1987,19-24.orr. eta John-

son, 1982).

Eginkizuna aukeratzerakoan, kontutan hartu behar da ez dela zailegia

izatea komeni, ikasleak eztabaidan gal bait daitezke,eta helburua bete gabe

desanimatu.

Eginkizuna edozein gauza izan daiteke: arazo bati irtenbide konkretu

bat ematea, eskutitz bat idaztea, erruduna zein den erabakitzea, istorio bat

osatzea eta abar.

Gezurra badirudi ere, eginkizunak, hau da, erantzun lagungarri eta ego-

kiak eman beharrak, arazoak arreta haundiz eta sakonki aztertzera bultza-

tzen ditu ikasleak. Eta gezurra dirudiela diogu, ez bait du horrelako eragi-

nik izan dezakeenik ematen. Baina edozeinek egin dezake aproba eta ikusi

zer-nolako aldea dagoen eginkizunarekin eztabaidatzetik eginkizunik gabe

eztabaidan aritzera.

Beraz, Penny Ur-ek (1987,8.or.)dioen bezala, "X-iburuz hitz egin" esa-

tetik urrats bat aurrerago joan gara rol-jokoarekin: "X-i buruz hitz egin Y

rol-egoeran".Azkeneko urratsean, berriz, urrutiago joan gara "Z lortzeko

X-i buruz Y rol-egoeran hitz egin" esatera (.6).

Mintzagaia
f4.- Mintzagaia ~ Rol-jokoaMintzagaia

Rol-jokoa
Eginkizuna

.6

Eginkizunak aurrerapen handia ekarri du mintzamena lantzeko saioe-

tara, irakasle askorentzat buruko mina izaten baitzen mintzatzeko gai inte-

resgarriak bilatzea. Eta arazoa ez da zertaz hitz egin, zergatik hitz egin bai-

zik. Helbururik ezaren problema izan da gehienbat.

Ikasleek ariketa bukatu dutenean, ez da erabilitako hizkuntza bakarrik

ebaluatuko, eginkizunaren helburua bete den ala ez ere kontutan hartuko

da. Hau oso inportantea da ikasleentzat, horrela ikusten bait dituzte beren

hizketaren fruituak.

1.2. Informazio-hutsunea

Informazio-hutsunea (information gap) da rolekin eta eginkizunarekin

batera askotan aipatzen den beste puntua.
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Eguneroko komunikazioan elkarrekin trukatzen dugu informazioa, ba·

tak besteari ez dakiena kontatuz. Oso egoera anormala litzateke biek aldez

aurretik dakitena elkarri kontatzea. Horrek txorakeria ematen badu ere, geu·

re klaseetan erabiltzen dugun zenbait teknika aztertzen hasiko bagina, ha-

rrituta geldituko ginateke horrela zenbatetan jokatzen dugun ikustean. Esate

baterako, ikasle batek besteen aurrean horma-irudi bat deskribatzen due-

nean, edo denek ipuin bera irakurri eta kontatu behar dutenean, edo denek

bideoan ikusitakoa deskribatzen dutenean ...Eguneroko bizitzan besteak ikusi

ezin duenean bakarrik deskribatuko genuke horma-irudia, edo besteak eza·

gutzen ez dutenean kontatuko ipuina edo liburua edo pelikula.

Informazio-hutsunea ikasle batek besteak daukan informazioa ez due-

nean ematen da. Informazio-hutsunean oinarritutako ariketetan informazio

ezberdina ematen zaie ikasleei, edo ematen zaien informazioaren parte ba·

tek behintzat ezberdina behar du izan. Ariketa hauetan ikasleek besteek du·

ten informazioa lortu behar dute, ariketaren helburua betetzeko; beraz,

elkarrekin trukatzen dute informazioa.

Informazio-hutsunea erabiliz, askoz ere motibagarriagoak gertatzen di-

ra ariketak. Erabili behar den hizkuntza ere gertuago gelditzen da egunero-

ko hizkuntzatik bestelako ariketetan baino. Dena dela, ez da nahikoa infor-

mazio-jauzia ematea. Eginkizunarekin lotuta egonez gero, askoz efektiboa·

goa gertatzen da. Horrela, ikasleek helburu bat bait dute elkarrekintzaren

bidez informazio osoa lortzeko.

2. Ariketa-ereduak

Ariketa-ereduak aurkeztu aurretik aniztasunaren beharra azpimarratu

nahi dugu. Ikasleen motibazioa suspertzeko, eragin handiko faktorea dugu

aniztasuna, eta irakasleek ez lukete inoiz ahaztu behar. Irakasle askok zen·

bait teknika eta ariketa-eredu erre egiten bait du, gehiegi eta oso jarraian

erabiltzeagatik.

Ezin da egun biz behin rol-jokobat egin ikasleak aspertu gabe, edo inkes-

tak, konkurtsoak, hau da, edozein teknika. Zenbait teknika beste batzuk baino

lehenago erretzen badira ere, guztiekin arreta handiz ibili behar da klasee-

tan, gehiegi erabili gabe; ikasleak ariketa-mota batekin aspertzen badira, ezin

izango bait dugu ariketa-mota hori berriro erabili.

Funtzio asko bete dezakete ariketa hauek, baina beren izenak dioen be·

zaia, girotzea izango litzateke funtziorik inportanteenetakoa. Horrez gain,

besteak beste, ikasleak desinhibitzea, motibatzea, mimika eta paralinguisti-

ka lantzea izango lirateke ariketa hauen beste funtzio batzuk.

Joko hauen erabilera arrunta, klasearen hasierako bost edo hamar minu-

tuetan ikasleak girotzeko izaten da. Maley eta Duff-ek (1978,2. or.) esaten

duten bezala, kirolariek egiten dituzten berotze-ariketen gisakoak ditugu gi-

2.1. Girotzeko jokoak
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rotzeko jokoak. Irakasleak klasean sartzen direnean ez bait daude denak egoe-

ra berean; bat nekatuta, bestea etxeko arazoak ezin ahazturik edo gosaldu

gabe ...Hala ere, klaseak arrakasta izan dezan, talde bezala funtzionatu be-

har dute eta, taldea osatzeko, oso egokiak gertatzen dira girotzeko ariketak.

Baina girotzeko ariketak ez dira bakarrik klasearen hasieran egiten; zen-

baitetan dinamika aldatzeko ere erabiltzen dira: ekintza-mota batetik beste·

ra pasatzeko, oso jarrera pasiboan dauden ikasleak suspertzeko ...

Ariketa hauetan mimika landu ohi da eta normalean ikasleek mugitu

egin behar dute, klasean zehar ibili, keinuak egin eta abar. Beraz, ikasle lo-

tsatiak desinhibitzeko joko aproposak dira. Zenbaitek pentsatuko du hel·

duak ez direla oso pozik arituko horrelako ariketak egiten. Aitzitik, ikas·

leei ariketen helburuak adierazten bazaizkie, oso gustora egiten dituzte eta

ez da beste ariketa-motekin baino arazo gehiagorik izaten.

Hemen lau adibide azalduko ditugu (.7).Ikus ere Maley eta Duff (1978,
39-85. orr.)

Ispiluaren jokoa

Klasean bi talde egin. Talde batekoak ispiluak dira eta beste taldekoak ohetik altxa·

Izen direnak. Hauek komunera joan eta ispiluaren aurrean jarriko dira, normalean ispilu

aurrean egiten ditugun mogimenduak eginez: hortzak garbitu, orraztu ... Ispiluak direnek

besteen mogimenduak imitatu behar dituzte, haiekin batera eginez, noski.

Igogailua

Klasean igogailu irnajinarioak egiten ditugu eta bakoitzean bost edo sei ikasle sar·

tzen, Bapatean igogailua geratu egiten da eta ezin dira atera. Hitz egiten hasi behar

dute.

Martzianoa

Norbaitek atea jotzen du eta ikasleei esaten diegu irekitzera ateratzeko. Irekitzen du·

tenean, ikasleek ezagutzen ez duten irakasle bat sartzen da, martzianoz jantzirik: buzo

handi bat, motorrean ibiltzeko kaskua, eskularru handiak etab. Martzianoak ez daki he-

mengo ohituren berri: ez daki ibiltzen eta erakutsi egin beharko diote. Gero martzianoz

jantzirik sartu den irakasleak galderak egin beharko dizkie ikasleei.

Itsu-mutila

Ikasleen erdiari zapi bat ipiniko diogu begietan, ikus ez dezaten. Besteei itsu-rnuti-

lak direla esango diegu eta lagunak gidatu behar dituztela euskaltegian zehar, aginduak

emanez.

.7

2.2. Binaka egiteko ariketak

Joko hauetan, izenak dioen bezala, ikasleak binaka jartzen dira mintza-

tzeko. Betidanik erabili izan da teknika hau, baina azkeneko urteotan ga-

rrantzi berezia hartu du. Binaka egiteko ariketak zertxobait aldatu dira gaur

egun, rolen, eginkizunaren eta informazio-jauziaren kontzeptuak mintzamena

lantzeko ariketetan aplikatzen direnez geroztik.
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Binakako ariketen abantailak nabarmenak dira: batetik, ikasleen parte-

hartzea (hitz egiten denbora gehiago ematen dute beste edozein ariketare-

kin baino) eta, bestetik, binaka hitz egiterakoan errazago gainditzen dituzte

inhibizioa eta lotsa.

Gaur egun erabiltzen den zenbait binakako ariketaren berri ematen saia-

tuko gara. Lehenengo taldean, "Fikziozko elkarrizketak" edo "Egoerak" di-

tugu. Horrelako ariketak aspaldi erabiltzen dira euskararen irakaskuntzan,

Ikasleei egoera bat aurkezten zaie eta gehienez rolak banatu egiten dira. On-

doren ikasleak hizketan hasten dira, mintzagaia bukatu arte, normalean ez

bait dute inolako eginkizunik edo helburu zehatzik bete behar.

Adibide bezala,hona hemen (.8)"Fikziozko elkarrizketak" (HABE,1984a,

1. BERR. MINTZ.10).

Zuzendariarekin

Euskaltegiko zuzendariak errieta ematen die ikasleei.

Ikasleak honako egoeretan azaltzen diren pertsonaien kopuruaren arabera elkartuko

dira
Egoera ulertu behar dute eta bertan adierazten dena antzeztu.

Senar-emazteak eta amorantea

Senarrak, gizartean erabat murgildurik, etxetik kanpo lan egiten du. Emazteak, be-

rriz, etxean zokoraturik, etxeko lanak egiten ditu, haurrak hezi eta hazi. Denerako baka-

rrik dago. Emaztea amorante batekin harremanetan hasten da. Etxean elkarrekin daude-

larik, senarra sartu da etxean. Hango elkarrizketa.

Piper egitea

Klase-egun batean piper egin nahi duten ikasleen arteko elkarrizketa.

Oporretan

Trenean bi neska daude, Biak oporretara doaz.

.8

Egoera hauei informazio-jauziaren printzipioa aplikatzean, bi ikasleri

informazio ezberdina ematen zaie. Hala ere, ez dute inolako helburu zeha-

tzik bete behar eta elkarrizketek luzatzeko arriskua dute, ikasleak aspertu

edo irakasleak ariketa moztu arte.

Hona hemen adibide bat (.9): "Grezia/Egoerak" ariketaren lehenengo

egoera (HABE, 1984a,2. 36 MINTZ.04).
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L EGOERA

EGOEaAK

L EGOERA

EGOERAK

Hemen duueu lau e.ii:utn zeure uudnkoarek'in antzezteko, Hesi bai-

nu lehen, irakurs i eta pentsatu fbetee ere 1. eta 4.a) zer esan behar

duzun.

Prest zaudeucau antzeztu.

Ht-m!'Il dituzu lau egoera zeure ondokoarekin antzezteko, Has!

aurretik. irakurri eta pentsatu (bat~zere 1.eta 3.a) eer esan bl"'h<ir

duzun.

Prest zaudetenean ameeetu.

Etxeen ..-<iudr rt11 bidal ag~llllla~u llburuskek irakurtzen uri zara,

Grnj;'.lri t)l~rL!i"..kocikdlra. Datorren udan lo!j,;U!l batekin joango zara,

1 lmin handia duzu, eta l"!,g1m usoa Gr~i;i.ri hutuzko liburuak eta

l1rrnruskak irakurtzen ematen duzu

Bapateen telefonoak jutu11 du.

Zurekin Greziara joungu den l<1gunada. Pozik zaude dehu duelako.

Galderak egin behar dizkiozu oporrei buruz.

IOhilrrn~Zurt- lil.';UU-i:i aske gustetzeu zaizu eta bidaia horien aitzakia-

n-kin ngarn -gin nehl duzu}.

Elknrrekln Greziara joango zaretela hitza eman diozu lagun beti,

B~inOl-gniiean zeure lagULl sueziar beten eskutitza irits! zaizu eta

uda elkarrekin Estokohncn pasatzea proposatzen dizu.

Zuk Sui1".ri11ra ~abii1go duau joare .lagun sueearra asko gusteteen zai.

au eta llgalu egin nahi duzu

Orain zeure lai:i;unMi deitu eta emaiezu berarekin Greaiara ez joate-

ku aitzakiren bat

Legunareu esumasiea t".l duzu g;iJdu nahi. agfan datorren urteen

h•irtckln lil{alu nahiko balt duen. E2 dlom. berae. egia D~naesango,

.9

Ariketa hauei eginkizuna edo helburua jartzen bazaie ikasleek elkarre-

kin trukatu behar dute informazioa, irakasleak emandako helburua lortu

nahi badute. Horrela, ariketaren arrakasta eginkizunaren arabera neurtuko

da. Ariketa ikasleek eginkizuna amaitzean bukatzen da.

Adibide gisa, ikus (.10)"Betxonale herria" ariketa (HABE, 1984a, 1.05

MINTZ.03).

1
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m..l-pi'mn~;;i~rij~~e-kil.1,Qh::il~l!zdaa.9o.rl
twt>OO G;i.;;;('lina-~;,lt~a11";;.,;

L1llur1.1-i:l11r.d11.ri~rl (B \8~1i~'e~li)9.i.'Oelv

tl.:iL5ltj")Q~lde1,,;

Ar;tllil ~;0-'i;i:o o,~~01il

Ol'l(Jooin ll-Udl. Tlll'I·

1;lt.'lc-~:11.111e•ru1.1ra~;i.-

mJ;a aa'!JO H~llrbati lD
~.:1~!.i-a11)-g:1.'d~ltl

:,:.,..,,,_l:c>ti:-l'a l".Dnd1j"t;i.

da.Q(lEr~~I b!nn,
bt).tJi.::;i.ondc;tll T11!o!io·
r.c-bacr.Mi~i:fotu_G~.,,,

~b(Bii:a~lo:-illi)g~li::I,,__.

A 1ll;<is'BaBt1'bloriaJohtmia.<'I g.a..'llvta d•~- A~ku~uri tr.lorm11zi0a 11m.11n

ttct..i:~H"B"lo;ornb~i: OIK!oiMl,auuean, a1.%ur1, kan~ri, barn.r11r.,erd;an, perean, artoan

M11liOOz: A 1/:11s.l"a.m.AJ:w, ;tzo", uln !t.a't-tari d"a;o ~burWMl:fa?

Bilcll~l<la_~-B<1.~-,Ol-N~f'l<1k<ill!il'1l.'lago,ja~!iil;l"'Ma e-tilTonbX!Pubw1m.a~ll-1n.

A IKASLEA B IKASLEA

e.1~onaloe.~o mapa 11abi~.Erao:ilnma'k ·X~ ba~ez seir1aj;itu m:ip:in

Ad,b-:d..,i.:Aik.u!..a: (Orain E1r115<.a-kat111.n21ud11). Aini. mr1:rtumg!ll-<itic:mi1l~119i!ld'11<toeso. Nan

&igo il~tobr.l~-'}011(.llia?Zein lc.BJ!l!an7 Zl!in 1ib:e11n o!'Kf.on1'

G~,O~!~IJ' •••r'lO I"'-"p.<M'I ~en'11;<1'.J

EGOERAK

BETXONALE herrln BETXONALE h•rriB

.10



226 Euskere-irekesleeren eskuliburua

Ariketa hauek oso kontrolatuak edo nahiko askeak izan daitezke, ira·

kasleak emandako informazioaren eta landu nahi duen hizkuntz formaren

arabera. Beraz, zuzentasunetik jariotasunerantz doan "continuurn" horrela·

ko edozein puntutan koka daitezke. Era berean, oso ariketa egokiak dira

zuzentasunetik jariotasunera pasatzeko, zubi-ariketen moduan.

Ikus dezagun non kokatu aipatutako ariketak "continuurn" horretan.

Zuzentasuna Jariotasuna

Betxonale herria Fikziozko Elkarrizketak
Grexia/Egoerak

Ikus binaka egiteko ariketa gehiago (HABE, 1985c}.

2.3. Elementu grafikoan oinarritutako mintzamena lantzeko ariketak

Oso egokiak dira elementu grafikoak ikasleei hitz egin erazteko. Esate

baterako marrazkiak, argazkiak, grafikoak, komikiak, diaporamak, diapo-

sitibak, horma-irudiak eta abar.

Horrelako ariketak oso ezagunak dira irakasleen artean eta ez gara lu-

zatuko.
Komikiak izan daitezke erabilienak, atseginak direlako, era askotara lan

daitezkeelako, irakasleak nahikoa materiala aurki dezakeelako ...Hona he-

men gehien erabiltzen diren ariketak.

2.3.1. Zatikako istorioak

Adibidez, (.11)(HABE, 1984a, 2. 26 MINTZ. 01}.

o Komikia binetetan zatitu.

o Ikasleak bosnaka jarriz, hiru talde egin.

• Talde bakoitzean komtkl-zaflak banatu.

• Ikasle bakoitzak bere zatiak deskribatuko dizkie taldeko lagunei, ahal dituen zehazta·

sun gehienak emanez.

• Denek kontaketa bukatzen dutenean, zatiak bilduko dira; ikusi gabe, noski.

• Talde bakoitzak komikia konpondu behar du. Horretarako, Ikasle bakoitzak detaile guz·

tiak aurrez apuntatuak izango ditu.

• Hirunaka elkartu, elkarrekin talde ezberdinetakoak daudelarik, beren taldeko istorioa

kontatzeko.

• Istorio ezberdinak ateratzen badira, eztabaida sortuko da ikasle guztien artean.

• Azkenik, irakasleak komikia erakutsiko du.

.11
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2.3.2. Istorioaren bukaera

Istorioaren bukaerari jarraibide hipotetiko bat eman.

Komikia elkarri kontatzea.

Komiki ezberdinak irakurri eta ondoren elkarri kontatzea.

Adibidez, (.12)(HABE, 1984a, 2.31MINTZ.03).

Ikasteak lau !aldetan jarriko dira, talde bakoitzari komiki bat banatzen zalolarlk. Den-
bora emango zaie kontaketa presta dezaten, zehar asmoan prestatu ere.

Taldeak desegin eta berriak sortu, aurreko taldeetako batekin osatuz. Nork bere komi-
kia aurkeztuko du,

.12

2.3.3. Hiteik gabeko komikiak

Hitzik gabeko komikiak (marrazkiak edo argazkiak) banatu, irudietako

gizonen ondoren beste bikote bati, edo talde bati kontatzeko. Komikiek hi-

tzak izanez gero, puxikak husten dira. Adibidez, HABE (1984a, 2.32

MINTZ.03).

Gai honi buruz ikus ere Bowen (1982);Corder (1977);HABEKO MIK;

Holden (1980);Maley, Duff eta Grellet (1980)eta McA!pin (1980).

2.4. Ipuinak

Asko erabiltzen dira ipuinak euskarazko klaseetan; baita ingelesaren edo

frantsesaren irakaskuntzan ere. Hemen mintzamena lantzeko teknika eza-

gunenak aipatuko ditugu.

2.4.1. Ipuin asmatzea

Ikasleek bakarka edo taldeka ipuin edo istorio bat asmatu behar dute.

Horretarako era askotako teknikak erabiltzen dira, ikus adibidez, Morgan

eta Rinvolucri (1983)eta Rodari (1979).

Ipuina asma dezaten, batzuetan ez zaie ezer ematen ikasleei, beste zen-

baitetan argazkiak edo marrazkiak.

2.42. Elkarri kontatzea

Ipuin ezberdinak banatzen zaizkie ikasleei, irakurri eta elkarri konta

diezaieten. Ariketa hau binaka, hirunaka edo launaka egiten da, banatzen

den ipuin-kopuruaren arabera. (Entzunez ere egin daiteke ariketa irakurriz

egin ordez.) Adibidez, (.13)"Lapur zuriak l" ariketa (HABE, 1986c,71. or.).
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Ikasleak bi taldetan banatuko dira, Taldeek ipuin bana (Satrustegi, 1981)bi aldiz

entzungo dute. Ondoren, ikasleak jarriko dira, bakoitzak entzun duen ipuina kontatzeko,

Gero, aldamenekoak kontatu dien ipuina banatuko zaie ikasleei, irakur dezaten, Bukatze·

ko, entzundako eta irakurritako ipuinen artean aurkitu dituzten desberdintasunak komen-

tatuko dituzte.

.13

Teknika hau nahiko erraza da, eta ikasleen gustokoa. Dena dela, beti

teknika bera ez erabiltzearren, aldaera batzuk egin daitezke; esate batera-

ko, ikasleei hasieratik ipuin osoa eman beharrean, zatika ematea, beste ezer

baino lehen osa dezaten. Ikus "Ipuin beltzak" ariketa (HABE, 1986a, 182.

or.) adibide gisa.

2.4.3. Zatikako ipuinak

Ipuina zatitu egiten da, bost zatitan edo. Ikasleak bostnaka jarriko dira.

Taldeko ikasleei zati bana ematen zaie, gero denen artean osatu eta konta

dezaten. Adibidez, "Nire Befiat erdi bizirik bizi da" ariketa (HABE, 1986b,

138-143.orr.).

Teknika honen aldaera sinpleena ipuina bitan banatzea izaten da. Adi-

bidez, "Kirten urdinetako armairu roxa" (.14)ariketa (HABE, 1986c,116-122.

orr.).

Klasea bi taldetan banatuko da: A eta B taldeetan. A taldeak ipuinaren hasiera

entzungo du eta B taldeak bukaera.

Gero, binaka, batak besteari entzundakoa kontatuko dio.

.14

2.4.4. Amaitu gabeko ipuinak

Asko erabiltzen den teknika dugu hau. Era askotara erabili ohi da, bai-

na funtsean honela: ipuinari bukaera kendu eta ikasleek bukaera asmatu

behar dute.
Aldaera ugari izan ditzake teknika honek. Euskarazko klaseetan asko-

tan erabili izan da Rodariren (1974)liburua. Bukaerarik gabeko ipuinak di-

ra; eta, nahi izanez gero, ipuin bakoitzarentzat egileak eskaintzen dituen hiru

bukaerak erabil daitezke, ikasleek nahi dutena aukera dezaten. Liburuaren

azken orrialdeetan egiten du idazleak bere aukera. Ipuin bakoitzeko zein

bukaera aukeratzen duen eta zergatik ere adierazten du laburki.
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Beste zenbait teknikarekin elkar daiteke amaitu gabeko ipuinen tekni-

ka. Hona hemen, esate baterako "Txakur berdea" (.15)ariketa (HABE, 1988d).

1. Ikasleekipuinaren hasiera irakurriko dute.

2. Marrazkiakikusita, norberak ipuinaren jarraipena eta bukaera asmatukoditu.

3. Bakoitzak bere istorioa azaldu ondoren, ipuin bakarra asmatuko dute denen artean
taldean.

4. Talde bakoitzakbere ipuina aurkeztuko du klasearenaurrean.

5. Ondoren, ipuinaren benetazko jarraipena bi zatitan banaturik entzungo dute, zati ba-

koitzarenbukaeran irakasleak, haria hobeto ulertzeko,galderak egingo dituelarik.

6. Ipuinarenbukaera irakurriko dute ikasleek, eta haiek asmatutako istorioakbenelazko
ipuinarekinkonparatuko dituzte.

7. Bukatzeko,test psikologikoa egin eta ondorioakkomentatukodituzte ikasleek.

2.5. Inkestak
.15

Inkestak oso aproposak dira mintzamena lantzeko saioetan. Inkestak era-

biltzeko modurik errazena ikasleei gaia ematea izaten da, beraiek galderak

presta ditzaten. Bestela, aldizkarietan argitaratzen diren inkestak ere erabil

daitezke, euskaratuz gero. Gainera inkesta hauek askotan erantzunen por-

tzentaiak eta ondorioak izaten dituzte, eta klasekoekin aldera daitezke.

Inkestak oso aproposak dira euskaltegiko bi edo hiru klase elkartzeko

ere. Ikasleak bere gelakoekin hitz egiten ohitzen bait dira, baina ez bestee-

kin, lotsagatik edo . Ikus "Zer gustatzen zaio jendeari" ariketa (HABE, 1984a,
2.23 MINTZ. 01) adibide gisa.

Egitura jakinak lantzeko askotan erabiltzen da euskaldutzearen lehen

lau urratsetan honako inkesta mota hau (.16):"Lezioa hartzen " ariketa (HA
BE, 1984a, 2.21 ARAN. 01).
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Irakasleak landu nahi duen egitura sar dezake inkestan. Egitura landu

ondoren, inkesta abiapuntutzat harturik, mintzamena ere lan daiteke, inkes-

tan emandako erantzunak gehiago adieraziz.
Inkesten ariketa ere edozein puntutan koka daiteke arestian aipaturiko

"continuurn" horretan. "Lezioa hartzen" ariketaren kasuan, ikasleek hone-

lako esaldiak bakarrik sortzen badituzte: "Badakizu puntua egiten?" "Bai.

Badakit puntua egiten", honela kokatuko genuke:

Zuzentasuna Jariotasuna

Lezioa

hartzen

Baina "Bai badakit: jertse hau nik egin dut. Etab:' bezalako erantzunak

ematen badituzte, hau da, inkesta abiapuntutzat hartzen badute benetazko

komunikazio-egoeran murgiltzeko, kokapena asko aldatuko da, jariotasunetik

hurbilago bait legoke.

Zuzentasuna Jariotasuna

Lezioa

hartzen (hemen koka liteke)

2.6. Test psikologikoak eta nortasuna ezagutzeko jokoak

Test psikologikoek eta nortasuna ezagutzeko jokoek beti izaten dute arra-

kasta ikasleen artean.
Adibidez, ikus "Test Psikologikoak" ariketa (HABE, 1984a,2.34MINTZ.

02)eta "Nolakoa zara? Zer gustatzen zaizu?" (HABE, 1984a,3.42 MINTZ. 01).

Testak eta nortasun jokoak eskaintzen dituzten nahikoa liburu eta arti-

kulu argitaratzen da urtero, adibidez Gilioli (1985),Franck; Rinvolucri eta

Berer (1982),Ladousse (1983)eta HABE aldizkaria.

2.7. Txapelketa eta mahai-jokoak

Mintzamena lantzeko saioetan, arrakasta handia izaten dute bi ariketa·

-mota hauek.
Txapelketak lehengo "Cesta y Puntos" eta "Bat, bi , hiru erantzun be-

rriro" telesaioen antzera egiten dira normalean klaseetan. Ikus "Nor da per-

tsona izkutua" ariketa (HABE, 1986a, 262-282. orr.) adibide gisa.

Mahai-jokoak ere erabil daitezke mintzamena lantzeko noizbehinka. Hel-

duen euskararen irakaskuntzarako bereziki prestatutako mahai-jokoak ho-

nako hauek ditugu: AEK (a), AEK (b), HABE (1983),HABE (1986d).
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2.8. Pentsatzeko jokoak

Mintzamena lantzeko jokoen artean pentsatzeko jokoak ere baditugu.

Ariketa hauetan ikasleei arazo bat, egoera korapilotsua edo puzzleren bat

aurkezten zaie eta irtenbide logikoa, konponbidea edo arrazonamendu ona

bilatu behar diote. Ariketa hauetan pentsamendu logikoa eta sortzailea, ana-

lisia eta eztabaida intentsiboa lantzen dira. Ikasleek hizkuntzaren bidez az-

tertu behar dute arazoa eta irtenbidera iritsi hizkuntza erabiliz.

Mota honetako ariketek ez dute beti soluzio jakin bat izaten, askotan

bat baino gehiago izan dezakete edo bukaera irekia. Ikus "Arrazoizko arra-

zoi bila" ariketa (HABE, 1986a) adibide gisa.

Pentsatzeko joko hauen taldean "gurpil ikerketariak" sar daitezke. Ikus

"Bietnamgo gertaerak" ariketa (HABE, 1984a,3.39 MINTZ. 01)adibide gisa.

2.9. Rol-jokoak

Mintzamena lantzeko teknika aproposa dugu honako hau. Ikasleei ikas-

gelatik kanpo eman daitekeen egoeraren batean partaide direla irudikatze-

ko eskatzen zaie, egoera horretan rol berezi bat jokatuz. Normalean bere

rola jokatzerakoan askatasun osoa dute nahi duten hizkera erabiltzeko, bai-

na beren jarrera, egoera mamitzeko modua, erabili beharko dituzten zen-

bait datu eta abar irakasleak edo beste batek jarritakoak dira.

Rol-joko ugari argitaratu da dagoeneko helduen euskararen irakaskun-

tzan erabiltzeko; esate baterako (HABE, 1984b; 1986e; 1988e).

Gogora dezagun rol-jokoek hiru etapa dituztela eta hirurei garrantzi be-

ra eman behar zaiela (Martinez eta Urizar, 1985).

Hiru etapa hauek "Inprimagailua" delako rol-jokoa (HABE, 1986a,41-47.

orr.) adibidetzat harturik adieraziko ditugu.

2.9.1. Prestaketa etapa

Irakasleak rol-jokoaren egoerari buruzko azalpenak ematen ditu: gaia,

zenbatek hartuko duten parte, denek jakin behar duten informazioa, erabili

beharko dituzten hiztegi edo esamolde bereziak eta abar.

Gure rol-jokoan, lehenbizi irakasleak egoera (.17)aurkezten du eta ondo-

ren ikasleek testua irakurtzen.
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Inprimagailuaren jokoa: Egoeraren aurkezpena

Nafarroan gaude, LeirekoMonastegian,ErdiAroaren bukaeran. KulturaMonastegie·

tan gorde izan da orain arte. Heziketaere Irailean eskuetandago; ahoz ematen da, oso

eskulskribugutxi dago eta.

Badirudi Europan «inprimagailu" izeneko zerbait asmatu dutela; eta, zenbaitek dloe-

nez,berrikuntza honek Monastegietakoahozko irakaskuntza galdu egingo du.

Leireko Monastegianeraiki diren bi Ikasgelaberri bedeinkatuko dituzte gaur Irunako

Apezpikuaketa LeirekoAbadeak.BIgela hauekjendeak emanduen diruarekineraikidira.
Diru asko eman dutenak elizkizunera konbidatuak izan dira: Nafarroako Errege·

-Erreginak, Irunekozenbait merkatari... Alemaniakobi merkatariezezagunere Irunerairi-
tsi berriak dira eta irakaskuntzari lagundunahi diotela eta dirua eman dutela diote.

Zeremonia hemendik bi ordura hasikoda; eta, bitartean, bildutakoakhizketanarituko

dira.

Parte hartzaileakondoko hauek dira:

1. Fralleak:
- Fraile irakasleak.
- Frailekopialariak.

2. Nafarroako Errege-Erreginak.

3. Iruneko Merkatariak:
- Janari-dendaria.

- Artlls-saltzatlea.

- Kandelakegiten dituena.

4. Iruneko Apezpikua.

5. Leireko Abadea.

6. Alemaniakomerkatariak:Guttenburg eta Guttenberg.

.17

Ondoren rolak banatuko dira. Ikasleek ondo ulertu behar dute bai egoe-

ra, bai dagokien rola.

2.9.2. Elkarrekintz etapa

Honekin ematen zaio hasiera rol-jokoari. Ikasleei beren rolak interpre-

tatzea tokatzen zaie. Irakaslearen lana etapa honetan behatzailearena da: tal-

derik talde ibiliko da rol-jokoa nola gauzatzen den ikusi eta ikasleen hizke-

ta entzuteko.
"Inprimagailua" delako rol-jokoan, etapa honetan ikasleek beren artean

negoziatu egingo dute, talde bakoitza bere helburuak betetzen saiatuko de·

larik. Hau zutik egingo dute, ahalik eta jende gehienarekin hitz egin ahal

izateko.

2.9.3. "Iritzi-biltze" delako etapa

Azkeneko etapa honetan "elkarrekintz etapa" aztertzen da. Honako pun-

tuak azter daitezke:
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-Ikasleak rolak interpretatzean beren paperetan gustora aritu di-

ren ala ez.

- Eztabaidaren ondorioak.

- Irakasleak oharretan hartutako akats gramatikal inportanteenak.

Gure rol-jokoan, negoziaketak bukatutakoan, hots, inprimagailuak sal-

du direnean, eztabaida-orriak (.18)banatu eta denen artean komentatuko di-

ra bertako galderak.

1. Zeure helburualortu al duzu? Zehaztasunakeman itzazu.

2. Zeinek edo zerk Izandu eraginajokoan?

3. Zeinekedo zerk ez du Inolakoeraginik izan jokoan?

4. Nolakojarrera duzu zuk berrikuntzenaurrean? Eta zure ingurukojendeak?

5. Adibidez, ordenadore eta konputagailuen aurrean nolako jarrera duzu? Eta zure
ingurukojendeak?

.18

Rol-jokoenkokapenari dagokionez,beste zenbait ariketarekin bezala ger-

tatzen da. Rol-jokoakoso kontrolatuak izan daitezke, hizkuntz forma zehatz

bat lantzeko,edo oso libreak, benetazko komunikazio-egoerasortzen dutenak.

2.10.Eztabaida sortzeko jokoak

Ez dago esan beharrik eztabaida dela mintzamena lantzeko modurik

naturalena eta eraginkorrena. Baina denok dakigu zer zaila den batzuetan

eztabaida piztea ikasleen artean. Zergatik gertatzen da hala? Lehenbizi ira-

kasle askok oraindik ere mintzagaia hartzen dutelako ikasgelako eztabai-

den puntu nagusitzat. Eta, lehen aipatu bezala, kontua ez da zertaz hitz egin,

baizik eta zergatik duzun horretaz hitz egin beharra.

Penny Ur-ek dioen bezala (1987,13.or.) "Ikasleei abortoari buruz edo

edozer gauzaz ia besterik gabe hitz egiteko eskatzea, inglesez hitz egin de-

zaten eskatzea bezain desegokia da. Zergatik hitz egin behar dute? Ikasgela-

tik kanpo ez litzaieke ezta burutik pasako ere gai batez hitz egitea ez beste

helburuz hizketan aritzerik".

Bestalde, ikasleei zerbait eskaini behar zaie eztabaida sortzeko, akuilu

edo aitzakiaren bat. Ezin zaie gai batez besterik gabe hitz egiteko agindu.

Akuilua izan daiteke testu bat, galdera-zerrenda, arazo bat, filme bat

eta abar; baina beti zerbaitetik abiatu behar dute ikasleek.



234 Euskara-irakaslearen esk uiiburua

Hala ere, besterik gabe mintzagaiaz eztabaidatzeak ere arrakasta izan

dezake, baldin eta ikasleak edozein gai abiapuntutzat hartuta, klasea buka-

tu arte jo ta ke hizketan aritzen diren horietakoak badira. Baina hauek sal-

buespena izaten dira.

Eztabaida sortzeko ariketa-mota asko dago. Hemen eredu batzuk azaldu-

ko ditugu.

2.10.1.Mintzagaiak

Betidanik ezagutu ditugun mintzagaiak ere noizbehinka erabil daitez-

ke. Hona hemen ariketa bat (.19),adibide gisa.

Zenbait gai eztabaidagarriren zerrenda ematen zaie ikasleei.

Ikasle bakoitzak gai bat aukeratuko du eta hurrengo egunerako 10 minutuko

gaiaren aldeko ala aurkako aurkezpena prestatuko du.

Aurkezpena bukatu eta gero beste ikasleek beren iritzia emango dute, eztabaida

sortuz.

Ariketa hau bost edo sei pertsonatako taldetan egin daiteke, eztabaida errazago

sortu eta ikasleek denbora gehiago hitz egin dezaten.

Hona hemen ariketa bera, aldaera batzuekin (.20):"Mintzagaiak" (HA-

BE, 1984a, 3.47-49 M INTZ. 09).

Ikasleak hirunaka jarriko dira Mintzagai guztiak edo fitxa guztiak poltsa batean egongo dira,

eta ikasleek poltsatik bana hartuko dute.

Bost minutuz zertxobait prestatu ondoren, hamar minutuko hitzalditxoa emango diote elkarri

taldean. Ikaslea isilduko balitz, bere bi lagunek zirikatu egingo lukete, hizketan jarrai dezan.

Hiru partaideek gauza bera egingo dute.

2.10.2. Debateak

Debatea dugu oratoria eta dialektikarako trebetasunak lantzeko arike-

tarik onena. Hala ere, ez da klaseetan askotan erabiltzen den teknika; bi arra-

zoirengatik: batetik, mintzagai-eremu mugatua duelako (eztabaida filosofi-

ko, politiko edo sozialak) eta, bestetik, partizipazio eskaxa eskaintzen dielako

ikasleei, klase osoko iharduera izan behar bait du.

.19

.20
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Hona hemen debateak antolatzeko bi ariketa. Lehendabizikoa (.21)"Sol-

daduska" dugu (HABE, 1988a).

Soldaduskari buruzko debate bat antolatzearren, klasea bi taldetan banatzen da:

• A taldekoak erabat soldaduskaren kontrakoak izango dira.

• B taldekoak gaur eguneko soldaduskaren kontra egon, baina bestelako soldaduska onartuko

luketenak.

Talde bakoitzak 10 minutu ditu defendatzen duen ideiaren aldeko puntuak eztabaidatu eta

paperean laburtzeko.

Ondoren, talde bakoitzeko ordezkariak ikusitako puntuak azalduko ditu klasearen aurrean;

gero hasiera eman dakioke eztabaidari.

Soldaduskaren aldeko eta kontrako puntuak ateratzeko «Ejertzitoaz mintzo gara» eta

"Antimilitaristek ez dute Kontzientzi-ohjekzio Legea onartzen» izeneko artiluluez balia daitezke.

Bigarren ariketan (.22) hiru aukeraren bidez antolatzen da debatea.

Hiru aukera

Edozein gai eztabaidagarriri buruz hiru iritzi desberdin edo kontrajarri idazten dira
arbelean.

Gero galdetzen da ikasleen artean zenbat dauden lehenengo, bigarren edo hirugarren
proposamenaren alde.

Ikasleak hiru taldetan banatzen ditugu egin dituzten aukeren arabera. Hamabost minutu
. eztabaidatzen pasa ondoren biltzen ditugu talde guztiak, denek batera eztabaida dezaten,

Gaiak, adibidez:

a) Lana bai ala ez

-Astean bost egunez lan egin behar da.
-Astean hiru egunez bakarrik lan egin behar da, beste egunetan makinek lan egingo dute-eta

gure partez.

-Makinek egingo dute Jan guztia gure ordez.

b) Dragak bai ala ez

~Hatxisa edukitzeak ilegala izan behar luke.
-Hatxisak legalizatua izan beharko luke.
-Poliziak kontrolatu egin beharko luke hatxisaren trafikoa.

c) EzkotJtza bai ala ez

-Ezkontza erakunde perfektoa da.
-Ezkontzak debekatuta egon beharko luke.
-c-Ezkontzari buruzko legeak erreformatu egin beharko lituzkete.

· 2.10.3. Aukerak

Ikasleei pertsona (gauza, toki, filme, liburu edo) batzuren fitxak ematen

zaizkie, bat aukera dezaten.

Ohizko prozedura erabiliz, ikasleek lehenbizi taldeka aukeratuta, ondo-

ren aukeraren zergatiak azalduko dituzte denen aurrean.

.21

.22
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Ariketa-eredu honi zenbait aldaera egin dakioke. Esate baterako, ikasle

bakoitza kasu bat defendatzen jarriz edo rol-jokoaantolatuz. Ikus "Itoiz S.A.

enpresa" ariketa (HABE, 1984a,4.60 MINTZ. 03) adibide gisa.

2.10.4. Arazo moralak

Hau dugu eztabaida sortzeko erabil daitezkeen beste tekniketako bat.

Ikasleei arazo moral bat aurkeztuko zaie beren iritzia emateko. Iritzi ezber-

dinen arteko tirabira sortzen denean, bakoitzak bere balore-eskala defenda-

tuko du.
Ikus ezazu, adibide gisa, "Senar-emazteak" ariketa (HABE, 1984a,4.58

MINTZ.02).

2.10.5. Iritziak

Debateak edo mintzagaiak lantzerakoan, ikaslegoaren aldetiko partai-

detza eskasaren arriskua ikusten genuen. Arrisku bera dago ikasleei gai ba-

ti buruzko iritzia eskatzen zaienean; askotan erantzuten bait dute ez dakite-

la, edo berdin zaiela ez hitz egiteagatik. Hala gerta ez dadin, ikasleak beren

iritzia ematera behartzen dituzten teknikak erabili behar dira.

Hona hemen horrelako bi.

ren iritzia emanez.

Letrak edo zenbakiak honelakoak izaten dira:

A) erabat ados

B) ados

C) ez dakit zer esan

D) kontra

E) erabat kontra

Bakoitzak bere fitxa betetzean, ikasleak banaka jarriko dira. Bakoitzak

bere aukera azalduko du, arrazoiak emanez, eta emandako erantzunak ezta-

baidatuko dira. Ikus "Ezkertiar ala eskuindar" ariketa (HABE, 1988a)adi-

bide gisa.

1. ados nago

2. ez dakit

a) Zenbakiak edo letrak erabiliz

Ikasleei gai bati buruzko iritzi-zerrenda ematen zaie. Ikasleek bakarka

irakurri eta aldamenean letra bat edo zenbaki bat aukeratu behar dute, be-

3. kontra nago

b) Galdera-zerrendak

Beste aukera galdera-zerrendak erabiltzea da. Gai baten inguruko

galdera-zerrenda banatzen zaie ikasleei. Ikasleek bakarka eta idatziz eran-

tzungo diete galderei. Ondoren, banaka jarri eta emandako erantzunak ez-

tabaidatuko dituzte. Ikus "Haurrak" ariketa (HABE, 1984a,3.43-44MINTZ.01)

adibide gisa.
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2.11. Proiektuak

Euskalduntzearen azken urratsetan gero eta zailago gertatzen zaie ira-

kasleei mintzamena lantzea, teknika eta gai guztiak erabiliak izaki aspertu
egiten bait dira ikasleak.

Krashen-ek (1982)dioenez, klaseak zeregin handia du hasierako maile-

tan, baina ezin dezakegu espero ikasleak klase hutsez hizkuntza menderatzea;

klaseak bere mugak bait dauzka. Ikasleei klaseetan oinarri bat ematen zaie,

eta goimailetan klasetik kanpo ere saiatu beharko dute ikasleek hizkuntza

erabiltzen: irakurriz, mintzatuz edo entzunez.

Hona hemen proiektua, klasearen mugak gainditu eta klasetik kanpo-

ko bizitzarekin lotzeko teknika. Proiektuak ikasgelan nahiz kanpoan egiten

bait dira, ikus adibidez, Fried-Booth (1987).

Proiektuetan hiru etapa bereiz daiteke:

2.11.1Klaseko plangintza

Ikasleek proiektuaren helburuak eta edukiak prestatzen dituzte irakas-

learen laguntzarekin. Proiektua aurrera eramateko beharko dituzten hizkuntz

forma espezifikoak zeintzuk izan daitezkeen ere aztertuko dute. Etapa ho-

netan proiektuarentzat interesgarria gerta daitekeen guztia aztertuko da: el-

karrizketak, bisitak, inkestak, material grafikoa, bibliografia eta abar.

2.11.2.Proiektua aurrera eramatea

Ikasleak klasetik aterako dira etapa honetan, prestatutako ekintzak eta

eginkizunak betetzera; elkarrizketak, grabaketak, material idatzia eta bisuala
biltzea ...

Etapa honetan lau trebetasunak lantzen dira, baina oso era naturalean:

irakurmena, idazmena, mintzamena eta entzumena.

2.11.3.Lanaren berrikusketa eta zuzenketa

Ikasleek eta irakasleak egindako lana aztertuko dute proiektua egiten

ari denean eta bukatu ondoren. Etapa honetan irakasleak aholkuak eman

eta komentarioak egiten ditu. Talde osoak, berriz, eginiko lana aztertu eta
autokritika egingo du.

Oso teknika baliagarria da. Dena den kontutan izan behar da irakas-

leak lan gehiago egin behar duela prestaketa eta koordinaketa-lanetan: xede-

-hizkuntzan hitz egiten duen jendea bildu, zentru eta instituzioak bisitatze-

ko baimena lortu eta abar. Bestalde, proiektuak oso luzeak edo lanen alde-

tik oso motibagarriak ez badira, ikasleak aspertu egin daitezke bukatu baino
lehen.



238 Euskara-irakaslearen eskuliburua

B ibliografia

OINARRIZKOA

BROWN, G.; YULE, G. (1983):Teaching the Spoken Language, Cambridge, Cambridge Uni-

versity Press.

BYGATE, Martin (1987):Speaking, Oxford, Oxford University Press.

LITILEWOOD, W. (1986):Hizkuntz irakaskuntza komunikatiboa: sarrera bat, Donostia, HABE.

BRUMFIT, Ch. (1984):Comm unicative Methodology in Language Teaching. The Roles of Fluency

and Accuracy; Cambridge, Cambridge University Pres~.

FRIED-BOOTH, D. (1987):Proiektugintza, Donostia, HABE.

IH (INTERNATIONAL HOUSEX1986a):RSA Dip. TEFLA Distance Training Programme U3.1:

Developing Speaking SkilJs, London, International House.

MALEY; DUFF (1978):Drama Techniques in Language Learning, Cambridge, Cambridge Uni-

versity Press.

MARflNEZ, B; IRIZAR, A (1985):"Rol-jokoak hizkuntzen irakaskuntzan" In: Zutabe, 7-8. zenb.,

174-207.orr.

MARfINEZ MONASTERIO, B. (1986):"Jariotasuna lantzeko mintzamen ariketa ereduak" Jn:

Zutabe, 12. zenb., 11-49.orr.

UR, Penny (1987):Eztabaida erabilgarriak. Eginkizunean zentraturiko jariotasunaren prakti

ka, Donostia, HABE.

OSAGARRIA



Entzumena lantzen

6. Kapitulua





Aurkibidea

Entzumena lantzen 241

Sarrera
A) Bizitza errealeko entzun-

-iharduna
1. Helburua eta espektatibak

2. Erantzuna
3. Solaskidea aurrean
4. Inguruko pistak

5. Laburtasuna
6. Hizkera informala

6.1. Erredundantzia

6.2. Zarata
6.3. Hizkera kolokiala

B) Ikasleen arazoak entzumena

lantzerakoan
1. Soinuak ulertzea
2. Intonazioa eta azentua ulertzea
3. Erredundantzia eta zaratari

aurre ematea

4. Antzematea
5. Hiztegi kolokiala ulertzea
6. Nekea
7. Hizkera desberdinak ulertzea

C) Entzute-ariketak
1. Entzute-ariketetarako testua-

ren aukeraketa

2. Eginkizuna
3. Motibazioa
4. Arrakasta
5. Zuzenketa

D) Entzute-ariketen sailkapena

1. Erantzunik gabeko entzute-
-ariketak
1.1.Testu idatzi bat jarraitzea
1.2.Testu ezagun bat entzutea
1.3.Ikusizkoetan oinarritutako

entzute-ariketak
1.3.1.Irudiak
1.3.2. Diagramak

1.4.Irakaslearen berbaldi in-
formala

1.5.Denborapasako entzute·
-ariketak

1.5.1.Istorioak

1.5.2. Abestiak
1.5.3.Filmeak eta telebis-

tako saioak
2. Erantzun laburreko entzute-

-ariketak
2.1. Aginduak bete

2.1.l. Mugimendu fisikoa

2.1.2. Ereduak eraiki
2.1.3. Marrazkien dikta-

keta
2.2. Hitzak jaso
2.3. Egia/faltsu ariketak
2.4. Okerrak atzeman
2.5. Hutsuneak bete
2.6. Definizioak asmatu
2.7. Informazio berezia hartu

2.7.1. Hitz berezi batzuk
soilik lortzea

2.7.2. Ikasleei gai bati
buruzko informazio
berezia lortzeko es-

katzen zaio
2.8. Marrazkiak

2.8.1.Identifikatu eta orde-

natu
2.8.2. Marrazkia aldatu

2.9. Planoak eta mapak

2.10. Diagramak
2.11.Genealogi zuhaitzak

2.12. Grafikoak
3. Erantzun luzeko entzute-arike-

tak
3.1. Errepikapena eta dikta-

keta
3.2. Parafraseatzea
3.3. Itzulpenak
3.4. Galderei erantzutea
3.5. Testuen ulerkuntzari bu-

ruzko galderei eran·

tzutea
3.6. Aurresanak
3.7. Zuriuneak betetzea



242 Euskara-irakaslearen eskuliburua

3.8. Laburpenak

4. Eztabaida sortzeko entzute·
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Sarrera

Edozein hizkuntz harremanetan ezinbestekoa da besteek diotena uler-
tzea eta ikaskuntz prozesuan bertan ere iharduera askoren oinarrian dago
entzutea (dela irakasleak dioena, dela kasetea, irratia edo beste).

Zenbait ikertzailek aditzera eman duenez, pertsona heldu batek kornu-
nikazioan ematen duen denboraren %45 entzuten pasatzen du, %30 hizke-
tan, %16 irakurtzen eta o/o9 besterik ez idazten. Datu hauek azken urteotan
aldatuz joan dira, batez ere telebistaren eraginagatik, eta badirudi egunetik
egunera jendeak gutxiago irakurtzen,idazten eta hitz egiten duela eta, al-
diz, gehiago entzuten.

Entzutea oso eragiketa konplexua da, hautemate-faktoreak eta hizkuntz
ezagutzazkoak parte hartzen dutelako bertan. Entzuleak belarri bidez hel-
tzen zaizkion soinu guztiak jaso ahala, identifikazioak, esleipenak, erlazioak

etab. egiten hasten da eta bere baitarako mezu bat eraikitzen. Horregatik,
hain zuzen, entzutezko ulermena trebetasun pasiboa edo hartzailea dela esa-
ten baldin bada ere konbentzionalki, zenbaitek nahiago luke mezu bat erai-
kitzea prozesu aktiboa dela esatea. Ama-hizkuntzan ere, askotan, lehen inoiz
entzun gabeko gauzak ulertzen bait ditugu.

Kapitulu honetan zehar trebetasun hau lantzearen hainbat alderdi ikus
daiteke.

A) Bizitza errealeko entzun-iharduna"

Zoritxarrez ez dugu ezagutzen entzute-egoeren sailkapen zehatzik; ezta
egoera-mota desberdinen maiztasunari buruzko daturik ere. Alabaina, ez da
zaila gure artean batezbesteko hiztun batek entzutea suposatzen duten ekintza
batzuk aipatzea:

-Irratian albisteak, eguraldiaren aurrikuspena, kirol-berriak edo
iragarkiak entzutea.

-Famili giroan, lagunartean edo lantegian arazoak eztabaidatzea.
-Zerbait egiteko argibideak edo aginduak jasotzea.
-Hitzaldi edo klase batean entzule izatea.
-Zine-, telebista- edo antzerti-ikusle izatea.

Tren-geltoki, aireportu edo futbol-zelai bateko iragarkiak entzutea.

*(Martinez eta Urizar, 1984, 54-64. orr.)
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1. Helburua eta espektatibak

Gutxitan entzuten dugu zerbait, entzutera goazen horren aldez aurreko
ideiaren bat eduki gabe. Gehienetan badakigu gutxi gorabehera zein izan-
go diren entzungo dugunaren edukina, formaltasun-maila, etab. Entzuten
dugunean, ditugun espektatibak gure helburuekin lotuta egon daitezke sa-

rritan, hots, galdera baten erantzuna ezagutu nahi baldin badugu, galdetu
egingo dugu eta galdera horri dagokion erantzuna espero izango dugu. As-
kotan, ematen zaigun erantzun batetik zenbait hitz gako besterik ez dugu

aintzakotzat hartzen.
"Non egongo zara?" galdetu ondoren, toki-izen baten zain geratuko ga-

ra. Erantzuna, adibidez, honako hau izan daiteke: "Ez dakit, ez dut orain-
dik erabaki; segun eta nolako eguraldia egiten duen. Baina ziur aski Bilbora
joango naiz:' Beraz, "Bilbora joango naiz" azkeneko hiru hitzak entzun arte
egongo naiz zain. Baina "azkenean Bilbora joango zara?" galdetu eta eran·
tzun berdina ematen badigute, erantzunaren azkenengo hiru hitzak erredun·
danteak izango dira eta erantzunaren lehenengo zatia bestea baino arreta

handiagoz entzungo dugu.
Entzulearen ahozko parte hartze aktiboan oinarrituta ez dagoen berbal-

dian, beronen espektatibak ez dira hain zehazki definituak izaten, baina, hala

ere, entzuleak espektatiba batzuk izaten ditu eta kasu honetan ere bere hel·
buruarekin lotuta daude. Berriak entzuten baditugu, adibidez, munduan ger-
tatzen ari dena jakin nahi dugulako izango da eta interesatzen zaigun zenbait

gai hizkera formal jakinean entzutea espero izango dugu.
Hitzaldi bat entzuten badugu, aldez aurretik badakigu hitzaldia zeri bu-

ruz izango den, eta abar. Beraz, alde batetik, entzulearen espektatiba eta hel-
buruak elkarri lotuta daude eta ulermena ere horiei lotuta dago, bestetik.
Askoz ere errazago zaio entzuleari espero eta behar duen berbaldia uler-
tzea, espero ez duena, garrantzi gutxikoa edo laguntzen ez diona baino.

Hau dela eta, ongi etorriko da klasean entzumena lantzen hasi baino
lehen, entzungo duten edukin, egoera eta hiztunari buruzko informazioa ema·

tea ikasleei, hau da, entzute-ariketaren aurkezpena egitea.

2. Erantzuna

Askotan, ia beti, entzuleak entzun duenari berehalako erantzuna eman
behar izaten dio. Hau ahozkoa (galdera baten erantzuna, adibidez) izan dai-
teke edo ez-ahozkoa (instrukzio batzuen erantzuna, zerbait egitea, izan dai-

teke adibidez, edo buruarekin baiezkoa ematea). Hiztun edo irakasle batek
ere bere entzulegoaren erantzuna jasotzen du aurpegiko espresio, begiratu,

etenaldi edo apunteak hartzearen bidez. Salbuespen bakarra mezua tresna
elektronikoen bidez datorkigunekoa da, ez bait du berehalako erantzunik

eskatzen.
Hau kontutan izan beharko dugu entzute-ariketak lantzeko orduan, zeren

eta askotan egin izan ditugu klaseetan berehalako erantzuna eskatzen ez di-
tuzten entzute-ariketak, ulertze-ariketak izan beharko luketenak oroimen- ·

-ariketa bihurtuz. Honekin ez dugu esan nahi oroimen-ariketak erabili be-
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har ez direnik; baina, gure ustez, entzute-ekintzek berehalako erantzun la-
bur eta aktiboetan oinarritu beharko lukete.

3. Solaskidea aurrean

Solaskidearen aurrean egoten gara gehienetan. Normalean galdera egin
duena edo erantzunaren zain dagoena eta bestea elkarren aurrean egoten
dira, baina ez beti. Batzuetan solaskidea ikusi egiten dugu, baina ez digu
erantzunik eskatzen (adibidez, telebistako emanaldiren bat ikusten ari ga-
renean); eta bada alderantziz gertatzen den kasu bat ere: telefonoz gure eran-
tzunaren zain dagoen pertsona ez dugu ikusten.

Bizitza errealean, entzumena erabiltzen den gehienetan, hiztunak elka-
rren aurrean egoten direnez, gure ikasleak bizitzarako prestatu behar ditu-
gunez, klaseetan material grabatua oinarrizko ariketagai bezala noraino
erabili beharko litzatekeen pentsatzekoa da. Benetako hiztunez baliatu be-
harko genuke agian eta grabatutako materiala helburu jakin batzuetarako
bakarrik erabili.

Bizitza errealeko entzumenaren beste ezaugarri bat hauxe da: entzuten

4. Inguruko pistak

Hiztunaz aparte -bere aurpegiaren espresioa, ahotsaren doinua, hurbil-
tasuna, begien mugimendua-, bizitza errealeko entzumen-egoeran inguruak
pista asko ematen du. Horrek asko laguntzen digu entzuten dugun edukina
eta honen inplikazioak ulertzeko. Askotan zaratak, usainak edo beste zentzu-
-estimulu batzuk oso egokiak izaten dira bigarren mailako informazioa ema-
teko; baina inguruko pista gehienak ikusizkoak dira. Hauek batzuetan apro-
pos erabiltzen ditugu; adibidez, irakasle edo hizlari batek bere hitzaldia
diagrama edo marrazkiekin argitu nahi duenean edo telebistako dokumen-
talak eta filme-zatiak erabiltzen dituenean, bere komentarioen argigarri.

Era honetako pistak egoera informalagoetan ere agertzen dira; adibi-
dez, norbaitek zuzenbideak ematen dizkigunean maparen laguntzaz. Ingu-
runeak ere informazioa eskaintzen digu; adibidez, tren-geltokian gaudenean
eta bozgorailutik iragarki bat entzutean, tren baten irteera edo sarreraren
berri izatea espero dugu.

Inguruko pistek, berbaldiaren gaiari buruz baino gehiago, egoera, hiz-
tun eta giro orokorrari buruzko informazioa eskaintzen digute. Grabaketak
eta telefonoko elkarrizketak oso pobreak dira pista-mota hauek eskaintzen,
baina hauek entzute osoaren parte txiki bat besterik ez dira.

Klasean normalki inguruko pistak ikusizko bitartekoak izaten dira (ma-
rrazkiak, diagramak, mapak, eta abar ), eta ezinbestekoak dira entzute-ari-
ketarik gehienen aurkezpen eraginkorra egiteko.

5. Laburtasuna
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dugun berbaldia normalki oso "zati laburretan" ematen dela. Eskema nor-
mala hau izaten da: entzunaldi labur baten ondoren, entzulearen erantzuna
(ez beti ahozkoa); ondoren beste entzunaldi labur bat eta entzulearen eran-
tzuna jarraian, eta abar. Beste batzuetan, entzuleak berak mozten du ber-

baldia, entzuten duen solasaldian parte hartu nahirik. Gauza bera gertatzen
da berbaldi luzeak diruditenetan ere -ipuinak kontatzekoan, etab.-; zati
laburretan zatikatzen dira hizlarien mugimendu fisiko eta geldialdiengatik,
entzulegoaren erreakzioengatik, etab. Beste berbaldi formalago batzuetan
-hitzaldiak, zeremonietako hitzak, erreportaiak- gutxiago eteten da ber-
baldia.

6. Hizkera informala

Behar beharrezkoa da hizkera formalaren eta elkarrizketa espontaneo
gehienetan erabiltzen den hizkera informalaren arteko desberdintasunak
ikustea. Ez dira justu-justu elkarren kontrakoak, noski; bitarteko maila as-
ko daude, formal-formalenetik hasi (formula zeremonialak, hitzaldi politi-
koak), formal samarrak (telebistako berriak, hitzaldiak), informal samarrak
(telebistako elkarrizketak, klase magistralak), eta oso informaletara iritsi arte
(esamesak, haserrealdiak).

Hala ere, guk bereizketa hau egingo dugu: lehenbiziko bi mailei "hiz-
kera formala" deituko diegu eta azkenengo biei "informala" Hizkera infor-
mala espontaneoa eta kolokiala izaten da; hizkera formala, berriz, ez bata

eta ez bestea. Bitarteko zenbait berbaldi-mota maila batekoak izan daitez-
ke, baina ez bestekoak. Adibidez, filme bateko pertsonaiaren hizkera kolo-
kiala izan daiteke, baina ez espontaneoa. Hizkeraren kolokialtasun-rnailak

ebakera, hiztegia, gramatika eta sintaxia aldatzen ditu; eta espontaneitateak,
bere mailan, sintaxia eta berbaldiaren egitura.

Entzuten ditugun berbaldi gehienak informalak dira, espontaneoak eta
kolokialak; horregatik gure ikasleei ere informala lantzea komeni zaie.
Hizkera-mota honek ezaugarri hauek ditu: erredundantzia, zarata eta kolo-
kialtasuna.

6.1. Erredundantzia

Elkarrizketa arruntetan eta hizkera inprobisatuan geure mezua adieraz-
teko behar-beharrezko duguna baino gehiago sartzen dugu. Hizkera erre-

dundanteak honako ezaugarri hauek izaten ditu: hasiera faltsuak, errepikak,
auto-zuzenketak, zentzugabeko gehikuntzak (adibidez, "esan nahi dudana
zera da..."), eta abar. Hala ere, erredundantzi forma hauek diruditen baino
beharrezkoagoak dira. Erredundantziak hiztunari esan behar duena ondo
adierazten laguntzen dio eta entzuleari mezua hobeto ulertu eta pentsatze-
ko denbora ematen dio. Bapateko hizkera berbaldi irakurria edo aldez aurre-
tik pentsatua baino erredundanteagoa da. Bestalde, entzulearen galderek eta
etenek moztu egiten dute bapateko hizkera, hiztunaren erantzunak erredun-

dante bihurtuz.
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6.2. Zarata

Erredundantziaren aurkakoa zarata da, informazioarioztopojartzen bait

dio.
Interferentziak direla eta, entzuleari informazioa heltzen ez zaionean,

zarata dagoela esaten dugu. Zarata sor daiteke ez bakarrik kanpoko istilue-
tatik, baita entzulearen atentziorik ezagatik ere, edo entzuleak hitz bat edo
esaldi bat ezin ulertu izan duenean, hiztunak gaizki ahoskatu duelako edo
gutxitan erabiltzen den forma bat delako. Kasu honetan, galdutako infor-
mazioa berreraikitzen saiatu behar izaten du entzuleak. Elkarrizketa infor-
malean entzuleak argibideak eskatzen ditu ("zer esan duzu?", "errepikatu,

mesedez").
Eta, jakina, gure ikasleentzat askoz ere zarata handiagoa dago edozein

hizketaldi informaletan hizkuntza menderatzen dutenentzat baino.

Hizkuntza gehienetan diferentzia handiak egoten dira hizkera formala-
ren (edo literarioaren) eta kolokialaren artean. Formala ez da komunikazio
idatzirako bakarrik erabiltzen; baita edozein hizketaldi formaletarako ere:
hitzaldiak, erreportaiak, eta abar; kolokiala, berriz, elkarrizketa inforrnale-

tan erabiltzen da, baina ez idazteko.
Bi hizkera mota hauetan erabiltzen diren hiztegi eta egiturak oso dife-

renteak dira. Diferentzia hau lexikoan ere nabaria da. Bapateko hizketal-
dietan, adibidez, asko erabiltzen dira "ba", "ez dakizu!","esan nahi dut", eta

abar.
Lehenengo puntu honetan esandako guztia laburbilduz, esan genezake

bizitza errealeko entzumena lantzekoekintza gehienek ezaugarri hauek dituz-

tela:
-Helbururen batengatik eta espektatiba batzuekin entzuten dugu.
-Entzuten dugunari berehalako erantzuna ematen diogu.
-Entzuten ari garen pertsona ikusi egiten dugu.
-Beti daude begien aurrean edo inguruan entzuten ari garen berbaldian

esanahia ulertzen laguntzen diguten pista batzuk.
-Berbaldi entzuna zati laburretan heltzen zaigu.
-Berbaldi entzuna gehienetan bapatekoa da. Berbaldi formalari buruz
dituen diferentziak hauek dira: erredundantzia, zarata eta kolokialta-

suna.
Horiek horrela, zeintzu dira esandako guzti honen inplikazioak biga-

rren hizkuntzako entzumena lantzerako orduan?
Klase praktikoan bizitza errealeko entzumenaren gorabehera guzti hauek

ere sartu beharko lirateke. Baina ia-iaez dira kontutan hartu orain arte. As-
ko erabili izan den teknika testu idatzietako pasarteak zintaz grabatzea izan
da; ikasleek pasartea entzuten dute, zeri buruzkoa izango den eta zertarako

entzun behar duten jakin gabe, eta bukatzeko ulertze-ariketak eginez. Tek-
nika honek trebetasuna lantzen du, baina ez du bizitza errealerako presta-

kuntza errealistarik ematen.

6.3. Hizkera kolokiala
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Hala ere, ez da nahikoa klaseko ariketa guztiak bizitza errealeko imita-
zioan oinarritzea.

B )Ikasleen arazoak entzumena lantzerakoan

1. Soinuak ulertzea

Ikasleek, askotan, ikasten ari diren hizkuntza berriaren soinuak ez di-
tuzte zehazki jasotzen. Hau, batez ere, hizkuntza berriaren zenbait soinu ikas-

leen ama-hizkuntzan existitzen ez delako gertatzen da.
Erdal hiztunei asko kostatzen zaie, esaterako, "tz", "ts" eta "tx" soinuak

bereiztea; gaztelaniazko soinuarekin hurbilago dagoen soinua bakarrik be-
reganatzeko joera izaten dute. Ikasleek hiru soinu horiek desberdinak dire-
la jakin eta bereizten ikasteko zenbait praktika egin arren, nahastu egingo
ditu ebakera lantzeko ariketa ez den beste edozertarako hizkuntza erabiltze-

kean.
Ikasleek, era berean, katea fonikoan gertatzen diren sandhiak ere kontu·

tan hartu beharko dituzte. Bapateko hizketan, esaterako, "egiten ezpaduzu"
eta "eztakit" esaten ditugu, eta hor gertatzen den fenomenoa azaltzen ez ba-
diegu, idazten den bezala erantzun eta esateko joera izango dute.

Oso zaila izaten da ikasleek soinuak ondo ulertu dituzten ala ez jakitea,
zeren egiazko esanahia atera bait dezakete testuingurutik. Hala izanik, hain
inportantea al da soinuak zehatz ulertzea? Guk baietz uste dugu, zeren eta
bapateko hizketa azkarra gertatzen bait da ikaslearentzat, eta askotan hitza
ondo ulertzeko bi segundo galtzea nahikoa izaten du ikasleak hizketaren
haria galtzeko. Funtsezkoa izaten da ikaslearentzat ikasten ari den hizkun-
tza berriko fonemetara ahalik eta azkarren jartzen hastea, entzule on bihur-

tuko bada.

2. Intonazioa eta azentua ulertzea

Euskararen intonazioa eta azentu-sistema ulertzea ez da hain zaila iza-
ten gaztelaniaz hitz egiten duten ikasleentzat, baina bai beste ama-hizkun-

tzetako ikasleentzat. Hala ere, kasu hauetan erdal hiztunak euskararen
intonazio- eta azentu-sistemarekin familiarizarazteko biderik hoberena hiz-
keta informal asko entzun eraztea eta intuitiboki ikasten uztea da.

3. Erredundantzia eta zaratari aurre ematea

Arestian esan dugun bezala, norbaitekin hitz egiten dugunean zarata-
ren (kanpoko interferentziak, gaizki ahoskatutako hitzak...) fenomenoari aurre

eman behar izaten diogu.
Zarataren fenomenoa oztopo handia izaten da bigarren hizkuntza ikas-

ten ari diren ikasleentzat, bapateko solasa ulertu behar izaten dutenean.
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Bigarren hizkuntza ikasten ari direnek jasaten duten arazo psikologiko
larri bat aipatu nahi dugu: dena ulertu nahi lukete, baita inolako inportan-

tziarik gabeko hitzak ere; eta nahastu eta desanimatu egiten dira hitz guz-
tiak ulertzen ez badituzte. Ikasleek pentsatzen dute entzumenaren arrakas-
ta gaitasun horri dagozkion elementu guztien ulerkuntzan datzala; eta ez
dute sinetsi nahi, beren ama-hizkuntzan hala gertatu arren, entzule tajuz-
koak izan daitezkeenik esandakoaren %100 entzun eta ulertu gabe.

Gauza bera gertatzen zaie irakurmena lantzean. Irakurketa intentsibo-

tik estentsibora igarotzen ari den ikasleak jakin behar luke esaldi baten esa-
nahia jasotzen, hitzen bat edo beste ulertu ez arren. Hala ere, irakurleak
denboraren abantaila du: nahi duenean geldi daiteke eta ulertzen ez dituen
hitzen esanahia asmatzen saiatu. Entzulea, berriz, entzundako esaldi eta tes-

tuinguruaren arabera aieru intuitibo bat egin beharrean aurkitzen da.
Helburu komunikatiboetarako nahikoa ulertzen duten ikasleek ere asko-

tan esaten dute "ez dut hitzik ere ulertu". Entzuten dugunaren parte handi
bat erredundantea izaten da. Beharrezkoa dugu -eta geure ama-hizkuntzan
behintzat badugu- honako hau esaten digun mekanismo bat: "orain esan-
go duenean ez dut arreta handirik jarri beharrik, "X" esan behar bait du
gutxi gorabehera". Bigarren hizkuntza ikasten ari denak, esaldi erredundan-
teen esanahia hartzeko arreta handiegia jartzen duenean, bere ulermena oz-
topatu besterik ez du egiten. Gehiegi arduratzen da hiztunak hurrena esango
duenaz eta ez du mezua jasotzeko patxadarik izaten.

Ikaslea, entzute intentsibotik estentsiborako pausoa eman eta zarata eta
erredundantziari aurre ematen ikasi ondoren hasiko da bigarren hizkuntzan
ere bere ama-hizkuntzako gaitasunak erabiltzen; baina hori jakinaren gai-
nean egin beharko du transizio-etapa horretan.

4. Antzematea

Entzuleak askoz hobeto jaso eta ulertuko du hiztunak esango duena,
antzemateko gai baldin bada. Entzuleak baldin badaki hiztunak bere esal-
dia nola bukatuko duen, esaldiaren azkenengo hitzak erredundanteak bi-
hurtzen dira, eta azkenengo hauei jaramon handirik egin gabe, datorren in-
formazio-zatiaren mezuari antzematen hasiko da.

Bigarren hizkuntza ikasten ari denarentzat, antzematea oso zaila izaten
da, arrazoi hauengatik batipat:

-Espektatiba-mota batzuk sortzeko intonazioa eta azentua oso inportan-

teak dira.
-Norrnalki erabiltzen diren zenbait klitxe eta esaera zaharretan oinarri-
tuz antzematen da zenbaitetan.

-Hala ere, gehienetan hiztegi edo gramatikak ematen du antzemateko bi-
dea. Adibidez, "baina" edo "hala ere" entzuten dugunean badakigu on-
doren datorrena aurrekoa kontrastatu edo kontrakoa esateko dela.

Esan behar da, halaber, ikasle batentzat askotan ez dela nahikoa izaten
ebakera, hiztegia eta gramatika menderatzea, bere jatorrizko hizkuntzan duen
antzemateko erraztasuna bigarren hizkuntzan lortzeko. Horregatik, komeni-
garria izaten da entzumena ahalik eta gehien lantzea.
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5, Hiztegi kolokiala ulertzea

Hizkera kolokialean erabiltzen den hiztegiaren zati handi bat ezaguna
izan daiteke ikaslearentzat, baina honek ez du esan nahi edozein hizketaldi
entzuterakoan dena ulertuko duenik. Normala da oraindik ikasi ez duen
hitz bat entzutean ez ulertzea, baina normala izaten da, era berean, ikasi

dituen hitz asko ere identifikatzeko gai ez izatea.
Hau denborak eta praktikak ekartzen du. Oso prozesu graduala bait da

hitz berrien ezagutza oso-osoa bereganatzekoa.
Ikasleak ikasi beharko du ez dela egokia estilo formalean erabiltzea hiz-

kera kolokialean erabiltzen diren zenbait adierazpen arrunt.

6. Nekea

Hizkuntza berri bat ikasi duen edozeinek daki zein neketsua izaten den
denbora luzean soinu, lexiko eta sintaxi ezezaguna entzuten eta interpreta·
tzen ahalegintzea. Irakurmena, idazmena eta mintzamena ere neketsuak di-
ra, baina gaitasun hauek lantzerakoan ikaslea gutxienez bere erritmoan ari-
tuko da. Entzumenean, berriz, beste norbaitek jartzen du erritmoa; eta pau-
saldiak entzuleak behar dituenean gerta daitezke, edo ez.

Kontzentratu beharraren eta epe luzean kontzentratzeko gaitasunaren
arabera, oso desberdinak izan daitezke ikaslearengan nekearen ondorioak.
Entzumena lantzeko ariketak oso luzeak direnean, askoz hobeto jabetzen
da mezuaz ikaslea ariketaren hasieran ariketa aurreratu ahala baino. Feno-
meno psikologiko baten ondorioa da hori: hobeto jasotzen eta gogoratzen
ditugu ikusizko eta entzutezko lehen estimuluak geroagokoak baino, eta

oraingo honetan nekeak areagotu egiten du fenomenoa.

7. Hizkera desberdinak ulertzea

Ikasleak beren irakaslearen hizkerara ohitu egiten diren bezala, harritu
eta desanimatu egiten dira beste edozeinena ulergaitza zaiela ikustean.

Batzuek ulertzen ez duten pertsonaren hizkera txarra edo dialektala dela
esanez zuritzen dute beren burua. Baina ez dago hizkera txarrik; ulertzeko
errazago edo zailagoak diren hizkerak besterik ez dira, hau da, ikasi dugun

standardetik pixkaren bat urruntzen direnak.
Euskaltegietan, euskara standardaz gain, tokian tokiko hizkera berezian

ere trebatu beharko dira ikasleak, beste dialekto batzuk ere badirela ahaztu

gabe.

C) Entzu te-ariketak

Nahitaezkoa da klaserako entzute-ariketak prestatzean zenbait puntu

kontutan hartzea, adibidez:
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-Bizitzako zein egoeratarako prestatzen ari diren ikasleak eta egoera ho-
rietan aurkituko dituzten arazoak.

-Klaseko irakaskuntzlikaskuntz prozesua.
-Ikasgelaren tamaina eta antolaketa. Ikasleen kopurua.
-Arazo teknikoak: kasete, bideo eta beste zenbait tresnaren erabilera.
-Arazo pedagogikoak: nola piztu ikasleen motibazio, kontzentrazio eta
partaidetza; nola egin zuzenketak; nola eman erantzunak; etab.

1. Entzute-ariketetarako testuaren aukeraketa

Bizitza errealean entzuten dugun hizkera kolokial eta espontaneoaren

kontra, gaur egun klasean erabiltzen diren entzute-ariketa gehienak hizke-
ra formalean oinarrituta daude. Egia da ikasleek irakaslearen hizkera es-
pontaneoa (azalpenak.oharrak ...) ere entzuten dutela beste zerbait egiten ari
diren bitartean, baina hau ez da nahikoa eta entzute-ariketa gehienak aldez
aurretik prestatutako eta irakasleak irakurritako edo kaseteen bidez eman-
dako testutan oinarritzen dira batipat. Nahiz eta teoria aldetik erabat zuze-
na ez izan, ontzat eman daiteke, teknikoki zaila izan bait daiteke hizkera
espontaneoko zatiak irakaskuntzan erabiltzea. Bestalde, benetako hizkera
espontaneoko grabazioak erabiltzerakoan, bi oztopo nagusi aurkitzen ditugu:

-Benetakoa izaki, erabilitako hizkera ez dago mailakatuta eta sarritan
oso zaila izaten da. Goimailetarako bakarrik balio izaten dute horrela-
ko grabazioek.

-Denok dakigu zein zaila izaten den hizkera espontaneoaren grabazioak
ulertzea. Hiztuna ez ikusteak zaildu egiten badigu jatorrizko hiztunoi
ere ulertzea, pentsa dezagun zein zaila izango den hizkuntza ikasten
ari den batentzat.
Baina hain beharrezkoa ote da espontaneitatea? Hizkera kolokialaren

grabazioak entzuteak bizitza errealerako prestakuntza hobea ematen ote du?
Elkarrizketa espontaneoaren grabazioak ez dira oso egokiak behernaile-

tarako; ikasleek gehiago ikas dezakete egi egiazkoa ez izanik ere oso hurbi-
lekoa den hizkera entzunez, batez ere ikasleen mailarako eta beharretarako
prestatua dela kontutan harturik.

2. Eginkizuna

Entzute-ariketak eraginkorragoak dira, eginkizun baten inguruan antola-
tzen badira. Ikasleak entzundakoa ulertu duela frogatzeko egin beharreko
zerbait da eginkizuna, hain zuzen. Eginkizunak honako hauek izan daitez-
ke, esate baterako: diagrama bat osatzea, aginduak betetzea ...

Geure bizitzan norbaiti zerbait entzuten diogunean, arrazoi ez-linguisti-
koak dauzkagu esaten duena entzuteko. Ikasleak klasean entzuteko daukan
arrazoi nagusia linguistikoa da erabat: entzumena lantzea. Hori horrela iza-
nik, komenigarria da ariketari helburu ez-linguistikoren bat gaineratzea: egin

kizuna. Ikasleak aldez aurretik baldin badaki era bateko edo besteko eran-
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tzuna eman beharko duela, badu entzuteko arrazoi bat, eta zein informazio·
-mota entzungo duen eta horren aurrean nola erreakzionatu badaki.

Lehen esaten genuen entzumen-egoera gehienetan entzuleak erantzuna
berehala ematen duela. Eginkizunak bizitzako egoera hori klasean simula-
tzeko aukera eskaintzen digu, baina erantzun gehienek isilekoak izan be-
harko dute: zerbait egin, marraztu, idatzi...; batez ere, irakaslearentzat ezi·
nezkoa delako ikasle guztien erantzunak batean entzun eta zuzentzea.

Behemailetan hobe da eginkizuna ikusizko materialetan (marrazkiak,
diagramak, mapak) eta erantzun laburretan (mugimendu fisikoa, hitz bakarre-
ko erantzunak ...) oinarritzea. Maila altuagotan entzumena beste trebetasun
batzuekin batera lan daiteke: irakurketa (aukera anitzeko galderei erantzun,

adibidez), idazketa (oharrak hartu) eta abar.

3. Motibazioa

Norbaiti pasiboki entzutea baino askoz ere pizgarriagoa da aktiboki
erantzutea; horregatik, ondo prestatutako eginkizuna interesgarria eta eragin-
korra izan daiteke. Gaiak berak ere interesa eta gustua pizten laguntzen du.
Behemailetan gaiaren hautapenak ez du hainbesteko problemarik sortzen,
aukera ikasleen hizkuntz ezagupenek gai jakin batzuetara mugatzen dutela-
ko: familia, etxea, animaliak, lagunak ...Maila altuagotan zailagoa da gaiak
aukeratzea; gai aspergarriak baztertu eta ikasleen gustokoak aukeratzea ko-
meni da. Bestalde, umoreak ere asko laguntzen du interesa handiagotzen.

4. Arrakasta

Ikasleek arrakasta izan eta pozik gelditzeko moduan prestatu behar di-
ra eginkizunak. Ikasleak garaile ateratzen badira, motibazioa handitu egin-
go zaie eta egindako entzute-ariketaren efektibotasuna segurtatuko da.

Ikasleentzat ez da inoiz arazoa izaten entzundakoa ulerterraza den ala
ez; are gehiago, entzundakoa erraz ulertzeak motibatu egiten du ikaslea. Ne-
kez ulertzeak, berriz, frustrazioa sortzen dio. Beste puntu bat ere kontutan
hartu behar da: entzute-ariketen helburua entzumena lantzea dela. Hone-
kin esan nahi da, askotan agintzen den eginkizuna zailegia izan daitekeela

edo konplexuegia; eta, horrelakoetan, eginkizuna helburu bihurtzen dela en-
tzumenaren zerbitzuan egon ordez.

Eginkizunaren prestaketak eta banaketak ere ahalik eta sinpleena izan
beharko luke. Paper-zati gehiegi edo ekipo konplikatua eskatzen duten ekin·
tzek, askotan, denbora gehiegi kentzen dute, eta ez dute merezi.

5. Zuzenketa

Zuzenketak eginkizuna burutu bezain laster egitea komeni da, hau da,
ikasleak entzun duenaren oihartzuna oraindik buruan darabilenean eta be-
rriz ere entzun dezakeen bitartean.
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D) Entzute-ariketen sailkapena*

Testu bat entzun eta une berean irakurri askotan egin izan ohi da atze·

Bi multzo nagusitan sailkatzen dira entzute-ariketak:
-Pertzepzio-rnailakoak.

-Ulertze-mailakoak.
Lan honetan pertzepzio-mailako entzute-ariketak ez ditugu ikusiko, ez

bait dute ia euskara irakasteko balio.
Lau multzotan banatzen dira ulertze-ariketak: lehenengo multzokoen·

tzute-ariketetan, entzuleak entzun egiten du, baina ageriko erantzunik eman
gabe; bigarrenean, entzuleari erantzun xume bat (normalean ez-ahozkoa) es-
katzen zaio, bere ulermen-maila neurtu ahal izateko; hirugarrenean, entzu-
learen erantzunak luzeagoak dira. Bestalde, gainerako trebetasunak (irakur·
mena, idazmena eta mintzamena) erabili beharraz gain, entzute-ariketak be-

rak planteatzen duen arazoa ere burutu behar izaten du ikasleak. Azkenen·
goan (eztabaida pizteko ariketak dira), zeregin funtsezkoa du entzumenak,

baina baita beste trebetasunek ere. Sailkapen honetan progresio bat dago
hasierako ariketa erraz eta sinpleenetatik bukaerako sofistikatuenetara; baina

ariketa asko maila askotarako eta adin desberdinetako taldeentzat egokiak

dira.

1. Erantzunik gabeko entzute-ariketak

Orain arte, entzuten dugun guztiari erantzun egiten diogula esan badu·
gu ere, baditugu erantzunik gabeko ulertze-ariketak ere. Gure bizitzako egoe-
ra askotan ere ez dugu erantzun beharrik eta mota horretako ariketek badute
behintzat abantaila izugarri bat: entzumena lantzeko denbora gehiago du-
gula eta material asko ikutu dezakegula, ez bait dugu entzuteko edo ikas-
leen erantzunei feedback-a emateko gelditu beharrik. Horrela, bada, eran-
tzunik gabeko ariketek ikasleei hizkuntza denbora luzez entzun ahal izate·

ko aukera eskaintzen diete.
Baina erantzunik ez baldin badago, ikasleak entzuten ari direla segurta·

tzeko beste bide batzuk behar ditugu.
Testuak ez du zaila izan behar; bai, ordea, edukinez atsegina eta interes-

garria; eta ahal bada, material grafiko edo idatziz lagundurik era "bizian"

banatu behar da.
Guzti honen ondoren, ikasleak entzuten ari ote diren jakiteko, nahikoa

genuke beren aurpegiak ikustea.
Ondorengo bi ariketa hauetan testu idatziak edo buruz ikasiak erabili

behar ditu eta horrengatik ez dituzte entzunezko praktikarako baldintzarik

onenak eskaintzen.

1.1.Testu idatzi bat jarraitzea

* (Urizar, 1984, 90-125.orr.)
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rritar hizkuntzako gelan: irakasleak istorio edo galdera bat ozenki irakur-

tzen du eta ikasleek beren testuliburuetan jarraitzen dute. Material berria
aurkezteko eta irakurtzen laguntzeko teknika baliagarria da eta hizkuntza·
ren soinu eta ortografia eta ebakeraren arteko korrespondentziara ohitzen
ditu ikasleak. Baina honetaz aparte, iharduera honek entzunezkoaren uler·
mena lantzeko balio mugatua du.

Ez da material berezirik gomendatzen. Era honetan edozein testu ida-

tzi erabil daiteke.

1.2. Testu ezagun bat entzutea

Testu ezagun bat entzuteak ez du eskatzen pertzepzio edo ulermenezko
trebetasunen ariketa intentsiborik, zeren ikasleak gutxi gorabehera bai bait

daki zertaz tratatzen duen testuak, arretaz entzun beharrik gabe. Material
ezaguna entzuteak balio du pertzepziozko eta ulermenezko entzutearen ar·
teko transizio erraz bezala. Irakurtzen ari den une berean ikasleak zerbait
entzuten duenean, entzunezko ulermenaren trebetasuna erabili beharrik ez
du. Material ezaguna entzutekoan, aldiz, bere belarriaz fidatu behar du, soi·
nuak atzematen dituen unetik ulertzea material berria den kasuetan baino
askoz errazagoa izanik.

Iharduera-mota honetarako elkarrizketak erabiltzea oso egokia da: tes-
tua buruz ikasten dute ikasleek eta ondoren jatorrizko hiztunak ahoskatu·
rik berriro entzuten.

1.3. Ikusizkoetan oinarritutako entzute-ariketak

Ariketa-mota honetan, ikasleek ikusizko materiala begiratzen dute be·
rorren ahozko deskribapena jarraitzen duten bitartean.

Marrazki handi sinple bat erabil daiteke, arbelean jarriz edo proiekto-
reaz baliatuz; edo marrazki txikiz osatutako multzo bat ikasleen artean ba-
natu. Nolanahi ere, ikasle guztiek errepresentazio grafikoari dagokion ahozko
deskribapena jarraitu behar dute, irudiko zenbait osagairi begiratuz, aipa·
tzen den neurrian.

1.3.I. Irudiak

Deskribapenak inguruan ikusten denari buruzkoak izan daitezke: kla-
seko ingurunea. Edo irakasleak klaseko objektu edo pertsona bat deskriba
dezake. Baina, egia esan, irudiak dira deskribapen grafiko sinple baterako
oinarririk egokiena.

1.3.2. Diagramak

Mapak, planoak, genealogi zuhaitzak, etab. irudiak bezalatsu erabil dai-
tezke: beren edukina deskribatzen da eta ikasleei ahozko deskribapena ikus-
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ten dutenarekin lotzeko eskatzen zaie. Diagramen kasuan, iharduera pixka
bat eragingarriagoa da, ikasle zaharragoentzat egokiagoa izanik. Diagramak
sarritan iruzkin eta esplikazio batekin lotuak doaz; horregatik, material ho-

nekin doan berbaldiak egiantz handiagoa hartzen du.
Mapa batean bidea jarraitzea da honen adibiderik egokiena.
Errepide-mapa batean bidea jarraitzea guztiz egiteko diferentea da eta

askotan hizkuntz funtzio desberdinak erabiltzeko joera agertzen da, aginduak

ematea bereziki.
Errepide baten deskribapena asmatzen oso erraza da, edozein mapa-mota

erabil daiteke eta irakasleak bere paperean marra bat eginez errepidea non·

dik doan markatuko du.
Grafikoak, planoak, genealogi arbolak, etab. ere erabil daitezke.
Honelako ihardueratarako eskolako beste partaideengandik har daite-

ke materiala: geografi mapak, eskemak eta grafikoak zientziako irakasleen-

gandik, etab.; baina benetako material honek sarritan gure ikasleentzat

hizkuntza idatzi zailegia izan dezake.

1.4.Irakaslearen berbaldi informala

Ikaskuntzako planteamendu modernoen arabera, irakasleek ikasgelan

gehiegi hitz egiteko joera dute: ikasleek hitz eginez eta antzeztuz ikasten
dute eta hau zenbat eta gehiagotan egiten duten, irakaslea isilik geratuz, ho-

be. Baina hau egia puntu bateraino bakarrik da; irakasleak dauzka informa-
zioa, trebetasunak eta ikasleek nahi duten guztia, eta irakasleak ez badizkie

irakasten, ikasleek ez dute ezer asko ikasiko.
Ikasleentzat oso garrantzitsua da hizkuntz trebetasunak beren kasa prak-

tikatzeko denbora izatea. Baina garrantzitsua da, halaber, hiztun onei entzun
ahal izatea; eta horretarako, zein irakaslea baino hoberik? Irakaslearen ber-
baldi informala entzunezko materialen artean agian onenetakoa da. Ikas-
gaiaren edozein unetan sar daiteke, lan intentsiboa egiten ari garenean atse-
denaldi moduan izan dadin. Entzuteko erraza da, "bizia" eta pertsonala de-

lako.

Ikasleek zerbait entretenigarria entzuten badute, seguraski entzunezko
esperientzia horretatik etekin osoa aterako dute. Abestiak eta istorioak sar-
tzeak ikasleen motibazioa hobe dezake eta hizkuntza egoera berrian aur-
keztu, ez ikasi beharreko zerbaiten antzera, ongi pasatzeko joku bezala baizik.

1.5.1.Istorioak

Interesgarriak izan eta ongi kontatzen badira, gehienek oso gustora en-
tzuten dituzte istorioak eta ikasle gaztetxoekin asko erabili izan dira. Testu-
-liburu gehienetan daude istorioak edo era bateko edo besteko pasadizuak,
irakurketa intentsiboan erabiltzeko: ulermen-galderetako oinarri bezala, hiz-
tegia edo gramatika irakasteko, azterketa literariorako, etab. Istorioak edo-
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zein maila eta gustotarakoak daude, baina egokia da dibertigarri bezala en-
tzun ditzaten uztea. Istorio batzuk, laburrak badira, irakasleak konta ditza-
ke klasean, era honetan egoera naturalena eta entzuleen aldetik jarrera su-
tsuena lortuz. Baina batzuetan honelako kontaketa espontaneoa ez da prak-
tikoa: istorioa luzeegia edo konplexuegia da edo irakasleari astunegia dela
iruditzen zaio. Honelakoetan istorioa ozenki irakurtzen da, kontatzaile eta
entzuleen arteko espontaneitate eta komunikazioaren hurbiltasuna ahaztuz;
baina beste maila batzuetan irabazi egiten dugu: istorioa arreta handiagoz
eraiki daiteke eta hobeto espresatu, irakaslearen lana erraztuz.

Zintan grabatutako istorioak irakasleak kontatutakoak baino entzuten
zailagoak dira. Ikasleek gehiago kontzentratu beharra dute eta dibertsio-ku-
tsua galtzen da.

1.5.2. Abestiak

Zenbait xede baditu abestiak irakasteak: egitura eta hiztegia finkatzea;
ikasleak ahozko hizkuntza lantzea; hizkuntza hori mintzatzen den lekuko
kulturaren berri izatea; ongi pasatzea etab. Lehenengo bi helburuetarako,
bereziki konposatutako abestiak erabiltzen dira; beste bientzako, aldiz, "be-
netakoak". Penny Ur-en ustez, benetako abesti ezagunek abantaila handia
dute "asmatutakoen" ondoan; normalki, abesti hobeak izaten dira.

Abesti-entzuteko prozesuan, bi aldi atsegin daudela esan genezake: ha-
siera, ikasleak abestia lehen aldiz entzun eta hitza ahalik eta gehien hartzen
saiatzen direnekoa, eta azkena, abestia ongi ezagutuz, mamia ulertu eta on-
gi pasatzen dutenekoa. Bitartean dagoen denboran, entzutea ez da hain ga-
rrantzitsua, ikasleek testu idatzia erabiltzen dute eta irakasleak abestiaren
alderdi linguistiko eta kulturalak esplikatzen ditu. Abestiaren edukin lin-
guistikoak ez du zailegia izan behar eta hitzek entzunerrazak izan behar dute.

1.5.3. Filmeak eta telebistako saioak

Filmea eta telebistako edo bideoko saioek ere, gai interesgarri edo isto-
rio onetan oinarriturik badaude, entzunaldi dibertigarriak eskain ditzakete.
Ahozko testuarentzat ikusizko bultzagarri anitz daude eta ikasleek filmeak
dibertsioarekin lotzen dituzte.

Badaude, ordea, hainbat arazo praktiko. Adibidez, filmeak eta telebista-
ko saioak azpidatzita egoten dira askotan (badago azpitituluak paper batez
estaltzerik).

Beste arazo bat luzerarena da. Gutxi daude onak eta klasean erabiltze-
ko bezain egokiak direnak.

Azkenik, arazo teknikoak ere aipatu behar dira. Horretarako klase be-
rezi bat beharko litzateke eta, nahiz eta eskolak bideo-ekipoa eta filme-
-proiektorea izan, prestaketa guztiak egin behar izaten dira.

Guzti hau ikusirik, ez dugu esan nahi filmeak eta telebista saioak erabi-
li behar ez direnik, oso kontuz sartu behar direla baizik. Irakasleok mate-
riala aukeratzean oso kontutan hartu behar ditugu material horren luzera,
maila eta sor dezakeen interesa.
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2. Erantzun laburreko entzute-ariketak

Entzute-ariketa hauek ikaslearen bapateko erantzun laburra eskatzen

dute. Entzungaiak, normalean, lagunarteko hizketako berbaldi laburrak iza-
ten dira, baina berbaldi luzeak ere erabil daitezke.

Hauetako batzuek ez diote ikasleari materialik eskatzen edo, asko jota,
boligrafo bat eta paper-zati bat besterik ez. Beste ariketa batzuk konplexua-

goak izaten dira eta marrazki eta diagrametan oinarritzen.
Irakaslearen zuzenketak, kasu gehienetan, ariketa burutu ahala jasotzen

dituzte ikasleek.

2.1. Aginduak bete

Ariketa-mota honetan aginduak ematen zaizkie ikasleei. Agindu horiek
betez erakusten dute ikasleek entzundakoa ulertu dutela. Ariketa-mota eza-

gunenak hauek dira:

2.1.1.Mugimendu fisikoa

Mailen arabera, agindu sinpleak (etorri hona, eser zaitez, leihoa ireki...)
edo konplikatuagoak (jar itzazue liburuak zeuen mahaiaren ezker aldeko
puntan ...) eman daitezke. Ariketa-mota hau globalkiago ere lan daiteke: ikus
"Zine-zuzendaria" (.1)edo "Erreportaia grafikoa" (.2)izeneko ariketak (HA-
BE, 1984a, 1.03 MINTZ. 03-04).

«ZINE ZUZENDARIA»

• Nola egin

Ikasleak hirunakako taldetan banatuko ditugu. Talde bakoitzean hiru pertsonaia
izango dira: filme-zuzendaria eta bi filrne-izar. Filmearen eszena baten filmazioa antzeztu
behar dute. Zuzendariak aginduak emango ditu eta ikasleen artean paperak aldatzen
joango dira, denek zuzendariaren papera egin ahal izateko.

• Filmatu beharreko eszena (1. marrazkia):

Zuzendariak dio:

- Isilik, mesedez, isilik!
Beno, Rodolfo, ireki atea, sartu ...
Ibili; korrika ez! Poliki..., horre-
la .. ., eseri aulkian, ez mugitu.
Orain, hartu eskua ... ; ez farre egin,
irrifar gozo bat bakarrik ... horrela,
oso ondo.
Lutu, itxi begiak.
Rodolfo, eman musua. Oso ondo.
Beste musu bat, horrela.
Moztu.

.l
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«ERREPORTAIA GRAFIKOA,.

" Nola egin

Ikasleak binaka jarriko dira, bata argazkilaria delarik eta bestea artista famatua (Lola
Flores, Koo Stark ... ). Argazkilariak artistari buruzko erreportaia grafikoa egin behar du
eta, horretarako, artistari aginduak eman beharko dizkio, behar den jarrera har dezan.

• Ereduak:-Eseri
- Besoa altxa
- Irrifarre egin
- Eskuak aurpegian jarri

.2

2.1.2. Ereduak eraiki

Ariketa hauetako aginduak ereduak eraikitzeko dira. Etxeak eta figu-
rak egiteko joko didaktikoetako koloretako zurezko piezak erabil daitezke (.3).

«Lehendabizi, har itzazue listoi bi, bata gorria eta bestea zuria. Jar itzazue
mahai gainean luzeka, bata bestearen ondoan. Orain hartu listoi urdin bat eta
gorriaren gainean jarri ... ».

.3

2.1.3. Marrazkien diktaketa

Irakasleak marrazki bat har dezake eta honen deskribapena egin, ikas-
leek marraz dezaten. Ariketa hau egiteko beste modu bat ikasleek binaka
egitea da, hau da, batek aginduak emango ditu eta besteak marraztu. Era
honetan mintzamena ere landu egiten da.

2.2. Hitzak jaso

Ikasleek bakoitza bere sailean jarri beharko duten hitz-zerrenda baten-
tzuten dute. Edo, ariketa zailduz, pasarte koherente baten barruko hitzak
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sailkatu behar dituzte; adibidez: koloreak, arropak, gauza biribilak, kualita-

te onak/txarrak ...sailkatu (.4).

lodia

zuhurra

ganorabakoa

alferra

liburuak

irratiak

• Irakasleak edo zintak esandako hitz-zerrenda bi sail hauetan sailkatu beharko
dute ikasleek: «aulkia, mahaia, soinekoa, prakak, telebista, zapata, ohea,

gona ... »

ARROPAK

soinekoa

ALTZARIAK

aulkia

Maila altuagoetan hitzak pasarte koherente baten barruan egon daitezke (ipuin ba-
tean, adibidez) eta ikasleek kategoria jakin batzuren arabera sailka ditzakete. Hona he-

men zenbait sugerentzta;

l. KOLOREAK ARROPAK 2. GAUZA BOROBILAK 3. KUALITATE ONAK

gorria azpikogona arrautzak azkarra

urdina zapatak baloia atsegina

berdea elastikoa sagarrak maitagarria

zuria ... pilotak alaia

.4

4. NORBAIT DESKRIBATZEN KUALITATE TXARRAK GAUZA ERREKTANGULARRAK

2.3. Egia/faltsu ariketa

Ikasleei perpaus bat ematen zaie aditzera eta egiazkoa ala faltsua den

esan behar dute. Edozein lagungarri ikusizko, pasarte idatzi edo mintzatu
erabil daiteke oinarritzat: perpaus orokorrak (astoak berdeak dira) edo orain-
txe bertan gertatzen ari diren gauzak (euria ari du) edo aldez aurretik en-
tzundako testuari dagozkionak. Irakasleak esaldiak bota ditzake eta ikas-

leek (marrazkiak, grafikoak ...erabiliz) erantzungo lituzkete.
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Ikusizko lagungarriak ere erabil daitezke ariketarako oinarri bezala. "Ta-
berna" marrazkia (.5)erabiliz, adibidez, irakasleak honako esaldiok bota di-
tzake; "Zerbitzari betaurrekodunak ardo-botila bat dauka eskuan", "barran
eserita dauden mutilei sartuberri den neska gustatzen zaie"...

,--~~~~~~~~~~~~~~.~~·~-·~~~-

•

.5
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Ariketa mota hau maila altuagotan ere erabil daiteke. Grafikoak oinarri
bezala erabiliz, ariketa zailagotu egiten da. Eguraldiari buruzko grafikoa era-
biliz, adibidez:

«EGURALDIA»

o «Kataluniako eguraldia Canarias aldekoa baino askoz ere lainotsuagoa eta
hotzagoa da. Haizeak gogor jotzen du Tarragona aldean eta bi metroko ola-
tuak sortzen dira hondartzetan. Eguzkiak asko berotzen ditu, berriz, Canarias
aldeko hondartzak, oskarbi bait dago, eta ez dago haizearen arrastorik,
itsasoa urmahel bat bezain bare dagoelarik ... »
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Ariketa erraz daiteke, ikasleei egia ala faltsua den adierazteko ohar labur
batzuk emanez. Aurreko ariketarekin jarraituz, adibidez:

: Bai
: Ez
: Ez
: Ez
: Bai

- Kataluniako giroa Canariasekoa baino lainotsuagoa da
- Kataluniako giroa Canariasekoa baino hotzagoa da
- Haizeak gogor jotzen du Tarragonan
- Tarragonako hondartzetan bi metroko olatuak izaten dira

2.4. Okerrak atzeman

Ikasleek esaldi solte bakoitza benetakoa ala faltsua den ebaluatu ordez,
pasarte luzeagoak entzuten dituzte, faltsua entzuten dutenean bakarrik
erantzunez. Ariketa hau ipuin ezagun batekin, errealitatean okerra den
zerbaitekin edota esandakoarekin bat ez datorren hitz edo esaldiren batekin
egin daiteke.

Adibidez (.7).

«TXANO GORRITXO»

Behin batean Txano Gorritxo bere amarekin bizi zen. Egun batean honela
esan zion aitatxok:

- Hartu saski hau eta eraman izebatxori. Ez zaitez geldi perretxikoak biltzen,
ez zaitez tren-bidetik atera.

Negu hotza zen, eta Txano Gorritxo bidean bere lagunekin hizketan gelditu

zen. Hauetako batek amonaren etxera lagunduko ziola esan zion ...

• Bertsio orijinala hau Ja:

Behin batean Txano Gorritxo bere amarekin bizi zen. Egun batean honela
esan zion amatxok:

- Hartu saski hau, eta eraman amonatxori. Ez zaitez geldi loreak biltzen
eta segi ezazu bidea, ez zaitez bidetik atera.

Udaberria zen, eta Txano Gorritxo bidean gelditu eta loreak hartzen hasi zen.
Otsoa agertu zen bidean eta ... «Egunon, Txano Gorritxo. Nora zoaz?,» esan
zion ...

.7
2.5. Hutsuneak bete

Ariketa-mota hau normalki irakurmena ebaluatzeko erabiltzen bada ere,
entzumena lantzeko ere erabil daiteke. Ikasleei zuriuneak (tarte irregular
edo erregularrez ipiniak) dituen testu bat banatzen zaie eta irakasleak bertsio
osoa irakurri besterik ez du egiten, ikasleek zuriuneetako hitzak betetzen
dituztelarik. Adibidez: "Kontxa Neguan" izeneko ariketa (.8)(HABE 1984a,
2.24 ENTZ. 02).

Ariketa hau beste era batzuetara ere egin daiteke, ariketa zailagotuz;
baina, ikasleek bizitza errealean entzungo dutenari aurre emateko askoz ere



egokiago bihurtuz. Adibidez, zinta entzun eta postal bateko zuriuneak bete

"Kaixo, etxekoak"(.9) (HABE 1984a, 2.32 MINTZ. 01).
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«KONTXA NEGUAN»

o Nola egin

Bideokasetea behin edo bitan ikusi eta entzun, eta testuan falta diren hitzak

bete.

ncoc s t t e e e neguan e t c r t z e n ba z a r e t e , Kontxa gehienetan hono11h Inu s l xo

dc eve .

santa Klara irla eta Igeldo m!:rn.c~a lanbro a r t e an , 1-'1:)11DonosUa t t s e s -

Qri-c;IQiH'I gertc:it zen da.

Begir-11, .g.aur itsasoa lHtQO. EQuriildi _ d•90. 1
!H trona r e r e l ak\l:eiJoal-1: Oabllt z e , Hotz daQo. ror t e

et e tinoda e t z a etorri oe t e •

EguerdHo:o d l r a e t e '!!gunldh ari

da. lehen Igeldo lanbro artean eqnn da, naIna oreLn ~a--------

fkvste.n na .
u r rvt tuc mendi h~lek e lu r r e z estalita. oauue r tu.r-1-zvri n aude . s.:i~ri;;;.

Kont11ta ---- be r de 1~1.1sten da. l.ergat!K? e-a ncoe s t Iao i a

inoiz e r e ez

ucne l a e e Ikus t e n da io:or;b:a rce roc oe ne i . Lenene nqc Santa

x l ar a , ondoren Urgul1Jela azkei'lean u l La niendia. ucno s t La Lt s a s e r t z ean

da oso no l Lt a , Hura po r tu a ue , aa t aut an itsasoa

oso haserre eta Ska[a9arrl1~0 o l a tvak at t e a t ze n cr r e .

L

• Testu orijinala:

«Donostiara neguan etortzen bazarete, Kontxa gehienetan honela ikusiko du·

zue.

Santa Klara irla eta Igeldo mendia lanbro artean. Hau Donostia isasondoan

dagoelako gertatzen da.
Begira, gaur itsasoa bare-bare dago. Eguraldi motela dago. Kaioak bilduta da-
biltza. Hotz dago. Euria ari du. Ni hona farolak eta hondartza ikustera etorri

naiz.
Eguerdiko hamabi t'erdiak dira eta eguraldia aldatzen ari da. Lehen Igeldo
lanbro artean egon da, baina orain ia garbi-garbi ikusten da.

Urrutiko mendi haiek elurrez estalita daude; zuri-zuri daude. Baina Kontxa
inguru guztia berde ikusten da. Zergatik? Ba Donostian ia inoiz ere ez duela-
ko elurrik egiten. Honelaxe ikusten da Kontxa Igeldo mendi-puntatik. Lehe-
nengo Santa Klara, ondoren Urgull eta azkenean Ulia mendia. Donostia itsa-
sertzean dagoelako da oso polita. Hura Donostiako portua da. Batzutan itsa-
soa oso haserre egoten da eta ikaragarrizko olatuak altxatzen dira ... »

.8
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•KAIXO, ETXEKOAK»

" Entzuteko pasartea

Manu: Ama, tori. Aurrezki Kutxako gutunak dira. Eta Ixabel eta Joxean-
en postala ere heldu da.

Ama: Ekarri postala, Manu

Manu: Zaude piska bat, ama. Nik irakurriko dizuet. Gainera betiko pos-
tala bialdu dute: Parlamendua. Badirudi Londresen besterik ez da-
goela.

Amona: Baina, zer diote? Ondo dabiltza?

Manu: Entzun. Zer moduz gauden galdetzen dute eta ea aitari katarroa
joan zaion.

Amona: Eta ez dute nitaz ezer galdetzen?

Manu: Bai, amona. Ea ondo zauden. (Orain neska-ahotsez) «Oso ondo
gabiltza Londresen. Hau udaberrian zoragarria da." B ah! Ezkon-
berri guztiek idazten dituzten txorakeriak.

Ama: Zaude isilik eta segi, Manu, mesedez.

Manu: Ondo dago. Atzo Canterbury-ra joan zirela esaten du eta oraindik
ez dutela nire diskoa aurkitu; bihar joango direla erosketak egitera

eta aurkituko dutela. Ea Esther Madina ezagutzen duzun galdetzen
du, ama.

Ama: Bai, horren ama nire laguna da. Ezagutuko ez dut ba.
Manu; Londresen ikusi dutela dio Ixabelek eta Londresen bizi direla. In-

geles batekin ezkonduta omen dago.

Ama: Bai, zerbait entzuna nuen. Donostian ezagutu zuten elkar. Besterik
kontatzen dute, Manu?

Manu: Ea hamar egun hauetan txakurra asko hazi den galdetzen dute eta

Oxford ezagutzera doazela diote, eta trenez joango direla. Eta bu-
katzeko, (emakume-ahotsez) «agur eta muxu bana».

• Ikaslearen fitxa

-Zint,'l; en t.aun o te, poetalaran h.ut1111"1;1nei\k bete.

11°""'"i.~&.TA
~bi..tQ ll, \-

DONllSTI~ .s,.q1"

.9
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2.6. Definizioak asmatu

Irakasleak zerbait definitu edo deskribatzen du, eta zer den asmatu behar
dute ikasleek. Asmatu beharrekoa, bineta bateko marrazki bat izan daiteke;
entzundako deskribapenari zein marrazki dagokion asmatu behar dute ikas-
leek. Ikasleen mailaren arabera, ariketa zailagoa ala errazagoa egin daiteke.
Esate baterako, "Non gertatzen da elkarrizketa'' (JO) (HABE 1984a, 1.01
ENTZ. 01) edo "Entrebistak" (.11)(HABE 1984a, 1.02 ENTZ. 02).

•NOLA EGIN

Ikasleek l•u olksrrlzkotok enuun behar diluzio; ondoren olkwlzkoto bekol-
tzar• zain mur.razk~ dbgo~lon asmntu eta merrezklaren ondo-ii11 1, 2, ~·edo 4

zonboklo Ipiniko dute,

Gero+ blneke, alkerrl•kota horiek .ant1eitu'ko dltu11e~

1.-lELEFONOZ

Rlnoool
•....•B.a~~e1on•

- Jurmtxo Gullerroz naiz.

- Nor zoro? [harriduraz)
- Juontxo Gutlorrez. lkoolo bat noiz.

- lko•!oo! lhorrlduroi)
- Bol, hori ouakol1oglo do?
- Ez. hau Mario Crlotlna Hoteln do.

- Al Borkotul

Entzun Itzazu elkarrizketak eta gero
1, 2, 3, edo 4 idatzi marrazkiaren ondoan.

2.-HOTELEAN

- Arratsalde oni
.......Dana i!IJJ~ ora. Nor zora zu?

- Idola Aglrrebangoa naiz.

- Bakortlk zavdo?
-Bol.
- Hnmergarren golo. Tori gllt••·
- Eokortlk aeko .
•....•Qero ane.

3,-l ADEANAN

- Gabon, Mikoi!
-ior modv•, Oarbrno?
- 0110 ondo1 Bio zu?

- Ondo ni oro. lor do hori!
- Hau whlokya do: ote hori 1
- Hau ordoa da.
-Aizu, Mikoi, zoln do gizon boliz hori?
- Hori Andy Drown d•, Aool So1lododoko lutbi>lulo,
- umrnm, oso mulll egokia dal

4.-WSKAL TfGIKO IDAZKARITZAN

--Egun oni
•.....Baita zuri oroi

~Zein ura iuP

- Roborlo Et•okoltt noiz.
-A, bai, Aoborlo. Abltonokl Etxokolto •••
- Etxokolto Oualzobal.
-Holb!dool
- Urblato Koi••, 10.
-lkukotek?
- M•taua nali.

-Adinoi
-24 urta.
- Eokorrlk aiko.

.10
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•F.NTREB.ISTAK--

• NDrtifjfD

En1iung.d bai'lliJltzn.renaurretik hU:t-egiberria. D1J1ll~ndo.

lknskd: bi J]dll.cntni:~-=11 dute en:arrlz.keta~ ulertzea dutenean, ikuleartn fi •.
ixo bcnntzen eale, bcrtd:o pertsonalen zerrendan -a.nlz:und•koa1ukora dou·
ten.
Binaka jartzen dir1, entzun duten e.lbrritlota imITT:l:toko. SATRUSTEGI

• Tt$hH { 1-inta1-gn1bii d11ii-eke) NOI\ DA GIZON HAU?

\VOODV ALLEN -!!so~l•d•?

ZEIN DA TIPO HAU?
-Bai. osoegokia.

-Eui'kulduna Zllra7
-Alemanl1rra da?

••••Ez-.julfua nale,
-Et, ei da alemanlerra.

-Judu p0luni ••rm al11i•raeld1nro z.ara1
-Suedlarta?

-Et pulonlatru, ez l:uuchlamujull~ omcrik;:irn nete.
-Elia ere~nafarrada,

-Pc-llLllc::irla zara?
--Politike.rla dil1

-ful Ez 1111i-i puli1ik11E'ia..
-Ez; da poli1lkarili1.

-z.:ir zoro, b<id;:i?
-Zer da, bada?

-Komiko~ ~~-..zinimu1,sileo nol-z..
-e-Klrolaria da,

-Dotorea :um:i?
-Konibl11ri• ~la tru_unl1rla?

-Til'8t Itsusia n.itit, baino ese s.=xyil!
-Et, ez, tutbo~e.ria da.
-A1hlc1i'kck<1:..da?

BENITOLERTXUNDI
-Ei, Ro11ilSoJ.:i.;d1;dc!<oada.

ZEIN DA TIPO HAU?
-Fran1z.J.arra zara?

• Jhsleattn ntx.

-H i, c1nni"' rra11tzi11rfiiil1
-EEa amcdkarn.? Entzun ete aukera i~J;IJ. pdrlwna'k,

-Ez, euskalduna nete.
-Politikaria zam? AndyWarhol WwdyAUon

-Ez, a naiz politikaria, Uz:aMin-clli Craeede Mot1aoo

-Aktote-a :zara? Arkon ad a FcUinl

-Ez, kilnlaria n1iz. Pe1erSellus Robert Reford

-BllboEura Ura? Fi::lipaGo~I~ AilaS-antua

-Ez, orioU1tta nala. Eb:.enlke RolllngSEonu

-Imanot u.ro1 Cb.udla Cardln.eile Irlb:a.t

-Bit oi m1.~:1;Imanol, Ber.ito Lertxundi And1:1Lemundf
Frrigi:i Irlbarne J1Jll0Jgl~i~

ROLLINGSl'ONES
J9:j1QManuelSerrat Sillrustegl
Koo Star Xablerreko Frnntzliko

Zl!l!ITZU DIRA PEl\TSONA HAUEK? A~l!-lh.LS Volpes

-Txlnatarnk z.arete.?
-Ez gina txin•~~mi'k,
-Eutkalduna'lc zareto?
-Ez, ingelesak gara,
-OU;onn'k tA.re:tc'? .11
-Bai, denok gU:onsexy.ik gara.
-Klrol-11ri~k J,aJC:~e?

-E1. kantariak gara.
-Gazteak. u.rele?
-Tira, ba e-zgazteak, .;z lllhurn'k; 40 urtekoak,
-Th<: B~:1i1le:1--zarete?

-E1la pentsatu erei

2.7. Informazio berezia hartu

Ariketa honetan ikasleek pasarte bat entzuten dute eta informazio berezi
bat lor dezaten eskatzen zaie. Ikasleak entzundakoaren zati konkretu batzuei
jarriko die arreta, entzuten duen beste guztia alde batera utziz. Hau bizitzan

gertatzen den gauza arrunta da: interesatzen zaiguna lortzeko entzuten dugu,
beste guztia alferrikako bihurtzen delarik. Gaia zein izango den azaltzen zaie
ikasleei entzuten hasi aurretik; baita zein informazio berezi lortu beharko
duten ere.

Ikasleek lortu behar duten informazioaren arabera, bi motatakoa izan
daiteke ariketa hau:

2.7.1.Hitz berezi batzuk soilik lortzea

Entzunaldi osoa bi edo hiru minutukoa izan daiteke, adibidez, eta ho-
rretatik interesatzen zaiguna, bi segundotakoa. Adibidez: aireportuko boz·
gorailuetatik hegazkinei buruzko informazioa ematen ari dira, eta ikasleei
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gauza horietako bat bakarra eskatzen diegu. Zein da Chicagotik goizeko
lletan datorren hegazkinaren hegaldi-zenbakia? Edo, zenbat denboraz
atzeratu dute Mexikorako hegazkina? Beste adibide egoki bat "Txekeak"
izeneko ariketa dugu (.12}(HABE, 1984a, 2.29 MINTZ. 01}.

o Ikaslearen fitxa

Entzun eta txekea bete;

Emakumeak:
Dendariak:

Bal, asko gustutzen zail genu hau, Zuri ecr lrudlucn Zlli•u?
Oso ondo daukazu, bonetan. 0Pincra heu da merkeena, gu-
txhen Izaten da horrelako aukerarik. Begira, beste gona gui·
llak gorc1tiogookdira.
!lai, errezel duzu, Eraman egingo dut,
E•• ara damutuko, Ikusiko duzu,
Bz.dut dirurik hemen, bahia txekerik on.,lm1 duzue?
Bai, noski.
Oso ondo, horiaz. Nolu do denduren izono?
Ipini: •lolito Moda Gaztea• denda.
EI• gonak zenbat balio duela esan duou?
S.199 pezeta.
(L<trnz ioira idazten ari delako) Bost mila zuzplrelum ola li•
rogeita hemeretzl peseta, EI gaur 198Jko azaroaren zazpia.
Oso ondo, Orain izenpetu. Nola duzu izena?
M1uh. Lurdes Gorroi'io. Beno, torl.
Ondoda. Esk orrik asko. Tori gona.
Agur.
B !l.11hurren arte.

Emakumeok:
Dendariok:

Emakumeak:
Dendariak:

Emakumeak:
Pondnriok:

Emakumeak:
Dendariak:

Bmnkumeak:

Dendarlak:
Emakumeak:

Dendariak:
Emo~umook:

Dendariak:

303~

003

...Pzta.

19
&,

(E\jUlla letraz idatz) Jabearen izenpea

.12

2.7.2. Ikasleei gai bati buruzko informazio berezia lortzeko eskatzen zaio

Lortu beharko duten informazioa, hitz gakoa aurkitzea baino luzeagoa
izango da; era honetan, testua oso-osorik entzun beharko dute. Normalki
erantzunak idatziz ematen dituzte. Adibidez, "Etxe bat alokatzen" {.13)
(HABE, 1984a, 1.07 ENTZ.01).
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•ETXE BAT ALOKATZEN•

Ring-rlng,

GIZONAK: Bai. Esan.
EMAKUMEAK: Kaixo. Martin Iri goien etxean dago?

GIZONAK: Bai, ni naiz. Nor zara, ba?
EMAKUMEAK: Begira. Arantxa da nire izena eta egunkarian

Iragarki bat irakurri dut. Btxebizhza bat alokatu
nahi duzu, ezta?

GIZONAK: Bai, hala da. Informazioa nahi duzu?
EMAKUMEAK: Bai, mesedez. Zenbat gela ditu guztira?

GIZONAK: Begira: lau logela, sukaldea, egongela eta ko-
mun bi ditu. Ah, balkoia ere badu.

EMAKUMEAK: Eta.,; zenbat metro koadro dira?
GIZONAK: 120 dlrela uste dut.

EMAKUMEAK: Garajerik badu?
GIZONAK: Ez, garajerik ez du, baina ganbara txiki bat bai,

EMAKUMEAK: Zer prezio du?
GIZONAK: Garestitxoa da, 35 mila pezeta; baina abantaila

handiak ditu; oso toki onean dago, Donostia
erdian. Parte Zaharra ere hurbil du; dendak,
autobusak eta zerbitzu guztiak oso gertu ditu,

EMAKUMEAK: Bai, baina garestitxoa iruditzen zait. Altzaririk
badu?

GIZONAK: Ez, ez; hutsik dago,
EMAKUMEAK: Beste gauza bat: gela guztiak kalera begira dau-

de?
GIZONAK: Bai, noski, gela guztiak daude kalera begira. Ez

du gelarik patio aldera.
EMAKUMEAK: Eta berogailu eta telefonoa baditu?

GIZONAK: Begira. Berogailua badu, baina telefonorik ez.
Eskailerako gastuak ere ez dira garestiak: bi mi-

la pezeta besterik ez.

• Ikaslearen fitxa

Orrialdeko datuak bete

l

Tt-f ~·.lt 1s-<,<r&'I
1

i

'' 1
-!-' - i---·

•.... - -: ..;,,_

. tz,:
i . l ~.] -1

- -t ·- ~ !;-: t t
- j __! _ _, ~ ~ ;!

!e.~:: !

;~~ ~-!
~'I
. i 111

.1.

.13
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2.8. Marrazkiak 

2.8.1. Identifikatu eta ordenatu 

Ikasleei marrazki batzuk banatzen zaizkie. Hauen deskribapena 
entzutean, deskribatu diren ordena berean zerrendatu beharko dituzte. 

2.8.2. Marrazkia aldatu 

Gidoi bat bizpahiru aldiz entzuten da, entzundakoaren arabera X-en 
aurpegia marraztu behar dute, "Nolakoa da Ifiigo" (.14) (HABE, 1984a, 1.10 
ENTZ.OJ). 

• lkaslearcn ntxa 
Entzun, ctn Jfligorcn ourpcgla marrnzlu. 

cNOLAKOA DA lfilGO• 

• Nol1e;ln 
- Oitlolo bchin cdo bl ottliz cntzun 
-Ulellu 
- Dcrriro cntzun 
- Jkoslcorcn fitxa bctc 

• F.nllulcko �ldola 
DOLORES EK : Arrntsoldc on, Ocrlrudis. 
GERTRUDISEK: Arratsaldc on, Dolores. Zcr moduz? 
DOLORESEK : Deno, ondo. Errcumnrckin bcrriro, bain1 tire. 

Bcgiro, bcgira nlrc 1/obo. Miga, 
GERTRUDISEK: Norena da mutiko hou? Joncnn7 
DOLORESEK : Ez, Jon czkongoi dago, Pcdrorcna dn, 17 hila- 

bctcdilu. 
Dcgira zcr politn dcnl 

GERTRUOJSBK: Doi, zurc bcgiak ditu, Dolores 
DOLORESEK : Doi, nirc bcgiak; ctn ilc kizkurra Joncna da. 
OERTRUDISEK: Dai, ilea Joncno da, baina bclarriak Juliorc· 

nnkdira. 
DOLORESEK : Doi, bainu sudurra nirca du, cz1117 
GERTRUDISEK: Bai, c111 hcrtznk? Juli:marcnak dira. Dai Iuu- 

siak. EtalrrUnrrn7 
OOLORESEK : lrrifarra bcrca. uu, Jiiigorcna do. 
OERTRUDISEK: (Haurrari laztonok cgitcn dizklo), 
DOLORESEK : Deno, Gcrlrudis, joan cgin bchar dul, 
GERTRUDISEK: Agur, Dolores, nik ere bazkaria prcstatu be· 

har dut. 
DOLORESEK : Adio 

2.9. Planoak eta mapak 

.14 

Oso egokiak dira, batez ere, ikasleengan sortzen duten motibazio eta 
interesarengatik. 

Gidoia behin edo bitan entzun ondoren, ikasleak eskuartean izango duen 
planoan entzundakoaren arabera, X-ek egiten duen bidea seinalatu."Gidari- 
-eskola" (.15) (HABE, 1984a, 1.11 ENTZ.01). 

Era honetako entzute-ariketak zailagotu egin daitezke ikasleen mailara 
egokituz: mapak eta planoak helburu globaletarako ere erabil daitezke. Eman 
dezagun, adibidez, planoko izenak tippex-ez ezabatu ondoren eta ikasleak 
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hirigintza-batzordean ari balira bezala hirunaka jarririk, planoko hiria pla- 
nifikatzeko eskatzen diegula: hotela, plaza, udaletxea, berdeguneak, eliza ... 
non jarri erabaki beharko dute, horrela eztabaida-ariketa sortuko delarik. 

• Nola egln 
- Gldoia bchin edo bi aldiz entzun. 

(Gldari·eskolako irokaslca emakumea da eta ikaslca gizonezkoa) 
- Ulertu 
- Berrio entzun eta ikaslearen fitxo osutu. 

• Gltlola 

GIDARl·ESKOLA 

IRAKASLEAK: Kotxea gldatzeko hau egin behar duzu: lchcnengo, kotxca 
mnrlxan ipini; gcro cnbragea sakatu eta lchcnengo martxa 
lpinl; nzkenik, enbrogcn polikl·poliki oskatu. 

IKASLEAK . Horrela? 
IRAKASLEAK: Gizon guz.tlak tcntelak aarctc. Politi csan dizut. 

POLIKI. Bcgira. Honcla. 
Bigorrena sartzeko, cnbragea berriro sakatu behar duzu eta 
polikl blgarrena jarri. Horrela ez, Gizon hauck ... 

IKASLEAK : Hau ez da bigarrena? 
IRAKASLEAK: Ez, horl hlrugarrcna da. Hau da bigarrcna. 

Ea, ha; zeregin beharduzu Irenatzeko? 
IKASLEAK : Sakatu, czto? 
IRAKASLEAK: Daina, zcr snkotu bchnr duzu? 
IKASLEAK : Frcnon sakotu bchar dut eta gcro cnbrogen. 
IRAKASLEAK: Tira, be; orain hnsiko gnra: mnrtxnn iplnl, enbrngca, lehe- 

nengo msrtxn, poliki, enbragea, bcrriro, bigarrcna ... oso 
ondo, astiro joan, cz dugu prcsarik, ctn kontuz, Enbragcn 
bcrrlro, hirugnrrcnn, osoondo. Scgi aurrcra. 

IKASLEAK Daina, noro gonz? Hiri crdira? Ez, mcsedcz, trafiko handia 
dago. 

IRAKASLEAK: Knie nnguslan frcnntu. Dcgirn, semnforon gorri dagol Es· 
kuinctarnjonn. Poliki·poliki. 

IKASLEAK : Daina, autobus horl nora don? Txoratuto dngo ala? 
IRAKASLEAK: Oso ondo zonz. Ornin frcnatu plska bat eta lchcncngo mer· 

txn ipinl, Pilots kalcra goaz eta, 
Poliki-poliki, czdugu prcsnrik. Dcstcscmaforo bot. Frenatu 
eta gcro Haizcn kalcan czkcrretarajo. 

IKASLEAK : Oso urduri nago. Furgoneta bat dugu atzcnn. 
IRAKASLEAK: Zuk scgi aurrcra. Piska bat frcnatu eta Dormltolcria kalcan 

sortu. Kontuz, biziklctn bat, Polikljoan, 
IKASLEAK : Bcgira, txakur bol kale crdlan, 
IRAKASLEAK: Polikl Joan. Lehentasuna duzu. Scmoforoa bcrdca dago. 

Zuzen joan llargla kolera. Pollki, ez dngo presarik. Orain 
ezkcrretara, Lcirc kalcra sartu. 

IKASLEAK Hcmcndik trafiko gutxiago dngo. Hiri crdian zcharo urdu 
ritunaiz. 

IRAKASLEAK: Urduritu? Poliki Joan, Oroin ezkcrrctara hartu. Kale nagu- 
sirs goaz berriro. 

IKASLEAK : Ezdut ezcr ikustcn fruto-komioi horrekin. 
IRAKASLEAK: Frcnalu. Eskuinctara Jo, gero lparralde lbllbidcra sartu gl- 

dori-cskolora [oatcko. Oso ondo, oroin martxa piska bat 
honditu. 

IKASLEAK : Hirugorreno., czto? 
IRAKASLEAK: Doi, baina kontuz bi horickin. Bozina Jo. (Pi ... ). 

• lkaslenren fllxn 
Gidoin cntzun. 

Hemen planoo bat duzu. Hartu boligrnfoa eta kotxenk egiten ducn bides 
scinulalu. Gero, omlokoarekin konpurntu zcure plunou. 

.15 
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2.10. Diagramak

Mapek eta planoek baino aukera zabalagoa eskaintzen dute diagramek
bizitzako zenbait alderdi deskribatzeko. Adibidez, "Sondikako Aireportuan"
ariketan {.16){ HABE, 1984a,3.40 ENTZ.04) zinta bat entzuten da eta bertan
azaltzen diren hotel, kafetegi eta jatetxeen helbidea, telefono-zenbakia eta

prezioen taula jaso beharko dute ikasleek:

.SONDIKA AIREPOl\'l'UAN•

•
BIKOTEA
BULEGARIA:
MUTILA

BULEGARIA:

NESKA

BULEGARIA:

MUTILA
BULEGARIA:

NESKA
BULEGARIA:
MUTILA
BULEGARIA:

MUTILA

BULEGARIA:

NESKA
BULEGARIA:

BIKOTEA
BULEGARIA:

MUTILA
BULEGARIA:

Kaixo, arratsalde on.
Baita zuei ere. Ongi etorri Bilbora! Zer nahi duzue?
Ba, begira. Buenos Alresekoak gara eta ez dugu Bilbo
ezagutzen. Hotel, jatetxe eta kafetegiei buruzko infor-

mazioa nahi dugu.
Bai, horixe. Hona hotelen informazioa. Ertzilla Hotela,
esate baterako, oso on a da, baina garestia. Bost mila pe·
zeta gaueko. Indautxun dago, hiri erdian.
Ez, hori ez. Oso garestia da guretzat. Merkeagorik cz

dago?
Bai. Denetarik dago. EI Ocaso, adibidez, Alde Zaha-
rrean dago, lturriblde Kale hasieran, baina oso zaharra

da.
Guk berria nahiago dugu.
Orduan Bilbo Hotela komeni zaizue. Hiru mila pezeta
gaueko. Campo Volantinen.
Emaguzu. telefonoa mesedez.
Idatzi: 45-43-45·6.Berriz: 45.43.45.6,
Milesker. Eta jatetxe egokirik?
Horrelakoak asko dira. Nolako janaria gustatzen zal-

zue: euskalduna, txinatarra ... ?
Niri italiarra: pizzak eta pastak. Jatetxe itallarrik bada·

go?
Bai, Madariaga Hiribidean dago bat, Deustu auzoan.
Oso merkea eta ona gainera. Hau da telefono-zenbakia.
Esan,
43-52-23-5. Berriz: 43-52-23-5. Kafe ona nahi baduzue,
Arriaga edo Irufiea kafetegietara joan. Jende asko Iza·
ten dute.
Non daude?
Arriaga Arenalean dago, Arriaga antzokiaren azpian;
eta Irufiea kafea Albin lorategietan, Dena Berdea Jate·
txearen ondoan.
Milesker.
Ez horregatik. Eta egun onak igaro gure artean,

f Ikaslearen mxa

Zinta entzun eta azaltzen diren hotel, kafetegieta [atctxecnhelbidea, telefo-
no-zenbakia etn prezioa diagraman jaso.

PIUl.1-loA.

.16

Diagrama hutsik eman beharrean, okerrez betea eman diezaiekegu, oke-
rrak zuzen ditzaten. Teknika hau beste egoera entretenigarriago batzuetan

erabil daiteke: hilketak, irratiko berriak, planak ...(.17}
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2.11.Genealogi zuhaitzak

Oso egokia da bai entzumen- eta baita mintzamen-ariketa bezala, fami-
liarteko harreman eta honen inguruko istorioak interesgarriak izaten bait
dira.

Zinta entzun ondoren, familiako partaide bakoitzaren ahalik eta datu
gehienak hartuz genealogi zuhaitza osatzea da ariketa honen funtsa (.18).

«URIARTETARRAK»

• (Jaime eta bere laguna, Ana, argazkiak ikusten ari dira Jaimeren etxean)

Jaime: Begira, Ana! Argazki honetan azaltzen da nire amaren familia.
Ana : Hauek al dira zure aitona-amonak?
Jaime: Bai, bizkaitarrak dira. Patxi du izena aititak. Amama, Margari;

oraindik bizi da ... Markinan. Begira, hau da berarekin bizi dena ..•
Osaba David. Nire antza duela esaten dute,

Ana : Hori al da zure osaba David?
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Jaime: Bai, gaztetan Ameriketara joan zen, pilotan jokatzera. Han hamar
bat urte egin zituen eta berriro itzuli zen. Bera da hiru neba-arre-
ben artetik ezkondu ez den bakarra. Orain amarekin bizi da Marki-

nako baserrian ...
Ana : Eta, bi hauek zure Bilboko osaba-izeba izango dira orduan?
Jaime: Bai, Sabin eta Feli, Izeba Feliren besoetan dagoen umetxoa Susi

zen: orain dela hiru urte edo hil zitzaien kotxe-istripu batean. Ama-
mak ere pena handia hartu zuen ... Susi zuen iloba neska bakarra.
Beste guztiak mutilak gara. Begira, bi hauek dira Imanol eta Jan
lehengusuak. Imanol soldaduskan dago orain. Jon ezkondu egin

zen eta Bartzelonan bizi da.
Ana : Oso dotore dagoena zure aita da, bi koloreko zapatekin! Benetan,

lehen gizonek beste gustu bat zeukaten jazteko!
Jaime: Gertatzen dena zera da: argazki hau orain dela urte asko aterea de-

la. Horregatik harritzen zaitu plska batjazkerak. Argazki hau atera
zutenean, oraindik nire anaia Ifiaki jaio gabe zegoen. Horregatik ez

da ageri.
Ana : Zuk bost bat urte izango dituzu hemen.
Jaime: Gutxi gorabehera bai. ..
Ana : Orduan, zure izeba Feli izango da neba-arreben arteko zaharrena,

ezta?
Jaime: Beno, izeba Feli ez, Feli nire amaren koinata da. Nire amaren ne-

barik zaharrena Sabin da, gero nire ama dator, Miren, eta gaztee-

na, David. Uriartetarrak ...

Ana :
Jaime:

• Ikaslearen fitxa

Zinta entzun eta famili zuhaitza osatu. Har itzazu familiako partaide bakoitza-
ren ahalik eta datu gehienak.

.18

Arestian ikusitakoaren antzeko ariketa grafikoak erabiliz ere egin dai-

teke. Grafikoek informazioa eskaintzen dute eta egokiak dira goimailetan
erabiltzeko. Ikus dezagun Jakin aldizkaritik hartutako "1970-1980:azken ha-
mar urteotako liburuak eta gaiak" adibidea (.19)(Torrealdai, 1981).(Testua

irakasleak berak irakur dezake edo zintaz grabatua eman.)
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2.12. Grafikoak
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3. Erantzun luzeko entzute-ariketak

Orain azalduko ditugun ariketetan, ikasleak bere erantzunetan hizkuntz

unitate luzeak erabiltzen ditu. Entzuten duena ulertzeko gai izan behar du;
baita eskatzen zaionaren arabera hura berregin, zabaldu edo laburtzeko edota

galdetzen zaionari erantzuteko gauza ere.
Ikasgelan hiru eratako berregite-ariketak erabiltzen ditugu nagusiki: erre·

pikapena, parafraseatzea eta itzulpena, hauetako bakoitza idatziz edo ahoz

egin daitekeelarik.
Ulermena neurtzeko askotan erabiltzen den beste teknika bat galde·

-erantzunezkoa da. Hemen bi teknika bereizten ditugu: ahozko galdera, be·

re horretan testu bezala erabiltzen dena (galderak erantzutea), eta galdera
idatzia edo ahozkoa aurrez emandako testu baten ulermena neurtzeko (tes-

tuari buruzko ulermen-galderak erantzutea).

3.1. Errepikapena eta diktaketa

Batzuetan esan ohi da gehienak gai direla entzun dutena errepikatzeko,

nahiz eta ez ulertu. Baina ikasleak entzuten duena buruz ikasi eta ondoren
errepikatu beharrekoa esakune osoz osaturik badago, ulermena ere sartzen

da jokoan.

.19
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Berbaldi-pasarte luzeak, ikasleak ulermen-maila altua baldin badu ba·
karrik errepika ditzake. Esaldi bat errepikatzeko entzuleek ez dituzte soi-
nuak bakarrik entzungo; esanahia ere bai. Eta hau da, errepikapena entzu-
nezko ulertze-ariketa bezala erabiltzeko arrazoia.

Ikasleei materiala berehala ala tarte baten ondoren berregiteko eska die-
zaiekegu. Denbora-tarte honi esker ulermenak paper garrantzitsuagoa joka
dezake. Zazpi edo zortzi esaldi buruan hartu eta gero gogorarazteko eska·
tzen badiegu, ikusiko dugu ikasleek hain ongi ulertzen ez dituzten esaldiak
errazago ahaztuko dituztela eta erraz ulertu dituztenak lehenengo gogora-
tuko dituztela.

Errepika-ariketen desabantaila bat hauxe da: irakasleak ikasle bakoitza-
ren performantzia neurtu behar badu, denbora luzea behar duela.

Arazo hau gainditzeko bide bat, ikasleei entzuten dutena ozenki esan
dezaten proposatu beharrean idazteko eskatzea da; idatzitako bertsioak ge-
roago irakasleak berak edo ikasleek zuzen ditzakete. Hau, jakina, diktaketa
da eta pertzepzio zuzena, ulermena eta ortografia neurtzeko erabil daiteke.
Errepikapenaren eta ulermenaren arteko erlazioa aldebitakoa da: ulertzen
duguna hobeto errepikatzen dugu eta errepikatzen duguna hobeto ulertzen.

3.2. Parafraseatzea

Parafraseatzerakoan ahozko materiala beste era batera berregiten da:
ideia berberak adierazteko hizkuntza bereko beste hitz eta esamolde batzuk
erabiliz. Dirudienez, teknika honek hutsune askotxo ditu: kasu askotan ja-
torrizko esaldiak edo berorien zatiak errepikatzen dira, parafraseatu gabe;
eta batzuetan jatorrizkoaren zentzu zuzena ez dela ematen dirudi. Baina tek-
nika honen helburua ikasleak esandakoaren zentzua ongi hartu eta bere hi-
tzekin adieraz dezakeela segurtatzea da. Oso garbi eduki behar dugu para-
fraseatze literarioaren eta parafraseatze komunikatiboaren arteko diferen-
tzia: bata hizkuntza akademikoaren ikaskuntza intentsiboa eta bestea hiz-
kuntz erabilera arrunta eta ulermen orokorra neurtzeko eginak bait dira.

Egiten zaion beste kritika bat: zeharkako eraz gehiegi fidatzen dela, ze·
ren sarritan ikasleei oso zaila egiten bait zaie.

Hirugarren arazoa: hitzez hitz errepikatzeko joera izaten da. Joera hau
alde batera uzteko, berbaldi-zati luze samarra entzun erazi diezaiekegu ikas·
leei eta azkenean erantzuteko eskatu. Adibidez, istorio bat, berriak, argudio
edo deskribapen bat erabil daiteke.

Ikusizko bitartekoak erabil daitezke ahozko pasarteak ulertzen lagun-
tzeko. Ikusizko bitartekoen laguntzarik gabe zailxeagoa da ahozko pasarte
bat berregitea. Ahozko parafraseatze-ariketak hobeto egiten dira klaseko el-
kartrukezko iharduera moduan; hau da, irakasleak eragingarri orokorra edo
espezifikoa eman eta ikasleek eskua jaso eta erantzun edota gehikuntzak
edo zuzenketak egin ditzaten ahalbidetzen du.

Ikasleei parafrasiak ozenki egiteko esan beharrean idazteko eskatzen
badiegu, emaitza zehatzagoakjaso genitzake,eta geroagozuzendu.Dena den,
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ikasleek uler dezaketen ahozko hizkuntz maila, beraiek idatz dezaketena bai-
no altuagoa da, mota honetako ariketa idatzia oso zaila ere gerta bait dakieke.

3.3. Itzulpenak

Itzulpena parafrasi mota bat da, hau da, jatorrizko testuaren zentzua beste

hitz batzuen bidez ematea. Diferentzia handia da, noski, hitz berriak beste
hizkuntza batean eman behar bait dira: ez dago errepikapenik eta alde as-

kotatik prozesu osoa errazagoa da.
Itzulpen-teknika batzuek, behar bezala erabiliz gero, bigarren hizkuntza-

ren irakaskuntzan garrantzi handia izan dezakete. Kasu batzuetan irakas-
leak edo ikasleek jaiotizkuntzara egiten duten azaleko itzulpen lasterrak bi-
garren hizkuntzan azalpen ulerterrazagoa bilatzen du eta bestela pasa be-

harko luketen denbora aurrezten.

3.4. Galderei erantzutea

Galdera bati erantzun egokia ematea galdera hori ulertu den seinale gar-

bia da eta bizitza errealeko egoeretan ere sarritan gertatzen dira galde-eran-
tzunezko sekuentziak. Galde-erantzunak ikasgelan erabiltzen den irakaskuntz
prozedurarik ezagunenetakoa da eta ez bakarrik hizkuntza arrotzen kasuan.

Batzuetan argudiatzen da ikasgelako galdera gehienak ez direla "bene-

takoak", irakaslea ez dela ezagutu nahi duen zerbaitez galdetzen ari, alegia.
Eta galdera "ez-benetakoek" ez luketela mintzapraktikaren parte izan be-
har hizkuntz irakaskuntza komunikatiboan. Baina teoria hau berau ere ez-
tabaidagarria da. Bizitza errealeko hainbat egoeratan ere galdetzaileak aldez
aurretik badaki erantzuleak emango dion erantzuna, edo ez zaio axolarik

eta beste arrazoi batzuengatik galdetzen dio.
Bigarren, ez dago batere garbi informazio berria eskatzen ez duten gal-

derak komunikatiboak ez direnik. Komunikaziorako praktika eskaintzen ez
duten galdera-serie bakarrak drill mekanikoak dira, non ikasleek erantzun

zuzenak ulertu gabe eman bait ditzakete.
Entzunezkoaren benetako praktika egon dadin, baldintza bat galderak

ikasleei idatzita ez ematea da.
Galde-erantzunezko prozedura gehienek, entzumena praktikatzeaz gain,

beste helburu batzuk dituzte: testu bat ulertzea, hizkuntz formak berrikustea,

edo ebaluatzea.
lharduera honen eta debatearen arteko diferentzia oso txikia da, hemen

ikasle eta irakaslearen arteko elkartrukea "ping-pong"erakoa izanik eta de-

batean askoz ere libreagoa.
Galde-erantzunezko prozedurak ikasgelan hainbeste erabiltzen direnez,

irakasle askorentzat ohartxo bat ere gabe galderak asmatzea nahikoa erra-

za da.
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3.5. Testuen ulerkuntzari buruzko galderei erantzutea

Hemen aipatzen dugun iharduera da agian erdimailako eta goimailako
klaseetan gehien erabiltzen dena. Ikasleek ia beti prosa-zatibat entzuten dute
eta ondoren testu horri buruzko galderei erantzun, galdera hauek batzue-
tan "zuzenak" eta bestetan aukera anitzekoak izan daitezkeelarik.

Ariketa-mota honek orain arte aipatu ditugunak baino esfortzu eta kon-
tzentrazio handiagoak eskatzen ditu. Besteak beste, hemen inferentzia eta

dedukzioa menderatzea eskatzen da. Ariketa hauetako galderek oso gutxi-
tan erabiltzen dituzte jatorrizko testuan agertzen diren hitzak. Hori dela eta,
ikasleek azaleko esanahia eta barneko inplikazioak ulertu behar dituzte.

Laburki esateko, honelako ariketak entzunezkoaren ulerkuntza neurtze·
ko bezainbat dira oroimena eta adimena neurtzeko proba. Dena den, ihar·

duera hauek ez dira erabat baztertu behar. Behar bezala aplikatzen badira,
ikasgelarako ariketa erabilgarriak izan daitezke eta aurreratuentzat test mo-
duan ere erabil daitezke.

Ikasgelan praktika gisa erabili nahi baditugu, bizitza errealeko entzunal-
dietara hurbildu beharko ditugu, akademikoegiak izan ez daitezen. Ahozko
berbaldiak erabiliko dira testu bezala eta ez ozenki irakurritako prosa; eta
entzumena lantzea bada helburu nagusia, arrazoizkoa dirudi galderak ahoz
eta ez idatziz egiteak. Galdera normalak bezala aplikatu beharko lirateke
eta ez aukera anitzekoen antzera. Galderak testuan zehar tartekatuz egin
behar dira, dagozkion pasartearen hasieran edo bukaeran. Hasieran egiten
badira, ikaslea informazio konkretua entzutera bultzatzen da; azkenean egi-
ten badira, eta testua ulertu badu, ez du erantzunak gogoratzeko arazorik.
Testu osoaren ulerkuntza globalari buruz eginiko galdera orokorrak hasie-
ran edo bukaeran egin behar dira.

-Hizkuntzakoerrefrau, esaera...etab. oso ezagunak izanik,berorien lehen
zatia emanez gero, gutako gehienok aurresan dezakegu bigarren zatia.
Adibidez, "Urrutiko intxaurrak ..:'.

-Esakunearen lehen zatian jartzen den azentua, bigarren zatian datorre-
nak argitzen du. Adibidez: "beltzez jantzirik zihoan..:· (eta ez gorriz).

-Esakunearen lehen eta bigarren zatiaren arteko erlazio logikoa sarritan
juntagailu baten bidez adierazten da. Adibidez: zerenek ondoren arra-

3.6. Aurresanak

Esakune baten lehen zatia entzuten dugunean, bere jarraipenaren (hitz
zehatzak ez badira ere) esanahi zehatza asmatzeko gai izan gaitezke. Baina
sarritan aurresana ez da hain garbia; batzuetan ezin dugu jakin, zein propo-
sizio datorren testuingurua ezagutzen ez dugulako.

Jarraipen-mota desberdinak aurresateko, esakunearen lehen zatian ager
daitezkeen oinarriak era desberdinetakoak izan daitezke. Hona hemen ho-
rietako batzuk:



Entzumena lantzen 277

zoi bat datorrela esan nahi du. "Jantzi hori gustatzen zait, zeren negu-
rako aproposa bait dirudi".

-Batzuetan hiztunak ondoren zer esatera doan aurrez adierazten du.
"Ondorengo hau da nire galdera .."
"Horretaz bi ikuspegi ditugu:..:'

-Galdera erretorikoak edo esakune laburrak normalki erantzun, azalpen
edo adibidez jarraiturik egoten dira.

Azkenik, ikasleek ea entzuten dutenaren jarraipen posiblea asmatzen
duten proba dezakete.Honetarako, itern-akelementu jarraigabeen eran ager
daitezke edo, pasarte luze bat grabatuta emanik, irakasleak grabazioa une
jakin batzutan gera dezake eta ikasleei galderak egin.

Orokorrean esateko, aurresan-ariketak goi-mailako ikasleentzat egokia·
goak dira.

3.7. Zuriuneak betetzea

Ariketa hauetan, ikasleek esaldietan aurkitzen dituzten hutsuneak bete
behar dituzte, hutsunearen aurretik eta atzetik datorrena kontutan hartuz.

Mota honetako nahikoa ariketa ezaguna, alde bateko elkarrizketa da.
Ikasleek parte-hartzaile baten hizketa entzuten dute eta bestearena osatze·
ko eskatzen zaie. Adibidez:

A: Kaixo, Patxi!
B:

A: Ni ongi, eta zu?
B:

A: A bai, sendagilearengana joan al zara?
B:

A:Ba,joan beharko zenuke. Zeure burua zaindu egin behar duzu.
Edo bukaera jakinik gabekoak izan daitezke,hutsuneetan erantzun-mota

desberdinak sar daitezkeelarik.

Ariketa hauek telefonoz gertatzen diren elkarrizketa moduan egin dai-
tezke. Entzun beharreko erantzunak behin edo bitan jartzen dira ikasleek

testuinguruari buruz eta elkarrizketa orokorraren norabideari buruz ideia
garbia izan dezaten. Hutsune bakoitzean grabazioa geratu eta beraiek uste
duten hitza edo esakunea jar dezaten utz diezaiekegu.

Ikasleek nahikoa laster irakurtzeko gai badira, aukera anitzeko galdere-
tan oinarri daiteke ariketa. Entzun aurretik ikasleei erantzunak irakurtzen
uztea oso ideia ona eta lagungarria da.

Honelako ariketak osatzea aspergarri samarra gerta daiteke, baina bu-
kaera jakinik gabekoak baino erantzuten errazagoak dira.

Hiztun arrunt baten pasarteak ere erabil daitezke, baina albiste-emanki-
zun erdi-formalak desegokiak dira, zeren hainbeste informazio berri dagoe-
nez, hutsuneetan zer doan asmatzea oso zaila bait da.
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3.8. Laburpenak

Ikasleei testu jakin baten puntu garrantzitsuenak laburtzeko eskatzea
oso praktika ona izan daiteke; alde batetik, pasarte osoaren zentzua hartzen
ikasteko eta, bestetik, mementuan beharrezko ez zaigun informazioa bazter-

tzen trebatzeko,
Ikasleei pasarte guztia laburtuko duen esaldi bat, izenburu modura edo,

eman dezaten eska diezaiekegu.
Honelako ariketak nolabait egituratuta aurkez daitezke, Zuzenean la-

burpen bat egiteko eskatu ordez, hasiera-hasieratik galdera bat eman die-
zaiekegu, ikasleak ezagutu beharreko puntuetara zuzenduko dituena. Hone-
lako galdera batek edukinari buruzko prestakuntza ematen die ikasleei, bai

bait dakite zertaz izango den testua.
Beste era bateko laburpen-ariketa batean ikasleei zenbait esaldi ema·

ten zaizkie eta horietatik zein den entzun duten testuari dagokiona esateko

eskatzen.
Laburpen gisako beste iharduera bat apunteak hartzea da, bereziki ikasle

horiek bigarren hizkuntza ikasketak egiteko behar baldin badute.

Ariketa hauetan ikasleek arazo bati dagokion informazio guztia entzu-

ten dute, gero eztabaida-fasean soluzio bat bilatzeko edo bilatzen saiatzeko

behintzat.
Soluzioa bilatzeko, klasea indibidualki edo eztabaida-taldeetan antola

daiteke. Arazoa egoki aurkeztea, hau da, ondo ulertu eta gogoan jasotzeko
moduan adieraztea, ematen den informazioa erredundantzia eta enfasi han-

4. Eztabaida sortzeko entzute-ariketak

Entzute-ariketa hauen helburu garrantzitsuenetako bat mintzamena lan-
tzeko eztabaida sortzea da. Normalki ariketa hauetan entzuteko pasarteak
ez du asko irauten eta ondoren etorriko den eztabaidarako abiapuntutzat

hartzen da (ikus Urizar, 1985, 92-114.orr.).
Ariketa hauetan ikasleek burutu beharreko eginkizuna ez da beti bera

izaten:
-zenbait ariketatan entzundakoa ulertzea nahikoa izango zaio eztabai·

dari ekiteko;
-beste zenbaitetan, hainbat entzunalditako zatiak konparatu, kontrasta·
tu, aztertu, interpretatu edo ebaluatu egin beharko dituzte.

Ekintza hauek normalki eztabaida-taldeetan egiten dira eta eztabaidatu-

takoa beti buka daiteke laburpen idatzi batez.
Laburki bada ere, banan-banan aztertuko ditugu ariketa-motak.

4.1. Arazoak ebatzi
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diz ematea eta eztabaidatuko den arazoarekiko lotura era koherentean azal-
tzea oso inportantea da. Xehetasun guztiak ondo jasotzeko behar hainbat
aldiz jarriko zaie grabazioa.

Oso praktikoa izaten da ikasleak grafikoz hornitzea, grabazioko xehetasu-
nak eta oharrak har ditzaten.

Ariketa hauek ez dute soluzio jakin bat eskatzen; soluzio asko eman dai-
tezke, horrela eztabaidarako ateak irekiago gelditzen direlarik. Soluzio ja-
kina eskatzen ez duten arren, irakasleak soluzio posible bat prest eduki

beharko luke, ikasleak trabatuta geratuko balira aterabide bat eskaintzeko.
Adibidez, (.20)"Gizarte berri baten hasiera" (HABE, 1984a,3. 50 MINTZ. 02).

6, h11.ut.11"11Ja

-Sexus: Brrtukumea/Glznnu
-Lanbhleat •••.••••••••••••.••••.•.•.•••••.••••••••..•••••••••.•..•••••••••••••
-Adine.: .•..• , ,.•..• , ,.,, .. ,.,.,,,,.,,.,,.,,,,,,,.,,.,.,,,.,.,
-Salbareearen oldeko .urrazoiak~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••, •••
-Sulba~i~iir-en :c.urk11ko:ilHP-Iolok: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Balzordenren erabeklas ••.••.•.•..••..•.••••••.. , .••.••.••.•.,,,,,, ••••,,

•GIZART!lnennr BATENffASmRA•

• Noh11 egin

o Ati!o:elo iert11in den nsalrluku z.iilelkmleel,
ll Jkesl«:k pasMIOi'Ientzungo dute.
a tkesle bekcltaa, eran~zun·orrla.ldca aurreen duellulk, :!-Oluzfo·ll

emaien saiatuko de,
o Ondoren, launaka c-1ll\ln1ldM11kudltuzc-c.b&1nnb cmandnko sclu-

zioak, akorulo ,bnloru ieitsi aha.1lenteko.
a ArlkttarL bukaera emnfeko, loldo b.akailirik bere ~oluiion 11.dic·

eezlko du klas-c.ar-c.naurrean.

• Entzumenuako l~Cu1
Denbora guld barru r Gcrrnte Nuklcnna hasiko da, I...111lor-emi•

cl~nzJozkbkallko dute m1.mduo. H-1110 ere, euek, Nnrla Ilaluetnko
delega.tuek, u111 jilkin-1..h:.zut-:Ausln.llatlk.S.00 ktlometroea hadagueln
irin huls bat, hehe berezlcl esker hom.IRlukn ez dcnn. Z{cnlzlnlorlek
penuetaen dute, lrleko 1••ndnrenk gll.fd~mr.ivn1lurrnk -1:,.; dug:fo bere
i.ndnrrlk guhluko,

Zorllnnez. hegflikln txiki bat beuertk bid uiIzeko mlirlk ez dago.
Pllutum e.parle s.e~~-ertsonl'I bakarrik eraman ditzake, Baina bada
kompllu bai: lrhra cen nnhl duten perucnek hamar direla. Hn.uck
dlm 10 pertsona hur ek: apa.b. bn1.-46 urteko mediku homosexualn, 30
urteko emakume 1b-c1hni111poli~ia pipa.dun bee, Afrikako lribu balen

~~~r:~~~~lli~r~~Wo~:k~~~~i~i~ee~~~~~sl~::ii ~r~~~:l~~:/!n~~g;~~
uiei, etearkenik, lurhnghi.h:11kat.h:ntzh1.h1.ri 1dkQhnllkoa, C;ntskumea
h-er•.

N&lio Bntuetakn onlezka.riRk zaretenez, ordubete dume salbatuko
diren 1~1u"ketu hilko uuen lnunk nortau lanngo diren ernb11kih:cko,
baina kantutan har ezazue salbatuko dituzuermk glz.urle berrl bnlL
eman behar dlalela hnslem.

e llnml~1m·(lrrlddQ-..

l!HAllAKI

1. haule.KdD
..:...Scxu11.:Em;[lkumcu!Gizono
-Lu.nbidca.~ Apl'kt11.
-Atlfn11.~ Es:ez.oguna
-Sulbatzeurcu uld1:;'.kourruwiuk; ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•••••
-Sulbatzcnrcn uuekekc orrazohi.lu ••••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••
-Datzordc1u~J1iir;:rub••kli1: •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••

:1. h111ulo;a1<b1

-SQ)l\li..: Bmakumeiu'Oiz.on11
-Lanbidoa: •..•......•..•....• ,. ,...••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••
-Adinu: •.••••••...•...•••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••.•...••.•••••••••
--Snlbnlz.cnrcn a!clckoQr1a1olQk: •••••••••••••••.••..•. ,,, ••••••••••.•••••••
-Sallio1zca.ron a.urirrnkoorrozole.k: •••••••••••••••••••••••.•...•... , ..•••.••
-Butaordcurcncrabokl-11; •••••••••••••••••••••••••••••••••..• , .••••••••••••••

3. h11.u11.gill11

-sexuai Bmnkumeeeafeone
-Lenbhleas ••••••••••••••••••••••••,•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-A-1.Hna: •.. , •. ,., ..•....••.•.•••.•...••.•••..••.••••••.••.••..•••••••••.. ,,, •• ,,.,
--Sa.lbolz.enren nldekoarrazoi11k: ••••..•.....•••.•••.•.••••••••••.••.••••.••
-s••lbatzenren 1:1urkilkoar!'.fl10li1"k:•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• ,
-Bnlzortlearenemhaklat ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~.,••,

4, fumlni.:i.ilo

-So;i:(UiU Emnkumen/Ol:ron1
-Lunbhleut ••••.•.•..•..•••••••••••.•••••••••••••••.•••.•••••••••.•••••••.•••••
-Atlln" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Salbutzearen cldeko orrt1z.olu'k: .•..•...•..•.•••.•••••.••.••••.•.••••••••
-setceueercn aurkako arrozole.k~ ••••.•••••••••••••••••••••••••••••• ~•••
-unuerucerenerebckle: •..•.......•..•..•...•..•..•..•.••..••••.•.••.•.••

s. huula1:n.l11

-scxue Emnkumca!Oizana
-Lunbldeat •••••••••..•.•••••.•..•.••.•••••..•.•••••••••.••.••.••••••••••••••••
••A.dinil: .••.........•..•..•.•.....•.•.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•
-satbaucaren aldeko nrraaolek: •...... ,•.•,,••.•••••••••••••••••••••••••
-salbnuoarcn aurkako orrazole.k~ , •••••••••••••.•••••..•..••..••••••••••
-Batzcrdearen ernbukia: •..•..••......•..•••.•••.••.••••••••••••••••••••••

7. huulngnlu

-S~Xl-li~=Ern11kurneo/Oizoni..
-Lnnuldeu: .•••.•..•.•••••••.•••.•••.••.•••.••.•••••.••..•..•••....••..•. ,•••,
-Adhuu ..•••••••..••.••..•••••.•.•••.•••.••.•••..•••.•••.••.•••.•••.••.•••••••
-Sallmtzearen o1dcko arrozoia'k: •.....•••.••••.•••••••••••••••••••••••••.
-Snlbuteeareu aurkako nr1owlak:......•..•.•.....•.......•..........•..
-Bntsordcnrcn ctnbnkla.: •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.

8. h11ulognliL

-Scxuu: Bm••kumc!llOb.ono
-L1i.1~btdco: .•••..•.•••••••••••••••••..••.••.•••••••••.••.••.••••••••••••••••••
-Adl1111: •••••••••••••••••••••••••••••• ,,.,,.,, •••••••••••••••••••••••••••••••••
-Sulh~ui~aNuolllckoarrazofok: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-snfbanearencuek ••ko nrr.i.roiuk: ,,.,, •••••••••••••••••••••••••••••••••
-Dnlzo:i-t.lc••ren eri:Jib11.kia.:, .....•...•...•.••••••••••••.•••••••••••••••••••

9. hnut111:1uhl

-Sexuo: Emakumca/Oiz.onD
-Lanbiduat ..•••••.••..••.•••••.••••••.•••••••••••••••••••.••••.•.1.,•.,, •••••

-Mlo•: •.,•..•.•••••.•.•....•.•.••.•••.•.•.••.••..•.•...•.•.•.•...•.•.•..•.•••
-selberecnrcn nltlekonrr.azolnk1..........•. 1•••••••••••••• ,, ••• .,, •••••

-Salbatzenren nurkakc erraaolek: ., ..•..••••.•••.••••••••.•.•••••••••••
-unucedeerenerebakler .......•.....•..•.•••..•••.••••••••••••••••••••••

JQ.. l11ri.1tU:i:.DID

-Sexu~~ Erni:ikurncoJOb:ona
-Lunbidem .•...•.••.•••.•••••••••••••••.•••••~.•••••,•.••,•.. , .••.•••••••,,.,
-Aclin~1: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Snlbntzearcn u.k.lckuurtoitoln'ic: ••••••,•••••••••••••••••••••••••••••••••
--.St1ll.J111z.011rcnourkako urruzole.k~ ••••,•••••••••••••••,••••••~••~,1u.~1

-U11tzurtlc:iuf\:ncmbaklat ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••,.,,

.20



280 Euskara-irakaslearen eskuliburua

Grabazioa ikusizko bitartekotan oinarri badaiteke, ikasleei arazoa uler·

tzeko bidea erraztu egiten zaie, zeren laguntza handia ematen baitzaio ikas·
leari entzun behar duena ikusizko elementuekin batera badoakio.

Ez da komeni hizlariak hitz egiteko oso denbora luzea izaterik, ikas·

leek interesa gal ez dezaten. Bost minutu nahikoa izaten dira arazo bat aur-
kezteko. Ikasleek aurkezpena behin edo bitan entzun eta ikusi ondoren,
taldeka emango diote hasiera eztabaidari.

4.2. Puzzle er~ko entzute-ariketak

Ariketa honen ezaugarririk nabarmenena, ikasleak taldeka gai edo ara·
zo bakar bati buruzko hainbat pasarte entzun behar izatea da. Hau da, ari·
keta bakoitza hiruzpalau grabazioz osatzen da. Grabazio bakoitzak arazoaren
alderdi bakarra lantzen du; normalki besteetan falta dena izaten da, baina
kasu batzuetan beste grabazioetan emandako informazioari zenbait datu ge·

hitzea edo aldatzea gerta liteke.
Ikasleak hiru taldetan banatzen dira, bakoitzak grabazio bat entzun de-

zan. Ondoren, informazio-trukaketa egingo da. Informazioa trukatzeak hel-

buru hauek ditu:
-entzundakoa ulertzea edo laburtzea, besteei kontatzeko;
-entzuketa guztiak egoki eztabaidatzea eta antolatzea;

-arazoari soluzio egokia bilatzea.
Bi motatako ariketak izaten dira:

4.2.1. Testu osagarriak

Ariketa hauetan ez dago testu diferenteen arteko inolakogatazkarik. Ikas·
leen egitekoa hainbat iturritatik doakien informazioa bateratzea izaten da.
Mementu honetan grafikoak oso erabilgarriak izango zaizkie.

4.2.2. Elkarrekin ados ez dauden bertsioak

Ikasleek iturri desberdinetatik heltzen zaien informazio nahasia azter-
tu behar izaten dute, egoera baten bertsioa osatzeko edo arazo bati 'soluzioa

bilatu ahal izateko.

"Nork hil zuen Oderiz Andrea?" (.21)(HABE 1984a,4.53AR.AN.02)ari-
ketan, adibidez, hilketa baten erruduna zein den aurkitu beharko dute ikas-
leek, lau lekukoren testigantza entzun ondoren. Ikasle bakoitzak "lekuko
bakar" baten bertsioa entzuten du; gero, taldeka jartzean, ohartuko dira le-
kukoen bertsioak elkarren kontrakoak direla. Bat gezurtia da eta nor den

aurkitu behar dute. Hemen ikusiko dugun bertsioa moldatua dago.



~NORK HIL ZUEN ODERlZ ANDREA?~

• NulLI L·itln

.....Arikulu ;.;-vru1n h~.ungu-den azuidu •ku~~\:el.
- Ikralcnk fau 111lt.lc11.1nbcmatut A~ B ~C eta D taldeetan.
- TutLl'cbukultzeke Ua1sh:-eldugokfon filx.a eman: A, B. C ete D

nun.
- Tulde bakottilri -tfagoki-onistorlcu [nrrl:
ei A lsturiuu: O<lcriz jaunarena,
o IJ tstcrbnu Sukuldnrlurenn.
o C Euorla-a~O~lulill':Pscndegltcurcnn.
c D lucrlou: Lurrn)UZ- j1rnnucna.,

Dbpt1him uh.liz entzun, fihmk eskutzcn dien ejlnkhuna burutu
urte.
- Oudoren, i};:oslc.aklnunukujurri, luukcteak A1 B, C-eta D ikasle·

-ruldceteko purnridc b1mu os111uko direlufk, Bukoitnk enuun
duen bcrtsroaree du1u11kemanez, gezurtia ctu hlhnlJea nor den
bfra1iu.i11 sulutuko dlm.

- Dcnburnrlk bulego, rnldc. bakcltzuk ls~oduu eetn izan den csmn
loiuk-c~huu Ja, :a:crg~1Hkhaserretu zen Oderiz jauna bere emez-
teak glltzak gi.lh.IUaltuenean, zergutlk hil auten .••

• Enli:unum·p;i..;orle-nk

A entzumen-pasartea

llAU DA ODERIZ JAUNAREN ISTORIOA. Soi t'crdietan iuull
ginen horclem. Geure geleee igo ginen orrop<i'k:etdnuera. Em:r~leilri11lknn·
dora gneblu eskatu nion; bilinu rnaletnrcn giltin oralndlk kotxean iegocla
i,:ui:omlu :i:i.:-n Q\P behera j~1i11;Izea.

uhenenn 111iilin G,Qrn~unino:en ncrc gehm,
Onluun telefonoaren ho~m en~wn nuen: rlni:,gg, tinggg, ringgg.
Dcnhcru p~1sn acn, cte1 nire emcnec lnull gabe.

Urdud nengoen: hcrclcnn afaria. aazplemn ematen t.1u10c.ta bcrnndu
irics!ko ginen.

p;:isllor.u utem nimzcn eta emaztea ikusten nuen. Orduan La.rrayo;tji:nin~
ikusi nuen l!'sk:aUcn'!l<incrn nire: e:m:riit-eu ikusi ole zuen galdetu nion.

Gero Ost.ola:zascndngllea ere ikusi nuen komunetik ateratzen, Alkando·
ru gnrblarcn amzoa kontatzen <ir{ njnreen elai baparean suknldariurcn
oihuak entzun genituen {oihuak entzuien dira),

Blok clknrrekln Jnh~I ginen ero nire emaztea hilda aurkitu genuen.
Ostolaza jauna scndnghca ue eta. nire emenearl puusua hartuta gero, hilda
l-Cga-cluesan zuen.

Orduan poliziari dultzeko esnn nion berari,

l.li cnteumen-pesartee

HAU DA SUKALDARIAREN ISTORIOA. Asteburu honetan lau
pe usona b~'karrik zeuden hotelean. Odetlz. jnun-endreek, Ostalnza senda-
gUail uia Larraycajaune. Arrnlsatdero paseo bat-egi1era;flllentle:n z.iren eta
bostetarako iuullz-cn -airen gu1x; gorabehera,

O~w muronl bat hurru eru i.iiz.pleuin prll.Ln:cn auren.
Egun horretan sei t'erulemn ILzuUziren.
Hotelean sartzen ikusi altuenean, mahaiak prestatzen hasi nlnteen.
&hilor-cu~ngora ablatu ziren.
DIedo hiru rninutugerongc Oderiz.andr.en jangclans.urlu al11ea gUIZ.abat

uurkhu nuen sr.klolu 2idnn.
uerc senarrarena sen giltza hori, beri.Ik galdu zuen en bere s.cna.rn.oso

h.at11~'1-e1:cgocn.
Nik ~i nuen glltzu horl Ikusi, baina biluluko nuela esan nion.
Orduan 1ul1Jro11ootJo zuen. rlnggg, rfoggg~ringz:g, eta Ct"-nl.P.Jtor1joan

nlnuen,
Nlre semea zen. Nere scme.ruc:kfo.urHu nintzen bo1t rnfnu~u1iUl.XI gora·

bchcm; ulubu laan du c1n horri buruz. hizl:etan aritu ginen.
Hi1kcrno Dri ginen blturtean, pauso Isil ba1111ent~un nituen (pausoen

hoUJJ), Ncrbnlt zubllcn [angelan, hulnn oso Isilik. Bazlrudlen eazuela za~ll;·

terlk cghi. nahl,
Telefonoaren gelako !.;ri$1Ul\l\ikbi aJlliz bcgir.cm:inuen, baina. ez nuen

inor ~kusi.
Gero p.r.iusonormalak entzun nituen eta Larrnyoz: jnuna ikusi nuen

t-otiUorcJ.:in komunean sanean,
Erlojua bugirntu nucnetci.:zolplak hamar gu1xiziren. Nere. semea e.gurlu

cl.a kQtrih 11.biam nintzen jangc:lcir~mllhlli'1k preuo.11.er.a.
J::mgclri'koa~i:nb"c:klnuencum, Oderiz e.ndrcELikusinuon lurrean. Norbai·

tek bUfUM jo :zuclci irudllu -zilin~~un 1-11uricng.a1ik,Oihuka hul ninlton1

oBuikn.
Lehenengo Lt1m1yoz.juunu iriul ~en., aurpegia xe.bolcz bctc1a, gero

Oderiz. ctil Oslofozu j:ium1kclknrtekin.
Scnd;1gile:;ikgorpua ri:r:~~rLU2ucn cm polizlari de~ egin zion.

C cnlium,..n·pus+n·~l;'tl

Ht\U DA OSTOLAZA SENDAGILEAREN ISTORIOA. Arrots•I·
1.h:rn1ncrc: !agun~kln flll'n ninLi.c:n p<1.s1Jo- b~t c:G,i~ern.Elkarrekin iLzuUgfoen
hotclcr.a. Esk:illc-n1k igl:' g'.'!nihH~ne1u geure g-eleinrn jonn ,gimm arropak
i1hlnli.c-rn. Euriu egin ~u<:n e1u gure urrop;ik bu:&.du.ilCUdeo,

rrc:1-uhnndi~ nuen-eH1:bcrcholn uhJatu nituen ilrropak .•• Komunera joan
ninLicn bli.arril kun1z1m:~.

Durru:ni ncngocnc.an, norb:Lltek,e.1cu jo ZU\ln: t:;ik. lok, IBk. Erlo)uuri
begiratu niun etill fa z.uz.piuklaurderrg.ol~l -ilr-en. Ho1el=-un !l-foriaz.azpicrnn
pun1u-pun1urinz.urbilz~n llutc, e1tt notb:.ih z-11in2eg.oeokomoni:un sartzeko.
Esun oian: 111L:i.ttc:rcicctoko nail, ln:oin pid:.n bu•.
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Prcsnkc kendu nuen blsarrn.
tetcrcncuren txlrrlnu entzun nucm ting'!)g,ring-gg,rlnggg. Kanpoan zain

zegoen pertsonak berriro jo zuen ole.a: IDk,t~k, ta.k.
Berehala atera nlnncn,balnn ez. nuen inor Ikusi pesltoen. Nere gehira

nlndoonenn, OdQriZ [nuna esknllereran Ikusi nuen. Behetik gora z.lhoan.
Berarekin hltzcgln nahlan geratu nlnuen, bainu ez zuela hkregln nahl

lnnlitu zitzaidan.

Oreledlk arropak aldatu gabo zegoen e111bere emeneeren blle zebtlele
esan iue.n, emearen nlbndota gubiR bihur• joan uia ola crelndlkee zel11
ascrtu. Nere gelako OIC-CI lrekluen ari nlntsenean, aukatdnri1oihu"kac:nt:zun
genuen. Oderh jauna elo blok elkerrek!n [elul ginen Jlilngelara eta Odcriz
nndrcn lurrean elz.unde. aurkitu genuen.

Pultsua hurtu nion eta, hll11zegoela kcrnurete nfntaenean, po-llzl:ul deitu
nian.

D tll,"il.Ullll;'n·plLSllfteD

HAU DA LARRA YOZ JAUNAREN ISTORIOA. Oderiz. jaun·
-undreuk, O~tolaz.o$Cnd9gilc:actDlaurok geure cguni:roko pasOotik bctelere
ilil.il( ginenean, gure urwpnk busllta. :ieut.lon 1tlr1miriarcnptik. Soi t•erdtak
ziren gutd gombehere, Afe.ria zeapletan zerbltzcn dute hotelean -e:taerre-
puk ald;o.tubehar genituen. Denok presoka igo glnen geure geleCara.

Odc:rtzjauna oso hasene :z.e_goeo-;ez dakit :tergMik. Odcriz .andreari
zerboit ga' etu alon behin eta berriz. gillu bati buruz.

Ni ncre gdan sartu nhm.caeta errcpnk nldatu nftuen. Aur~glagarbilu
eta biz:.cuti'.Lke-ndu nahi nuen ••. Komunera Joan nlruaen, baina norbait zea
geen barruan. Atea jo nuen, lok,tok, tek, tak, -eta giz.on be.ten ahoua llletl
zen barrutik, baina ez:nuen ulertu zec esan zuen,

Pasllcun g-crolunlnnen li'.l\a, eta bopate.an telefcacak jo tuen: ringggt

ir~~J~~~~gi:~o~r~~~~~r~~~~~tz':~~ra~~~~ ~L~i~~~~nJ~it:1~~1~ ~~~::
eu. beheko komunera [alstee crobakL nuen.

.Xaboia ct.i1toiillll hartu altuen etn [alaren arl nlnuenean, Odcriz Jauna
lkusl nuen eskulleretatlk goru zetorrela, Bere emaztea non zegocR ba ote
nekien g.nlc.lctualdan, Dama n)t; ci-z. nekien,

Behem jnllsl .11.in~zen.aurpegia garbitzera etc bizarra kentzera,
Telefcnoaren gelako kriunle1lk. suknldnrln Ikusi nuen. Minutu batza

geroago telefcncaren gelako atearen hotsa. ere pou.so batzu entzun nltueu
[ate-hotsa ctn pausoak).

Gere su'knld:i.rin olhuka {oihuak) ho:s:5een, nengoen bezo.Ja komunetik
atera ufntaen, aurpegia ,;aboio:i be:tc.ta.

Od=tlz andrea. lurrean etzanda Ikusi nuen.

Sim:r•

l.PISU,.t.

D.m1ln1Juill.11cn
lo:l(l.1. y • Llrr1roi

jLUl'IUfn
10,cl.i
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o Ikusleen ntxuk

A Ikaslearen fltxa

ODllRlZJAUNA Zer egin zuen? Nor ikusi Nor dator ados Nor ei dator adoi
zuon bornk? berarekin? bororekin?

S~l l'untleum.

Sanzen c.fa.

Tclcronm1k [otzcn t.Ju.

Sukuldurlu olhuku hasten
da.

n Ikuslearen [ltxa

SUKALDARIA

Sei 1'ctdlc1on

Tetcfoncuk [otzcn du.

c Ikaslearen fitxa

OSTOLAZA
SENDAGILEA

Sei t'crdletau.

Surtzen <la.

Telefonoak [otzendu,

Suki~hlurla oihuku hasien
du.

D Ikuslearen ntxu

LARRAYOZJAUNA

Sei t'crdlclan.

Surlzcn 1.h.1.

Telefonoak jotzen du.

Sukoldarilloihuka husten
da.

.21

4.3. Interpretaziozko entzute-ariketak

Elkarrizketa bat entzuten dugunean, esaten denaren esanahia jasotzen
dugu, jakina. Baina, nahiz eta kasu gehienetan esanahia izan inportanteena,
beste alderdirik ere bada. Beste gauza asko ere atzeman eta kontutan har-
tzen ditugu: zein motatako pertsona den, nola mintzatzen den, duen umo-
rea, solaskidearekiko duen jarrera, inguruko gorabeherak eta guzti horrek
elkarrizketan duen eragina, elkarrizketa zergatik hasi den eta nola bukatu·
ko den,
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Ikasleei galde dakieke globalki nortzuk diren hizlariak eta non dauden,
zertaz hitz egiten ari diren, eta nolakoa den elkarrekiko duten harremana.

Entzute-ariketa hauetan ikasleei ez zaie pasartea entzun aurretik esa-
nahiari buruzko azalpenik ematen; pasartea inolako aurreprestakuntzarik

gabe entzun eraziko zaie. Hala ere, utz dakieke hizlarien marrazki edo ar-
gazkiak ikusten.

Hizketaldiaren marrazkia aukeratu ondoren, jarrai dezakete zergatik egin
den aukera hori eztabaidatuz edo beste zenbait dedukzio eginez: nor den
telefonoaren beste aldekoa eta zer esaten ari den, zein motatako pertsona
den hizketan ari dena, eta abar,

Gauza bera egin daiteke hizketan ari denarekin bakarrik: nolakoa da?
Zertaz hitz egiten ari da?

Penny Ur-ek (1984)ematen digun adibidean (.22),esate baterako, hizlari
bakar bat dago, baina entzulearen erreakzioa ere argi eta garbi ikus daiteke
marrazkian.

Gizon zallarra, kezkmu«

Ez, ez, Usundizaga Jauna, benetan ... Zaude ziur, ez da berriz
gertatuko ... ez, ez ... normalki txakur otzana da, sekula ere ez zaigu
horrelukorlk gertatu ... Ez egin hori faborez..• beiletan dizut ...

Gizan gazrea, m11sikagozaa
Kaixo, Juantxu, zer moduz? .. Lortu duzu? Hau pozal Haurrei

esnugo diet ... Etorri etxera. Ospa! uko dugu]

Emakume gczte« ozenki hlrzegiten, lllzkela·zarala Inguruan

Zer? Ez dizul ezer ere ulertzen] Zein ... Bale, bihar zortzletan, hor
izango naiz ..• Hor Izango naizela esan dut ... Nik ere maite zaitut ...
Agur!

.22
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Hizketaldiari dagokion marrazkia aukeratu ondoren, ikasleek jarraile-
zakete eztabaidatzen zergatik aukeratu duten marrazki hori eta ez bestea,
edota beste zenbait dedukzio ateratzen: non gertatzen ari den elkarrizketa,
nor den telefonoaren beste aldekoa eta zer esaten ari den, zer gertatu den,
zer gertatu behar duen, zein motatako pertsona den hizketan ari dena, eta
abar.

Gauza bera egin daiteke hizketan ari denari bakarrik begiratuz: nola-
koa da?, zer-nolako umorez ari da hizketan?, zergatik?, nola sentitzen da hitz
egiten ari den pertsonarekiko?, eta zertaz hitz egiten ari dira?

Ikasleei galde dakieke halaber elkarrizketari buruzko nabardura bere-
ziagoez: zein funtzio komunikatibo betetzen den (galdetu, eskerrak eman,
agurtu, ...).

Ariketa hauek egiteko kontuz aukeratu behar da materiala, zeren eta
grabazio gehienek ez dute egoerak eskatzen duen ingurugiroko zaratarik,
hiztunak adin eta nortasun ezezagunekoak izaten bait dira eta ez bait dute
emoziorik azaltzen.

4.4. Azterketa ebaluatzaile eta estilistikoa

Ariketa hau goimailako ikasleentzat litzateke. Entzundako pasartearen
estiloa aztertu eta ebalua dezakete: hizlariak nola azaldu duen gaia, bere
hizkuntzaren ezaugarriak, izan dezakeen eragina ...Horretarako irrati edo te-
lebistako programak graba daitezke.

*Elkarrizketak. Pertsonaia famatuei egindako elkarrizketek entzun eta,
pertsonaiaren nortasuna, hizkera, elkarrizketatzailearen teknika (agresiboa
ala sinpatikoa) etab. aztertu.

*Dokumentalak, filmeak, antzerkiak. Gauza asko izan daiteke hizketa-
gai: argumentua, pertsonaiak, gaia, hizkera, aktoreen lana, zuzendaria ...

*Iragarkiak. Laburrak diren arren, material ona eskaintzen dute ezta-
baidarako: nahi duen eragina lortzen al du? Nola? Produktuaren zein irudi
erakutsi nahi du? Gustoz egina dago? Norentzat? Balio artistikorik badu? ...

*Hitzaldiak, poesiak, kantak, ...
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Sarrera

Bost ataletan banatua dago gai osoa: irakurketa-prozesua, irakurketa-ma·
tak, irakurmena lantzea, irakurgaiak lantzeko faseak eta irakurketa-ariketen

sailkapena.
Irakurmena aipatzean, bereziki hiru gauza datozkigu burura. Lehenik,

zein da zehazki irakurketaren prozesua? Zer motatako aurrezagutza behar

da irakurtzeko gai izateko? Eta zerbait irakurtzeko unean ditugun arrazoiak

nolako eragina dute une horretan irakurtzeko dugun era?
Bigarren, irakurmenaren papera hizkuntza arrotza ikasten diharduen

ikaslearentzat: nola lagun dezake irakurmenak hizkuntz ikaskuntzan? Oso
testu errazak bakarrik irakurri behar dituzte ala baita zailagoak ere? Zein

da irakurmena lantzeko ariketen xedea eta nola jakin zeintzu diren erabil-

garriak eta zeintzu ez?
Hirugarren, zein izan behar luke irakurmenaren helburua eta nola inte-

gra daiteke hizkuntz ikaskuntzan parte hartzen duten beste trebetasunekin,

hau da, entzumena, idazmena eta mintzamenarekin?
Hiru puntu hauek, jakina, elkarloturik daude. Ez daitezke irakurmena

lantzeko ariketak prestatu, aurrez irakurmena zertan datzan aztertu ez ba-

da, esate baterako.
Ondorengo orrialdeotan aurreko puntu hauek argitzen saiatu gara,

A ) Irakurketa-prozesua

Gauza jakina da gaur egun: higidurazko eta ezagutzazko trebetasun-mul-

tzo batez osatua dago irakurketa. Irakurlearentzat, ordea, berak egiten due-

na iharduera koordinatu sinple bat burutzea da. Irakurketan parte hartzen

duten trebetasunen analisia xehetasun handiz egina izan da, baina oraindik

urruti gaudela dirudi trebetasunaren ezaugarri desberdinak prozesu bat osa·

tzeko zein eratan erlazionatzen diren ulertzeko.

1. Definizioa

Hemen ez gara sinbolo grafikoek zein soinu errepresentatzen dituzten

ikasteaz arduratzen. Ikasleek etapa hori pasea dute. Ez gara ozenki irakur-

tzeaz ere arduratzen, ezta literaturaren irakurketara mugatzen ere, literatu-

ra "pentsatu eta esan den onena" bezala hartuta. Hemen tratatzen diren gaiak

edozein testuren (treneko ordutegiaren edo poesia baten) erabilera zuzena

eta berari emaniko erantzuna dira. Irakurmenak testu idatziak ulertzea esan

nahi du, testu horretatik informazioa ahalik eta era eraginkorrenean ateratzea.
Irakurketa ekintza aktiboa da. Prozesu sortzaile aktiboa. Irakurtzeak as-
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matu, aurresan, zuzendu, galderak egitea eta abar esan nahi du. Irakurlea

ez da letra, hitz eta esaldiz elikatzen den objektu pasiboa; testuan aktiboki

lan egiten du, eta letra eta hitz guztiak begiratu beharrik gabe ulertzeko gai

da.
Testu idatziek, sarritan, ulertu behar duguna baino gehiago dakarte. Ira·

kurle trebea esanahira iristeko behar duenaz baliatzen da, ez gehiagoz (Wi-

llians, 1984).Hau da Kenneth Goodrnan-ek (1967)iradokitzen zuena, irakur-

keta "asmakizun psikolinguistiko"tzat jotzen zuenean. "Asmakizuna'', hala

ere, ez da kasualitatez gertatzen. Asmakizunak bi iturburu ditu gidari: lehe-

nengoa, testua bera eta, bigarrena, irakurleak testuari dakarkiona.

2. Irakurtzeko arrazoiak. Irakurketa eguneroko bizitzan

Hona hemen eguneroko bizitzan irakurri ohi diren zenbait testu-mota:

-Elaberriak, istorio laburrak, ipuinak, beste testu literarioak eta saiake-

rak, anekdotak, biografiak ...

-Antzerki-lanak.
-Poernak, koplak, haur-ipuinak.
-Gutunak, kartapostalak, telegramak, oharrak.
-Egunkari eta aldizkariak (titularrak, artikuluak, editorialak, zuzendariari

zuzendutako gutunak, azken orduko berriak, eguraldiari buruzko be-

rriak, irrati eta telebista, antzerki-saioak, iragarkiak).
-Artikulu espezialduak, erreportaiak, kritikak, saiakerak, negozio-kartak,

laburbildumak, panfletoak.

-Manualak, testuliburuak, gidak.

-Errrezetak.
-Iragarkiak, katalogoak, bidaietako liburuskak.

-Igarkizunak, arazoak, joko-arauak.
-Azalpenak, nola erabili ..., oharrak, arauak, txartelak, seinaleak (trafi-

kokoak), metodoak, pintadak, menuak, prezio-zerrendak.
-Komikiak, dibujo eta karikaturak, mapak, ordutegiak, itsasoko kartak .

-Telefono-gida, hiztegiak, elkarrizketarako manualak.
Argi dago arrazoi desberdinengatik irakurtzen dugula eta arrazoi hauek

irakurtzeko eran eragina izango dutela. Ez dugu modu berean irakurtzen,

etxebizitza bati buruzko iragarkirik dagoenentz ikusteko iragarki-taula bati

begiratzen diogunean eta aldizkari zientifiko batean interesgarri zaigun ar-
tikuluren bat arretaz irakurtzen dugunean. Abiadura desberdina erabiltzen

dugu. Testu horiek irakurtzekoan, ez gara ahoskeraz edo egitura gramatika-

lez arduratzen; ezaugarri horiek lantzea ez da gure helburua. Testu horieta-

tik zerbait lortu nahi dugulako irakurtzen ditugu: ideien edo gertakarien

berri jaso, dibertitu, familiartekoen sentimenduak ezagutu etab. Nolanahi
ere, idazlearen mezuaz jabetu nahi dugu; testuaren esanahia interesatzen zai-

gu. Laburbilduz, bi arrazoi nagusi daude irakurtzeko":"atsegin hartzeko eta

informazioa lortzeko.
Horrezaz gainera, eta gure esparruari gagozkiolarik, bada interesgarri
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deritzogun beste arazo bat. Irakasten-ikasten ari garen hizkuntza arrotzean,

lehen aipatutako zerrenda horretan ezer idatzirik ez badago, zertarako lan·

du irakurmena hizkuntza arrotzean? Ikasleei ikasgelaz kanpo hizkuntza ho-

ri erabiltzea beharrezko ez bazaie, hizkuntza arrotzak beraientzat duen fun-

tzio bakarra ikastea da. Hau antzua eta porrota sortarazteko aproposa iza-

nik, ez da harritzekoa ikasleen motibazioa kaskarra izatea.

Hizkuntza arrotzaren irakurketa interesgarria gerta dadin, hau da, rno-

tibazioa gehitzeko, iradokizun asko egin daitezke, baina irakurtzeko beha-

rrak ematen duen motibazioa ezerk ez dezake ordezka.

Dena den, jendeak irakurtzeko duen benetako helburua asetzen lagun·

duko dion materiala eskain diezaiokegu. (Horrela erakutsiko die irakurketa

ez dela ariketa linguistiko hutsa.)

3. Irakurleek testura dakartena

Ikus dezagun puntu honen inguruan Eddie Williams-ek (1984,3-8. orr.)

esaten duena:

3.1. Idatz sistemaren ezagutza

3.2. Hizkuntzaren ezagutza

Hitzak eta beren esanahia ezagutzen ditu, denak ez badakizki ere. Baita

hizkuntzaren sintasia ere, hau da, hitzen egitura, forma eta ordenaren fun-

tzionamendua eta eragina.

3.3. Interpretatzeko trebetasuna

Irakurketak ez du esaldi isolatuak begiratu eta ulertzea besterik esan

nahi. Esaldi bakoitzaren esanahia ulertzea garrantzitsua da, baina ez nahi-

koa. Testuak bere osotasunean duen zentzua atzemateko trebetasuna behar
du irakurleak, nola antolatua dagoen ikusteko, esaldien arteko elkarloturak

ulertzeko, erredundantziari aurre egiteko. Idazlea "jarraitzeko" gai da, eta

ez esaldiak ulertzeko bakarrik.

3.4. Munduaren ezagutza

"Munduaren ezagutza" dauka ikasleak; baina mundua ezagutzea ez da

gai jakin bat bakarrik ezagutzea; testu-mota desberdinak ezagutzea ere esan

nahi dezake, edo kultura edo bizimodu jakin bat. Irakurleak aurretikako eza-

gutzaz baliatzeko gaitasuna dauka, eta baita asoziazio kulturalak egiteko ere.
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Horrela izanik, norberak daukana eta dakiena askoz ere baliagarriagoa ger-
tatzen zaio zenbaitetan irakurleari testuan aurkitutakoa baino.

3.5. Irakurtzeko arrazoiak eta irakurtzeko modua

Jendeak normalean ez du irakurtzen irakurtzeko arrazoirik gabe. Ira-
kurlearen irakurtzeko arrazoiak bere irakurtzeko moduari eragingo dio. Hau

da, irakurle trebeak bere irakurtzeko modua bere asmoei egokitzen daki,
eta ez du dena astiro eta intentsiboki irakurtzen.

Ondorengo diagramak (.1)irakurtzeko arrazoi eta irakurtzeko estiloen
arteko elkarlotura erakusten du:

ARRAZOIAK Testuari buruzko
informazioa

\
Gainetikako Irakurketa
irakurketa xehea

\ /

Testutik jasotzen

den informazioa

/

Atsegina

edo interesa

ESTILOAK

(Nahi gabe) Lasterra Intentsiboa Estentsiboa

~~
Irakurketa

4. Testua zailtzen duten faktoreak

Adibideak emanez aipatuko ditugu faktore horiek.

A testua

Istuin eraana tammikuun leppupaivana Tiitin kanssa Kokko-

lasta jyvaskylaan kulkevassa linja-autossa, Oli kirpea pakkasilma,

taivas oli kirkas, ja aurioko heitti lumihangille ja tien poikki pui-
den pitkea sinisia varjoja, (Kokko, 1954)

Testu hau zaila bazaigu, idatzita dagoen kodea ezaguna ez zaigulako da;
suomiera ez badakigu, ezin testuak dioena ulertu.

Komunikazioa gerta dadin, idazleak eta irakurleak kode berbera erabi-

li behar dute. Baina hau ez da testua zailtzen duten faktoreetako bakarra.

.1
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B testua

Artikulu honetan zenbaki" errealeko serieak landuko ditugu. -n kontsi-

deratzen ditugun batuketak kopuru finituko batuketak dira; baina, segida

baten gaiak* batu nahi ditugunean, bukaezin hainbat batugaitako batuke-

tak ere aurkitzen ditugu. Mota hauetako eragiketak egiteko, -n definituri-

ko batuketak ez" digu balio; mugapen hori nolabait gainditzeko, seriearen

kontzeptua ematen da.

(UZEI, 1982)

Testu hau zaila da Matematikaz ezer ez dakien edonorentzat. Hiztegian

hitz batzuk begiratzeak ez liguke balioko; agian ulerkuntza errazteko gau-

zarik aproposena Matematika-ikastaro bat egitea izango litzateke. Hemen

zailtasuna, irakurleak aurrez dakarren ezagutzan datza, beraz.

C testua

Ondoren, zer nintzen adi-adi aztertuz eta ikusiz inkario nezakeela, gor·

putzik ez nuela eta ni nengoeneko mundurik edo lekurik ez zegoela, baina

inola ere ez deus ez nintzenik, baizik eta beste gauzen egia zalantzan jar-

tzen iharduteak berak nabari eta ziur adierazten zuela existitzen nintzela,

baina, pentsatzeari utzi izan banio, inoiz imajinatutako beste guztia egia

izan arren, existitzen nintzela uste izateko motiborik ez nukeela, zera jakin

nuen: substantzia bat nintzela esentzia osoz edo naturaz pentsatzean datzana

eta existitzeko inongo lekuren eta inolako gauza materialen beharrik ez

duena, halako moldez, non ni hau, hots, naizena izan erazten nauen arima,

gorputzetik guztiz bereizten bait da, eta, baita ere (jakin nuen) errazagoa

dela arima ezagutzea gorputza baino, eta hau ezer ez balitz ere hark ez lu-

keela bere izaeran deus ere galduko.

(Descartes, 128-129.orr.)

Testu honetan erabiltzen den hiztegiak ez dirudi zaila denik, baina jen-

de askok zailtasun handiak ditu mezua ulertzeko. Kasu honetan zailtasuna

ideien konplexutasunaren ondorio da gehienbat.

D testua

Etxera zoan hiriko karrika hutsetarik zeihar, bakarrik eta berant. Hi-

rialderdi bazter batean bizi zen, oihan zabal bati hurbil. Oinez joan behar

zuen, jakina, ordu berandu hortan. Egar-sutan zen; kafetxe guziak engoi-

tik hertsirik zeuden, ordea, eta etxeratzeaz besterik ez zuen. Urrats lazoan

zebilen. Ezin erranezko akidura bat nabari zuen bere gorputzaren atal oro-

tan, eta gogo onez jarriko zen karrikaren bi aldeetarik han-hemenka eza-

rriak ziren zurezko jar-leku haietariko batean, hirizain batek hor ikusi, pa-

perak eskatu eta mozkor bat zelakoan jaikiaraziko zuela beldur izan ez balitz.

Ez zen, aldiz, ohoinen edo gizeraileen -atzerritar ziltal andana bat eto-

rri zen, azken urteotan, Hirirat bizitzera- edo beste gautar gizatzarren bel-

dur; eta beste irriskurik Gauak gorde dezakeela, bere itzal-zoko barneetan,

ez zen jelosten ere, ez zen irudimen biziko mutil bat ere. Bestelan ez zate-

keen hain beratz ibiliko, bakar beranta, karrika huts eta beltz horietan.

(Mirande, 1981)
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Testu honetan, irakurle askorentzat zailtasunaren jatorri bakarra bizte·
gia izango da. Beste hitz batzuekin gauza bera esanez gero, mezuak ez du

intelektualki inolako zailtasunik. Hiztegi mugatua duten irakurleentzat, A,

B edo C-ren antzekoa izango da testu hau: idazlearen kodea partzialki eza·
gutzen du irakurleak.

S. Testua errazten duten faktoreak

Orain arte ikusi ditugun testuen zailtasunari buruzko adibideetatik kon-
tura gaitezke zenbateraino den garrantzitsua idazleak eta irakurleak zenbait

gauza erkide edukitzea beren arteko komunikazioa gerta dadin. Gutxienez,

kode berbera izan behar dute: hizkuntza berberean idatzi eta ulertu behar

dute. Azken adibidean ikus dezakegunez, beharrezkoa izango da biek hiz-

kuntz maila beretsua izatea: irakurleak idazleak baino hiztegi-maila txikia·

goa baldin badu, adibidez, zaila egingo zaio testua ulertzen. Idazleak eta

irakurleak munduari buruz eta beronen funtzionatzeko erari buruz suposi-

zio batzuk konpartitu beharko dituzte. Idazleak espero badu irakurleak Ma-

tematikari buruzko oinarrizko ezagutza edukitzea, ezagutza hori ez duenak

ez du testua ulertuko. Ulerkuntzan, beraz, idazlearen eta irakurlearen pre-
suposizioak parekatuta ez daudenean arazoak sortzen dira.

Beti egongo da nolabaiteko parekatze desegokia, jakina; ez daude bizi-

tzako esperientzia berbera duten bi pertsona. Hau honela izanik, irakurleak

ezagutzen ez dituen gauza batzuk badakizkiela suposatuko du beti idazleak.

Irudi honetan (.2) ikus daitekeen bezala, esperientzi mota batzuk biek
izango dituzte, baina beste batzuk ez.

idazlea irakurlea

biak dituzten suposizioak

.2

Bi zirkuluak teilakatzen direneko azalera geritzatu horrek adierazten

du bi pertsonek konpartitzen dutena. Baina ez hizkuntza aldetik konpartitzen

dutena bakarrik, baita ukiezinezkoak beste zenbait gauza ere; hala nola, ja-

rrerak, eritziak, balioak eta gizarte berbetan haziak izan diren bi pertsona
horiek esan gabe egiten dituzten suposizio berdinak.

Geriztatu gabe dauden azalera horietan daude konpartitzen ez dituzten
gauzak: pertsona horietako bakoitzari bakarrik dagozkion ezagutza eta es-
perientziak.
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B) Irakurketa-motak

Gogora dezagun A3.5 atalean esandakoa: irakurtzeko arrazoiak irakur-

learen irakurtzeko moduari eragingo diola. Horiek horrela, lau irakurketa-

-mota bereiz ditzakegu: nahi gabe egiten den irakurketa, irakurketa lasterra

(gainetikako irakurketa eta irakurketa xehea), irakurketa intentsiboa eta ira-

kurketa estentsiboa.

1. Nahi gabe egiten den irakurketa

Irakurleak normalean ez du hau irakurtzeko arrazoi konsziente bat, ikusi

eta irakurri aldi berean gertatzen direlako irakurle trebearen kasuan. Adi-

bidez (.3).

s a 1 o:I i
b

LIBUrlUDENOA

postetxea
LANBROA

llEIIEHAPENAK Ull'U'/,IW,\l\U li.U'l'\A

PRAKJ\:E1xo11l

.3

2. Irakurketa lasterra

Irakurtzekoan abiadura kontutan hartzea garrantzizkoa dirudi (dokumen-

tu legal bat aztertzean edo literatura entretenimendu bezala irakurtzean, adi-

bidez), baina kasu batzuetan desegokia gerta daiteke.
Irakurleak testuaren eta berau irakurtzekoan duen xedearen arabera,

bere abiadura eta irakurtzeko era osoa aldatu egingo ditu.

2.1.Gainetikako irakurketa (Skimming)

"Gainetikako irakurketa eta irakurketa lasterraren arteko diferentzia zera

da: lehenengo kasuan irakurleak testua arras azkar irakurtzen duela, gain-

begirada bat emanez edo zenbait puntu bakarrik kontutan hartuz. Gaineti-

kako irakurketaren xedea testua zeri buruzkoa den ikustea besterik ez da.
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Irakurleak, testuari buruzko jakinmin orokorra asetzeko egiten du gaineti-

kako irakurketa, eta ezgalderajakin batzuen erantzuna bilatzearren:' (Wi-
lliams, 1984, 96-97. orr.) ·· . . . · · . . . .

Gainetikako irakurketa egitera bultzatuko duen teknika bat, testu-serie

bat eman eta izenburu-multzo batetik izenburu egokiak aukera ditzaten es-

katzea da. Honetarako oso egokiak dira egunkarietako artikuluak. Adibi-
dez (.4), "Artikuluak eta tituluak" ariketa (HABE, 1986 b).

..,,~ "'+
~ \

Bamm-bumm frokE.trr~ser 11.rtilculu!xahaUE"k eta jrnkasleuk urbf'lr:::anid~o diruen.~
tuluetaiikbana euokrW. ..; +

'1f1\\

SENARGA1-·-S~""fl" fzangQ d.,,.na_ E;"~,g,h.:>10ko11k:11ndta-glii, <lpillzgai.itall.ll'slegai.

ARGAZK1.-·Faea,eill!'tratlJ

M&NVE.- S'iglo

EGOK1.-Ap10~. on
ABERATSEN.~· Ab.ara:l.s+ l!.rl -stiplltl11tiboa

Ai::TARflF.N.-A;;<<1mii, P-r.r<•-"t"
1ZlA.-Izu11, bo1durui, ikil'ra

H12TEGIA------

ONDUGAfln'-· - SiJI cmtir

UHAL.-Cr;rreR
OOfl.ARE.- CuclUlfP'
2ANTAR.-S11~1o.1'.l;df!'CE!'1lt.I!

1-/0RDIA.-llfo.ik~:ma

DDil.OR.-Ruin. mise'!rclbl8

DONGK-11fa1vado

ANKERRA.-KrudohJ

.4
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ARTZANTZll..-Artzainiirenotii:io.a
OMENEZ_- Go!<i;t;;JoUi'.!_ EIJhotlHllM)!I

GA!.ZORIAN.- lit·iif g;i/c:bmk, g;illze.ar

SUSTRAI.- Erro, oinurri
APATZ.- LMzr~ ,;.gijl!koesne11m<1mitzeka on Izia

TXURKA.- hfffmillfi g,;;rnr;0i klln!:i:l!!'k.C z.apaidLI t'!Jlll b"harda; h<lrraluaka en1b!1t:.e.aaan ugu-
ue;;i:lw!r~snaborcziAd.-.txu1Jul.
1.fALATZA.- Garia ~giteilw.,.s11e;iu·01agfreko1resll'&

T.XlNTXllRRI.- Joale.mr<'n
U2TA1-- l.~_pllkoaCo!l11r

@ Uroh1-r> '.trca.,,dt.i. U.,l:<J Jt~d.ntu.a p&'il~il.i..,,-.ti~&;h
gmAi,arum:t1rn1 ba.:ckun hin. z~I(l'l, eia krt1.11ib<huto.
l:li.rlilbr:n\U:pm.tall~~1-fi Wtl~J~t~11~~ii.t.Krra~il:.
i1Jm1a 111.-uiJi.elt'Wd~r11ll1uio dit11..tul~lil"ll c<:.i.~an.i.
tliu.. ~a.J. dm, koohl.blll rz..l"acnbu bell'i~ khi::c.(!'( t.ui-
•(n llsrl~ "ibi<l.,,~n, ~f\i'l:>n:a];.j.llJi.i:.rJ-

T1111l'iu 19~6-Utllo«'!IJ IH. Zll"1ltU.Q.i.~i'..bn11il1u. ~

~· 1:-liru irmf!Ullic csi:mem, AJ(cmo Xlll rrrflt1
l>n-;t draii .:dil<J., Inna D"""!liu.i.illQ 11.,...,, u,ll'"'I ~v.q-
«'!QIOO~c11:Cla"ToP3"al"M~al •FOlxUWn.

H:•.•~,_._fitbert•tilc!rrll("lo,., t:u.Jte-1~ele~~fl; ~rJ11tiren.
Hor, u1.u.U1.11,d~t!Jt ftot.t.,~d1d •.•..-.11.1iiC1UL1U!;1 loliin

1111~ Turk1u«i lld~ IJ.1l ~1J.1u.r.u,1.o:nrta bal~11.u.1t-
Jtni:u. Htinl.irit'iiizr11j.Cnu..,00.. i;i• "~ b~liari.l:QllMt~'I
:tlrcc.lio.r.•..GOOur' hitu. 1t1(1daet• eu't-a\I uMitu. h11.ii,.~.,_~ wt~ 1-1.ml l;a:nin~•'et1, IWri.qclC1l kocpocu~
r.:li'il..,oit.lll i~t•:ro~IL 'f..u k<i11pock-e<:i.hnllUm um .,,,i:.1.-
ruh i.klr.l•.rnl-..

f(A8E.1>0. ~mili., (~H""munduEI•~e.iiaJ

.4
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IOJal. hi~tori11~ddnn tfo. .llchJn l'!n~i;(l,

1crr1vll1lal:.ci Ich(n Llrt«-11.111Zlllci1,1.1 pinto

ruuii cUen. ctll-rri 1.ct1.,Z~mliuL Ehnltc

JL!lio H(Clbi.dec1hllcirurm Krl1tci bat ii:u.si

zuen t11, dlni1U.inu, 1nn.t~1uu11ddicu l(TI.

Gdd(IU non Itlltla11ri e.. ncirtnl ICll

h11r;1. tll ft()nel Beiobi.:lu~n Ez1:n1 em111.

:!ltrthrdi1,t;:u11 l'iArli1<1Wr'!.Q.11.1trthlt;lUI

:Ilen f1annik berte ~iit lxftl~~I- Z11[Qli~A•

Bcob!Jui J(iti.1 .u,,..., «a lmnd: ba!cll -c-u.11

IllCll. KrillCI htlri EI P1tdO·rli:O un.

Pu11. ztm1 urtuk eu Fnr.c'1t Krtrm

lwri EI fji.!-\IHiI Viill~ <le 1(1~C!Mo•-ttl

eram11c1 erabaki lilen. hi11 n,m;11 ere

G11Jti:o -c-1uiae.1Jl ere banUc dqci, altlue

11.1.JUli.Ln.

lj~1ru,~1~d1h<iri Cl unB"'b:dtt-c-11

1J,llmil:ci1 ilara. E111ut u 1.llcn tncla bhl1•Lt1

V11lt dt l(I! CLidf.1. Hor alde hatti:()Ji:

bah.-,\li.w<ldAtlll.lioritzuir1o11IAVt'IOO

ei ui ~U(Dbd1i11b-'i:ntJ-1-~l:ii~,stJ-1111Bt<>tii~e•.

J«obiJ(t u.zpi edo wrl~i- Krl1lci G.,,.
t1cn!i:l.111 (gin zilLl(ll. E1i:llltll11 h()ri(lan
~~ri<:1hfh momrntu 1u.1.tc1I:.j110. llhm1.

E-1u111111Kl'ic1'1bili:ril:d11{1.,lxsc.c.b1u1JIE1

atbitfi:O .illl!Hlltl ft& bt;t, b~llUllJ! hila

DU\UDilii!'IEZ..-.A111ra rkri~r./u2.1n1 dtr;er
TXUNDrnJTJ..-Erabal h.arrll1tfa

ITX.URf.Z.-Dln.id/t11ll

Irakurmena lantzen 299

KRJSTOGU.RUllEHKATll.-Kri~r(l G!'T

rol:W:iii~a

& l[J.,Eola1.,,.,-.Unl!k-Cll~P'ibUL!,tUI il11tccitlD-

ru em..1Hli:ollbirnr1.li1wxllLiflJ,<>.t-11-n f.r( i~.••
1r~1o1.~.;w:t'-"- H~ri-di:l•-IElrn •.•-.fun.~11E~w-
1'1h A1ni1ttii\ !lli1Ll tjill IllCCtjO:li1 b.J.U.Ort·

clarcn,Jn,;olJICrU.1:.-c>0.cil;-:m~J~ "11:~~!xrci ~aira
•~rr(FfMttn• ~•>1.•tnzll•IL

Lei,t ~or:u1 u.1.b.:111 tillll'J. ~m•tt~c ,11r1.
ico.:n 't:>Jr.t1tn1t.:-"i1~ci rl11-Eµ~cm, r<~llide..n,;
t-or1ol licli1nd.~ bri1~t. lUtCJ\tlU CiCc111-i:lliL
M1l1Ll-milil.r(~ zcmnd1 «ri.1 t.Ql~I~.,_l;lc:i!faill
t.t.hu~(J~~c~rriru-iMi.lirn-1t.tro111 ~~"~li..t.

P.a.rl.1.m11:ituli::dJt.:;ri~c untJJCll t>~~Ji:nn
tr•l:>1~~benM~<;'I(!~I•~(ll2.11oarnuAl•cz. llC1~·
1~~.~~hllpril,.;111;11un librt rl1 borrelako riJo
rr.;11.:CITTl~L

J...,,~,~M/P·'~T~ JO.'Ri'1'~ J<""-! ~·FUT·Iju~l" "'""/I

r"-"''"~'~••

EGURRA f.'MAff .•,. 2.!gor!u. Ca.st1-gaI

GIZA ESKUBIDEAK.- P'i'r~hr;r,.l:fi;;11111His

!l}ZKARRADEROTU.-Jipoiru. Astindu

2.2. Irakurketa xehea

.4

Testu batean informazio konkretu baten bilaketari deitzen zaio irakur-

keta xehea. Irakurketa-mota hau egin ahal izateko, baliagarri izan daitez-

keen testu asko daude: hiztegiak, mapak, iragarkiak, aurkibideak etab.

Adibidez, 1987ko udan euskara-ikastaroei buruzko zenbait informazio

(.5)(hala nola, nork antolatuak, noiz, mailak, iraupena eta prezioak) irakur-

keta xehearen bidez lor daiteke.
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3. Irakurketa intentsiboa eta irakurketa estentsiboa

Bi irakurketa-mota hauek elkarren osagarri dira eta biak beharrezkoak.

Izenek prozeduran eta xedeetan dagoen diferentzia adierazten dute.

Irakurketa intentsiboaren xedea testuaren sakoneko ulerkuntza lortzea

da: ez bakarrik zer esan nahi duen, baita esanahia nola azaldu den ere.

Irakurketa estentsiboa, berriz, irakurlearen atsegina eta plazerra du xe-
de, eta testu luzeekin egiten da. Ulermen globala adierazten du, zati bakoi-
tzaz jabetzea behar-baharrezkoa izan gabe.

Irakurketa intentsibo eta estentsiboaren artean banaketa absoluturik ez
dagoenez, bietan trebatzeko erabil daiteke testu bera: pasarte garrantzitsuen

azterketa intentsiboa egiteko eta aldi berean liburu osoaren ulerkuntza ar-
gitzeko.

Adibidez, "Euskal foruak galdu zirenekoa" ariketa (.6)(HABE, 1988b)

Giro honetan sortzen da 1871 urrean IU
Karlistada.

Hi11-aldia~n iunburu.d 1876urteko la.ru~n
drusr-~rnpfna bllzen el'v,Josr; Autmifo Ail!E.·
Mr;u:i~kha-~iflrrluko esan lUt'll ea-dag~l.d
iilDl.zu ese IH7bk1J legea ulerue.rik, baldfo •J.
dr-1 H.urn·lilr. ld1f:':ui'JKPkDp.r~<tk<lriaikkontu·
lim bertreu ez bidir-1'. Airs(om:m jaunaren
mlrla11, t"IJshJI foru-1"11 dl"!IL~Z/il'~llil'1839 ur·

/l".1111,~sr~"d11.B~rgaraku~br::.arkad.tJ"ff•·
111;1tcJ<1Tekin.

BERGARAKO A KORD!OA

Lehenagorlk. tstauneen. Carliz-ko Gor·
o•;ik, Framaiako politika jukaere eredutzat
hartuz, :u:nlnliZil2io moldeeterunee 11bi211un
dira. Espainia osoan zehar legetla berdina
beteeraatee proposatzen da. Euskal Herri·
ko 11'-gt-eahar-rckiu bat ez dato~r. hainbat
kontzeptu oiiah~f:nde, hala teri<:ak.110Ia su).
dedutza zein prohintai g(Jht-rm1toC"t"aketa
hl'~IP.

On1~ilt•1urteetan Espaiuie osoan harrena
loru-n korureku propaganda sortz""n hazten
da. B<'IUrihandi ba~tt.an Gobernuak L..:rnk.
eragina. Aginlariak (Godoy) ohartzen dira

eusk;il erakundeak amu Iinkarartk daude-
la. eta lehen-lehenik kontrako plaralorma ber
gereaueari t-kin zioten. Euskal Hl"rri bn-
rruan. herriz. hiriburu handietako (Bil.bo,
Donostia ...J 11lig;uki11eta probinteietako he-
rrien inu~rl"!';fn oinr!1i:o lehioneztabaidak sor-
~aen diro

Tira-hirazkn ,l:'iru nah~o;i lmn,..rnn. lehen
karlt~Wlfil- vmaen da. foru arrazuiz eeeaik,
heua erlijlo eta dinastia pmhh-maz l:'rr'. UIJ9
ur-u'un amaitzen da gerra. Bergaruku Aitor·
dtu delakoarekin. eta lehenengo .aldi2 hlsto-
na ,i:uzlian zehar. fornl'!n arazoa gai
••.,.,_,.1ab11Jda.1arri•IZalazaltzen da. Ez da 11he·
rri eskuhide, bezala plsnteataeu, hi parteon
•rakordlo,. b-1'.z.al(lt)~iirk. era. azken fili-tll.rl.

ir:;~I•!Ubaten (Esparterc} interpretazioaren es-
ku. 1(11lt1t:ra.Fur!na.r,guzti.r anbiguoa bestal-
11-1-.•• sin 1Jr-fj1iki~1 de la unidau ruusritucional
de la m111rn.n1ui11~delako lq=:e11ru1aranera.

JOKABIDE DESBERDINAK

Bl'rg~rnko Akotdioak ate bat irekita uzten
du euskal foruen pm;ibililale.ak Madrilen ue-
gm:illltllahal izateko.

H1:1la ere. e-zduk lau euskal probintaiek
jnkahirle ht"rdim1. Munak Ehrutik Bidasoa-
r.a PilS<llU1:t<1 Gobit-rmiak t"Uskt1Iprubinlzia
hakoLt.zernku Buruz.agi Politi.lrn bat l.J(ober·
m:1tmr} lw11da1zf>.m,Gip1-12k<"l<l.B~ikaia ela
Ari:ltrn.illlll'llii..wkalrn,.i;lendirt'n ;:irtP.an-gui-

trn -1-1hihaltr-t" t'./-. N11farrn.Jk,aldiz, errEfar·
mil.1~1t1·;-11-<1lt1-tnd~. Mridrih:kin 11cgoziatu na
Jm1k, 1•111harrem.omhilie-lati'llsorll:t"n da Hl-41
um•an, malndik g<1ur~g\lll irnmen dLJenNa-
farroako Fon.I Akcirrlioa.

1.-rge honen ara.u~ra, N21rarraaka legeria
dPu~~zwrik gNrit;o:en da. uc:lalcu.c~tako .ad-
111h1istrw:io:oi~limahaztertu11. Madrilek iu:1;-
1h1lutakogub~·m:Uorl"ajarr~.~lrl;i.c1L1CMnafar
)(ll111f'~al1.al ~·lab. t•lab. U:rt<"!rnnrl;:in ,l;ar:iun

ORAIN DELA EHUN URTE

EUSKAL FORUAK

GALDU ZIRENEKOA
J. A. Aiestaran mintzo

..±fril Euskal Herrian lehen aldiz, Espainia·
ku erteamak, eta bailJ "Gu,,.rdi'1 Civil~ de-
takoa ere.

HAINBAT ALDAKETA

lfiJJl urtean, Catelanyeko matxim1.dii suer-
tatzl"ri da. Madrileko Gobernua ahuldu egi.
ten eta 18.4"4urtean Euskal Herr!a kontra
ateratzea da. Aurrt:"ka url~ei.dm legeak .•ar-
hit ratio-reer salatzen dira, foruzaleen alde·

kn amnistia lurtzen de, diputazioak eli'!
h<l-IZ<"lrrrnagmiak berriro ere moldatzen di.
ra. eta mugak lehenean (Bid11s.oan}jarraitzen
badun- NC', legi" eta i'ldmini~tr;'.lzio erlotan
1·U5ka~erakundeak agenaraztec dira eta al·
k1jh·ak heuretzean brrriro r'rf> l"ki~r:.nz.afo.
Aroinahasi eta slsuum bikoitz bat nabaritzen
da. i:z foru legea eta ulrt gob~rnu zentrala-
ren hitZ<tez dira gairbi negustnen. Bi eregi-
1•~11 arteko influentzia tarteka-maneke
sumatzen da.

Dnr1D'i::O uneetan. hainbat mutazio gerla·
lilen du euskal gizarltan. Frantziako trena
heltzen da H•••ndaiera (U155)"a Tmernlik BH-
buralao Ul61urteen. Anlzin<1kooiak gutitu1
1foal'. Hiekaiko minen esplntazinak -eforuen
arauera ••lur barrua ••guauena ieatean-. hain·
b.al prohlema plameateen du. Euskal kapi.
rab~mn hasi hflrri'1k jnmfgrnzioa erakeneu
du. langile arrotza erabat zapaldua, Alderen-
teie, Euskal Hl"rr.ika nekazarien enmlgraalce
hesten da, hiri.e!aku oligarkiak. moldatzen di-
harduen egitura berrietan bere» burua ezin
kokatuz.

Horrez gainera. !!l.fi5urteen, Europak krt-
-ialdl J-arri bat jasaten du. Euskal ";'."l_pl1ajak
hr<ra'll i:"HI tii p<1!iallendim. baina ari: ~hia·
Ji:CJ aurr<'r.al1nil~ 111tktak.E~sb.t bul'g-l"sii'I
apal r-ta mn°ll;'.ltilrir~;i;nran h~lri~o dez.ep
,.;oha! sumatzi:n do. Ei;ilatu modi:rno balr:1~
;oliilnt;iilr'zarnl"ls~Kinzu~""n<lkberrtro etc fo-
rnMrirrt 1u:ulu:e11d±ra.

Hauek hont:l11, 18b'cl urlr'an m;itxinada L"ra·
sotMn di!- F.~pah•fako fedccaiio crn::pub:!i·
koik gafabchcra cg:ili:n du e~.ademokrazi
irleiak zein fururn po.!;ibiWat..,;ilc""!ilhillahul-
r1u. Garni hartaH foru prni-i::ktu interesgani
bat laxul.zen ari len. Haren intcrc!!.aba1om·
tzdm 11.!;kid:11f>kep:roieklui\re-11puntuetako
IJ-111b11brrn ilip:i.t.zea:"lherr~.alrltt:knork he-
rt"TlhirlrnmM ba.ul:i.tu11h;1I12.i!-ogodute•. Hi~-
mrl<• n d<i-~rr-epikarn.

!11KARLISTADA

Hirugarren kerrlstada hiru epetan abiatu
zen. Lehena Z.OrnoLtakoAkordiau-, foruak
onartuz. Blgarrenean, karlistd. Ebroraino
iritsi ziren garaile. Hirugarrenean, aldb. Es-
painiako harmadak erabat aepaldu zituen
euskal indarrak.

C<ln\l-V;i;!ide} Cssultoren (orduko Ftagu?)
Inguruen ekonomi e.s;tabili1.a1-eb.al lcneea da
Espainian barrerta. Feudalismoa deuseetu
c::gitcll da. crlijicarec garrantzia halioaraei,
jeke politikoa cnenn-n ds n:>.)iizeta kootro·
larua, eta nolabait <.0}if(i:1rkiabateo babespean
demokrata baino liberalago den slstlme pei·
liliko hi't'I oagu!;ifzen da.

Joko berri honetan, foruen arazoa gai bi-
hurri> eatabeidagerrl eta aipagarri bakur b!"·
2,'.IJ;i;bilakatzen da. Premsak.besterik aipatu
ezinean edo, euskal foruetan atxekie r:dcr.r"'-
aurkl_t.um du hete iharduna mantentzeko,
Bestalde. gobernu berriak erlijio eta erdi
mailako klesearenganakc atxikimenduri
<l(tr'!l-tn. karlismoak hure eragina eta arra·
zoia galtzen du, eta karlismua r:ta Icruak -
H:a~~z gauaa desberdinak ilalti- nahasta.
tzcen. foruek ez dute aterabide aukerakorik
lurtzen.

FoRUEN DEUSEZTAPENA

Honelatsu, egoera nabssur eta anbjguu ho-
neten, ia berrogei urte dira Bi:trllai.Gfput-
kea era Ara.baku Dlputaaiuak erreslstentela
pasibo batez, zorrongu-mrrongo. inozoare-
nak eta ezjakinarenak egiten ad direla.

1876 urtean. aldiz, Gobernuak g-OR:Oreki-
ten din. Hiru prcbinraiak Mi'ldriltrn deituek
dira V!JQurt-tko(lkrga.raku Akardioa) legea-
ren aranera foruen eraketa m:,~m:iatz.eko.Mi!.·
rlrilrkr. Giibrrnua~n eta euskal ordeakarien
i:lrll•koharremanak modu exin kaltegarria-
s.::nzplauteateen dira. Gobernuak eskutik lio-
.'(t"t!~hamaika dituela.

Aldebatetik, 100.000 soldadu Eu!;hl He-
rrua bldaluen dira. eta itsas-hsrmada, be·
rrir. Pasaira iristen, zentsura hortsl bat
jartzen d11,ez dago E\1s.k<ll Herriko prentsan
rQrurHtaipatzerik ere, biltzeko baimen gue-
riak galeraaten dire, "Gora. Forui'lil-• 'sat.ea:
"rt debelrnlll egiccu da, .i:::taHerria esku lo·
lu gclciit.z.en da Madrileirn aurii1.erubakill'~n

drn anl"ar._ Bes.1a.Me> Esp~inio us-ua1~zch.ar,
hai11bat hnrila.ko Ud<1ldxelJk.1rnzoe111irnd-
knrlrak> kolmr guztiElakn (l-f.,.,:ill'.'t<le1a ins-
l~m~iori~ gehienak t"Usk...I foruen kontra
aLtxalztn dira.

Egoflr~ 2<1paldu eta lol:seig.arri honetan
..unidad CoristiLuciomc1de Es.pai'ia~ del11'ko11
t'rabaldtzen d11,h11uda, euskal foruen du1
sio;o:1aperia, Emk.al Herria mlilU. imilazko
ddeuls.a·molarik gabe-, frnstrazio hntse.an ge·
ratzl"n dl"larik.

ZERUKO ARGIA

.6
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Bete ezazu kuadroa, testuan jasotako informazioarekin,

NOIZ? ZER? ZERGATIK? ONDORIOAK?

1812

1839

1841

1868

1872

1876

Ulermenerako galderak

-Zeintzu dira Foruak deuseztatzeko ematen diren lehen urratsak?

-Zein eratako arazoak dira lehen karlistada sortarazten dutenak?

-Noiz eta zein ekintzarekin bukatzen da karlistada?
-Zer esan nahi du aurrerantzean foruen arazoa gai "eztabaidagarri" bezala hartzen dela?

-1868-70inguruan foru-proiektu berri bat tajutzen hasten da eta ho-

rretan hauxe esaten da: "herrialdeek nork beren hizkuntza hauta-

tu ahal izango dute".
Zein ondorio ekar zitzakeen horrelako legeriak?

-Txirritak bere azken bertsoan pertsona baten aipamena egiten du,

baina ez zen ausartu nor zen esatera. Zu ausartuko zinateke?

.6
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C)Irakurmena lantzen hizkuntz irakaskuntzan

1. Hizkuntz ikaslea eta irakurmena

Lehenengo bi ataletan zentzu zabalean aztertu dugu irakurmena. Lehe-
nik, zein den zehazki irakurtekaren prozesua; zeintzu diren irakurtzean di-

tugun arrazoiak eta nolako eragina duten irakurtzeko eran; zer motatako
aurrezagutza behar den irakurtzeko gai izateko etab.

Atal honetan, berriz, hizkuntza arrotzaren ikaslearentzat irakurketak

duen eragina aztertuko dugu. Nola lagun dezake irakurmenak hizkuntz ikas-

kuntzan? Zein da irakurmena lantzeko ariketen xedea? Eta nola jakin zein-
tzuk diren erabilgarriak eta zeintzuk ez?

Zein dateke irakurmenaren helburua hizkuntz klasean? Gure ustez, ikas-
leak ama-hizkuntzan edozein testu irakurri eta ulertzeko duen gaitasun be-

ra lortu behar du xede-hizkuntzan. Izan ere, irakurmenak testu idatziak
ulertzea esan nahi badu, hau da, testu horretatik informazioa ahalik eta era

eraginkorrenean ateratzea, ikasleak xede-hizkuntzan eginkizun horretara-
ko trebatu beharko bait du.

Hizkuntz ikasleak eta jatorrizko hiztunak (irakurleak) irakurtzeko arra-

zoi paretsuak izan ditzakete, eta baita irakurtzeko modu paretsuak ere. Bai-

na azken hauek eraginkorrak izan daitezen, kontutan hartu behar da hizkuntz
ikaslearen aurretikako ezagutzak guztiz desberdinak direla.

Konpara dezagun jatorrizko irakurleak eta honek testuari ematen dio-

na, hizkuntza arrotzaren ikaslearekin eta honek testuari ematen dionarekin.

1.1.Idatz-sistemaren ezagutza

Hizkuntza arrotzaren ikaslea irakurmena lantzen hasterako, hizkuntza-

ren oinarrizko alfabetatze-etapatik igaroa izango da, eta jakingo du xede-hiz-

kuntzan irakurtzen. Hizkuntza arrotzaren ikaslearen benetako problema, ira-
kurtzen duen testuko hitz asko ez ezagutzean dagoke eta, beraz, ezin atze-
matean.

1.2. Hizkuntzaren ezagutza

Hizkuntza arrotzaren ikaslearen problema nagusienetako bat, hizkuntza-
ren ezagutza ez-erabatekoan dago; eta honek zenbait testurekin zailtasun han-

diak ekar diezazkioke. Izan ere, jatorrizko hiztunaren eta hizkuntza arrotza-

ren ikaslearen arteko diferentzia handi bat honako hau da: lehenengoak ira-

kurtzeko lagungarri erabiltzen du hizkuntzaren ezagutza; bigarrenak, berriz,
hizkuntza ikasteko lagungarri, irakurketa.

1.3. Interpretatzeko trebetasuna

Jatorrizko irakurleak testuak bere osotasunean duen zentzua atzemate-
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ko trebetasuna behar duela esaten genuen A3.3 atalean. Irakurlea, esaldiak

ulertzeko ezezik, idazlea "jarraitzeko" ere gai da. Hizkuntza arrotza ikasten

ari diren askok, berriz, zailtasunak dituzte idazlea "jarraitzeko". Gerta dai-

teke testu baten garapenean esaldi-sailak nola interpretatu behar diren eta

zein elkarlotura duten ikusteko gai ez izatea.

1.4. Munduaren ezagutza

Hizkuntza ikasten ari den arrotzari ulergaitza gerta dakioke testuren

bat, bere erreferentzi kulturalak eta idazlearenak nahiko desberdinak izan

daitezkeelako.
Hau gerta ez dadin ikasleak testua lantzen hasi aurretik, hauek zer no·

lako ezagutza duten jakiten saiatuko da irakaslea.

1.5. Irakurtzeko arrazoiak eta irakurtzeko modua

A3.5atalean esandakoa gogoratuz,ikus dezagunEddie Williams-ek(1984,

10-11.orr.) gaineratzen duena.
Hizkuntza arrotza ikasten ari denaren asmoa xede-hizkuntzan irakurtze·

rakoan, beharbada ez da informazioa, interesa edo atsegina; xede-hizkuntza

ikastea, baizik. Orduan, irakurtzeko modurik egokiena irakurketa mantso

eta intentsiboa dela pentsa dezake, hitzik ez galtzearren. Izan ere, testuak

beretzat zaila den hizkuntza badakar, hori litzateke testutik nahi duena ate·

ratzen lagunduko dion bide bakarra. Arrazoi egokia da hizkuntza ikasteko

nahiz praktikatzeko irakurtzea, eta liburu honetan aztertuko da. Testu ida-
tziak oso egokiak gertatzen dira asmo honetarako, iraunkorrak bait dira, hiz-

ketaldiak ez bezala. Ikasleak bere denbora librean, bere erritmoan eta bere

kasa azter litzake.
Hala ere, irakurlea irakurketa mantso eta intentsibo batera mugatzeak

ez du, asmo desberdinen arabera, irakurketa-modua egokitzen dakien ira·

kurle trebea bihurtuko. Hizkuntza ikasteak ez luke berez helburu bat izan

behar, azken xedea hizkuntza egoki erabiltzeko gai izatea bait da. Irakurke·

tan flexibilitate hori lortzea, hizkuntza egoki erabiltzeko modu bat da. Be·

raz, garrantzitsua da ikasleei irakurketa-estilo desberdinetan praktikak egin
araztea. Hau ez da ikasleei gainetikako irakurketa bat egiteko, intentsiboki

irakurtzeko eta abar esanez lortzen, baizik eta estilo hauek eragiten dituz-

ten atazak ipiniz. Atazek ikasleari helburu bat ematen diote eta, ikaslearen

hizkuntza egokia izanik, estiloa praktikatzen eta garatzen laguntzen diote.

Irakurketarako materiala honako hauetatik eskura daiteke:

2. Testuaren hautapena

2.1. Testuliburuak

Irakurketarako testuak dituzten hizkuntz metodoetako testuliburueta-
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tik. Irakurgai hauetako langaia oso kontrolatua da, gaiak askotan ez du inte-

resik eta ez dago testu-mota desberdinen aukera handirik. Argi dago horre-

lako liburuak erabili behar izatezkerotan, irakasleek aparteko betegarri ba-

tzuk osatu beharko dituztela, aipaturiko irakurketaren helburuak bete nahi

badira, behintzat.

2.2. Benetako testuak

"Benetako testuak" esatean hizkuntza ikasteko asmo zehatzez idatzi ez

den edozein testu adierazi nahi da. Bestela esan, zerbait esateko idatzi den

testua da, mezu bat emateko, eta ez hizkuntza irakasteko soilik.
Benetako testuen aukera ia mugagabea da. Adibidez: iragarkiak eta pu-

blizitate materiala; seinaleak, argibideak, helbideak, azalpenak; egunkari eta

aldizkarietako artikuluak; poemak, istorio laburrak, nobelak; oharrak, pos-

taiak , eskutitzak; geografi, histori, biologi liburuak etab.
Benetako testuak erabiltzearen abantaila da ikasleei hizkuntzaren era-

bilpen "erreala" esperimentatzeko aukera ematen diela, Ikasleek, testuare-

kin ondo moldatuz gero, ziurtasuna eta konfidantza lor dezakete. Gainera,

ikasleak hizkuntza klasetik kanpo erabiltzea nahi bada, honetarako prestatze-

ko biderik onena da benetako hizkuntza klase barruan erabiltzea,

Beste abantaila bat euren aniztasuna eta eskuragarritasuna dugu. Ira-
kasleak testuak eskura baditu, eta aukeratzeko eta prestatzeko nahiko den-
bora, situazio gehienetarako aurki daitezke benetako testuak. Irakasle
askorentzat, haserako mailetan benetako testuak erabiltzeko biderik ego-
kiena testuliburuarekin batera integratzea da, gaiaren arabera garatuz.

2.3. Itxurazko benetako testuak

Hauek ez dira benetako testu errealak, benetako testuen "itxura egiten"

dutenak baizik; ikasleek, horrela, irakurketa hizkuntz zailtasunez gehiegi

kezkatu gabe egin dezakete.
Dena den, xede honekin testuak moldatzea oso kontuz egin beharreko

gauza da. Moldaketa egitekoan, jatorrizko testuak ulertua izateko duen zen-
bait oztopo aldentzen dugu; baina arreta handiz egiten ez badugu, oinarriz·

ko ezaugarriak ere alden ditzakegu. Garrantzitsua da, beraz, zeregin honetan

urrutiegi ez joatea.
Esanak esan, moldaketa-lan hau era askotara egin daiteke:

-Hitz edo egitura zailak ikasleek ezagutzen dituztenez ordezkatu.
Testuaren zati batzuk baztertu; adibidez, ezagutza bereziren bat eska-

tzen duten xehetasunak.
-Iestua kontakizun soil bat bailitzan birmoldatu.
-Testua berrantolatu, bere egitura garbiago geldi dadin.

3. Zailtasun-maila

Testu batek, jakina, ikasleentzat zailtasun-maila egokia izan behar du,

baina maila egoki hori zein den zehaztea ez da batere gauza erraza.
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Ikasleak ezagutzen baditugu, zailtasun lexikala neurtzea nahikoa erra-

za da. Hitz eta esaldi berri guztien zerrenda egin dezakegu, esaera berri eta

hitz ezagunen erabilera berriak sartzea ahaztu gabe.

Ikasleak ezagutzen ez baditugu, zer maila duten ahalik eta lasterren

neurtzen saiatuko gara. Testu egokiak aukeratu behar baditugu, hizkuntza

zenbateraino menderatzen duten jakitea beharrezkoa izango zaigu. Lexikoari

dagokionez eta taldeak oso desberdinak izan daitezkeela kontutan hartuz,

irakasle bakoitzak ikusi beharko du zein den teknikarik egokiena zenbat

hiztegi dakiten ikusteko. Zenbat eta maila aurreratuagoa orduan eta fidaga-

rritasun txikiagoa izango du orientabideak; baina, hala ere, nolabaiteko in-

formazioa izatea batere ez izatea baino hobea iruditzen zaigu ikasle berriekin
gauden lehen astetan.

Zenbat hiztegi berri sar dezakegu?

Galdera honi erantzutea erraza ez izanik ere, irakurketa intentsiboa egi-

tekoan eritzi desberdinekin aurkitzen gara. Bright eta McGregor-ek (1970)

diotenez, lan intentsiboa burutzeko testu idealak ez luke hitz berririk be-

har, ikasleak hitz ezezagun horiei ezin izango dielako erantzun. Nuttal-en

{1982)ustez, berriz, hitz berri dexente edukitzea onar daiteke. Dena den az-

ken autore honen eritziz, sartu beharreko elementu lexikal berrien kopu-

rua hein batean norberaren eritziaren eta irakurlearen xedearen araberakoak

izan daitezke: testu bati buruz ideia orokorra jaso nahi baduzu, adibidez,

hitz ezezagunak sartzeak ez du irakurketa oztopatuko.

Irakurketa estentsiboan, bestalde, helburua ikasleak asko irakurtzea da;

honetarako erraztasun dexentez irakurri beharko du. Komenigarria da, be-
raz, hitz berrien kopurua txikiagoa izatea.

Testuaren egiturari dagokion zailtasuna ere garrantzitsua da, baina neur-

tzen zailagoa. Forma gramatikal berriek arazoak sor ditzakete. Baina erra-

zagoa da esaldien luzerak eta konplexutasunak oztopoak sorteraztea, testu-

ko hainbat zatiren arteko erlazioak sailkatzea irakurlearentzat zaila izan bait
daiteke.

Gogora ditzagun idazmena aztertzerakoan testuaren ezaugarriez esan-

dakoak. Idazmena lantzerakoan helburua ikasleak testua sortzen ikastea da,

eta horretarako ezinbestekoa da zeintzuk diren testu baten ezaugarriak ja-

kitea: egokitasuna, koherentzia, kohesioa eta zuzentasuna.

Idazleak baliabide linguistiko diferenteak erabiliko ditu testuan kohe-

sioa eta koherentzia lortzeko; bestalde, helburua eta irakurlea kontutan har-

tuz, hizkuntz erregistro egokia aukeratuko du; baita zuzen erabili ere.

Irakurleak, idazleak dioena ulertzeko, testua hitzez hitz ulertu baino ge-

hiago, erlazio horiek ulertu beharko ditu. Bestela esanda, irakurleak idaz-
lea "jarraitzeko" gai izan behar du.

4. Informazio ez-testualaren erabilera

Jende asko oraintsu konturatu da hitzezkoa ez den informazioa (mapak,

diagramak, etab.) baliagarria gerta daitekeela trebetasunez irakurtzen ikas-

teko. Testu bati laguntzen dioten informazio-mota guztiez ari gara hemen,
nahiz eta beroriek testualak ez izan.
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Edozien hizkuntza xede berezietarako irakasten ari den jendea kontura-

tuko da testu batzuetan testuala ez den informazio hori testuaren beharrez-

ko osagai bat dela; makinen funtzionamendua azaltzeko argibideetan ager-

tzen diren marrazkiak, adibidez. Testua beraiei dagokie eta marrazki ho-

riek gabe ezin da testua ulertu.
Nahiz eta erlazioa erabatekoa ez izan, hitzezkoa ez den informazioa tes-

tua interpretatzeko lagungarri gertatzen da. Biak batera erabiliz gero, batak

besteari laguntzen dio: testuaren arlo ilunak diagrama batek argi ditzake

edo diagramaren esanahia testuak argitu.
Diagramak eta abar interpretatzeko abilezia, maila handi batean, hizkun-

tzatik at dago; interpretatzeko trebetasuna, beraz, lehen hizkuntzako testuin-

guruetatik bigarren hizkuntzakoetara transferi daiteke.
Transferentzia hau bultzatea, ikasleak hizkuntza berria ulertzeko bere

aldetik dakarren ekarpen positiboa azpimarratzea izango litzateke.
Irakaslearentzat, hitzezkoa ez den informazioa baliagarria gertatzen da,

ulerkuntza egiaztatzeko eta bultzatzeko teknika batzuk eskaintzen dizkiola-
ko. Informazioaren transferentzia bi eratan ematen da: 1)hitzez espresa dai-

tekeen ikusizko informazioaz edo 2) diagrama, grafiko, etabarren bidez

birradieraz daitekeen hitzezko informazioaz. Hemen, interpretatzeko estra·

tegiak lantzen ari garenez, ikasleari testu batean oinarrituz diagramak osa·

tzea, edo testuaren eta diagramaren arteko erlazioa aztertzea, etab. eskatzen

zaion iharduerak ikusten dira egokienak.
Hona hemen adibide bat (.7) (HABE, 198Sa).

Gipuzkoako Dendarien Elkarteak 1984ekobalantze-txostena aurkeztu berri
du. Bertan, besteak beste, hilez hil egindako salmenten zenbatekoa adierazten
duen irudi bat duzu. Zuri dagokizu irudi horrek esan nahi duena azaltzea.
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S. Hiztegiaren erabilera

Dentsitate lexikal handia daukaten testuak oso zailak dira aztertzen. Bi-

garren hizkuntza xede akademikoetarako behar duten ikasleek, ordea, hiz-

tegi horri aurre eman beharko diote, eta beharrezkoa da zeregin horretarako
ikasleak jaztea.

Ama-hizkuntzan dugun hiztegiaren ezagutza aztertzen badugu, bi kate-

goriatako hitz ezagunak daudela ikus dezakegu: geuk erabiltzeko hainbat

ezagutzen ditugun hitzak, alde batetik, eta inork erabiliz gero ezagutzen eta

gutxi gorabehera ulertzen ditugunak, bestalde. Berdin gertatzen da hizkuntza

arrotzeko hiztegiaren kasuan hizkuntza hori ikasten ari diren ikasleekin: gu

guztiok, ezagutzen dugun edozein hizkuntzatan inoiz erabiltzen ez ditugun
eta erabat ulertzen ez ditugun hitzei erantzun diezaiekegu.

Ikasleak ez dira askotan egoera honetaz konturatzen, baina garrantzitsua

da ulerterazlea eta honetarako, agian, beraien ama-hizkuntzan duten egoe-

ra azter eraz geniezaieke. Hiztegi aktiboa (erabiltzeko hainbat ezagutzen di-

tugun hitzak) eta hiztegi pasiboa (gutxi gorabehera ulertu baina erabiltzen

ez ditugun hitzak) edukitzea normala dela onartzen badute, askoz lasaiagoa
izan daiteke hitz berriekiko izan lezaketen jarrera.

Tentsioa gutxitu dezakegu ikasi berriak dituzten hitzekin "esaldiak egi-

teko" ez aginduz. Bereziki irakurketan aurkitutako hitzen kasuan, ez da be-

harrezkoa ikaslea hitza erabiltzeko gai izatea. Hitz jakin bat garrantzitsua

bada, berriz eta berriz aurkituko du eta noizbehinka inolako eragingarririk

gabe hitz hori erabiltzeko gai izango da. Hizkuntzarekiko aurkezpen jarraiak
bakarrik bihurtuko ditu hitz pasiboak hitz aktibo.

Badago ikasleek aurki dezaketen beste kategoria bat ere: baztertu be-

harreko hitzez osatua dagoena. Hitz guztiak ez dira ikasi beharrekoak, ezta

maila pasiboan ere. Ikasleak berehalako xedeetarako garrantzitsua ez dena

baztertzen jakin behar du. Esate baterako, hiru mila hitzeko hiztegia duen

ikasle bat ez da "jaunskila" edo "zirga" hitzen esanahiak buruan hartzen
saiatuko.

Ez dezakegu edozein hitz baztergarritzat jo ere; ikaslearen maila, ira-

kurtzeko dituen arrazoien eta testuinguruaren arabera egongo da hitz bat
baztergarria ala ez izatea.

6. Irakaslearen zeregina

Sarritan esan izan da irakurketak ikasleak berak bakarrik ikasi behar

dituen trebetasunak inplikatzen dituela eta irakaslearen arrakastaren neur-

keta ikasleak laguntzarik gabe zenbateraino ikasten duen ikustean datzala.

Batzuk irakurketa ez dela irakatsi beharrekoa, ikasi beharrekoa baizik esa-

teraino iristen dira. Honek ez du esan nahi, ordea, irakasleak egitekorik ez
duenik; alderantziz, bere papera oso garrantzitsua da.

Kontua da, oso erraza dela laguntza gehiegi edo laguntza desegokia
ematea.

Irakaslearen lana, alderdi batetik, testu egokiak ematea da eta ikasleen

arreta testuan zentraraziko duen iharduerak ematea, bestetik. Ikasleak bere
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gaitasunak bere kasa garatu beharko ditu, baina lortu beharko dugu egiten

ari denaz kontziente izatea eta gero baino hobeto egiten saiatzea.

Irakurketako gaitasunen garapen kontzientea garrantzitsua da, zeren

ikasleak ez ditzakegu bizitza osoan irakurri nahi izango dituzten testu-mota

guztiekin familiariza. Honen ordez, xede desberdinetarako zenbait testu-mota
irakurtzeko teknikak eman diezazkiekegu.

A testua nola irakurtzen den irakastea, esate baterako, ez da irakurtzen
irakastea. Irakurketarako trebetasun orokorrak, bestalde, A testua, B testua

eta abar irakurtzeak eskatzen dituen gaitasun espezifikoak praktikatuz ba-
karrik eskura daitezke. Irakaslearen zereginetako bat, espezifikoaren eta oro-

korraren arteko zubia eraikia dagoela segurtatzea da. Eta ikasleari bere

trebetasunak jeneralizatzen laguntzeko bide bat asko irakur eraztea da eta
material desberdina erabiliz gaitasunak praktikaraztea.

D ) Irakurgaiak lantzeko hiru faseak"

Atal honetan, irakurketako klaseak berarekin dituen zenbait printzipio

orokor ikusiko ditugu. Hizkuntz irakasleek eta ikasleek irakurketari buruz

aipatzen dituzten zenbait arazo ere aztertuko ditugu, bereziki honako hauek:
-Irakurketarako motibaziorik eza.

-Irakasleek ikasleentzat testua prestatzerako orduan dituzten zalantzak.
-Irakasleek ariketak aukeratzerakoan dituzten gorabeherak.

Ikasleei irakurketan zein arazo dituzten galdetzen badiegu, gehienek na-

hikoa hiztegi ez dutela edo testuak aspergarriak direla erantzungo digute.

Motibazioa ezinbestekoa da. Ikasleak motibatzen hasteko abiapuntu ideal

bat, beren nahi, behar eta interesak ezagutzea da, ondoren testuak aukeratu

eta egokiak diren iharduerak asmatzeko. Egoera ideal hau honela errepre-
senta dezakegu:

Ikaslearen interes Testuaren Testuaren

eta beharrak hautapena ustiapena

Sarritan, ordea, irakaslea beste norbaitek programatutako testuliburua

erabiltzera behartua aurkitzen da, edo material egokia lortzeko denbora eta

erraztasunak falta zaizkio. Kasu honetan abiapuntua testua da eta ez ikas-

leen beharrak, eta testuaren ustiapena garrantzitsu bihurtzen da ikasleak
motibatzeko garaian. Honela errepresenta dezakegu:

Agindutako Testuaren Ikaslearen interes

testua ustiapena eta beharrak

* (Williams, 1984, 37-40. orr.)
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Irakurketako hiru faseetan (irakurri baino lehen, irakurketan eta iraku-

rri ondoren) egiten dena trebatzeko, ustiapena zentzu zabalean erabiltzen

da. Ustiapena zentzu honetan erabiltzeak motibazioaren arazoa eta hizkun-

tzako beste zenbait arazo zuzentzen laguntzen du.

1. Irakurri baino lehen

Fase honetan lortu nahi dena hauxe da:
-Gaia ezagutaraztea eta gai horretaz interesa sortaraztea.

-Irakurketarako arrazoi bat emanez ikasleak motibatzea.

-Testua lantzeko nolabaiteko hizkuntz prestakuntza ematea.
Helburu hauek guztiek, jakina, ez dute testu guztientzat garrantzi ber-

dina. Kasu batzuetan, edukia jadanik emanda dago, edo beharbada ez dago

hizkuntz arazo larriegirik. Edozein kasutan ere, eduki-prestakuntzak ez du

esan nahi irakasleak testuko egitura eta hitz ezezagun guztiak azaldu behar

dituenik; frustrazio gehiegirik gabe ikasleek testuari aurre egiteko gai izan-

go direla segurtatu behar du.
Testua irakurri aurretiko lanean, irakasleak honako galdera hauek egin

liezazkioke bere buruari:

-Iestuko gaiari buruz zein ezagutza, ideia edo eritzi eduki ditzakete ja-
danik ikasleek, eta nola aterarazi eta erabil daiteke ezagutza hori?

-Zergatik nahi da testu hau irakurtzea, eta nola sortaraz daitezke arra-

zoi berdin edo antzekoak ikasleengan?
Galdera hauen erantzunek testua aurkezteko eta ikasleak motibatzeko

giltzarria emango dute eta, aldi berean, edukiak prestatzeko laguntza.

2. Irakurketa

Fase honen helburuak hauexek dira:

-Idazlearen xedea ulertzen laguntzea.

-Iestuaren egitura ulertzen laguntzea.

-Iestuaren edukina argitzea.
Irakurgaiaren bukaeran egin ohi den "ulerkuntz ariketa" tradizionala,

irakurketa-faseari dagokion ohizko iharduera da. Beste kasu batzuetan, ikas-

leari testuaren hasieran edo testu barnean zenbait unetan agertzen diren

galderei erantzuteko eska diezaiokegu. Diagramak edo mapak osatzea, ze-

rrendak egitea edo apunteak hartzea dira irakurketa-fasean egin daitezkeen

beste zenbait lan-mota.
Testuliburuek sarritan fase honetan egiteko moduko ariketa asko eskain-

tzen dituzte. Irakasleak egin beharreko lana da ariketa hauen eragina zein

den eta ea eragin hori ikasleen helburuei dagokien ikustea.
Irakasleak bere buruari egin diezazkiokeen galderak ondorengoak dira:

-Zein da testu honen funtzioa?

-Nola antolatzen edo garatzen da testua?

-Zein informazio edo edukin atera dezakegu testutik?

-Zer atera edo ondorio dezake irakurleak testutik?
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-Zer nolako hizkuntza ikas dezake ikasleak testuaz?

-Zer nolako irakur estilo lan daiteke?

Orohar, fase hau testua bere orokorrean ulertuz hasi beharko litzateke eta
ondoren pasarte, esaldi eta hitzak bezalako unitate txikiagoetara pasa. Uni-
tate handiagoek, txikiagoak ulertzeko testuingurua eskaintzen dute -pasarte
edo esaldi batek, adibidez, irakurleari hitz bat ulertzen lagun diezaioke-.

3. Irakurri ondoren

Testua irakurri ondoren egiten den lanaren helburuak hauexek dira:

-Irakurri dena tinkotu eta horretaz gogoeta bat egitea.

-Iestua ikasleen ezagutza, interes eta ikuspegiekin lotzea.

Lan hau ez dago testuari zuzenean lotuta, baina testutik bertatik sortzen

da. Fase honetan testuari edo irakurketako lanari buruzko jarrerak ere ikus
daitezke. Esate baterako, ikasleek ea gustatu zaien ala ez edo baliagarri iru-

ditu zaien ala ez esan dezakete.

Irakurketa ondoren egin beharreko lana ezartzea eta antolatzea, hein

handi batean, programazio osoaren helburuen araberakoa izango da. Lan

honek, era koherente batean, programazioak helburutzat duen idazmen, en-

tzumen, eta mintzamen trebetasunak lortzen lagundu behar luke.

Begien bistan dago, motibazio-arazoak, hizkuntza eta irakurketari lotu·

riko iharduerak ez ditugula fase bakoitzean aparte tratatu eta hiru faseetan

zehar "zabalduak" izan direla. Horrela, bada, motibazioa ez da lehen fasean

bakarrik behar. Irakurketa-fasean ere ager daiteke, interesgabeko testuaren
hutsunea ataza interesgarri batek bete dezakeelako.

Irakurketako hiru fase hauen azalpena bukatzeko, esan beharrekoa da

kasu bakoitzean ezin dela planteamendu hau pausuz pausu burutu. Batzue-
tan, irakasleak irakurketa aurreko fasea alde batera utz lezake eta zuzenean

testua lantzera pasa, edo beste batzuetan irakurketaren ondorengo lanak ez
du inolako funtziorik izango. Dena dela, hiru faseko planteamendu honen

abantaila bikoitza da: alde batetik, ikasleak hizkuntzarekiko eta munduare-

kiko duen ezagutza hartuko du oinarritzat motibaziorako, aurrerape-

nerako eta partizipaziorako. Bestalde, planteamendu honek hizkuntz trebe·

tasunak koherenteki integratzen ditu, irakurketa-saioa isolatuta geratzen ez
delarik.

E) Irakurketa-ariketen sailkapena

Hona hemen Grellet-ek (1981)eskaintzen duen irakurketa-ariketen sail-
kapen aski xehea, zenbait azalpen eta adibiderekin.

Lau sailetan banatuta datoz ariketok. Lehenengoa irakurteknikek osa-

tzen dute. Hauek ikasleek beren ama-hizkuntzan ezagunak dituzten irakurtze-

ko teknikak eta estrategiak dira, bigarren hizkuntzan irakurmen-maila ona
lortzeko beharrezkoak.



312 Euskara-irakaslearen eskuliburua

Gainontzeko hiru sailetan testua ondo ulertzen lagun dezaketen ariketa

ereduak eskaintzen dira; hau da, testuaren funtzioa eta antolamendua, esa-

nahiaren ulerkuntza eta testuaren ebaluazioa lantzeko ariketak.

-Esanahiaren 1 a) Hizkuntzarik erabili
ulerkuntza gabe testuari

erantzutea

-Irakurtekniken lanketa

-Testuak asmoa nola

agertzen duen aztertzea

a) Inferentzia 1 Testuinguruaren bidez
Hitz-eraketaren bidez

b) Perpaus barneko erlazioak ulertzea

c) Perpausak eta ideiak lotzea l Erreferentzia
Juntagailuak

d) Irakurketa-abiadura hobetzea

e) Gainetikako irakurketatik 1 Predikzioa
irakurketa xehera Aurrikustea

Aurre· hartzea

Gain etikako

irakurketa

Irakurketa

xehea

a) Testuaren asmoa eta xedea Testuaren
funtzioa

Funtzioak

testuaren
barnean

Ideia nagusia

eta xehera-

sunak

Sekuentzia

kronologikoa
Deskribapena

Analogia eta

kontrastea
Sailkapena

Argudiatzearen

antolamendua
eta antolamen-

du logikoa

b) Testuaren antolamendua

Marrazki-segida bat ordenatzea

Testuak eta irudiak konpara-

tzea

Parekatzea

Irudiak erabiltzea

Dokumentu bat osatzea

Testu bat antolatzea

Testuan agertzen den informa-

zioa erabiltzea

Puzzle erako irakurketa
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b) Hizkuntza erabiliz

testuari erantzutea

Informazioa birrantolatzea

gertaerak ordenatuz
Informazioa birrantolatzea

taulak erabiliz
Zenbait testu konparatzea

Dokumentu bat osatzea

Galderei erantzutea
Ikasteko trebetasunak! Labur-

lantzea pena
egitea
Apun-

teak
hartzea

-Testuaren

ebaluazioa

a) Datu objetiboak eta eritziak bereiztea

b) Idazlearen asmoa igartzea

1. Irakurtekniken lanketa

1.1.Inferentzia

Sintaxiaz, logikaz eta erreferentzia kulturalez baliatuz elementu ezeza-

gunen esanahia ediretea da. Hitz ezezagunen esanahia igartzea denean hitz-

-eraketari buruzko ezagutzak (eratorpenari eta hitz-elkarketari buruzkoak)

garrantzi handikoak izango dira. Testu berri bat lantzen hasterakoan ez da

askotan komeni izaten hitz zailak aldez aurretik esplikatzea. Esanahia as-

matzen ahalegintzeak asko erakusten bait die ikasleei. Lehenbiziko iraku-
rraldian testuari tankera hartzea nahikoa da; gero has daiteke hiztegiari

begira. Adibidea (.8):Ariketa honetan, ikasleak hitz-eraketako erregelen eza·

gutza hitz ezezagunen esanahia asmatzeko erabiliko du.

IDORRERIA

Medikuek gorozkiak baloratzeko darabiltzagun parametroak hiru

dira:
a) Gorozkien MASA edo KOPURUA.
b) Beren KONTSISTENTZIA edo TINKOTASUNA.
c) MAIZTASUNA.

Horrela, pertsona bat idorreriaz kexa daiteke bere gorozkiak bo·
lumen txikikoak direlako, gogorregiak edota oso urriak direlako.

Sabelustutzearen mekanismoa iragapen-denborarekin guztiz lotua
dago. Eta denbora hau, hestearen edukin-bolumenaren aurrean heste·
muskulaturak duen erantzunak mugatzen du.
(A GIRRE, 1986)

Testu honetan bi hitz desberdin daude -tasun atzizkia dutenak. Zein dira?

-Zein da atzizki horrek hitzari eransten dion esanahia?
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-Aipa al ditzakezu atzizki hori bera duten beste euskal hitz batzuk? 
-Azpimarratu atzizkiak ondoko hitzetan: 

gorozki 
tinkotasuna 
maiztasuna 
iragapen 

-!gar al dezakezu atzizki bakoitzaren esanahia? 
-Ikusi duzun bezala, atzizki horietako batek propietate abstraktuen ize- 
nak sortzen ditu. Osa itzazu atzizki horren bidez ondoko kualitateei dagoz- 
kien propietate-izenak: 

eder 
gazi 
trebe 

-Irakurgaiaren titulua "idorreria" da. Hori hitz-elkarte bat da.Zein <lira osa- 
gaiak eta beren esanahia? 

-Zer esan nahi ote <lute hitz hauek? 
kakeria 
hezueria 

-Bilatu beste hitz-elkarte batzuk testuan zehar. 

.8 

1.2. Perpaus barneko erlazioak ulertzea 

Ikasleak etsi egiten du testu berri baten aurrean perpausen egiturari 
antzemateko gai sentitzen ez denean. Arazo hau bereziki larria gertatuko 
da erlatibozko perpausa ugari eta egitura konplexua du ten testuekin. Inpor- 
tantea da, beraz, ikasleak ahalik eta lasterren perpausaren muina bilatzen 
trebatzea. Hau egiteko, ikasleei eska dakieke pasarteak zatika ditzatela zen- 
tzuaren ikuspegitik eta azpimarra edo nabarmen ditzatela pasarte bateko 
perpaus bakoitzeko elementu nagusiak. Adibidez (.9). 

Irakurri ondoko testua eta puntutik punturako zati bakoitzean 
esan zein den aditz nagusia eta zein NOR/NORI/NORK dagozkion. 

Esanak esan neure postura nolabait azaltzeko erabateko jokabideez, gai tekni- 
koei ekingo diet, uste dudana argi eta garbi esanaz. Hizkuntza batuaren eredu hori 
izkribuz erabiltzeko da, noski, gero aho-hizkuntza bihur baledi ere. Eta izkribuz dio- 
danean, lehen esan izan dudan legez, irakaskintzaz ari naiz batez ere gainerako hiz- 
kuntza idatziaren bideak batere gutxietsi gabe. 

(Mitxelena, 1972). 

.9 

1.3. Perpausak eta ideiak lotzea 

Testuaren kohesioa lortzeko erabiltzen diren baliabideak ezagutzen tre- 
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batu behar dira ikasleak eta bereziki erreferentzi hitzak eta juntagailuak eza 
gutzen. 

Erreferentziaren barnean sartzen dira testuaren barneko elementu le 
xikalen arteko erlazioak ahalbidetzen dituzten baliabide guztiak; hala nola, 
anafora, (lehen aipatutako elementu bati egiten zaion erreferentzia), katafo 
ra (ondoren aipatuko den elementu bati egiten zaion erreferentzia), sinoni 
rnia, hiponimia, konparazioa, nominalizazioa, etab. Adibidez (.10). 

Ondoko pasartean, azpimarratutako elementu guztiek testuan 
lehenago edo geroago aipatutako zerbaiti egiten diote erreferentzia. 

Irakur ezazu testua arretaz eta patxadaz, eta gero osa ezazu on· 
doren dagoen taula. 

Euskal Herriaren bizitza erlijiosoan gerra zibilak trauma zorrotza sortu zuen, 
politraumatismoa ez esatearren. Lehen egunetako gertakari politikoek euskal lurral 
dea bi tan zatitu zuten: batetik, Nafarroa eta Araba Altxamenduaren alde jarri ziren 
eta, bestetik, Gipuzkoa eta Bizkaia Errepublikaren alde borrokatu ziren, lehenen- 
goa hilabete gutxi batzu eta bigarrena ia urtebete, militarrek beren menpe hartu 
zituzten arte. Irune eta Gasteizko diozesien artean ezken honek jasan zuen erakunde 
asaldurarik handiena, zeren Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia probintziak hor barruan 
sartuak zeudenez gero, diozesia zatiturik geratu bait zen frontelerroaren kausaz eta 
bertako bizilagunak, berriz, elkarren aurka ari bait ziren gerra zela bide (GONI eta 
TELLECHEA, 1985). 

erreferentzia zeri 
egiten dion 

lehenagoko geroagoko Zer aipatzen duen: zerbaiti zerbaiti 
NafarroalAraba eta 

bi tan x Gipuzkoa/Bizkaia 

lehenengoa x Gipuzkoa 

bigarrena 

beren r 

zituzten (NORK?) 

azken honek 

hor 

bertako 

.10 
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Beste adibidea: Nire Befiat erdi bizirik bizi da ariketa (HABE, 1986 b) (.11).

Lau ikaaletako taldeBk egin eta baJi:oltzakjpuinBruneati hat irakurri ondoren denen
artean oliatu eta bi:rkontatu.

Allugun8 naiz. Ntre eenerra hil egin zep< eekonta El~uneum arratsaldean.
Eh1:0.:t1uiamorratua een: eta, bu:lut.londo-ran.mahaia utzi ala kentkajoen sen ba·
surdetara ..Zaidia hapurikatu egin zen, EltilzaM•eta-za:ldunbaUi:batengai!unetik
buruz h11hrtraj0"<1nziren. Nhe eekcets eauna gBu~ baino ih..mecce ugin zen, nire
senarraren goipua aaldl txuri baten gBin~.iin etxera ekarri zutenean. Han izari al-
ren ntre Ja.gumm etafe.millftkoen negarrak ..NiIDak ez bai net.~Niri!;!senarra ez dayo
hildae, Han nu1;1n..Befiaten esku hotza neu1e esku beroen artean hurtu nuen.
mBflii11.tea dago hlldas , esan nuen berrlro. Fernillakoek tristuraren trfa:lunz buru·
tik eginda mmyoala esan zuten. natna nik, yauaz, nau re senarrMi;in sctpua hartu
eta neure logelftrftl!;ll'~mannuen. Marti.uranire z:erbih:sri:o.:intzoaere nirekin atcnt
z:en.Eta biok. berehelexe.Jen ••an haet ctnen.

Mani.nak hamar kilo limoi 11anh11.r8tiksukajdeta ak1mi anuen. Nlll:.bltertean.
EEiiiatn'ilure senarra ohe apilin beten gail:u.Hmetzan nuen. J~ntz:iak kendu nia-
kion etazami!!kgatbilU. Zaudak sokonak etree, 1abs:inaz.eglnakhaz:ulalloa:M.Hari
gogo<b~ts-1e]kar ja.31nituen zaurien ertaak, Neute lene amaitutakoan, Mi'lrtinak
limoiura elu:.ui aldan. Zepttxo bat limoi uretan busti. nuen, era Ee:ft<1tengo.rputz.
sendoa goitik hehi$ra igort~i nuen. Eli;lii.atiaz:z:egofln,ez, hUda. Ez.aeaoen gm.:!17..
hilda behtntaat. Bere aurpE-gl.alimoiz bustUz~n nengo-ala,biagibelt"Zbietan 1;1cTgi
izpi bat nabadtu nuen. Etfl flzp&:lnakerdl zaballk ikusi ere bat, Musu bat eman
nien, eta berak ere mmm bat eman zidan.Argia treannuen. Oi.ueei~anbonlgaua
Edena izan ze.n.

-
Gcleaan Martiuak aateant crlntuen, Goi~a gu?itiz.ar~ia eta atse~~~:~:-· ·_~QI~

~~~~:;a~:.a~:~~~~~~~\~:j~~t~1t~~:~~t~~:;~1:~1n;e~~~j=~!t0::~ ~:~-~..,
jpjnf nuen. Belaunak, ukondoak ere beste arttkulapenak belar berean e~indako
ur batez: bigundu z.Uue:riMB.rtinak.

Honela pQse.tuzirengurn ezkontzeke lehen taueaunak. Egunhe.uen ondoren,
Maitinak era biak, nire senarraren usteltzea tJ-f1Jgo~teko.neurrt ego1cienak hartu
ga-nituen. Lehen neurria zera Izan zen. Bei'laten bdrrukillkzBhoro ateratzea. Lan
hau eg~te'ko lekurik -egokiena aukaldeaizuditu :z.itz:a~gun.Bion artean Bei'iatbi;iso
era zangoetatik hartu eta sukeldeko maha! handhajait"li genuen. Mattinak heta-
toek acrrcatu euuen: eta, gorputza_ tJr<mtzj-ondoren, gema lanari ekl.ug1Jnion.

Heiatoaren mutur zorrotza Beflaten sabelean kolpa-batez sartu nuen. Gero,
behetik qora. zilbcustfk ll'ztar.r.lroinogorputza jteld nu fin. Uaetn g<lf-rnt.zbatek ia
aentaunk gablilut:z.igintuen. Gorputz iriel\ial'enbi hegala:ll indarrez zabaldu ni-
tuen eta, hal7..totxiki batf:lx.barrulioharagig:uo:t:!ak kendu eta s'"bslll atera nuen.
Gero h.e;;:te~k-iz.uga1ri:tJ10 heste luze eta ui;aint.sua:k- mebeferen ertaaan utzi
nauen. Martinak hasteak ere sabela bartu era oih!l(apainet<in bildu zituen. Usui-
na oso gauatza zen, ets biok troure sudunak zapi batez estali behar Iean genl·
tuen.

Bitikak atetatzeag:uztiz aalla taan zen. Sri.lhEr-!i barau nekez ebakt ondnren, bl-
nkek tiraka eta zatika atera nituen. Lan honetan arratsalde osoa eman genuen
Mutinak, ls-henbsz!lla, btrika puakak erreaperu handfz hartu eta olhal ederretan
bil.duanuen. Bai eta ur ueatrasua etxeko txoke guz.tiak bele ere.

Gauanm husteren. Banatan bihotza bara liJ-kutilcatera gs-nuian. Haundia zen.
Oso heundla. Urre kolorezko othetrxo baren gBineBn [arr! qerruen. Martina eta

Mokbihotz_arib-egiratzengelditu ginen. ltluraturfkbezala, BihotzakbiziM<:~aeuu-
dien. Martinak, ixilbdllk, zara esan zidan, Benatan bihotzak, oUzaoecuceu Jasu-
sen bjborearen antza zeuka1a. Niri momentu hartan tristura handi bat sartu zi·
t~<1idain.eta lehen neqar m<1lko;ikisuri nituen- nenaten bihoti:a; han. neure au-
rrean, galdlgaldiiku:itean, at5akabezbere een nire banua Gero, bihotza, beste
h-arrultie:kinkutxa eder batetan gorde beharrean, alkoha!iaz:beletako cruerbete-
tan sertu qenoen. KutXRgztineanjar.rigenuenontzla, kandete betez afgh1.1n.

Blliotzaren arazoak denbora luzea hartu ;iiigun: eta gau erdia z-en, aeure hu·
n-s-nyo lanari ok~n -geniamrn.u. N:ha Beftaten ycnpulz hutsa billar usain111:uzeta
koipez. bete nenuen, lehen zeukan lueetabuna ere terma hertu euen arta. Gndo-

ren. Martina eta b±cikjm:tf:laiiekin gonion_ GtJurl!;l!an hau amaitu ondoan. oilarra-
ren kontua cntaun veneen. 'l'Nekatudk, ese nekaturik nagw1,eaan nion Marti.naT
11.Gauae bera ereetaun "lidan berak, «eta oraindik lan eenene gelditzen za:fgm1,
p-ent!;atug!!nuen momentu berean. Beiiat~n burua hustu beha? genuen. nahi eta
mihiez.

~ ~
Maitinak aera aean aldan,Egipto zaharrean buru barruko gau.z11ilt1Ud.'1t~~a.4

tik arereteen enuareia, eta guk ere hnrlxe egoinbehar genukeela. Zalla. z~ \) -
Gere ll'Z aan hain aatlaiaan. MuJn<1kbajeudur etabal ahotik-z:atik.<1aterag·Einltu-Gn.
orratz luze barau erabilia. Egun. osoan. cgou ginon lan herratan, burua hutsik eta.
txukun txukun utr:i arte. Disguslu batere edulclgenuen, txakur bat, nire senarra·
ren bauukisk zcuclen ku~x.i~ab;ildu naM:i aurkitu qenuenean. Ei!behar hon1;1k.
lluu:a beste leku seguragu bateranjertsere behartu yl.n.tue-n.

Azks-narazoa, ba-giak kantzea l:o:anzen. E"triilZ:flixan zen. Degiak ia guz:t't:z.ua-
te~dmlk aurkitu genituen~ ere, ontzi batetan 11ci1debeharrean, bota eyln behar
teen gen~rnen. Honek uterure handia eman zidan. uAgu!, ene Bertaren b-egiede-
rrok!~,esen ntan negar zotinka. Beyizu~oetonkri:;;;tali.l-zko bcglb:isartu gi.l-nltuil'n..

.11
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1.4. Irakurketa-abiadura hobetzea

Geldiegi irakurtzen duten ikasleek erraz etsitzen dute. Gainera, hitz eze-

zagunetan trabatu eta pasartearen esanahi orokorra jaso gabe geratzen dira.

Irakurketa-abiadura handitzeko biderik ohizkoenetako bat ikasleei pa-

sarteak irakurtzeko eman eta beraiek denbora har dezaten eskatzean datza.

Testuaren luzera eta irakurtzen emandako denbora kontutan edukitzen duen

bihurketa-taula batek esango die zein den beren irakurketa-abiadura. Ho-

rrek, gero eta lasterxeago irakurtzen ahalegintzera bultzatzen ditu. Iraku-

rraldiaren ondoren ulermen-galderak egitea ere komenigarri izaten da, abia-

duran lortzen den hobekuntza ez dadin ulerkuntzaren kaltetarako izan.
Hona hemen 500 hitzeko testuentzako bihurketa-taula bat Mosback eta

Mosback (1976)tik hartua.

Irakurdenbora Abiadura Irakurdenbora Adiadura
min. hitz/min min hitz/min

1,00 500 3,30 143

1,10 427 3,40 137

1,20 375 3,50 131

1,30 334 4,00 125

1,40 300 4,10 120

1,50 273 4,20 116

2,00 250 4,30 111

2,10 231 4,40 107

2,20 215 4,50 104

2,30 200 5,00 100

2,40 188

2,50 174

3,00 167

3,10 158

3,20 150

Lasterrago irakurtzeko ariketak sistematikoki eginez gero, proposa da-

kieke ikasleei beren aurrerapena erakutsiko duten grafikoak egitea. Gehia-
go irakurtzeko adorea emango die horrek.

Ondoren, adibide gisa, hemen proposatzen den ariketaren asmoa hitzak
eta beren esanahiak ezagutuz irakurketa lastertzea da (.12).
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Adibidea: Egin ezazu ariketa hau ahalik eta denborarik laburrenean eta neur

ezazu denbora hori.

-Azpimarra ezazu hasieran ematen den hitzaren berdina dena.

zor zer eran edan
gor esan

sor eran

lor eman

zor egon

lur erran
nor aran

-Ondoko bi zutabeetako zenbait lerrotan adierazpenak berdin-berdinak dira bi
zutabeetan; beste batzuetan, aldiz, desberdinak. Aztertu zerrenda eta azpima-

rratu bigarren zutabean desberdina den hitza.

etxe zuria
ongi errea

ikasi ondo

neska itsusia

irakurri balu

asto zaharra

ile zuria

hire anaia

ez dauka lotsarik
konpondu ditu kaleak

etxe zuria
ogi errea

ikusi ondo
neska itsusia

irakurri balu

atso zaharra
ile zuria

nire anaia

ez dauka lotsarik
konpondu ditu kalteak

-Erabaki ea hitz hauek esanahi berekoak diren ala ez.

bukatu amaitu

horma eraztuna

b~M prem~
poliki astiro

leuna adiskidea
agertu azaldu

txingorra inaurrla

-Esan zein den lehenengo hitzaren esanahi berbera duen beste hitza.

zuhaitza oihana zitala sendoa

basoa zuhurra
arbola petrala

meta alaia

-Aukeratu ondoren ematen diren hitzen artean perpausa osa dezakeena.

Ugazabak ez ditu eskariak onartu.

eulien

postariari

langileen

eskubideak

-Ondoko perpausetako batzuek errakuntza bat daukate. Honelakotan azpimarra-

tu oker dagoen hitza.

"Ohol hori josteko mailua eta itzalak ekarriko dizkizut.

*Amona gaixoari lekua utzi zion zutik joan zedin bidaia luzea zelako.

"Harriak, libre utzitakoan, gorantz joaten dira grabitate-indarraren eraginez.

.12
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1.5, Gainetikako irakurketatik irakurketa xehera

Irakurtzeko arrazoi batzuk izanik, arrazoi horri egokitu behar zaio tek·

nika. Bestela, denbora galtzeko ariskua dago; eta seguru aski behar ez den

informazioa jasoko litzateke, garrantzizkoena baztertuz.

1.5.1. Predikzioe

Ez da teknika, irakurtzeko teknikei lagun diezaiokeen ekintza baizik.

Ekintza ondoren zer datorren edo zer esaten den asmatzean datza. Testu
baten bukaera asmatu; testu bat urratsez urrats, esaldiz esaldi landu, esaldi

bakoitzaren ondoren zer etor daitekeen pentsatuz.
Adibidez, "Maiteminduen gutunak" ariketa (HABE, 1986 b).

1.5.2. Aurrikustea

Interesatzen zaigun informazioa non dagoen jakiteko, aurkibidea, erans-

kina, hitzaurrea eta kapituluen tituluak erabiltzen ditugu. Horri aurrikus-

tea deitzen zaio. Zenbait kasutan oso interesgarria da. Adibidez, kontrazala

eta aurkibidea irakurri (minutu batzuetan) liburuarekin lehen hartueman

bat izateko eta zeri buruzkoa den ikusteko.

1.5.3. Aurre-hartzea

Motibazioaren garrantzia. Zaila da irakurketa positiboa izatea, irakur-

leak horretarako motibatuak ez badaude. Ikasleek zer irakurri nahi duten,

zer interesatzen zaien esan behar dute. Neurri batean beraiek aukeratu be·
harko lukete, baina ez da beti erraza izaten, batez ere taldeak handiak badira.

Eta irakasleak ere saiatu beharko du interesgarri iruditzen zaizkion tes-

tuak sartzen. Horrela, bada, kasu hauetan ikasleak bere burua prestatu be·
harko du testua irakurri ahal izateko. Adibidez:

*testuak azaltzen duen gaiaz pentsarazi; zenbait galderari erantzun;

"titulua eta ilustrazioak erabili, testuak eman ditzakeen forma eta ele·

mentuez hitz egiteko;

"testuaren hitz klabeak erabili.
Adibidez, "Olentzero ezberdina da toki bakoitzean" ariketa (HABE, 1986

b).

1.5.4. Gainetikako irakurketa eta irakurketa xehea

Gainetikako irakurketaren xedea pasarte baten ideia nagusia lehenbai-

lehen jasotzea da. Adibidez {.13):
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Ariketa honetan proposatzen den testua ahalik eta lasterren irakurri eta gero,

hautatu ondoren ematen diren izenburuen artetik egokia dena.

Lehen eta bigarren mailako hirurogeitamar pelatari bilduko dituen
enpresa berria aurkeztu zuen atzo,Gasteizen,Juan IgnazioRetegik. "Pe-
lota berri" izeneko enpresa berri honek "Eskulari" delakoarekin bat
egin du.
Pelatak egiteko
enpresa berri bat

jaio da.

Enpresa berri bat

pelata-munduan.

Pelatari izandako

batek bi enpresa

sortu ditu.

.13

Irakurketa xehearen xedea informazio espezifikoa ahalik eta lasterren

aurkitzea da. Adibidez (.14):

Norbaitek esan dizu Gurutze Gorrikoek programa interesgarri

bat eskaintzekoak direla aste honetan Segura Irratian.

Esango al zenidake zein egun eta ordutan izango den progra-

ma hori?

Arrate Irratia
Gaur ~aue;in, lOclan, herri kiro-

lei buruzko albisteak, Zlrlako Or-
lii de Zarate adituaren eskutik.

Ostiralean, 8,30elan,.•Jolimian•.
1laurrentzat egiten den pro1irn111a
da, oinarrilznl telefono delal har-
tuz, Programa hau bukalzenrekin,
«Sutondoko crromerla-. Trikitnla-
rlak zuzen zuzenean,

l.aruubnt cguerd lan, 1e1111,
•Aloi l(U!!nlW, lrratsaloa, alkoho-
liku anonlmoekln. Eta egun be-
rean, baina ~aucko 9cta11, ·l<nnlu
eta kontu saharrak-. r~<la<ldco[eu-
<li!nri zuzenduriko progrnmn.

Datorren astearte arratsaldean,
8,30cliln har,it,i, -Euskal Jilia" prn-
1!rnman, Sarako Ornenaldlan bil-
dutako bertsoak emani:;o dira,

Segura Irratia
Ostegun honetan. arratsaldeko

7,45etan, •Afari-11n:dcmfa11•, Jose
MiJJucl llnrandiurauekin citiniko
elkarrlzkcta. Uihailrn prn{!ram;111,
-Astcburuko psp;ikiiun<tk• illnla
tioiioUk zainduko du Lierni Elur·
Izak,

Larunbat t!ni;t,~;111, •Oilo~aklil•
irrnl.saioiln Ordizlako Bcrtsolorl
Eskolako par\;tidc<1k iz;ingo ditu
bere mende Jose ~lilri Golkoe-
txoak.

Datorrenaslenrtean, ·Afori me-
rlenda- pro1!r<1111a11,Teodoro l ler-
11a11dorc11<1rc11 omenetako ber·
tsoak jasoko dira,

Gaur, o s t cuun a , '1ob:cko
10,:lOclan, Nekane Elorrid<1lc Jo·
su San elkarrlzkctutuko du. -Eros-
ki• aldizl<ariai arduratzen den
Sanaak •/\ircporlulakn zcrbl-
lt:uak• f(aia m:lcrtuku du: taxia,
otorduak eta abar.

Ostlraleau, 10,JOelan, Gurutze
Corrikocn ascsurnmc111lua7., •Le-
heu la"11111t;r,ak•1!aia trntalul:o da,

Larunbat [!oiie<in, •l{ili lrra-
liao•n, goiielrn l0et.:1til( 11 ctat'1 bi-
tartean, Lekeitioko haurrak iinn·
gu clilU?,le gonbidatul7.nt.

h~n11de goi~cnn, 1 l.30cl<m hasl-
ta, IJuranp,o;drJeku Pclota Txapel-
ketaren azkenak

.14
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2. Testuak asmoa nola agertzen duen aztertzea

2.1.Testuaren asmoa eta xedea

Pasarte baten funtzioaz konturatzea beharrezkoa da hura ulertzeko. Hor-

taz, ikasleak egin beharko lukeen gauzetako bat idazleak testuarekin era-

kusten duen asmoaz jabetzea da. Ea informazioa ematea besterik egiten ez

duen, bere eritziak agertzen dituen ala zerbait eskatzen duen, etab. Adibi-
dez (.15):

Pareka itzazu ondoko testuak eta alboan aipatzen diren asmoak.

Osasunak goiari eutsi aion arre Irunean eta «club» bat baino zerbait gehiago

nrncn den Bartzelona buztana hankartean zeramala bidali zuen, Ebro beherantza,

Mediterraneoraino, Gugatik ari da azken bolada honetan gure bihotzeko Osa·

suna. eta atzokoa gar indarberritu horren lekuko besterik ez zen izan. Taldeki-

de guztiei ezin ba azukre-tuntor- bana eman {ez bait da gure presupostua

hnrrenbesterainn heltzen] eta. baten bati ematekotan. bihoakio Unzue atezain

hasiburriarl. etorkizunik onuragarriena. ope izanez.

Luma premian
Mikel Zarate Ikastegia.
Marrazk: Jan Arrate
Boan. Bilbo. 1906. 123
or. 760 pta.

Semeak galdetzen dio ailari:

-Airn·, likuiut"k. Zt-"tg~tik dituzlt:> IU·

m1-tk?-

-Lumarik ez baluu oso itsusiak izan·

l{O liratekeelako.

-Eta, orduan, zergatik ez duzu zuk

lumarik?

Biibokc Mikd Zarate lkaategi keek

eratutako kcctaketa-lehieketan txapel-

dun suertatutako lanak dakarzkigu

«Hire-Biraka» izenburupeko liburu ho-

nck. Lehen zali batean, Uguzne Men-

doearcn «Nire bidairik gogokocn:a.~1,

Leire Gcitiuren (j Uso mandatarien erre·

geawn istorioan, Saioa Barandikaren

••Gaur eta bihar» eta Miren Garaioren

«Gogoratzen» aurkitu ditzakegu.

Bigarren zatian, berriz, Eneko! Iz

Duarteren 1.tTxo:ria eta bitxilorean, Ibo-

ne Erefioren «[ehn Hud Win kle Isto-

rioa-Hogei urte tiroi bateli», Iratxe Ga-

bentxoren «Ikina egia bihurtzen da.•.

Iker Pagairen «Itxascntz i ondoratua»,

lfiign Rcldanen «Klodnmiru gizon-txo.

dHH eta Gorka Laskibarren «Arkatza

edo kaJkulagilua hobeagoa».

Eritziak ugertzea

Goraipatzea

Barre egitea

Gaitzestea

(11 formazioa ematea

Ez dut nik usre, gauzak d1wdenez, PNV Joko harre-

ran horren erres sarrnJw denik. Egia ds. bei, PSOEk

Bittrer Nagusiak ez ikutzea eM Europako hauleskun·

d~elarako autanomJ.bartutia eskaini dilzakeeJa. baina

zerbait ••uJergarri!tg011 behar iza1Jgo du EA]k bere mi-

li1amziit konbenzitzeko. Orain dola bi hilabete, wzialis·

wlc bidelagun desberdina aukeralu izan balute, lira,

ezinbesteko soluzio logikoa izen zitekeen, txarrenean
ere.

Eta zenbaitek nahi beste asu kre-tontor ei duen bitartean, Euskal Hazienda·

ko sailburu den Fernanda Spegnntorl 20.000 milioi pezeta sobratu omen zaiz-

kio. Auskalo horrelako aitorpenik ekonomiaren ikuspegitlk egiterik ba ote

dagoen ala ei. baina poi hikaren aldei ik, behintzat, ez buru eta ez banka. Uda·

Iak zorrez josita dauden honetan. Janik eza haundia, ikasle-jendea kalean, su-

beutz loak labur eta bekak gutxi ... jendeak nekez ulertu dezake zer arraio egiten

duen Spagnalo jaunak 20.000 milioi horiek paseatzera atera gabe. Beraz, aste

honetako aatcgorotza. Spagnclc politikariari (ez injenieruari) zerga-ordaintzale

sufrituaren bizkar «ixil-poltsa» egiteaz gainera adarra jotzeagatik.

.15
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2.2. Testuaren antolamendua

Xede berbera bete daiteke eta informazio berbera eman, testua hainbat

era desberdinetan antolatuz. Ondoko ariketan ikasleari testuaren egitura aur-

kitzen laguntzen zaio (.16).

Ondoko testuan txokolatezko trufak egiteko deskribapena duzu. Jar itzazu or-

denuan horiek prestatzeko ematen diren azalpenak. "Euskal sukaldaritza" ariketa

(HABE, 1986 b),

Txokolatezko
trufak

Osagaiak: Esne kondentsa-
tu potea, gurina (80 gr.), es-
nerik gabeko txokolate-ta·
b)eta (200 gr. Suc/iard-BJ-

rrua), cognac pjxka bat eta

kakao mikatz hautsa.

Ordenuan jar itzazu trufak
prestatzeko instrukzioak.

Behin aginez gero, hobe leku
hotz batean gordetzea. Ba-

tzuk kakao mikatz hautse-tan
bildu ordez, txokolate hau-

tsetan biltzen dituzte.

Utzi ontzia ho,zkailuan. hoz-
tu, gorpuztu eta ondo gogor-

tu arte. Egin eskuz kroketa
moduko bolatxoak gogortu
zaizun masarekin,eta ondo·
rerr pasa plater batean ae-
baldu duzun kakao mikatz

hautsetan.

Dena bat egitear dagce-

nean, bota ontzira cognac
pixka bat. Eta ondo nahastu
ondoren,ken ontziaMa.ribaj·

nutatJ"k.

Puskatu txokolate-tableta

eta jarri Maribainutan ausi-
na eta esne konden rsaruare-

kin batera. Eragin zurezko
goilare batekin. Hiru osa·
gaiak ondo nahastu eta ur·

tzen utzi.

.16
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Testuak duen antolamenduaz gain edukina ere ulertu behar da, noski.

Edukina ulertzen laguntzeko nahiz ulerkuntza neurtzeko zenbait motatako

galderak erabili ohi dira: galdera irekiak -adibidez (.17),"Euskal sinismen
zaharrak" ariketa (HABE, 1986b)-, oker-zuzen, egia-gezurra erakoak-adi-

bidez (.18),"Sagastiak eta sagardotegiak, noizkoak ote?" ariketa (HABE, 1986

b)-, aukera anitzekoak -adibidez (.19),"Pastoralak" ariketa (HABE, 1985

b, U.17.01),- etab. Galdera hauek, besteak beste, testuarekin lan egitera bul-

tzatzen dituzte ikasleak, hartaz pentsaraziz, erantzuna eman edo aukera egin
ahal izateko. Erantzun nabariko galderak egin ordez hobe da, hortaz, ikas·
leei testua azter eraziko dietenak egitea.

Galderak egiteaz aparte beste ariketa batzuk ere eragin dakizkieke ikas-

leei; hala nola, erabakiak hartzeko iharduerak (testuan emandako informa·

zioaz diagrama bat marraz dezatela eskatzea, esate baterako) edo normalean

testu bat irakurri ondoren egiten dugun gauzetakoren bat (gutun bati eran-

tzun, inprimaki bat bete etab.). Bi sailetan banatu ditugu ariketak: hizkun-

tzarik erabili gabe testuari erantzutean dautzanak eta testuari erantzuteko
hizkuntza erabiltzea eskatzen dutenak.

Irakurri ondoren ulermenerako galderak erantzun itzazue.

Nahiz eta mundua gizaki guztientzat
gauza bera izan, ez da berdina izaten
munduari buruz herri bakoitzak ematen
duen adierazpena, interpretazioa. Herri
bakoitzak era ezberdin batez irakurtzen
bait du bizitzaren liburua, eta honela
izadia, bizitza, irakurtzeko era ezberdin
bakoitzatik sinismen ezberdinak sor·
tzen dira, eta pixkanaka pixkanaka si·
nismen hauek herri baten bizimodua,
nortasuna, ...eratu egiten dituzte. Eta
honengatik herri baten historia, pstkolo-
gia, izaera ikertzeko orduan, guztiz
beharrezkoa izaten da bere barrungo si·
nismenetara jotzea, askotan herri ho-
rren motor izkutua izaten bait da, bizi·
tzaren aurrean erantzuteko duen dina·
mikaren azken arrazoigordea.

Gure aintzinako sinismenak

Hasieran dena zegoen, inork ez zuen
ezer egin, eta, betidanik eta betirako ze·
goen guzti horri, osotasun horri izenda·
tzeko euskarak bazuen izen egoki eta
zehatza: Ortzi. (Ortzi,Urtzi,Ortxi,Osti).
Betidanik egon da gaur dagoen lekuan,
hau da, dagoen guztia hartuz; zerua,
itsasoa, lurra, abereak, landareak... eta
baita gizakiak ere; dena Ortzibait da.

Bainan Ortzi ez zen uniformea, Ortzi-
ren barruan gauza anitzbait zeuden; eta
bere osotasunaren barruan bazeuden
beste jainkoak,erdijainkoaketa bestela·
ko izakiak. Hauetatik garrantzitsuenak
ludiaren, bizitzaren bitasuna adierazten

zigutenak: Marieta Maju.Lehenengoak
munduan, osotasunean, ona, polita, ja·
torra, hau da, baiezkor dagoen guztia
azaltzen digu; eta bigarrenak, berriz,
aurkakoa, bere antitesia; dagoen txar,
itsusi, gaizto...ezezkorraren indarra.

Marigure arbasoen jainkosa haundie-
na zen, eta berarekin zuten zor haundia
nolabait ordaintzekooso eskaintza ugari
eta jai bereziak ospatzen zituzten. Lei·
zezuloetan bizi zen, eta bere ikurra igi-
taia zen. Askotan zeruetan zehar ibil·
tzen zen ahari bikotebatek zeraman suz·

ka gurdi batean, eskuan suzko \gitaia 2 o·
ramalarik. Bestetan belea ed.:,.pest1~la
suzko zuhaitza bezala agertzen zen.

Maju ezezkordiren indar guztien jain-
koa zen, eta Mariren aurkakoak izanda
ere, era berean bere senarra zen, agian
baiezkor eta ezezkor indarren lotura
adierazi nahian. Maju jainko gaizkilea
lurpean, lurraren sakontasunean bizi
zen, eta edozein gauzarengatik lurpetik
irtetzen bazen kazkabarra botatzen
zuen nekazarien baratzak hondatzeko
asmoz.

Mari eta Majuren arteko sexu harre-
manetatik bi seme sortu ziren: Mikelats
eta Atarrabi. Lehenengoa amaren alde·
koa, eta bigarrena aita bezala gaizto eta
ezezkorra. Mikelatsek beti onaren alde
borrokatuko du, eta Atarrabik, aldiz,
beti bere aurka.

Bainan osotasunaren bitasuna ez da
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jainko hauekin bukatzen; badaude bes-
telako pertsonaiak ere. Eguzki (edo Eki)
eta Ilargi (edo Ilazki),esate baterako. Bi
hauek anai arrebak dira eta Amalurra-
ren seme alabak. Amalur euskal sinis-
men zaharren barruan gizakiaren jain-
kasa babeslea da. Amalurrak landare,
abereen eta ondoriozgizakiaren bizitza
segurtatzen du, eta berak dakarzkigu
uzta onak. BainaAmalur gizaki guztien
babeslea izanik, euskaldun gizakiaren-
gatik azaltzen zuen maitasun berezia ai-
tortu beharra dago, eta honela euskal-
duna erdaldunekin haserre edo istilue-
tan zegoenean Amalurrak beti euskal-
dun gizakiarenalde jokatzen zuen.

Aintzinako euskaldunen gogoan
Amalurra guztiz leuna zen, eta horrega-
tik pentsatzen zuten Eguzkiaeta Ilargia
Amalurraren seme alabak zirela. Goi-
zean ikusten bait zuten Eguzkialurretik
irtetzen gauean bere kolkoangordetze-
ko eta gauza bera baina aldrebes Ilargi
amandrearekin. Eguzkiak bizitza adie-
razten zuen eta bere arreba Ilargiakhe-
riotza. Egunez Eguzkia kaleratzen zen

bizitza zabaltzeko eta gauez Ilargia
munduan heriotza eta hondamendia
ekartzeko. Arrazoihonengatik gure ar-
basoen buruetan gaua guztiz ezezkorra
zen, bera eta Gaueko,gauaren erdijain-
kogaizto eta ankerra.Bizimoduaegunez
antolatzen zen, eta gauez etxearen ba-
besean gordetzen ziren, atean bizitza-
ren ikurrazen «eguzkilorean,"ekilorea",
edo uastolarra» izen ezberdinetaz eza-
guna den lorearantzatsua ipintzen zute-
larik, Ilargia (eta berarekin heriotza) ba-
rrura sar ez zedin.

Sinisten zutenez, heriotza etortzera-
koan denokOrtzadarrarenbidea hartuta

Ilargiarantz abiatzen ginen. Behin hara
iritsi ezkero berriz osotasuna egiten
zuen, lehenengo oinarrizko materiare-
kin lotu egiten ginen, gero euriaren bi-
tartez beste bizitzaera ezberdinbatetaz
Amalurreraitzultzeko.Hots,bizitzaeus-
kaldun zaharren gogoan mugagabeko
kurpila zen, hasiera eta bukaerarik ga-
beko etengabeko kurpil borobila, eta
kurpilhorretan heriotza eta bizitza bera
nahastu egiten ziren, azken finean he-
riotza beste bizitza berri baten hasiera
baitzen.

Izaki jainkotsu haueki :r;ez da euskaf
parnasoa bukatzen; horr11;i-atikhemen
hauetako batzuen izenak alpo.tukad·~•-
gu: Odei, Aidegaixto, Ihizi, Basa,aun,
Herensuge, Inguma, Intsisu, Amazkar,
Itzularri, Laino, Leize, Marimunduko,
Maru, Mateotxistu, Sugar, Ostots... eta
gero laminak,sorginak,gonitxikiak,mo-
morroak... Pertsonaia bakoitzak bere
esanahia zuon, eta bere ingurukoistorio
xelebrea. Batzukonakziren,besteak be-
rrizzeharo gaiztoaketa batzutan bigau-
zalebatera, edo beste modu batez esan-
da, batzutan ona eta bestetan gaiztoa,
Basajaun lekukodelarik.Mundu hau ko-
rapilatu egiten da, eta hortik ateratzen
dira bizitzaren alde eta ekintza guztien
adierazbideak.Esate baterako, !agureak
harrapatzen bagaitu azken arrazoi gor-
dean izango da Marikeuria egiten due-
lako eta euskaldunek gudate bat gal-
tzen bazuten adierazikoda esanaz Arna-
lurrak une hartan bizkar eman zuelako.
Moduhonetaz ez da sekula adisrazbide
logikorikez duen gertaerarik izango.

(EGIN equnkarla. 1965 ekainak 28, 28. or.)

ANITZ.-Asko
LUDI.- Mundua
BITASUN.-Dualidad
BABESLE.-Protector
UZTA.- Cosecha
ARANTZATSU.-Espinosa
SAREZZEDIN.- Para quenoentrara
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U1ormonarako galdarak

- Herri baten historia, psikologia
etab. ikertzeko orduan zer da
kantutan hartu beharrekoa eta
zergaitik?

- Zer adierazten du Ortzi-k?

- Zeintzu dira bizitzaren bitasuna
adierazten diguten jainkoak?

- Zer erabiltzen zuen Marik ze-
ruetan zehar ibiltzeko?

- Maju jainkoa non bizi zen eta
zer gertatzen zen handik irte-
ten bazen?

- Nortzu eta nolakoak dira Mike-
lats eta Atarrabi?

- Zer harreman dago Eki, Ilazki
eta Amaturren artean?

- Amatur gizaki guztien babeslea
dela esaten da. Zer da euskal-
dunentzat?

- Zer adierazten zuen Eguzkiak
eta zer Ilargiak?

- Zein esanahi dauka gauak ain-
tzinako euskaldunentzat?

- Zertarako jartzen da 11eguzkilo-
raa» etxeko atean?

- Bizitza euskaldun zaharren go-

goan mugagabeko kurpila zen.
Esplika ezazu.

- Ezagutzen al duzu beste izaki
jainkotsurik?

-Jainko hori azaltzeko ipuinen
bat kontatuko al zenuke {ahoz
nahiz idatziz)?

.17

Jrak:utd ol11galderei erantzuna eman, -Nire l~hemwgafiburnanat-
Pil teen dut zerbait honetaa, eta

autore desberchnen artenn eri-
tziak o.rah1i11a. modu.?koak direnez,
Joxe M1'ge} liarand1-arnnmaisu pa-

regabe.agamt jo nuen iakmminea

eta honek adteraal atdanea, Lapur-

din dagoen Bidarte lnquruan itsa-
sertzetik oso gertu urra Ioslliaatua

aurkitu zuten. eta honek gatbi
udiereaten duenez unadagoon to·
kiau sagarra ere ba-da. Bosten bat

mila urte lotzen iaizkio urra honi:

hortaz, kontuak atera noiztik dau-
kagun seaaera inguru hauetan.

Eta saqanlonn buruzko alpame-
nik?

- Dokumentuetara jo beharra
dagoenaz, zaharrena Xl mendean

aurki dezakegu. Honek ez du, noa-

SAGASTfJ\K ETA SAGARDOTE-
GIAK. NOIZKOAK OTE?

Ez da atzo coiaekce Uriak sagar·

do kontuan pultsca eta anonima-
tean egindako lerrek eman dioten
jakintsu itxura hort.Sagardoaribu·

ruakoa bizirik dirauen lurte asko-

tako izan dadila, bestalde) artxiba-
tegirik emankorrena da, antza de·
nez,

Ocein dela 5.000 une

- Zofri da sag.ardol'lzhistorikoki
duzun e.r.refe1antziarik 2'Bhll'Uena?

kt, aurretlk egiten ez aenik esan
nahi. Garbi da bletcrian zehar gi-

zona kobeaufcntatik ateraz gero
taudara kontuekin ari Isan zela, eta

horien artean sagardoak zer ikusi
handirik zuela ez daga batere du-

darik. Baina, garai hartakon qenla-

go da autokontsumoa besta edo·

zer baino. Hiriak-eta ereikitaen
hasten direnean, hasten da saqar-

doa ere markatuan sartzen eta, no-
labait esateko, gar.rant:,:i eta pisu

ekonomiko hartzen, Ez ahaztu
arrantealeek Tenanovara oginda-

ka- bidaietan Irsasuntatan karga-

taen zituzten olikagafr·martean ba·
seralrar bataurl ercsltako seqardca

sartaen dela Baraz, XU mendetta
aurrera hasten da ekonomterekiko
lotura hori.
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Euskal Herri osoan

- Eta aein eremu hartzen tuten

saglistiek?

- Garai bartan Euskal Herri

queuan baaeqcen saparrondorik,
ugari eta errua. gainera. Lapurdi.
Giputkoa eta B~zkal;>,ziren ekoJ'z·

penik handiena zutenak. Pasadizo

gisa hor duzu Octenetxek ikertua
nola behin nafarrak gaiztake1jatan
hasita Lapurdira iragan eta han

zeuden bi mila saqarrcndc ipurdi·
tik mcatu zizkieten lapurtarrei.

XVI mendearen hasetan dakarte
artoa Amerfketank. Honek iraul·

taa handia suposatu auen garai
hartako nelia~aritzan. Ordu arte

egundoko garrontzia zmm saqa-
rrak, eta era berean eratorri guz·

tlek, elikadura sisteman. Artoa
jaki bezala izugard aberatsa zen

eta. itxura quatien arauera, oso
emankorra: morokjJa, artoa, taloa.

artagarak... Sagastiak hartzen -z.i-
tmm baserri lngurulrn lursailik bo·

berenak eta behin artoa sartuz
gero, honek sagarrondoa zeharo
baztertu zuen, higa1rnn mailara

pasatuz produkzio mailan.

- Alabaina, ardoarekin horren

loturik dauden Nafarroa eta Ara·
ban kontua mm bestelakoa izango

da, ezta?

- Etzezu pentsa, malia;Qtiasar-
tu arte hor ere saqastta aen fV'~'l.lr

si. Egia da berebiziko baldintzai.~

matcloqtkoak amaten dirola hi lu-
rretde horietan mahatsondoa lau-

tzeko. Bi lurralde hauek hasi ziren
Iehenenqoa saga:.itiak gaitzen.

XIX mendera arte geratzen dira
Nafarroa, Lapurdi eta Biskatan sa-
qarrondcak.

Nekazaritza ekonomian gaffan-

tzta galtzen hastan da, hiri han·
dien lngurmm sortzen diren lanbl-

de berriak direla medio. Hor ditu-
gu grnmloak eta abal luzea. Beroz
pisua galtzean saqasttak ere atze-

m jotzen du.

Sagardotegi9k '1Uskalo1iojzko<1k

- Et.a sanardcteoiak?

- Nlk zenbait astxlbutan jMo

dudanei. XVII mendean gatai har-
tako Tolosan hogeita hameset sa-

gardotegi ztrcn, eta datu rxundr-
qetti bat ematearren sagmdoteg-i

hauetako nagusiak andreak ziran,
edo andreen izenean jurtaen ziren

behinik behin. Gara) hartako Uda-
lok kontrolatzen zuten sagardoa-

ren produkzioa, foruek ztotenaren

arabera. Kontrol handia jasotaen
auren, ekoi0!:ps11a,kalitatea, barta-
ka/kanpoko sagaua eta abar ... oso

proaedura bitxia erabntaen auren
orduan snlraeko. Esate baterako:

herrian zeuden kupela guztiak

zenbakiW eqiten altuaten eta
txotx eginondoren irng-artzen zen

zein kupela eta aein equnetan tre-
:ldkoatrunkontsumo eta salerosae-

tarako. Ei ba-zen kupela hori aorta!
egunetako epean hustutaen, ona

ez zelako seinale, eta itld egiten

attzelon kupela salmentarako eta
aoeketan bigarren gerntutako ku-

pelak irekiraen ziren, horrela de·

nak hustu arte.

Gaur «txotxetik» edatea esaten

den legez., sasoi hartan «apurua

egltea11 deiraen omen zitzaion. Bar

tek baino gehililgok erabiltzen du
oraindik espresamolde hau egun.

Makina bat buruhauste hartu di-
tut 11apurua eg-iteall hori nondik

datorren ~aldteko, eta hurbilketa
barau ere iaan dttut baina et nago

oraindik erabat ziur. Agian zen-
t-zuzkoena eta H zenbat buru hain·

bat aburu» esaera biryo~oiatuz
zera izango litzateke. hots, kupela

trakttaerakoen eta esrrauteko a1df:t

probataerakoan norberak bere
aburua edo erlcaia emateri zuen,
eta apika, hortik datorke- «apurua

eqinu esaera

Biltoki eta umberrsrrare

- Lflgislazio bat baasla

duzu ..
~ Bi datu baizik ez. d~ikizut

emango, askoz gehiago eman bai-

ditzaket ere. Sagar.ra gutxi zen ur-
teetan zilegi zen sagardo urriari

ura nahastea, baina ez edcaeln
modutan eta neurritan. Legeria

batek markatzen altuen neurriak
eta halaber kontrolak eraman ere,

Adibide gis-a ez 2egoen Tolosa bai-
latan kanpoko saganik sartz.erlk

eta are gutxiago kanpoko sagardo·

rik. Bertako sagarrez eatndakc sa-
gardoa kontsumitaen zuten hor-

- Noiz barreen dute saqardcte-

giek biltoki papor hori?

- Betidanik izan dtra biltoki

etxeko eta ingurukoentzat; baina
beaerc moduan hartu nahi baduzu

XVU mendetik aurrera esan deza-
kegu. Bertsolaritzaren gorakadak
zer ikusi handia. du saqardoteqle-
kin. Hmi zuten bertaozele eta pa-

rrandarcek elkar ikusteaz gain
bert!';;otan aritzeko paradatik apro-

posena. Nonnahi irekitzen dira eta

berealdiko g1'Tr!'llltziadute orduko
biattza sozialean. Gaurko taberna

eta pubak dutena berbera gutxie·
nea.

- Karhstacten gaTaira iristen

9aia ...

- Garei halotan biziro kezkatu-
rik zebiltzan Dtputatioak saga-

rrondoen iakutatzea aera medio,
eta premia borrek bultzatuta kan-

pama batzu antolatu zituzten. DiT

rulaquntaak eta eman natu zituz·
ten. Lurramendt bera bere sasoian
ere arrunt arduratursk zebuen kon-

tu honekin, hala nola Iatuera zaldi-

tnarra. Eta azken hauek aspaldi-
koak dira. Mende honen haseren

milaka eta. milaka saganondo bil-

tzen ditu Diputazioak egindako in-

kasta batek: eta esan daiteke bar
tere beldurrik gabe posible tela

Zubietatik Oriora ~agast)tik atera
gabe joatea. Beherakedartk handi

eta bormaena mende honen, hau
da, XX hasieran [azoten da. Bare-

tik sagarrak ge10 eta ganantz~ gu·
txiagodu orduko elikaduran: oqiri-

na, patata eta besteek kentzen
diote lekua postretereko g.erat-zen

den sagarrari. Ia ekctapen qehiana
sagardotarako qorceraen da.

Getre auuetlk e-ta~tztitJ'k

- Gerra sortu aen arta !orapen
txiki bat eaaqutu zuten sauerdcte-
giek. Hots. irmoki uztarturik joan
dira mende norietako lehen hoqet-
ta hamabost urtetan bertsolaritza,
saqardcteqia eta abertzaletasuna-

ren kontzianrala. Sagardoa he-
mengo edarltaat jcraen da eta hor

non hogeita bi saqardoteqi eza-
qutaen ditugun Tolosan bertan
gena baina lehenago. Ez zegoen
gaurko tabamarlk eta alternatu

nehlz lagunekin solasaldi arin bat

iaateku t-ol<hikaproposenak airen
ezpairik gBb8. Gerra aurretik,
lehen esan bezala, produkzio guz:·
ua sagardotarako aeabtltaen ze-
nez , sagardoa eqiteko sagarrik

aproposena «saqer mlkataa» iae-
nekea zen nagusi gure sagastie-

tan. Saina jateko horren atseqma
ez. zenez seto. tupustean aldatzen
ditu-zte sagarrondoak eta mundu
guttiak ah.oba tasun harrigarri ba-

tez mahairako sagaffa emango

duen sauarrcndoa aldatzen du.
Goxoagoak alegia. Alde batera.

baztertzen dira «txaleka», j'urk~:zu
saparra». «huattna». «eakonetau
eta beste sagru klase asko. Foruek

Indarrean iraun euren bitarrean
babesle ona aurkitu zuen sauarrak

Diputazioan; gogoan dut nire aita

zenari entzunda qerra garaian se-
g-anondo bat [arteen auenarl duro

bateko (gataiit~tako du:ro bati 1) re-
quntaa ematen aitaaicla. Gerraz

cercarik, astera, ahaztu egiten
dira nekaaariaz irabazleak ere
oramdik ondorioak erabat gaindi·

tu gab!3 ditugu.

- Hurrengo etapa zein litzate-

ka?

- Gerra bukatu eta garo, hogei·
ren bat urtetako geldiunea erna-

ten da. tndustrimtaazicen eta hona-
kin batera jendearen erosketa

ahalmena zabaltzen den arte. Hi·
ruroqelnarren urtetik aurrera has-

ten da jendea ostera eintzfnako
ohitura eta usadioak nlrreskuratu

nahiz eta hor non hasten zaigun
bur riro ere gaur egun osasun ezin

hobean duqun sagardoarekikoia-

letasuna.

lllZ'ITGill-------------------------

DIRAUEN.- lr.iiuhm duen
81\.fANKOR.-lisko emeren duena,eskuzabala
PAREGABEA.- B~.r:dJ11ik.ezd~~ena
ELJKAG/11--Alimento

E:KONOMlAREKIKOLOTVRA-Dep&t1dencia
sconormca
EKOIZPEN.~--PtoducdDn
ERATDRRf.- 0-e-n'var (deciv<ido)
MOROKIL-- F:"lrinata, papflln

ARTAGARA.-Tal!odel<i/lard-e-I maiz
SAGASTL-Mamaml'I

BESTELAKO.-Diferenw

TXUNDlGARRJ.- Har.rigauM. aho·MhaWc ue-

tako moduko.a
KUPEl.-B1uri-C'a
ZENBAKITU.- N1.mumu

TXOTXEGIN.- Echu.ra .suartes

E5T.RAlNEKOALDlZ.-·LE1/iE1ne11go:JJdiz

OGlRIN.- I-lnimi de uigo
lORAPEN.-FlCJE8dmiE1n!D

f:ZPAIRJK GABE.~Dudarik aabo
AHOBATASUN.- Ummjmidad
LEGEAKlNDARREANIRALJN.- E's-!arvige1lCe
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EGIA ALA GEZURRA

EGIA I GEZURRA

1) Orain dela 2000 urteko ur Jostltaatua aurkitu zuten Lapur-
din.

2) Bida:rte-naurkitu zuten fosil hori.

3) Hiriak eta aratzen hasten direnean sartzen da sagardoa
merkatuan.

4) Lapurdik, Gipuzkoak eta B~iKaia.kauten ekoizpenik haun·
diena.

5) Attoak saganondoaren ekoizpena bultza.tu zuen.

6} XVIImendean Tolosan kasik sagardotegirik ez :zegoen.

7) Sagardotegi gehienetako nagusiak emakumeak -ziren edo
emakumean izenean jartzen atren.

8) Tolosa bailaran kanpoko sagarra jaten eta sagardoa edaten
zen.

9) Zubietatik Oriora sagastitik atera gabe joan zitekeen.

10) Bertsolarttea, sagardotegiak eta. abertzaletasunaren kon-
tzientzia elkar:rekin joan dira mende honetako lehen urtee-
tan.

AUKERA ANITZEKO GALDERAK

PASTORALAK

Deskribaketa

Pastoralak deitutako multzo dramatiko hauek ezertan aldatu gabe gorde dute
Erdi Aroko misterioen teknika: funtsean historia bat, bizitza bat, kontatzen da;
«lehen pheredikiae-rekin hasten da eta «azken pheredikia--rekln bukatzen; ez ditu
gordetzen teatro klasikoaren hiru batasunak: lekuarena, denborarena eta ekintzarena;
ez dago ekitaldirik, ez eskenarik; eta nahasian datoz gai tragikoak eta gai komikoak.

Gaiaren zemolakoak ematen aritzerik ezbadugu ere, ez da alperrikakoa izango
zenbait zertzelada gogora ekartzea:

LEKUA: Herriko plaza, eta pilota-lekuko paretari erantsia antzes-taula,

ANTZESLARIAK: Ezkongai diren gazteak, denak mutilak edota denak neskak;
herriko jendea izaten da, profesiodun ez dena.

EKINTZA: Antzeslarien mugimenduek kantuaren higidurari eta erritmoari
jarraitzen diete, aurrera emanez pausoak lehen hemistikioan, eta atzera emanez
bigarrengoan. Onen eta gaiztoen ibilera berezia da: onak patxadan eta ohoretsu
ibiltzen dira; gaiztoak, berriz, pauso haundiak emanez, garraisiak atereaz eta
imintzio beldurgarriak eginez.

GIROA: Antzerkiak egun guztian irauten duela esan behar, eta herri osoan
zehar egiten dela; antzerki aurreko ibilaldi eta desfileekin hasten da, eta emanaldiari
jarraitzen dioten kantu eta dantzekin amaitzen. Festa-giroa dela esan behar pastoralen
emankizunak berekin dakarrena.

ANTZES-TOKIA: Azpian hiru barrika-sail, eta hauen gainean oholtzazko
zalera, habe batzuen gainean josia. Gortina batek bi zati desberdin egiten du
antzezlekua; eta gortinan egindako eskuineko atetik sartu eta ateratzen dira onak; eta
ezkerrekotik, berriz, gaiztoak.

HIZKUNTZA: Neurtitzez emanik dago dena; eta era askotako moldeak daude,
bai oinei eta bai errimei dagozkienetan.

.18
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GARAPENA: Lehen predikuak antzerkiaren gaia ematen du. Heroiaren histo-
rian tartekatzen dira sataneriaren agerraldiak, eta emanaldi labur komikoak (nahasian
datoz gauza gordin ausartak eta erlijiozko gairik jasoenak, Erdi Aroko misterioetan
egin ohi zenez). Eta azken predikuarekin bukatzen dira, andarreko bertsoak oraindik
ere usario klasikoa gogora ekartzen digutela.

MUSIKA: Liturgian erabiltzen diren gregoriar leloekin ba dute antzik pastorale-
tan erabili ohi diren musikak, batez ere lehen predikuan kantatzen denak. Ahaztu
gabe pastoraletako doinuetan osagai txit desberdinak aurki daitezkeela, eta aldi oso
desberdinetakoak. Zenbait lelok ba dute antzik pilota-partidutan tantuak kontatzeko
erabiltzen den doinuarekin: beraz, doinu ohia zitekeen jendeaurreko hotsegileetan.

Xehetasun historiko-kulturalak

Gaiari buruz dugun ezagutza oso zatikakoa da, eta pusketan bezala jasoa.
Dauzkagun koadernoak eta esku-izkribuak XVIll mendeko erdi aldetik honazkoak
dira. Ez hori bakarrik: ordutik honanzko koaderno asko galdu egin zaizkigu; (. .. )
Halanik ere. gordailu aberatsa eta zabala dela esan behar gorde dena: 67 pieza dira
osorik jasotakoak: 6 dira pusketan eta zatika bilduak; 12 galdutzat ematen direnak; 9

duda-mudakoak. ziur ez bait dakigu noizpait izan zirenik. Horregatik, 95 liburuska
daudela esan behar gordailuaren osagarri.

Eta antzerkia zenaz den kontuan hartzen duelarik, zazpi ziklotan banatzen digu
pastoraletako pertsonaien mundua: l. Testamentu Zaharreko zikloa; 2. Testamentu
Berriko eta antzinateko Elizaren zikloa: 3. Santuen bizitzei buruzko zikloa:
4. Aintzinate profanoaren zikloa; 5. Gerra-giroko kantuen zikloa; 6. Menturazko
eleberrien zikloa; 7. Alegietako historien zikloa. Interes bikaina duen gordailua
dugu hau: batetik. aberatsa delako antzerki-saila; eta bestetik leialtasun handiz gorde
dituelako Erdi Aroko antzerki-usarioa eta tradizioa.

Non ematen diren ohartzen bagara, Zuberoa-bailaran dute kokalekua berez:
baina zertxobait zabaldu izan dira Donapaleu aldera, Donibane Garazi aldera. Hori
bai, gauza arrotza gertatzen dira lurralde horiaz kanpoko Euskal Herrian.

Teatro hau nondik ote datorren ikusteko. Herellek aztertzen ditu Espainiako eta
Frantziako teatro-mota zaharrak, erlijio-girokoak. Eta azkenean esaten digu, Fran-
tziako misterioetatik datozela, XV eta XVI mendeetan antzesten ziren antzerkien
kidekoak eta molde berekoak, Briancon-eko teatroak dituen ezaugarri ber-berak

agertzen dizkigularik.

Zail omen da. dio Herellek, bestetan bilatzen hain herrikoia den teatro bat:
langileak dira antzerki hauen sortzaileak: zapatagile. igeltsero eta errementariak; eta
artzaiak eta nekazariak, berriz, antzezlaritzan dihardutenak. herrikoak bertakoak
denak; eta emanaldiak dohan egiten dira, edozein herri txikitako plazaren baten

gerizapean.

Historia eta literaturaren aldeliko balioztatzea

( ... ) Antzerkigintzaren sustrai bezala balio handiko erroa dugu. erlikia bizia.
Nekazari-teatroan zeuden antzeko jeneroetatik berau bakarra da gaurregun arte
bizirik iraun duena. Izan ere. gisa honetako antzerkia Errenazimendu eta Erreforma-
ren eraginez gorde eta ezkutatu zen Frantziako eta Italiako hiri nausietatik, Eta gero,
XIX gizaldiaren erdi aldera. baita herri txikietatik ere.

( ... ) Pastoralaren mundu hau gaur ikuspegi hauetatik zsigu arretagarri: arte
aldetik eta literatura eta kulturaren aldetik.

Arte aldetik. antzerki-muta hau ezarian-ezarian landua da eta hiribildua, eta
herrian sustraiturik dago; herriak. teatro hau dela bide festa ospatzen du eta jai egiten
du. (. .. ) erabiltzen diren teknika eta baliabideak edozein giza talderen esku egon
daitezke, usariorik balego behintzat; eta usario honek lagungarri benetan estimaga-
rriak ditu beregan, herria teatro-mailan hezteko eta jazteko , antzerkigileen eta
antzeslarien kreatibitatea azkartzen duenez, ahozko antzerkigintzaren aberasgarri den
kreatibitatea.
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Literaturaren eta kulturaren aldetik, ikuspide egokiak eskain ditzake: Batetik ba
dituzte pastoralek oso-osoko poesia egiteko klasikoek eskatzen zituzten osagaiak,
hau da. mintzatuak ezezik , kantatuak eta dantzatuak izan zitezela poemak. Gero,
pastoralek gordetzen dituzte, baita ere, zenbait ezaugarri. gure teatro hau greziarre-
narekin kideko bihurtzen dutenak: aire zabalean emana, musikaren laguntzarekin,
leloen bidez textuak aurkeztuz. imintzioak usariozko legeetara bilduz. Eta poesian
egin ohi denez, musikaren eta erritmoaren arteko harremanak. imintzioaren eta
mugimenduaren artekoak. eta ibileraren eta dantzaren artekoak. markatzen dira; eta
poesiaren oinak eta neurriak ere. ez dira antzez-lekuan ibiliz eta dantzatuz ematen
ziren pausoen zenbakiak baizik: eta kopla bat edo bertsoa bukatzean itzuli egiten da
(strofe), eta lehengo lekura bihurtzen (antistrofcj, Eta «Satanen» egitekoak ere antz
handia du greziar drametako koroekin. Beraz. greziar teatroaren antzekoa dela esan
daiteke.

( ... ) Pastoralen etorkizunari buruz, G. Hercllcn iritzia iluna eta pesimista da.
Euskal antzerki hori gain-behera doala eta laster hilko dela dio. Antzeko beste
antzerki guztiak Europan X!X mendean zehar galdu badira, ez omen dago arrazoirik,
uste du, euskal antzerkiari beste hainbeste gertatuko ez zaionik sinesteko.

AUKERA EZAZU ERANTZUNIK EGOKrnNA

l. Pastoraletan ...

a) Teatro klasikoaren teknika mantentzen da.
b) Funtsean lehen eta azken pheredikia kontatzen da.
c) Elkarrekin agertzen dira gai tragikoak eta komikoak.
d) Eskenak eta ekitaldiak nahasian agertzen zaizkigu.

2, Lekua, antzezlariak. ekintza

a) Neskek eta mutilek ez dute inoiz elkarrekin parte hartzen.
b) Historia hauetan ezkongai diren mutilen edota ezkongai diren nesken bizitza

kontatzen da.
c) Antzezlari onak patxadan eta ohoretsu ibiltzen diru: txarrak. berriz, ez.
d) Pauso handiak ematen dituztenek ez diete kantuaren higidurari eta erritmoari

jarraitzen.

3. Pastoralen antzeztokia

a) Antzeztokia herria bera da. antzezleku berezirik gabe.

b) Habe batzuetan gainean jositako hiru barrikaz egiten da antzezlekua.
c) Antzeztoki berezia behar da eta ezberdina on eta gaiztoentzat.
d) Antzeztoki bera erabiltzen da pertsonaia guztientzat.

4. Garapena eta musika

a) Heroiaren historian tartekatzen dira sataneriaren agerraldiak, baina lehena
neurtitzez ematen da eta bigarrena, berriz, hitz lauz.

b) Musikari dagokionez folklorean oinarritzen dela esan behar da.
c) Zati batzotako doinu a maiz jendaurrean erabiltzen den doinu arrunta da.
d) Pilota partiduetan lantuak kontatzen diren moduan kontatzen dira hemen ere

agerraldiak.

5. Zer dakigu pastoralei buruz?

a) Koadenorik ez badugu ere XVIU. mendean errepresentatzen zirela.
b) Erlij oarekin zerikusia zuten gaiak zirela hedatuenak.
c) Oso interesgarriak direla Erdi Aroko bizimodua ezagutzeko.
d) Gaiari dagokionez ia dena, formari dagokionez, ordea, ezer gutxi.

6. Non ematen da eta nondik dator antzerki mota hau?

a) Euskal Herri osoan ematen da, hemendik kanpo arrotz gertatzen delarik.

LEKUONA, J. M. 11982): Ahozko euskal literatura. Donostia. Erein. 221-225. orr.
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b) Ipar Euskal Herrian ematen da bereziki, mugaz alde horitatik arrotz gertatzen

delarik, inoiz eman bada ere.
c) Frantziako misterioak aintzindaritzat baditu ere ezin daiteke esan horietatik

datorrenik.
d) Herellek dioenez herriarengan bilatu behar da antzerki mota honen sorburua.

7. Zergatik zaigu arretagarri arte aldetik pastoralen mundu hau?

a) Teknika eta baliabide xumeen bidez herria teatro mailan hezten eta jazten

duelako.
b) Erabat desagertu delako.
c) Antzerkigileen sormena bigarren mailakoa delako.
d) Herri jaietarako osagai inportantea delako.

8. Zein da G. Herellen eritzia pastoralei buruz?

a) XIX. mendean zehar betirako galdu zirela.
b) Ez zaiela gertatuko antzeko beste antzerki guztiei gertatu zaiena.

c) Laster ostenduko dela.
d) Baikorra eta esperantzagarria.

Izen deiturak:

AUKERA ANITZEKO GALDERAK.

Jar ezazu zenbaki hauen ondoan erantzun egokienari dagokion letra:

l2
16

3 4

7 8

2.1. Hizkuntzarik erabili gabe testuari erantzutea

Era askotakoak izan daitezke hizkuntzaren erabilera konplexurik be-

har ez duten ulerkuntz iharduerak. Hala nola, marrazki-segida bat ordena·

tzea, testuak eta irudiak konparatzea, parekatzea, irudiak erabiltzea, doku-
mentu bat osatzea, testu bat antolatzea, testuan agertzen den informazioa

erabiltzea, puzzle erako irakurketa egitea, etab. Ariketa hauetan egin beha-
rrekoa izaten da testuari erantsitako zerbait testuarekin berarekin erlazio-

natzea. Egitura orokor honek forma konkretu asko har ditzake: testuak eta

irudiak konparatzea; testu-pasarteak eta diagramak parekatzea; testu batean
emandako informazioa diagrama batera pasatzea; dokumentu bat osatzeko,

problema bat ebazteko edo erabaki bat hartzeko erabiltzea ...

Ariketa hauek ez dute galderarik behar izaten berez, baina aitortu be-

harra dago horixe izaten dela, hain zuzen, ariketa eragiteko erarik erraze-

na. Adibidez (.20).

"Periko eta Joneren burukomina"

Periko eta Jone kezkatuta daude, gaur goizean jaiki direnez geroztik buruko mi·

nez txikitzen daudelako. Hori oso arraroa iruditzen zaie, ez bait dute ia inoiz buru·

kominik edukitzen. Txikitan koskorrekoren bat hartzen zutenean bai, baina orduan

arrazoia nabaria izaten zen. Sekula baino hobeto aurkitzen ziren atzo eta oso alai

.19



Irakurmena lantzen 331

gainera, azkenean Joneri ordaindu bait zizkioten Gasteizko abokatu batentzat egin

zituen rnekanugrafl lanak. Diru dexente zen eta erabaki zuten bapo afaldu behar

zutela. Ez ziren txantxetan ibili: Txornin jatetxera joan ziren eta oso afari bikaina

egin zuten txanpaina eta guzti. Gaur, ordea, lehertzeko zorian daukate burua. Atzo
hain ongi eta gaur hain gaizki! Gezurra dirudi.

Perikori eta Joneri lagundu nahi baldin badiezu, diagnostiko ego-
ki bat egiten lagun diezaiekezu, ondoko diagraman beraien kasua-
ri dagokien bidea markatuz.

AGIRRE {1986) .20
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3.2. Hizkuntza erabiliz testuari erantzutea

Era askotako ariketak egin daitezke: informazioa berrantolatzea gertae-

rak ordenatuz nahiz taulak erabiliz -·adibidez, "Sagardoa eta sagarkia" ari·

keta (HABE, 1986bj--»: zenbait testu konparatzea; dokumentu bat osatzea;

galderei erantzutea; laburpenak egitea; apunteak hartzea ...Aurreko adibidean,

"Periko eta Joneren burukomina" ariketak bide ematen du Periko eta Jone·

ri zer gertatzen zaien esplika dezan eskatzeko ikasleari, errezeta egokia idatz

dezan esateko, etab.

4. Testuaren ebaluazioa

Idazlearen asmoa hautematea eta testua ebaluatzea ere irakurritakoa

ulertzeko alderdi garrantzitsuak dira. Ikasleak eritzien eta datu objektiboen

artean bereizten ikasi behar du, baita idazlearen asmoa igartzen ere. Idaz-
kian erabili diren tonua, hizkera, figura literarioak, hiztegia etab. aztertzea

inportantea da. Testuan aipatzen diren baina zehazten eta deskribatzen ez

diren gertakariei egiten zaizkien erreferentziak ere kontutan hartzekoak dira.
Ondoko testuan (.21)azter daitezke, esate baterako, bere zentzu propioan

ez baina bigarren intentzioz erabiltzen diren hitzak eta espresioak: "berotze
ariketak", "injinadore kolokazioak'', etab.
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Eta neurri guzti haiez gain bas-
te hau hartu behar duzu. Eta
apunta ezazu sin falta zeure
ajend11n. -Juazaren baimena, zel-
nak Kodigo Penalaren 431 artl·
kulua, duela 139 une, 1848an
redaktatua, eskuan duela, anto-
jatzen zaiona egingo du. Bihara·
muna, astelehena, pelralaldia,
gorput:i: pattala, aldi txarra edo
humot Ja gorabehera, Baimena
emaion badizu ez daukazu Inola·
ka arriskurik. Ez lezaloru hala ere
baimenik eska Badajozko Azua·
gako juezari, zeren honen erltziz
biolentzia baina askoz ere bal-
durgarriago da azken urteotan
burutik behera erasan gaituen
bolada erotikoa, eta bere amaz-
tegaiari laztan batzuek egiteaga·
tik arbola adar batetik bere bu-
rua eser:z bukatu duen hogeita·
bat urteko langabetuaren gisa
buka dezakezu eta.

Hala ere zeurean jarraitu nahi
baduzu zeure burua juez egitea,
oposizio eta guzti nosld, beste
erremediorik ez zaizu gelditzen,
era horretan bakarrik edukiko
duzu ezer esaten ez duen lege
bar gehien atsegin zaizun lnter·
pretazioa egiteko. lege zaharra!
Gainera Bitariko juez izan zintez·
ke e111hango kaleetan zehar zeu·
re txarraterak zabaldu eta dituzu-
nak mutiko eta neskatoei erakut-
siz ibili, Onenean ern erreja gai·
netik kolejioko mutikoek ezer
ezin d1.otela ikusi eta leihoetatik
ikusi zaituwrnak urrutiegi zeude-
la inor ezagutzeko erabakiz Pa·
lentzlako Audientzako Presidon·
te egingo zahuzta.

Justizia e1 da katxondeoa ez,
etengabeko susaldian dago.

Ramon ETXEZARRETA

HITZ APUR~'U<

Eta gainera.
•[uezcren
baimena

Ei:kontidearekiko lanak egite·
rakean rshaztesun handiak be·
har 'dituenetakoa baldin bozera
beste zehaztasun batzuek kon-
tutan hartu beharrean gertatzen
zara hemendik aurrera, Ohitura
berriak, amigo, nahiz eta lege
zaharra,

Zure ol1eklde lzan behar zuen
andre neskatoari edo gizon mutl-
larl «berotze ariketak» hasterako
kontrol handiak ezartzen zlzklo-
netakoa baldin bazara ez zaizu
gehiegi kostatuko, total beste
pare bat baldintzDt:<o,

Jarrai azazu lehen bezalaxe
andreari kaJenturaK hartzen, as-
terileta aldegin gabe ote daukan
frogatzen, pastlle ahoko zuloan
behera zerorrek sar erazten eta
ez duela atzera kar-iora bota
frogatzen, diafragmaren injina·
dofe kolokazioak egiten, eta nol-
zik eta b "! hin martxa a trasareri
klase teoriko eta praktikoak
hartzen, ota gainerantzean inoiz
ere sobran ez dauden eta ohitu·
rako dituzun neurriak aplikatzen.

Jarrai ezazu zuk ere neskato,
nahiz eta euskaldunon Osakidet·
zak, diru arazoak dituela eta Ue.
jel), gomendatu arren aldeko
plublzitaterik egingo ez duen
kondoiaren esijentzia gogor apli-
katzen, vasoktomiaren zertifika·
tuta lepotik zintzilik eramaten
eta zertirikatu hori egiazkoa dela
frogatzen duen beste zertifika'u
bat eskatzen, zeinak adieraziko
du hori egiterakoan ez zirela rne-
dikuak nahastu eta fimosiarena
egin, eta behingoz egin zenak
horretan jarraitzen duela zuzen.

Dena den, prekauzio hauek
guztiak hartzearen aldeko bazara
ez iezaiozu ezer galdetu Eliza
Amari galarazi egingo bait dizki-
zu eta ftgutxl baina andon aritze-
ko aginduko dizu, edo nahi adina
baina ondo, ondorioen kargu,
noski, zein egingo den adierazi
gabe. Zeu edo, zeu eta Karitas,

Jaunpoikoaf

EL DIARIO VASCO.

1987koOtsailaren 17koa.

.21
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Sarrera
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B) Eguneroko bizitzan idazten
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kak
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Bibliografia

Sarrera

Planteamendu audiolingualaren eraginez edo, oso zabaldua egon da az-

ken urteotan mintzamenaren lehentasuna beste trebetasunen aurretik.

Hori horrela, oso baztertua gelditzen zen idazmena, ahozko hizkuntza·

ren mende eta prozesu luze baten bukaeran landu beharrekoa. Gaur egun,

ordea, lortu du idazmenak bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan zor zaion

onespena eta tratamendua.
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Kapitulu honetan, hain zuzen, idazmena aztertuko da eta trebetasun hau

lantzeko argibide metodologikoak eskainiko.

A) Hizkuntza idatziaren ezaugarriak

Hizkuntza idatziak bere ezaugarri bereziak ditu. Azter ditzagun horie-
tako batzuk.

Idaztean ez dugu edonolako esaldi-pilaketarik egiten. Idazten dugun guz-

tiak barne-lotura bat du komunikazioari begira: gaia, ordena logikoak, izen

eta elementuen errepikak; baita gramatikaren aldetik eta lexikoari dagokio-
nean ere.

Mintzamenaren kapituluan aipatu bezala, idazleak nahi adina denbora

izaten du bere mezua antolatu, hitzak aukeratu eta idazkia lantzeko, harik

eta komunikatu nahi duena emateko era egokia aurkitu arte. Hiztunak, be-

rriz, pentsatu eta aukeratu ahala esaten ditu hitzak. Hau dela eta, hiztuna-

ren esaldiak ez dira idazlearenak bezain luze edo konplexuak izaten.

Ahozko hizkuntza inguruari edo egoera berezi bati lotuta agertzen da;

baita erabiltzen dugun lengoaia ere, Idatzian, berriz, zehaztasun handiagoa

behar da ingurua edo egoera zein den ondo adierazteko.

Idazleak idaztean ez du irakurlearekin erlazio zuzenik; beraz, ez du ho-

nengandik feedback-ik jasotzen: ez daki ongi ulertu duen ala ez, argitasunik

behar duen ala ez. Hizketan, ordea, izaten dugu feedback-ik, bi motatakoa

izan ere: ahozko eta ez-ahozkoa. Azken hau aurpegiaren eta eskuen keinuz

edo jarrera desberdinez ematen da. Badira mezuak igortzeko beste bide ba-

tzuk ere: ahotsaren bolumena, erritmoa, geldiuneak. ..Batzuetan garrantzi-

tsuagoa izaten da nola esaten dugun zer esaten dugun baino.

Idaztean, berriz, ezin elementu guzti horiek erabili, nahiz eta izan zen-

bait baliabide, puntuazioa edo azpimarratzea kasu, zerbait enfatizatzeko era-

bil daitezkeenak. Hala ere, oro har, elementu linguistikoak besterik ez ditugu

erabiltzen geure mezua idatziz transmititzeko: esaldien egiturak, esaldien
arteko loturak ...

Azkenik, esan dezagun hizkuntza batean hizketan jakiteak ez duela

hizkuntza horretan idazten jakitea esan nahi. Mintzamena pertsonarekin ba-

tera garatzen da. Jeneralean denbora luzea ematen dugu hizketan, inolako

ahalegin berezirik egin gabe. Idazmena, aldiz, ikasprozesu batean ematen

da, zenbait forma idatzi eta egitura landuz, ideiak nola antolatu ikasiz, ira-
kurleak mezua uler dezan ...

B) Eguneroko bizitzan idazten duguna

1. Zer idazten dugu?

Idazmenaren lanketa bultzatzeko eta ikasleengan motibazioa sortzeko,

oso garrantzitsua da eguneroko bizitzan idazketak duen funtzioa eta balioa
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ikusteraztea, geure arteko komunikazioa idatziz ematen bait da maila ba·

tean. Txekeak, oharrak, zerrendak, eskutitzak, errezetak. ..eguneroko idaz-

kiak ditugu; beste batzuk, berriz, aldizkakoak bakarrik: idazlanak, egitarauak,

bilera-aktak, laburpenak, curriculum vitae ...

2. Testuaren ezaugarriak

Aipatutako edozer gauza idazten dugula ere, testuak sortzen ditugu. Eta

testua ez da esaldi-pilaketa hutsa; helburu zehatz bat betetzeko asmo edo

behar batzuek sortutako unitate komunikatiboa dugu testua. Esanahi osoa

du eta bi motatako koherentzia behar du izan: testuaren eta hizkuntzaren

sistemaren arauek sortutako koherentzia eta idazlearen asmoak eragindakoa.

Ikus ditzagun banan-banan testuaren ezaugarriak: zuzentasuna, egoki-

tasuna, koherentzia eta kohesioa.

2.1. Zuzentasuna

Fonetika, ortografia, morfosintaxia eta lexikoaren inguruko ezagutza gra-

matikalak sartzen dira ezaugarri honetan.
Irakasleek zuzentasunari eman izan diote garrantzia orain arte. Idazme-

na lantzeko ohizko ariketetan ortografia eta gramatika-akatsak bakar-bakarrik

zuzendu ohi dira. Izan ere, komunikazioa lortzeko beharrezkoa bait da eza·

gutza gramatikala edo arauen aplikazioa. Bakoitzak arauak bere erara era-

biliko balitu, ezingo genuke elkar ulertu. Hala ere, ezin ahaztu zuzentasuna

bezain garrantzitsuak direla egokitasuna, kohesioa eta koherentzia idazme-

na garatu eta ebaluatzean.

2.2. Egokitasuna

Edozein hizkuntzak ditu aldakiak. Elkarte linguistiko bateko lagun guz-

tiek ez dute berdin hitz egiten eta idazten. Egoera komunikatibo guztietan

ez da hizkuntza modu bakarrean erabiltzen.
Esaterako, euskaraz idaztean, aurrenik, euskalki bat edo hizkuntza stan-

darra erabil daiteke. Batera edo bestera egiteak bere ondorioak ditu

ulerkuntza-mailan. Bigarrengoz, egoera bakoitzak errejistro berezi bat es-

katzen du. Honako hauek dute zerikusia errejistroan: gaiak (orokorra ala

espezifikoa), komunikatzeko bideak edo kanalak (ahozkoa ala idatzia), ko-

munikazioaren helburuak (informatzea, konbentzitzea ...), komunikatzen ari

direnen arteko lotura (formala, informala).

Horiek horrela, egokitasuna dugu erabili behar den hizkuntz barietatea

(euskalkia/standarra) eta errejistroa (orokorra/espezifikoa, ahozkoa/idatzia,

objetiboa/subjetiboa eta formala/informala) determinatzen duen testuaren

ezaugarria. Beraz, hiztun edo idazle gaituek hizkuntza egoki erabiltzen du-

tenak dira.
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Egokitasun-akatsak hainbat kasutan zuzentasun-akatsak baino larriagoak

izan daitezke. Ezin, beraz, egokitasuna landu gabe utzi.

2.3. Koherentzia

Egoera bakoitzak berari dagokion informazio-multzo konkretua eska·

tzen du. Testu batean informazio garrantzizkoak eta beharrezkoak daude

alde batetik, eta behar edo garrantzirik gabekoak, bestetik. Hitz egin edo

idaztean bereizi egin beharko dira bi informazio-mota hauek. Horrezaz gain,

garrantzizko informazioak modu jakinean egituratu behar dira: nahasteke,

ordena logiko eta ulergarrian.

Horiek horrela, koherentzia dugu informazioa aukeratu (garrantzizkoa/ez

garrantzizkoa) eta egitura komunikatibo konkretu batean (sarrerak, atalak,

ondorioak ...) eratzen duen testuaren ezaugarri bat.

Hiztun edo idazle ona ez da handik eta hemendik ibiltzen; ez ditu gau-

zak nahastuta eta ordenarik gabe adierazten. Garrantzizko informazioak be-

reizi eta ordena logiko eta ulergarrian ematen ditu. Hitz batean, koherentea
da.

Zoritxarrez, gehienetan ikasleak ez dira idazle trebeak izaten, eta era-

kutsi egin behar izaten zaie ideiak garbi eta logikaz azaltzen, teknika batzuk
erabiliz.

2.4. Kohesioa

Esaldi diferenteak elkarrekin lotzen dituen testuaren ezaugarria da ko-
hesioa.

Testu bat osatzen duten elementuak (hitzak, esaldiak ...) elkarrekin lo·

tuak joaten dira, estu lotuak joan ere. Elementu hauek elkarri lotzeko era-

biltzen diren mekanismoei kohesio-formak deitzen zaie eta mota desberdine-

takoak izan daitezke: erreferentziak, elipsiak, juntagailuak ...

Mekanismo hauen funtzioa esaldi bakoitzaren interpretazioa ziurtatzea

da, beste esaldiekin batean, hau da, testuaren esanahia osorik ulertuko dela

ziurtatzea. Kohesio-formarik gabe, esaldi-zerrenda lokabe eta ulergaitza li-
tzateke testua.

Idazle onak egoki lotzen ditu testu bateko esaldiak kohesio-forma era-

biliz. Hona hemen, hauetako batzuk:

Erreferentziak

Hitz batzuek ez dute berez esanahirik eta beste hitz bati esker hartzen

dute; adibidez, izenordeak, erakusleak, eta zenbait adberbiok. Esate batera·
ko, ondorengo han adberbioak:

Begira ezazu Axularren Hiztegia. Han aurkituko duzu hitz horren tes-
tuingurua.
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Loturak (juntagailuak)

*Koordinazioa:

-kopulatiboak (eta),

-adbertsatiboak (baina, ordea, aldiz ...),

-disjuntiboak (edo, ala).

*Subordinatuak: erlatiboak, konparatiboak..,

"Lotura adberbialak

Adibidez:Hamabietan aurkeztuko da Donostiako Arraun-Lehiaketa. Le

henengoz, arraunlarien ordezkariak bilduko dira; ondoren,

prentsaurreko bat emango dute antolatzaileek. Donostiako al-

kateak ere zerbait esango du bertan.

Ordezkapena

Ordezkatzeko hitzak errepikan ez aritzeko erabiltzen dira. Sinonimia·

ren bidezko ordezkapena ematen da, adibidez honako honetan:

Atzo gauean Andoaingo 1 eskolan 1 gazte-talde bat sartu zen

lapurtzeko asmoz; 1 ikastetxeko 1 zuzendariaren iritziz ...

Elipsiak

Hauen bidez isildu egiten dugu zenbait hitz edota esaldi. Testua ondo

ulertzeko testuinguruaz baliatu behar dugu.

Adib.: Inaki bazkalondoan atera da etxetik. <lJ hondartzara joan da eta

<lJ ez du esan noiz itzuliko den.

<JJ: liiaki izena isiltzen da.

Erlazio lexikalak

Hauek hitzen arteko erlazioak dira, testuari batasuna eta lotura ematen

dizkiotenak. Antonimoak dugu horietako bat.

3. Nola idazten du idazle trebeak?

Ikusi dugunez, gure arteko komunikazioa idatziz ematen den neurrian,

mota askotako testuak idatzi behar izaten ditugu. Testuaren ezaugarriak ere

aipatu ditugu: zuzentasuna, egokitasuna, koherentzia eta kohesioa. Baina nola

idazten du idazle trebeak? Zein prozesuri jarraitzen dio testua sortzeko? No-
lako estrategiak erabiltzen ditu?

Ikus dezagun eskema batean {.1)idazleak jarraitutako prozesua.
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Eskeman ikusten denez, ondo menderatzen ez duen testu-motaren bat

idatzi behar duenean, idazleak ez du zuzenean idazten. Idazteko ereduak

bilatzen ditu. Eredu hauetan bere testua egiteko puntu interesgarriak az-

tertzen ditu: egokitasun-maila, informazioaren antolaketa, kohesio-formak ...

Bigarrenik, idazten hasi aurretik, idazkia nork irakurriko duen eta idazki

horrek zer funtzio bete behar duen edukitzen du gogoan. Testuak egokia

izan behar bait du irakurle eta betebeharreko funtzioarekiko.

Egokitasuna buruan duela, koherentziaz arduratzen da idazlea. Lehen-

dabizi, burura datozkion bezala idazten ditu ideiak, Ondoren, aukeratu eta

ordenatu egiten ditu, testuaren eskema orokorra eginez.

Orduan, testuaren eskema orokorrari jarraituz hasiko da idazten. Le-

hendabizi esaldiak orri batean idatzi ohi ditu zirriborro bat edo bi eginez

eta gero garbira pasatzen ditu. Idazle trebeak esaldiak era bat baino gehia-

gotan idazten bait ditu, perpausaren moldea, egitura sintaktikoa, hitzen or-

dena, hitz batzuk eta abar aldatuz.

Horrezaz gainera, testua idazten ari denean, geldialdi asko egiten ditu,

idatzitako zati bakoitza behin baino gehiagotan irakurriz, eta testuaren esa-

nahi orokorra, atalak, ideiak. ..behin eta berriro aztertuz. Izan ere, batzuetan

testuaren egitura birformulatu egin behar izaten da, bertan sartzeko modu-

ko ideiak bururatuz gero.

Ondoren testuaren kohesioaz arduratzen da idazlea, esaldiak kohesio-

.formen bidez lotu eta pasarteak idazten ditu testu osoa sortu arte.

Azkenik, testua irakurriko du, ortografia, puntuazio eta gramatika-mailan

egindako akatsak zuzentzeko.

C) Idazketaren helburuak

Mintzamenaren atalean ezagutza/trebetasunaren arteko bereizketa aipa-

tzen genuen. Bereizketa honen garrantzia alor bakoitzean eman beharreko

tratamendu metodologiko berezian oinarritzen zen. Idazmenaren kasuan gau-

za bera gertatzen da. Bi helburu metodologiko ezberdin kontutan hartu be-

har dira: hizkuntza bera eta idazmena trebetasun bezala. Honen ondorioz,

bi ariketa-mota ezberdin erabili beharko dira helburu metodologikoaren

arabera. Hala ere, hizkuntza eta idazmenaren artean ez dago muga zeha-

tzik, eta zenbaitetan zaila gerta daiteke ariketa bat zein lantzeko den eraba-

kitzea.

Beraz, klaseko idatzariketek bi helburu nagusi ezberdin izan ditzakete:

hizkuntza eta idazmena. Ariketa hauek continuum bat (.2)osatzen dute: mu-

tur batean hizkuntza bakarrik lantzeko ariketak daude, beste muturrean,

idazmena lantzekoak eta erdian, berriz, biak lantzeko ariketak. Zenbait ka-

sutan enfasia hizkuntzan jarriko da eta beste zenbaitetan idazmenean.

J 1 1 1

Hizkuntza lantzeko Hizkuntza eta idazmena lan- Hizkuntza eta idazmena Idazmena gara-

ariketak tzeko ariketak, enfasia hizkun- lantzeko ariketak, en- tzeko ariketak

tzan jarrita fasia idazmenean jarrita

.2
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1. Hizkuntza lantzeko ariketak

Hizkuntza helburu duten ariketa gehienetan, ahoz landutako hizkuntz

formak lantzen dira idatziz errefortzu gisa. Beste zenbaitetan, ariketa hauen

helburua eman berri diren hizkuntz formak ikasleek menderatzen dituzten

ala ez ikustea da.

Mota askotako ariketak erabiltzen dira: hutsuneak bete, euskaratu, galde·

-erantzunak, okerrak zuzendu, esaldiak transformatu, aukera anitzeko galde·

rak ...

Ariketa hauek 4. kapituluan aztertu dira eta hemen, luzatu gabe, idaz-

mena trebetasun bezala garatzea helburu duten ariketetara pasako gara.

2. Idazmena lantzeko ariketak

Idazmenaren garapena hiru etapatan mailaka daiteke: esaldia, esaldi lo·

tuak eta testua. Idazmena garatzeko ariketek, beraz, hiru etapa hauek lan·

du beharko dituzte errazenetik zailenera. Ezin zaie ikasleei testuak sortzeko

eskatu, esaldiak lotzen ikasi ez badute. Ikus dezagun garapena eskema ba·

tean (.3).

1 - 1 1

1 ESALDIA ] 1 ESALDI LOTUAK 1 1 TESTUA 1
1 1 1

Zuzentasuna Koherentzia/Kohesioa Egokitasuna

Ortografia, puntua- Ideien garapena, kohe- Estiloa, funtzio komuni-
zioa, gramatika ... sio-formak ... katiboa. Irakurlearekiko

eta kontestuarekiko ego·
kitasuna ...

.3

Idazmena garatzeko ariketak sailkatzeko, honako lau erizpideok hartu-

ko ditugu kontutan: zuzentasuna, koherentzia, kohesioa eta egokitasuna lan·

tzeko ariketak.

2.1. Zuzentasuna lantzeko ariketak

Ariketa hauen helburua ortografia, puntuazioa eta gramatika lantzea da.

Gramatika lantzen duten neurrian, hizkuntza lantzeko ariketak ere badira,

3.1. atalean aipatutakoak, alegia.

Hona hemen, adibide gisa, honelako bi ariketa:

*H-rik gabeko testu batean, ikasleek h-ak behar diren tokian jar·

tzea.
*Gaizki puntuatutako testuan, ikasleek beharrezko puntuazio-

-zeinuak dagokien tokian jartzea.



Idazmena lantzen 345

2.2. Koherentzia lantzeko ariketak

Ariketa hauen bidez, ideiak garbi, era egituratu, logiko eta ulergarrian

azaltzen ikasiko dute ikasleek.

Mota askotako ariketak erabil daitezke koherentzia lantzeko. Hona he-

men zenbait adibide:

*Ikasleei testu batetik ateratako pasarteak eman, testuan egoki ditzaten.

"Ikasleei testu baten parrafoak nahasian eman, ordena ditzaten. Lehen-

bizi, parrafo bakoitzaren ideia nagusia esaldi batean laburbilduko du-

te. Ondoren, parrafoak ordenean jarriko dituzte. Azkenik idazleak era-

bilitako egitura konparatuko dute beraiek aukeratutakoarekin.

"Narrazio baten ekintzen zerrenda eman, ikasleek narrazioa idatz

dezaten.

"Ikasleei testu bat eta honen egituraren eskema banatu, ideien azalpe-

nari errepara diezaioten. Ondoren, bigarrena emanda, beraiek atera be-

harko dute testu horren eskema.

"Testu baten eskema eman, ikasleek parrafoak ordena ditzaten.

Ikus dezagun, adibide gisa, edozein idazlanetan koherentzia lantzeko

erabil daitezkeen bi estrategia.

-Ikasleei idazlanaren eskema (.4)aurretik ematea. Adibidez,

«Alkoholismoa» ariketa (Bergarako UNED, 1986,203. or.).

" ALKOHOLISMOA " ariketa
Sarrera:

-Edateko ohitura gizakiaren historian.
-Jakinez gero, datu historiko batzuk azaldu.

Zergatiak:
-Inguru sozialaren eragina:

•Errito sozialak.
*Prestigioa (gauza garestia ...).
*Kontsumismoa (publizitatea, interes ekonomikoak).
"Familia (zer ikusi, hura ikasi).

-Ihesbidea:
*Langabezia.
*Familia.
*Frustazioak (profesionalak, sentimentalak).

Ondorioak:
-Pertsonalak,
-Farnilikoak.
-Frustaziozkoak,

Datuak:
-Orokorrak.
-Bertakoak.

Soluziobideak:
-Egiten dena: *Erakunde ofizialek.

*Beste erakunde batzuek.
-Egin daitekeena.

Konklusioak:
-Irtenbideak.
-Eritzi pertsonalak.

.4
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-Ikasleak agindu hauek bete araztea (.5).

Lenehengo, idatzi hamar minututan bururatzen zaizkizun ideia guztiak; on·
doren, irakur itzazu idatzitako ideia guztiak eta erabaki zeintzuk ken daitezkeen,
garrantzirik ez dutelako.

Gero, sailkatu ideiak multzotan, eta erabaki zein izango litzatekeen, bai mul-
tzoak beren barruan bai beren artean antolatzeko ordenarik egokiena.

Orain, idatz ezazu parrafo bakoitza. Lotu ideiak hitz, esaldi eta lotura ego-
kien bitartez.

Azkenik, idazlanaren edukia bere osotasunean harturik, idatz itzazu sarre-
ra eta bukaera egokiak.

2.3. Kohesioa lantzeko ariketak

.5

Ariketa hauen helburua kohesioa lantzea denez, ikasleek testua osa-

tzen duten elementuak kohesio-formen bidez elkarrekin lotzen ikasiko dute.

Kohesio-formak mota askotakoak izan daitezkeela aipatu dugu: errefe-

rentziak, loturak, ordezkapena, elipsiak, erlazio lexikalak ...

Ikus dezagun, beraz, nola lan daitekeen kohesioa.

-Esaldi zerrenda hutsa eman, ikasleek lotuz testu bat sor dezaten.

-Loturak ezabatuta dauden testuan ikasleek hutsuneak beteko dituzte.

-Ikasleei testu bat eta honen egituraren eskema banatu, elkarrekin kon-

para ditzaten. Ondoren, egituraren eskema aldatuta eman, eskema be-

rriari dagokion testua berridatz dezaten, kohesio mailan (loturetan,

erreferentzietan) egin beharreko aldaketei erreparatuz.

-Ekintza zerrenda eta lotura batzuk eman, testua idatz dezaten.

-Ikasleek testu batean azpimarratutakoek zeri egiten dioten erreferen-

tzia bilatu beharko dute.

-Ikasleek testu bateko lotura bakoitzak zein funtzio betetzen duen adie-

raziko dute.

Ikus dezagun adibide bat (.6) kohesioa lantzeko.

Ikasleei zenbait lotura multzo eta hauek betetzen dituzten

funtzioak (Bergarako UNED, 1986, 186-189.orr.) banatuko

zaizkie elkar ditzaten.

A

Dakigunez,
Dakigun bezala,

Esan bezala,
Esan den legez,

Esan denez,
Ikusten denaz,

Ezaguna denez,

Jakina duqunee,

Esaldien hasieran eta nolabait aurretik esa
nikoaren ondorioa ematekoak. Esangura.
kontsekutiboa dute.



B

zera
hauxe
ondokoa
ondoko hau

Gainera,
Bestalde,
Modu berean,
Era berean,
Halaber,

Hala ere;
Bestalde,
Haatik,
Hala eta guztiz,
Baina
Hala eta gm:liz erei
Edozertara,
Edozein kasutan,
Edozein eratan,
Edozein modutan,
Pena den,
Dena dela,
Nolanahi (ere),
Edonola (ere),
Edozelan (ere),
Zer esanik ea,

Orduan, ba.
Beraz,
Honela, (horrela, hala),
Honela, ba,
Horregatik;
(Gehienetan, koma bat jarri ohi
da hauen ondoan.)

.ordea,
,ostera,
.berrtz,
aldiz,
,aitzitik,
,alderamziz,
,bestalde,
.baina
,alabaina,

,esaterako,
,esale baterako,
.adibldez.
.kasu,
.bau da,
,hots,
.hala nola,

delakoa
Izenekoa
aipaturikoa.
famatua

Ene ustez,

Nire ustean,
Nik uste,
Ene eritaia,
Nire eritxtan,
Uste dudanez,

hain zuzen (ere)
prexeaki
noski
behintzat
bederen
behtntk-hshln (behinipehln)

c

D

E

F

G

H

I

J
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2

.Esaldien hasieran eta aurreko esaldiaren
kontrako 2erball edo mugaren bat adieraz·
teko erabiltzen direnak.

(Hauen ondotik gehienetan, koma bat jani
ohi da.)

Aurrekoesaldien arrazonamenduaindar-
tzera datozen esaldien hasletan Jartzeko ko-
ma dinak.

Azalpen edo adibideak emateko erabil·
Izen direnak. Normalean tartean [artzen ba·
dira ere, hasieran eta bukaeran ere jar
daltezke.

Ant•erako dira esaldi adbertsatiboak lo·
tzeka erabiltzen direnak.

Azalpen-modura edo atzetik erabiltzen
direnak.

Aposii;io-modura. erabiltzen direnak, aurre-
tik doan izena.aapimarkatu edo egin nahi de-
nean hejn eueen ere.

Galdegaiaren funtzioa arintzeko, izenordain
edo esaldi-ordain gisa aqed direnak.

Atzetik datozen hitzak norberaren eritzi soila
direla adierazleko erabiltzen diren ko-
mcdlnak.

Esaldien hasieran jani ohi dira eta norma-
Jean koma bat jartzen da ostean, esaldi ar·
dian edo bukaeran jarri badaite~e era

Aurretik esandako zerbaitetan -edo jaki-
na den zerbaitetan- oinarrituz, arrazena-
mendu bat egiten hasi nahi denean, e:ra
honetako sarrerak erabil daitezke.

Hauek esaldien hasieran jartzen dira gehie·
netan, eta ondoren koma dator ia beti.

3

4

5

6

7

8

9

10

«v·or 'I·6 'g-s 'H-L 'f-9 '.:I·s'a-v o-s n-e 'a-t :eo~znros)
.6
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2.4. Egokitasuna lantzeko ariketak

Lehen esan dugunez, erabili behar den hizkuntz barietatea eta erregis-

troa determinatzen duen testuaren ezaugarria da egokitasuna. Beraz, egoki·

tasuna lantzeko ariketetan ikasleak erregistroak, formalitate-maila ...landuko

ditu.

Egokitasuna lantzeko honako bi estrategia hauek erabil daitezke:

-Ikasleek testu-mota ezberdinak irakurri eta irakasleak egokitasunaren

alderdia azpimarratzeko ariketak edo galderak prestatuko ditu, ikas-

leak idazleak egoki izateko erabilitako baliabideez kontura daitezen.

-Klaseko idazlanak helburu bat betetzeko egingo dira eta irakurle jakin

bati zuzenduak. Izan ere, eguneroko bizitzan idazten den gehiena hel-

buru jakin batekin idazten da eta irakurle jakin bati zuzentzen zaio.Hain-

bat ariketatan, berriz, inolako helbururik gabe eta zernolako irakurleari

idazten dioten jakin gabe idazten dute ikasleek. Horrela egokia izatea

zaila ezezik, ezinezkoa ere egiten diogu ikasleari.

Ikus dezagun adibide gisa nola aldatuko genukeen ohizko idazlan bat

egokitasuna lantzeko.

Eman dezagun idazlana honako hau dela:

"Egizu idazlan bat astebukaeran egindakoa kontatuz"

Horrela emanda oso zaila gertatuko zaio ikasleari egoki izatea, honako

galdera hauek sortuko bait zaizkio idaztean: nori idatzi behar diot?, zertara-

ko?, zein formalitate-maila erabiliko dut?, zein erregistro? ...

Ariketa hau egokitasuna lantzeko aproposa izan dadin, nahikoa litzate-

ke idazlanari helburu zehatza eta irakurlea ematea.

Adibidez (.7):

-Klasea hirutan banatu eta talde bakoitzari honako fitxa bat

emango zaio.

A Taldea
Hamalau urte dituzu eta hau da oporretan lagunekin irten zaren lehen-

biziko aldia. Zure ama urduri gelditu da etxean, Benidorren zaudete. Ama
lasaitzeko, idatz iezaiozu asteburu honetan egindakoa kontatuz.

B Taldea
Benidorren zaude oporretan. Zure nagusiak ere datorren hilabetean etor-

tzeko asmoa du, baina aspertuko ote den beldur da. Eskutitz bat idatzi be-
har diozu, asteburuan egin duzuena kontatuz. Zure eskutitza irakurri ondo-
ren erabakiko du Benidorrera etorri ala ez.

C Taldea

Lagunekin zaudete oporretan Benidorren eta oso ondo zabiltzate. Zuekin
etortzekoa zen lagun batek istripua izan zuen eta ospitalean dago. Idatz iezaiozu
eskutitz bat, asteburuan egindakoa kontatuz.

-Talde bakoitzak bere eskutitza idatziko du.
-Ondoren erretroproiektorea edo fotokopiak erabiliz, egokitasunari

dagozkion aspektuak azpimarratu, komentatu eta zuzenduko dira, beha-
rrezkoa baldin bada.

Aldaera: Ariketa honetan funtzio komunikatiboa landu nahi izanez gero,
hiru eskutitzak idatzi ondoren, irakasleak jaso eta taldeetan bana ditzake,
erantzuna idatz dezaten.

.7
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D) Idazmena lantzeko eredua

1. Irakurketaren laguntza idazmena lantzeko

Irakurketak asko lagun dezake idazmenaren lantzean, estua bait da bi

trebetasunen arteko erlazioa. Esate baterako, zenbait ikerketatan frogatu izan

denez, Krashen (1984),ez dago idazle treberik irakurle iaioa ez denik. Antza

denez, irakurtzeak lagundu egiten dio idazleari, ibilbidea eskainiz: testu-mota,

testuaren antolaketa, ideien garapena, kohesio-formak, parrafoen antolaketa ...

Azter dezagun zehazki zertan gauzatzen den irakurketaren laguntza idaz-

mena garatzeko, eta nola balia gaitezkeen horretaz idazmena lantzean.

Irakurmenak bi modutan lagun diezaioke idazmenari:

1.Edukia transferituz.

2.Testua eraikitzeko behar diren gaitasunak transferituz (testuaren

antolaketa, parrafoen antolaketa, esaldiak lotzea ...).

Idazmenaren ohizko irakaskuntzan, irakurketa edukia transferitzeko ba·

karrik erabili ohi zen. Gaur egun, berriz, gaitasun kontestuala transferitzeko

erabiltzen da batipat.

Ikus ditzagun bi transferentzia hauek (IH, 1986 b) banan-banan.

1.1. Edukiaren transferentzia

Askotan, zerbait irakurri eta idatzi egin ohi dugu; hala nola, liburuak

irakurri eta apunteak hartu; trenen ordutegiak irakurri eta geure trenarena

apuntatu ...Beste hitzetan esanda, informazioa testu-mota batetik bestera pa-

satzen dugu, prozesu honetan testu berri bat sortzen dugularik.

Onuragarria gerta daiteke horrelako prozesua ikasleekin erabiltzea, egu-

neroko bizitzan emango dena bait da. Nolanahi ere, ikasleari testu-mota erai-

kitzean ez bazaio bestelako laguntzarik ematen, zaila izango zaio testua

idaztea antzeko testuak idazteko esperientziarik ez badu behintzat.

Ikasleak edukia baino laguntza gehiago behar du testu-mota bat idazte-

ko. Nola lortu laguntza hau?

Eguneroko bizitzan, askotan, jaso dugun idazki bati erantzunez idatzi

ohi dugu (eskutitz bati, esate baterako). Kasu hauetan irakurmenak honako

bi puntu hauetan laguntzen digu erantzuna idazten: batetik, edukia idazte-

ko estimulua izan eta, bestetik irakurlea eta idazlearen arteko harremana

nolakoa den erakutsiz.

Horrelako ariketen abantailak agerikoak dira aurrekoaren aldean. Al-

de batetik, ikasleak datu gehiago jasotzen du eta, ondorioz, errazago gerta-

tzen zaio egokia izaten.

Bestetik, ikasleak ez du testu-mota bat irakurri eta beste bat idatzi be-

har. Eskutitza jasotzen badu, eskutitza idatziko du, eta irakurritakoa eredu

gertatzen zaio hainbat arlotan: edukiaren antolaketan, ideien garapenean,

egokitasun-mailan, irakurle eta idazlearen arteko harremanetan ...

Ikus dezagun esandakoa eskema batean (.8).
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EDUKIAREN TRANSFERENTZIA

DESABANTAILAKABANTAILAK

"Informazioa testu-

-mota batetik beste-

ra pasatzea, proze-

su honetan testu·

-mota berria sor-

tzen delarik.

"Informazica izateak

lagundu egiten dio

sormen gutxiko

ikasleari.

"Idatzi beharreko tes-
tu-mota berria iza-
teak esan nahi du
ikasleak lehendik ere
baduela antzeko tes-
tuak sortzeko espe-
rientzia, edo informa-
zioa baino laguntza
gehiago beharko due-
la, testu-mota berri
hori idatzi ahal iza-
teko.

*Eguneroko bizitzan

egiten dugun ekintza

da.

*Jasotako idazki ba·

ti erantzunez idaz-

tea (eskutitzak, ba-

tez ere).

"Ikasleari aurreko ere·
duan baino datu ge-
hiago eskaintzen
bazaizkio ere, ez da
nahikoa ematen
zaion laguntza.

"Informazioa ezezik
irakurlea zein izango
den, eta irakurle eta
idazlearen arteko ha-
rremanak ematen
zaizkio ikasleari.

•Datu gehiago izanik,
ikaslearen idazkerak
egokiagoa izateko
aukera dauka.

"Irakurtzen den testu-
-mota eta idatzi beha-
rrekoa testu-mota bat
bera dira. Ondorioz,
irakurtzen duen tes-
tua eredu gisa erabil
dezake ikasleak.

"Eguneroko bizitzan
egiten dugun ekintza
da.

*Jasoeta erantzuten di-
ren testu-motak lan-
tzeko balio izan
arren, testu-mota ge-
hienak eredu honeta-
tik kanpo gelditzen
dira.

.8

1.2. Gaitasun kontestualaren transferentzia

Irakurketa arrunta egitean, hau da, informazio bila eta esanahiari baka-

rrik begiratuz irakurtzen dugunean, ez diogu testuaren formari dagokion

hainbat aspekturi erreparatzen; hala nola, testuaren antolaketari edo erabi-

litako hizkera-motari. Esanahia oztopatzen ez duten bitartean, irakurle arrun-

tak ez die erreparatzen.
Hori dela eta, ez da aski ikasleentzat irakurketa estentsiboa egitea, idaz-

teko hain beharrezko diren hainbat aspektu formali erreparatzen ez diotelako.

Beraz, beste mota batzuetako ariketak egin beharko dituzte, testua ba-

liagarria izan dadin. Testuaren irakurketa estentsiboa egin ondoren, testua-
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ren hizkera eta antolaketa aztertu eta landuko dira, ikasleak testuko parteen

arteko erlazioez eta esaldien arteko loturez ohar daitezen.

Zeri erreparatu beharko dio irakasleak ariketa hauetan? Irakasleak ka-

su bakoitzean erabaki beharko du, ikasleen beharrak, idazmena lantzeko

klasearen helburuak eta testu-mota kontutan harturik.

Dena dela, hona hemen irakasleak galderen bidez edo ariketak eginez
azter ditzakeen puntu batzuk.

*Irakurlea: Irakurle jakin bati zuzentzen zaio? Zein da irakurle eta idaz-

learen arteko harremana? Zenbat ezagutza amankomuneko suposatzen
da?

*Mezua: Zein mezu komunikatu nahi du idazleak testu horren bidez?

*Testuaren antolaketa: Nola garatzen da ideia nagusia? Nolakoa da ideien
sekuentzia?

*Parrafoen antolaketa: Zein da funtsezko esaldia parrafoan? Nola ga-

ratzen da ideia parrafoaren barruan?

"Kohesio-formak: Zeri egiten diote erreferentzia "hau'; "bera" edo "han"

bezalako formek? Zein funtzio betetzen dute "hala ere", "ordea", "hain
zuzen ere" bezalako loturek?

*Egokitasuna: Zein hizkuntz erregistro maila erabili du idazleak? No-

lakoa da testuaren estiloa?

Eta abar.

Testua irakurri eta aztertu ondoren ere, ikaslea ez da oraindik gai eza·

gutu berri dituen testuaren ezaugarri horiek sortzeko. Testuan ikustean eza·

gutzen ditu; badaki zertarako diren, nola funtzionatzen duten; beste hitzetan,

ezagutza hartzailea edo pasiboa badu, baina ezagutzetik erabiltzera orain-

dik pauso handia eman behar du. Ikasleak ariketa kontrolatuak egin behar-

ko ditu, ezagutzen ikasi duena lantzeko. Bestela esanda, bere ezagutza pasibo
aktibo egiteko.

Eman dezagun ikasleak "hala ere, ba ...ere, arren, nahiz ...eta" formek tes-

tuan zein funtzio betetzen duten ezagutzen duela. Jakina denez, forma hauek

esaldi ezberdinak eskatzen dituzte; baina, gorago esan dugun bezala, uler-

mena oztopatzen ez duen bitartean, ikasleak ez dio formari erreparatuko.

Beraz, ariketa kontrolatuak egin beharko ditu ikasleak, forma horiek erabil-
tzen ikasi arte.

Gaitasun kontestualaren transferentzi prozesuari buruz esandakoa labur-

biltzeko, ikus dezagun honako kuadro hau (.9).

1. Etapa: Irakurketa estentsiboa

*Helburua: Testuaren esanahiaz jabetzea.

*Zertan den: Ikasleek emandako testuak irakurtzen dituzte, testua-

ren esanahiaz jabetzeko. Testuaren aspektu formalei esanahia oz-

topatzen duten neurrian bakarrik erreparatzen diete.

"Hutsunee: Ikasleek, edukiari begiratzeagatik, testuaren aspektu
formalari ez diote erreparatzen.

Gaitasun kontestualaren transferentzia
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2. Etapa: Testuaren ezaugarri formalak aztertzeko ariketak

"Helburuei Ikasleak testuaren ezaugarri formalen funtzioez eta

funtzionamenduaz ohartzea.

*Zertan den: Irakasleak ariketen edo galderen bidez lortu behar

du ikasleek testuaren ezaugarri formalei erreparatzea. Testuaren

ezaugarriak honako hauek izan daitezke: parrafoen antolaketa,

kohesio-formen funtzioa eta esanahia, estiloa, jarrera, testuaren

aurkezpena.

"Hutsuneei Etapa honetan ikasleak testuaren ezaugarri formalen

ezagutza pasiboa lortzen du, baina oraindik ez da gai ezaugarri

formal horiek erabiltzeko.

3. Etapa: Testuaren ezaugarri formalak lantzeko ariketak

*Helburua: Aurreko etapan testuaren ezaugarri formalei buruz lor·

tutako ezagutza pasiboa aktibo egitea.

*Zertan den: Irakasleak ariketa kontrolatuak antolatuko ditu, tes-

tuaren ezaugarri formalak lantzeko.

2. Idazmena lantzeko eredua

Idazmena lantzeko irakurketak eskain dezakeen laguntza ikusi dugu

aurreko puntuan. Orain idazmena lantzeko laguntza horretaz baliatzen den

eredu metodologikoa aurkeztuko dugu (IH, 1986 b).

Eredu honetan bi etapa nagusi bereizten dira: etapa hartzailea eta sor·

tzailea.

2.1. Etapa hartzailea

Etapa honetan ikasleei testu-eredu bat aurkezten zaie, irakur eta azter

dezaten. Etapa honen helburua ikasleak testu bat sortu aurretik testu-mota

horrek eskatzen duen idazkera ezagutzea da. Lortu beharreko ezagutza ho-

ri maila guztietakoa izango da: erregistro-mota, informazioaren garapena,

egokitasun-maila, kohesio-formak ...

Horretarako, lehenbizi, testu-ereduaren irakurketa estentsiboa egingo

dute ikasleek, testuaren esanahiaz jabetzearren. Ondoren, testuaren hain-

bat ezaugarri galderen bidez edo ariketa bereziak eginez aztertuko dira: ira-

kurle-mota, testuaren antolaketa, kohesio-formak, edukiaren garapena, pa·

rrafoen antolaketa, estiloa ...

.9
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2.2. Etapa sortzailea

Etapa honen helburua aurrekoan aztertutako testu-ereduak sortzea da.

Ikasleei etapa hartzailean ezagututako idazkerak praktikan jartzeko aukera

ematen zaie.

Etapa sortzailean honako hiru pauso hauek bereiztuko ditugu: prakti-

ka kontrolatua, praktika gidatua eta praktika askea.

2.2.1. Praktika kontrolatua

Aurreko etapan ikasleak testu-motaren ezaugarriez jabetu badira ere,

oraindik erabiltzen ikasi ez eta ariketa bereziak egin beharko dituzte ezauga-

rri horiek menderatzearren.

Etapa honetan egingo dituzten ariketak erabat kontrolatuak izango di-

ra, akatsik egiteko aukera handirik gabe.

2.2.2. Praktika gidatua

Etapa honetan irakasleak lasaitu egingo du bere kontrola, ikasleei gero

eta laguntza gutxiago eskainiz, akatsak egiten utziz.

2.2.3. Praktika askea

Azkenik, etapa honetan benetako sortzelanari ekingo diote ikasleek, ira-

kurri eta aztertutako antzeko testu bat sortzeko gai izango bait dira inolako

laguntzarik gabe.

Ikus dezagun, beraz, gure ereduaren eskema (.10).

IDAZMENA LANTZEKO EREDUA

1. ETAPA

Testu-ereduaren irakurketa

eta azterketa.

2.'!estuaren azterketa:kohesio-formak,ideien garapena, ego-

kitasuna, etab.

Etapa sortzailea l. Testuaren irakurketa estentsiboa, esanahiez labetzeko.

2. ETAPA

Etapa hartzailea

3. lda.zlankontrolatua:Ikasleak idazten hasten dira, baina oso

ariketakontrolatuakdira. Ez dute akatsikegiteko aukerarik.

Lehengoaren antzeko testua-

ren sorketa

4. Idazlan gidatua: Ariketak ez dira hain kontrolatuak, baina

nolabaiteko laguntzaeskaintzen zaioil<>Weariidazterakoan.

5. Idazlanlibrea: l!nrreko etapebul kontrolpean Ikasieta landu

dena, azkenean kontrolik gabe idatz dev.ake ikasleak.

Ikaslea gai izango da inolakolaguntzarik gabe antzeko tes-

tu bai sortzeko.

.10
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Orain ikusiko dugu nola gauzatzen den aurkeztutako eredua idazmena

lantzeko "Oilarraren promesa" izeneko ariketan (HABE, 1986c) (.11).

OILARRAREN PROMESA
HELBURUA: Testuaren koherentzia lantzea.

Pertsonen deskripzioak lantzea.

NOLA EGIN:

1. Etapa hartzailea

LL Testuaren irakurketa

Ikasleek lehenengo testua (Irigoien, 1976,51-53,orr.),isilka irakurri eta on-

do ulertuko dute.

1.2. Testuaren azterketa

Ondoren deskripzio hori egiteko erabili den eskema ikusiko dute eta tes-

tuarekin konparatuko.

2. Etapa sortzailea

2.L Idazlan kontrolatua

Bigarren testua (Irigoien, 1976,57-59.orr.] emanda, beraiek atera beharko

dute testu horren eskema.

2.2. Idazlan gidatua

Lehenengo testuaren eskemaz baliaturik, Don Esteberen deskribapena

idatziko dute testua berriro irakurri gabe.

2.3. Idazlan librea

Gero, ikasle bakoitzak pertsonaia famatu baten deskripzioa idatziko du,

baina idazten hasi aurretik, erabiliko duen eskema zehatza egingo du. Ez

dio inori pertsonaiaren izena esango.

Bukatzeko, deskripzio guztiak banan-banan eta ozenki irakurriko dira. Ikas-

leek, hitz egin gabe, liburuan idatziko dute, beren ustez, nortzuen des-

kripzioak diren. Guztiek deskripzioak irakurri dituztenean, bakoitzak esan-

go du berak egindakoa norena zen.

.11

Irakur ezazu testu hau, Juan Mari Irigoienen "Oilarraren promesa" li-

burutik (51-53.orr.) hartua.

Don Patrixioren hurrena Don Estebe zen.

1899. urtean egin zuen sarrera. Don Estebek ha-
gei eta bederatzi urte izanen zituen orduan. Ja-
torriz azpildarra ez izanarren, haren bizitzako

nahia Azpilera etortzea izan zen. Azpil azpian
deabrua zegoela jakinzuenetik,Azpilburuhaus-
te hutsa bilakatu zitzaion.Gizon luzea zen, luze
eta mehar. Sotana batez gordetzen zuen beti
gorputza; lo egiteko ere satanarekin sartzen zen
ohera; sotana horrek guztirako zerbitzen zion:

traje bezala, pijama .... eta ifior aurrean ez zedu

karrean, baita musu-zapi edo serbileta bezala

ere. Hain ongi aprobetJ<aturikosotana hura oso
zikindu zitzaion; hala eta quatia ere, norbaitek
noizbait bixitaren bat egiten bazion, ez zuen so

tana zikin hura aldatzen ikusiko, sotana garbia
zikinaren gainetik jarriko hait zuen. Aurpegia,

gorputzarekin ados, luzea zuen, zurblla, betau

rreko batzuen atzean gordea; begiratua, zorro

tza, eta zorrotza baino gehiago, gogorra. Tanke-
ragatik lagun gutxiko gizona zirudien; argazki
honen barruan, bai kopeta eta bai belarriak

neunikoak zituen; ahoa, berriz, handiegi eta ko-
kotza luzea; bizarra luzatzenutzi ez bazuen ere,
ugaria zuen; burua gaztetatiksoildu zitzaian,bai-
na soiltasun hura ondo tapatzen ikasi zuen
parroko-txapel baten bitartez; oro har, aurpegi
hura betaurreko eta begiratu gogor haren itzal-
pean zegoela esan geneza.ke.

Aurpegia alde batetara utzita, gorpu12aso-
tanapean ezkutatzenzuen beti. Halaere, elizma-
tikobatek zioenez, Don Estebe pulpitora igotzen
ari zelarik, sotana azpitik ikusmiratu auen. "Ez
nuen haren atzeko aldea ikusi, zango luza-luze
batzuk baizik; ia leporaino ailegatzen zitzaizkion
hankak", zioen hura ikusita,

Denadela eta gorputza sotanapean gordea
zuenez, Don Esteberen irudia, lirain ezean, nor-
ma! samarra agertzen zen. (Normaltasun hone-
tatik al, begiratua utziko dugu.)

Zer nolatan egin zen apez Don Estebe, sa-
rritan eztabaidatua izanda, haren nortasunari ze-
gozkion puntu guzUakeztabaidatuak izan ziren



bezala. Eta e•tabaidatuak baina gehiago, ko-

mentatuak esanen nuke, zeren eta bere izake-

ra, baldin eta apartekoa bazen ere, ez zen

zalantzak sortzen dituen pertsonaia harietako

batena. Nire lagun sikalogo batek, eliz motikoa-

ren esaldia oroigarri, zera dio, hanka luzeen

konplejoa sendatzeko botikarik onena sotana

jaztea zela, eta horregatik, hain zuzen, egin ze-

la apez. Hori sikologo baten iritzia da; badakit,

eta ene lagunari askotan esan diot, sikologoek

ere nahiko petralkeria esaten dutena. Ni ez noa

hau eztabaidatllera: norbait ados ez balego eta

gal honetaz sikologo harrekin iharduki nahi ba-

lu, esan diezadala; nik emanen nioke zuzenbi-

dea.
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Don Estebe hobeto ezagutzearren beste gai
bat ukituko dugu: urduritasuna.Don Estebe mu-
gimendutik kontrolatzeko ez zen kapaz. Pulpi-
lotik hitz egiterakoan, garraisiz eta keinuz
betetzen zuen bere eginbeharra. Haserretzen
zenean bere aurpegi zurbila gorritu eta begi-
ratua areago gogortzen zitzaion;bazirudien une
horietan begiak betaurrekoen aurretik jartzen

zitzaizkiola.

Gorputzaren deskontrolarekin bat, adime-
naren deskontrola. Honegatik, Don Esteberen
bizitza gertakariez betea dago.

.ll

Erreparaiozu [uan Mari lrigoienek Don Estebe deskribatzeko erabili-

tako eskemari.

Don Patrixioren hurrena Don Estebe zen.
1899. urtean egin zuen sarrera. Don Estebek ho-
gei eta bederatzi urte izanen zituen orduan. Ja-
torriz azpildarra ez izanarren, haren bizitzako
nahia Azpilera etortzea izan zen. Azpil azpian
deabrua zegoela jaklnzuenetik,Azpilburuhaus-
te hutsa bilakatu zitzaien, Gizon luzea zen, luze
eta mehar. Sotana batez gordetzen suen beti
gorputza; lo egiteko ere sotanarekin sartzen zen
ohera; sotana horrek guztirako zerbitzen zion:
traje bezala, pijama..., eta iilor aurrean ez zedu-
kanean, baita musu-zapi edo serbileta bezala
ere. Hainongl aprobetxaturiko sotana hura oso
zikindu zitzaian:hala eta guztizere. norbaitek
noizbait bixitaren bat egiten bazion, ez zuen so-
tana zikin hura aldateen ikusiko, sotana garbia
zikinaren gainetik jarriko bait zuen. Aurpegia,
gorputzarekin ados, luzea zuen, zurbila, betau-
rreko batzuen atzean gordeaj be.giratua, zorro-
tza, eta zorrotza baino gehiago, gogorra. Tanke-
ragatik lagun gutxiko gizona zirudien; argazki
honen barruan, bai kopeta eta bai belarriak neu-
rrikoak zituen; ahoa, berriz, handiegi eta kakat-
za luzea: bizarra luzatzen utzi ez bazuen ere,
ugaria zuen; burua gaztetatiksoildu zitzaion,bai-
na soiltasun hura ondo tapatzen ikasi zuen
parreko-txapel baten bitartez; oro har, aurpegi
hura betaurreko eta begiratu gogor haren itzal-
pean zegoela esan genezake.

Aurpegia alde batetara utzita, gorputza so·
tanapean ezkutatzenzuen beti. Halaere, elizma-
tikobatek zioenez,Don Estebe pulpitora igotzen
ari zelarik. sotana azpitik ikusmiratu zuen. j

1Ez

nuen haren atzeko aldea ikusi, zango luze-luze
barauk baizik;ia leporaino ailegatzen zitzaizkion
hankak", zioen hura ikusita.

Dena dela eta gorputza sotanapean gordea
zuenez, Don Esteberen irudia, lirain ezean, nor-
mal samarra agertzen zen. (Normaltasun hone-
tatik at, begiratua utziko dugu.)

Zer nolatan egin zen apez Don Estebe, sa-
rritan eztabaidatua izanda, haren nortasunari ze-
gozkion puntu gu•tiak eztabaidatuak izan ziren
bezala. Eta eztabaidatuak baino gehiago, ko-
mentatuak esanen nuke, zeren eta bere izake-
ra, bairon eta apartekoa bazen ere, ez zen
zalantzak sortzen dituen pertsonaia horietako
batena. Nire lagun sikologo batek, eliz rnotikoa-
ren esaldia oroigarri,zera dio, hanka luzeen

-Adina

-Iatorrta. Hlailekua.

-ltxure:

-H~ikcia:luze, mehar

-jaekera sotana

b) Aurpegia

-orohan luzea, zurbila

-atalax: -begtraru zorrotza eta gog-orrn

-neurriko kopeta eta br::larriak

-ahoa h<indi.,g:fa
·kolcotz.a. hU-1'.!l.

-hizarra ugaria balne kenduta

-burusoile, txepela

-orohan -aurpegia dauka betaurreko eta

bealratu gogorraren itzalpean

3. Parrafoli

Irudia: lirain cacen, normal samarra

4. PiirrUfoa: Nortasuna:

-vizakera apartekoa eta garbia

=baliteke apaiz sartu iaatea hanka luzeen kon-

pl,jo;ig11.tik

.n
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konplejoa sendatzeko botikatik onena sotana
jaztea zelai eta horregatik, hain auaen, egin ze

la apez. Hori sikologo baten iritziada; badakit,
eta ene lagunari askotan esan diot, sikologoek
ere nahiko petralkeria esaten dutena. Ni ez noa
hau eztabaidatzera: norbait ados ez balego eta

gai honetaz sikologo horrekin iharduki nahi ba-
lu, esan diezadala; nik emanen nioke zuzenbi-
dea.

Don Estebe hobeto ezagutzearren beste gai
bat ukituko dugu: urduritasuna.Don Estebe mu-
gimendurik kontrolatzeko ez zen kapaz. Pulpi-

tolik hitz egiterakoan, garraisiz eta keinuz
betetzen zuen bere eginbeharra. H aserretzen

zenean bere aurpegi zurbila gorritu eta begi-
ratua areago gogortzen zitzaion;bazirudien une
horietan begiak betaurrekoen aurretik jartzen

zitzaizkiola.

Gorputzaren deskontrolarekin bat, adime-
naren deskontrola, H onegatik, D on Esteberen

bizitza gertakariez betea dago.

5 . P 11rr(ffaa : Nortesuna

{

urduri: g-arrai.siaz, keinua

gorputzaren

d~s:kontrola

haserrec gorritu, begiratua gogortu

6. Parralo~: N orLEIBun111:

Adimenaren deskontrole

.11

Irakur ezazu Don Kosmeren deskripzioa (57-59.orr.), eta atera testuari

dagokion eskema.

DonEsteberen ondoan eta, alkate bezala, Don

Kosme kausitu zen. Don Kosmeren itxura hitz ba·

tez mugatzeko, zera esanen dut, ammt gb:ena ze

la; txlki-txikta ez bazen ere, txiki samarra bai

behinik behin, eta tamainakogizona izateko a.reas-

ko falta zitzaion; hamalau urtetako gazte bat zela-

rik, haragiak handitzen hasi zitzaizkion.Moztasuna

kontutan harturik, eta gehienetan ehun eta hamar

kilotatik gora pisatzen zuela esaten badizuet, ge-

hiago gabe zuek pentsa zenezakete Don Kosme-

ren paregabeko loditasunaz. Bere neurritako,

zangoak mehe samarrak zituen; besoak, aurpegia,

lepoa, eta zer ez esan tripa, gizen-gizenak; oro har.

upel baten antzazuen alkateak.Begiak,musuko ha-

ragi lodi eta bekokiaren tartean, atze-atzeanzituen;

sudurra, zabala; ahoak apropos egina zirudien ar-

di bat ahokada batez irensteko; ez zen nolanahikoa

Don Kosmeren ahoa..., edozein unetan haragi bar-

ne guztiak lehertu eta ahotik irtengo ote zitzaizkion

ere azpildat bati baino gehiagori bururatu zitzaion.

Don Kosmek, aitak bezala, abogadutza ikasi

zuen, eta aita bezala ere Azpileko alkate egin zu-

ten. Lege.gizon egin eta aita hil zitzaionean, ez zen

Azpilen sesiorik sortu Don Kosme alkate hautatze-

ko. "Berak gu baino gehiago ulertzen du legeez,

eta hortaz, hobeto gobernatuko gaitu" zioten he-

rritarrek, eta A2pileko herri osoak bere alkatea

izendatu zuelakoan, lasai gelditu ziren; herritar gi-

zarajoek haren aurre-iritzi horiek agintaritzak ze-

maion jakinduriaren Iturritik zetozela, gero beren

agintaritza mantentzeko..., hori ez zitzaionazpildar

bati bururatuko.

Gainerakoan, hitz-jariohandiko gizonazen; ba·

rritzekoa Don Kosmeren berbakeria. Eztabaidaren
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bat scrtzsn zenean, e:dnen zenion arrazoirik uka.

Don Esteberekin, hasera-haseratlk, harreman es-

tuetan ibili zen.

Don Kosmek, lege-gizon maila erakutsi nahi·

rik, behin baino gehiagotan togaz apaindu zuen

gorputza, igandetan batez ere; aldiz, Don Estebe

ez bezala, ez zen toga jantzita lotaratzen. Gorputz

eta itxura atseginik ez bazuen ere, herriko neska

ederrenarekin ezkondu zen. Hala eta guzt!z, jana·

riak zitzaizkionmunduko gauzarik ontsuen. Egu·

nero sei orduz ihardun behar !zatenzuen gosea ase

ahal !zatako.Jan eta hitzbatera egiten zituen uneal-

dietan, hortz eta haginek baso arbatsu batetan gal·

duriko harri koskorrak ziruditen.

Tripa ondo betea zuenean, erraz zitzaizkion

Don Esteberen teoria guztiak onartzea.

Idazleak Don Estebe deskribatzeko erabilitako eskemaz baliaturik,

idatz ezazu zeuk Don Esteberen deskribapena. Ez berriro irakurri idaz-
leak idatzia.

Don 6stebe

Dellkribakela Fisikoa

[

-Iaena

- Zenbait datu biografiko ~ ~~ina
- jaioterria
- bizilekua

- Kanpoko itxura f - fisikoa: luze. mehar

- jazkera· sotana

1. Parrafoa

- Aurpegia; - oroher: Jueea, zurbila

· atalak:. begiratua
- kopeta
·belarriak
· kokotza
-ahoa

- bizarra

- burusoila
- txapela

~orohan aurpegia dauka betaurreko eta begiratu gogor.raren itzalpean.

2. Parraloa
Gorputza: - sotanapean takutatua

- zango luzeak

3. Parrafoa Irudia; lirain eaesn, normal samarra.

Nortaslmaran Deskribaketa

4. Parrafoa · Izakeraapartekoa eta garbia
- E~ dakite 2erga.tik sartu zen apala, agian hanka luaeen konplejcauatik

Gorputzaren deskcnerola
Urduri; ----.... yarraisiaz, keinuz

Haserre: ~ gorritu, begiratua gogortu

Adimenaren deskontrola

6. Parratca

6. Parrafoa

.11
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E) Testu-motak

Oso zaila da testuen sailkapen on eta hustirakorra egitea. Sailkapena

irizpide askoren arabera egin bait daiteke: hartzailea, gaia, funtzioa ...Adi-

tuak ez datoz bat. Guk aukera egin behar eta funtzioa aukeratu dugu irizpide.

1. Idazmenaren zenbait funtzio

Jakina denez, idazmenaren funtzio nagusia komunikatiboa da. Baina ho-

rrezaz aparte baditu beste zenbait funtzio ere: narratiboa, deskriptiboa, iri-

tzi eta sentimenduen azaltzekoa, informazioa transferitzekoa ...

Testu baten makrofuntzioa horietakoren bat izan daiteke, baina norma·

lean testuan ez da funtzio bakarra ematen; hainbat mikrofuntzioz osaturik

egoten da.
Bidaia bateko hutsegiteez kexatzeko egunkari bateko zuzendariari ida-

tzitako eskutitzeko funtzioak aztertuz gero, makrofuntzioa bidaian gertatuari

buruzko iritzi eta sentimenduen azalpena izanik, beste honako mikrofun-

tzioen bitartez lortuko litzateke: bidaiaren narrazioa; hotelaren eta hiriaren

deskripzioak; gertatuari buruzko idazlearen iritzia eta sentimenduak; bidai

agentziaren zuzendariari zerbait eragitea ...
Etapa hartzailean testuak aztertzean, testuaren makrofuntzioa eta mi·

krofuntzioak zeintzuk diren eta nola gauzatzen diren aztertuko dute ikas-

leek, horrela ikas bait dezakete beren testuak hobeto egituratzen.

2. Testu-motak

Testu-mota batzuetan zenbait funtzio izaten da nagusi. Hemen, zenbait

testu-motaren hautaketaren eta hainbat ezaugarriren berri emango dugu.

Testu-mota hauen arteko diferentzia, ideien aurkezpena funtzio logiko des-

berdinetarako izatean datza. Eta ikasleek kasu bakoitzari dagokion ideien

aurkezpen hori nolakoa den ikasi behar dute.

2.1. Narrazioak

Narrazioa gertaera-sekuentzia baten aurkezpena da. Narrazioaren oina-

rrizko antolaketa hiru etapatan banatzen da:

*Kontestuaren aurkezpena: pertsonaiak, tokia, beharrezko informazioa ...

*Gertaeren garapena: kausala edo kronologikoa gehienetan.

*Gertaeren irtenbidea: bukaera.

Eskema hobeto ikustearren, irakur dezagun "Luxiano tratantea eta ma·

kilkariak" ipuina (Aristi, 1987}(.12).
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1. Kontestuaren aurkezpena

Garai bateko Limens gure herriaren ohiturak aztertzea etnografi lan bat izango litzateke. Para-

disu galdu batean bezala, gauza bitxi eta miresgarriak aurkituko genituzke, ohitura harrigarriak,

betirako galdutako Euskal Herri baten seinale eta aztarna garbiak, iragana deszifratzeko alfabeto

bat bezala.

Horregatik, segidan kontatuko dudana urruna eta basatia irudituko zaio zenbaiti. Ez da, hala-

ber, gezurra. Badirudi, niri behintzat atzera begiraturik horrela iruditzen zait, lehenago bizitza gogo-

rragoa zela, ez gaur egun bezain atsegina eta erosoa behintzat. Honek haseratik agertu nahi nuenera

garamazki: ohitura on eta laudagarrien ondoan Limensen ohitura txar eta ilun asko zela garai batean.

Luxiano tratanteak bazekien makilak erabiltzen, Bere buruaren defentsarako zela uste genuen

denok, tratantea izanik, bideetan botatzen bai! zuen bizitza. Inork ez zuen sospetxatu ere egin lapu-

rretarako erabiltzen zituela, lapurretarako eta ...krimenerako.

2. Gertaeren garapena
Luxianok kontatu zuenez, Tolosako feriatik zetorren gau hartan Etxeberria. Begiak loraturik

zekartzalarik, ez omen zen Luxiano ondoan zeukanik konturatu. Oihu egin behar izan zion honek.

-Etxeberrial Geldirik hor!

-Zein dabil hor? Utzi niri pakeanl

-Zuri bai, baina zure diruari ez.

-Zein diru? Nik ez daukat!

Etxeberria eroa zen, baina ez burugabea. Beti labana txiki bat ibili ohi zuen, eta Luxiano gehia-

go hurhiltzerako labana atera zuen. Orriaren dizdira ikusi zuen Luxianok.

-Ez ezazu erokeriarik egin -esan zuen Luxianok- ez dut ezer zure kontra!

-Aldegin orduan nere bistatik! -agindu zion Etxeberriak-

-Dirurik gabe ez!

-Etorri bila.

Zoritxarrekoa izan zen Etxeberriarentzat azken esaldi hau. Gauzak azkar gertatu ziren. Bi ma-

kila motz atera zituen Luxianok. Etxeberrin, urtetan aurrera joana egonik, neurriz gain edana ere

bazegoen. Dobleki baldartuak zituen gorputzeko mugimenduak. Labana aidera bota zion Luxianok

kolpe batez, eta bigarrenak urdailean jo zuen. Etxeberria makurtu egin zen, minez lehertzen. Hu-

rrengo kolpean buruan jo zuen eta konortea galdu beharrean gelditu zen. Luxiano dirua kentzera

hurbildu zitzaion, baina azken indar-apurrak bildurik kontra egin zion artean Etxeberriak. Luxiano,

erabat haserreturik, joka hasi zitzaion berriro, oraingoan hil arte, azkenean zaku-patata bati ari zi-

tzaiola sentitu zuen arte. Dirua kendu eta bere abildade eta azkartasun apartez ezkutatu zen Luxiano.

3. Gertaeren irtenbidea: bukaera
Egunsentian aurkitu zuten Etxeberria zaharra, eta Lirnenseko gehienoi pena eman zigun. E•

genituen aurrerantzean haren kontuak entzungo, ez genuen farrerik egingo haren ateraldiekin. Umore·

-gramo asko galdu ziren Limensen Etxeberriarekin. Luxianok behin eta berriro denon lojika eta

iritziak engainatu zituen. Seigarren krimenean sortu ziren, Limenseko biztanleongan, haren portae-

rari buruzko lehen sospetxak.

Pako Aristi

(Oharra: narrazio-eskema argiago ikustearren, kendu egin dira ipuina-

ren deskripzioak.)

2.2. Deskripzioa

Gauzen, pertsonen, tokien, kontzeptuen eta abarren zehaztasunak ema-

tea da deskripzioa.

Deskribapenak egiteko ez dago narrazioetako bezalako eredu zehatzik.

Hori dela eta, oso zaila gertatzen da deskribatzen erakustea. Hala ere, ere·

du bat eskaintzekotan, hauxe eskain daiteke: lehenbizi, deskribatzen dena·

.12
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ren ikuspegi orokorraz idatzi kontestua ematearren eta, ondoren, deskriba-

tzen denaren atalen zehaztasunez, banan-banan.
Deskribatzeko gakoa aspektu interesgarrien aukeran dago. Baina ez

aukeran bakarrik; izan ere, aukeratutako aspektu horiek zenbaterainoko ze·

haztasunez deskribatu ere erabaki behar bait da. Erabakitzean honako hiru

faktore hauek dute eragina: deskripzioaren helburuak, idazleak irakurlea-

rentzat interes handiko dela uste duenak, idazlearen deskribatuarekiko sen-

timenduak.
Nahiz eta deskribapenak egiteko eredu zehatzik ez izan, komeni zaie

ikasleei idazleek erabiltzen dituzten ereduak aztertzea. Lehen ikusitako "Oila-

rraren promesa" delako ariketan, adibidez, ikasleek Juan Mari Irigoienek

Don Estebe deskribatzen erabilitako eskema aztertu dute. Beste ariketa ho-

nako hau litzateke: gauza bera deskribatzen duten testu ezberdinak eskaini

konparatu eta aztertzeko.

2.3. Azalpena eta argudioa

Azalpenak informazio erreala eman eta zehazten du. Argudioak, berriz,

iritzien aldeko eta aurkako arrazoiak azaltzen ditu. Biek eredu berari jarraitu

ohi diote.
Hona hemen eredua {.13).

Argudioa Azalpena

Eztabaidaren aurkezpena
Gaiaren aurkezpena edo

planteamendua

Iritziak, arrazoiak eta frogak eman
Gaia arrazoitu, informazioa

emanez

Ondorioak atera Ondorioak (edo laburpena)

.13

Argudioetan ematen diren iritziak subjetihoak izan ohi dira, gehiene-

tan irakurlea konbentzitu egin nahi delako. Beste zenbaitetan alde bateko

eta besteko iritziak eta arrazoiak aurkezten zaizkio irakurleari, berak auke-

ra dezan.

Azalpenetan, berriz, irakurleari informazioa eman nahi zaionez gero, nor·

malean informazio horrek objetiboa beharko du izan. Hala ere, askotan idaz-

leak informazio horretaz dituen iritziak eta ikuspuntuak sartzen ditu,

azalpena eta argudioa nolabait nahastuz.

Ikus dezagun argudioa lantzeko "Ehizaren aurka" delako ariketa (HA-
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BE, 1988c). Ariketa batzuk egin ondoren ikasleek honako eskema honi {.14)

jarraituz egin beharreko idazketa gidatua da.

Orain egizu idazlan bat ehizaren aurka, eskema honi jarraituz.

Sarrera
1

•

Zenbaitek ehiza ulertzen eta Naturaren gozamenaguz-
defendatzen badu ere (Ortega tiona da, ez bakarrik ehiz-
y Gasset-en teoria aipatu)... tariena.

t
Lehengo ehizaren ezaugarriak Oraingo ehizaren ezaugarriak

CDI Jateko
1 (!) 1 Jateko ez

1
Ondorioa: Ondorioa:

~ Naturaren oreka •••••••• Naturaren oreka

® I
mantendu. ®! Hiltzeagatik ]

desegin.

Gehiegizko l
animaliak

i
Ehizarikez egiteko arrazoiak

Besteei animaliekin Legeak onartutakoa Animalien sufrimen-
gozatzekoeskubidea ez da beti zuzena iza- dua eta bizitzeko es-
kendu. ten. kubidea.

!
Bukaera. Ohiturak eta legeak aldatu beharra.

.14

2.4. Jendeari gauzak eragin

Azkeneko testu-mota jendeari gauzak eragitea helburu dutenak ditugu,

Eskutitz instituzional gehienak testu-mota honetan sartzen dira. "Insti-

tuzional" hitza esatean, lanbidearekin zerikusia duen idazkia esan nahi du-
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gu, hau da, negozio-eskutitzak, irakasle edo administrari gisa idazten ditugu-

nak. ..Eskutitz pertsonal batzuk ere sar daitezke testu-mota honetan.

Bai eskutitz instituzionaletan bai pertsonaletan funtzio ezberdinak be·

te daitezke: besteak zerbait egitera gonbidatzea, besteri zerbait egiteko es-

katzea, besteri zerbait egiteko argibideak ematea ...Segun eta zein den

testuaren funtzioa, halakoa izango da testuaren antolaketa ere eta kasuan

kasuko mikrofuntzio-sekuentzia emango da.

Adibide-gisa, ikus ezazu "Pobrezia" ariketa (HABE, 1988 c) (.15). Arike-

ta honen makrofuntzioa laguntza eskatzea da.

POBREZIA

HELBURUA

Hizkuntz trebetasunetakoa: Irakurmena, mintzamena eta idaz-

mena lantzea. Egokitasuna lantzea.

Jendeari gauzak eragitea.

IRAUPENA Hiru ordu

MATERIALA IKASLEAREN LIBURUA

NOLA EGIN

Ikasleek bi artikulu" irakurriko dituzte, hunkitu dituzten datu edo

esaldiak zerrendatuz. Idatzitako esaldiak taldeka komentatu on·

<loren, eztabaida-orriko galderen inguruan mintzatuko dira.

Bukatzeko, eskutitz bat idatzi beharko dute oso larri dagoen fa.

milia baten egoera azalduz, laguntza eske. Beste saio batean, es-

kutitz hauen erantzunak idaztea komeniko litzateke.

*JUARISTI, F.: "Estatistikek ikara sortzen dute", Zabalik DV

RIUS, F~ "Pobreak edo hiriaren izkutuko alde iluna", Hemen.

Zure auzokoak oso egoera larrian daude: aita langabezian, ama oso gaiso-

rik ospitalean eta lau seme-alaba txiki etxean.

Orain arte ondo bizitutako familia da, hau da: aitaren soldatarekin bazuten

normal bizitzeko adina.

Aita langabezian gelditu zenetik oso deprimituta ibili da eta ez da dirua es-

katzera ausartzen, 1otsa ematen dio.

Beraz, eskutitz bat idaztea pentsatu duzu, familia honen egoera azalduz la·

guntza eske. Honako toki hauetara bidaltzeko asmoa duzu: Udaletxeko Gizarte·

-Zerbitzura, Caritasera eta Foru Aldundiko Gizarte-Zerbitzura.

F) Idazlanen zuzenketa

1. Idazlanak zuzentzeko eredua

Idazlanen zuzenketak bi zeregin oso ezberdinak izan ditzake idazproze-

suan, epaia edo laguntza modua izan bait daiteke.

Lehenbiziko zereginean irakasleak lan bukatuari erantzuten dio: epai-

.15
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tu egiten du, normalean idazleari nota emanez eta errore guztiak zuzenduz.

Zeregin hau idazketaren ohizko irakaskuntz ereduan eman ohi da. Eredu

honetan, ikasleak idazlana jadanik bukatutzat eman duenez, irakaslearen

lanak ez du inolako eraginik izaten, ordurako idazprozesua amaituta bait

dago.

Ohizko eredu honen idazprozesuaren eskema (.16)honako hau litzateke:

Gaiaren

aukera

Idazteko

prestakuntza

eta

aurre-idazketa

Idazketa

bera

Berridazketa,

akatsen

zuzenketa

Irakaslearen

ebaluazioa

.16

Bigarren zereginean, berriz, zuzenketa idazteko laguntza da, eta ez epaia.

Ikasleak eta irakasleak elkarrekin lan egiten dute. Irakasleak ez du idazla-

na produktu bukatutzat hartzen, eskua sartzen du idazlanean idazprozesua-

ren une ezberdinetan editore eta irakurle laguntzaile bezala. Ann Raimes-ek

(1987)proposatutako ereduan, esate baterako, hartzen da zuzenketa lagun-

tza bezala.

Eredu honetan ikasle-irakaslearen arteko etengabeko elkarreragina ema-

ten da. Elkarreragin honen helburua ikasleari laguntzea da, eta ez idazlana-

ren kalitatea ebaluatzea.

Raimes-ek proposatutako ereduaren eskema (.17)honelakoa da:

Gaiaren

aukera
(ikasleak
edo/eta
irakasleak
egina).

Idazteko
prestakuntza:
aurre-idazketa.

Irakasleak
ikaslearen
oharrak,
zerrendak,

lehen lerroak,
etab.
irakurtzen

ditu eta
aholkuak
ematen dizkio.

Irakasleak eta
ikasleak lehen
behin-behineko
lana irakurtzen
dute elkarrekin
eta edukinari
buruzko
oharrak
eransten

dituzte.

Ikasleak
lehen
behin-behineko
zirriborroa

idazten du.

Ikasleak
lehen
behin-behineko

lanaren
eskema
egiten du.

Ikasleak
bigarren
behin-behineko
lana sortzen du.

Ikasleak
bigarren
behin-behineko
lana irakurtzen
du eta
aldaketak
egiten ditu
galdera·
-zerrenda
baten
laguntzaz.

Irakasleak
bigarren
behin-behineko
lana
irakurtzen du
eta puntu onak
eta ahulak
azpimarratzen

ditu.

Ikasleak
zuzendu eta
berrirakurtzen
du.

Irakasleak
lehenengo
lanetik
hirugarre-
nerainoko
garapena
ebaluatzen du.

Irakasleak
lanari
jarraitzeko
ariketak
ematen ditu,
puntu ahulet<
laguntzeko.

Ikasleak
hirugarren
behin-behineko
lana
idazten du.

.17
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2. Idazlanak zuzentzeko teknikak

Idazlanetan ez da irakaslea zuzenketa egin dezakeen pertsona bakarra,

ezta erroreak gorriz zuzentzea ere erabil daitekeen teknika bakarra. Ikus

dezagun Raimes-ek (1987)idazlanen zuzenketa egiteko proposatzen dituen

teknikak.

2.1. Ohar idatziak

Irakasleak lehendabizi, ezer idatzi aurretik, idazlan osoa irakurri behar

du boligrafoa hartu gabe. Ondoren, ondo dagoena aipatuko du eta lana hobea·

gotzeko zer egin adierazi idazleari, aholku zehatzak emanez; ez bait da na-

hiko berridazteko esatea. Ikasleak pausoz pauso jarraitzeko moduko oha·

rrak behar ditu.

2.2. Idazlanei buruz mintzatzea

Ikasleari lanaren berridazketan laguntzeko biderik onenetako bat bera·

rekin lana eztabaidatzea da. Hau zaila gerta daiteke zenbaitetan, denbora-

ren falta dela eta; baina, hala ere, irakasleak une egokia bila dezake klasea

hasi aurretik, bukatu ondoren edo beste ikasleak lanean ari diren bitartean.

2.3. Galdera-zerrendak

Bai irakasleak eta bai·ikasleek zerrenda bat erabil dezakete zuzenketak

egiteko. Galdera-zerrenda hauetan idazlanean landu nahi denari buruzko gal-

derak azalduko dira; hala nola, puntu gramatikalak, ideien antolakuntza edo

kohesio-formak aztertzeko galderak.

Irakasleak berak erabil dezake horrelako galdera-zerrenda, zuzenketa

ariketaren helburuari hobeto egokitzeko. Ikasleari ere eman dakioke galdera-

-zerrenda, idazlana berrikus dezan. Horrezaz gain, galdera-zerrendak erabil-

garriak dira ikasleek ikaskideen lana irakur eta ebalua dezaten.

2.4. Auto-zuzenketa

Ikasleek beren idazkera kritikoki aztertzen eta hobeagotzen ikasi be-

har dute, beren erroreak aurkitzeko eta zuzentzeko trebetasuna lortzearren.

Dena den, auto-zuzenketak bere une egokia dauka ikasprozesuan. Hasie-

ra batean, ideiak sortzen ari denean, ez luke ikasleak bere trebetasun kriti-

koa gehiegi erabili behar. Bigarren zirriborroa idatzi ondoren hasi beharko

luke ikasleak auto-zuzenketa, horretarako galdera-zerrenda bat erabiliz edo

idazlana besterik gabe zuzenduz eta hobeagotuz.
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2.5. Erroreak zuzentzea

Jakina denez, idazlanak zuzentzea ez da bakarrik erroreak zuzentzea.

Baina garbi dago hauek ere zuzendu beharrean dagoela irakaslea. Dena den,

errore guztiak zuzendu beharko lituzke? Zenbait errore bakarrik zuzendu?

Zeintzuk, ordea? Erroreak ez zuzendu, baina markatu, ikasleak zuzen di-

tzan? Koherentzi mailako erroreak bakarrik zuzendu, gramatika-erroreak

alde batera utzita?

Zuzentzen hasi aurretik, irakasleak ariketaren helburua eduki behar du

gogoan eta haren arabera zuzendu. Bestela esanda, irakasleak ez ditu erro·

re guztiak markatu behar; idazlanean landutakoaren inguruko erroreak edo

esanahia iluntzen duten erroreak bakarrik baizik. Adibidez, ariketaren hel-

burua koherentzia lantzea izanik, irakasleak gramatika eta ortografia-erro-

re guztiak zuzenduz gero, bai berak eta bai ikasleak esaldi-maila ikusiko

dute bakarrik eta idazlanaren helburua, esanahaia eta edukia ahaztu.

3. Idazlan txarren zergatiak

Atal honetan idazlanak zuzentzeko eredua aurkeztu dugu; baita idazla-

nak zuzentzeko zenbait teknika ere. Saia gaitezen orain idazlan txarren arra-

zoiak aurkitzen. Izan ere, irakasleei behin baino gehiagotan gertatu ohi zaie

zuzentzerakoan, idazlana arrasto gorriz beteta uztea.

Honek bi arrazoi nagusi izan ditzake: lehenbizikoa ikasleen prestakun-

tzarik eza eta bigarrena irakasleak idazlana gaizki zuzentzea. Azter <litza·

gun biak banan-banan.

3.1. Prestakuntzarik eza

Kapitulu honen aurreko ataletan idazmenaren garapeneko uneak azal-

du ditugu: esaldia, esaldi lotuak eta testua. Ikasleek etapa hauek errazene-

tik zailenera landu behar dituztela ere azpimarratu dugu. Horrez gainera,

irakurketaren laguntzaz idazmena lantzeko eredua ere aurkeztu dugu, ikas·

leek idazketa sortzailea egin aurretik eman beharreko pausoak azalduz.

Ikasleek berez, prozesu bati jarraituko diote testuak sortu aurretik; ira·

kasleak prestatu behar ditu testuen sortze-lanerako.

Baina hau ez da beti hala gertatzen, irakasleak askotan ez bait dio ikas-

leari eskatzen diona idazteko prestakuntza egokirik ematen: etapa hartzai-

lerik edo idazketa kontrolaturik gabe testu-mota berriak idaztea agintzen

diolako, edo esaldietatik testuak idaztera pasatzea, parrafoen arloa landu

gabe ...

Ikus dezagun adibide gisa (IH, 1986b)(.18),prestakuntza - ezaz eman ohi

diren arazo batzuk eta konponbideak.



366 Euskara-irakaslearen eskuliburua

Prestakuntza txarra Konponbideak

idazlera pasataen dira

parrefoen maila landu 1- Parrafoaren kontzepturik eza, ideiak azarean elkartzen

gabe. dira.

Esaldietatik testuak 1 _ Parrafo bat esaldi bakoitzeko.

Sortutako arazoak

- Ikasleentzatdeigarria izango den edu-
kia ematea,

J.

GAIA

Edukia ikaslearen iru-

- Ikasleak ez.du Idazterakoan behar hainbateko arreta
jartzen.

dimenar! uetee. - Irudimen urriko ikasleari osozall egiten zaio bi gauza ba-
tera egitea: edukia bilatu et!'!eduki hori adieraztea.

i.
HlZTEGIA

Edukia ematen zale,
baina eduki hori adie-
raatekc beharko duten

hitlegia ez da landu.

- Idazketan arreta jarri beharrean, hiztegian hitzak begi-

ratzen aritzen dira.

- Hiztegia aurretik irakastea,

- Erabilitako esanahiak, erregistroek eta estiloa ez dira

egokiak.

- Hiztegia ezagutzen duten gai bat
aukeratzea. (Adibidez,beste trebera-
sunen bidez landutako gaia.)

3.

EGOKITASUNA

Ez zaie informaziorik

ematen honako pun-

tuei burua:
- irakurlea zein den,
- irakurlearekiko

harremana. nolakoa
den,

- amankomuneko in-

formazioazein den,

- idazlearen Jarrera
edukiarekiko eta

irakurlearekiko,

- Estiloa ez da egokia, - Eman ez zaien informazioa ematea.

- Ezin da. ikusi ea ikasleak idszsneneen jarrera adierazten 1 - Etapa hartzailean, testuen egokitasun
dakienentz. aspektuak azplmarrataea,

4.
KOHERENTZIA 1 - Parraforik eza.

- Testuen azterketa, parrefcen edukia
eta parraicak idazteko arrazoiak.

ikusiz.

- Esaldiak parrafoetan elkartzeko
ariketak egitea.

- Edukia parrafoetan nola bana dehe-
keen eztabaidatzea.

5. ,- Lotu gabeko esaldiak eta parrafoak.

KOHESIOA
Idazlana egiteko behar - Zentzurik eza,erabilitako loturak bele behar dituzten fun-
diren kohesio-formak taleetarakc egokiak ei; direlako.

- Idazlana egin aurretik loturak eraku-
tsi eta lantzea.

ez dira landu.
- Lotura bera behin eta berriro erahiltzea.

.18

3.2. Irakasleak gaizki zuzentzea

Zuzenketaren helburu nagusia idazmena garatzeko prozesuan ikasleari

laguntzea da. Baina laguntza eskaini ahal izateko, irakasleak ondo zuzen-

tzen jakin beharko du. Zoritxarrez hau ez da beti ematen, irakasleek hona-

ko hiru akats hauek egin ohi bait dituzte zuzentzerakoan.

32.1. Gehiegi zuzentzea

Irakasleek, askotan, ikusten dituzten errore guztiak zuzentzen dituzte,

inolako sistemarik edo helbururik gabe. Zuzenketa hauek gehienbat esaldi-

-mailan gelditzen dira, kohesio, koherentzia edo egokitasuna aintzakotzat

hartu gabe.

Ikaslearentzat ez da batere motibagarria bere idazlana arrasto gorriz be-

teta ikustea.
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Hau gerta ez dadin, ikus dezagun Rairnes-ek (1987,57.or.) irakasleei pro-
posatutako bost printzipio:

"Ikus ditzagun irakasleak beti gogoan hartu behar dituen printzipio oro-

korrak. Hona hemen bost oinarrizko printzipio edo agindu:

1. Ez ezazu lapitza har ikaslearen lana jaso orduko. Deus idatzi baino

lehen, lan osoa irakur ezazu. Harrigarria bada ere, oso zail da irakasle

askorentzat ikaslearen lana eta lapitza batera ez hartzea!

2. Bila itzazu bai alderdi makalak baita zuzenak ere. Esan iezaiozu ikas·
teari zeintzu diren bere ahalmenak.

3. Marka berezirik erabiltzen baldin baduzu (ort, adtz, etab.), ikasleek

ondo ezagutu behar dituzte marka guztiak. Eman iezaiezu ikasleei ere

marka hauek erabiltzeko aukera.

4. Erabaki ezazu akatsei buruz zer egin nahi duzun: akatsak zuzendu

ala markatu bakarrik; mota bateko akatsak bakarrik markatuko ditu-

zun edo klasean ikusitakoak, edo denak. Era berean, gramatikazko aka-

tsei zer nolako garrantzia eman ere erabaki behar duzu. Hau guztiau

erabaki eta gero, azal iezaiezu ikasleei.

5. Gogoan hartu zure eginkizun nagusia ez dela idazlanaren kalitatea

ebaluatzea, baizik eta ikasleari laguntza ematea (irakasle bazara eta ez

epaile huts). Galde iezaiozu zeure buruari zer egin dezakeen ikasleak

idazlana hobetzeko: zer da idazlan honek gehien behar duena?"

3.2.2. Idazlanaren helburua kontutan hartu gabe zuzentzea

Irakasleek egiten dituzten zuzenketek ez dute askotan zerikusirik idaz-

lanaren helburuarekin. Aurreko puntuan aipatu bezala, irakasleen zuzen-

keta esaldi-mailan gelditu ohi da, esaldi-mailako erroreak errazenak gertatzen
direlako zuzentzen.

Eman dezagun ariketaren helburua kohesio-formen lanketa dela. Be·

raz, kohesio-formen arloan eginiko erroreak izango dira zuzendu beharre-

koak; izan ere, zuzenketak esaldi-mailan bakarrik eginez gero, ikasleek ez

bait diete sekulan kohesio-formei erreparatuko.

Zuzenketa egokia izan dadin, irakasleak honako pauso hauek eman be-
harko lituzke:

"ikasleei idazlanaren helburua garbi azaldu,

"idazlana egiteko ikasleak ondo prestatu,

"ikasleei zeri erreparatu behar dioten gogorarazi,

"idazlanak zuzentzerakoan, beronen helburua kontutan hartu.

3.2.3. Sistemarik gabeko zuzenketak

Erroreak ikasprozesuaren barruan kokatu behar dira eta prozesu ho-

nen arabera zuzenketak egin. Ikasle bakoitzaren ikasprozesuaren barruan

aztertuko dira erroreak eta erroreen bilakaera. Honen ondorioa zuzenketa-

rik edo zerbait gehiago lantzeko ariketarik egin behar denentz erabakitzea
izango da.
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Sistemarik gabeko zuzenketak egiten ez aritzeko, fitxa batean idazketa·

ren arloan ikasle bakoitzaren erroreak eta aurrerapenak idatziko ditugu, hau

da, ikaslearen ikasprozesuaren eboluzioa argitzen lagun dezaketen datuak.

Horrela, idazlanak zuzentzerakoan garbiago ikusiko da zer zuzendu behar

den eta nola.
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Azken urte hauetan irakaskuntzaren munduan, eta hizkuntz irakaskun

tzaren arloan batez ere, behar-beharrezkotzat jotzen ditugun baliabideen ar

tean, nabari-nabariak agertu dira ikus-entzunezko baliabideak. Alde bate

tik, teknologiak emandako aurrerapausoek lagundurik eta,bestetik, didakti

ka-mailan burututako ikerketa eta esperimentuen emaitzez baliatuz, ideia

eta elementu berriak sortzen ari dira etengabe.
Dudarik gabe, oso erakargarriak ditugu baliabide hauek, eta honek bi

arrisku ditu:
-Elementu hauek baliabide bezala erabili beharrean, metodo huts bi-

hurtzea: hizkuntz laborategia eta bideoaren kasuak, bereziki.

.Tresna hauen erabilera ikasi beharrean, zaila dela pentsatu eta baz-

tertzea.
Beraz, baliabide hauek duten garrantzia kontutan harturik, oso garbi

utzi behar da beren funtzioa eta izaera. Ez dugu ahaztu behar egoera edota

helburu bakoitzari, elementu edo tresna berezi bat dagokiola, edo, behinik

behin, besteak baino egokiagoa dela.
Ideia hau ardatz bezala hartuz, sar gaitezen ikus-entzunezko baliabideen

munduan, bakoitzak dituen ezaugarri eta funtzio bereziak aztertu eta argi-

tuko ditugulakoan.
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A)Ikus-entzunezko baliabideen sailkapen des

berdinak
Ikus-entzunezko baliabideak sailkatzerakoan, erizpide edo ikuspuntu des

berdinak erabili ohi dira. Hona hemen adibide batzuk:

-LASWELen paradigman aipatzen den MEZUA delakoa nola transmi
titzen den kontutan harturik:

*"Mezua" transmititzeko, irudiaz baliatzen diren tresnak.

"Soinuaz bakar-bakarrik baliatzen direnak.

*"Globalak" edo "integralak" hau da, aldi berean, irudiaz eta soi
nuaz baliatzen direnak.

-Ikas-prozesuan ematen diren pausoak kontutan harturik:

"Ezagutze-etapan erabiltzen direnak.

-Ikusizkoak,

-Entzunezkoak.

*Errepikapen-etapan erabiltzen direnak.
-Ikusizkoak,

-Entzunezkoak,

*Birprodukzio-etapan erabiltzen direnak.
-Ikusizkoak,

-Entzunezkoak.

(Aurreko etaparen parekoak)

"Manipulazio-etapan erabiltzen direnak.

-lkusizkoak.

·Entzunezkoak.

*Produkzio-etapan erabiltzen direnak.

-Ikusizkoak.

·Entzunezkoak.

Beste sailkapen batzuk ere badira, hala nola, irakaskuntzaren helburuen

arabera, mezua ulertzeko eskaintzen dituzten ahalbideen arabera, landu nahi
dugun trebetasunaren arabera etab. eginak.

Artikulu honetan, hasieran aipatutako sailkapenean oinarrituz, hau da,

mezua nola transmititzen den kontutan hartuz, baliabide bakoitzaren des

kribapena eman nahi genuke eta, bide batez, ikus-entzunezko baliabideen
ingurunea argitzen saiatu.

Ikusizko baliabideak erabiltzearen helburuak hauexek dira:
-Giro egokia sortzea.

-Ekintza bat burutu nahi dugunean, ingurune aproposa sortzea.
-Eztabaida bultzatzea.

-Motibazioa sortzea.

-Hitz berrien beharra sortaraztea.

-Aurretik ikasitakoa ateraraztea.

-Ikasleari hitz egiteko behar duen informazioa ematea.

B) Ikusizko baliabideak
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Helburu hauek honela laburbil genitzake: ikasleei behar besteko kon

testu estralinguistikoa eskaintzea irakasten ari garen kode berria, hots, hiz

kuntza ahalik eta erarik argien eta zuzenean eskura dezaten.

Helburu hauek kontutan harturik, beraz, ikus-entzunezko baliabideak

aukeratzean honako baldintza hauek hartu behar ditugu kontutan:

-Ikasleek ondo ikusi ahal izateko, irudiak behar bezain handiak izango

dira.
-Mezua argi eta garbi transmititzeko gai izan behar dute, ikasleek edu·

kinari buruzko informazioa jaso dezaten.

-Edukina ezezik, itxura ere oso garrantzi handikoa da; hau dela eta, ko

lorea, forma, mugimendua, konposaketa eta beste hainbat zehaztasun

kontutan hartuko ditugu. Honek manipulatzeko posibilitate ugari es

kaintzen dio irakasleari.
Azter ditzagun, ikusizko baliabideen artean, gaur egun erabiltzen dire

netatik garrantzitsuenak:

1. Arbela

Aspalditik erabili ohi den tresna dugu arbela; merkea, erabilterraza,

iraunkorra eta eskuragarria izanik, gaur egun ere oso baliagarria da.

1.1. Ezaugarriak

Arbelaren ezaugarrien artean, hauexek dira nabarienak:

-Gelako erdigune bihurtzen da eta ikasleek zer eta noiz ikusten duen

kontrolatzeko aukera ematen dio irakasleari.

-Ikasleen interesa eta atentzioa mantentzen laguntzen du: arbelean idaz

ten, marrazten eta ezabatzen dugun ahala, ikasleek gertatzen den guz

tia ikusten dute, eta zail gertatzen da beren atentzioa galtzea.

-Klasearen erritmoari erraz egokitzen zaio. Beraz, ez du inongo interfe

rentziarik sortzen.

-Ikasleek ere erabil dezakete, beste dinamika batean sartuz.

Ahal bada, saiatu behar dugu beti ikasleak inplikatzen: idazten dugun

bitartean beraiekin hitz eginez eta noizean behin ikasleen aldera begiratuz

(ez da komeni denbora luzean bizkarra emanez aritzea),beraiei idazteko edo

adibideak emateko eskatuz, guk idatzitakoa irakur eraziz, marrazkiak egin

eraziz etab.

1.2. Erabilera

Egoera desberdinetan eta helburu desberdinak betetzeko erabil deza-

kegu arbela. Hauek dira adibide batzuk:

-Aurkezpenak egiteko: marrazkien bidez, eta berauek egiten diren bi

tartean iruzkinak eginez, tresna baliagarria dugu arbela, egitura berriak,

esamoldeak etab. aurkezteko.
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-Aurkeztutakoa ulertu eta gogoratzen laguntzeko: honetarako, diagramak,

eskemak etab. erabil daitezke. Hau kolore diferentetan egitea lagunga

rri izaten da, zenbait puntu nagusi azpimarratzeko.

-Ebakera-ariketak egiteko: norgehiagokako jokoetan, lagungarri gisa.

-Ahozko praktika egiteko: taulak, osatu gabeko elkarrizketak, planoak,

sketch-ak etab. eginez, hizketarako eragingarri edo laguntzarako tres

na egokia dugu arbela.

-Entzute-ariketetan lagungarri gisa: testuingurua emateko.

-Irakurketa-lanean ere lagungarri gisa: hitz berriak edota egitura bere-

ziak arbelean idatziz, marrazkien bidez testuingurua emanez, galderak

arbelean idatziz ikasleen atentzioa testuaren zati zehatz batzuetara zu

zentzeko, informazioaren laburpena diagrama edo taulen bidez egite

ko etab.
-Idazmena lantzeko: ereduak emanez, testuak osatzeko emanez, idazla

nak egiteko hitz batzuk idatziz, diktaketen zuzenketarako erabiliz etab.

Arbela erabiltzean honako aholku hauek jarraitzea lagungarri izaten da:

-Idazkera garbia erabiltzea, letren tamaina zainduz.

-Arbela erabiltzen hasi baino lehen, aurretik idatzitako guztia ezaba-

tzea, nahasketarik ez sortzeko.

-Arbelean idatzi edo margotu behar dena, aurretik nolabait planifikatu

behar da. Horretarako, bi zatitan gutxienez banatu behar da arbela: ba

tean puntu nagusienak azalduko dira {hiztegia, egitura, etab.); bestean,

klasean zehar azaltzen diren hitzak edota behar diren diagramak, tau

lak etab. Guzti hauek, ezabatu egingo ditugu erabili ondoren.

-Arbela behar denean bakarrik erabiltzea, hari lotuegi egotera iritsi gabe.

1,3. Arbela erabiltzeko aholkuak

2. Marrazkiak

Hizkuntz irakaskuntzan oso erabilia den baliabidea da marrazkia. As

kotan arbelean egiteak interes berri bat emango dio klaseari; beste askotan,

berriz, txarteletan aurretik prestatuta eramango dira; horrela, zehaztasun

handiagoz eginak egongo dira eta kolorea ere hartuko da kontutan. Nahiz

kasu batean, nahiz bestean, motibazioa pizteko duen balioa ez dugu ahaztu

behar eta, noski, edozein irakasle marrazki sinpleak egiteko gai dela esan

genezake.

Marrazkiak egiterakoan honako puntu hauek hartu behar dira kontutan:

-Marrazkiak nahikoa handiak izango dira, hobeto bereiztu ahal izateko.

-Espazioan ondo antolatuta agertuko dira.

-Sekuentzia batean agertzen badira, logika-maila bat mantenduko da.

Bestalde, marrazkiak ondoko gauza hauetarako erabil daitezke:

-Aurkezpenak egiteko.

-Drillak egitean, ordezkapenerako lagungarri gisa.
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-Elkarrizketetan, zuriuneak betetzeko edota elkarrizketa osoa sortzeko.

Kasu honetan, aurpegien irudiak oso adierazgarriak izaten dira.

-Idazlanak egiteko: kontaketak, deskribapenak, etab.

3. Argazkiak

Irudiarekin jarraituz, hona hemen abantaila ugari eskaintzen digun ba·

liabide ezagun bat: argazkia. Hau, edonon eta erraz aurki daitekeen elemen

tua da: aldizkarietan, katalogoetan, egutegietan, etab. Horregatik, zenbait

autorek aurkitu eta erabilitako argazkiak gordetzea eta sailkatzea aholkatzen

dute; horrela, gai desberdinak lantzeko, eztabaidak eta jokoak egiteko, idaz

lanetarako, etab. lagungarri ederra izango dugu.

Aukeratzen diren argazkiak onak izango dira, hau da, argiak, ulerga

rriak eta kalitate onekoak, nahiz handiak, nahiz txikiak izan. Argazkien neu·

rria erabileraren araberakoa izango da, talde txiki edo handientzat den

kontutan izanik.

Bestalde, komenigarria izaten da argazki guztiak kartoi gainean jartzea,

gero plastiko gardenez estaliz; horrela eginez gero, nolabaiteko babesa eman·

go diegu (iraupenari begira, batez ere).

Sailkatzeko, hainbat erizpide erabil daiteke:

-Syllabusaren arabera.

-Edukinaren arabera. Honetan bereiz ditzakegu:

-Gauzak:

Janariak/edariak.

Abereak eta landareak.

Garraioak.

Etxeak.

Lekuak.

-Pertsonak:

Jendea.

Kirola.

Ekintzak.

Egoerak.

Sailkapen hauek aldagarriak izanik, kontzeptu bakoitzaren barruan sail

diferenteak bereiz ditzakegu. Hau erabaki ondoren, komeni izaten da, sail

guztiak alfabetikoki ordenatzea. Horrela prest egongo dira erabiltzeko.

Ikusizko materialean, oro har, eta argazkien artean hain zuzen ere, bi

motatako materiala aurki dezakegu: deskribapenak edo komentarioak egi

teko balio duena edota eztabaida edo elkarrizketa bat sortzeko balio duena.

Lehenengo kasuan argazkiak deskribapenak egiteko, hiztegia lantzeko, egi

turak lantzeko edota argazkian ikusten dena interpretatzeko, erabiliko ditu·

gu; bigarrenean, testuinguru bat sortzeko baliatuko gara argazkiez, hauek

estimulo gisa hartuz.

Bi motatako material honen erabilera zenbait etapatan ematen da: aur

kezpenak egiterakoan {hiztegialantzeko, egoera bat sortzeko...), zenbait eduki
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lantzerakoan, eta beste iharduera batzuetan ere bai (idazmena lantzeko, jo

ko batzuetan ...).
Bestalde, argazkiak batzuetan banan-banan erabiliko ditugu, baina bes

te batzutan sekuentzia bat osatuz. Hau idazlanak egiteko oso interesgarria

da, adibidez.
Ez dezagun ahaztu, azkenik, argazkiek eskaintzen diguten beste posibi

litate bat: ebaluatzeko baliabide bezala erabiltzea, alegia. Argazkien bidez,

ikaslearen zenbait trebetasun ebalua dezakegu beste trebetasun orokorren

barruan (entzumena, mintzamena, idazmena eta irakurmena). Beste alde ba

tetik, ikasleari, dituen ezagupenen artean hautaketa bat egin erazten diogu,

hitz egiteko estimulu bat eskaintzen diogu, testuinguru errealago bat sorta

razten dugu eta, azken finean, testuak erabiliz baino kriterio garbiagoak lor

tzen ditugu ebaluatzeko.

Aski emankorra gerta daiteke pertsonaia ezagunen argazkien erabile

ra. Azal ditzagun hemen hiru adibide (.1).

-Irakasleak ikasleei argazki bana eman eta ikaskideei ez erakusteko eskatuko die. Ikas·

leak binaka jarritakoan, A ikasleak galderak egin beharko dizkio B ikasleari, honek

duen argazkiaren pertsonaia nor den asmatzearren. B ikasleak bai edo ez erantzungo

dio besterik gabe.
Hamar galdera egin ondoren zereginak trukatuko dizkiote elkarri. Amaitutakoan,

bikotea banandu egingo da eta amaitu duten beste bi ikaskiderekin bi bikote berri osatu.

-Irakasleak pertsonaia ezagun baten argazkia eskegiko dio bizkarrean ikasle ba·

koitzari. Ikasleak gainerako kide guztien argazkiak ikusi ahal izango ditu; ez, ordea,

berak daramana.
Ondoren, binaka jarri eta pertsonaiei buruz dituzten iritziak trukatuko dituzte el

karrekin, pertsonaiak nortzuk diren esan gabe. Esaterako, Kashoggiren argazkia da·

ramanak, honelakoak entzun litzake: "hobe zenuke armen salmentari utziko bazenio"

edota "kontuz kolesterolarekin". Irakasleak ere zenbait egitura erabil dezaten eska lie·

zaieke ikasleei; adibidez, arestian azaldutakoa: "hobe zenuke izena + aditza + ri utzi

ko bazenio" Ikasle bakoitzak bere pertsonaia nor den esan beharko du ikaskide guztien

iruzkinak entzundakoan.
-Eska diezazkiekegu, halaber, ikasleei beren haurtzaroko argazkiak. Ekarri eta gero,

irakasleak denak hartu eta nahastu egingo ditu, ikasleak binaka jarri eta banatzeko.

Bikote bakoitzak asmatu beharko du zein ikaskideri dagokion daukaten argazkia. Ez·

tabaidatu ondoren, denen artean erabakiko dute argazkiak norenak diren, Jabeak, ja

kina, isilik egongo dira. Irakasleak guztien partaidetza suspertuko du; kasu honetan

aditzen lehenaldiaren erabilera areagotuz edo. Adibidez: bazeneukaten telebistarik garai

hartan?; zein ikastetxera joaten zineten?; "txapetan" aritzen zineten?; nolako jolasak

egiten zenituzten?

4. Franelograma

Gure artean oso ezaguna ez den baliabidea dugu hauxe. Franelazko za

pi batez estalita agertzen den ohol bat da. Zapia errektangularra eta iluna

.1
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izaten da, urdina edo beltza. Zapi honen gainean erantsi egiten dira kartuli

naz eta franelaz egindako irudiak (pertsonaiak, animaliak, gauzak ...).

Franelogramak duen mugikortasuna izugarria da: irudiak aldatuz, kon

binatuz eta deskribatuz, ikasleari parte hartzeko aukera ematen dio, egoera

berriak asmatuz, hitz eginez, talde lanean arituz ...Oso elementu sinplea iza

nik, oso erraz egokitzen zaio egoera bakoitzean behar den hizkuntza eta

komunikazio-motari.
Irudiei dagokienez, ahalik eta sinpleenak izan behar dute; horrela lor·

tuko da adierazkortasuna. Zapiarekin kontrastea egiteko zuriak izatea ko

meni da; kolorea adierazi nahi izanez gero, sinboloen bidez egin daiteke;

hurbiltasuna edo urruntasuna adierazteko, berriz, posizio desberdinetan ko

katuko ditugu irudiak.
Pertsonaien irudiak aukeratzerakoan, honako puntu hauek hartu behar

dira kontutan:
-Aurrez aurre ikusten direnak aukeratu behar dira.

-Proportzioak mantentzea ez da beharrezkoa.

-Behar-beharrezkoak ez diren elementuak baztertu egin behar dira.

-Aurpegian, ahoa eta bekainak dira adierazgarrienak. Hauek aldatuz eta

konbinatuz espresio berriak sortzen dira.

-Batzutan aldizkarietako argazkiak irudien gainean jarriz gero, adieraz·

kortasun handiagoa lor daiteke.
Guzti hau ikusirik, erraz erabil daitekeen baliabide bezala kontsidera

genezake franelograma.

5. Gardenki-proiektorea

Azter dezagun orain gardenki-proiektorea. Hau, argia gardenki batean

zehar pantaila batean proiektatzen duen tresna bat da. Gardenki horren ta

maina paper-orri batena izaten da eta erabiltzaileak bere aurrean gardenkia

zuzen jarrita edukiko du; horrela, mugi eta alda dezake, baita gainean idatzi

ere, ikuslea aurrean dagoen bitartean. Bestalde, honek pantailan handituta

ikusiko du irudia.
Gardenki-proiektorearen abantailak hauexek dira, besteak beste:

-Idazkiak eta marrazkiak aurretik presta daitezke denbora aurreratuz.

-Gardenkiak behin eta berriz erabil daitezke eta mapak, diagramak eta or-

dezpen-taulak ere erabilgarriak izango dira oinarrizko egitura mantenduz

gero.
-Oso erraza izaten da erakutsi nahi duguna bakarrik erakustea, gainerakoa

nahi dugunerako ezkutatuta utziz.
Gardenki-proiektorea arbelaren ordez erabiltzen da zenbait kasutan, ero-

soagoa bait da. Hona hemen adibide batzuk:
Testu laburrak erakusteko: diktaketak, abestiak, elkarrizketak etab.

Hauetan, hiztegia eta egitura bereziak azpimarratzeko koloreak erabil

daitezke.
Kasu honetan eta klase osoarekin lan egiteko oso positiboa da gardenki-
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-proiektorea, kontrol handiagoa ematen digulako eta banakako testuen bi

dez baino azkoz ere errezago mantentzen bait da atentzioa.

-Mapak, diagramak, errainuak, marrazki zehatzak, planoak erakusteko.

Hauetan, izenak, sinboloak erants daitezke proiekzioan zehar.

Hasieran arbelaren ordezkoa bazirudien ere, bere posibilitate guztiak

ondo jorratuz eta beste baliabide batzuekin batera konbinatuz gero, hori baino

aberastasun handiagoa eskain dezake tresna honen erabilerak.

Gardenki-proiektoreak eskaintzen du beste aukera bat ere: gardenkie

tan fotokopiak ateratzekoa. Hau honela, fotokonposaketa ere egin dezake

gu. Esaterako, zenbait ariketa-liburutan orrialde desberdinetan ematen dira

ariketak eta soluzioak. Bi orrialde horiek fotokopiatu, ebaki eta hirugarren

bat osa dezakegu, ariketak eta soluzioak elkarren segidan jarrita. Muntaia

hau gardenki-proiektorez emanez zuzenduko dugu ariketa.

Aipa dezagun, halaber, gardenkian idatzia ezabatzeko aukera ere bada

goela, salgai dauden errotuladore berezi batzuei esker.

6. Ordenadoreak

Ikusizko baliabideak aipatzean ezin dugu ahaztu gaur egun ordenado

reek duten garrantzia teknologiaren barruan. Hala ere, azken urte hauetan

hain ezagunak bihurtu diren tresna hauen aurrean izugarrizko mesfidantza

nabari da hizkuntz irakasleen aldetik. Zer dela eta mesfidantza hori? Orain

goz, ezin da esan teknologia berria erabiliz emaitza harrigarririk lortu de

nik. Dena dela, akatsa teknologiarena baino gehiago, gure ezjakintasunarena

izango litzateke; ordenadoreen kasuan, programa egokiak sortzea eta hauek

hizkuntz irakaskuntzaren barruan kokatzea lirateke oztopo nagusienak.

Hizkuntz arloan, teknologiaren garapena gertatu ahala ordenadoreen

erabilera posibleak zabalduz joan dira. Hona hemen adibide batzuk:

-Itzulpenak.

Oraindik itzulpen perfektorik lortu ez arren, aurrerakada ederra

eman da arlo honetan, esanahi zuzena eta egokia ematea zenbait kasu

tan oso zaila gertatzen bada ere.

-Hiztegi automatikoak.

Hauen abantaila, etengabe berrikusi eta zuzendu ahal izatea da.

-Hizkuntz azterketak eta literatur azterketak.

-OLI (Ordenadorez Lagundutako Ikaskuntza).

Behin eta berriro esan behar da ordenadorea ez dela irakaslearen or

dezkotzat hartu behar, baliabidetzat baizik. Zentzu honetan, ordenadoreak

dituen abantailak hauexek dira: batetik, ikasle bakoitzak dituen behar eta

berezitasunei irakaskuntza egokitu ahal izatea, bere erritmo pertsonalari ja

rraituz eta kontrolatuz, eta, bestetik, errepikapena suposatu eta mekaniko

ki egiten diren ariketak askoz errazago burutu ahal izatea, autozuzenketa

ere posible izanik: galde/erantzunezkoak, errepika-ariketak, elkarrizketa erra

zak, aukera anitzeko testak, hiztegi-testak, zuriuneak betetzeko ariketak, cloze

testak etab.

Beste posibilitate batzuk ere baditu, hala nola, diagramak, grafikoak eta

gure artean hain ezagunak diren jokoak.
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Hizkuntzen irakaskuntzan, ordenadoreen arrakasta batez ere programen

kalitatearen araberakoa izango da, beraz, programak kontu handiz egin be

har dira. Esan dugunez, ordenadoreen erabilerak irakaskuntza pertsonala·

goa errazten du, baina ez dezagun ahaztu hizkuntzen irakaskuntzaren oinarria

komunikazioan datzala eta hau, teknologiaren laguntza ahaztu gabe, pertso

nen artean gertatzen dela.

7. Opakoen proiektorea

Bere izenak garbi adierazten duenez, irudi opakoak proiektatzeko era

bil daiteke: liburuen orriak, egunkariak, txanponak, zomorroak, etab. (kolo

rez erakus daitezke}.
Proiektore honen ezaugarriak hauexek dira, besteak beste:

-Irudien neurria makinaren eta pantailaren arteko distantziaren arabe

rakoa izango da.
-Mugimendua aldaketaren bidez bakarrik adieraz daiteke sekuentzia ba

ten barruan.

-Proiektore modernoek oso irudi onak ematen dituzte, zaharrek horre

tarako pantaila zuri-zuria eta gela ilunak behar dituztelarik; gainera,

askotan hauek berotu egiten direla kontutan harturik, garbi gelditzen

da aukera.
Opakoen proiektorearen erabilerari dagokionez, ikus ditzagun honako

adibide hauek:

-Inforrnazio kulturala erakusteko oso erabilgarria, benetako materialaren bi

dez: txartelak, ordutegiak, egunkariak, dirua, etab.

-Ikasleek proiektatutakoa eztabaidatzeko.

Testuen proiekzioaren bidez ahozko irakurketarako; baita abesteko ere.

Ikus dezagun adibide bat. Demagun goimailako talde batean ari garela

eta ikasleek etxean egindako idazlanak ikasgelan zuzendu nahi ditugula, nor

bere akatsez ezezik besterenaz ere ikas dezaten. Aski izango dugu pare bat

idazlan pantailan proiektatzea. Horrela talde osoak ikusi ahal izango ditu.

Irakasleak ikasleekin batera zuzenduko ditu, talde osoari galderak egiteko

aukera emanez.

8. Diapositibak/Diaporarnak

Hona hemen nahikoa ezagunak diren elementuak, baina hizkuntz ira

kaskuntzaren arloan, oraindik aski baztertuta daudenak, edo behinik behin

landu gabeak.
Askotan zenbait hutsune betetzeko erabiltzen dira diapositibak, batez

ere bidaiak eta irtenaldiak komentatzeko. Dena dela, diapositiben erabile

ra, pedagogiaren aldetik, askoz ere zabalagoa izan liteke. Hasteko, eragin

handia dute ikasleen motibazioan eta hauen lanaren abiapuntu eta muin bi

hur daitezke ikasleek egin behar dituztenean; horrela, talde-lana bultza de

zakegu betebehar berri baten inguruan, batez ere ipuinak edo istorioak

sortzeko erabiltzen delarik.
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Diapositibak egiteko, kamara eta pelikula baten ordez, diapositibetara

ko marko txiki batzuk eta hauekin batera erabiltzen den paper edo plastiko

berezia beharko ditugu. Gero, marrazkiak edo idatziak horren gainean egingo

ditugu, errotuladore egokiak erabiliz. Honetarako, kolore ilunak hobeak di

ra, pantailaren gainean garbiago ikusten direlako. Bestalde, neurri txikiz egin

behar dira marrazkiak eta hizkiak, batez ere zehaztasun handia azaltzen

denean.

Erabilitako diapositibak gehiago behar ez direnean, bai urez edota ura

alkoholez nahastuta ezaba ditzakegu.

Diapositiba hauen abantailen artean, hauexek aipa ditzakegu:

-Merkeak eta egin errazak dira.

-Klasean, edozein etapatan erabil daitezke.

-Ikusizko baliabiderik txikiena eta gordetzeko errazena da.

-Behar ez diren zehaztasunak baztertzen .dira.

-Aldakortasuna ematen diote aurkezpenari.

-Ikasleen atentzioa lortzen dute.

-Klasearen beharretara egokitzeko erraztasuna ematen dute.

Erabilera aldetik, hauek izango lirateke posibilitate batzuk: deskriba

pen errazak egiteko, egiturak eta hiztegia lantzeko, elkarrizketak eta ezta

baidak sortzeko ...

Diapositiben aldaera bat "Diaporama" izeneko elementua dugu, hau da,

diapositibak eta hotsa sinkronizaturik dituena. Honetarako magnetofoia eta

proiektorea behar dira. Testu batean oinarrituz, diapositiba batzuen sekuen

tzia egingo dugu eta hauek proiektatzerakoan, soinua entzun ahala, irudiak

aldatuz joango gara. Diaporamak bizitasun gehiago eskaintzen digu eta zen

bait adierazpen, funtzio eta egitura lantzeko balio digu.

Irakaslearen esku legokeen ariketa bat dugu honako hau (.2).

Irakasleak etxe bateko gelaren diapositiba egin eta gero, gelako zenbait gauza le

kuz aldatu edota kendu egingo lituzke. Ondoren, bigarren diapositiba egingo luke.

Gauza bera zenbait alditan errepika liteke: egongelan, sukaldean, bainugelan ...

Hori horrela, honelako ariketa egin liteke ikasgelan;

A ikasleak: -Lehen telebistaren azpian zegoen aldizkaria orain mahai gainean azal·

tzen da.

B ikasleak: -Orain mahai gainean azaltzen den aldizkaria, lehen telebistaren azpian

zegoen.

C ikasleak: -Lehen bazterrean etzanda zegoen katua orain aulkian dago.

D ikasleak: -Orain aulkian dagoen katua lehen bazterrean etzanda zegoen.

Eta abar.

9. Horma-irudiak

Bai erosia, bai irakasleek bereziki egina, horma-irudia oso baliabide era

bilia eta ezaguna da hizkuntz irakaskuntzaren munduan.

.2
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Horma-irudiek funtzio desberdinak bete ditzakete; hala nola, hiztegia,

gramatika, kontzeptuak eta funtzioak azaldu eta lantzea; hizkuntz jokoen

tzako testuinguru egokia ematea; produkzio-etapan, eztabaidak eta rol-jokoak

kokatzea edota sortzea ...

Horma-irudietan, ekintzak, gauzak, sekuentziak edo lekuak (barrukoak:

etxe bateko gelak, bulegoak, jatetxeak; eta kanpokoak: kaleak, geltokiak,

hondartzak ...) ager daitezke, eta komenigarria izaten da zehaztasun gehiegi

ez ematea, oinarrizko ideiak ez galtzeko, irudien kolorea eta tamaina kontu

tan hartu beharrekoak direla ahaztu gabe.

Irakasleak, horma-irudiak erabiltzean gehien interesatzen zaizkion za

tiak edo irudiak seinalatuz, ikaslearen atentzioa kontrolatu eta bideratu ahal

izango du. Bestalde, zenbait mementutan nolabaiteko mugimendua sor de

zake, irudiak ezkutatuz, beste batzuk erantsiz, batzuk besteen gainean ja

rriz ... Beraz, ikusten denez, horma-irudiak ere dinamikaren barruan sar

daitezke.

C) Entzunezko baliabideen erabilera

Irudia eta honek dituen abantailak baloratu behar baditugu ere, ez di

tzagun ahaztu, hizkuntzaren arlo honetan, entzunezko baliabideek eskaini

dizkiguten ekarpena eta laguntza.

Bai pasiboki, bai aktiboki, bi trebetasun nagusi lantzeko oso garrantzi

tsuak dira baliabide hauek; entzumena eta honen bidez ulermena lantzeko,

alegia. Bestalde, nahi dugun testuingurura hurbiltzeko (abestiak, poesiak ...),

ereduak emateko edota motibazioa sortzeko ere, goimailako lagungarriak

ditugu hauek.

Komenigarria izaten da irakasleak tresna hauek ondo ezagutzea, emai

tzarik onenak lortu ahal izateko. Erabiltzen diren grabaketek, errealak ala

bereziki prestatuak, kalitate onekoak izan beharko lukete, horrela ikaslea

ren lana maila handi batean erraztuko litzateke eta.

Azter ditzagun, entzunezko baliabiderik garrantzitsuenak.

1. Magnetofoia

Sarritan erabiltzen den elementua dugu magnetofoia eta guztiz oinarriz

koa edozein hizkuntz klasetan. Hau dela eta, zenbait aholku kontutan har

tzeak merezi du:

-Ahal bada instalazioak egonkorra izan behar du, gela batetik bestera

mugitzen ibiltzea kaltegarria izaten bait da aparatuaren iraupenari be

gira. Honelako instalazioa izanda, bozgorailuak ere jar daitezke gelako

hotsen efektua gutxiagotzeko.

-Aparatu onak erostea komeni da. Bestalde, kontutan izanik zinta mu

gitzen duen mekanismoa (platina} dela gehien hondatzen den zatia, ko

meni zaigu aparatua zatika erostea, behar diren konponketak eta alda
ketak errazteko.



-Kontu handia izango dugu klarion-hautsarekin, hau magnetofoiaren me

kanismoentzat oso kaltegarria bait da.

Magnetofoia erabiltzearen abantailak, besteak beste, hauek dira:

-Ahots eta hizkera desberdinak entzuteko aukera ematen digu.

-Material asko eskura daiteke. Komenigarria da material hau erosi bai-

no lehen entzutea, abiadura, intonazioa, erritmoa, hizkera eta abar ego

kiak diren ala ez egiaztatzeko, beti ere, kalitate oneko grabaketak lortzen

saiatuz.

-Ikasgela girotzeko eta lasaitzeko oso tresna egokia da, musika-mota des

berdinak entzun eraziz,

-Norberak egin ditzake grabaketak: tabernetan, dendetan, kalean ...

-Ikasleek ere har dezakete parte ekintza hauetan, beraien ahotsak ere

grabatuz, elkarrizketak prestatuz eta eginez ...

Magnetofoia etapa diferentetan erabil daiteke:

-Aurkezpen-etapan: Etapa honetan saiatu behar da erakutsi nahi den guz

tia testuinguru batean sartzen, ondo ulertarazteko eta, era berean, adie

razgarria izateko. Horretarako oso egokiak dira elkarrizketa txikiak,

sketch-ak ...

-Praktika-etapan: Etapa honetan ez da gehiegi erabili behar, irakaslea

ren lana ikasgelan eta berak bultzatzen dituen ekintzak askoz ere posi

tiboagoak dira eta. Magnetofoia hemen erabiltzekotan ikusizko mate

rialarekin konbinatzea komeni da, mekanikoegia gerta ez dadin.

-Produkzio-etapan: Etapa honetan, berriz, oso erabilgarria izaten da mag

netofoia elkarrizketak sortzeko edota rol-jokoak burutu ahal izateko, gra

baketa bat jar daiteke ikasleen sormena pizteko edo, eredu bat

eskaintzeko behintzat.

Esan bezala, oso interesgarria izaten da ikasleek beraien grabaketak egi

tea ere, alde batetik, honek suposatzen duen motibazioagatik eta, bestetik,

irakasleari ebaluazioa eta feedback-a egiteko lagungarria izaten bait zaio.

Guztiz beharrezkoa zaigu, beraz, tresna hau. Horregatik, komeni da ira

kasleak zehatz-mehatz erabiltzen jakitea, denbora irabazteko eta efikazia han-

diagoa lortzeko. ·

Gogora dezagun, elkarrizketa arrunt batean, hizkuntzaz gain badaude

la informazio-igorleak diren beste zenbait elementu ere; hala nola, solaski

dearen keinuak, bere itxura fisikoa, solasa non gertatzen den ...; beraz,

ikusizko kanala. Audiozinta batean, ordea, itxirik dago kanal hau, eta ho

nek areagotu egingo dizkio zailtasunak ikasleari. Honela, bada, irakasleak

erabaki beharko du zenbait entzungairen aurretik ikasleari datu batzuk ema

tearen komenigarritasuna: non gertatzen den solasa, nortzuen artean ...
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2. Hizkuntz laborategia

Hizkuntz laborategiaren inguruan asko idatzi eta hitz egin da: batzuek

hizkuntz irakaskuntzaren ardatz bihurtu dute; beste batzuek, berriz, zorrotz

kritikatu dute. Bi eritzien artean saiatuko gara ahalik eta objetiboen izaten,
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hizkuntz laborategiak dituen abantailak aprobetxatu ahal izateko. Hauen ar

tean hiru azpimarratuko ditugu bereziki:

-Ikasle guztiek batera lan egin dezakete; ikasgelan, berriz, batzuek lan

egiten duten bitartean, besteak edozein ekintzatan parte hartu gabe ego·

ten dira.

-Ikasle bakoitzak bere erritmoa jarraitzen du: makina gelditu, atzera jo,

behin baino gehiagotan entzun, zuzendu beharrezkoa denean ... Posibi

litate hauek ez dira beste baliabideetan aurkitzen.

-Ikasle bakoitzak bere ahotsa entzuteko aukera du; honek norbere zu

zenketa egitea, akatsez jabetzea eta fonetika zaintzea errazten du.

Hizkuntz laborategia zenbait ekintzatan inplika dezakegu. Adibide ba-

tzuk hauek izan daitezke:

-Ahozkoaren ulermena lantzeko.

Nahiz testuak nahiz abestiak erabil daitezke horretarako. Ikasleek be

hin eta berriz entzun dezakete grabatutakoa eta, hori eginez gero, tes

tuari buruzko galderak erantzuteari ekingo diote. Testu horiek testuin

guru zabal bat osatzen dutenez, entzute estentsiboaren barruan koka

daitezke.
Hizkuntz klaseetan entzumena lantzeko erabiltzen den ohizko ariketa

bat mezura pausoka hurbiltzearena da. Ikasleek lehenengo entzunaldian ez

dutenez normalean dena ulertuko, irakasleak entzute selektiboa landuko du.

Esate baterako, honela mintzatuko zaie ikasleei:"Lehenengo entzunaldi ho

netan honako informazioa atera behar duzue: zenbat partaide azaltzen di

ren; haserre ala pozik dauden eta zaharrak ala gazteak diren:'

Entzute selektiboa, esaterako, irratiko albistegiekin erabil dezakegu. Zen

bait mailatan ez da beharrezkoa izango ikasleek ia dena ulertzea; entzute

-ariketa amaitutzat eman liteke ikasleek mezu-zati batzuk jasotzean: non zer

gertatu den ...
-Diktaketak egiteko.

Horrela eginez, kanpoko hotsak baztertzen dira, entzutea hobetuz.

'Testuak osatzeko.

Ikasleek testu baten zuriuneak beteko dituzte, testu osoa entzuten du

ten bitartean.

-Drillak egiteko.

Hau ariketa tradizionala izan da laborategian eta, agian, oso lan astuna

eta askotan aspergarria izateagatik fama eta kritika txarrak sorterazi

dituena. Entzute intentsiboaren barruan kokatu behar da.

Ikusten denez, hizkuntz laborategia oso baliagarria da, baina ez gai be

rriak aurkezteko edo erakusteko. Duen baliorik handiena, aurretik aurkez

tutakoaren banakako praktika intentsiboa egiteko aukera eskaintzea da; era

berean, oso interesgarria da ezagupenak sakontzeko, bapateko hizketa bul

tzatzeko, ahoskera lantzeko ...

Hizkuntz laborategian bi motatako hizkuntza lantzen da: mikrohizkuntza

eta makrohizkuntza. Mikrohizkuntza hizkuntzaren atal, aspektu eta elementu

txiki guztiak elkarren artean konbinatzeko eta multzo handiagoak osatzeko

nola moldatzen diren ikastea da. Beraz, mikrohizkuntz ariketetan hizkuntz

sistema osatzen duten elementuak zatika ikasten dira. Esan beharra dago,

mikrohizkuntza lantzeak makrohizkuntzara eramaten gaituela.
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Makrohizkuntzaren muina mikrohizkuntzan ikasitakoa edo landutakoa

ihardunaren bidez bere osotasunean eta testuinguru batean erabiltzean da

tza; hemen, lan mekanikoa baztertzen da sormenari tokia uzteko eta nola

baiteko komunikazioa sortzeko. Laborategian hizkuntza horrela landu on

doren ikasgelan eta bizitza errealean jarraitzea behar-beharrezkoa da, hor

ematen bait da benetako testuinguru komunikatiboa.

Aipa ditzagun, bukatzeko, hizkuntz laborategiak dituen zenbait oztopo;

hala nola, etengabe ondo zaindu eta konpondu beharra, aldatzeko zinta de

zente eduki beharra, laborategia mantentzeak suposatzen duen kostua ...

Dena dela, garbi ikusten da kritika guztien gainetik hizkuntz laborate

gia tresna baliagarria dela, beti ere irakaslearen aldetik teknika ezagutzea

eta erabilera egokia ematea eskatzen delarik.

3. Irratia

Irratiak, beste zenbait baliabidek bezala, ez du orain arte merezi zuen

arreta jaso. Askotan, ikasgelan, irakaslearen ahotsa eta hizkera besterik ez

da entzuten; honek oztopoak sortuko dizkie ikasleei beste edonorekin ko

munikatu behar dutenean. Beste batzuetan, magnetofoiaren bidez, ahots di

ferenteak entzuteko aukera izaten dute. Hala ere, irratia eta grabaketa hauen

arteko desberdintasuna nabaria da: normalean, hauek maila edota ikasle·

-rnotaren arabera egokituak izaten dira; askotan, erritmoa, intonazioa eta abia

dura hizkera naturaletik urruti samar aurkitzen dira. Irratiak, berriz, hori

xe du berezkoa, naturaltasuna, hizkera normala eta honetan ematen den

abiadura eta doinua; honek nolabaiteko maila behar dela suposatzen du, irra

tiaren erabilera eraginkorra izatea nahi baldin badugu, entzumena eta uler

mena lantzeko batez ere. Honetaz gain, irratia oso elementu interesgarria

gerta liteke eztabaidak sortzeko edota talde-lana bultzatzeko.

Bestalde, irratiko zenbait programa grabatu ondoren ikasgelan azter dai

tezke eta beraien inguruan hizkuntz klasea antolatu eta garatu.

Ez genuke ahaztu behar ikasleek parte hartzeko irratiak ematen digun

aukera, hau da, ikasleek beraien irratia antola dezaketela. Beharrezkoa den

tresneria lortuz gero, taldeka banatuta edozein irratitan entzun daitezkeen

programak sortu eta lan ditzakete: musika-saioak, elkarrizketak, albis

teak ...Honek hizkuntz irakaskuntzari planteamendu global bat ematen dio,

hizkuntza bere osotasunean eta helburu komunikatibo batekin lan daiteke

eta. Kontutan hartu beharrekoa da halaber horrelako lan-motak pizten duen

motibazioa, dinamika berri bat sortuz eta elkar lana bultzatuz.

Ikusizko eta entzunezko baliabideak aztertu ondoren, bi horien arteko

konbinazioa, ikus-entzunezko baliabideak alegia, izango ditugu aztergai.

Hauek soinuaz eta irudiaz baliatzen dira eta horregatik "globalak" edo "in-
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tegralak" direla ere esaten da. Gaur egungo gizartean, izugarrizko arrakas

ta izan dutela ukatzerik ez dago, nahiz hizkuntz irakaskuntzaren arloan, nahiz

gainerako guztietan. Arrakasta hori eragingarria izan dadin, honako baldintza

hauek bete beharko lituzkete:

-Irakasleen prestakuntza nahitaezkoa da, teknologia edo tresna hauen

erabilera teknikoaren aldetik ezezik, irakaskuntzaren erabilera funtzio

nal edo espezifikoaren aldetik ere bai. Prestakuntza hori dela medio,

irakasleek berek material aproposa eta ikasleen beharrei erantzungo

diena sortu ahal izango dute.

-Aurreko puntuari lotuta, material egokia sortu eta prestatu ahal izate·

ko, presupostu eta tresneria egokiak behar dira, emaitza onak lortu na

hi baldin badira.

-Materiala egokia izan dadin, ikasleen beharrak ondo ezagutu behar di

ra; horretarako, profesionalen lana (psikologoak, pedagogoak, teknikoak,

irakasleak) koordinatu behar da, garbi bait dago behar horiek ezagutu

ta erantzun hobea lortuko dutela.

Beti bezala, azpimarratu behar da ikus-entzunezko baliabideak, beste

baliabide guztiak bezala, beren testuinguruan eta tokian kokatzen jakin be·

har dela, dituzten abantailak probetxatuz eta behar denean bakarrik erabiliz.

1. Telebista

Hizkuntz irakaskuntzan, telebista aipatzean bideoari lotuz egiten dugu.

Jakina, programa hauek irakaskuntzarako bereziki prestatuta aurkitzea

oso zaila izaten da; telebistan ematen diren programen artean aukeratzen

jakin behar da, horretarako zenbait erizpide garbi izanik:

-Iraupena,

Telebistan ematen diren programak, oro har, luzeak izaten dira; beraz,

desegokiak klasean erabiltzeko; programa egokienak ordu t'erdikoak

izango lirateke goitik jota.

-Hizkera,

Telebistako programetan hizkera naturala erabiltzen da, hau da, ez ira·

kaskuntzarako programetan erabiltzen dena bezain kontrolatua, progra

ma bati lotua edo egokitua.

Honek abantailak ere baditu, hala nola, jatortasuna eta bapatekotasu

na, benetako materiala eskainiz.

-Prograrna-rnotak,

Hiru motatako programak aukera ditzakegu:

-Informazio-prograrnak: debateak, dokumentalak. Hauek ekintzen eta

eritzien bidez informazioa ematen dute.

-Aisiarako programak: antzerkia, musikalak, kirol-saioak ...

-Programa laburrak: teleberriak, eguraldiari buruzko saioak, iragarkiak,

kirol-emaitzak. ..

Programa hauetan erabiltzen den hizkerak komunikaziora zuzenduta

ko helburu espezifikoak ditu.
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Hasieran esan dugunez, programak telebistatik grabatuak edo ikasleek

sortuak izan daitezke.
Lehenengo kasuan egunkari eta aldizkarietan aukeratuko ditugu inte

resatzen zaizkigun programak eta hauek grabatu ondoren fitxatu egingo di

tugu, hau da, fitxa batean programaren zehaztasunak idatziko ditugu:

iraupena, izenburua, gaia.

Programa hauek erabiltzeko modu desberdinak badira: ·

-Ahotsa kendu, ikasleek testua jar dezaten.

-Pelikula erdian gelditu, ikasleek bukaera asma dezaten.

-Pelikularen testua zuriunez beteta fitxa batean jarri, ikasleek osa

dezaten.

-Pelikula eztabaidarako abiapuntutzat hartu.

-Bertan azaltzen den gramatika eta hiztegia landu. Bigarren kasuan, oina-

rrizko lau trebetasunak lantzeko aukera ederra dugu: entzumena, mintza

mena, irakurmena eta idazmena.
Ikasleek gidoiak, aurkezpenak, elkarrizketak ...prestatu beharko dituz

te, hauetan hizkuntza landuko dutelarik. Gero, betebeharren banaketa egi

nez (zuzendaria, aurkezlea, produktorea ...) talde-lanean arituko dira, beraien

artean komunikatuz, medioa ezagutuz eta, bide batez, tresnak manipulatuz.

Lan honen ondorioz sortuko den produktuak, osabetea ez izan arren, elkar

lanean burututako proiektu baten balioa izango du, honek ematen duen mo

tibazioa ahaztu gabe.

Begibistan dago, beraz, telebistak hizkuntza lantzeko aukera ezezik, hiz

kuntza horren inguruan dagoen kultura eta inguru soziala ezagutzeko auke

ra ere ematen digula.

2. Bideoa

Ikus-entzunezko baliabideez hitz egitean, teknologiaren puntan edo, ge

hien aipatzen eta goraipatzen den tresna bideoa da. Zinemaren kalitatea eta

telebistaren erabilgarritasuna elkartuz eta laburbilduz benetako iraultza era

gin du irudiaren munduan. Irakaskuntzaren munduan ere, zenbait posibili

tate berri eman digu bideoak, oraindik behar den adina ikertu eta jorratu

ez bada ere. Hala ere, gai honetaz aldizkari eta liburuetan artikuluak eta

idatziak aurki daitezke eta erabiltzeko materiala ere bai.

Ikasleentzat bideoak suposatzen duen motibazioa abiapuntutzat hartu

rik, saiatu beharko genuke programazioaren barruan sartzen, beti ere bi

deoaren ezaugarriak eta erabiltzeko posibilitateak kontutan hartuz. Hone

tarako, irakasleak bideoaren funtzionamendua eta erabilera ezagutzea behar

-beharrezkoa du. Izan ere, irakasleak bideoa erabiltzen arrakasta lortu nahi

badu, giro aproposa sortzen jakin behar du eta, ondo erabiltzen jakinez gero,

hau errazagoa izango zaio. Bestalde, bideoak zenbait ekintza aurrera era·

mateko ingurune berezia sortzen lagunduko du, ikasleak egoera horretan

errazago inplikatuz. Hau lortzeaz gain, hizkera jatorra ezagutzeko aukera

ematen du, bere testuinguruan kokatuz, ulermena errazteko benetan garran

tzitsua dela ahaztu gabe.



Ikus-entzunezko baliabideak hizkuntz irakaskuntzan 387

Bideo-filmeak proiektatzeko ez da gela berezirik behar, egun argitan egin

bait daiteke, eta manipulatzeko ere oso erraza da: gelditu, martxan jarri, atze

ra jo, aurrera jo, soinua kenduz proiektatu ... dira egin daitezkeen eragiketa

batzuk.

Bideoak, hala ere, zenbait oztopo ere badu; hala nola, irudiaren kalita-

tea -askotan eskasa-, mantenimendu-arazoak, kostua ...

Bideoan erabil daitezkeen materialen artean, hauexek bereiz ditzakegu:

-Hizkuntz irakaskuntzarako bereziki grabatutako pelikulak edo filma

zioak.

-Ielebistatik grabatutako saioak: berriak, antzertia ...

-Telebistatik grabatutako zenbait hezkuntz saio: pelikulak, dokumen-

talak ...

-Irakasleek eta ikasleek sortutako grabaketak.

Guzti horiek, bai hizkuntz irakaskuntzarako bereziki sortuak direnak,

eta baita gainerakoak ere, oso garrantzi handikoak dira, hizkuntza intentsi

boki eta estentsiboki lantzeko aproposak direlako. Batzuk, luzeraren eta edu

kinengatik, irakasleak egindako programazioan inplika daitezke: egitura,

esamolde edota funtzio bereziak lantzeko prestatuak dira eta. Beste batzuk,

ordea, osagarritzat jo daitezke, Horrela, hizkuntza bere ingurugiro natura

laren barruan ikusi eta entzuten da, ulerkuntza hobea delarik, eta baita hiz

kuntzarekiko motibazioa ere. Askotan, bideo-saio horiek eztabaidarako, rol

-jokoetarako edota debateetarako abiapuntuak izan daitezke; eta, dudarik

gabe, kultura baten barruan ikasleen inplikazioa areagotzeko ezin hobea da

bideoa.

Hona hemen bideoa erabiltzeko ideia batzuk (.3).

"Bldeo-Iilmea ikusi eta entzun.

-Zaila gertatzen baldin bada, zatika ikusi.

-Berriro ikusi. oraingoan soinurik gabe, ikusten dutena kontatuz.

"Bideo-Filmea erdiraino ikusi; ondoren, bukaera asmatzen saiatu.

"Bideo baten bidez arazo bat aurkeztu. Arazo horren aurrean ikasleek eritzi desberdi-

nak defendatuko dituzte, eztabaida sortuz.

*Irakasleen laguntzarekin proiektu bat burutu. Horretarako, ikasleek gidoiak presta

tuko lituzkete, kamara erabiltzen ikasiko, eztabaidatu eta muntaia egingo lukete, Begi

bistan dago, beraz, lau trebetasun nagusiak sakonki landuko liratekeela proiektu global

baten barruan.

Lan hau hobeto probetxa genezake ikasleak ebaluatzeko erabiliz gero, Bideo hauek

ikusiz, alde batetik, irakasleak ikaslearen garapena eta ezagutza balora ditzake hutsu

neak eta okerrak zuzentzeko aukera ederra izanik; bestetik, ikaslea bera, egiten dituen

akatsez jabetu ahal izango da, autozuzenketa ere posible izanik.

Esan beharra dago bideoak duen ezaugarri nagusia egoera komunika·

tiboak agertzeko duen ahalmena dela, irudiaren eta soinuaren konbinazioa

ren bidez. Hau dela eta, hizkuntz irakaskuntzaren mundu konplexuan oso

.3
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espazio garrantzitsua betetzen du, beste baliabideen ondoan eta hauekin ba

tera ikerkuntzarako eta esperimentaziorako atea zabal-zabalik uzten digu,

bide berriak eta ideia berriak aurkitu eta landu ahal izateko.

Bukatzeko, azal ditzagun zenbait ariketa, goian aipaturiko ideien osa

garri:"Iragarpenak" (.4),"Beste erara antzezten" (.5),"Adjetiboak lantzen" (.6).

IRAGARPENAK

-Materiala: Telebistatik grabatutako bideo zinta, galdera-orria.

-Prestaketa; Grabatu bideoz zinta. Galderak sortu.

-Helburua: Mintzamena lantzea.

-Prozedura: Eman dezagun kasu honetan bideo zinta Gernikako bonbardaketari buruz·

koa dela. Ikasleei bideo zintaren hasiera erakutsi ondoren, galdera-orria

taldeka betetzea eskatuko zaie. Galdera hauen bidez, ikasleek honelako ira·

garpenak egingo dituzte.

*Hasiera ikusi ondoren gaia honakoa dela uste dut: Gernikako bonbardaketa edota Es

painiako gerra zibila Euskadin.

*Nire iritziz, honelako planoak ikusiko ditugu: garaiko kale birrinduak, jendea ihes

ka, soldaduak, politikariak, hegazkinak, armak, garai hartako egunkarien titularrak ...

*Beharbada, honelako hitz eta soinuak entzungo ditugu: Jaurlaritza, Agirre Lehenda

karia, Legion Condor, "Eusko gudariak" abestia, Franco, Picasso, orduko hitzaldi za

tiren bat, bonben eztandak ...

'Bideozintak "usain-banda" balu, honelako usainak nabarituko genituzke: ke-usaina,

erre-usaina, gasolina-usaina, ustel-usaina ...

Prozedura hau zenbait aldiz errepika liteke. Minutu bat ikusi eta gero ondorengo

lauzpabost minutuak iragarri egiten dira. Lehiaketa itxurako zerbait ere antola liteke.

Kontutan hartzekoa da hautatzen den bideo zatiak baduela garrantzirik hizkuntz

formei dagokienean. Fikzio xume batek, "Bai Horixe"ren istorioak kasu, ahalkera hi

potetikoaren eta baldintzazkoen erabilera ere bultza dezake.

Galdera-orria guri komeni zaigun galderekin prestatuko genuke: zuribeltzeko pla

norik azalduko da?, zein motatako musika entzungo dugu?, zer egin lezake pertsonaiak

egoera horren aurrean? ...

BESTE ERARA ANTZEZTEN

-Materiala: Sekuentzia dramatikoak dituen bideo zati bat.

-Prestaketa: Zenbait esaldi edota elkarrizketa motzen hautapena.

-Helburua: Ahoskera lantzea.

-Prozedura: Jarri ikasleei bideo zinta, eta esan idatz ditzatela guk auke-

ratutako esaldiak. Ariketa honetarako zinta atzera eta au

rrera erabili.

Adibidea: A. Whiski bat, Garmendia anderet'ioa?

B. Ez, eskerrik asko; ez dut alkoholik edaten.

A Ez duzula edaten? Ezin dut sinestu!

B. Bai, jauna, asko aldatu dira gauzak ordudanik ...

(Ikasleek egoera hau antzeztuko dute, baina oraingoan ondorengo

baldintzetan.]

L Errepika

A (haserre dago)

B (ironiaz)

A (ironiaz)

B (haserre)

.4
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2. Errepika

A (urduri)

B (sentsual eta erotiko)

3. Errepika

A (tentagarri)

B (aspertuta)

A (sentsual eta erotiko)

B (urduri)

A (aspertuta)

B (tentagarri)

Hautatzen diren ereduen arabera -esaldi solteak, bi edo hiru pertsonaren arteko

hizketaldiak-, ariketa banaka, binaka edota hirunaka ere egin daiteke, aldarte-egoerak

aldatuz: pozik, haserre, goibel, ironiko, sentsual, tentagarri, aspertuta, agintari, heldu
rrez, herabe, urduri ...

ADJETIBOAK LANTZEN

-Materiala: Bideo zinta.

-Prestaketa: Aukeratu saio dramatiko bateko hamar-hamabost mitutako zati bat.

-Helburua: Adjetiboak, kausalak eta denborazkoak lantzea.

-Prozedura: 1)Zinta jarri eta ikasleei eskatu zerrendatzeko azaltzen diren pertso-

naiak paper batean eta jabetzeko bakoitzaren portaeraz.

2) Ikusitakoan, binaka jarrita erabaki beharko dute, pertsonaia bakoi

tzari dagozkion adjetiboak bere nortasunaren eta itxura fisikoaren
arabera.

Adibidea:

Smith: gaiztoa, trebea, gizena, burusoila, alferra .

Eraus: ona, maitalea, lotsatia, langilea, dotorea .

Dr. Spok: pasota, motela, berekoia, diruzalea, txikia, bizarduna ...

Diana: kaskarina, polita, gaztea, xarmangarria ...

Bili: bakezalea, lasaia, ausarta, besamotza ...

3) Irakasleak gero pertsonaien izenak arbelean idatzi eta ikasleei ad

jetiboak eskatuko dizkie. Zerrendak osatu ahalean ikasleek adiera·

ziko dute bideozatiaren zein pasartetan oinarritzen diren adjetibo

bakoitza hautatzeko. Honek kausalak eta denborazkoak azaleratze

ko aukera emango digu:

Irakasleak: -Zergatik diozu Bili bakezalea dela?

Ikasleak: -Tabernako iskanbila ikusi duenean, animoak baretzen

saiatu delako.
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A urkibidea

Sarrera

A ) Ebaluazioa

1. Zer da ebaluazioa?

2. Ebaluazioaren helburuak

2.1. Ikaslearekiko helburuak

2.1.2.Hasierako ebaluazioa

2.1.2. Etengabeko ebalua

zioa. Ebaluazio ja

rraia

2.1.3.Bukaerako ebalua

zioa.

2.2. Irakaslearekiko helburuak

2.3. Irakasprozesuarekikohelbu

ruak

B) Ebaluazioaren eboluzioa

1. Zientziaurreko etapa

2. Etapa psikometriko-estruktura

lista: elementu diskretuzko pro

bak
2.1.Entzutezko ulermena neur

tzeko probak

2.2. Mintzamena neurtzeko

probak
2.2.1.Ahoz egiteko probak

2.2.2. Marrazki edo irudien

bidezko probak

2.3. Irakurmena neurtzeko

probak

2.3.1. Hitzak edo esaldiak

2.4.2. Idazlan kontrolatua

2.4.3. Idazlanari puntua

zioa ematea

3. Etapa psikolinguistiko/sozio·

linguistikoa: proba integralak

3.1. Cloze teknika

3.2. Diktaketa
3.3. Beste zenbait proba integral

3.3.1. Elkarrizketa

3.3.2. Idazlana

4. Sintesi eklektikoa

C) Komunikazio-gaitasunaren

ebaluazioa

1. Komunikazio-egoeraren berezi

tasunak

1.1. Elkarreragina

1.2. Informazio berriaren truka-

keta

1.3. Testuingurua

1.4.Helburua

1.5. Ekoizpenaren baldintzak

1.6. Benetakotasuna

1.7. Hizkuntz portaera

2. Proba komunikatiboen presta

kuntza
3. Proba komunikatiboen puntua·

zioa

parekatu edo marraz-
kiak eta esaldiak kon- D ) Komunikazio-gaitasuna eba-

binatu behar direneko luatzeko teknikak
probak 1. Irakurmena ebaluatzeko tekni-

2 .3 .2. Egia/faltsua erantzuna kak
eskatzen duten pro- 2. Entzumena ebaluatzeko tekni-

bak kak
3. Mintzamena ebaluatzeko tekni

kak
2.3.3. Aukera anitzeko gal

derak
2.4.Idazmena neurtzeko probak 4. Idazmena ebaluatzeko tekni-

2.4.1.Egoera bati dagokion kak
idazlana Bibliografia
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Sarrera

Hizkuntzen ebaluazioaz hitz egiten hasi aurretik beharrezko iruditzen

zaigu ebaluazioak edozein ikas prozesutan duen garrantzia eta esanahia azal

tzea: ebaluazioa zer den, zein helburu dituen ...

A ) Ebaluazioa

1. Zer da ebaluazioa?

Askotan, ebaluazioa prozesu baten bukaera bezala ikusten dugu. Eta ikas

leari ikastaro-bukaeran azterketak jartzen dizkiogu eta puntuazio bat ema

ten. Hau da, ebaluazioa azterketa-froga edo nota batekin, eta prozesu baten

amaierarekin lotzen dugu. Uste edo praktika hau okerra da ordea, izan ere,

nahiz eta azterketen emaitzak baliagarriak izan, ebaluazioa ez da emaitzak

neurtzera bakarrik mugatzen. Zer da, orduan, ebaluazioa?

Erabaki bat hartzeko xedez, informazio-multzo bat eta helburuei buruz

aurrez ezarritako erizpide batzuk zein neurritan datozen bat aztertzea esan

nahi du ebaluazioak (De Ketele, 1984, 17. or.). Beraz, edozein ebaluazioren

aurretik, 1)helburuak mugatu behar dira eta konparatzeko moduan aurkez

tu eta 2) egitasmo bat behar da: ariketa eta ekintza-multzo bat, helburu ho

riek lortzera zuzendutako metodologia. Behin bi osagarri hauek mugatuz

gero egin daiteke ebaluazioa, aurrikusitako emaitzak lortu direnentz egiaz

tatzeko, eta beti ere gogoan edukiz ebaluazioa hezkuntz prozesu osoaren za

ti bat dela, beronen planteamenduan hasi eta lortutako emaitzetan bukatzen

denarena. Beraz, ebaluazioa puntuazio bat ematea baino gehiago da, eta be

re eraginak ikaslea ezezik ikaskuntzako elementu guztiak ikuitzen ditu; baita

ebaluazioa bera ere.

2. Ebaluazioaren helburuak

Esana dago ebaluazioak froga soilaren mugak gainditu eta prozesu di

daktiko osoa aztertzen duela bere luze-zabalean, eta ez bukaera bakarrik.

Beraz, ebaluazioaren helburuak ikasleei bezainbat dagozkie irakasleei ere;

eta baita ikasprozesu eta ikastegiari ere. Garrantzi handia du ebaluazioaren

alderdi hau oso aintzakotzat hartzeak, are gehiago kontutan izanik ebalua

zioaren azken xedea ikasprozesua hobetzea dela; horregatik, beharrezko da

prozesu horretako osagarri guztiak eta bakoitza neurtzea ikaslea neurtzera
mugatu gabe.

Ebaluazioak ikaslearen neurketan duen garrantzia dena delako, <lerri-

2.1. Ikaslearekiko helburuak
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gorrezkoa da gogoan hartzea ikaslearen ebaluazioa ez dela ikastaroaren az·

keneko azterketara mugatzen, hots, ez dela lortutako ezagutzak egiaztatzeko

froga soila. Alderdi askori begiratu behar dio ikaslearen ebaluazioak: ikas

kuntzaren hasiera, aurrerabide, garapen eta azkenari. Horregatik, ikasleren

prozesuaren berri izateko, hiru ebaluazio-mota bereizten ditugu.

2.1.1. Hasierako ebaluazioa

Hasierako ebaluazioa kurtso edo ikastaroaren hasieran egiten da, ikas

prozesua hasi aurretik, alegia. Bere xedea irakasleak ikasleen ezagutza aha

lik eta zabalena izatean datza. Bestela esan, irakasleak jakin behar du bere

ikaslea nolakoa den, zein gaitasun dituen, zein muga, eta baita zenbateko

ezagupen-maila duen ere. Horrela, irakasleak ikasleak taldekatzean, ikas·

leen ezagutzak ezezik, dituzten gaitasunak, mugak eta abar ere kontutan har·

tuko ditu.
Bestalde, ikasleen ezagutza zabal horrek lagundu egingo dio helburuak

finkatzen, metodologia aukeratzen, programa egokitzen eta, hitz batean, ikas·

prozesua martxan jartzen, prozesuari ekiteko beharrezko dituen ezagutzak

eskaintzen dizkiolarik. Gurera etorriz, komeni da ebaluazio-mota honi be

har duen besteko garrantzia ematea bera bait da prozesuaren abiapuntua.

2.1.2. Etengabeko ebaluazioa. Ebaluazio jarraia

Ebaluazio jarraia, izenak berak ondo dioen bezala, ikastaroan zehar egi

ten dena da. Ebaluazio honen helburua ikasleek egiten dituzten aurrerape

nak, dituzten zailtasun eta eragozpenak atzematea da. Horrela, irakasleak

berak finkaturiko helburu bereziak, jarraituriko metodologia eta abar ego

kiak diren ala ez ikusi, hutsuneak zuzentzeko aukera izango du. Irakasleari

dagokio ebaluazio-mota hau bideratzea, bai zenbait frogaren bidez, bai be

haketaren bidez. Beraz, irakasle bakoitzak erabaki behar du ebaluazio-mota

hau nola moldatu, metodologiari, helburuei, programazioei ...lotuta azaldu

behar bait du. Horregatik, hain zuzen, zenbaitetan froga standarrak ez zaiz

kio baliagarriak gertatuko eta egokitu beharrean izango da.

2.1.3. Bukaerako ebaluazioa

Ikasleek ikastaroan lorturiko maila erakusten digu. Hau da, ikasleek ikas

taroko helburuak nola eta zein mailatan betetzen dituzten azaltzen digu; baita

taldeak eta ikasle bakoitzak dituzten hutsune eta premiak ere.

2.2. Irakaslearekiko helburuak

Ikaslearen ebaluazioa irakaslearen ebaluazioaren abiapuntua da. Are ge

hiago, irakaslearen autoebaluazio bilakatzen da. Beraz, ikaslearen ebalua

zioak, batetik, irakaslea bere ihardun pedagogikoa behin eta berriz araka

tzera eta etengabe egokitzera bultzatzen du eta, bestetik, irakaskuntzaren
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antolamendu osoaren eraginkortasuna erakusten du; hau da, jarraituriko me

todologia eta eginiko ekintzak egokiak izan diren ala ez. Azkenik, irakas

leak berak irakasteko duen gaitasuna eta eraginkortasuna ere nabarmentzen

du.
Ondorioz, irakaslearen ebaluazioak ematen zaion baino garrantzi han

diagoa du. Eta kontuan hartu behar da ikaslearen lanak, aurrerapena eta

abar ebaluatzean, gu eta geure lana ebaluatzen ari garela.

2.3. Irakasprozesuarekiko helburuak

Ikaslearen eta irakaslearen ebaluazioak ikasprozesuaren abiapuntu di-

ra. Ikasprozesua ebaluatzean honako puntuok aztertzen ditugu:

-Maila edo urrats bakoitzari ezarri zaizkion helburuen eraginkortasuna.

-Erabilitako materialaren baliagarritasuna eta egokitasuna.

-jarraituriko programaren eraginkortasuna: ikaskuntzaren segida eta

martxa, irakasteko sistemak ...

-Zenbait gorabeheren eragina.

Ondorioz, ebaluazioaz hitz egitean edo ebaluatzean ebaluazio-mota guz

tiak hartu behar dira kontuan, ikasprozesua hobetu nahi bada.

Laburbilduz, ebaluazioa ikasleak edozein gaitan daraman aurrerabidea

egiaztatzeko modu bat da, metodologiaren, eskuarteko baliabideen eta era

bilitako material didaktikoaren baliagarritasuna neurtzeko tresna eta, oro

bat, irakaslearen gaitasuna eta programak ikasleen beharren eta martxaren

neurrikoak diren jakiteko era. Irakasprozesu osoa zertzen duen ekintza bat

da, beraz, eta irakaskuntzako estrategiak birmoldatzeko aukera ematen

duena.

Ebaluazioa, sarreran esan dugun bezala, irakas/ikasprozesuaren atal edo

alderdi garrantzitsu bat da, prozesuaren zati bat. Horregatik, irakas/ikaspro

zesuan ematen diren aurrerapen edo aldaketek eragin zuzena dute eba

luazioan.

Liburu honen lehen kapituluan metodo batzuren ibilbidea eta nondik

norakoak bezala oraingo honetan ebaluazioaren ibilbidea aztertuko dugu.

B) Ebaluazioaren eboluzioa

1. Zientziaurreko etapa (metodo tradizionalak)

Mende honetako berrogeitamargarren hamarkada artekoari deitzen dio

gu horrela. Itzulpena, idazlana edo esaldiak osatzeko probak erabiltzen di

tuzte ebaluazioa egiteko, hau da, hizkuntza klasikoen irakaskuntzan erabili

ohi direnez baliatzen dira.
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2. Etapa psikometriko-estrukturalista: elementu diskretuzko probak

Bigarren Gerrate Mundialaren ondorengoari deitzen diogu horrela.

Elementu diskretuzko proba hauek eta ebaluazioaren nondik norakoak

azaldu aurretik, ezinbestekoa da etapa hau osatzen duten metodoen zer·

nolakoak eta berezitasunak gogoratzea.
*Hizkuntza mailatan banatuta dago, hasi perpausetik eta artikulazio-ar

loraino.
*Hizkuntzaren interpretazioa eta ekoizpena aztura linguistikoz osatuta-

ko multzoa da.
*Lehen hizkuntzatik bigarrenera egiten den transferentziak garrantzi

berezia du.
*Ikasleek L2 ikastean dituzten arazo eta zailtasunak bi hizkuntzen arte

ko analisi kontrastiboa eginez atzeman daitezke. Horregatik, ezagu

tzaren ebaluazioak bi hizkuntzak egituraz desberdinak diren arloetan

du bere lekua.
Laburbilduz, hizkuntza bat jakitea elementu diskretuetan bana daite

keen datu-bilduma bat ezagutzea da. Ezagutza hau ebaluatzeko, proba obje

tiboaz baliatzen dira. Proba hauen edukia hizkuntzaren lau elementu

desberdin aztertzen dituen item-ez osatua da; hala nola ahoskuntza, egitura

gramatikala, hiztegia eta osakin kulturala, eta, hauekin batera, entzun, ida

tzi, irakurri eta hitz egiteko trebetasunak. Proba edo test hauek, batetik, aipa

turiko elementu hauetako bat bakarrik neurtzen duen itemez moldatuak egon

behar dute.Bestetik, ezinbestekoa dute fidagarritasuna; hau da, ikasleek egi

ten dituzten guztietan emaitza berbera lortzea, nahiz eta aldi bakoitzean ira

kasle desberdinak ebaluatu. Azkenik, baliozkoak izatea eskatzen zaie: testak

neurtu nahi dena neurtu behar du eta irakasleari lortu nahi duen informa

zioa eman behar dio.
Pentsakera honen jarraitzaileentzat, irakaslearen balorazioaren baitan

dagoen ebaluazioak ez ditu proba objetiboak bete behar dituen baldintzak

betetzen; izan ere, irakasle berak proba berbera modu bat baino gehiagotan

ebalua bait dezake, bere aldartearen eraginez edo. Horregatik, hain zuzen,

itzulpena edo idazlanaren ordez, ikasleari erantzunak ematea eskatzen dio

ten probak erabiltzen dira. Erantzun horiek zuzenak ala okerrak izan dai

tezke. Galderarik arruntenak aukera anitzekoak dira, eta edozein pertsonak

egin dezake proba-mota hauen ebaluazioa. Bestalde, itemez osaturiko pro

ba hauen beste abantaila bat hauxe da: puntuatzerakoan, erantzun zuzenak

bakarrik kontuan hartzen direnez, emaitza kuantifika daitekeela.

Segidan arlo bakoitza ebaluatzeko erabiltzen diren probak ikusiko

ditugu.

2.1. Entzutezko ulermena neurtzeko probak

Entzumenari dagokion trebetasunak bi arlo menperatzea eskatzen du:

soinuen bereizmena eta elementu espezifikoen ulermena. Horregatik, ira

kasleak banaka ebaluatu beharko ditu arlo hauek.
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Hizkuntza bat ikastekoan, ikaslea bere ama-hizkuntzako sistema fono

logikoa ikasten ari den atzerritar hizkuntzari egokitzen saiatzen da. Zailta

sunak azken honek sistema desberdina duenean sortzen dira. Hizkuntza

baten diferentzia fonemikoak deskribatzeko, jarraitu beharreko metodoa gu

txienezko pareak identifikatzean datza. Adibidez, "atzo" eta "atso" hitzen

kasuan, esanahiaren diferentzia soinu batean dago.

Entzutezko ulermena neurtzeko probaren helburu orokorra ikaslearen

ulermen-maila ebaluatzea da. Ulermen-maila hau fonemak bereizteko, azen

tua eta esaldien intonazioa ezagutzeko eta entzun duena buruz hartzeko gai

tasunaren neurrikoa da.

Beraz, maila honetan egiten ditugun probek hiru helburu ezberdin izan

ditzakete:

1. Bereizmen fonetikoa neurtzea.

2. Azentua eta intonazioaren zuzentasuna neurtzea.

3. Entzundakoa gogoan hartzeko gaitasuna neurtzea.

Entzundakoa gogoan hartzeko gaitasuna neurtzeko, argazki, mapa, ma

rrazki, diagrama eta abar dira baliabideak.

2.2. Mintzamena neurtzeko probak

Zenbait arrazoirengatik nahikoa zaila da ahozko produkzioaren eba

luazioa egitea. Lehenik, trebetasun hau objetiboki neurtzeko zailtasuna da

go. Erabiltzen diren erizpideak subjetiboak dira eta, gainera, erantzunen az

terketa ez da fidagarria ikasleak daukan ezagutza-maila eta gaitasuna

neurtzeko.

Gerta daiteke pertsona batek ia fonema guztiak ekoiztu ahal izatea, bai

na bere ideiak komunikatzeko gai ez izatea.

Bestalde, errore fonologiko eta sintaktikoak egiten dituzten pertsona ba

tzuei nahikoa ongi ulertzen zaie. Ahozko ekoizpena ebaluatzeko probetan,

batzuetan ez da posible mintzamen eta entzumen-trebetasunak banatzea.

Egoera normal batean bi trebetasunak elkar loturik daude, zeren eta ez bait

dago elkarrizketarik, besteak esaten duena ulertzen ez bada. Elkarlotura ho

nek areagotu egiten du proba hauek prestatzeko zailtasuna.

Proba hauek duten beste zailtasun bat beren aplikazioa da. Batzuetan

ezinezkoa gertatzen da ikasle-kopuru handi bati aplikatzea, ikasle baten gai

tasuna neurtzeko 10-15minutu behar badira.

Nolanahi ere, edozein azterketatan ahozko produkzioak nahikoa kalifi

kazio altua baldin badu, trebetasun honen ebaluazioak ere programaren ba

rruan zati garrantzitsua izan behar du.

2.2.1.Ahoz egiteko probak

Ahozko produkzioa neurtzeko ariketak oso sinpleak izan daitezke {erre

pikapena) ala zailagoak (perpausak transformatzea edo eraikitzea). Errepi

kapen-ariketek fonemen azentua edo intonazioa ebaluatzeko balio dute, ari

keta estrukturalek, berriz, ikasleak egitura horiek erabiltzeko duen gaita

suna neurtzeko.
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Bi sailetan sailka daitezke mintzamena neurtzeko probak:

1. Ahoz egiteko probak.
2. Marrazki edo irudien bidezko probak.

Ahoz egiteko proba hauek bi motatakoak izan daitezke:

a) Errepikapenezkoak

Entzuten dituen perpaus, esaldi edo hitzak errepikatzeko eskatzen zaio

ikasleari.

b) Estrukturalak

Ariketa.mota hau nahiko aproposa da ikasle baten aurrerapena

neurtzeko.
a) Esaldien transformazioa: ezezka jarri, galdera eran eman, orainaldi-

tik iraganaldira ...

b) Konbinazio-arlketak: esaldiak lotu ...

c) Ordezkapen-ariketak.
Hona hemen adibide batzu (J} : (Gonzalez de Txabarri, 1984, 18H85. orr.),

Iraganean eman

Gu etxeko sukaldean garbi ...

Mikel bapatean hil ...
Nahi izanez gero zu garaiz esna ...
Txoriak gure lagunak izan ...
Zuek mahairantz gehiago hurbil ...
Ni bazkaltzera joateko presta ...
Mila ekintza hura jakitean harri ...
Zu bilera horretan parte hartzeko apain ...
Egun hartan irakasle guztiak batera ager ...
Iaz Baztango lurraldeetan uda merke xamar igaro ...

Bi esaldiok lotu kausazko bat emanez

Udazkena da I zuhaitzei astroak erortzen zaizkie,
Jende asko dago 1gela horretan bero egiten du.
Berandu iritsi naiz./ dendariak atea itxi dit.
Sari bat eman digute f larunbatean afari bat izango dugu.
Moto berria erosi diot 1semea oso gustora jarri zait.
Lagun batek jo du I haurra negarrez ari da.
Alkondara zikindu zait I beste bat jantzi dut.
Oso gau iluna zen I nire andragaia beldur zen;
Azkarregi zihoan f arraultzeak lurrera erori zitzaizkion.
Ikasgelan jolasten ari zinen I irakaslea haserretu zenuen.

Ezezka eman

Bazkal ondoren ohean etzan gaitezke.
Emakume hori zure atzean eser daiteke.
Zu oso azkar jantz zaitezke.
Miren eta Xabier gaur berandu ohera daitezke.
Ni komunean izkuta naiteke.
Miren eztei horretan mozkor daiteke.
Gu logelan erantz gaitezke.
Amona eritegian bihar hil daiteke.
Zuek nahi duzuenean lanean has zaitezkete.
Ni bilera horretara garaiz hel naiteke.

.1



402 Euskara-irakaslearen eskuliburua

2.2.2. Marrazki edo irudien bidezko probak

Entzumenezko ulermena neurtzeko erabiltzen diren marrazki edo iru

di berberak erabil daitezke ahozko produkzioa neurtzeko ere. Argazkiak edo

marrazkiak eragingarri onak izan daitezke ikasleak galdera-multzo bati eran

tzun ahal izateko edo bertan gertatzen dena azaltzeko. Dena den, proba hauek

ez dira hain objetiboak, ikasleek marrazki-serie berberari modu desberdi

netan erantzungo diotelako, Ikus adibide gisa (.2) (HA BE, 198Sa).

Konta ezazu Istoriomutu hau. (Nahiduzun baliabideguztiak erabil ditzakezu)

S~MPE, VOLL TREFPER ( 197.S):Cartoons. ZUrk'h, Diogenes. 91· 1}5. nrr >

.2
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2.3. Irakurmena neurtzeko probak

Irakurmenari buruzko kapituluan ikusten den bezala, irakurmenak

trebetasun-multzo bat inplikatzen du. Adibidez, testuinguruaren barruan

agertzen diren hitz eta hitz-multzoen esanahia ulertzea; esaldien eredu es

trukturalak ere ulertzea; denbora eta espazioaren arteko erlazioak haute·

matea, eta halaber ideien sekuentziak ere; pasarte osoak ulertu eta ideia

nagusia aukeratzea; ondorioak ateratzea; informazio konkretu bat lortzeko,

abiaduraz edo modu kritikoan irakurtzea.
Gogora dezagun bi irakurketa-mota daudela, intentsiboa eta estentsiboa,

eta bakoitzak bere berezitasunak dituela. Horrela, irakurketa intentsiboan

testu laburra erabili eta edukiari buruzko galdera konkretuak egiten dira.

Irakurketa estentsiboan, ordea, testu luzeagoa erabiltzen da eta egiten di

ren galderek testuaren ulermen globala neurtzen dute, jasotako ideia nagu

siak eta ateratako ondorioak zein diren ikusiz.
Segidan irakurmena neurtzeko eredu batzuk ikusiko ditugu.

2.3.1. Hitzak edo esaldiak parekatu edo marrazkiak eta esaldiak konbinatu

behar direneko probak

2.3.2. Egia/faltsua erantzuna eskatzen duten probak

Asko erabiltzen da proba-mota hau ikaslearen irakurmena/ulermena

neurtzeko; ez bakarrik puntuazioa azkarra eta garbia delako, baita emai

tzek testua ulertzeko gaitasunari buruzko nahikoa iritzi zehatza ematen du-

telako ere.
Proba honek bi arazo ditu. Bata, ikasleak zuzen erantzun dezakeela eran·

tzun zuzena zein den urrutitik ere jakin gabe, o/oSOaukera bait ditu bata

ala bestea hautatzeko. Bestea, gutxienezko puntuazioa o/oSOadenez, balite

keela probak ikasleak behar bezala ez bereiztea, zailtasun-maila itemenen

o/o75etikgora hasten bait da. Dena dela, proba honek baditu hainbat aban

taila ere: batetik, ikasleen mailari dagozkien testuak aukeratzea oso erraza

da; bestetik, proba hauek nahikoa bizkor eta erraz osa daitezke.

Erantzuna eman beharreko proba hauetako galderak bi eratakoak izan

daitezke: testu bati lotuak edo testuari erreferentziarik egiten ez diotenak.

Dena den, edozein kasutan ere egiten diren galderek ulerterrezak izan be·

har dute. Ikus adibide gisa (.3).

JRAKURRI ETA GALDEREI ERANTZUNA EMAN

Koldo Mitxelena balio handiko gizona zen eta meritu ikaragarria zuena, dio

Miguel Pelay Orozkok. "Bizitzak ez zuen ondo tratatu" diote biografia guztiek.
Gerra-garaian gudari ibili zen eta gustora ibili ere; okerrena gerra ondorena izan

zen, 24 urte zituela S urtez egon zen kartzelan, berarentzat heriotze zigorra ere eskatu

zutelarik.
Kartzelan zegoela ekin zion linguistikako bere ezagutzak sakontzeari. Irakurri ere

asko irakurri zuen garai honetan. eta zalantzan egon zen matematikatako bidea hartu
edo hizkuntzak arakatzeari heldu. Azkenik, aberria eta euskararekiko konpromezua

zela ta, bigarrena aukeratu zuen.
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Euskara batuaren ardatza berak egin zuen eta behar historikotzat jotzen zuen, na
hiz eta garai hartan kontrako iritzi asko izan.

Liburu askoren egilea da, baina bere gustokoenak, duten aportazio teorikoagatik,
"Lenguas y protolenguas" 1963.ean idatzia eta "Fonetica Hist6rica Vasca" 1961.ean.

Bere liburu ezagunenak "Idazlan hautatuak" eta "zenbait hitzaldi" 1972.ean argi
taratuak biak.

Hala ere, bere lanik handiena Azkue hiztegiaren eguneratzea izan zen, eta horre
tan ari zela, hain zuzen ere, hil zen.

Titulu eta ohore askoren jabe zen, besteak beste, Euskaltzain osoa, "Real Acade
mia Espai'lola"ko kidea 1959.etik, Filosofia eta Letretan Lizentziatua, Linguistika In
doeuropeako lehen katedratikoa Espainia mailan, Alfonso X. Jakintsuaren gurutzearen
jabe. Halaber, bere jaioterriak, Errenderiak, kale eta institutu bati bere izena jarri zien.

Patxi Altunak oso gertutik jarraitu zion Mitxelenari. Ezagutu, 1963anezagutu zuen
Salamancan, Urte betez elkarrekin ibili ziren, Altunak Detxepareri buruzko tesia egi
ten zuen bitartean 1972anMitxelenaren idazlan-sorta zabal bat bildu eta gero "Idazlan
hautatuak" eman zuen argitara. Liburu horri esker, han eta hemen barreiatuta zeuden
haren testuak jende askorengana iritsi ziren.

"Zergaitik aukeratu nuen autore hau? Euskal idazlerik onena iruditzen zitzaidala·
ko momentu hartan. Euskara ikasteko, euskararen eredu literario, aberats eta dotore
bat neureganatzeko bera iruditu zitzaidan onena. Ordurarte Orixe iruditzen zitzaidan
bezalaxe. Mitxelenak esan nahi zuena juxtuk] asmatzen zuen eta hori ere lortu zuen
Orixek, baina hark ez zuen hizkuntz eredu bakarra erabiltzen eta Mitxelenak bai. Ha
rena eredu finko bat zen bai morfologia aldetik bai sintaxiari dagokionez, gero batua
izango zenetik oso gertukoa".

"Nik uste dut orain jende gehienak Mitxelenaren modu beretsuan idazten duela.
Berak "euskal letren aitagoia" deitu zuen Orixe eta orain bera ere horrela deitu beha
rrean gaude. Ezin sinestekoa da zenbat zekien, edozein momentutan gertu zeukan bu
ruan esan beharrekoa. Lanean ari garen guztion maisu izan da, asko edo gutxi. Eta
haren arrastoa ez da inoiz itzaliko euskal literaturan".

D.V. 1987ko urriak 13.

EGIA ALA GEZURRA

l. Azpeitian jaio zen 1930.ean.

EGIA GEZURRA

2. Gerra ondorenean bost urtez egon zen kartzelan berarentzat
heriotz-aigorra eskatu zutelarik.

3. Berak "Euskal letren aitagoia" deitu zuen Orixe,

4. Detxepareri buruzko tesia egin zuen.

5. Berak lortu zuen Espainiako Linguistika Indoeuropeako le
hen katedra.

6, Euskara batuaren eragilea bazen ere, ez zuen hizkuntz
eredu bakarra erabiltzen.

7. E.UT.G.n Filosofia eta Letretako dekanoa izan zen.

B. "Idazlan hautatuak" eta "Zenbait hitzaldi" dira bere liburu
ezagunenak.

9. Euskaltzain erdia zen.

10. Azkue(ren) hiztegiaren eguneratzean ari zen heriotzak ha
rrapatu zuenean.
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2.3.3. Aukera anitzeko galderak

Aukera anitzeko galderak hiztegia edo egitura gramatikalen ulermena

neurtzeko erabiltzen dira baita irakurmena neurtzeko ere. Ikasleak hiru edo

lau aukeraren artean zuzena zein den antzeman behar du.

Proba honen arazoa prestaketa da, oso zaila bait da galderak edo auke

rak behar bezala formulatzea. Oztopo hau gainditzeko, Oller-ek (1979)pres

taketan zenbait urratsei jarraitzea gomendatzen du; hala nola, zer ebaluatu

nahi den garbi ikusi, aztertu behar ez diren beste ikasle batzuei aplikatu

proba, galdera zailegiak edo errazegiak kendu ...(lkus .4).

BERTSOLARI TXAPELKETEN HISTORIA

Bertsolariek elkarren lehian iharduteko usadioa Euskal Herria bezain zaharra
dela esatea ez dirudi gehiegi esatea denik. Halere, bertsolari-saioak eta lehiak noiz
danik egiten diren zehaztea aski gauza zaila da. Horrelakoez dagoen lehen berria
1609koa da. Urte hartan (XVII. mendearen hasieran, beraz), Iruneko apezpiku zen
Antonio Venegas de Figueroa-k "bertso-gudu" bat antolatu omen zuen Eukaristia·
ren omenez; Pedro Ezkurra, Mikel Aldatz, Joan Elizalde, eta Martin Porta! aukeztu
ziren hartara. Horixe dugu, beraz, lehenengo berria.

Gerora, hemeretzigarren menderarte hutsune handi bat ageri da alde horrela·
tik. Izan ere, hamazortzigarren mendea nahikoa iluna izan zen bertso-mundurako.

XIX. mendean, beraz, bertso-mundua apur bat piztu eta bertsolarien bilera edo
bertso-jaialdiak antolatzen hasten dira. Onerako eboluzio hori Abbadie lapurtar eus
kaltzalearen saioarekin burutu zen, "Lore [oko'l-en mugimenduaren gailurrarekin.
1860an izan ziren Abbadie-ren lehen Lore Jokoak, eta handik aurrera kasik mende·

-erdiz iraun zuten bizirik.
1926.urtean euskaltzale talde batek "Euskaltzaleak" elkartea sortu zuen, eta be·

rehala ekin zioten urtero Olerki Egunak zeritzenak antolatzeari. Olerki Egun ho
rien garapen bezala har genitzake 1935eta 1936anantolatu ziren estraineko Bertsolari
Txapelketak. ''Euskaltzaleak' 'en papera juakatzerakoan, ezinbestekoa da Joxe Ariz
tirnufio "Aitzol"ek izan zuen berebiziko garrantzia azpimarratzea. Esan liteke l930ean
berpiztu zela guztiz bertsolari-lehien ohitura hori, Toribio Altzagaren omenez "Eus
kaltzaleak" Elkarteak antolaturik, "Centre Cat6lico" antzokian izan zen saioarekin.
Txirrita, Lujambio, Tellatxipi, Zabaleta, Agirre eta Biloria bertsolarien artetik, epai·
mahaikoek Biloria izendatu zuten txapeldun, aho batez. Hortik aurrera ez zen rno
du hartako saiorik izan, Bertsolari Egunen txanda etorri arte.

1935.urteko San Sebastian egunez izan zen Donostian lehenengo Bertsolari Egu
na. Urtarrilaren 20an jokatutako hura izen horrekin bataiatu bazuten ere, gerraon
doko Bertsolari Txapelketa Nagusiekin homologa liteke. Donostiako "poxpolin"
aretoan "Euskaltzaleak" bazkuna eta "Euzko Gaztedia" izan ziren biak batera le
hen txapelketa haren antolatzaileak. Orduko Argia astekariak zioenez, "egundo ez
omen da orrelako euskel yai mamikorik izan Donostian".

Lekua eta eguna aukeratzea ere ez omen zen oso erraz gertatu, "...baifla Donosti
erria euskaldundu nairik, beren yaiari begira, yatorrizko euskel kutsu duan gauzik
egiten etzala-ta, Done Sebasten egunean, danbor soifiu artean, egitea erabaki zan".

Orduko kronikagilek kontatzen dutenez, bertsolarien besaulkiak bigunak eta
dotoreak ziren albo bietara. Ariztimufl.o "Aitzol"ek [ezar erazi zituen bertsolariok,
eta erdi-erdian epaimahaikoak. Antzinako erara, epaimahaikoek bertsoz adierazten

zieten bertsolarieri egin beharreko lana.
Honako hau izan zen epaimahaikoen epaia: aho batez, txapeldun "Basarri" auke

ratu zuten (100pezetako saria), zarauztarrak hogeitabat urte baino ez zituenean; bi·
garren sarirako "Matxin" (75 pta.]. Txirrita ez zen lau horien artean agertu, nahiz
eta "beste batzuek ere aukeratuak izango ziran, sari ugariagoak izan balira, ba bes
te bertsolari yaiorik ba-zan gudu onetan-la".

J.L., Jakin !987ko Uztaila-Iraila

.4
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1. Noizkoak ditugu lehen bertsolarien arteko lehiak?
a) XVII. mendekoa da ezagutzen dugun lehena.
b) Saioak XVII. mendekoak, lehiak lehenagokoak.
c) Oso zaharrak, baina hasieran Elizak antolatzen zituen.
d) XVII. mendekoak seguruenik.

2. xvm. mendeko bertsogintzaz zer dakigu?
a) Oso gutxi dakigu, ez dugu bertsogintzaren berririk.
b) Ez zegoen bertsolaririk XVIII. mendean.
c) XVIII.mendea iluna da bertso-mundurakoIrunean bertso-gudurik izan ez zelako.
d) Baziren bertsolariak baina ez bertso saioak.

3. Nor izan zen Abbadie?
a) Kasik mende-erdiz Lore Jokoetan bertsoak bota zituena.
b) Lore Jokoak eratu zituena.
c) Lore Jokoetan parte hartu zuen lehen bertsolaria.
d) 1860koLore Jokoetako irabazlea.

4. Besteak beste, zer egin zuten "Euskaltzaleak" izeneko taldekoek?
a) Lore Jokoak amaitu eta urte batzutara Olerki Egunak antolatzen hasi.
b) Lore Jokoen barruan Bertsolari Txapelketak antolatu.
c) 1926tikaurrera Bertso Txapelketak antolatu.
d) Olerki Egunetan bertsolari gisa parte hartu 193Seaneta 1936an.

5. 1930ean ''Centro Cat6lico" antzokian bertso saio bat izan zen.
a) "Euskaltzaleak" taldea omendu zen.
b) Aitzol omendu zen.
c) Sei bertsolari omendu ziren.
d) Toribio Altzaga omendu zen.

6. "Centro Cat6lico" antzokiko saioaz zer dakigu?
a) Ez zela haren ondoren modu hartako saiorik izan,TxapelketaNagusiak izan arte.
b) Bertsolarien artean sei aukeratu zituztela epaimahairako.
c) Epaimahaikoak denak bat etorri zirela eritzian,
d) Handik aurrera ez zela beste bertso saiorik izan.

7. 1935ekoUrtarrilaren 20an bertso saio bat izan zen Donostian.
a) Poxpolin, Euskaltzaleak eta Euzko Gazteriak antolatua izan zen.
b) Lehen Bertsolari Txapelketa Nagusia izan zen.
c) Bertsolari Eguna izena jarri zioten saioa izan zen.
d) Ez zen lehen Bertsolari Eguna izan, hau San Sebastian egunez izan baitzen.

8. Urtarrilaren 20ko saio hura antolatu zutenen asmoak.
a) Donostiari hiriburu zen aldetik zor zitzaion ospea ematea.
b) Donostiako jaiengatik protesta egin eta jai gehiago eskatzea.
c) Donostian euskaldunekin jai eta festa egitea.
d) Donostiako jaietan euskal giroa sortzea.

9. Saio hartan bazen epaimahaia.
a) Epaimahaikoek ere bertsoz jakin arazi behar zieten gaia.
b) Bertsolariak zeuden epaimahaikoen artean, erdi-erdian.
c) Kronikagileak ere epaimahaikoekin zeuden jezarrita.
d) Sei lagun ziren epaimahaian botoa eman zezaketenak.

10.Sari banaketari dagokionez,
a) Txirritak ez zuen saririk izan nahiz eta bertsolari txarra izan ez.
b) Sari ugariagoak izan balira ez zen Basarri txapeldun geratuko.
c) Txirritak izan zuen saria baina ez lehen lauen artekoa.
d) Txirrita ez zen saio horretan agertu bertsolari jaioa izan arren.

.4



Ebaluazioa 407

2.4. Idazmena neurtzeko probak

Hizkuntza arrotz bat ikasten ari den ikasleak hainbat pauso egiten ditu

bere idazmenaren garabidean. Hiztegia, gramatika, egitura sintaktikoak eta

abar menderatu behar ditu, zehaztasun eta jariotasunez idatziko baldin ba·

du. Lehen aldiko komunikazio idatziak parrafo motzak izango dira. Gero

zati luzeagoak idazteko gauza izango da. Horregatik, gaitasun honen eba

luazioak egituratua behar du izan, ikaslea gaitasun hau bereganatzerakoan

egiten ari den garapenaren alderdi guztiak neur ditzan.
Ondorioz, ikasleak oinarrizko trebetasunak menderatzen dituenean tres

na egokia gerta daiteke idazlan librea idatzizko produkzioa neurtzeko. Ho

rrela, ikasleak aukera izango du ideiak eta beraiek antolatzeko duen gaitasuna

azaltzeko.
Idazlanean egiten den galderak argia behar du izan, ikaslea idaztera bul-

tzatzeko modukoa. Ikasleak esateko zerbait edukitzeko modukoa behar du

izan probak; baita helburu jakinekoa ere: ikasleak idatziko duena zerbait

edo norbaitentzat izan dadila.

2.4.1. Egoera bati dagokion idazlana

Testua egoera jakin baten barruan idatzi beharrak mugatu egiten du idaz

teko estiloa. Beharpen honek nahikoa informazio emango digu klaseko ikasle

guztiei buruz bereizi egingo bait ditu trebetasun hau ongi menderatzen du·

tenak eta oraindik hobetu behar dutenak.
Egoerak prestatzeko baliabide asko daude: elkarrizketak, diagramak,

taulak edo marrazkiak ...lkus honako ariketa (.5)(HABE, 1985a) adibide gisa.

Euskaraz hitzegiten den herriska batera bizitzera joatea erabaki duzue. Horretara
ko. bidetik aparte dagoen baserri zahar bat aukeratu eta zuen trasteak eramateko garraio
-zerbitzuak alokatu. Baserria aurkitzea zaila denez, baserria non dagoen, zein bide hartu
behar duten, hau da, argitasun eta xehetasun guztiak eman beharko dizkiezu enpresa

koei, maparen laguntzaz.
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2.4.2. Idazlan kontrolatua

Idazlan-mota honekin ikasleak ahalik eta akats gutxien egin ditzan lor

tu nahi da. Horretarako, erabili beharreko egitura linguistikoak eta hiztegia

ematen zaizkio hutsuneak dituen idazkian bakoitza bere lekuan koka dezan.

2.4.3. Idazlanari puntuazioa ematea

Nahiz eta idazlanak ez dituen proba objetiboaren baldintzak betetzen,

(ez baliozkotasunarena eta ez fidagarritasunarena), badira bide batzuk pro

ba hau objetiboagoa egiteko.

Hasteko, esan dezagun ikasle guztiek gai berberaz idatzi behar dutela.

Idazlan guztiak bi metodoren arabera ebalua daitezke: inpresio orokorrean

oinarrituz eta analitikoki. Lehenengoan, gutxienez bi irakaslek puntuatu be·

har dute idazlan berbera. Diferentzia handia baldin badago bien artean, idaz

Jana berriro irakurtzen da, puntuazioan bat etortzeko. Dena den, beste

irakasle baten laguntza izatea askotan zaila denez, erabilgarriagoa da meto

do analitikoa. Metodo hau irakasleak aurrez antolatuko duen puntuazio-taula

batean oinarritzen da.

Puntuatzeko metodo hau erabiltzen bada, beharrezkoa da malgutasu

na, ikaslearen mailaren arabera alderdi bati edo besteari garrantzi handia

goa ematea. Hasierako mailan gramatika eta hiztegia gehiago baloratuko

dira; goimaletan, berriz, egokitasuna eta jariotasuna.

Bada hirugarren metodo bat ere; erroreak kontatu eta bakoitzagatik pun

tuak kentzen direnekoa. Baina errore guztiak maila berekoak ez direnez,

metodo hau ez da gomendagarria. Nahiz eta idazlanean, hutsuneak egin,

ikasleak ideiak ordenean eta nahikoa argi idaztea lortzen badu, puntuazio

positiboa merezi du, beste batzuen aldean, kaskarragoa bada ere.

3. Etapa psikolinguistiko/soziolinguistikoa: proba integralak

Etapa hau psikolinguistikaren sorrerarekin batera garatzen da.

Proba integralen azalpena egin aurretik, beharrezkoa da etapa honek

hizkuntz ikaskuntzaz duen pentsakera adieraztea. Hizkuntza ikastea eten·

gabeko prozesua da. Etengabeko prozesu hau, bai ezagutzen garapenean bai

ekoizpen linguistikoa zuzentzen duten erregelen aplikazioan datza. Bestal

de, soziologiari esker hiztunaren ingurune soziala defini daiteke, eta, ondo

rioz, baita pertsona batek egoera sozial, ekonomiko eta ideologikoaren

arabera erabiltzen duen hizkuntz mota ere. Hiru arrazoi dituzte proba glo

balak bultzatzeko eta elementu diskretuzko probak baztertzeko:

L Hizkuntza ez da loturarik gabeko perpaus-multzo bat, esaldi integra

tuz osatutako eta denak batera neurtu beharreko osotasuna baizik.

2. Hizkuntz ikaskuntzak helburu bat bilatzen du: komunikatzea. Beraz,

neurtu beharrekoa komunikatzeko gaitasuna da eta ez hizkuntzaren eza

gutza formala.
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3. Elementu diskretuzko probak orokorregiak dira balio izateko. Beraz,

proba bereziagoak behar dira.
Proba globalaren xedea, ikasleak aldi berean hizkuntzako elementu as

ko erabiltzeko duen gaitasuna neurtzea da.

Hortaz, proba hauek trebetasun bat baino gehiago eta osagai gramati

kal bat baino gehiago hartzen dute kontutan.

Proba globalen artean Cloze-testak eta diktaketa dira ezagunenak.

3.1. Cloze-teknika

Cloze-teknika Taylor psikologoak erabili zuen lehen aldiz. Gestalt psi

kologian oinarritua dago, eta pertsonak behin eskema baten egituraz jabetu

ondoren eskema osatzeko duen ahalmenaz baliatzen da. Esate baterako, ar

belean gizon baten aurpegia marrazten baduzu, belarri bat eta bekain bat

gabe ikasleak marrazkia osatzeko gai izango dira, zer den antzeman badute

behintzat.
Testu batean ezabatutako hitzak osatzeak ikasleak aurrez ikasitako eza

gutza gramatikalak gogoratzea eskatzen du.
Hasieran, eta Taylor-ek berak proposaturik, Cloze-teknika hau, idatziz·

koaren ulerkuntzarako proba bezala erabili zen ingelesa lehen hizkuntza zu

tenekin.
Oraintsuago, eta Carroll-ek proposaturik, teknika hau atzerritar ikasleen

idatzizkoaren ulerkuntza neurtzeko erabiltzen da; gero eta nabarmenagoa

da interesgarria dela Cloze-testak erabiltzea edozein hizkuntza irakasteko

orduan.
Pamela Riley-k honela definitzen du:

"Cloze-prozedura prosa-zati batetik zenbait hitz ezabatu eta irakurleak,

hutsuneak betez, ematen duen erantzuna ebaluatzeko metodo bat da. Ira

kurleak emandako erantzunei esker ebalua daitezke bai irakurmenaren eta

baita irakurritakoaren ulermena ere:' (Bergara, 1985, 162. or.)

Cloze-testak egiteko, 200 edo 250 bat hitzeko irakurgaiak hautatu behar

dira, bai egituraren eta bai lexikoaren aldetik hitz-klase desberdinen artean

oreka egokia lortzearren. Hitzak ezabatzeko, araurik gabe eta mekanikoki

ondoz ondoko n-garren (7-8normalki) hitz guztiak ezabatuz, edo zenbait eriz

pide (hitz-klaseak, erredundantzia edo aurrikusgarritasuna} kontutan har

tzen dituzten bideei jarrai dakieke.
Proba bikoitza dela esan daiteke, zeren hutsuneak bete behar bait dira;

baina, bestalde, testuingurua ezagutzea ezinbestekoa bait da, testua osatu

nahi izanez gero. Beraz, ikusten dugu ezagutze-proba dela eta, aldi berean,

ekoizpen-proba.
Esan bezala, hasieran idatzizkoaren ulerkuntzarako teknika izan zen

arren, beste aspektu batzuk ere neur ditzake; hala nola, ortografia, hiztegia,

morfosintaxia ...
Hona hemen Cloze-teknikarekin lotutako aspekturik garrantzitsuenak:

testuaren hautapena, testua aurrez ezagutzea ala ez, ezabatzeko hitzen ko

purua, ezabatzeko era eta puntuazioa.
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Testuaren hautapenari buruz, proba egin behar duten ikasleen mailari

dagokion testua hautatzea izan behar dugu kontutan: ez errazegia, ez zaile

gia. Testua aurrez ezagutzeak ala ez izan dezakeen eragina ez dago batere argi.

Ezabatu beharreko hitz-kopuruari buruz, normalean 7-8 hitzetatik bat

ezabatzen da; sarriago ezabatuz gero, testuaren ulerkuntza gehiegi zailtzen

da, eta hitzak bakanago kentzen baditugu, berriz gehiegi errazten. Dena den,

kopuru hori ezartzeko, ikasleen ulerkuntz mailarekin jokatu beharko dugu.

Ezabatzeko erarik egokiena zein den jakiteko, Cloze-test horretan zer neur

tu nahi dugun jakin beharko dugu. Honen arabera, baditugu zenbait Cloze

-teknika desberdin:

1.Cloze klasikoa: n hitzetatik bat ezabatu, perpausaren barruan zein ka

tegoria gramatikaletakoa den kontuan hartu gabe.

2. Hautapenezko Cloze-testak edo estrukturalak: n hitzetatik bat kendu

beharrean, neurtu nahi denaren arabera aukeratutakoak (aditzak, ad

berbioak, izenordeak ...) ezabatu.

3. Cloze nahasia: testua bi zatitan banatzen da; bata Cloze klasikoaren

arabera prestatzen da eta bestea hautapenezko Cloze-testaren edo Cloze

-test estrukturalaren arabera.

4. Cloze alderantzizkoa: kasu honetan ezabatu beharrean erantsi egiten

dira hitzak. Ikasleak sobera dagoen hitza ezagutu eta ezabatu egin be

har du.

5. Ahozko clozea: testua ahoz aurkezten da; hutsuneak pausaz edo zen

bakiz ordezkatzen dira (kasu honetan zenbakia ere irakurtzen da. Beste

posibilitate bat da pausara iritsitakoan ikasleek guztiek perpausaren

erantzuna eman eta berehala zuzentzea. Hitz ezabatuak bukaeran jar

tzea izango da beste era bat. Horrela azterketariak erantzuna asmatze

ko ez du ondoren datorrena jakin beharrik.

6. Azken mota honetan, nahiz eta abiapuntua Cloze-teknika izan, zertan

bilakatu den ikusita, ezin dugu cloze-tzat hartu. Proba honetan hutsu

nea ezartzen den lekuan aukera batzuk ematen dira, horietako bat ba

karra delarik zuzena. Ikusten denez, hauek cloze-testak baino gehiago

aukera anitzeko galderazko testak ematen dute.

Puntuazioa ematerakoan, zein hitzi eman behar zaio balioa, hitz zuze

nari ala testuinguruaren arabera gramatikalki zuzena den edozein hitzi?

Autore batzuentzat, ez du axolarik bata edo bestea puntuatzeak; beste

batzuentzat, ordea, batak garrantzi handiagoa du besteak baino. Ez dago iritzi

bateraturik.

Dena den, gehienetan baliozkotzat ematen den erantzuna testu orijina

lean agertzen dena da edo, hori ez bada, sinonimorik hurbilena.

Proba pasa eta puntuazioa eman ondoren, orain ikusiko dugun taulak

adieraziko digu gutxi gorabehera emaitzen esanahia:

1.Erraztasuna dutenen maila: %50-%100.Maila hau duenak erraz uler

dezake.

2. Argibideak behar dituztenen maila: %38-%50.Zenbait argibideren la

guntzaz irakurritakoa ulertu ahal izango du maila hau duenak.

3. Maila hau duena ez da testuaren eskemaz jabetzeko gauza, nahiz eta

irakurritako zenbait zati ederki deszifratzeko gai izan.
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3.2. Diktaketa

Diktaketa tradizionala, hizkuntza arrotzen irakaskuntzan lehen momen·

tutik erabili izan dena, proba globalaren mota bat da. Hitz edo esaldien se

kuentzia berbaldi linguistikotik ateratzen bada (prosa, elkarrizketa ...) eta

ikaslearen oroimena neurtzeko hainbateko sekuentziak ahoz aurkezten ba·

dira, diktaketak proba globalaren ezaugarri guztiak izango ditu.

Diktaketak hitzen zentzua ulertzea inplikatzen du eta ez da soinuen ja·

rioa jasotzea bakarrik. Horrela, ikasleak sistema linguistiko desberdinetara

jotzen du, berak duen hizkuntzari buruzko esperientziaz baliatuz, entzuten

duenari zentzua aurkitzeko.
Lau diktaketa-mota daude: normala, partziala, interferentziaduna, eta

imitazio behartua. Diktaketa normalean, ikasleak hitz-andanak idatzi behar

ditu, irakasleak edo kaseteak dioenaren arabera. Diktaketa partzialean, ikas·

leak ahozko bertsioarekin batera testuaren bertsio idatzia jasotzen du. Ber·

tsio idatzi honek zenbait hutsune izaten du. Diktaketa interferentziadunean

ikasleak testu bat entzuten du abiadura normalean eta gero entzun duenari

buruz idazteko eskatzen zaio. Imitazio behartuan, berriz, ikasleak diktaketa

entzuten du eta ahoz errepikatzeko edo laburpena bat egiteko eskatzen zaio.

Dena den, ebaluazioa egiteko diktaketa-mota bat edo beste aukeratze·

rakoan, kontutan hartu behar da:

1. Diktaketaren helburua.
2. Helburuaren arabera diktaketa-motaren aukeraketa.

3. Diktaketa egiteko prozedura.

4. Diktaketaren zailtasun-maila.
Diktaketaren zailtasun-maila finkatu egin behar da. Izan ere, testuak be

rak izan dezakeen zailtasun-mailaz aparte, badaude eragina duten beste zen·

bait faktore ere: testua zenbat aldiz irakurri edo entzuten den, abiadura,

sekuentzien luzera. Dena den ez da testuaren zailtasuna garrantzitsuena, bai·

zik eta ikasleak diktaketa ona edo txarra egiteko duen joera. Joera honek

du garrantzia eta ez ikasleak lortzen duen puntuazioak. Beraz, ikasleen ar·

teko bariantza emango dion testua bilatu behar du irakasleak.

3.3. Beste zenbait proba integral

Proba integral guztiak aipatzea lan bukaezina litzateke. Beraz, banaka

batzuk besterik ez ditugu aipatuko.

3.3.1. Elkarrizketa

Elkarrizketa ahozko proben artean kokatzen da. Elkarrizketa presta·

tzeak lana eskatzen dio irakasleari. Lan hau arintzeko eta, era berean elka

rrizketak bere helburua lor dezan, egokitzat jotzen da prestaketan puntu

hauei jarraitzea:
*Mintzamenean zer ebaluatu nahi den finkatu: jariotasuna, zuzentasuna ...
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"Galderak prestatu. Galdera hauen erantzunen bidez ebaluatuko da eba

luatu nahi dena.

"Puntuazio-sistema prestatu. Bertan, ebaluatu nahi ditugun aspektu guz

tiek azaldu behar dute, baita bakoitzari dagokion puntuazio-sistema ere.

3.3.2. Idazlana

Proba globalen barruan sar daitezke idazlan libre moduan hartzen di

tugun ariketa gehienak. Idazlan librea egiteko erarik ezagunena ikasleari

gaia ematekoa da. Badira beste batzuk ere: laburpena, esaldiak osatzea ...

4. Sintesi eklektikoa

Elementu diskretuen probak eta globalak defendatzen dituztenen ar

tean borroka badago ere itxuraz, bi ikuspuntu desberdin hauek hurbildu

eta, ahal den neurrian, sintesi eklektiko moduko bat sortzeko saiakerak egin
dira.

Bi proba-mota hauen arteko bat sortzeko edo biak erabiltzeko arrazoia

hauxe litzateke: egituraren eta lexikoaren ezagutza, entzutezko bereizmena

eta soinuen ekoizpena, sinbolo eta hitz bakarren irakurketa/idazketa eba

luatu behar direnean, oso beharrezkoa da hizkuntz puntuak banaka neurtu

ko dituen probak erabiltzea, hots, elementu diskretuen probak. Bestalde,

esaldi osoaren efektu komunikatiboa neurtuko duten testak ere behar dira,

zeren aldiko puntu berezi bat ebaluatzea, benetako egoera komunikatibotik

urruntzea bait litzateke.

Hona hemen nola defendatzen duen Clark-ek sintesi eklektikoa:"Ira

kasleak, trebetasun berezi bat neurtzerakoan, trebetasun hori ondo identifi

katu beharra sentitzen duen bezala, trebetasun horrek barruan dituen as

pektu desberdinak ere berezi behar ditu, bai banan-banan eta bai ekoizpen

oso baten parte bezala ebaluatu ahal izateko:' (Clark 1972, 296. or.)

Bukatzeko esan dezagun bi proba-motak erabili behar direla, une ba

koitzean garrantzia gaitasun linguistikoari ala komunikatiboari ematen zaion

bereiziz.

C) Komunikazio-gai tasunaren ebaluazioa

1. Komunikazio-egoeraren berezitasunak

Komunikazio-gaitasunaren ebaluazioaren berezitasunak aipatu aurretik,

liburu honetako lehen kapituluan azaldu zaizkigun gaitasun gramatikala,

gaitasun komunikatiboa eta ekoizpena ekarriko ditugu gogora. Esan beza

la, gaitasun gramatikala gramatika-erregelen ezagutzarekin lotzen da. Ko

munikazio-gaitasuna berriz gaitasun gramatikalarekin eta gaitasun kontes

tuala eta soziolinguistikoarekin. Bestela esan, komunikazio-gaitasunak hiz-
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kuntzaren erabilera-arauen ezagutza adierazten du (hizkuntzaren benetako

erabilera).

Azkenik, ekoizpena komunikazio-gaitasuna gauzatzea izango litzateke.

Hau da, hain zuzen ere, ebaluatuko duguna, berau bait da kanporatzen de

na, eta ez gaitasuna.

Hiru kontzeptu horiek azaldu ondoren, komunikazio-gaitasuna ebalua·

tzeko probek zein nolako baldintzak bete behar dituzten aipatuko dugu.

Komunikazio-gaitasuna ebaluatzeko probek, batetik benetako egoeran oina

rritu behar dute eta bestetik benetako materiala erabiliz osatu behar dira.

Benetako egoerak berezitasun hauek izan behar ditu:

1.1.Elkarreragina

Hizkuntza erabiltzen dugunean, gehienetan, eskari bati erantzuteko iza

ten da, are eskutitz bat idazten ari garenean ere. Kasu honetan idazlea, ira

kurlearekin pentsatzen ari da; bien artean komunikazioa dago eta honek

mezuaren edukinean eta forman eragina izango du.

Elkarreraginik berezkoena ahozko komunikazioarena da; solaskideak

aurrez aurre aurkitzen direnean, mezuaren edukinaz eta adierazpenaren al

daketaz gain, trebetasun hartzailea eta (entzulea) trebetasun sortzailea (hitz

egitea) nahasten dira.

1.2. Informazio berriaren trukaketa

Solaskideak esango digun guztia ezagutuko bagenu, elkarrizketa alfe

rrikakoa izango litzateke. Hau da, batek besteak ez dakien zerbait adieraz

ten du. Hitz egiten denean, informazio-trukea baldin bada helburua, hizkuntz

formulak buruz ikasteak ez digu egiazko komunikaziorako laguntza handi

rik eskainiko. Benetako garrantzia esaldiak eta perpausak sortzeko gaitasu

na izateak du.

1.3. Testuingurua

Hizkuntza beti testuinguru berezi eta definituetan erabiltzen dugu; on

dorioz, erabiltzen diren hizkuntz formak testuinguruaren berezitasunen ara

bera aldatu egiten dira. Berezitasun hauek hiru motatakoak izan daitezke:

1. Egoera bera

Ingurune fisikoa, partaideek duten papera, maila soziala eta elkarre

raginak izango duen formaltasun-maila.

2. Partaideei dagozkien aldagaiak

Hiztun/entzulearen jarrera, presuntzioa ... Ikasleak, esaldiaren forma
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berezia (galdera, harridura ...) ezagutzeko gai den neurrian, egoera horri egoki

erantzuteko gaitasuna izan behar du.

3. Berezitasun gramatikalak

Hiztunak esaldi batean zerbait azpimarratu nahi badu, azentu bere

zia ematen dio; ezaugarrri hau ere jaso beharko luke entzuleak. Esaldi be

rak, interpretazio desberdinak izan ditzake azentuazioaren arabera; azentuz

neutroak diren neurrian anbiguoak dira eta, esanahia izan dezaten, azen

tuazioa eskatzen dute. Hau benetako komunikazioan gertatzen denez,

ebaluazio-mailan ere erabili behar litzateke.

1.4. Helburua

Bistakoa da komunikazioa zerbaitetarako dela. Zerbait esaten duenak

efektu bat lortu nahi du. Hiztunak aldi bakoitzean hizkera egokia hautatu

behar du komunikazio eraginkor hori lortzeko.

1.5. Ekoizpenaren baldintzak

Memoriaren mugak, distrakzioak, arreta edo interesaldaketak eta erro

reak oztopobide izaten dira ahoz nahiz idatzizko edozein ekoizpen-ekintzatan.

Bestalde, mezuak ez dira osabeteak izaten. Hiztunak aurre eman behar dio

egoera horri, hiztunak ematen duen osatugabeko informazioa osatuz.

1.6. Benetakotasuna

Egoera komunikatiboan erabiltzen den hizkerak benetako egoeran aur

kituko dugunaren mota berekoa izan behar du; honek, ordea, ez du esan

nahi ikaslearen maila ahaztu behar denik, ikaslearen maila ez ahazteak, al

diz, ez du esan nahi erabiliko den materiala soildu behar denik.

Ikaslearen ezagutzak testu soilduak eta mailara egokituak oinarritzat

hartuz, ebaluatuz gero, ez genuke jakingo zenbateraino izango litzatekeen

gai benetako egoerei aurre egiteko.

1.7. Hizkuntz portaera

Elkarreragin batean partaideek arrakasta edo porrota izan duten jaki

teko biderik zuzenena, beraien hizkuntz portaeraren emaitzak ikustea litza

teke. Horrela, larunbatean zortzietan afaltzera norbait gonbidatuko bazenu,

arrakasta izan duzula esango genuke, pertsona hori egun eta ordu horretan

afaltzera agertuko balitz. Hau, ordea, ezinezkoa da, azterketaren testuingu
ruan.
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Beraz, komunikazio-gaitasunaren ebaluazioan hizkuntz portaeran oina

rritutako erizpideei jarraitzeak arazoak sortzen ditu. Hau dena kontutan har

tuz, ebaluazio-probak prestatzeko garaian lehenbizi egin beharreko lanak

hizkuntz portaeren inbentario bat antolatzea da.
Ezaugarri guzti hauek begi bistan izanik, komunikazio-gaitasuna neur

tuko duen probak testuinguruari lotutako gaitasunak gramatikari lotutakoak

baino zerbait gehiago hartu beharko lituzke kontutan.

2. Proba komunikatiboen prestakuntza

Proba komunikatiboak osatu edo prestatzea ez da gauza erraza. Horre

gatik, askotan ez dugu asmatzen. Probak osatzeko garrantzitsua da eta aldi

berean lagungarria hiru fase hauei jarraitzea.

1. fasea. Probaren diseinua. Diseinua egiteko kontutan hartu behar dira:

*Proba egingo dutenen izaera; ikasleen ahalik eta ezagutza zaba

lena izateko behar diren datu guztiak jasoko ditugu.

*Ikasle horien behar komunikatiboen azterketa, hau da, ikasleek

zertarako, non ...erabiliko duten hizkunta.

*Probaren zehaztapena; hau da zein gai, funtzio, trebetasun ... neur

tuko diren.

2. fasea. Probaren garapena. Garapen honek hiru maila ditu:

*Proba bera moldatu edo osatzea. Urrats honetan zein proba-mota

erabiliko den erabaki behar da, beti ere benetako materiala era

bili behar dugula, kontutan izanik.

"Probaren entseiua. Honen bidez, ariketa edo proba-zati guztiak

aztertzen dira eta ikusten ea neurtu nahi dena benetan neurtzen

duten denek.

"Probaren baliozkotasuna, probak neurtzen duen ala ez neurtu

nahi duena.

3. fasea. Probaren aplikazio praktikoa.

*Aplikazioa.

*Probaren ikusketa.

3. Proba komunikatiboen puntuazioa

Proba komunikatiboei puntuazioa ematea ez da hain erraza. Biderik one-
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na (proba globaletarako esanak balio digu hemen ere) balorazio orokorreko

eskalei jarraitzea da. Hona hemen adibide bezala, Carroll-ek (1980,27-28.

orr.) prestaturikoa (.6).

Maila

9 Erabiltzaile aditua. Autoritatez, zehaztasunez eta estiloz komunikatzen da.
Guztiz eroso aurkitzen da hizkuntzaren erabilera espresiboetan eta berezi·
tuetan.

B Oso erabiltzaile ona. Gaia argi eta logikaz aurkezten du, estilo txukunez eta
jarrerari dagozkion nabardurak emanez. Sarritan, elebidunaren gaitasuna·
ra hurbiltzen da.

7 Erabiltzaile ona. Bigarren hizkuntza erabiltzen deneko egoera gehienei aur-
pegi eman diezaioke. Tartekako hutsegiteek eta hizkuntz murriztapenek ez
dute komunikazioa ezinezko bihurtzen.

6 Erabiltzaile gaitua. Egoera gehienetan ongi moldatu arren, konturatuko da
zehaztasunez ez dela behar adina eta tarteka gaizki ulertzeak edo erroreak
nabarmenak egingo ditu.

5
Erabiltzaile apala. Oro har komunikatzea lortzen baldin badu ere, maiz era·
biltzen ditu esamolde zehazkabeak edo desegokiak.

4 Erabiltzaile mugatua. Estiloz,etorriz eta zehaztasunez da mugatua; ez da erra·
za berarekin komunikatzea. Dituen azentu eta erabilerak gaizki ulertzeak
eragiten ditu. Etenaldi larriak izan ditzake.

3 Erabiltzailebiziki mugatua. Ez du hizkuntzaren ezagutza aski eguneroko gau·
zetan erabiltzeko, baina erabat hasberriak baino ondotxoz hobea da. Ez tre-
betasun sortzaileek, ez hartzaileek ahalbidetzen dute komunikazio jarraia.

2 Oso noizbehinkako erabiltzailea. Performantzia eguneroko erabileran be·
har dena baino askoz txikiagoa du. Oso nekez lortzen du komunikazioa.

1 / 0 Erabiltzaile ez dena. Gerta daiteke zein hizkuntzatan ari diren segurtasun
osoz ez jakitea ere.

.6

Eskala honen bidez, ekintza edo ariketa bakoitza ebaluatu nahi da: beti

ere, aurrez finkaturiko erizpide batzuen arabera. Carroll-en (1980)eskala hau

honako erizpideetan oinarritzen da:

1. Tamaina: Ulertu ala ekoiztu beharreko testuaren (ahozko nahiz idatziz

koaren) neurri fisikoa.

2. Konplexutasuna: Testu bat zein neurritan zentratzen den anitz gai,

estilo edo eremu semantikotan.
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3. Erregistroa: Testu batean ageri diren trebetasun, funtzio eta tonuen

multzoa.

4. Abiadura: Ataza burutzen deneko abiadura.

5. Malgutasuna: Egoera berriei egokitzeko erraztasuna.

6. Zuzentasuna: Azterketariak zein neurritan lortu duen erabilera formal

zuzena eta zein neurritan den zuzena testu batetik jaso

tzen duen informazioa.

7. Egokitasuna: Zein neurritan ataza burutzeko erabiltzen duen estiloa

den beste erabiltzaile batzuek espero dutena.

8. Independentzia: Erreferentzi iturrietara eta solaskideei galderak egite

ra jo gabe, zein neurritan molda daitekeen.

9. Errepikapena: Zein neurritan behar duen erabiltzaileak testua behin

baino gehiagotan irakurri edo solaskideari galderak

egin.

10. Zalantzak: Zenbat denbora behar duen atazari ekiteko eta zenbat

zalantza sortzen zaizkion hau burutzekoan.

D ) Komunikazio-gaitasuna ebaluatzeko

teknikak

Komunikazio-gaitasuna ebaluatzeko aurki genitzakeen teknikez hitz egin

aurretik, gauza pare bat argitu beharrean aurkitzen gara.

Autore bakoitzak bere teknikak ditu; ezagunagoak edo ezezagunagoak,

erabiliagoak edo gabeak izango dira; baina ez dago esaterik teknika finka

turik dagoenik. Hala ere, azterketak prestatzeko Carroll-ek (1985)idatziriko

liburua oso erabilgarria da.

Komunikazio-gaitasun batzuetan, trebetasun bat baino gehiago neur

tzen ditugu, eta horrek zailtasun bat gehiago eransten dio ebaluazioari. Adi

bidez, elkarrizketan ez dugu mintzamena bakarrik neurtzen; entzumena ere

tartekatzen zaigu; bestela, nola erantzungo dio solaskideari galdetzen dio

guna ulertzeko gai ez bada? Esan genezake, beraz, proba hibrido batzuen

aurrean aurkituko garela. Bestalde, uste izatekoa da, benetako komunikazio

-egoeran, banaezinak direla trebetasunak eta kontuan izan behar da gure

lana ikasleak benetako komunikazio-egoerei aurpegi emateko duen gaita

suna neurtzea dela.

Komunikazio-gaitasuna neurtzeko probarik egokienak lehen aipatuta

ko proba integralak dira. Proba integral horietaz gain, aurkitu ditugu komuni-
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kazio-gaitasuna neurtuko diguten beste hainbat proba. Hauek, ordea, ez dau

de finkaturik, ez dira oso ezagunak; baina noiz edo noiz erabiltzeko aukera

izango dugulakoan aipatu egingo ditugu gutxienez.

1. Irakurmena ebaluatzeko teknikak

Hona hemen adibide batzuk:
-Testu bat irakur erazi eta, ondoren, testu horretan esandakoari bu

ruzko aukera anitzeko itemez osatutako test bat beterazi.

-ETB-1 eta ETB-2ko teleprogramak eman eta taula bat bete dezatela

eskatu, programen izenen ondoan bakoitza eskaintzen duen katea

ren izena, ordua eta abar ipin ditzaten.

-Testu bat eman, baina paragrafoak desordenaturik. Azterketariak or

dena egokian jarri behar ditu, testuak zentzua izan dezan.

-Liburu ezagun bateko kapituluen izenburuak desordenatuta eman eta

ordenean jartzeko eskatu.
-Testu batean zenbait puntutan hitz baten ordez hiru jarri, ikasleak

bat hauta dezan,

2. Entzumena ebaluatzeko teknikak

Irakurmena ebaluatzeko probak baliagarri izan daitezke honetarako, ida

tziz egin beharrean ahoz egiten badira.

Entzumena dugu beste trebetasun hartzailea. Probak berdinak izan

arren, aurkezteko eraren arabera, badute desberdintasunik, hala nola, me

moriaren garrantzia. Testu bat irakasleak irakurtzen duenean, irakurtzeko

abiadurak eragina izango du, zalantzarik gabe, testuaren ulerkuntzan eta ga

rrantzi handia izango du halaber mezua gordetzeko gaitasunak. Bi faktore

hauen arabera emango ditu ikasleak bere erantzunak.

Ondoren entzumena ebaluatzeko zenbait proba ikusiko ditugu:

-Beste pertsona bati zuzendutako ohar edo deialdi bat ematen zaio az-

terketariari eta honek pertsona horri ahoz eman behar dio mezua.

-Honako elkarrizketa hau (.7)entzun ondoren txekeko datuak osatu be·

har ditu (1984a):

EMAKUMEAK: Bai, asko gustatzen zait qcna hau. Zuri zer iruditzen

zaizu?

DENDARIAK: Oso ondo daukazu,benetan. Gainera hau da merkee-

na, gutxitan izaten da horrelako aukerarik. Begira, bes-

te gona guztiak garestiagoak dira.

EMAKUMEAK: Bai, arraioi duzu. Eramanegingo dut.

DENDARIAK: Ez zara damutuko. Ikusiko duzu.

EMAKUMEAK: Ez dut dirurik hemen, baina txekerik onartzen duzue?

DENDARIAK: Bai, noski.

EMAKUMEAK: Oso ondo, horretaz. Nola da dendaren Izena?

DENDARIAK: Ipini: -Loltta Moda Gaztea• denda.
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EMAKUMEAK: Eta gonak zenbat balio duela esan duzu?

DENDARIAK: 5.799 pezeta.

EMAKUMEAK: (Letraz letra Idazten ari da) Bost mila zaaplrehun

eta larogella hemeretzi pezeta. Eta gaur 1983koaza·

roaren zazpia.

DENDARIAK: Oso ondo. Orain Izenpetu. Nola duzu Izena?

EMAKUMEAK: Maria Lourdes Garrion. Beno, tori.

DENDARIAK: Ondo da. Eskerrik asko. Tori gona.

EMAJ<UMEAJ<:Agur.

DENDARIAK: Bai, hurren arte.

-Elkarrizketa bat entzun eta han esaten denaren arabera aurpegi bat ma

rraztea edo elkarrizketan esaten denaren arabera plano batean zerbait

bilatzea ere proba egokiak izan daitezke.

Trebetasun hartzaileak ebaluatzeko proba hauek ez dute puntuatzeko

zailtasun handirik. Ikasleak erantzun zuzena eman duen ala ez begiratzea

rekin jakin dezakegu irakurri edo entzun duen testua ulertu duen. Hain erra

za izan dadin, erantzunak modu sinple batean emateko eskatu behar zaio,

bestela, erantzunean asko idatzi edo hitz egingo balu, zaildu egingo litzate

ke ebaluazioa.

Ondoren ikusiko ditugun ekoizpen-proba hauek, aldiz, ebaluatzen zai

lagoak dira.

la ezinezkoa zaigu mintzamena soilik neurtuko duen proba sortzea, ze

ren hizketa elkarreragina da, eta ez da benetakoa gertatzen ekintza isladatu

gisa ebaluatzea.

Edozein egoerak, telefonoz zerbait eskatzeak, eskerrak emateak ... hitz

egin aurrez, entzunezko ulermena eskatzen du, eta gero ahozko ekoizpena.

Ikaslearen hitz egiteko gaitasuna neurtuko badugu, hitz egiteko egoera

egokian jarri behar dugu; hots, zerbait esan beharrean izatea eta nori esana

duela.

3. Mintzamena ebaluatzeko teknikak

Hona hemen zenbait adibide:

-Irakasleak, argazki edo marrazki batean oinarriturik, galderak egiten

.7
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dizkio ikasleari: Zer da hau? Zertan ari da? Nola daude? Eta abar. Edo

ikusten duena deskribatu edo narratzeko eskatzen dio.

-Irakasleak galdera orokorrak eta pertsonalak egiten dizkio ikasleari:

Zer ordu da? Non bizi zara? Nolakoa da zure herria?

-Irakasleak ikasleak aldez aurretik irakurri duen testuari edo entzun duen

zintan grabatuari buruzko galderak egiten dizkio honi.

-Gai jakin bati buruzko galderak egiten dizkio: Azkenaldi honetan asko

hitz egiten da drogari buruz; zer iritzi duzu zuk arazo honetaz? Eta ira

kasleak, ikaslearen erantzunekin galderak osatzen ditu, ebaluatu nahi

diren puntu fonologikoak, sintaktikoak eta lexikalak kontutan hartuz.

-Egoeraren bat antzestea eskatzen zaio, partaideetariko bat aztertzailea

delarik, edo zenbait ikasleren artean.

-Irakasleak testu bat ematen dio ikasleari, ulertuz irakurri eta ikas de

zan. Gero, ozenki irakurri ondoren, irakurritakoaren edukia kontatze·

ko eskatuko dio. Gero bi eratako galderak egingo dizkio: batzuk,

pasartean aurkitutako informazioari dagozkionak; besteak, ordea, pa

sartetik kanpoko informazioari buruzkoak.

Egoera hauetaz gain irakasleak beste era asko asma ditzake ikasleari

hitz egin erazteko.

Mintzamena neurtzeko, ordea, probarik egokiena benetako elkarrizke

ta da. Lehen aipatu bezala, elkarrizketa ez da proba purua, proba hibridoa

baizik; ez da mintzamena bakarrik eskatzen, besteak esandakoa ulertzea ere

beharrezkoa da.

Mintzamena ebaluatzeko gaia sakontzeko ikus (Underhill, 1987).

4. Idazmena ebaluatzeko teknikak

Hauxe da mintzamenarekin batera, ebaluatzeko trebetasunik zailena.

Baina, bere zailtasunean, mintzamena neurtzea baino errazagoa da, zeren eta:

-Ikasleei proba banaka pasatzea ez da beharrezkoa.

-Ikasleen erantzunak jasoko dituen materiala erabilgarriagoa da.

-Ortografia, ahoskera baino mila aldiz errazago neur daiteke.

Idazmena egokien neurtuko duten probak, idazlana, itzulpena, dikta

keta, cloze testak izango dira. Aurreko orrialdeetan idazlanari buruz azter·

tu ez dugun zenbait punturi helduko diogu hemen. Ikasleari idazlan bat egin

arazten diogunean, eska diezaiokegu:

1. Argazki, objektu edo gogoratzen duen gertaeraren baten deskribapena.

2.Esaldi multzo bat denboraren arabera ordenatzea; edo testu baten la

burpena egitea.

3.Gai bat emanez, idazlana egitea; edo ikusi duen pelikula bat konta

tzea, kritikatzea ...

Idazlanaren neurketa egiterakoan, kontutan hartu beharreko ezaugarriak,

hauek lirateke: zuzentasuna, kohesioa, koherentzia eta egokitasuna.

Kasu batzuetan ezinezkoa da idazlan librea egin eraztea, zeren beraien

maila ez bait da horretara iristen. Orduan idazlan gidatua erabil daiteke.

Idazlan gidatutzat har daitezke ondoko proba hauek:
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l. Ikasleei idazlan bat ematen zaie, zenbait aldaketa eginez, berridatz

dezaten. Era honetara sintaxia, hiztegia eta puntuazio-sistema ebalua dai

tezke. Egin daitezkeen aldaketak, singularretik pluralera, testu osoko

aditzak beste pertsonatan jartzea eta abar ditugu.

2. Beste ariketa bat izan daiteke ikasleei testua aurkeztu eta beste zen·

bait gairi buruzko esaldiak eskaini; lehenengoaren arabera ordena de

zaten, testu paraleloa sortuz.

Badaude zenbait proba guztiz libreak edo guztiz gidatuak ez direnak
ere. Adibidez (.8):

!. Eskutitz bihur ezazu ondorengo telegrama hau:

MIREN TELLERIA
Alcala 66, 6. D
MADRID

Anaia oso gaizki. Etorri ahalik
azkarren.

KOLDO

2. Osagarrien zerrenda hauen laguntzaz, bi jaki hauek nola prestatuko zenituzkeen
ager ezazu (HABE, l985a)

MAMIA/GATZATUA

ardi-esnea-c=-Iitm bat
gatzagia-----------pixkabat
gatz-..---------------pitinbat

ESPINAKA-TORTILLA

espinaka----------kilo bat
tipula--·--·--·----·-bat
arraultzeak-----zortzi
gatza----------------pitinbat
olioa-----------------pixkabat

.8

Ebaluazioari buruzko kapitulu honi bukaera emateko esan dezagun ira

kasleak erabaki behar duela, lortu nahi duen informazio eta berak jarraitu

riko metodologia eta programazioaren arabera, aldi bakoitzean zein proba
eta zein teknika erabili.
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