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Ikasgela, ikastegia edota hezkuntza-erakunde zabalagoak antolatzekoan, 
irakasle guztiok egiten ditugun curriculumek badute zerikusirik geure 
jardunean behin eta berriro erakusten ditugun portaera-rnolde batzuekin. 
Portaera horiek sustrai sendoak dituzte hainbat uste edo iritzitan. Hau da, 
irakasleak, irakaskuntzaren nondik norakoak erabakitzeko, egiazko 
jotzen dituzten zenbait oinarritatik abiatzen dira. Uste edo sineste horiek, 
sarritan, ez daude ez antolaturik ezta guztiz arrazoiturik ere, sen hutsez 
daude bata bestearekin loturik, era arbitrarioan. Eta irakasleak handik eta 
hemendik jasotakoak lehenago ere funtzionatu duten estrategiak, beste 
irakasle batzuei egiten ikusi dizkienak eta halako liburuan irakurri zitue- 
nak elkarrekin uztartu eta nahiko ezagutza-bilduma lausoa egituratzen 
du, sarritan ez oso jakinaren gainekoa, baina horretan oinarritzen gara 
eguneroko lanari ekiteko. 

Baldintza edo abiapuntu horiek era berean antolamendurako "kulturak" 
sortzen dituzte. Esan nahi baita, irakasle-talde batekin topo egiten dugun 
bakoitzean portaera-molde errepikatu horiekin ere egingo dugula topo. 
Jeneralean, erraz adierazten eta arrazoitzen edo azaltzen diren usteak iza- 
ten ditugu, eta, uste horiek ideia modura datozkigu: hau da, buruan ditu- 
gun kontzeptu plastiko bezala, eta horiekin lan egiten dugu. Gainera, uste 
horiek ez dira goizetik gauera erraz aldatzen. 

Atzo, Brumfit-en jariotasun-zehazrasun hitz bikotea entzun genuen 
hemen. Har dezagun hori berori adibide gisa. Izan ere, hizkuntzari buruz 
gogoeta egiteko oso lagungarria dajariotasuna eta zehaztasuna bereiztea. 
Baina, gehiago pentsatzen baduzue, gehiago zehazten baduzue, kontura- 
tuko zarete materialak osatzeko eta eskolak antolatzeko egitura egokia 
izan daitekeela; beti arazo berarekin egiten dugu ordea topo: zer da 
zehaztasuna? Zein zehaztasun-motaz ari naiz? Eta zer gertatzen da ez 
badut zehatza izan nahi? Baliteke maila morfosintaktikoan zehaztasuna 
zer den argi ikustea eta guk, alde horretatik, hizkuntza zehaztasunez era- 
bili nahi izatea. Baina, batzuetan, lexikoan zehaztasun-falta ere aurki 
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genezake. Eta litekeena da zehaztasun-falta hori guretzat oso mesedega- 
rria izatea. Eta esatekoa da zehaztasun sintaktikoak zein fonologikoak 
batzuetan ez ditugula gustukoak izaten. Hau da, norbaitek Madrilen 
sexto piso delakoan bizi dela esaten badu, pedantetzat hartzen dute 
entzuten diotenek, Madrilen "den-denak" sesto pison bizi baitira. Eta 
norbaitek sexto piso badio, seigarrenean bizi dela azpimarratzen ari da 
eta ez bosgarrenean. Beraz, enfatizatu gabe esan nahi izanez gero, zehaz- 
tasun fonologikoa galdu egin behar da hizketaren egoera normalera ego- 
kitzeko. Adibide gehiago ere jar litezke zenbaitetan zehaztasuna soberan 
dagoela ikusteko. Eta hau guztia ditugun uste eta siniste horien harira 
dator. Ideia horiek ikaskuntzak antolatzeko balio digute. Eta jariotasun- 
-zehaztasunak gure praktikaren gainean hausnartzeko balio izan digu eta 
balio digu gaur egun ere. Baina, xehe-xehe aztertzen badugu, ikusiko 
dugu edozein ideazio bezala, siniste-multzo guztiak bezala eta hau sinis- 
te-multzo bat besterik ez da, uste genuen baino zailagoa dela. 

Badirudi, beraz, gure diseinu curricular asko horrelako ideien edo oina- 
rrien inguruan eratzen direla, hau da, aurrera egiteko balio diguten ideien 
in guru an. 

Alferrikakoa da, nire ustez, atzera egin eta hizkuntzen irakaskuntzan 
diseinu curricular handiekin zer gertatu den gehiago aztertzea. Esan 
dezakegu iraultza 1880an gertatu zela fonema kontzeptua asmatu zene- 
an. Eta baliteke garai huraxe izatea eskolan hizkuntza erabiltzen, hitz 
egiten irakastea proposatu zen lehenengo aldia. Eta oraindik orain, nik 
hala uste, ez dugu hori geure egin. Eskolan 2.000 urte lehenagotik zetor- 
kigun tradizioa garai hartan eten zen lehenengo aldiz. Ero batzuek esko- 
letan hitz egiten irakastea proposatu zuten. Zuek badakizue zein estimu 
handitan izan zuten oratoria mende luzeetan, baina hizkuntza idatzia ira- 
kasten zen batez ere. Hau da, eskolan idazmena eta irakurmena lantzen 
zituzten, baina mintzamena ez. Hizkuntza nark bere etxean ikasten zuen. 
Eta, familia onekoa izanez gero, prestigiodun usteko hizkera ikasten zen. 
Baina ahozkoa idazten eta irakurtzen ikastearekin lotuta zetorren erabat. 

Ero-talde bat egon zen fonetistak. Eta, garai hartan pentsaezina zena 
asmatu zuten horiek. Idazten ikasteko asmoarekin pentsatuta zegoen era- 
kunde horretan, eskolan, alegia, hitz egiten erakusten saiatu ziren. Eta 
gaur egun oraindik ere jatorrizko hiztunek darabilten hizkuntza zer-nola- 
koa den esateko zailtasunez mintzo gara eta konturatzen gara ahozkotik 
idatzizkora aldeak badaudela eta hizkuntza guztietan antzeko oztopoak 
ere baditugula. 

Honela sortu zen, bada,fonemaren kontzeptua eta horren sortzaileek hiz- 
kuntzen irakaskuntza antolatu zuten. Eta eskoletan, pentsa dezakezuen 
bezala, atzerriko hizkuntzetako irakasleekin arazoak sortu ziren ez bai- 
tzekiten ahoskatzen. Garai hartan ez zegoen gaur egungo komunikabide- 
rik; beraz, irakasleek ez zuten aukera handirik izaten irakatsi behar zuten 
hizkuntza erabiltzeko. 

Bigarren ekarpen handia egitura morfosintaktikoen inguruan gertatu zen, 
deskribapen estrukturalistetatik eskutik etorria, eta psikologo konduktis- 
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ten lanetan oinarritua. Horren kariaz, berrikuntza handiak gertatzen ziren 
curriculatan. Ezaguna da 70.eko hamarkadan egitura morfosintaktikoeta- 
tik komunikazioa eta diskurtso mailan pentsatzera eraman gintuen alda- 
keta. Ekarpen hori, beraz, uste dut era honetan plantea dezakegula: 

Material komunikatiboen lehen belaunaldiaz hitz egiterakoan Digui 
Digui, edo gaztelaniazko Para enipezar eta Esto funciona dira material 
horren adibideak oinarrizko kontzeptua, ardatz nagusia, funtzioaren hiz- 
keta-egintza izan zela aurkitzen dugu. Badago beste kontzeptu bat askoz 
ere zabalagoa eta nekez geureganatu genuena: gaitasun komunikatiboa. 

Bi kontzeptu horiek ikuspegi berria ekarri zuten, irakaskuntza hizketa- 
-egintzak testuinguruan erabiltzean egituratzen zuena eta helburuen defi- 
nizioa adituek sumatutako beharren arabera egiten zuena. Hau da, ustea 
zen beharren azterketa zehatza eginez gero, material batzuk sor zitezkee- 
la irakaskuntzarako, eta, gainera, curriculum bat antola zitekeela behar 
horietan oinarrituta. Eta helburuak lortzen saiatu ziren konpetentzia-rnai- 
len arabera: hasiera-maila edo Thresold maila, First Level, frantsesez 
seuil edo euskaraz atalase-maila ... Batzuk Iberiar Penintsulako hizkun- 
tza guztientzako eta gaur egun hizkuntza europar guztientzako. 

Ikasgelako lanari dagokionez, irakasleak ikasleei zer egin behar duten 
azaltzen die eta sarritan binaka edo taldeka banatzen du lana. Egia esan, 
gaur egun hain normala iruditzen zaigun bikoteka Ian egitea duela gutxi- 
ko berrikuntza da. Lehen irakasleek izugarrizko beldurra zioten ikasleek 
elkarlanean aritzeari, zeren bazirudien ikasleek elkarri kutsatzen zizkio- 
tela erroreak. Ideia horren jatorria zera da: ikasle bakoitzak bere errore 
idiosinkratikoak egiten ditu eta ikaskidearekin hitz egin orduko kutsatu 
egiten dizkio eta horrek beste bati eta horrela izurrite baten moduan hiz- 
kuntzaren funtzionarnenduaren inguruko hipotesi oker bat sortzen dute 
ikasle guztiek. Gaur egun inor gutxi larritzen da horrekin. Benetan gerta- 
tzen dena da, ikasleen elkarrekintzen transkripzio zuzenek hala erakutsi 
dute, ikasleek morfo eta sintaktikoki onargarria den zerbait sortzen saia- 
tzen direla. 

Bestalde, ebaluaziorako sistema bat garatu da eta bertan ikasleak hizkun- 
tza, atalez atal harturik, zenbateraino ulertzen eta ekoizten duen hartzen 
da kontuan. Ordura arte ebaluazioan balorazioaren gaia itxiagoa zen, 
askoz sinpleagoa, erantzun mugatukoa, edo erantzun zuzen edo okerre- 
koa, eta anbiguitatea alde batera uzten saiatzen zen. Sistema hau, berriz, 
lanean hasten diren unetikjartzen da martxan, adibidez doze, eta ikasle- 
en jarreraren inguruko alderdi batzuei ere begiratzen zaie. Beraz, ebalua- 
zio-sistema zoliagoak antolatu behar dituzu. 

Poliki-poliki testuen gaineko teoria eta testu tipologien inguruko ekarpe- 
nak ere gero eta sendoagoak izan ziren eta, aldi berean, ikasgeletan kon- 
tuan hartzen hasi ginen. Hau da, testuaren gramatika zein testuaren 
gaineko teoriak hasten dira iristen hizkuntzen irakaskuntzaren ingurura, 
eta gutxi gorabehera diseinu curricularretan ere hasten <lira sartzen. 

Hurrengo pausoa lan-mota horien mugak ikusten hastea izan zen. Eta 
mugak hainbat ikuspuntutatik etorri ziren. Chomsky-k konduktistei egin- 
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dako kritika aipatu behar da hemen. Une hartan, geure materialak lantzen 
ari ginenean, ez zegoen gure usteen artean hizkuntza nola ikasten den 
azaltzen zuen eredurik, gure jarduna esplikatzen zuenik. Ziur gaude 
Chornsky-ri zor diogula ez jakitea nola irakats zitekeen hizkuntza bat 
estimulu-erantzuna moduko ohitura-multzo batean oinarriturik; horixe 
zen aurreko proposamena, hau da, konduktismoak eskaini zuena. 

Gainera, gaur egun Europako Kontseiluaren aditu-taldekoek oraindik 
buruan duten dimentsio interesgarri bat bazegoen, eta nire ustez ideolo- 
gia bat dago horren gibelean. Kuestioa da sistema demokratikoetako per- 
tsonei irakasten zaiela hizkuntza. Eta, beraz, ikas-prozesuaz erabakiak 
hartzeko gai direla aitortzen zaie pertsona horiei. Eta irizpide hori baze- 
goen garai hartan ere eta, garatu zurrian, hizkuntzak irakasteko sistema 
berrien osagaietako bat izatera iritsi da. 

80ko hamarkadan sortutako kontzeptuek biziki erreparatzen diote tes- 
tuinguruari. Hizketa-egintzaren ideia indartzen hasten da, eta diskurtsoa 
bere dimentsio guztietan oin-Ierro moduan ikusten dugu. 

Zalantzan jartzen da behar linguistikoak zein diren jakiteko aditu-talde 
bat egon behar duenik. Ulertzen hasten gara zer negozia daitekeen, zer 
den jendeak ikasi nahi duena. Planteamendu horren bertsiorik gogorrena 
da aitortzea irakaslea annarik gabeko profesionala dela, bere ikasleen 
menpe dagoela ... Ez da horrenbesterako. Izan ere, eskolako jarduna 
askozaz egituratuagoa da. Badago, hala ere, arazo larri bat: zein material 
mota landuko da eta nola landu daiteke era artikulatuago batean. 

Sekuentzia didaktikoei buruz hitz egiten da. Hau da, arreta ez zaio hizke- 
ta-egintza mota batzuk testuinguruan erakusteari eskaintzen, ikaskuntza- 
-sistema zabalagoan artikulatzea da xedea non, ahozko eta idatzizko tes- 
tuek, ikasleen partaidetzak eta ikasleek eurek egiten dituzten ekarpenek, 
berez, zentzua duen zerbait eraikitzen baitute. 

Horrela, sekuentzia didaktikotan antolatutako lanetan, irakasleak erabaki 
batzuk hartzen ditu eta ikasleek beste batzuk. Eta curriculum bat eratze- 
ko modu bakarra a posteriori da. Horrela lan egiteak ikuskatzaile, anto- 
latzaile eta irakaskuntzaren antolakuntzan parte hartzen dutenei ere 
kezka sortzen die. Nola egingo dugu curriculuma a posteriori? Nola 
jakin dezaket nik zer egingo duzuen? Nola gastatuko duzue diru publikoa 
urte betean nikjakin gabe zer egingo duzuen? Orduan dilema hori (dile- 
ma guztiak bezala alde batetik faltsua da) barregarri gerta liteke, zeren 
aurreikusitako planetan bonba bat bezalakoa da, sekulako iraultza. 

Baina berriz diogu ez dela horrenbesterako, Zeren horixe, eta ez besterik, 
egin baitute irakasleek ikasgeletan lehenagotik ere. Benetako curriculu- 
ma ikasturtearen bukaeran egin da beti. Eta lehengo drama hura: "ez <lira 
ikasturteko ikasgai guztiak ikusi". Nola nahi duzu ikasgai guztiak lan- 
tzea? Ikasgaiak norabidea adierazteko daude eginda, baina ez betetzeko. 
Eta hori irakaskuntzan eta didaktikan izan ditugun esperientzia guztien 
urrezko liburuan dago idatzita. Hau da, oso gutxitan, ia inoiz ez, datoz 
bat hasieran aurreikusi genuena eta prozesuaren amaieran lortzen dugu- 
na. Baina hemen ez, hemen horri erreparaturik, ajea bertute bihurtzen 
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dugu. Eta akats-itxura zuenaren aurrean, "ez ez, gauzak ondo doaz" esa- 
ten dugu. Erregistro-sistema bat sortu behar dugu eskolan egindakoa 
jasotzeko edo metatzeko, eta hortik hasita esan daiteke hurrengo urteko 
curriculuma agian horren antzekoa izango dela, baina hori ezin ziurta 
dezake inork zeren eskolan beste ikasle batzuk izango <lira, behar eta 
zaletasun desberdinak izango dituzte eta, lana egiteko aurrez ezarritako 
bideari jar:raitzen badiogu ere, ibilbide horretatik irtengo den produktua 
ere ezberdina izango da. 

Helburuak, beraz, zenbait dimentsioren arabe:ra ikusten <lira. Batzuk lin- 
guistikoak, beste batzuk prozedurazkoak eta beste batzuk baloreen espa- 
rrukoak. Askotan, bazter utzita zegoen zerbait hasiko gara orain kontuan 
hartzen. Hau da, trebetasun eta jarrera orokorrago batzuen garapenari 
begira Ian egingo dugu. 

Beraz, hizkuntzen irakaskuntzak, ikusten denez, hezkuntzaren dimentsio 
orokorrago batzuk ditu. Hizkuntza ikasten diharduen pertsonak beste 
gauza batzuk ere ikasten ditu, ez hizkuntza bakarrik. Gauzak beste modu 
batean ikusten ere ikasi behar du. Nik uste dut zapatak gai dituen euska- 
razko eskolak, adibidez, gauza berriak erakutsiko dizkigula eta beste era 
batean begiratuko diezuela zapatei testu horiekin Ian egin ondoren. Eta 
oso ondo iruditzen zait, eta, ziur nago zuek irakasle moduan eta zuen 
ikasleak ere bai, ez zaretela ikasgelatik irtengo zeuen bizitzan zapatei 
buruz metatu duzuen esperientzia aldatu gabe. Eta hori, nire ustez, oso 
erraza da ulertzen: egunerokoari beste ikuspuntu batetik begiratu nahi 
izatea. Eta hezkuntza eta baloreen dimentsio hori garrantzitsua dela iru- 
ditzen zait. Beraz, ikaskuntza ikuspuntu konstruktibistatik ikusten da eta 
bat dator ikaskuntza esperimentala deitzen diogun horrekin. Xedea da, 
eskolako eta eskolaz kanpoko esperientzien artean zegoen aldea, idazme- 
na soilik lantzeak ekarritakoa, deusestatzea. Eta norabide horretatik abia- 
turik, prozedimendu eta esperientzia kognitiboekin jokatzen hasiak gara 
lehengo planteamendu nozional-funtzionaletan baino gehiago. 

Beste alde batetik, irakaslearen egiteko nagusietako bat da ikasleak haus- 
narketa eta elkarlanera sustatzea. Hots, kuestioa ez da ikasleek elkarriz- 
keta labur batzuk egin ditzaten, besterik gabe. Elkarri laguntzen diote 
taldeka nahiz bikoteka are esaldia osatzeko ere. Hau da, eskolan aldez 
aurretik erabakitakoa, irakasleak esandakoa, egiten ahalegintzen dira. 

Gainera, gero eta gehiago begiratzen diogu sistema linguistikoari komu- 
nikazio:rako sistema semiotiko gisa. Eta sistema hori gure buruan apurka- 
-apurka garatzen joango litzateke hizkuntza ikasi ahalean. 

Beraz, gaur egungo curriculumak hainbat oinarri ditu. Lehenengoa, kon- 
plexutasuna da. Gaur egun ez dugu uste ikasleak ikasgelan zerbait landu 
eta amaieran nahitaez horijakingo duenik. Besterik uste genuen hizkuntz 
egiturak aho batez errepikatzen genituen garaietan. Bestela ikusten ditu- 
gu orain gauzak, irakasle eta ikasle bakoitzak jokatzeko era bat duela 
uste dugu eta ikasle bakoitza ez ezik talde bakoitzak ere baditu bere joka- 
era propioak. Eta badute eraginik ikasleak ikasteko dituen ohiturak eta 
moduak. 
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Uste dugu ikasleek badutela parte hartzeko eta beren buruak arriskuan jar- 
tzeko aukera. Ez larregizko arriskuak, baina hizkuntzari buruz sortu dituzten 
hipotesiak egiaztatzeko eta hizkuntza erabiltzeko adinakoak bai bederen. 

Ikasleek beraiek ezarrita dituzten baloreen kritikak egiten dituzte eta 
batzuetan honelakoak esaten dituzte: "tira, tira, horixe zen guztia ... , 
zeharo oker nenbilen ba". Eta ez da ezer gertatzen. Ikusten dute, halaber, 
beren hizkuntza egi-egiazkoak diruditen "errealitateak", beste hizkuntza 
bat ikasten dutenean zeharo bestelakoak izan daitezkeela. Denboraren 
banaketa ere izan daiteke diferente xede-hiztunen kulturan. Beste balore- 
-sistema batzuez jabetzen zara eta, ondorioz, seinale eta tratamendu- 
kode ezberdinez jabetzen zara eta baita gizon-emakumeei, zahar-gazteei 
eta abar egozten zaizkien rol-motez ere. Hau da, lehen naturala iruditzen 
zitzaizun antolaketa, zure gizartearena, agian horren naturala ez dela 
ikusten duzu; eta beste hizkuntza bat ikasten duzunean, beste egitura 
sozial batzuk ere badaudela ohartzen zara. 

Eta azkenik, irakasle bezala konturatzen zara ikasleek ondo ezagutzen 
dutenaz hitz egiten ikasi behar dutela xede-hizkuntzan; beraien mun 
duaz, beraien kulturaz, eta ez horrenbeste xede-hizkuntzaren alderdi kul- 
turalez zeren horietaz ezer gutxi baitakite. Alderdi kultural horiek 
ezagutu, entzun eta komentatu egin behar dituzte, noski. Baina beren 
kultura propioaz hitz egin beharko dute, beraien hizkuntzaren atzean 
dagoen kulturaz. Badakigu axioma hau ez dela hemen, hizkuntzak uki- 
pen-egoeran daudenez, hain argi azaltzen, kulturak oso elkarren ondoan 
baitaude. Oso kultura konpartituak dira. 

Orain sakonagotik ikusten dugu hizkuntza zer den. Badakigu, elkarri 
ulertuko badiogu, aurretik jakin behar dugula zein mundutan egiten 
dugun bat geure solaskideekin. Adibidez, ez dakit euskararen alderdi for- 
malen eta kode linguistikoaren inguruko ezer, baina, euskaldun-talde 
batean banago, normalean ulertzen dut zer esan nahi duten. Alde batera 
eta bestera rnugitzen dira, ezerk ez nan harritzen eta nahiko era normale- 
an bizi gara. Mexikora joan nintzenean, berriz, eta kode linguistikoa 
ulertu arren tarte kultural handiagoa zegoen hango gaztelaniadunen eta 
nire artean eta sarritan galdetu behar izaten nizkien honelakoak: baina 
zer esan nahi duzue horrekin? Ez nuen ulertzen zein asmo zegoen hango 
diskurtsoen atzetik. Ez zegoen zuekin daukadan hainbateko ezagupen 
komunik. Eta joko bat dago hor: bakoitzak momentu bakoitzean eta zen- 
bait mailatan bere rolean nor den azaltzen du. Maila hierarkikoetatik 
sexualetara edo rol sozialetara. Horixe da oraintxe bertan egiten ari nai- 
zena, ni irakaslea naiz eta zuek ez, baina sarritan irakasle gisa zaudete eta 
ni euskara ikastera banator zuekin ikasle gisa egongo naiz. Hau da, ego- 
kitutako rol sozial bat da eta kito. Eta, gainera, rnomentu oro aldatu beha- 
rra izaten dugu zeren rol sexual-hierarkikoak, rol hierarkiakoak eta rol 
sozialak ere badaude eta hirurak batera gertatzen dira. Eta badago 
estereotipo-rnota gehiagorik. 

Uste arrunta da estereotipo jakin batez ikusten dugun pertsonak halako 
portaera erakutsiko duela. Harritu egingo gaitu gero espero gabeko zer- 
bait egiten duenean. Eta esleitu genion estereotipoa aldatu egin beharko 

Miquel Llobera 



dugu. Hasieran genioen bezala, baditugu geure aurreiritziak, beraz, atze- 
ra jo behar izaten dugu. Hau da, desberdintasunak markatzeko eran ere 
sinesten dugu, hierarkia edo mailak ezartzeko eran, rolak jartzean, oso- 
-oso konplexua da hori guztia. Nola osatzen ditugun elkarrizketak, nola 
egiten ditugun kontaketak, nola azpimarratzen dugun informazio-atal bat 
eta nola enfasi horrek informazioaren alderdi batzuk tematizatu edo 
rematizatu egiten dituen, hau da, zer informazio eta nola hartzen dugun 
hitza elkarrizketa batean. Nola zuzentzen ditugun akatsak eta zein ele- 
mentu kinesiko, proxeniko eta pronemiko erabiltzen ditugun komunika- 
tzeko. Ni, adibidez proxenikoetan oso gustura sentitzen naiz Euskal 
Herrian zeren, lotsatia naizenez, espazio handia behar baitut. Baina 
Kanarietara joaten naizenean, berriz, jendeak hitz egiteko besoa ukitzen 
dizu. Eta egoera deserosoa sortzen da niretzako eta neure buruari esaten 
diot: ez, ez, egon lasai, hau Kanariar irletako usarioa da. Utzi besoa uki- 
tzen, bertako araua da-eta, Zeren proxemika daukazu aurrean, eta honek 
guztiak ahozko interakzioa osatzen du. 

Beraz, hizkuntzen irakaskuntza komunikazioko gai semiotiko bezala 
hartzen da, bai idatzizkoa zein ahozkoa, gorputzezkoa eta proxemikoa, 
inesikoa eta kronemikoa gainera. Ezin da erritmo berean hitz egin hiz- 
kuntza ezberdinetan eta gauza ezberdinetarako. Ezin daiteke handiki- 
-tonuaz diskurtsorik egin bizkor hitz eginez. Eta hitzaldiren bat egiten 
baduzue bat-bateko interpretearekin, utzi albo batera hitz parrastada 
luzeak eta poliki hitz egin, kexatu egingo zaizkizu bestela. 

Haserretu eta norbaiti errieta egin behar diogunean, erritmo bat erabiltzen 
dugu, meatxu egin nahi badiogu, beste bat. Eta norbaitek gu limurtzea edo 
guk norbait limurtu nahi dugunean, beste bat. Oso erritmo ezberdinak 
<lira. Egoera linguistiko bakoitzak bere kronemika dauka eta ezagutu egin 
behar ditugu. Baina honetaz gain, egoeraz gain, hizkuntzen kronemika 
dago. Hau da, gaztelaniaz gutxienez, eta agian katalaneraz ere, lagunarte- 
ko elkarrizketa batean hizlari bat eta bestearen artean tarte luzeegia uzten 
badugu jendeak esaten du: zein interes gutxi. Batak bukatu aurretik bestea 
hasten bada, berriz, interesa agertzen denaren seinale da. Asko harritzen 
ditu horrek gainerako europarrak. Adierazi behar diegu batak bestearen 
ondoren ia hitzak elkarri zapaltzen hitz egiteak interesa adierazten duela, 
eta ez errespetu falta. Beraz, kronemika ezberdinak behar ditugu mota 
honetako jardunetarako. Eta ikasi egin behar ditugu ... Ez dut uste eskolan 
hizkuntza erakusteko kronemikaren gaineko saiorik egin beharko dugu- 
nik, Baina bai ikasleen an-eta piztu, eta bat-bateko grabazioekin lanean ari 
garenean ikusi zein efektu kronemiko sortzen diren eta zein funtzio 
komunikatibo duten zeren aski alderdi interesgarria baita kronemika eta 
ez da sarritan kontuan hartzen testu-liburuetan. Horrek guztiak ahozko 
komunikazioa korapilatu egiten du. Baina, gainera, klasean komunikazioa 
dago. Badaude irakasleek eta ikasleek ere ikasgelara ekarritako testuak 
eta ikasgelan bertan sortutako testuak ere. 

Eta irakasleok sortu eta kontrolatzen ez du gun diskurtso hori ikasgai da ikas- 
learentzat. Batzuetan konturatuta eta beste batzuetan konturatu gabe. Eta 
ikasleek ikasten dituzte gure ustez irakatsi ez ditugun gauzak eta alderantziz. 
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Ezin dugu ahaztu komunikazio linguistikoaren jarraibide edo arauak 
eraldatu egin direla denboraren joanean. Hau da, zineman adibidez, fil- 
meek gorteiatzea bezalako jokabide sozialak hain sustraituak ziruditenak 
aldatu zituzten. Ez zen era berean gorteiatzen filmeen aurretik eta jende 
guztiak filmeak ikusi ondoren. Hau da, jokatzeko era desberdinak egon 
ziren. Ez dakit zentzu honetan hipertestuak eta Internetek eraginik izan- 
go duten, baina kontuan izateko gaia da eta ikusi nola sartzen den irakas- 
kuntza-prozesuan eta nola alda dezaketen prozesu hori. 

Badago beste gai bat azpimarratu nahi dudana. Ikasten ikastea irakas- 
kuntzaren partea da. Hau da, ikasleak ez badu hizkuntza nola ikasi behar 
duen ikasten, zaila egingo zaigu hizkuntzaren konplexutasun guztia era- 
kustea. Ebaluazioa ere prozesu guztian egon beharrekoa da. Eta ikasleek 
ere hartu beharko lukete parte prozesu horretan. "Zein <lira aste honetan 
ikasi dituzuen 10 gauzarik interesgarrienak?". Eta "Zein galdera egingo 
diezue zeuen ikaskideei haiek ere 10 gauza horiek ikasi dituzten ikuste- 
ko T", Horrelako gauza sinple batekin ikasleria ikasgelan landutakoa bir- 
pasatzera eta ebaluaziorako proposamenak egitera sustatzen duzu. 
Hemen irakasleak arbitroarena egiten du, bideratzaile da, baina aldi bere- 
an bere ekarpenak ere egiten ditu. Harritu egingo gara aurki oharkabean 
pasa zaizkigun gauza batzuk, oso probetxuzkoak, ikusten ditugunean. 

Eta nola antolatzen dugu hau guztia? Nola moldatzen ditugu Ian egiten 
laguntzen diguten materialak? Ba, ik:usmolde honekin bat datozen mate- 
rialak beharko ditugu, prozesualak eta diskurtsiboak; prozesualak antola- 
ketari begira, eta diskurtsiboak material didaktikoei begira. Ibilbide 
finkorik gabeko materialak beharko ditugu. Eta nolabaiteko kontraesana 
dago hemen: alde batetik, material asko behar dugu eta, bestetik, iristen 
zaizkigun materialetan oinarrituta, guk geurera erabiltzea proposatzen mi 
gara, genre ibilbide propioak sortzea alegia. Nire ustez, ez da frogatu 
testu-liburua lanabes txarra denik; formazio kaxkarreko irakasleak edo 
irudimen gutxiko edo pentsatzeko gogorik gabekoek liburuari jarraitzen 
diote. Liburua jakitun batzuek egin dute eta irakasle horiek agian ez <lute 
huts handiegirik egingo liburuari estu-estu jarraituz. Baina irakasle espe- 
rientziadunek beste era batean erabiliko dute. Beraz, askatasun handiagoz 
erabiliko dute eta testu-liburuari baliabide-biltegi gisa begiratuko diote, 
ibilbide bati baino gehiagori jarraituz eta horren gainean hausnarketa egi- 
nez. Jakina, antolamendu berri horren haritik, beharrezkoa da korpus bat 
izatea nora jo jakiteko. Eta ez da erraza nik neuk ikusi dudalako ikasgela- 
tik kanpo grabatutako bideoek ondo funtzionatzea. Ikasleek ondo ulertu- 
ko dituzten materialak behar ditugu, kalitate onekoak, eta zailtasun- 
-mailaren arabera ongi antolatutakoak. Ez da batere erraza, beraz; ongi 
etorri grabatuta daudenei. Baina horrek ez gaitu lotu behar eta ez gaitu 
aurrez ezarritako erritmo zorrotzegi bati jarraitzera behartu behar. 

Interesgarria da eszenifikatu gabeko material grabatua izatea eta hori ez 
da zaila, hots, tekniko onek egindako bat-bateko grabazioak, ondo edita- 
tuak, hizkuntza ahalik eta erarik naturalean erakusten dutenak. Beraz, ez 
<lira beti aktoreak beharko; batzuetan bai beste batzuetan ez, ordea. 
Egungo egoeretan hizkuntzaren adierazleak behar ditugu. Gainera, 
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garrantzitsua da eskolan edo eskola inguruan kontsulta linguistikoak eta 
edukiak kontsultatzeko materialak egotea: gramatikak, hiztegiak, datu- 
-biltegietan kontsultak egiteko entziklopediak, WWWn eta CD- 
-ROMetarako sarbidea ... 

Interesgarria da ikasleak momentu oro euren burua ebaluatzea, eta h01Te- 
tarako bat-bateko autoebaluaziorako tresnak izatea. Hau da, eskema 
hutsak, non edukiek eta bakoitzaren zehaztasunak lekua izango duten. 

Bukatzeko, niri bi edo hiru gauzaren inguruan hitz egitea gustatuko 
litzaidake eta baten gainean, gainera, arreta berezia jarri nahiko nuke. 
Egoera honek dakarren berrikuntza da ulertzea irakaskuntzak zentzua 
hartzen duela irakaslea buru bada, baina ez nolanahi. Irakasleak ez du 
halabeharrez eduki guztia eta den-dena irakatsi behar, gertatzen denaren 
lider edo bum izan behar du. Bum izateko sekuentzia didaktikoak anto- 
latu behar ditu. Sekuentzia didaktiko horiei izen ezberdinak eman zaiz- 
kie, information gaps adibidez, baina Campbell eta Nunan-en lanen 
ondorioz atazetan Ian egitea. Kagan-ek Cooperative learning liburuan 
irakaskuntzako egiturez hitz egiten du, edo lana proiektuka egitea eta 
Ribek azken aldian irakaskuntzako tramak aipatzen ditu. 

Zer esan nahi du? Edukien hustuketa egiteko modu ezberdinak badirela, 
alegia. Eta eduki jakinik ez dutela. Edukiak ikasle eta irakasleen artean 
osatzen dira eskolan lanean aritu ahalean, eta eskura dituzuen materialak 
behar-beharrezkoak dira aurrera egiteko. 

Eta horixe galdetzen nion neure buruari goizean. Tira, nola azalduko dut 
hau guztia, nola azalduko ditut edukirik ez duten tramak? Gaur goizean 
esan diot neure buruari: trama posible bat aurkitu dudala. Eta, gainera, atzo 
zapaten gaia lantzen genuen materialaren gainean ohar batzuk egin nahiko 
nituzke. Hoteleko gelan nituen objektuei begira jarri eta bururatu zait gai 
bat bazegoela hitz egiten hasteko: organizazio, erakunde edo zentro baten 
irudi korporatiboa. Irudi korporatiboa hitz handia da. Baina, erakundeare- 
kin identifikatzeko balio duen ikurra besterik ez da. Pentsatzen hasi nin- 
tzen ... Zergatik ez dugu asmatzen irudi korporatibo bat prozesu baten 
bukaerako produktu gisa. Eta hotelaren irudiak piztu zidan hau guztia. 

Hotelak irudi korporatiboa zuen, ikur edo anagrama antzeko bat. Bertako 
arduradunak gauza guztietan irudi korporatiboa eskaintzen saiatu dira. 
Orduan zer nahi duten? Ba irudi hori beren zerbitzuarekin identifikatzea. 
Zergatik ez egin beste horrenbeste eskolan? Lehenik eta behin irudi kor- 
poratiboa zer den erabaki behar duzu, adibideak eman zeuen ikasleei; 
eta, beste alde batetik, zein irudi korporatibo eman nahi duten: eskolare- 
na, herriko erakunde aipagarriren batena ... Erabakitzeko prozesua finka- 
tu beharko dute, ahoz nahiz idatzizko dokumentuak aztertu ... 
Poliki-poliki eztabaidak sortzen direla ikusten da, testu idatziak sortzen 
direla, inguruari buruzko hausnarketak, dokumentu formalak, eztabaida 
informalak ... eta honetatik guztitik erakundearentzat irudi korporatibo 
bat edo bi egitea lortzen bada, mobilizazioa lortuko da, kanpoko jendea 
elkarrizketatzea lortuko da eta erakunde honetarako edo iruditzen zai- 
zuenerako benetako proposamena egitea lortuko zenuten. Eta hobeto 
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funtzionatuko du agian nerabeekin nagusiekin baino, baina helduekin 
eginda ere ezerk ez du oztopatuko estadio horretan badaude eta zerbait 
egiteko asmotan badaude parte hartu eta gauzak egitea. 

Horiexek dira edukirik gabeko sekuentziak. Ez dakizue zein behar lin- 
guistiko sortuko diren. Baina seguro sortuko direla batzuk. Eta, gero, egin- 
dako guztia gorde ahal izango duzue, eta beste ikasle batzuekin berriz ere 
erabili hurrengo urteetan. Eta baliteke beste behar linguistiko batzuk sor- 
tzea, baina pausoz pausoko prozedura hori berdintsu mantenduko da. 

Nire ustez, atzo aurkeztu zituzten materialen tramen ezaugarrietako asko 
hemen daude, material eranskin ugarirekin. Egia da prestaketa-lana han- 
dia dela irakaslearentzat. Baina eskolako bertako lana gutxiago da. Era 
honetako eskoletan irakasleak ez du den-dena momentuoro kontrolatu 
behar. Atzetik ari da laguntzen, gertatzen ari dena aztertzen eta noiz- 
behinka halako batzuk esango ditu: kontuz, halako hizkuntz forma birpa- 
satu behar dugu. 

Honek guztiak gainerako Ian bezala funtzionatzen du, "hitzarmen'' bat 
dagoelako. Ikasleek badakite eskolara datozela, baina ez hitz egitera, ez 
ideiak elkarrekin trukatzera baizik "hitzarmen pedagokiko bat" betetze- 
ra: nik hizkuntza hau ikasi nahi dut eta, gainera, ez dut gaizki pasatu 
nahi. Eta gaia interesatu behar zaio -bai intelektualki bai linguistikoki. 

Modu honetan lan egiten duten irakasleek material errealak erabiltzen 
dituzte eta ez soil-soilik ikasgelarako propio sortutakoak. Eta hitz egiten 
dutenean, sailkatzea, aztertzea, aurreikustea, sortzea ... dute mintzagai. 
Hau da, kognoszitiboa edo kognitiboa izena duen metodologia erabiltzen 
dute. Horri esker, eskolaren parte bat ikasleen hausnarketek bidera deza- 
ten uzten dute eta zenbaitetan eskolako norabide osoa ere alda dezakete. 

Eta hori nola gertatzen da? Ikus dezagun irakaskuntzaren egoera er:real 
baten adibidea. Irakaslea eta ikasle bat dira, irakasleak baimena eskatzen 
dio eskolako kide batekin goiko solairura joateko filmatzera proiektu bat 
egiten ari ziren ... traman zeuden. Trama didaktikoa da. Ikasleak, berriz, 
enpresa-zuzendariak formatzeko eskola bateko marketing-eko ikasleak. 
Suediarrak ziren eta Bartzelonan ari ziren gaztelania ikasten. Eta publizi- 
tate-kanpaina bat egin behar zutela asmatu zuten hortzetako pasta beltza 
saltzeko. Eta hori saltzeko elementu batzuk sortu ziren. Irakasleak esaten 
die: bai, bai, iragarkia. 5 minutu bakarrik. Ea ba, gauza bat egingo dugu, 
lehendabizi tramankulu guztiak hartu. Eta galdetu die: goian grabatu 
nahi duzue? Eta ikasle batek honela erantzuten du: sf porque es mas luz 
ahi. Orduan irakasleak zuzentzen du: hay mas luz: Eta ikasleak dio: si 
hay mas lur. Orduan konturatzen zarete are trama batean egonik ere zu 
leiala zarela zure hitzarmen pedagogikoarekiko, ikasleak zuk beharrez- 
kotzat jotzen duzun zehaztasunaz hitz egin dezan, behin eta berriz ber- 
formulatzen duzulako. Eta gero irakasleak berriz errepikatuko du eta 
gramatika oharkabean erakutsiko du eta ikaslea ere ez da ohartuko gra- 
matika irakasten ari zaiola. Denen ardura baita zein ikasle joango den 
gora bost minutuz filmatzera. 
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