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Ez dago esan beharrik ikasteko, irakasteko eta eba/uatzeko finkatzen 
ditugun he/buru eta xedeek gidatzen dutela curriculuma eta, ondorioz, 
baita klaseko pragmatika-lana ere. Hizkuntzen irakaskuntzan, ikasketen 
azken xede eta helburua hizkuntza ikastea da. Gizarteko a/daketek eta 
nazioarteko /oturak gehitzeak hizkuntza ikasteko esperantza erabat 
berriak sortu dituzte: gero eta jende gehiago dago beste hizkuntzetan 
komunikatzeko gai izateko itxaropenez eta, beharbada, ez dute ha/abe- 
harrez hizkuntza horiei buruzko irakaskuntza formala jasotzeko aukera- 
rik. Horregatik, ikas/eek bizkuntz gaitasun eta hizkuntz ikaskuntzari 
buruzko ezagupena jaso beharko /ukete beren hizkuntz ikaskuntza for- 
malean. Era berean, behar diren trebetasunak eta hizkuntzen erabi/era 
eta ikaskuntzari buruzko ezagutza teknikoa izan beharko /ukete. 

Hizkuntz ikaskuntzaren kontzeptuak bi adiera iradokitzen ditu: hizkun- 
tzaz eta ikaskuntzaz ari da. Diseinatuko ditugun curriculurnak eta 
berauek egikaritzeko sortuko ditugun ikasketa-egoerak asko aldatuko 
<lira, hala ere, irakasle bezala bi kontzeptu hauei ernaten dizkiegun kon- 
notazioen arabera. Garrantzitsua da, beraz, konnotazio horiek aztertzea 
eta argi eta garbi uztea hauekin zer esan nahi dugun. Guk irakasle bezala 
geure ikuspuntua argitu ondoren, errazagoa izango da erabakitzea zein 
ikasketa-egoera sortu nahi ditugun eta zein curriculum-mota eratu nahi 
ditugun geure ikasleentzat. Lan honetan jasotzen den ikuspuntua neurri 
handi batean Europako Kontseiluak egindako A Common European 
Framework of reference (1996) txostenean dago oinarrituta. 

Hizkuntzen ikaskuntza eta irakaskuntzari buruzko iritzi modernoek ikus- 
pegi guztiz linguistikoa alboratu egin dute hizkuntz gaitasun komunikati- 
boaren ikuspegiari jarraitzeko. Hizkunt: gaitasun komunikatiboa 
fenomeno askotarikoa da, ondorengo elementu hauek biltzen dituena: 

• Osagai linguistikoa, hizkuntza sisterna legez aztertzen du eta hizkuntza 
ikasteko moduez ari da. 
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• Osagai soziolinguistikoa, alde batetik, ikasleak bere eta xede-hizkun- 
tzaren kulturari buruz duen ezagupen eta lorpen-mailari dagokio eta, 
bestetik, ikasleak gaur egun komunikatzeko aurkitzen duen gizarte- 
-egoerari. 

• Osagai pragmatikoa, hurrengo elementu hauei dagokie: a) ikasleak 
bizitzan eta ikasketetan dituen aurre-esperientziaz b) ikaslearen pertso- 
nalitate eta jarreraz; hizkuntza ikasteko eta erabiltzeko modua baldin- 
tzatuko baitute, eta c) ikaslearen komunikatzeko trebetasun eta 
ezagupen teknikoaz. 

Beraz, norbaiten hizkuntz gaitasun komunikatiboaz hitz egiten dugune- 
an, xede-hizkuntzaren beraren jakite-maila eta zuzentasunaz ari gara, 
baina baita hizkuntza ikasteko bidea ematen duten asoziazio-sareez ere. 
Asoziazio-sare hauek esperientzien eta ikasketa formalen bitartez eraiki 
izan dim. Xede-kulturaren arau soziokulturalek kanpotik baldintzatzen 
<lute nola erabili behar dugun xede-hizkuntza eta ikaslearen nortasun- 
-ezaugarriek eta jarrerek, trebetasun eta ezagupenekin batera, barrutik 
baldintzatzen dute neurri handi batean komunikazioaren nolakotasuna 
eta kalitatea. Ikasleek prozesu honen berri izan behar dute, zertan dabil- 
tzan, zergatik ari diren eta ongi ari ote diren jakiteko. Ezagupen horrek 
beren ikasketez ohartarazten eta horiek hobetzen laguntzen die. 

Hizkuntz gaitasunera ikuspegi zabal honetatik hurbiltzen garenean, ikus- 
pegi linguistiko soiletik jarraitzen dugunean baino askoz ere elementu 
gehiago hartu behar ditu irakasleak kontuan. Ikuspegi zabal honek hiz- 
kuntz gaitasun komunikatiboaren hiru osagaiei arreta kontzientea ematea 
eskatzen du dudarik gabe. Batez ere ikasleak helduak direnean, biziki 
garrantzitsua da ikasleak prozesuan sartuta eta motibaturik egotea, eta 
horretarako argi eta garbi azaldu behar dizkiegu hizkuntz gaitasun komu- 
nikatiboaren eta ikaskuntzaren zer-nolakoak. Beraz, argi jakingo dute: 1) 
Nolakoa den egungo beren hizkuntz gaitasuna, 2) Nola garatu behar 
duten, 3) Zer egin beharko luketen kasu bakoitzean urrats bat gehiago 
egiteko, eta 4) Nolako aurrerapena egin duten. 

Pertsona helduentzat, meta-ezagutza horren garapena -zer, zergatik eta 
nola ikasten dugun ezagutzeak- badu bere garrantzia, ikasleek hizkuntza- 
ri eta hizkuntz ikaskuntzari buruz dituzten ikuspuntua eta esperientzia oso 
bestelakoak izan daitezkeelako ikuspegi moderno batekin erkatuz gero. 
Ikasle bezala, eta gizaki bezala, gure esperientzietan oinarritzen gara. 
Hortaz, geure ikasteko ikuspegia eta modua aldatzeak arreta berezia eska- 
tzen digu: gu hezi gaituzten esperientziak berraztertu eta ebaluatu behar 
ditugu, gai izan gaitezen horiek garatzeko edo, behar bada, guztiz aldatze- 
ko. Adibidez, ikasle heldu talde bati beste hizkuntza bat ikasteko zer ikasi 
beharko luketen galdetuko bagenio, gehienek erantzungo lukete hitzak eta 
gramatika. Horrelakoentzat, beraz, merezi du ikustea zein mugatua den 
ikuspegi hori eta, aldiz, hizkuntz gaitasuna zein zabala den jakitea. 

Izandako esperientziek sakonetik baldintzatzen duten bigarren arlo bat 
ikaskuntzarena berarena da, esperientzia gisa eta garatutako ohitura gisa. 
Esaterako, ikasleek hitzak buruz eta inolako testuingururik gabe ikasteko 
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alferrikako ohitura garatua izan dezakete. Ziurraski hurrengo egunean 
hiztegiari buruzko azterketa batean gogoratuko dituzte hitzok, baina 
segurutik kosta egingo zaie geroxeago hitz horiek beste testuinguru bate- 
an erabiltzeko eskatzen zaienean. Bestalde, ikasleek "buruko mapak" 
edo antzeko beste edozein baliabide erabiltzen ikasi badute, ideien aso- 
ziazio-sareak asoziazio linguistikoekin sortzen ere ikasi <lute. Giza 
memorian gauzak buruko mapak antolatzen diren bezalatsu antolatuta 
daudenez, esan dezakegu berezko "tokia" badagoela hizkuntzarentzat 
eskema batean memorizatutako. "Toki" hori nolabaiteko gako bezala 
ikus daiteke, non hizkuntz zati solteak eskegi daitezkeen. Sistema baten 
barruan jarduteak memorizatutako hitz bat aurkitzea (arrain bat bezala 
"harrapatzea") errazten du, badakigulako non bilatu behar dugun. Honek 
argi uzten du ikasleak ikaskuntzari buruzko informazioa behar duela. 
Gidatutako lanketa ere behar du ikasleak, eta baita bere ikasketei aurre 
egiteko ikuspegi orokorra ere. Hauek, hizkuntz ikasleei argi azaldu beha- 
rreko gai garrantzitsu batzuk besterik ez <lira. 

Gure ikasleekin hizkuntz gaitasuna zer den eta nola ikasten dugun ezta- 
baidatzen hasten garenean, pauso bat eman dugu beraiekin nola ikasi 
behar den ikasteko bidean. Eta irakasleak berak ere badu bide horretan 
zer ikasi: ikasle bakoitza ezberdina da, talde bakoitza ezberdina da, ikas- 
teko bide bat bera ez da ikasle guztientzat egokia. Beraz, are eta garratzi- 
tsuagoa da partaide guztiei argi uztea: a) hizkuntz gaitasunaren zein ado 
landuko den; b) programatuta dagoen ikastunitatean ikas-prozesuko zein 
elementu azpimarratuko den. Garrantzitsua da helburua ikasketa-planean 
ongi zehaztua egotea eta funtsezko puntuak ikasleekin eztabaidatzea. 
Gardentasun honek irakasleari klaseko egoera zein den ezagutzen lagun- 
tzen dio. Eta irakasleentzat ez ezik ikasleentzat ere lagungarria da, horre- 
la jakin baitezakete zer ikastea eskatzen zaien, eta, era berean, eskatzen 
zaizkien horiek lantzeko nola jokatu behar duten. Zenbat eta gehiago 
monitorizatu ikasleek beren ikas-prozesua, orduan eta arduratsuagoak 
izango <lira beren ekintzekiko. Eta zenbat eta gaiago izan eta prestuago 
agertu ardura hori hartzeko, orduan eta autonomoagoak izango <lira 
beren ikasketetan. 

Beraz, ikasten ikasteak ikasteko autonomia dakar, hots, bakoitzaren ikas- 
kuntzaz arduratzeko prestutasuna eta abilezia. Ik:asteko autonomia hone- 
la deskriba daiteke: 

1 Bakoitzaren ikas-prozesua ulertzeko gaitasuna eta sistema akademiko 
batean azterketen eta mailen bitartez ezarritako kanpo eskakizunei, eta 
eguneroko egoera errealetako gizarteko baldintzei erantzuten jakiteko 
gaitasuna. 

2 Bakoitzaren ikasketen ardura hartzeko prestutasuna eta abilezia. 
Alegia, bakoitzaren trebetasunak eta hizkuntza eta ikaskuntzaren ingu- 
ruko ezagupena kontzienteki eraikitzea, eta jakitea noiz eta nola eskatu 
behar zaion laguntza irakasle, ikaskide edo beste iturriren bati. 

3 Elkarlanerako eta dagokionean ikaskideen ebaluaziorako ardura sozia- 
la hartzeko prestutasuna eta abilezia. 
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Horiek <lira ikasten ikasteak dituen xedeak. Praktikan ez <lute irakasle 
guztiek hori era berean ulertzen. 1990eko hamarkadan Europako 
Kontseiluak Hizkuntza Modernoen Egitasmoaren baitan antolatu zituen 
estilo berriko mintegietan hiru era ezberdinetara ikusi zuten irakasleek 
ikasten ikastea eta ikasteko autonomia (Huttunen, 1997): 

1 Gutxi batzuek irakasteko metodo bat bezala hartu zuten ikasten ikas- 
tea. Argi zegoen horien txostenetako deskribapenetan irakasle haien- 
tzat gaia berria zela; beraz, ikasten ikastea eta ikasteko autonomia 
elkarrengandik apartekoak bailiren hartu zituzten. Noizean behin saia- 
tu ziren beren irakaskuntzan zer esanahi zuten ikusten. Batek espero 
dezake, esperientzia batzuen ondoren, irakasle haiek hasierako fase 
hartatik aurrera egin eta gaiari ikuspegi zabalagoaz begiratuko diotela. 

2 Irakasle gehienek ikasten ikastea xede-hizkuntza ikasteko tresna beza- 
la ikusten <lute. Horiek, lortu nahi den hizkuntz gaitasunaren arabera 
ikasleak dituen beharretatik hasten <lira eta atzemandako edo adierazi- 
tako behar horiei erantzuten dizkieten material eta prozedurak aukera- 
tzen dituzte. Batzuetan, ahal dela, ikasleek nahi dutenari ere 
erreparatzen diote, irakaskuntza plan orokorrez gain, ikasleek plangin- 
tza-fasean interesgarritzat jo dituzten gaiez, materialez eta ariketez 
baliatuz. Metodo honek motibazioa handitzen du ikasleen artean, 
dudarik gabe. 

3 Hirugarren irakasle-taldearentzat irakaskuntzaren helburu nagusia 
ikasteko autonomia handitzea da. Rauen ustetan, xede-hizkuntzaren 
ikaskuntza gutxi gorabehera berez etorri ohi da, ikasleei inguru egokia 
eskaintzen zaienean, motibatuta daudenean eta nola ikasi badakitene- 
an. Irakasle hauek nagusiki esperientziadunak eta ongi informatuak 
izan ohi dira, ikerketan eta lanean trebatuak, gainera. Irakasle gehie- 
nek, ordea, egitasmo praktikoetan pisu bera ematen diete ikasteko 
autonomiari nahiz xede-hizkuntzaren ikaskuntzari berari. 

Ikasten ikastearen helbuma ikasleei ikaskuntza eraginkorrerako tresnak 
ematea da. Era askotara eman dakizkieke noski. Horietako bat ikasleei 
autonomiari buruzko materialak irakurtzeko edo begiratzeko ematea da. 
Ikasle helduek probetxua ateratzen <lute gida-liburuetatik (Dickinson, 
1992), egitasmoaren txostenetatik eta irakasleei zuzenduriko liburu eta 
artikuluetatik, adibidez ikasteko estrategiei buruzko pragmatika-liburue- 
tatik, (Oxford, 1990). 

Tresna horiek ikasleen eskura jartzeko beste modu bat da ariketak egite- 
ko prozedura eztabaidatzea edo testuinguruan erabiltzea. Esate baterako, 
irakurketa-ariketa bat ikasleei eman aurretik, testu eta helbum ezberdine- 
tarakoak diren irakur-estrategiei buruz eztabaida egin dezakete ikasge- 
lan. Ondoren, ikasleek ariketa egiteko era ezberdinak konpara ditzakete 
talde txikitan eta beren estrategietatik eta ikaskideek erabilitakoetatik 
ikasi. Ikasleek erabilitako estrategien zerrenda bat osa dezakete eta estra- 
tegia bakoitzaren eraginkortasunaz eztabaidatu. Honela, ikasleek ikus 
dezakete gauzak egiteko modu diferenteak daudela, eta ariketa batzuk 
besteak baino egokiagoak direla segun egoera zein den. Ikerketak eta 
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esperientziak erakusten du hainbat estrategiaz baliatzen diren ikasleak 
bakar bat erabiltzen dutenak baino hobeto moldatzen direla, adibidez, 
testuak irakurtzean hitzez hitz itzuliz eta hiztegia erabiliz. 

Oinarrian ikasteprestakuntza antolatzeko bi modu daude. Lehena, ikas- 
leak ikasketa-zentro batean norberak gidatuta, ikasteko prestakuntza- 
-ikastaro bati jarraitzea da; esate baterako, Nancy-ko Unibertsitatean, 
CRAPELen, (1) (Holec, 1988) edota Edinburgh-eko Heriot-Watt Uniber- 
tsitatean, Moray House-an, (Dickinson, 1987) egiten den bezala. 
Ikastaroaren ondoren ikasleek zentroan jarraitzen dute Ian egiten eta 
beren tutorea noizean behin ikusten dute, baina lanik handiena beren 
kasa egiten dute. Bigarren soluzioa ohiko ikasgela da, irakaslea beti ber- 
tan dagoelarik eta ikaste-prestakuntza eta hizkuntzen ikaskuntza elkarren 
eskutik doazelarik. Badirudi irakasle askok pentsatzen dutela ikasteko 
prestakuntza bakarrik ematea baino, probetxuzkoagoa dela hizkuntz 
ikaskuntzarekin batera eta sistematikoki lan egitea funtsezko gai eta ata- 
letan (O'Malley & Chamot, 1990). 

Hizkuntzak ikasteko trebetasunak eta ezagupen teknikoa, prestakuntza- 
ren eta praktikaren bitartez bakarrik hobetu daitezke. Badago landu 
beharreko arlo gehiagorik. Estrategia metakognitiboak funtsezkoa dira, 
bakoitzaren lana antolatzeko, monitorizatzeko eta ebaluatzeko. Ikerketek 
erakutsi dute metakognizioa dela ikas-prozesuaren berri jakinarazteko 
elementurik onena (0, Malley and Chamot, 1990). 

Gai bat antolatzeko lehen fasean irakasleak honako hau ematen die: a) 
lana egiteko erabiliko den marko zabala, b) behar diren hiztegi-arloak, c) 
lantzekoak diren elementu linguistiko, soziolinguistiko eta kultural ego- 
kiak, d) arreta bereziaz aztertuko diren hizkuntz trebetasun eta ikasketa- 
-trebetasunak, eta e) zer, nola eta noiz ebaluatuko den ere argi adierazi 
beharko da. Marko honek ikasleei ematen die gaiaren beraren ezagupena 
eta beraiek egin eta lortu behar dutenarena. Ikasleek, orduan, bakarka, 
talde txikitan edo ikasgelako guztiek beren ikasketen xehetasunak antola 
ditzakete. Adibidez, beraiek aukera dezakete gai orokorreko zein alderdi- 
ri lehentasuna eman, zein material hautazko edo gehigarri erabili, nola 
lan egin, eta zein produktu-mota duten helburu. Programaketa honek 
ikas-prozesuari hasiera ematen dio, asoziazio-sareak eratzen laguntzen 
baitu. Programaketa hau xede-hizkuntzan eginez gero, metahizkuntza 
(hots, hizkuntza eta prozedura-garapenari buruzko hizkuntza) garatuko 
dugu. Plangintza honetan, hizkuntz gaitasun orokorrena ere garatu egiten 
da. Irakaslearen eginbeharra da: plangintza berrietarako markoa eta 
beharrezkoa den informazioa ematea, ikasleek plangintzei buruz zer 
dakiten ikustea, ikasleei laguntzea hauen plangintzan eta, seguraski, hiz- 
kuntzan, eta ikasleek aurkeztutako planak onartzea. 

Monitorizarioa: lana planifikatutakoari jarraitzen zaio. Egon daiteke 
eskolasaio oso bat irakaslearen azalpenak entzuteko edo ikasleei hurren- 
go urratsa egitera lagunduko dieten ariketa formalak lantzeko, baina 
ikasleek batez ere bakarka edo azpitaldeka bideratzen dute beren ikas- 
prozesua. 
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Ebaluazioa ere ikas-prozesuaren zatia da. Ebaluazio bat modulu baten 
bukaeran egin beharko litzateke, baina ariketa bat egiten denean monito- 
rizazio-funtzioa duen ebaluazioa ere egin daiteke, edo jarraian egiten 
diren bi ariketen artean gainbegiratzeko ebaluazioa. Ebaluazio horren 
adibideak izan daitezke: idazkuntza prozesu batean, ikaskidearen lana 
ebaluatzea edo, bideoz grabaturiko eztabaida batean nork bere jarduna 
ebaluatzea. Noski, ikasleek irakaslearekin ebaluazio-eztabaida ere izan 
dezakete, agian ikasleek zalantzan dituzten gai batzuen inguruan irakas- 
learen feed-backa jasotzeko. Ebaluazioaren funtzioa ez da eskuarki nota 
jartzea, ikas-prozesua erraztea baizik. 

Gai/modulu bat bukaera aldera iristen denean, puntu honetan ebaluazioa 
da ikasleek artean egin dutenaz gogoeta egitea; baina aurrera begira 
hurrengo urratsetarako eraiki duten tranpolin bezala ere har daiteke; edo 
indartzea eskatzen duten esparruak zein diren atzemateko modu bat ere 
izan daiteke. Ebaluazio honek hurrengo gaiaren hasieran bakarkako zein 
taldeko plangintza hasteko balio dezake. Honelako ebaluazioa nork 
berea egiten du, ikasleak zein ikasle-taldeak. Ebaluazioak prozesua 
nahiz produktua aztertu beharko lituzke eta aurrerapen zein oztopoez 
arduratu. 

Ikasle batzuek modulu-bukaerako ebaluazioa idatziz egiten dute. Bertan, 
aztertutako materialak zerrendatu besterik ez dituzte egiten, zer egin 
duten hauekin ikaskuntzan, beren iritzian nahiz ikaskideen ustetan edo 
irakasleak adierazitakoaren arabera nolako arrakasta lortu duten. Era 
berean, adierazten dute ezer berririk ikasi duten edo zein diren hurrengo 
moduluan gehiago landu behar dituzten hizkuntz zein ikaskuntz arloak. 
Beste ikasle batzuk harantzago joaten dira beren hausnarketetan, beren 
ebaluazioari buruzko arrazoiak emanez, beren lana planeanjasotako iriz- 
pideekin edo eskolatik kanpo dauden eskakizunekin konparatzen dituzte. 
Batzuetan beren iritzian merezi duten nota ere proposatzen dute. 

Irakasle batzuek, batetik, horrelako ebaluazioa beren ebaluazio bezala 
erabiltzen dute, besterik gabe eta, bestetik, ikasleek beren ikasketetan 
lagungarri gisa hartzen dute, beren ikasketen joanari jarraitzen laguntze- 
ko. Zenbait irakaslek, ordea, ebaluazio horiek ikasleen ahozko zein ida- 
tzizko ekoizpenen balorazio bakar bat bezala hartzen dituzte. 

Plangintzak eta ebaluazioak ikasleek eginbeharraren eskakizunei buruz 
duten kontzientzia handitzeko balio dute. Anita Wenden-ek (1991) ata 
zaren ezagupena; hitz egin zuen. Berak adierazi zuen ikasle kaskarrek 
atazaren ezagupen urria dutela. Horrek esan nahi du ez dakitela agindu- 
tako ariketaren zer-nolakoak zein diren eta, irakasleak agindu dielajaki- 
teaz gain, zertarako egin behar duten ere ez dakitela. Ez dute informazio 
egokirik, ezta planifikatzeko edota ebaluatzeko motibaziorik ere. 
Irakaslearentzat benetako erronka dira. 

Plangintzak eta ebaluazioak ikasleek nark here burua gehiago ezagutze- 
ko ere balio dute (Wenden, 1991). Prozesuan zehar ikasleek beren burua 
ikasle bezala ikusteko aukera dute, eta konturatzeko beraientzat, hizkun- 
tza ikastean eta erabiltzean, zer den zaila eta zer erraza. Ikasleek beren 
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buma ezagutzeak norberaren ezaugarri eta jarrerei aurre egiten eta alder- 
di kaltegarriak sahiesten lagun diezaieke. 

Hurrengo adibideak erakus diezaguke ikasleei nola lagundu atazaren eta 
norberaren buruaren ezagupena eraikitzen eta hizkuntza eta estrategiak 
erabiltzen: 

Ataza: 

• Modulu baten gai orokorrarekin lotutako azpigai baten idatzizko zen- 
baketa aurkeztea. 

• Prestaketa-fasean zehar hirunaka egitea Ian. 

• Negoziatua izateko aurkezpen era. 

• Ebaluatzeko modua eta ebaluatzeko/baloratzeko adostutako irizpideak. 

• Aurkezpen-eguna/x egunak. 

lkasleek egindako urratsak: 

1 Bakarkako gaien aukeraketa. Interes eta beharretan oinarritutako 
plangintza. 

2 Taldeen eraketa. Ikaskide ezokiak bilatzea. 

3 Plangintzak elkarren ondoan jar- Helburuetara bideratutako lankidetza 
tzea: bakoitzaren gaiari buruz hitz plangintzan (gaitasun linguistikoa, sozio- 
egin eta nola aurkeztu behar den, linguistikoa eta pragmatikoa). 
zein material aukeratu behar diren, 
eskatzen diren irakurrnen/entzu- 
men/ ikusmen motak aipatu, noiz 
behar den ikaskideen la-guntza 
adierazi, zer egin behar da etxean 
eta zer klasean zehaztu, etab. 

4 Irakaslearekin plana negoziatzea. Esanahi eta prozeduren negoziazioa 
(gaitasun linguistikoa eta sozio- 
linguistikoa) 

5 Bakarkako Jana eta ikaskide/irakas- Irakurmen/entzumen/ikusmen-trebetasun 
learen laguntza, beharrezkoa eta estrategiak erabiltzea, informazio- 
denean. -iturrien erabilera, apunteak hartzea, 

esanahiaren negoziazioa eta lankidetza 
ede-hizkuntzan; bildutako materiala 
ordena lojikoan antolatzea, azalpenen 
programazioa, norberaren eta ikaskideen 
ebaluazioa (gaitasun linguistikoa, 
soziolinguistikoa eta pragmatikoa). 

6 Idazrnen-prozesua ikaskideen eba- Norberaren eta ikaskideen ebaluazioa, 
luazioarekin eta azken bertsioaren esanahien negoziazioa, idazmen-trebeta- 
idazkuntza. sunak (trebetasun linguistikoak, soziolin- 

guistikoak eta pragmatikoak). 
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7 Ahozko aurkezpen posibleen Ahozko aurkezpen-trebetasunen 
lanketa. lanketa. 

8 Ahozko aurkezpena egitea eta Ahozko aurkezpen-trebetasunen 
entzutea lanketa. 

9 Azken produktuari eta talde- Norberaren eta ikaskideen ebaluazioa, 
-lanari buruzko eztabaida. esanahien negoziazioa. 

10 Irakaslearen ebaluazioa eta Irizpide-alderaketa. 
feed-backa 

11 Beharrezkoa balitz, klase osoak Ezagupen linguistikoa. 
ikasteko oinarrizko hitzen 
zerrenda. 

Egitasmo honek xede-hizkuntzaren eta hizkuntz trebetasunen, rnetahiz- 
kuntzaren eta ikaskuntzako trebetasunei buruzko lanketa bateratzailea 
lortu nahi du. Egitasmoaren urrats bat egiten hasi aurretik merezi du 
ikasleek zer eta nola egin behar duten ha ote dakiten egiaztatzea, eta, 
beharrezkoa bada, berriro ere ikasleei esplikatzea. Eta hori guztiz mese- 
degarria da bakarka Ian egin behar dutenerako: lehendabizi egin behar 
dutenaz zer dakiten ikusi, eta gero dakitena eta dituzten trebetasunak tes- 
tuinguru zabal batean erabili. Borra hor prozedura. Era berean, ikasleek 
arazoak baldin badituzte hizkuntzarekin, hobe da arazoa dagoen ikasgaia 
birpasatzea edo lantzea beste lanetan jarraitu aurretik. 

Metahizkuntza poster edo transparentzien bitartez aurkez daiteke. Egoera 
ideal batean, prozesu osoa xede-hizkuntzan bideratuko litzateke. Honela, 
xede-hizkuntza erabiltzeko aukerak biderkatu egingo lirateke. Bala ere, 
ezinezkoa balitz, gomendagarria litzateke egitasmoaren aurrerako urra- 
tsak helburu honekin egitea. Azpimarratzekoa da, era berean, hizkuntza 
lantzeko xede-hizkuntza erabiltzen denean komunikazioa zuzentasuna 
baino garrantzitsuagoa dela; beste egoera batzuetan lehentasuna zuzenta- 
sunak baduen arren. Ikasleak bi ikuspegi horietaz ohartarazi behar ditugu. 

Curriculuma berritze plangintzarako tresna garrantzitsu bat Common 
European Frameworkean (1996) aurki daiteke. Lan-marko horrek hiz 
kunt: gaitasuna 6 mailatan bereirten dituen eskala argigarri zabal bat 
aurkezten du. Eskalak gaitasunaren ezaugarriak aurkezten ditu, esatera- 
ko, hizkuntz maila, hiztegi maila, jariotasuna, zuzentasuna, testu-mota 
ezberdinak irakurtzeko trebetasun-rnailak, jatorrizko hiztunei ulertzea, 
eztabaidak edo helburuei zuzenduriko lankidetza. Ikasleak egin dezakee- 
naren deskribapenak direnez, oso erraza da aukeratu tarteko ekintzak 
praktikatu eta ebaluatzeko ariketak diseinatzea. Eskalak epe motzeko 
zein luzeko ebaluaziorako du balio. Ezaugarri berak ebalua daitezke has- 
tapen-mailan (Al) nahiz goi-mailan (C2). 

Curriculumaren berrikuntza xeheki jorratu dugu hemen. Mezu nagusia 
da ez dela bakarrik ikasleen hizkuntz gaitasuna garatu behar; hizkuntz 
gaitasun kornunikatiboa, gaitasun sozio-kulturala, eta trebetasun eta eza- 
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gupen teknikoak ere pisuzkoak baitira curriculumean. Bestalde, bide 
egokiak aurkitu behar dira beren berezko gaitasunez baliatu ahal izateko. 
Lagungarriak izan daitezke aldi luzerako zenbait plangintza holistiko. 
Hau egiteko modu bat da, norberaren irakaskuntza filosofia, kanpoko 
eskakizunak, hizkuntz gaitasun komunikatiboaren arlo ezberdinak, eta 
ikasten ikastearen osagai nagusiak idatzi eta modulu tetnatikotan batera- 
tzea; horrela, modulu bakoitzean arlo bat bereziki azpimarratuko da. 
Modulu batek egitura hau izan dezake: 

1.MODULUA 1. GAIA 2.GAIA 3. GAIA 

1. Arloa I. Arloa 1. Arloa I. Arloa 

2. Arloa 2. Arloa + 2. Arloa + 2. Arloa etab. 

3. Arloa 3. Arloa 3. Arloa 3. Arloa 

4.Arloa 4. Arloa 4. Arloa 4. Arloa 

1. arloa: Gaiaren arlo honen edukia (Jarduerak; adibidez xede-kulturaren 
ezaugarriak, langile-bizitza etab. ). 

2. arloa: Ezagupen linguistikoa. 

3. arloa: Komunikaziorako hizkuntz iaiotasuna. 

4. arloa: Ikasten ikasi. 

Hemen, gai bakoitzak lau arloak izan behar ditu, eta guztiek batera 1. 
moduluko programa osatuko dute. Hizkuntz ikastaro baten curriculuma 
modulu-kopuru egokitan bana daiteke. Horrek hizkuntz gaitasunaren 
arlo gehienak elkarlotuta daudela ikustea erraztuko die, irakasleari nahiz 
ikasle, eta ikasleek ikasten trebatzeko eta ikasteko autonomia handitzen 
laguntzeko aukera izango dute. 

Itzultzailea: Nekane Goikoetxea 

Oharra 
1 CRAPEL = Centre de Recherches et 

d' Applications Pedagogiques en Langues. 
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