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

Ahoskera izeneko formazio-planaren asmoa da antzerkia baliatzea paperaren eta ahozkoaren 
arteko zubia gauzatzeko. Bi modulu ditu: Euskararen prosodiarantz eta Testu-interpretazioa. 

Lehen moduluan ahots gorako irakurketa landu genuen. Esan dezakegu solfeoa ikasten ibili 
ginela. Testua partituratzat hartu eta ikusi genuen zertan datzan euskararen prosodia; alegia, 
nola tratatu behar diren paperezko hitzak musika bihurtu arte. Esatearen ederra metodoaren 
lehen bi urratsen inguruan jardun genuen: zuzentasuna eta euskal doinua. 

Bigarren modulu honetan, metodoaren hirugarren eta laugarren urratsak jorratuko ditugu: 
komunikazioa eta eszenaratzea. Ikasiko dugu nola lan egin testuarekin mezua irits dadin 
entzuleengana eta nola uztartu hitzak, irudiak, gorputza eta emozioak dramatizazio naturalak 
egiteko. Jolasean oinarrituko dugu prozesu osoa, hasiera batean, irakurketa dramatizatuaren 
bitartez; aurrerago, berriz, testuak buruz ikasi eta antzeztuz. 

Literatur eta teatro-testuak modu ludiko batean landu eta antzezteak aukera emango dio ikasleari 
xede-hizkuntza bere nortasunarekin uztartzeko. Entrenamendu paregabea da: ikasleak sentituko 
du bere burua euskaraz komunikatzen, eta gainera hitz eta esaldi ederrak barru-barruan 
geldituko zaizkio grabatuta, paperetik ikasita baino askoz ere finkatuago. Eta, behin hizkuntzaren 
doinuaz (formaz) jabetuta, prestatuago egongo da oratoriari dagozkion bestelako zereginetan 
hasteko; alegia, mezuarekin lan egin eta ahozko jardunak bere kabuz prestatzeko..  

 

Helburu orokorrak 
 
1. Testuak interpretatzen ikastea. 

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

ikasleak literaturara hurbiltzeko ere. 

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

6. Beldur eszenikoa gainditzea. 
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Helburu operatiboak 
 

1 Testu-azterketan trebatzea 
 

• Egiturari erreparatzea 
• Testu-zatiak bereiztea 
• Hitz gakoak identifikatzea 

 
2 Komunikazioa bermatzea 
 

• Testua irudi bihurtzea 
• Hitzak esanahiz eta ñabarduraz betetzea 
• Ideien hierarkia transmititzea 
• Isiluneak baliatzea 

 
 
3 Testuak eszenifikatzea 
 

• Jardunari estilo jakin bat ematea: tonua, erritmo-aldaketak, abiadura, ikuspuntua 
• Pertsonaiak eraikitzea 
• Intentzioak erabakitzea: emozioen partitura 
• Hitzak, irudiak, emozioak eta gorputza sinkronizatzea 

 
 
Edukiak 

 
1 Ahozko komunikazio egokia eta efikaza: mezua entzulearengana argi iristea lortzen duena. 
 
2 Adierazpide bizia eta naturala: hitzak hiztunaren inplikazio osoa daukanean agertzen dena. 
 
3 Gogoeta: ahoskeraren trataera ikasgelan. 
 
 
Metodologia 

 

Ikastaroa praktikara zuzendurik egongo da guztiz, eta interpretazio-ariketetan oinarrituko da. 
Dinamika horrek eskola orduetatik kanpo lan pixka bat egitea eskatuko dio parte hartzaileari, 
nork bere kabuz prestatu beharko baititu proposatzen zaizkion testuak. Eskoletan, entsaiatu, 
hobetzen segitzeko aholkuak eman eta grabazioak egingo ditugu. 

 
Ebaluazioa 
 

Ebaluazioa jarraitua izango da, ariketa praktikoetan oinarritua. 

Atazak/probak Helburu operatiboak 
Mahai-lana. Testuak aztertu eta 
markatu. 

Testu-azterketan trebatzea 
• Egiturari erreparatzea 
• Testu-zatiak bereiztea 
• Hitz gakoak identifikatzea 

Testuen irakurketa neutroa egin 
atrilean. 
Audioan grabatu eta nork bere 
buruaren balorazioa egin. 
 
 
 

Komunikazioa bermatzea 
• Testua irudi bihurtzea 
• Hitzak esanahiz eta ñabarduraz 

betetzea 
• Ideien hierarkia transmititzea 
• Isiluneak baliatzea 
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Testuen irakurketa dramatizatua egin 
atrilean. 
 
Behin prozesua finkatuta, testuak 
buruz ikasi eta antzeztu. 
 
Bideoz grabatu. 
 
Grabazioak ikusi eta baloratu. 
Baliabideak eman aurrera egiteko. 

Testuak eszenifikatzea 
• Jardunari estilo jakin bat ematea: 

tonua, erritmo-aldaketak, abiadura, 
ikuspuntua 

• Pertsonaiak eraikitzea 
• Intentzioak erabakitzea: emozioen 

partitura 
• Hitzak, irudiak, emozioak eta gorputza 

sinkronizatzea 

 

Irakaslearen behaketa sistematikoa. 
Irakasleak noizbehinka egindako erregistroak. 
Bestelakoak.  
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