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Hizkunt zen Portfolio 
Europarra: esperimentazioa

Amaia Arauzo

Artikulu honetan, Hizkunt zen Portfolio Europarra hizkunt zak ikasteko 
kont zient zia eta autonomia garat zeko tresna gisa aurkeztuko dugu, ikas-
-prozesua ebaluat zeko eta biderat zeko lagungarria dena eta eleaniztasuna 
eta kultur aniztasuna bult zat zeko asmoz egina.

Portfolioaren zer-nolakoak aldizkari honen 67. alean plazaratu ziren 
“Portafolioa beste tresna bat ikasle eta irakasleen esku” izenburu pean. 
Lan hau aurreko haren segida gisa har daiteke.

Ondorengo lerroetan, adierazitakoak ikas-irakas jardunean gertat zen 
diren ala ez ikusiko dugu eta, era berean, ikasleek eta irakasleak 
esperient ziaren eta HPEren gainean egiten duten balorazioa jasoko.

Esperimentazioaren helburua HPEk hizkunt zen i(ra)kaskunt zarako dituen 
onurak neurt zea izan da. Horrela, HPE tresna baliagarria dela frogatu 
nahi izan dut honako alderdiotan.

HPE tresna baliagarria da: 

 • Alderdi komunikatiboari erreparatuz hizkunt zen ikaskunt zarako eta 
ebaluazio formatiborako. 

 • Ikas-prozesua biderat zeko eta ikasle-irakasle rolak aldat zeko: irakaslea 
ikasleari lagungarri zaion bitartekoa izanik.

 • Ikasleen autonomia garatu eta ikasleek ikas-prozesuaren ardura beren 
gain hart zeko.

Helburua

Hipotesiak

HIZPIDE 69 (2008), 3-46 orr.
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 • Hizkunt zen ikaskunt za euskaltegitik harago doan ikas-prozesua dela 
azalarazteko; kultur aniztasuna eta eleaniztasuna bult zatuz.

 • Hizkunt za-gaitasunean eta ikasleen emait zetan hobera eginez.

Ulibarri euskaltegian administrazioko ikasleez osatutako bi taldek 
hartu dute parte. Batak, urritik ot sailera bitartean eta besteak ot sailetik 
ekainera. Zehaztu beharra dago, hala ere, bi talde ezberdin izanik ere, 
ot sailetik ekainera bitarteko taldean aritu diren ikasleen erdiak urri-
tik ot sailera bitartekoan ere ibili direla. Hamar ikasletatik bostek ut zi 
zuten taldea, hau da, ikas-prozesua eten egin zuten eta hiru sartu ziren 
ot sailetik ekainera bitarteko taldean. Horrek, aurrerago ikusiko dugun 
bezala, bere eragina izan du HPEren esperimentazioan. Alabaina, ez da 
izan esperimentazioak izan duen etenik handiena; irakaslea bajan egon 
bait zen bost astebetez.

Taldeak Jarduera Data

A taldea HPEren aurkezpena Urria

A taldea Inplementazioa Urritik ot sailera

B Taldea HPEren aurkezpena 3 
ikasleri

Ot saila

B Taldea Inplementazioaren 
jarraipena / irakaslea 5 
astez bajan

Ot sailetik ekainera

A eta B taldeak HPEren balorazioaren 
datu bilketa 

Uztaila

Bestalde, taldeen modulazioa, egunean 5 ordukoa izan da, horrela bada, 5 
ikasle 840 orduz ibili dira eta 8 ikasle, 420 orduz. Kontuan hartuta, urritik 
ekainera bitarteko talde arruntek, egunean bi orduz arit zen direnek, dene-
tara 330 eskola-ordu jasot zen dituztela, esperimentazioaren alderdi ahulei 
eta indart suei ant zemateko aukera eman du eman/jasotako ordu kopuruak. 

Talde horiek HABEko 2. maila eta 3. maila burutu dituzte, hurrenez 
hurren. 

Komeni da, bestalde, ikasleen tipologia zein den azalt zea: ikaslerik 
gehienak karreradunak dira eta ikasteko ohitura dute. Baina, aldi berean, 
ez dute izaten euskararekin apenas loturarik. Eta helburu argia dute: 
azterketa gaindit zea. Talde horietan bereziki landu beharreko alder-
diak jarrera eta motibazioa izaten dira. Eta horrela, HPEren aplikazioari 
beste zailtasun bat gehitu zit zaion. Alta, egun, gero eta gehiago dira 
tipologia horretako ikasleak, administrazioko langileak izan edo izan 
ez. Beraz, euskaltegiko edozein taldetan izango dugun zailtasunt zat har 
daiteke.

Lagina

.1: Egutegia
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Arestian aipatutako helburua lort zeko, eta, egindako hipotesiak fro-
gat zeko, metodologia kualitatiboa eta kuantitatiboa baliatu dira.

Egoki irit zi diot diskurt soak aztert zeari, ikas-prozesuaren eta ebaluazio-
aren gainean ikasleek dituzten usteak sakonetik arakatu nahi izan ditut-eta. 
Hau da: Portfolioak nola lagundu edo eragin duen jarreran, motibazioan, 
ikas-prozesua bizi izan duten moduan, euskararekiko duten inplikazioan: 
komunikazioa tresna den, nortasun elementua, kultura berezia…

Horretarako erabili ditudan tresnak Eztabaida-taldea (elkarrizketa erdi-
-egituratua) eta Elkarrizketa irekia izan dira. 

 • Eztabaida-taldea / Elkarrizketa erdi-egituratua

Helburua, gidoi bat lagun, diskurt so bakoit zean sakont zea izan da. 
Teknika horrek informazioa lort zen lagundu dit taldekideen esperient ziak 
era irekian jaso eta esperimentazioa aurrera eraman den testuingurua 
hobeto ulert zeko. Eta jakina, ikasleen eta esperient ziaren arteko erla-
zioaz jabet zeko aukera ere izan dut. Eztabaida-taldera 13 ikasletik 8 
etorri ziren. Horietatik 5, 820 orduz ari izanak eta 3, 420 orduz. 

“Memoria de experimentación del PEL (Portfolio Europeo de las 
Lenguas” español de secundaria” t xostenean azalt zen den gidoia eus-
karatu eta erabili dut. Tresna hori egoki iruditu zit zaidan aldez aurretik 
fi nkatutako hipotesiak frogat zeko. Eta bertan adierazitako helburuari 
eta gidoiari jarraitu diet (ikus 1.dokumentua). Horrez gain, eka-
rri ere egin dut lan honetara eztabaida-taldearen transkripzioa (ikus 
5.dokumentua).

 • Elkarrizketa irekia

Irakaslearen diskurt soan sakont zeko, teknika hori erabili dut, oraindik 
orain aipaturiko t xosten teknikoan irakasleari zuzendutako galdetegi 
baten lagunt zaz. Telefonoz bideratu behar izan da irakaslea bajan egon 
delako. Ikus 2. dokumentua.

Horrez gain, metodologia kuantitatiboa erabili dut. 

Galdesorta  eta  galdera irekiak erabili ditut hipotesiak frogat zeko. Europako 
kont seiluak HPEren ebaluazioari begira sortutako inkesta eta Iraleko lan-
kideek ut zitako inkesta ere lagun, moldapenak moldapen, nik berariaz 
sortutako galderak ere erant si dizkiot neurtresnari (Ikus 3. dokumentua). 
hamar ikaslek erant zun diote inkestari, zort zik eztabaida-taldea burutu-
takoan, eta gainerakoek, elkart zeko arazoak zirela eta, telefonoz erant zun 
diote. Ezin jaso izan dira hiru ikasleren irit ziak. Horrela bada, ondorengo 
lerroetan aurkeztu dizkizuedan emait zak hamar ikasleri dagozkie.

Irakasleak ere inkesta bati erant zun dio. Inkesta horri ere Europako 
Kont seiluak egindakoaz eta Iralekoek ut zitakoaz gain, sortu ditudan beste 
hainbat galdera baliatu ditut (Ikus 4. dokumentua).

Azkenik, hizkunt za-gaitasunean ikasleen emait zak hobeak ote diren fro-
gat zearren, ant zeko ezaugarriak dituen talde bat aukeratu eta emait zetan 
dagoen aldeari begiratu diot.

Metodologia
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Osatuagoa izan zitekeen datu-bilketa, noski. Ikastaroa amaitu ostean 
burutu dut. Hasieran eta bitartean ere datuak bilt zeak esperimentazio-
aren ondorioei emango zien baliotasun eta fi  dagarritasunaz, ikastaroaren 
amaierara arte, erabat ohartu gabe.

Portafolioa eta Hizkunt zen Portfolio Europarra, zehat zago, pausoz pauso 
deskubritu, aztertu eta sakonetik ezagutu ditut, lehendabizi alderdi teo-
rikoa eta gero praktikoa irakasle eta ikasleekin batera. 

Horrenbestez, aurrerago ikusiko dugunez, zenbait ondoriok hasierako 
eta tarteko informazioaren beharra ut zi dute agerian. Batez ere, kultur 
aniztasun eta eleaniztasunari buruzko ondorioetan ez dut alderat zerik 
izan ikasleek beren ikas-prozesuetan, esaterako ebaluazioa atalarekin ez 
bezala, aldez aurretik gai horren inguruko hausnarketarik burutua izan ez 
dutelako, alderat zeko erreferent ziarik izan ez dutelako, alegia 1.

Aurrerago beste esperimentazioren baten datu-bilketarako kontuan 
hart zeko alderdia da hori, baita emait zen baliotasuna eta fi dagarritasuna 
hobet ze aldera, kontrol-talde bat izatea ere.

HPE tresna baliagarria da alderdi komunikatiboari erreparatuz 
hizkunt zen ikaskunt zarako eta ebaluazio formatiborako.

Alderdi komunikatiboari erreparat zen dion hizkunt zen ikaskunt zarako 
hipotesiari dagokionez, eztabaida-taldean aurreko metodologiarekin 
alderik ikusten duten galderaren erant zunetan alderik badagoela aitort zen 
dute. Hemendik aurrera letra et zanez agert zen diren testu-zatiak ikasleen 
erant zunen hit zez hit zeko transkripzioak dira:

“Lehengo metodologiarekin izan dira apunteak, apunteak eta apun-
teak, ariketak eta ariketak eta dena eginda”.

“Prestatuta/fi  nkatuta daudelako, klasea, berdin da maila, baina hasten 
ez dakit zenbat ariketa egin behar ditugu, eta egiten ditugu eta listo, 
berdin da nik badakit edo ez dakit horretaz, egiten da eta amait zen 
da eta hurrengo egunean gauza bera tokat zen... bueno, egiteko bal-
dint zak, ba baldint zak, nahiz eta jakin edo ez jakin edo nola dakigu, 
berdin dio, egiten da ya prestatuta, fi  nkatuta, gaur hau, bihar ez dakit 
zer, herenegun(et zi) bestea, eta jende guztiak berdina; ez da bereiz-
ten hori, adibidez, pert sona batek ahozkoan oso ondo egin duen edo 
idat zia edo da garapenaren falta arazoa edo (zuzentasuna beste bat) 
hiztegia edo, hori ez da bereizten dena egiten da oro har denont zat eta 
metodo honetan bereizten da zein den eta zuk gainera ikusten duzu”.

“(lehengo) metodologiarekin dena esanda dago eta guztiok jarraitu 
behar dugu”.

Orain arte izan duten ikas-prozesuan, ondoriozta dezakegu hizkunt zaren 
sistema gramatikala lehenesten dela, eta batez ere, gaitasun linguistikoari 
begirat zen zaiola. Ikasgaiak hart zen du garrant zia eta helburuak aldez 
aurretik fi nkat zen dira.

Datu-bilketa

Hipotesiak

1. hipotesia
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Badago, mailari HPEri baino garrant zia handiagoa aitort zen diona:

“esaten ari nint zen, ba hori, ba maila altukoak garenez, suposat zen 
da gramatika ikusita geneukala, eta ordun ez dakit metodo hau 
Portfolioaren eragina izan den ala ez”. “Adibidez ni lehengo ikasta-
roan oso gustura egon nint zen gramatikaren aldetik asko aurreratu 
genuen, baina jende asko deseroso zegoen baina talde honetan, gure 
zikloa, kakot xen artean ziklo altua zen, maila altua zuen, orduan ya 
behint zat gramatikaren aldetik, guztiok bagenituen eduki asko, ezta? 
Ez dakit igual 5 mailan ez dut ezagut zen, orduan ezin dut ezer esan 
horri buruz, baina gure zikloan behint zat oso eroso izan naiz.” 

Gehienak, ordea, beste irit zi batekoak dira:

“Lant zen dituzu alderdi ahulak, baita indart suak ere, bakoit zak zen-
trat zen ditu bere ahaleginak ba, bere alderdi ahuletan; zurea bat izan 
daiteke, nirea beste bat, eta nik ez dut landuko zuk lant zen duzuna, 
hala ere, nik uste dut tradizionalean, helt zen zarela, eta maila aurrera 
doa eta guztient zat mailak aurrerat zen du eta abiadura berberarekin, 
eta honetan bakoit zak berea dauka eta ez dakit zergatik baina nik ez 
dut nabaritu, zuek esango duzue nabaritu duzuen ba besteok abiadura 
desberdina zeramatela”

“nik uste dut metodologia honekin, honela zuk ikusten duzu behar 
duzuna, bestean egiten duzu ariketak eta ...amaitu da, hemen ikus-
ten duzu aurrerat zeko lan egin behar duzula eta helburua bete nahi 
baduzu, ordu horiek sartu behar dituzula, eta orduan, hori da, guk 
bult zat zen dugula helburua”.

Ikas-irakasle artean adosten da ikas-prozesua eta ikas-irakasleek hart zen 
dituzte erabakiak. Inkestaren galdera ireki batean ondorengoa dio ikasle 
batek:

“Irakaslearekin adosten genuen helburuak eta bakoit zak bagenekien 
zer egin behar genuen eta zeint zuk ziren gure akat sak”.

Eta beste batek:

“Helburuak markatu genituen, adibidez, elkarrizketan gai izan ideiak 
eta irit ziak emateko edo idazmenean gaia garat zeko eta bakoit zak 
bere kabuz egiten zuen, taldearen lagunt zarekin, noski. Taldea oso 
garrant zit sua izan da”.

Argi dago, Europako Erreferent zia Markoan fi nkat zen diren helburuak, 
gaitasun modura formulatuta, eragin nabarmena izan duela alderdi komu-
nikatiboari erreparatu ahal izateko. Izan ere, helburu hit za aipat zen dute-
nean, kontuan hartu behar dugu Gaitasunak direla landu dituztenak. 

Bestalde, garrant zia handia izan du, arestian aipatu bezala, ikasleen hel-
buruak. Zeren eta bakar batent zat izan ezik, azterketa gaindit zea izan 
baita helburu nagusia eta, alde horretatik, alderdi komunikatiboa helburu 
horren pean kokat zen dute. Eztabaida-taldean hizkunt zen ikaskunt zaz 
zuten ideia aldatu al dien galderari emandako erant zunetan ikus dezake-
gunez, norabide horretan doaz erant zun gehienak. 
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“Pixka bat bai, baina…”

“ba mailak, mailari buruz, adibidez, zu adibidez ingelesez edo eus-
karaz zer zara kapaz hit z egiteko, ez dakit modu xume batean edo 
jariotasun gehiagoz, neurt zeko adibidez bai”

“neurt zeko modua bai, Portfolioarekin nabarit zen zen aldat zen 
zela, baina azken fi nean helburua hasiera batetik izan da azterketa 
gaindit zea edo azterketari begirako plana, orduan ebaluazioa egi-
teko modua ezberdina izan balit z, agian erant zuna ezberdina izango 
lit zateke, no?”

“Agian, helburua bada erabilt zea, igual ez dugu hainbeste grama-
tika, ez dugu ikasi behar, dinot”

“Bakoit zak biderat zen du ikaste prozesua, baina ebaluaketak betikoak 
izanez (azterketak) metodologia berria bestearen menpe gerat zen 
da”

Hala ere, inkestaren galdera ireki batean horrela dio beste ikasle batek:

“Hit z egiten edota idazten ikasteaz gain, komunikat zen ikasten duzu 
(edo, behint zat, saiat zen zara...) …”

Eta gehit zen du:

“Hizkunt za ikasteaz gain, nire ikasteko erari buruz hausnart zeko 
aukera eman dit”

Ebaluazio formatiboa ahalbidet zeko, hot s, ikasleen beharrei egokitutako 
programazioa burutu ahal izateko teknika egokia izan da ezbairik gabe 
ikasle gehienen ustez. Eta transkripzioan jasotako irit ziez gain, inkestaren 
galdera it xian ere beren ezaugarriak ezagut zen, gabeziak aurkit zen eta 
eraginkor ikasten, erabateko adostasuna agertu dute gehienek. 

.2:
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“Ebaluazioa egiten da momentuan, ez da egiten hori bukat zen duzu-
nean ikastaroa eta hori inportantea da, bestela gero ya egiten bada 
bukaeran egiten denean” 

“bakoit zak bilat zen ditu, pues, bere akat sak....irakasleak zuzendu 
behar ditu.....ahalegin handiak egin behar dira”

“(HPE zer den) bueno argi-argi ez dakit, baina berdin da, no?, 
bakoit zak behar duena lant zen du eta kito,” 

“lehen ez dut ezagut zen holako gauzak (ebaluazioa, helburuak, ikas-
-estrategiak) eta zure ahuleziak edo ez dakit detektat zea, non dauden 
zure akat sak eta hori, zuzent zeko”

“ikastaroak aurreratu ahala baliabide asko ematen dizute, ba zuk 
ezberdint zeko zure akat sak besteon akat sak eta abar, adibidez, guk 
ahozkoetan egiten dugu, hasieran igual ba pumba-pumba, jo oso 
t xarto eta gero ya behint zat ba, konturat zen zinen zeint zuk ziren 
zure akat sak eta adibidez Ainhoarekin, ezta? ikastaroaren amaie-
ran oso urduri eta oso t xarto baina ya behint zat identifi kat zen 
nituen nire akat sak, bueno beste bat zuk Ainhoak esaten zidan, 
igual ezta?”

Inkestaren galdera it xian ere horrela adierazi dute; batek izan ezik, gai-
nerakoek argi dute euskara mailaren aldetik taldean egon diren aldeek ez 
dutela beren aurrerapena oztopatu.

Prozesuari dagokion ebaluazioa egiteko gaitasuna aitort zen diote HPEri, 
ikasle bakoit zaren beharrei egokitutako ikas-prozesua burut zeko gaita-
suna, alegia. 

“Ez da mailaren arabera, berdin da 1.2.3. edo 10.ena; nik ikusi 
dudana e! eta orduan bai, ezberdina da, eta nire ustez inportanteena 
da pert sona bakoit zari bideratuta, depende ze urrat s, gure taldean 
nibelak, helburu desberdinak, 2. perfi la, 3. perfi la, bueno helburu 

3:
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desberdinak, nahiz eta horrela izan, ez zegoen desberdintasuna, kla-
sean ez zen ikusten”

“Desberdintasunak ez ziren nabariak eta gehienetan nik uste dut 
lagungarria izan dela” 

Badago, hala ere, metodologia tradizionalean neurri batean horrelakorik 
egiten dela aipat zen duenik: 

“gauzat xo bat ze, metodologia tradizionalean, ba pent sat zen dut porta-
folio apur bat egiten dugula...zure kabuz deskubrit zen duzu zure puntu 
makalak, orduan tradizionalean ere, zuk lant zen dituzu, igual”

Hurrengoa gehit zen du ikasle batek:

“Baina hori zer da, irakaslearen eta ikaslearen arabera, ezta?agian 
ez da Portffolio metodoa erabilt zen baina, ados daiteke hori, ezta; nik 
pent sat zen dut....irakaslearen papera oso inportantea dela, metodoa 
ba bai”

Gehienek, funt zio pedagogikoa aitort zen diote HPEri. Ikasleen ustez, 
gabeziei ant zeman eta gaindit zeko neurriak proposat zen ditu eta ikasleari 
bere ikas-prozesua ulertu eta hobet zeko urratu beharreko jarraibideak 
eskaint zen dizkiola onartu.

Inkestaren galdera irekietan hauxe da punturik aipatuena:

“Beste ikastaroetan ondo sentit zen nint zen, baina bat zuetan aurrera-
pena laburra izaten zen. HPErekin aurrerapena handiagoa izan da, 
bakoit zaren alderdi ahuletan zentrat zen garelako”

“Hot s, guztiok jakin genuen hasiera batetik nora joan nahi genuen 
eta, irakaslearen lagunt zaz, zer egin behar izan genuen, pausoz pauso, 
helburu zehat zak lort zeko. Horrela, akat sak akat s, memento guz-
tietan gure artean, egin genuen lan bakoit zaren xedeak gauzat zeko 
elkarrekin ahalik eta zint zoen jokatuz, bai norberaren ahultasunak 
onartuz, bai beste baten alde indart suak adieraziz”

“Nire kasuan, behint zat benetako akat sak eta gabeziak jakinarazteko 
baliagarria izan da (HPE)”

“eta zuk bereizten dituzu (landu beharrekoak) edo zuk Jart zen dituzu 
zure indarrak, zeint zuk diren zuret zat erosoagoak”

“Egon naiz beste ikastaroetan eta bakoit zak bageneuzkan urrat s des-
berdinak; igual baldint zak bat zuek bazekiten eta beste bat zuek ez, 
baina egin behar genuen; honetan bakoit zak bagenekien zer egin 
behar genuen eta zeint zuk ziren gure akat sak.”

Alderdi positiboetan, nire maila argiago ikustea

“Alderdi positiboena da askatasun gehiago nahi duguna lant zeko”

Auto-ebaluazioko teknikak ikasteko baliagarria izan den inkestaren gal-
dera it xiari ere adostasunez erant zun diote gehienek eta bik ez dute kon-
trako irit zirik adierazi. 
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Hala ere, eztabaida irekian ikasle batek erreferent zia baten beharra azpi-
marrat zen zuen auto-ebaluazioa burutu ahal izateko.

“Bakoit zak ezin du bere burua aztertu ez badu zerekin konparatu, 
zerbait behar dugu konparat zeko, bestela ezin dugu jakin ba........nire 
ikas-prozesuaren jabe izango naiz baina lagunt za behar dut edonon, 
ikasle baten, irakasle batean...adibidez et xean bakarrik...bai iraku-
rriko dut eta telebista eta irratia euskaraz ent zungo dut, baina ez 
dakit zenbatean aurreratu dudan, ezin izango naiz gai jakiteko asko 
aurreratu dudan, asko, gut xi...”

Ikaskideek, ait zitik, ez dute horrela ikusten:

“Baina zuk ez badituzu irit zi horiek onart zen ez duzu ezer lortuko, 
orduan hori da zure akat setatik ikasi, zu zara jabea”

“Bai-bai jakingo duzu”

“ez duzu behar irakasle partikular bat, irakurt zen duzunean ez baduzu 
erabilt zen hiztegi bat edo ez badituzu behar zuzent zaile bat, orduan 
zuk jakingo duzu aurrerat zen duzula, hori da; irakurt zen duzu irit zi 
artikulu bat eta ez baduzu behar hiztegi bat orduan, primeran aurre-
ratu duzu eta ikasterakoan nola da? Orduan esan nahi duzu aurreratu 
duzula. Nola lort zen da hori eginez eta erabiliz, praktikatuz”

“akat sak ikustea nire ustez, metodo honen bidez argiago ikusten 
dira akat sak denak han egon badaude eta zuk metodo honetan edo 
behint zat argiago, edo ageriagoak gerat zen dira eta hori da, ikus-
ten dituzu momentuan pues behint zat nahi baduzu aukera daukazu 
gehiago ikasteko edo aurrerat zeko edo zerbait gehiago egin nahi 
baduzu, baina hori ikusi ondoren eta metodo honekin hobeto ikusten 
dira, zure joera eta non zauden edo hori”

Irakaslea ikasleek egindako auto-ebaluazioarekin bat etorri den inkesta-
ren galdera it xiaren erant zunean oraindik zer hobetua dagoela ant zeman 
daiteke, nahiz eta gehienak aldeko irit zia azaldu. Ikus dezagun grafi koki:

.4:
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Hala ere, ondorengo diagraman ikusiko dugunez, HPEk hizkunt zetan 
zer egiten dakiten zehazteko lagungarria izan da eta esan daiteke, beraz, 
neurri baten auto-ebaluazioa egiten ikasi dutela:

Era berean, egindako aurrerapena eta hizkunt zak erabilt zen zenbatera-
ino dakiten ikasleek beraiek auto-ebaluat zea baliagarri iruditu zaie. Hari 
horretatik, auto-ebaluaziorako erabilgarritasuna aitort zen diote HPEri eta 
aurreko ideia indartu eta berret si egiten du.

.5:

.6:
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Aipat zekoa da, hala ere, ikasle batek ez duela horrela ikusten, nahiz eta 
inkestan kontrako irit zirik ez azaldu. Komeni da azalt zea ot sailean talde-
ratu zen ikasleetako bat izan zela eta, aurrerago irakaslearen balorazioan 
ikusiko dugun bezala, esperimentazioan parte hart zeko jarrera mesfi datia 
izan zuela.

“Uste dut erabilt zen dutela leku bat zuetan izena eman gabe, ez dut 
uste hain gauza berezia denik. Ez dut nabaritu desberdintasun handi-
rik. Beste lekuetan egiten dutena guk egin dugu: idazlanak, atarikoak 
eta ahozkoak, oraindik ez dakit oso argi HPE zer den. Garrant zit suena 
metodo guztietan motibazioa eta irakaslea dela uste dut.”

Ikasleak aipat zen duen azken ideia horri jarraituz, ikas-prozesua bide-
rat zeko eta ikasle-irakasleen rolak aldat zeko: irakaslea ikasleari lagun-
garri zaion tresna hipotesiari dagokionez, guztiek uste dute irakaslearen 
egitekoa erabakigarria izan dela:

“Nik uste dut irakaslearen papera oso garrant zit sua dela, batez ere 
betiko metodologian irakaslearen papera garrant zit sua da, baina 
honetan askoz gehiago. Hasieran bideratu behar digu irakasleak 
berak jakiteko(....?) 2 zein izango den benetako helburua. Uste dut 
gure lehenengo esperient zia denez, ba, horrek garrant zia handiagoa 
dekola. Agian t xikitatik horrela egingo bagenu, ba, gure kabuz egi-
teko gai izango ginateke(....?)Nik uste dut oso ondo bideratuak izan 
garela eta bakoit zak aurreratu duela ahal duena”

“Bai, baina hasieratik, Ainhoak (irakaslea) bult zatu du hori (giro 
ona) eta nik uste dut oso ondo egin duela eta lortu duela. Hasieratik 
giro ona egon da beti eta irakasleak ez badu ondo biderat zen eta 
bilat zen ditu zutabeak edo nondik bult zatu taldea ez du funt zionatuko 
ez du aurrera egingo, ez Portfolioa ez betiko irakaskunt za.”

Irakasleak duen garrant ziaren gainean galdetuta, honakoa diote:

.7:
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“Hasieran bai, gero bideratuta dagoenean kurt soaren erdian edo, ez 
da hain garrant zit sua”

“Gero bakoit zak hart zen du bere ardura” 

“Bere inert zia”

“Bai bere zuzendaria”

“Bai bakoit zak hart zen du bere inert zia hartu baina zuzendaria...”

“Badago, baina ezkutuan; Hasieran berak biderat zen du eta ya gero 
bakoit zak biderat zen duenean bera 2.mailan dago edo at zean dago”

“Kontua da ez dela nabarit zen”

“Hori da, ez da jainkoa klasean “

“Hasieran bezala, klaro”

Ikus dezakegunez, irakasle-ikasle rolak aldat zen direla aipat zen dute eta 
ikas-prozesua biderat zeko baliagarria dela. Horrela dio inkestaren gal-
dera ireki baten ikasle batek:

“Irakaslea bigarren plano batean geratu ondoren, ikasleok elkarri 
lagunt za emateko gai (…?) jabet zen gara. Horrek ikas-prozesuan 
murgilt zen gaitu eta aurrerapen handiagoak erdiesteko aukera ema-
ten digu.”

“libreagoa dela uste dut, ikasleak aukerat zen du hori egokit zen zaiz-
kion erak, ba, ikasteko”

“metodologia honekin, pues norberak eskat zen duena egiten da”

Baina bere beharra ere azpimarrat zen du:

“ ...nabaria izan da taldearen dinamika mantendu behar zenean, 
irakaslearen aldaketa 3. Gure kasuan irakasle bakarra izan da 
Portfolioarekin bat etort zen dena edota metodologia barneratuta 
zeukana. Hortaz, irakasle horrek ez egotean, taldeak berez egiten 
zuen aurrera egun bat zuk. Baina, zalant zak agert zean edota ekint za 
berriren bate egiterakoan, ezinbestekoa da irakaslearen biderat ze 
lana.”

“Irakasleak garrant zia handia du, bere lana ezinbestekoa izan da”

Inkestan beste ikasle batek gehit zen du:

“Uste dut oso gustura izan naizela irakaslea oso ona izateagatik, 
baina metodologia nire kasuan ez da izan oso baliagarria. Asko pro-
duzit zen da eta gut xi jaso.”

Aldez aurretik fi nkatutako hurrengo hipotesiaren inguruan ere, ikasleen 
autonomia garatu eta ikas-prozesuaren ardura beren gain hart zea, esan 
daiteke, HPEk eragina izan duela. Eztabaida-taldean honakoak esan 
zituzten:

3. hipotesia
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“Hori, hasieran esan dudana, metodo logikoa da, jarrait zeko, 
ulert zeko eta bueno zure kabuz nahi baduzu zer edo zer egin, egiteko. 
“momentu honetan uste dut gai naiz nire kabuz jarrait zeko” 

“eta zu zure kabuz, ikastaroa bukatuta zure kabuz ikasteko, autono-
moagoa zarela ikasteko”

Inkestaren galdera irekietako erant zunetan zera irakur daiteke:

“Nire kabuz egiteko autonomoagoa naiz orain”

“Nire ustez HPEk inplikazio gehiago eman dit, askoz gehiago 
inplikatu naiz nire ikas-prozesuan. Metodo honek behart zen zaitu 
inplikazioa izatera.”

Alderdi positiboetan, 

“Nire esku ardura ipint zea”

“Malgutasuna, askatasuna”

“Bakoit zak biderat zen du ikaste prozesua, baina ebaluaketak, 
betikoak izanez, metodologia berria bestearen menpe gerat zen da”

Ikasle gisa eraginik izan duen galdet zean:

“Zure irakaskunt za prozesua ardura izatea aberasgarria da”

“Guztiz eragina izan du. Ondo dakidalako memento honetan zeint zuk 
diren nire oinarrizko akat sak, honela ezabat zeko oso garrant zit sua da”

“Bai, nire prozesuan barnerat zeko eta ardura hart zeko”

“Erakut si dizkit zeint zuk izan daitezkeen hizkunt za bat ikasteko 
eskura dauzkadan baliabideak, baita nola erabili modu eraginkor 
batean ere.”

Esan daiteke, ikas-prozesua modu autonomoago batean biderat zeko 
balioa ikusten diotela HPEri. Ikas-prozesuan guztiek (batek izan ezik, 
eta ez du kontrakorik adierazi) ikas-prozesuan gehiago inplikatu direla 
adierazi dute:

.8:
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Eta HPEk proposat zen duen moduan hizkunt z ikas-prozesuan erant zule 
nagusia izatea gustat zen zaiela:

HPEk ahalbidet zen duen koebaluazioa eta adimen anizkoit zen inguruan 
egindako lana aipat zen dituzte autonomia eta ikas-prozesuaren ardura 
norberak bere gain hartu izanaren arrazoi nagusit zat:

“guztiok akat sak elkarrekin zuzent zea, eta bakoit zaren gabeziak age-
rian uztea eta alde indart suenak ikusiz nik uste dut lagungarria izan 
dela eta orduan Niri adibidez, lagungarria izan zait besteon idazla-
nak ikustea; oso ona izan da jakiteko nola hobetu.”

“Nik uste dut e, batak besteari lagunt zea, lagundu ahal izatea… ba 
asko lagundu diogu; ba elkartasun-zent zua sort zen da taldean, eta 
orduan badakizu beste batek gauza batean oso ona dela eta hari gal-
det zen diozu nola egin behar duzun orduan denak lagunt zen dizu eta 
horrek elkartasuna indart zen du eta lot zen du, uste dut lotu gaituela”

“Uste dut oso aberasgarria izan zela, niret zat behint zat hasierako 
aniztasuneko (adimen anizkoit zak)...hasi ginen terapia de grupo 
egiten, aniztasuneko horrekin, eta horrekin pert sonak kokat zen, sai-
lkat zen eta bide batez bakoit zak bere ahuleziak, edo alde indart suak 
pert sona moduan erakusten ba horrek ait zakia zen gero ikas proze-
sura eramateko eta hortik aurrerat zeko...”

“Talde osoa elkarrekin ibili gara; bakoit za bere beharrekin elkarri 
lagunt zen eta elkarrekin joan izan ez bagina, ba desberdin izango 
lit zateke.”

Bat etorri dira koebaluazioa  egiteak klasean oso giro ona sortu duela 
esatean. Halaber, motibazioa  izan da alderdi guztietan gehien aipatu 
duten faktorea. HPEk ere motibazioa mantent zen lagundu die eta horrela 
adierazi dute bai eztabaida-taldean, bai eta inkestaren galdera ireki eta 
it xian ere:

.9:
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.10:

“nik uste dut taldean egon den giroa ezinbestekoa izan dela guztion 
motibatuta egoteko”

“ikastaroan ikusitakoak ikusita, niret zat positiboena izan da taldea-
rekin sortu den ikasteko giroa”

“dena dago sartuta; taldea, irakaslea, motibazioa, eske, dena hasie-
ratik hart zen duzu bide bat eta dena dago sartuta”

“Azken fi nean guk fi ltro daukagu, batez ere, batez ere motibatuta 
bagaude, ezta? orduan motibazioa handia bada edo oso indart sua 
bada, orduan dena “doa sobre ruedas ezta?” orduan nahiz eta modelo 
hau ezagutu eta gustatu zait, baina nik uste dut motibazio kasutan ba 
edozein kasutan, ba gozatuko nuke. Ni oso motibatuta egon naiz”

“Nire ustez, argi ut z behar da metodologia honez aurrera joan ahal 
izateko motibazioa ezinbestekoa dela. Hala izango ez balit z, nola 
eskatu ikasle bati bere ikas-prozesuaren eragile nagusiena izateko”.

“HPEk jarreran lagunt zen dizu, aldeko motibazio eta jarrera man-
tent zen hizkunt za guztietarako”.

Badago motibazioa gilt zarria izan delako ustea duen ikaslerik:

motibazioaren gauza da eta ez da nire ustez Portfolioarena

Nahiz eta gero aitortu HPEk motibatu egin dituela; eztabaida-taldean, aho 
batez esan dute baiet z; HPE motibagarria dela.

HPEren jarduerak egiten gustura ibili ote diren galderari ere gehienek 
adostasunez erant zun diote:
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Hizkunt zen ikaskunt za euskaltegitik harago doan ikas-prozesua dela 
azalarazteko , oro har baliagarria izan dela ondoriozta daiteke; nahiz eta 
hasieran esan bezala, gehienen helburua hori ez izan. Horrela bada:

“Hombre, kasu honetan argi eta garbi, helburua azterketa bat pres-
tat zea eta gaindit zea da eta kito, baina gero metodologia nahi duzun 
momentutan beste gauzetan ere erabili dezakezu”

“momentu honetan uste dut gai naiz nire kabuz jarrait zeko”

“metodo logikoa da, jarrait zeko, ulert zeko eta bueno, zure kabuz nahi 
baduzu zer edo zer egin, egiteko. “

“Hombre beste esperient zia bat da, eta beti aberat sa da, ya konkre-
tuki gure bizit zan, pues bueno, beste gauza egiteko, bai denetarik 
egiteko da, ez da hizkunt za bat ikasteko bakarrik. Oso logikoa da, 
eta orduan... baina, hizkunt za bat ikasten dugunean ez dugu aukera-
rik egiteko modu batean edo bestean, ya eginda dago eta han dago 
jarrita, gero zure bizit zan nola erabilt zen duzun edo nola egiten duzun 
gauza ba ya zure kontuan dat za, eta orduan nik uste dut nire bizit zan 
oso praktika naizelako halako zerbait egiten dut. Orduan, horregatik 
esaten dut behin eta berriro, metodo logikoa da, zuk daukazu helburu 
bat, lortu nahi duzu eta zuk jakin behar duzu non zauden eta nondik 
eta norant z joan.”

Inkestan ere horrela dio ikasle batek:

“ikastaroa amaitu zen eta orain nire kabuz egiteko autonomoa-
goa naiz. Mint zapraktika egingo dut nire kontura, hori da behar 
dudana.”

“eta zu zure kabuz, ikastaroa bukatuta zure kabuz ikasteko, autono-
moagoa zarela ikasteko”

Norbere ikas-prozesuarekiko kont zient zia handiagoa da eta ondorioz, 
ikasgelatik kanpo euskaraz arit zeak daukan garrant ziaz ohartu egiten 
dira. Beste kontu bat da egin nahi izatea. Honela dio batek:

.11:
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“Niret zat beharrezkoa da jarrait zea, bestela prozesua bertan behera 
gerat zen da, ni ya... amaitu ginen 23tik hona, dena erderaz, zuret zat 
posible da, niret zat ezinezkoa da baina segun eta zure giroa, zure 
errealitatea, orduan”

“oso astuna da zure kabuz egitea”

Inkestan ikastet xetik kanpo hizkunt zak ikasten lagundu ote dien galderari 
adostasunez erant zun diote gehienek. Hala ere bi kontra azaldu dira eta 
kontuan hartuta galdera it xi gehienetan kontrako irit zirik apenas egon 
dela esangurat sua izan daiteke:

Hasieran esan bezala, kultur aniztasuna eta eleaniztasuna bult zat zen ote 
duen hipotesiari buruz, ez dute horren kont zient ziarik izan, eta hortaz, 
ez dute apartekorik adierazi, nahiz eta inkestan guztient zat aberasgarria 
irudit zen zaien hizkunt zak jakitea.

.12:
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HPEren lanketa, batez ere, ikasleen beharretara egokitutakoa izan da; 
ikas-prozesuaren kont zient zia garat zeko eta autonomia bult zat zeko. 
Horrek baliabideak ematen dizkio ikasleari modu autonomoan euskal-
tegitik kanpo bere ikas-prozesua jarrait zeko; baina kultur aniztasuna eta 
eleaniztasunaren kont zient zia bult zat zeko lanketa berezia egin beharko 
lit zateke eta ez da egin. 

Aipamen gut xi egon dira honen inguruan:

“Hizkunt zak ikasteko HPE oso era aberasgarria delako.....eta 
herri baten kultura parte izateko eta sentit zeko aukera ematen 
dizulako.”

“HPEk jarreran lagunt zen dizu, aldeko motibazio eta jarrera man-
tent zen hizkunt za guztietarako.”

“Positiboena, hizkunt zarekiko egoera pert sonala kokat zea eta bide 
batez hobet zen saiat zea”

Baina landu gabe ere, zenbait ikaslerengan eraginik izan du.

Inkestan, zein hizkunt zarekin eta zein kulturarekin duten harremana kon-
turat zen lagundu ote dien galderaren erant zuna bat dator esandakoarekin; 
gehienent zat ez baita horrela izan. Bi ados azaldu dira, bi kontra eta gai-
nerakoek ez dute ez bata ez bestea adierazi. Ikus dezagun:

Horrez gain, eleaniztasunaz inkestaren galdera it xian egin zaien gal-
deraren erant zunetan argi ikus daiteke ez diotela aparteko garrant zirik 
ematen.

.14:
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Azken hipotesiari dagokionez, hizkunt za-gaitasunean ikasleen emait zak 
hobeak direla dioenari , bi alderdi aipatu beharra daude. 

Alde batetik, emait zak onak izan dira, 13 ikasletik 7k, hau da, %53,84k 
(7 horietatik 2k 2. HE eta 3. HE gainditu dute) lortu dute hizkunt za-gaita-
suna egiaztat zea, beren beregi Administrazioak jarritako hizkunt za-eska-
kizunen azterketetan edota HABEren maila azterketetan. Eta ezaugarri 
bereko talde batekin alderatuz gero, hau da, administrazioko ikasleez 
osatutako taldea, 5 orduko modulazioan eta urrat s berean hasita, argi esan 
daiteke emait zak hobeak izan direla; 11 ikasletik 4k, %36,36k egiaztatu 
dute hizkunt za gaitasuna. Ikus dezagun grafi  koki:

Hori horrela izanik ere, beste alde batetik aztertuta, emait zak ez dira 
hain onak izan. Izan ere, nahiz eta HPE lant zen eman duten denbora 

.15:
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ikasle guztient zat, batent zat izan ezik, oso probet xugarria izan, HPEren 
zailtasun eta alderdirik maiseatuena izan da egin behar izan duten lan 
handia. 

Hizkunt z eskakizunetan lortutako emait zei begiratuta, ondorioztatu 
beharko genuke, oro har, egindako ahalegina bat etorri dela lortutako 
emait zarekin, baina ez da horrela izan. Inkestaren galdera it xiaren 
erant zuna oso adierazgarria da. 

Gehienek ez dute ez aldeko ez kontrako irit zirik adierazi puntu horre-
tan. Hortik uler daiteke desorekatua izan dela egin duten lana, gehie-
gizko lana egin dutela, alegia, emait zak ez gut xiet siarren. Eta horrela 
adierazi dute, bai eztabaida irekian, bai eta inkestaren galdera irekietan 
ere:

“Nire ustez zailtasun handiena da, hori, lan gehiago egiteko prest 
egon behar dela Portfolioa jarrait zeko, nik, behint zat, beste ikasta-
roetan baino askoz, askoz ordu gehiago eman dut; orduan, agian hori 
da, ordu gehiago behar da, gehiago, gehiegi ez dakit, azkenenean 
agian merezi du, eh! emait zak ikusita merezi du, baina hori, lan han-
diagoa dago. Bakoit zak et xean ordu bat zuk eman behar dugu. Hori 
da zailtasun bat”

“Nire ustez izan da denbora falta, klasean egiten duzu gauza asko, 
baina denbora behar da barnerat zeko”

“Metodo hau praktikan ipint zeko denbora laburra izatea”

“Indar handiegia egin dugu/dut aurrerapena hori lort zeko”

“Lan gehiago egin behar da”

“Lan handia, izugarria eskat zen du”.
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Lan gehiegi egin dutela ondoriozta daiteke, baina, aldi berean, gehienek 
onart zen dute HPE lant zen eman duten denbora probet xugarria izan 
dela, oso:

Beharbada, horren irakurketa izan liteke Portfolioak aktiboago bihurt zen 
duela ikaslea, metodologia horrexetan oinarrit zen da-eta, eta jakina, 
aktibo bihurt zeko, ikaslearen ahalegin handiagoa eskat zen da, baina era 
berean, ahalegin hori emait zetan islat zen da dudarik gabe. Horrela dio 
ikasle batek eztabaida-taldean:

“Aurrerapena izugarria izan da kasu guztietan”

Bukat zeko, batent zat izan ezik, HPE ezagut zea interesgarria iruditu 
bazaie ere, HPE zer den jakinaraztea ez zaie erraza iruditu. Ikus dezagun 
grafi koki:

.18:

.19: 



24 Amaia Arauzo

Ikasle guztiak HPE izatera animatu behar ote diren galderari, gehienek 
halaxe uste badute ere, ez diote aho batez erant zun.

Hizkunt zen Portfolio Europarra ezagut zea interesgarria iruditu zaio 
eta HPEren jarduerak egiten gustura aritu da. Motibazioari eusten ere 
lagundu dio eta HPE lant zen eman duten denbora probet xuzkoa izan dela 
uste du.

Horrez gain, HPEk lagundu dio bere ikasleen trebetasun bat zuen gaitasun-
-maila ebaluat zen eta ikasleen ikasketa helburuak zehazten. Ikasleen 
beharrei egokitutako ikaskunt za-prozesua burut zen lagundu dio. Hau da, 
beren ezaugarriak ezagut zen, gabeziak aurkit zen eta eraginkor irakas-
ten. Ikasleek egindako aurrerakunt za eta hizkunt zen menderat ze-maila 
ebaluat zeko erabilgarria irudit zen zaio. Ikasleak ere HPEren bidez auto-
-ebaluat zeko gai izan direla uste du.

Era berean, argi dauka ikasleak ikaskunt za prozesuan inplikatu egiten 
direla eta parte hart ze aktiboagoa dutela.

Euskara-mailaren aldetik taldean egon diren desberdintasunek ez dute, 
inondik inora ikasleen aurrerapena oztopatu.

.20:
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Hizkunt zen Portfolio Europarrari esker Espainiako eta Europako 
hizkunt za-aniztasunarekiko eta kultur aniztasunarekiko sent sibilitate 
handiagoa dutela uste du irakasleak.

HPE zer den jakinaraztea zaila suertatu ez bazaio ere, ezin esan erraza 
izan zaionik. Izan ere, eta galdera irekian azalt zen duenez, “HPE zer 
den ikasleekin batera deskubrit zen joan naiz eta pausoz pauso sakondu 
dut Portfolioan, horrela bada, tarteka zalant zak izan ditut, ziurtasun 
eza izan dut eta horrek lasaitasun osoz aritu ahal izatea oztopatu 
dit”.

Dudarik ez du, irakasle guztiak animatu behar direla euren HPE izan 
dezaten.

Esperimentazioaren hipotesiei dagokienez, honakoa da irakaslearen 
balorazioa:

Alderdi komunikatiboari erreparat zen dion hizkunt zen ikaskunt zarako 
eta ebaluazio formatiborako balioduna dela dioen hipotesiari begiratuta , 
irakasleak argi esaten du erabat lagungarria izan dela. Horrela mint zo da 
inkestaren galdera ireki batean:

“Ikasleek HPEren lagunt zaz gehiago erreparat zen diote gaitasun 
komunikatiboari eta beren hizkunt za-gaitasuna ebaluat zeko erabili 
ohi duten modua erabat aldatu dute. Orain zertan diren gai eta zertan 
ez diren esaten dute, hizkunt z formak bigarren mailan ut zita.”

Ebaluazio formatiboari dagokionez, ikasleen beharrei egokitutako ikas-
-prozesua burut zen lagundu dio, hau da, beren ezaugarriak ezagut zen, 
gabeziak aurkit zen eta eraginkor irakasten. Ikasleek egindako aurrerap-
ena eta hizkunt zak zenbateraino dakien ebaluat zeko erabilgarria iruditu 
zaio. Inkestan ere erabateko adostasuna azaldu du. Ikasleen trebetasun 
bat zuen gaitasun-maila ebaluat zen eta ikasleen ikasketa-helburuak zehaz-
teko onuragarria izan zaio. Ikasleak ere HPEren bidez auto-ebaluat zeko 
gai izan direla uste du.

“Helburuek bat egiten zutenean taldeka lan egin izan dugu, baina 
gehienetan banaka. Tutoret zak izan dira oinarri nagusia ikasle 
bakoit zari egokitutako ikaskunt za prozesua biderat zeko. Uste dut 
tutoret zarik ezean ezin dela HPE aurrera eraman edo nik ez dakit 
nola egin.

Normalean, lehenengo orduan zalant zak argit zen genituen, landu 
beharreko helburuak adosten genituen taldekakoak eta banakakoak 
(tutoret zen bidez) eta gero bakoit zak bere helburuetara bideratutako 
lana egiten zuen. Jarraipena tutoret zen bidez egin dugu.

Hala ere, nahiz eta helburu desberdinak izan elkart zen ziren idazlanak 
zuzent zeko, aholkuak emateko.”

Euskara-mailaren aldetik taldean egon diren aldeek ere ez dute, inondik 
inora, ikasleen aurrerapena oztopatu.

Esperimentazioa
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Ikas-prozesua biderat zeko eta ikasle-irakasle rolak aldat zeko, eraba-
teko baliotasuna duela uste du. 

“Ikaslea da bere Portfolioaren jabe eta hasieran helburuak fi  nkat zeko 
nire lagunt za ezinbestekoa izan bada ere, ikastaroak aurrera egin 
ahala eta Portfolioaren lan egiteko modua barneratu ahala, ikasle 
bakoit zak bideratu du bere prozesua. Ni beti egon naiz ikasleare-
kin batera, dudarik ez dago, baina beste maila batean kokatu naiz. 
Ikasleek hasieran klase magistralak nahi zituzten: arbelean azalpen 
gramatikalak eman eta ariketa analitikoak gero. 

Kaosa irudit zen zit zaien klasean bakarrik egotea, ni tutoret zan 
nengoelako. Irakaslearen beharra azpimarrat zen zuten fi sikoki ez 
zegoelako. Nik dena ematea nahi zuten. Pixkanaka moldatu dira, 
baina badago ikasle bat, ot sailean integratu zen bat, klase partiku-
lart zat hartu duena HPE, ez du guztiz onartu. Egia esan ot sailean 
erritmoa moztu zen, hiru berri bideratu behar izan nituelako eta 
prozesu hori lar arin egin nuen, beharbada fi nkat zeko denbora 
gehiegirik gabe. Gainera, bajan egon naiz hilabetez, eta ez zuten 
HPErekin jarraitu beste irakaslearekin eta ia 2 hilabetez ez dute 
behar bezala egin. 

Ikasle hori izan ezik, gainerakoek barneratu dute eta oso gustura ibili 
gara denak, HPErekin gustura ibili ez dena ere.”

Ikasleen autonomia garatu eta ikas-prozesuaren ardura beren gain 
hart zeko,  teknika oso ona iruditu zaio.  Honela dio ikasturtean zehar oro 
har eta jarreran aldaketarik igarri al duen galdet zean:

“Bai, erabat, zelan hartu duten eta zelan bukatu duten. Aldeko 
jarrera dute guztiz, esan bezala, batek izan ezik eta autonomoagoak 
dira. Hasieran kostatu zit zaien “t xip”a aldat zea eta euren kabuz lan 
egitea: gramatika liburua, hiztegia, ordenagailua; oso lagungarria 
izan da ordenagailua. Internet ere bagenuen klasean eta asko erabili 
dute.

Ikas-prozesuaren jabe dira, gai dira bakarrik ikasi eta lan egiteko eta 
euskara ikasten jarrait zeko. Badakite zeint zuk diren behar dituzten 
baliabideak eta gizarteak ematen dituenekin badakite atarramendua 
aterat zen. Hori bai, oso nekatuta amaitu dute. Lan gehiago supo-
sat zen du, hausnarketa eta produkzioa biak.

Arlo pert sonalean ikasle dependienteak izatetik independenteak iza-
tera bihurtu dira. Ez dira oso kont ziente baina beste ikasleekin konpa-
ratuta argi dago. Talde dependienteetan ikasleek irakaslerik gabe ez 
dakite zer egin, eta hauek bakarrik egon dira ia kurt so osoan. 

Hori bai, adimen anizkoit zen gainean egindako lana erabakigarria 
izan da; zelan egokitu ikas-prozesua adimen anizkoit zetara. Nahi 
baduzu ikasle bat autonomoa izatea jakin behar du zein den bera-
rent zako errazena erosoena eta eraginkorrena. Oinarria izan da 
autonomia bult zat zeko.”
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HPEk balio du hizkunt zen ikaskunt za euskaltegitik harago doan ikas-
prozesua dela azalarazteko; kultur aniztasuna eta eleaniztasuna bult zatuz.

“HPE erabilgarria izan da bai, ezagut za aldetik, bai, erabilera alde-
tik eta baita euskararekiko kont zient zia areagot zeko ere. Orain balia-
bide nahikoa daukate euskaltegitik kanpo ikasteko eta oso kont ziente 
dira euskara ikasteko horixe dela bidea; beste gauza bat da egin nahi 
izatea.

Ikasle asko euskaltegitik kanpo bilatu dituzte eta bilat zen dute 
euskaldunt zen jarrait zeko bidea. Helburua argi eta garbi azter-
keta gaindit zea izan da, baina bat zuen kasuan, euskaltegitik harago 
joan dira eta neurriak hartu dituzte: mint za taldeetan izena eman, 
esaterako.”

Hizkunt za-gaitasunean ikasleen emait zetan: hobeak dira.

“Oso onak izan dira ikasleen emait zak. Izugarri aurreratu dute 
alderdi guztietan eta azterketen emait zei erreparatuta ere, 13 ikasle-
tik 10ek lortu dute beren hizkunt za eskakizuna egiaztat zea. Bi ikasle-
ren kasuan, bi maila gainditu dute, 2. eta 3. Hizkunt za eskakizunak, 
hurrenez hurren. Alde horretatik, oso pozik nago, lan handia egin 
baitugu denok.”

Baina aldi berean, emait zei begiratuz, lortu duena ez da egindako aha-
leginaren bestekoa izan. Galdera irekietan aipat zen duenez, “lan it zela” 
edota alderdi negatiboetan aipat zen duen “nekea”, egindako ahalegina 
oso handia izan dela uzten dute agerian. Ikasleenean bezala, ahalegina 
gehiegizkoa denean, desoreka adierazten du eta horrenbestez, ezin esan 
daiteke, emait zekin bat etorri dela egindako ahalegina.

Erabakigarria izan da irakaslearen lan-zamarako materiala Europako 
Erreferent zia Markora egokituta egon ez izana. Izan ere: “euskaltegian 
dagoen materiala ez dago horretara egokituta, beraz, gorriak pasatu ditut 
arlo honetan. Lehenengo ikastaroan (urria-ot saila) askoz hobeto ibili 
naiz (karpetak izan ez arren). Bigarrenean (ot saila-ekaina) oso nekatuta 
egon naiz (baja, ikasle berriak...). Nik uste dut ikasleek asko nabaritu 
dutela neke hori.”

Alderdi negatibot zat hartu ditu materiala eta nekea eta esperient zia erre-
pikatuko ote lukeen galderari zera erant zuten dio: 

Baina, materialak egokituta egon behar du, bestela lan it zela da. 
Gainera, ikasleek t xarto baloratu dute materiala, beraz, horrek asko 
esan nahi du.

Ondorio gisa zera gehit zen du: 

“nigan irakasle gisa izan duen eragina it zela izan da. Uste dut 
hemendik aurrera ezin izango ditudala eskolak beste modu batean 
eman. Gaitasunak, helburuak, klasetik kanpo hizkunt za erabilt zearen 
garrant zia, ikasle bakoit zak berea landu beharrekoa, ikaslea ikas-
-prozesuaren jabe izatea...”
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“Euskararen i(ra)kaskunt zan aspaldi gabezi it zelak sumat zen dira 
(emait zak baino ez ditugu ikusi behar) eta nik uste dut ezer gut xi 
egin dela edo gogo gut xi dagoela gauzak aldat zeko (nire ingurukoa 
lekuko). Nik ez dakit beldurra den ala oso eroso gauden..., baina, 
honetan sakondu behar da nire ustez. HABEtik serio hartu behar da 
eta sakondu, eta bult zatu; zerbait egin behar da”

Portafolioaren teknikak i(ra)kas-prozesurako izan zit zakeen onurak 
bult zatu ninduen gehiago jakitera eta horrek HPE deskubrit zera era-
man, bai eta praktikan zer nolako emait zak izan zitezkeen ezagutu nahi 
izatera.

Helburu horrekin bada, esan dezaket aldez aurretik fi nkatutako hipotesiak 
neurri handi baten bete egin direla.

Inkestetan eta eztabaida-taldean azaldutako irit zietan ikasleek ant zeko 
irit zia azaldu dute, baina ezin ut z dezakegu alde batera ikasle batek egin 
duen balorazioa. Gainerako ikaskideek ez bezala, galdera it xi gehienetan 
ez du adostasunik ez eta desadostasunik agertu ere. Galdera irekietan argi 
ut zi du balorazio ona egiten badu ere, “ez da izan besteak baino hobea, 
ant zekoa baizik”, eta garrant zit suena bere ustetan:“metodo guztietan 
motibazioa eta irakaslea izan da”. 

Komeni da azalt zea irakaslearen hit zetan:

“erresistent zia handia izan duen ikaslea izan da, ot sailean inte-
gratu zen eta hasieratik kontrako jarrera erakut si du. Apurka-apurka 
onart zen joan da, baina klase partikulart zat hartu du HPErekin egin 
dugun lana”.

Ez da nire asmoa izan HPEren atalak beren beregi neurt zea. Ait zitik, 
gehienbat HPE Ebaluaziorako Portafolio gisa 4, ikas-prozesurako izan 
dit zakeen onurak neurt zea izan da eta lanketak hizkunt zen ikaskunt za 
euskaltegitik harago doan ikas-prozesua azalerazten duela frogat zea. 
Horrela bada, ez dut atalez ataleko azterketarik burutu. 

Ondorio gisa, beraz, esan dezaket HPE ebaluaziorako tresna gisa, balia-
garria dela alderdi komunikatiboari erreparat zen dion hizkunt zen ikas-
kunt zarako eta ebaluazio formatiborako. Esperimentazio honek erakut si 
du HPEk, planifi  kazioak-garapenak-(auto)ebaluazioak, etengabe elkarri 
elikatuz, burut zeko prozesua ahalbidetu duela. Erakut si digu, halaber, 
ikasleen beharretara egokit zeko baliabideak ematen dizkigula eta era-
ginkor biderat zen lagunt zen digula. 

Ikas-prozesua biderat zeko eta ikasle-irakasle rolak aldat zeko metodo-
logia eskaint zen digu eta irakaslea ikasleari lagungarri zaion tresna 
bihurt zen da. 

Ikasleen autonomia garatu eta ikas-prozesuaren ardura beren gain hart zeko 
tresna izan daitekeela frogatu dugu eta horrek hizkunt zen ikaskunt za 

Ondorioak



29Hizkunt zen Portfolio Europarra: esperimentazioa

euskaltegitik harago doan ikas-prozesua dela azalarazteko balio izan dio 
ikasleari; hala nahi badu, behint zat.

Hizkunt za-gaitasunean ikasleen emait zetan ere hobeak direla ikusi ahal 
izan dugu.

Kultur aniztasuna eta eleaniztasuna bult zat zeko propio jarduera gehiago 
egin beharko lirateke horrela den ala ez ondorioztat zeko. Esperimentazio 
honetan HPEk ez du hipotesi honi dagokionez, baliotasunik erakut si.

Aipaturiko ikuspegi komunikatibo, konstruktibista eta eklektikoen nagu-
sitasunak, ebaluazioari begira behint zat, ez du orain arte gurean nahi 
adinako eraldaketa eragin. Zeren eta oraindik ere, hizkunt zaren egiturari 
erreparat zen baitiogu gehienbat ikasleen aprobet xamendua neurtu eta 
ebaluatu behar dugunean.

Ikasleek beren hizkunt za-gaitasunen berri izatea ezinbestekoa da ikas-
tean autonomia garat zeko. Egun dugun arazo larria dela uste dut ikasleek 
beren hizkunt za-gaitasuna ebaluat zeko duten gaitasunik eza. Oso zaila da 
auto-ebaluaziorako gai den ikasle batekin topo egitea.

Adibide bat jart zearren, urte askoan ikasten eta aurrerapen eskasak izan 
dituen ikasle bati galdet zen baldin badiogu zergatik ez duen aurrera egi-
ten, adit zengatik erant zungo dizu, subjuntiboa oso t xarto erabilt zen duda-
lako, edota erlatiboarengatik. Hizkunt za egituraz osatutako tresnat zat 
hartuko du. Eta ez du esango: elkarrizketan ez naiz gai nire ikuspuntuak, 
irit ziak eta nahiak azalt zeko. Ez baitu ohiturarik, formaziorik eta kultura-
rik hala adierazteko.

Irakasleek darabilten terminologia erabilt zen dute ikasleek ere. Beraz, 
irakasleon ardura da eskura ditugun erraminta horiek erabili eta apurka-
-apurka ikas-prozesuetan t xertat zen joatea.

Azken batean, Portafolioa zer den ere ez dakitenent zat zent zuzkoa dela 
ematen du idat ziz jasot zeak batetik, helburuak –astekoak, hilekoak, ikas-
taro osoarenak– eta bestetik, helburu horiek ebaluat zeko erabiliko diren 
irizpideak. Modu horretan, ikasleak hasiera-hasieratik jakingo du nora 
heldu behar duen eta landu beharko dituen arloak zein diren, baita zer 
hartuko den kontuan bere jarduna ebaluat zeko ere. 

Portfolioak zent zuzkoa dirudien hori aurrera eramateko tresna eskaint zen 
digu, metodologia argi eta zehat zaren bidez. Administrazioen eta euskal-
tegien esku dago hori bult zat zea eta irakasleen esku jart zea.

Gogoetak
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Oharrak

1.  Ikas-prozesua lehenagotik hasita izan duten 
ikasleak dira, horrela, badaukate zerekin 
alderatu: ebaluazioaz, ikas-estrategiaz, 
motibazioaz...

2.  (…?) transkripzioan ulertu ez ditudan 
pasarteak

3. Arestian esan bezala, irakaslea bajan egon 
zen 5 astez

4. Ebaluaziorako Portafolioa: ebaluazio for-
matiboa burut zea ahalbidet zen duen tek-
nika. Ikus alderdi teorikoan azaldutakoa.
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1go eranskina

Eztabaida-talderako gidoia

Elkarrizketa

Elkarrizketa, teknika gisa, ez da galdeketa hut sa, baizik eta ariketa soziala, eta bertan, elkarrizketagilea beste 
parte hart zaile bat da. Teknika honen bidez, taldekideen esperient ziak era irekian jaso daitezke. Horrela, ez 
dugu datu zehat zik lortu nahi, baizik eta informazioa jaso, esperimentazioa aurrera eraman den testuingurua 
hobeto ulert zeko. Eta jakina, ikasleen eta esperient ziaren arteko erlazioaz jabet zeko aukera ere ematen du.

Elkarrizketa erdiegituratua

 • Aldez aurretik prestatutako gidoi bat dagoen arren eta gidoi hori lortu nahi den erant zun esparruetan 
oinarritu arren, malgutasunez erabilt zen da.

GAI-ZERRENDA:

1.− Ikasleak esperient ziaz izan duen bizipena.
2.− Portfolioak ezagut zetan duen eragina.
3.− Portfolioaren eragina jarreretan.
4.− HPEren balorazioa.

1.− IKASLEAK ESPERIENT ZIAZ IZAN DUEN BIZIPENA

 • HPEren esperimentazioan ikasleak izan duen asebetet ze maila. Zein neurritan motibatu/animatu du?

 • HPEren esperimentazioan ikasleak izan duen zailtasun maila.

 • Ikasgaiaren programazioan HPEren jarduerek izan duten integrazio maila..

2.− PORTFOLIOAK IKASLEEN EZAGUT ZETAN DUEN ERAGINA

 • Hizkunt zak ikastea zer den: ikaskunt zaren helburuak, prozedurak, estiloak, ebaluazioa…

 • Hizkunt za ikasle gisa.

 • Hizkunt za erabilt zaile edo hiztun gisa.

3.– PORTFOLIOAREN ERAGINA JARRERETAN

 • Inguruneko hizkunt za-aniztasunari buruzkoa.

 • Ikasten ari diren hizkunt zari buruzkoa.

 • Bere ama-hizkunt zari buruzkoa.

4.– HPEren BALORAZIOA

 • HPEren esperimentazioaren balorazio orokorra, ikasgelan eta euskaltegian.

 • HPEren atal bakoit zeko balorazioa.

 • HPE erabilt zea klase eta euskaltegi guztietan.
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Galdera lagungarriak:

 • Nolakoa izan da HPEren esperient ziaz izan duzun bizipena?

 • Zer da gehien gustatu zaizuna?

 • Zer zailtasun izan duzu?

 • Probet xuzko ezer lortu duzu zeure onura pert sonalerako?

 • Zer ikasi duzu? (Helburuez, ebaluazioaz, ikas-estiloez…) 

 • Munduko hizkunt zak ikusteko modua aldarazi al dizu?

 • Hizkunt zen ikaskunt zaz zeneukan ideia aldatu al dizu?

 • Ikaskideek nola bizi izan dute esperient zia? Zer irit zi duzu?

 • Uste al duzu Euskal Herriko euskaltegietako ikasleek gustura hartuko luketela HPE?

2. eranskina

Irakaslearent zako galdetegia

Garapena

 • Nola erant zun diote ikasleek HPEri? Zer nolako interesa erakut si dute? Zeint zuk izan dira izan dituz-
ten zailtasun handienak? Esaterako, nola hauteman dituzun arlo hauek: HPEren atal desberdinei 
dagokienez, esperimentazioaren fase bakoit zean agertu diren zailtasunei dagokienez, ikasleen arteko 
desberdintasunei dagokienez: hizkunt za gaitasuna, ikasle tipologia…

 • Zein estrategia erabili duzu esperient ziaren alderdirik positiboenetatik probet xuzko gauzak aterat zeko 
eta zailtasunei aurre egiteko?

 • Aldaketarik igarri al duzu ikasturtean zehar? Jarreran aldaketarik ant zeman al duzu?

 • Uste al duzu ikasleent zako erabilgarria izan dela? Zerbait ikasi al dute? Zer?

 • Banaka, binaka, taldeka lan egin al duzue?

 • Tutoret zarik egin al duzu?

 • Zeint zuk izan dira alderdirik errazenak eta zeint zuk zailenak?

 • Materialik sortu behar al izan duzu? Erabilgarria gertatu zaizu irakasleent zako gida? Nolakoa izan 
beharko luke?

Etorkizuna

 • Zein aldaketa zehat z egingo zenuke HPEn?

 • Nola diseinatu beharko lit zateke HPE ikaslearent zako erabilgarria izan dadin?

 • Esan ez duzun zerbait al dago?
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3. eranskina

Ikasleari zuzendutako galdetegia

Hizkunt zen Portfolio Europarra 

Ikasleari zuzendutako galdetegia Data:  .........................

Hizkunt zen ikasle hori:

Zure esperient ziaren berri izan nahi dugu. 

Nire ikastaldea/ikasmaila:  ............................................... Lanbidea: ..............................................

Gizonezkoa:  .................................................................... Emakumezkoa:  ....................................

HPE ikasturte honetan erabili ondoren, zein irit zi duzu? Oso 

ados

Ados Ez bata 

ez 

bestea 

Aurka Erabat 

aurka

Hizkunt zen Portfolio Europarra ezagut zea interesgarria iruditu 

zait

HPEren jarduerak egiten gustura aritu naiz.

HPEk hizkunt zetan zer egiten dakidan zehazten lagundu dit. 

Nire beharrei egokitutako ikaskunt za-prozesua burut zen lagundu 

dit; hau da, nire ezaugarriak ezagut zen, gabeziak aurkit zen eta 

eraginkor ikasten.

HPEk nire hizkunt zen ikaskunt zako erant zule nagusia izaten la-

gundu dit

Autoebaluazioko teknikak ikasteko baliagarria da.

HPEren bidez, gehiago inplikatu naiz nire ikas-prozesuan

Emait zari dagokionez, lortu dudan emait za bat dator egin dudan 

ahaleginarekin

Euskara-mailaren aldetik taldean dauden desberdintasunek nire 

aurrerapena zert xobait oztopatu dute 

Nire irakasleak bat etorri dira nik egindako autoebaluazioarekin.

Motibazioa mantent zen lagundu dit

HPE lant zen eman dugun denbora probet xugarria izan da oso.

Ikasle guztiak animatu behar dira euren HPE izan dezaten. 

Ikastet xetik kanpo hizkunt zak ikasten lagundu dit

HPEk zein hizkunt za eta zein kulturarekin dudan harremana kon-

turat zen lagundu dit.

HPE zer den jakinaraztea erraza izan da

Hizkunt zak jakitea aberasgarria irudit zen zait

Europar guztiek, beren hizkunt zaz gain, gut xienez, beste bi hiz-

kunt za ikastea garrant zit sua da.
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Zein da ikasturte osoko esperimentazioaz egiten duzun balorazio globala?

Zeint zuk dira alderdi positibo eta negatiboenak eta zergatik?

Uste al duzu zeugan, ikasle gisa, eraginik izan duela? Nolakoa?

Esperient zia errepikatuko zenuke? Zergatik?

Esan ez duzun zerbait al dago?
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4. eranskina

Irakasleari zuzendutako galdetegia

Irakasleari zuzendutako galdetegia Data:  .........................

Irakasle estimatua:

Zure irit zia jakin nahi dugu. Zure esperient zia gurekin partekat zen ahalegindu zaitez:

 

HPE ikasgelan erabili ondoren, eman zure irit zia Erabat 

ados

Ados Ez 

bata ez 

bestea

Aurka Erabat 

aurka

HPEk lagundu dit nire ikasleen trebetasun bat zuen gaitasun maila 

ebaluat zen.

HPEk lagundu dit nire ikasleen ikasketa helburuak zehazten .

HPEren bidez ikaskunt za prozesuan parte hart ze aktiboagoa dute 

ikasleek, inplikatu egiten dira.

Nire ikasleak HPEren bidez autoebaluat zeko gai izan dira.

Hizkunt zen Portfolio Europarrari esker Espainiako eta Europako 

hizkunt za-aniztasunarekiko eta kultur aniztasunarekiko sent sibil-

itate handiagoa dute orain nire ikasleek.

Hizkunt zen Portfolio Europarra ezagut zea interesgarria iruditu 

zait

HPEren jarduerak egiten gustura aritu naiz.

Ikasleen beharrei egokitutako ikaskunt za-prozesua burut zen 

lagundu dit; hau da, beren ezaugarriak ezagut zen, gabeziak aur-

kit zen eta eraginkor irakasten.

Ikasleek egindako aurrerakunt za eta hizkunt zen menderat ze-mai-

la ebaluat zeko erabilgarria irudit zen zait.

Emait zei dagokienez, lortu dudan emait za bat dator egin dudan 

ahaleginarekin

Euskara-mailaren aldetik taldean dauden desberdintasunek ikas-

len aurrerapena zert xobait oztopatu dute

Motibazioa mantent zen lagundu dit

HPE lant zen eman dugun denbora probet xugarria izan da oso.

Irakasle guztiak animatu behar dira euren HPE izan dezaten.

HPE zer den jakinaraztea erraza izan da
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Zein da ikasturte osoko esperimentazioaz egiten duzun balorazio globala?

Zeint zuk dira alderdi  positibo eta negatiboenak eta zergatik?

Uste al duzu zeugan, irakasle gisa, eraginik izan duela? Nolakoa?

Esperient zia errepikatuko zenuke? Zergatik?

Esan ez duzun zerbait al dago?
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5. eranskina

Eztabaida-taldearen transkripzioa

Nolakoa izan da zuent zat HPErekin izan duzuen bizipena?

A ikaslea: Nire ustez  oso metodo oso logikoa da; print zipioz zuk pent sat zen baduzu nola egin, horrela egingo 
duzu; batez ere, metodo logiko bat da nire ustez.

B ikaslea : nik egia esan ez dakit zeint zuk diren ezberdintasunak; ni bakarrik egon naz, hori, kurt so honetan; 
ordun, egiteko aldaketa ez dakit (konparaketa) erreferent zia gut xi. Lau hilabetekoan egon naz...ez dakit izan 
daiteke erreferent zia bat, baina nik uste dut hori ezin dela... libreagoa dela uste dut, ikasleak aukerat zen du 
hori egokit zen zaizkion erak ba ikasteko. Print zipioz hasiera batean hori.

C ikaslea:  Nik uste dut irakaslearen papera oso garrant zit sua dela, batez ere betiko metodologian irakaslearen 
papera garrant zit sua da, baina honetan, nire ustez, askoz gehiago, zeren hasiera batean bideratu behar digu, 
ikasleak berak jakiteko nondik ibili behar den, eta zein izango den benetazko helburua. Uste dut gure lehe-
nengo esperient zia denez, ba, horrek garrant zia handiagoa dekola. Agian t xikitatik horrela egingo bagenu, 
ba, gure kabuz egiteko gai izango ginateke guztiek. Justu honetan, ba, nik uste dut oso ondo bideratuak izan 
garela eta bakoit zak aurreratu duela.

D ikaslea:  (...???) nik ez dakit ze metodologia den, baina hit z egin behar da horri buruz, ezta? (...???) 
bakoit zak bilat zen ditu, pues, bere akat sak... irakasleak zuzendu behar ditu, bueno bere lagunt za… oso aha-
legin handiak egin behar dira.

B ikaslea:  baina hala ere, metodoak murrizketa handiak ditu ze, helburu zehat z bat zuk dira eta ordun, ezin 
hortik atara eta suposat zen da hori erabilt zen duzun materiala orokorra da, berezia eta hori egin behar ditugun 
ariketak, ba, helburu bat dute; libre da, baina kakot xen artean nire ustez.

A ikaslea:  hombre kasu honetan argi eta garbi, helburua azterketa bat prestat zea eta gaindit zea da eta kito, 
baina gero metodologia nahi duzun momentuan beste gauzetan ere erabili dezakezu.

E ikaslea:  Baina metodologiaren menpe egon gara hasieratik, hasiera batean gure pent sakera eta gure erak 
ikasteko da betikoa, orduan hasieran ni behint zat apurt xo bat galduta egon nint zen ez nekielako nola bideratu, 
baina hori da beti alderat zen dugu aurrekoarekin, eta hor dago apurt xo bat aldatu behar dena edo ez dakit.

Zein neurritan egon zarete motibatuta, nola bizi izan duzue?

Baina beti azterketari begira

Eroso egon zarete?

Motibazioa egon behar da.

F ikaslea: ba bai, motibazio aldetik ona izan behar da,

B ikaslea:  nik uste dut taldean egon den giroa ezinbestekoa izan dela guztion motibatuta egoteko

A ikaslea:  Baina dena dago sartuta, irakaslea, taldea, metodoa dena; eske, hasieratik hart zen duzu bide bat 
eta dena dago sartuta, orduan den-dena

B ikaslea : guztiok akat sak elkarrekin zuzent zea, eta bakoit zaren gabeziak agerian uztea eta alde indart suenak 
ikusiz nik uste dut oso lagungarria izan dela eta orduan Niri adibidez, lagungarria izan zait besteon idazlanak 
ikustea; oso ona izan da jakiteko nola hobetu.
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Askok aipatu duzue lehengo metodoa, Ze diferent zia ikusten duzue lehengo metodologiarekin? Ze diferent zia 
dago?

E ikaslea:  Nire ustez, lehengo metodologiarekin, izan dira apunteak apunteak eta apunteak, ariketak eta 
ariketak eta dena eginda.

D ikaslea:  Bai eta ez.

A ikaslea:  dena eginda eta metodologia honekin, pues norberak eskat zen duena egiten da.

B ikaslea : baina mailaren aldaketa egon da, ordun ez dakit ezberdint zeko metodoaren aldaketa, ya mailaz 
aldatu dugunez, 

Bi ikasle etorri dira, ...ari gara irit ziak jasot zen, azken galdera izan da orain arte ezagutu dituzuen metodo-
etatik ze diferent zia dagoen. 

B ikaslea:  esaten ari nint zen, ba hori, ba maila ya altukoa garenez, suposat zen da gramatika ikusita geneu-
kala, eta ordun eztakit metodo hau Portfolioaren eragina izan den ala ez. 

Uste duzu mailaren eragina izan dela eta ez Portfolioarena? Zer uste duzue besteok?

A ikaslea:  Ez da mailaren arabera, berdin da 1.2.3edo 10.ena; nik ikusi dudana e! eta orduan bai, ezberdina 
da, eta nire ustez inportanteena da pert sona bakoit zari bideratuta, gure taldean nibelak, helburu desberdinak, 
2.perfi la, 3 perfi  la, bueno helburu desberdinak, nahiz eta horrela izan, ez zegoen desberdintasuna, klasean ez 
zen ikusten.

C ikaslea:  Desberdintasunak ez ziren nabariak eta gehienetan nik uste dut lagungarria izan dela. 

Zerbait gehitu nahi?

D ikaslea:  gauzat xo bat ze, metodologia tradizionalean, ba pent sat zen dut Portfolio apur bat egiten dugula... 
zure kabuz deskubrit zen duzu zure puntu makalak, orduan tradizionalean ere, zuk lant zen dituzu, igual.

C ikaslea:  Lant zen dituzu alderdi ahulak, baita indart suak ere, eta honetan, bakoit zak zentrat zen ditu bere 
ahaleginak ba, bere alderdi ahuletan; zurea bat izan daiteke, nirea beste bat, eta nik ez dut landuko zuk lant zen 
duzuna, hala ere, nik uste dut tradizionalean, helt zen zarela, eta maila aurrera doa eta guztient zat mailak 
aurrerat zen du eta abiadura berberarekin, eta honetan bakoit zak bere abiadura darama eta ez dakit zergatik 
baina nik ez dut nabaritu, zuek esango duzue nabaritu duzuen, ba besteok abiadura desberdina zeramatela.

B ikaslea:  Baina hori zer da, irakaslearen eta ikaslearen arabera, ezta?agian ez da Portffolio metodoa era-
bilt zen baina, ados daiteke hori, ezta; nik pent sat zen dut....irakaslearen papera oso inportantea dela, metodoa 
ba bai.

C ikaslea:  Ados daiteke baina... metodologiarekin dena esanda dago eta guztiok jarraitu behar dugu. 

A ikaslea: Prestatuta/fi  nkatuta daudelako, klasea, berdin da maila, baina hasten ez dakit zenbat ariketa egin 
behar ditugu, eta egiten ditugu eta listo, berdin da nik badakit edo ez dakit horretaz, egiten da eta amait zen 
da eta hurrengo egunean gauza bera tokat zen bueno, egiteko baldint zak, ba baldint zak, nahiz eta jakin edo ez 
jakin; edo nola dakigu, berdin dio, egiten da ya prestatuta, fi nkatuta, gaur hau, bihar ez dakit zer herenegun 
(et zi) bestea, eta jende guztiak berdina; ez da bereizten hori, adibidez, pert sona batek ahozkoan oso ondo 
egin duen edo idat zia; edo da garapenaren falta arazoa edo (zuzentasuna beste bat) hiztegia edo, ez daki zer; 
orduan hori ez da bereizten dena egiten da oro har denont zat eta metodo honetan bereizten da zein den eta 
zuk gainera ikusten duzu.

E ikaslea:  eta zuk bereizten dituzu edo zuk Jart zen dituzu zure indarrak, zeint zuk diren zuret zat erosoagoak; 
adibidez subjuntiboa erabili ordez, beste baliabideak daukazu gauza haien ordez, gauza bera esateko eta hori 
da garrant zit suena metodo honekin.
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Denok hit z egiten baduzue hobeto?3k bakarrik hit z egiten baduzue, igual ez duzue berdin pent sat zen, izan 
daiteke gero beste bat zuent zako heldulekua, ez daukagu denok zertan irit zi bera izan, inondik inora... ez 
dakigu isilik geldit zen horren irit zia zein den; nik animat zen zaituztet (isilunea).

Lot satuta zaudete?

Jabi zuk lehen esan duzu ez zeundela ados

D ikaslea:  Azken fi nean guk fi ltroa daukagu, batez ere, batez ere motibatuta bagaude, ezta?orduan motiba-
zioa handia bada edo oso indart sua bada, orduan dena “doa sobre ruedas ezta?” orduan nahiz eta modelo hau 
ezagutu eta gustatu zait, baina nik pent stazen dut motibazio kasutan, ba, edozein kasutan, ba gozatuko nuke, 
ni oso motibatuta egon naiz.

Orduan zerk motibatu zaituzte? Portfolioak?

D ikaslea:  Euskarak

B ikaslea:  Nik ezin dut kritikatu; orokorrean bai, baina portfolioa edo sistema orokorra, ez dakit; ulert zen? 
ez dakit zelan banatu gauza biak. Nik esan dezaket gustura egon naz honetan, baina ezin dut bereiztu ze ez 
dakit zer den bata eta zer den bestea.

Esan nahi duzu ez zaizula ari gelditu zer den Portfolioa?

Ba neurri batean bai

Besteon kasua da ? besteok ez duzue argi zer den portfolioa?

G ikaslea:  Bueno argi argi ez dakit, baina berdin da no?, bakoit zak behar duena lant zen du eta kito, eta gero 
emait zak onak dira orduan.

Baina zuk zer nahi duzu?

Zuek esperimentazio bat egin duzue, 1go taldea zarete EAEn horrelako esperimentazio bat egin duzuela, 
orduan nik nahi dudana jakin da benetan interesgarria den ala ez, ia beste taldeetan komeni den beste tal-
deetan komeni den mart xan jart zea, horixe, esan duzun horrekin igual nahikoa da ez dut gehiegi beratu nahi. 
Portfolioaren inguruko balorazioa jasot zea da. Aurrera jarraituko dugu eh, gero inkestak daude-eta.

Zer da gehien gustatu zaizuena?

Malgutasuna.

Guztiz ados horrekin.

Eta oso gustura gaudela klasean eta giroa.

Naizela esan behar duzu.

Eta hori ez da izango Portfolioak eragindakoa?

Bai, bai.

Nik uste dut lagundu duela.

Bai.

Bai.
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D ikaslea:  Adibidez nik lehengo ikastaroan oso gustora egon nint zen gramatikaren aldetik asko aurreratu 
genuen, baina jende asko deseroso zegoen; baina talde honetan, gure zikloa, kakot xen artean ziklo altua zen 
(ZUREA beste ikasle batek), maila altua zuen, orduan ya behint zat gramatikaren aldetik, guztiok ya bageni-
tuen eduki asko, ezta? Ez dakit igual 5 mailan ez dut ezagut zen, orduan ezin dut ezer esan horri buruz, baina 
gure zikloan behint zat oso eroso izan naiz. 

Zertan lagundu du Potfolioak giroan? Nola ikusten duzue lagungarria izan dela?

D ikaslea:  Portfolioak ematen dizun malgutasun horretatik.

C ikaslea:  Nik uste dut e… batak besteari lagunt zea, lagundu ahal izatea… ba asko lagundu diogu. Ba 
elkartasun zent zua sort zen da taldean, eta orduan badakizu beste batek gauza batean oso ona dela eta hari 
galdet zen diozu nola egin behar duzun orduan denak lagunt zen dizu eta horrek elkartasuna indart zen du eta 
lot zen du, uste dut lotu gaituela.

D ikaslea:  Horrek giro ona sort zen du.

C ikaslea:  Bai, baina hasieratik, Ainhoak bult zatu du hori eta nik uste dut oso ondo egin duela eta lortu duela. 
Hasieratik giro ona egon da: beti eta irakasleak ez badu ondo biderat zen eta bilat zen ditu zutabeak edo nondik 
bult zatu taldea, ba ez du funt zionatuko; ez du aurrera egingo, ez portfolioa, ez betiko irakaskunt za, ezta?

Portfolioan garrant zia handiagoa ikusten diozue irakasleari?

C ikaslea:  Hasieran bai, gero bideratuta dagoenean kurt soaren erdian edo ez da hain garrant zit sua.

E ikaslea:  Gero bakoit zak hart zen du bere ardura. 

D ikaslea: Bere inert zia.

A ikaslea:  Bai bere zuzendaria.

F ikaslea:  Baina zuzendaria beti izan da garrant zit sua.

A ikaslea:  Bai bakoit zak hart zen du bere inert zia hartu baina zuzendaria.

E ikaslea:  Badago, baina ezkutuan Hasieran berak biderat zen du eta ya gero bakoit zak biderat zen duenean; 
bera 2.mailan dago edo at zean dago.

D ikaslea:  Kontua da ez dela nabarit zen.

C ikaslea:  Hori da, ez da jainkoa klasean. 

D ikaslea:  Hasieran bezala, klaro.

Ze zailtasun izan duzue?

A ikaslea: Hasieran moldat zea; ailegat zen gara eta pent sat zen duzu betiko moduan eta orduan ya hala ikus-
ten duzu modu desberdina dela, orduan moldatu behar duzu eta ni adibidez, hasieran ulertu zer den eta hori 
bueno berdin dit, abenduan edo, ya hiru hilabete pasa ondoren; bai, hasi nint zen ulert zen eta ah! pues bueno 
Portfolioa hori da eta adibidez, momentu honetan; uste dut gai naiz nire kabuz jarrait zeko.

Zure ikas-prozesua euskaltegitik kanpo?

A ikaslea:  Bai, nahiz eta zuk esaten duzu Portfolioa eta hori, nire ustez talde honetan ba benetako portfolio-
arena jo hazia da!, ez dut uste benetako denik, da hasiera eta orduan, bai kurt so osoan, baina benetan kurt so 
osoan erabili dugu Portfolioa? Pixka bat hasten da, emait zak edo ya, dena hart zeko portfolio moduan dela, 
pues ez dut uste, ez dut uste. Hasieran Portfolioarena ondo iruditu zit zaidan metodoa, oso erosoa niret zat 
eta oso at segina orduan pozik eta horrexegatik uste dut taldea eta giroa eta hori hain ondo izan dela eta gero 
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ia, pues bueno hasi naiz ulert zen, eta orain amaitu ondoren, askoz hobeto ulert zen dut. Hori, hasieran esan 
dudana, metodo logikoa da, jarrait zeko, ulert zeko eta bueno zure kabuz nahi baduzu zer edo zer egin… 
egiteko. 

Eta Ainhoa Jainkoa?

A ikaslea:  Badirudi ez dela jainkoa, baina...

G ikaslea:  Ez zegoen zailtasun handirik izan; hasieran ulert zeko, ez da erraza baina gero bakoit za bere 
kabuz, bere erritmoan, eta eguneroko plana, baina gero bueno…

Bestelako zailtasunik ez?

G ikaslea:  Jarrait zeko ez, hasieran bai gero ez baina irakaslearen kasua oso desberdina izan ahal dela.

A ikaslea:  baina irakaslearen kasua desberdina izan da, eh!

E ikaslea:  Nire ustez izan da denbora falta, klasean egiten duzu gauza asko, baina denbora behar da 
barnerat zeko.

Portfolioaren sistemarekin, ezta?

E ikaslea:  Nire kasuan e!

C ikaslea:  Ez da sistema, hori helburuen gauza da, helburua ez bada oso erreala gero denbora zuk ez baduzu 
denbora horretan sart zen, ez da zure kasua, nire kasua izan daiteke, k pasa, baina dinot helburua ez baduzu 
ondo fi  nkat zen bai pent sa dezakezu denbora ez duzula eduki, baina denboraren poderioz lort zen da.

E ikaslea:  Dena den, nire ustez eh!, metodologiaren helburua da produzit zea ez dakit zenbat aldiz aipatu 
zigun Ainhoak. Baina hori produzit zeko edo egiteko denbora behar duzu, bai klasean edo bai kalean eta nire 
ustez hori falta da ni klasean (....???) oporrak behar nituen eta gero kalean apurt xo bat egiten duzu, et xean 
egiten duzu eta ez dago hainbeste denbora dena hainbeste produzit zeko.

B ikaslea:  Orduan zailtasunak izan ditugu, ala ez?

C ikaslea:  Erritmoari jarrait zeko.

B ikaslea:  Nik uste dut normala denez, guztiok izan ditugula zailtasunak, ezdakit.

Zeint zuk?

B ikaslea:  nire kasuan izan da asperdura, motibazioa bilat zeko, baina nik uste dut sistema orokorraren errua 
dela. 

G ikaslea:  Baina hori ez da zailtasuna. 

B ikaslea:  Nik kritika egin behar badut ezin dut ez dakit dago lotuta, argi eta garbi esaten dut aspergarri 
irudit zen zait landu dugun materiala behin eta berriro, beti dinamika hori, eta nire ustez dinamika hori pixka 
bat aspergarria da.

Astuna?

B ikaslea:  Bai, beti gauza bera, adibidez, materiala ikutu periodistikoa, beti gauza bera hainbeste gauza dago 
irakurt zeko eta beti gauza bera.

D ikaslea:  (...???) nik dakidanez, 4 hilabete pasatu ditut, eta ez dugu ia ezer errepikatu (?????).

B ikaslea:  Ez duzula ezer errepikatu? atarikoak ez ez dituzu errepikatu.
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D ikaslea : Atarikoak da hori… bai gramatika da, artikuluak hori bai beste iturri bat da. Artikuluak, egunka-
rietako artikuluak, eta gero zer esan ba haiei buruz hit z egiteko eta hori, nire zailtasunak izan dira, batez ere 
ahozkoari dagokionez, adibidez grabagailu baten aurrean hit z egitea, adibidez baina batez ere ahozkoa.

Portfolioak eragindako zailtasuna dela uste duzu?

D ikaslea:  Ez, Potfolioarekin ba nahiz eta hainbeste kostatu, lagundu dit aurrerat zen edo apur bat 
aurrerat zen.

C ikaslea:  Baina, taldearen lagunt zaz lortu duzu ezta? Ari zara grabagailuaren aurrean eta orain hit z egiten 
duzu lasaitasun osoz.

Besteok zein zailtasun izan duzue?

F ikaslea:  Nire ustez zailtasun handiena da, hori, lan gehiago egiteko prest egon behar dela Portfolioari 
jarrait zeko, nik, behint zat, beste ikastaroetan baino askoz, askoz ordu gehiago eman dut; orduan, agian hori 
da, ordu gehiago behar da, gehiago, gehiegi ez dakit, azkenenean agian merezi du, eh! emait zak ikusita 
merezi du, baina hori, lan handiagoa dago. Bakoit zak et xean ordu bat zuk eman behar dugu. Hori da zailtasun 
bat.

C ikaslea:  Baina, zailtasun hori beti daukazu, baina nik uste dut metodologia honekin honela zuk ikusten 
duzu behar duzuna, bestean egiten duzu ariketak eta… amaitu da, hemen ikusten duzu aurrerat zeko lan 
egin behar duzula eta helburua bete nahi baduzu, ordu horiek sartu behar dituzula, ezta orduan, hori da guk 
bult zat zen dugula helburua.

Probet xuzko ezer lortu duzue zuen onura pert sonalerako?

A ikaslea:  Aurrerapena izugarria izan da kasu guztietan.

G ikaslea:  Jakinduria, ezagut za… 

Ez dute ondo ulertu.... denak batera

B ikaslea:  Horretaz aparte ez.

G ikaslea:  Ahozkoan erraztasun gehiago hit z egiteko edo horrelako gauzak.

B ikaslea : Agian erdaraz be. Landu duguna.

G ikaslea:  Nola garatu…

A ikaslea:  Hombre, beste esperient zia bat da, eta beti aberat sa da, ya konkretutki gure bizit zan, pues bueno, 
beste gauza egiteko? bai eske denetarik egiteko da, ez da hizkunt za bat ikasteko bakarrik. Oso logikoa da, eta 
orduan baina, hizkunt za bat ikasten dugunean ez dugu aukerarik egiteko modu batean edo bestean, ya eginda 
dago eta han dago jarrita, gero zure bizit zan nola erabilt zen duzun edo nola egiten duzun gauza ba ya zure 
kontuan dat za, eta orduan nik uste dut nire bizit zan oso praktika naizelako, halako zerbait egiten dut. Orduan, 
horregatik esaten dut behin eta berriro, metodo logikoa da, zuk daukazu helburu bat, lortu nahi duzu eta zuk 
jakin behar duzu non zauden eta nondik eta norant z joan.

Bai, Jabi?

D ikaslea:  Esan nahi nuen, euskaren bidean hasi naiz (...?? sentit zen; adibidez, nire lanean noizean behin 
igual pert sona bat etort zen zait, nik normalean argibideak ematen diot jendeari eta igual pent satu gabe edo 



43Hizkunt zen Portfolio Europarra: esperimentazioa

konturatu gabe zerbait konplexu edo zailtasun handiaz esaten diot bati eta gero pent sat zen dut: ostias! Joder! 
erabili dut inoiz, barkatu, sekula erabili ez dudan gauza bat eta hori da produzit zeko gai eta horrek harrit zen 
nau, bai, pent sat zen dut orain dela 5 hilabete ezinezkoa izango lit zateke.

Euskaraz azaldu behar duzunean?

D ikaslea:  Bai, baina pent satu gabe; lehen egiten nuen traducción simultánea, orain pent satu gabe, aterat zen 
zaizu, baina pent satu gabe, hori da.

B ikaslea:  Baina hori, zelan esan, pert sona bati buruz ari bagara, garrant zia handia izango du euskararekiko 
duzun lotura edo, baina zure planteamendua bakarrik lanerako bada (..?) biak batera.

D ikaslea:  Lanean edo edozein lekutan, nahiz eta gramatikalki jakin, Lehen beti… traducción simultánea. 

B ikaslea:  Zuret zako oso garrant zit sua da hori, izan duzun aurrerakada hori, besteok lort zen badugu 2. edo 
3. perfi  la, nahikoa da igual ez diozu horri garrant zirik emoten.

D ikaslea:  Nire kasuan benetan eh! Inportanteena ez zen perfi la lort zea (…?) eman didate aukera bat, jo, 
ikasteko eta lanean eta gainera, ordaint zen didate.

C ikaslea:  Ez baduzu denbora, hori, buru belarri egoteko eta horretan bakarrik pent sat zeko ezin duzu 
aurreratu, orain maila nahiko altua da, denbora gut xi badaukazu eta aurrerat zeko ez baduzue denbora (..?) 
ezinezkoa da.

Eta gainerakoek atera al duzue zerbait onura pert sonalerako?

G ikaslea:  Beste esperient zia izan da.

C ikaslea:  Uste dut oso aberasgarria izan zela, niret zat behint zat, hasierako aniztasuneko... hasi ginen tera-
pia de grupo egiten, aniztasuneko horrekin, eta horrekin pert sonak ya kokat zen, sailkat zen eta bide batez 
bakoit zak bere ahuleziak, edo alde indart suak pert sona moduan erakusten, ba horrek ait zakia zen gero ikas 
prozesura eramateko eta hortik aurrerat zeko eta bakoit zak modelo honekin ba buruz daiteke gauzak berdinak 
edo nahiko berdint suak direla.

Zer ikasi duzue ebaluazioaz, helburuez, ikas-estrategiaz, ikasi duzue zerbait?edo gehiago, beste metodoetan 
baino gehiago?

Bai.

G ikaslea:  Lehen ez dut ezagut zen holako gauzak, eta zure ahuleziak edo ez dakit detektat zea, non dauden 
zure akat sak eta hori, zuzent zeko. 

Ebaluazioaz bai, ezta?

B ikaslea:  Ebaluazioa egiten da momentuan, ez da egiten hori bukat zen duzunean ikastaroa eta hori inpor-
tantea da, bestela gero ya egiten bada bukaeran egiten denean. 

C ikaslea : Neurri batean, karpeta horretan irakurri dudanaren arabera, agert zen da bakoit za izan behar dela 
gai auto-ebaluat zeko edo aztert zeko, nik ez dut ikusten hori izan denik, bakoit zak ezin du bere burua aztertu 
ez badu zerekin konparatu, zerbait izan behar dugu konparat zeko bestela ezin dugu jakin ba. 

E ikaslea:  Bakoit zak... akat sen bidez.

C ikaslea:  ...baina zerekin konparatu?

D ikaslea:  Egunero egiten duzunarekin.
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C ikaslea:  Bai, bai baina norbaitek esan behar dizu egin duzuna t xarto dagoela.

D ikaslea:  Baina hasieran.

C ikaslea:  Hori da, Nire ikas-prozesua adibidez, nik orain idazlan potoloak egin dit zaket eta jode la ostia 
zelako rollo egingo dut; baina ez dakit ya zuzena izango den beste pert sona batek ez badu irakurt zen, horretaz 
ezin dut aurreratu beste pert sona baten lagunt za ez badut, bai nire ikas-prozesuaren jaun eta jabe izango naiz 
baina lagunt za behar dut, eta bilatu behar dut edonon; bai ikasle batean, bai irakasle batean eta horrek jakin 
beharko du nik nondik joan nahi dudan.

E ikaslea:  Baina zuk ez badituzu onart zen zure akat sak orduan ezinezkoa da bideratu, zuk esan duzu asko 
ikasi duzula besteen idazlanak irakurt zen, besteen irit ziak ent zuten eta abar; baina zuk ez badituzu irit zi 
horiek onart zen ez duzu ez duzu ezer lortuko, orduan hori da zure akat setatik ikasi, zu zara zure jabea.

C ikaslea:  Bai baina diot taldea behar duzula, ezinbestekoa da bai zu zure ikas prozesuaren jabe zara, baina 
ez dakit nik adibidez, et xean bakarrik ez dakit ia gai izango naizen aurrerapen handirik egiteko, bueno aurre-
rapenak egingo ditut, bai irakurriko dut eta telebista eta irratia euskaraz ent zungo dut baina ez dakit zenba-
tean aurreratu dudan, ezin izango naiz gai jakiteko asko aurreratu dudan, asko gut xi.

A ikaslea:  Bai, bai, jakingo duzu.

E ikaslea:  ez duzu behar irakasle partikular bat, irakurt zen duzunean ez baduzu erabilt zen hiztegi bat edo ez 
badituzu behar zuzent zaile bat, orduan zuk jakingo duzu aurrerat zen duzula, hori da; irakurt zen duzu irit zi 
artikulu bat eta ez baduzu behar hiztegi bat orduan, primeran aurreratu duzu eta ikasterakoan nola da? Orduan 
esan nahi duzu aurreratu duzula. Nola lort zen da hori eginez, erabiliz eta praktikatuz.

D ikaslea:  Gero, adibidez nola esaten da eh? ikastaroa aurreratu ahala baliabide asko ematen dizute, ba zuk 
ezberdint zeko zure akat sak besteon akat sak eta abar, adibidez, guk ahozkoetan egiten dugu, hasieran igual 
ba pumba-pumba, jo oso t xarto eta gero ya behint zat ba, konturat zen zinen zeint zuk ziren zure akat sak eta 
adibidez Ainhoarekin, ezta? ikastaroaren amaieran oso urduri eta oso t xarto baina ya behint zat identifi kat zen 
nituen nire akat sak, bueno beste bat zuk Ainhoak esaten zidan, igual ezta? hasieran ez, nik joe me quedaba en 
blanco eta abar eta hori nahiz eta oso urduri egon, behint zat.

A ikaslea : ona da akat sak ikustea nire ustez, metodo honen bidez argiago ikusten dira akat sak denak han 
egon badaude eta zuk metodo honetan edo behint zat argiago, edo ageriagoak gerat zen dira eta hori da, ikus-
ten dituzu momentuan pues behint zat nahi baduzu aukera daukazu gehiago ikasteko edo aurrerat zeko edo 
zerbait gehiago egin nahi baduzu, baina hori ikusi ondoren eta metodo honekin hobeto ikusten dira, zure 
egoera eta non zauden edo hori.

C ikaslea : eta zu zure kabuz, ikastaroa bukatuta zure kabuz ikasteko, autonomoagoa zarela ikasteko.

Ados zaude?, kontrakoa esan duzu

...???? (denak batera).

A ikaslea:  baina beharbada lehen gauza bera gertatu zit zaigun, ez genuen ezer egin, eta orain momentu hone-
tan zer edo zer egin dugu eta orduan jarrait zeko primeran.

C ikaslea:  motibazioaren gauza da eta ez da nire ustez portfolioarena.

A ikaslea:  eske, oso astuna da zure kabuz egitea.

Autonomia eman dizue metodo honek?

F ikaslea:  Beharrezkoa dela zuzendari bat edo irakasle bat aurrera tiraka edo zuzent zen.

B ikaslea:  Lehengo egunean etorri zena esan zuen ez zela ikasten euskaltegi batean kalean baizik.
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F ikaslea:  Norbait zuzent zen, biderat zen...

C ikaslea:  edo birpasat zen.

Zer uste duzue zuek?

G ikaslea:  Niret zat beharrezkoa da jarrait zea, bestela prozesua bertan behera gerat zen da, ni ya noiz amaitu 
ginen? 23tik hona, dena erderaz, zuret zat posible da, niret zat ezinezkoa da baina segun eta zure giroa, zure 
errealitatea, orduan.

Munduko hizkunt zak ikusteko modua aldatu dizue honek?

(Ez dute ulertu). 

Hizkunt zen ikaskunt zaz zenuten ideia aldatu dizue?

A ikaslea:  Ez da bakarrik hizkunt za ikasteko, berdin da gaia, historia eske berdin da metodo bat da ikastea(ko), 
baina ikastea baina gehiago jakitea edo ezagut zea berdin da gaia.

Eta hizkunt za bereziki?

G Ikaslea:  ba mailak, mailari buruz, adibidez, zu adibidez ingelesez edo euskaraz zer zara kapaz hit z egitea, 
ez dakit modu xume batean edo jariotasun gehiago, edo neurt zeko adibidez bai.

Besteok?

C ikaslea:  Uste dut hori berdin izan zela helburua azterketa bat egiteko, neurt zeko modua bai, Portfolioarekin 
nabarit zen zen aldat zen zela, baina azken fi nean helburua hasiera batetik izan da azterketa gaindit zea edo 
azterketari begirako plana, orduan ebaluazioa egiteko modua ezberdina izan balit z, agian erant zuna ezberdina 
izango lit zateke, no?

A ikaslea:  Nire ustez berdina, adibidez aldat zen duzu helburua, ez da bakart xo bat egitea edo...gaindit zea 
azterketa bat...da erabilt zea benetan kalean erabilt zea edo gai izan erabilt zeko, pues berdin da, metodo honen 
bidez

C ikaslea:  Agian helburua bada erabilt zea, igual ez dugu hainbeste gramatika ez dugu ikasi behar, dinot.

A ikaslea:  Bai-bai egiten diren gauzak bai desberdinak, klaro; Helburuak ezberdinak direnez pues, hori, 
erabilt zen dituzun formak ezberdinak dira, baina metodo honetan berdin da...???

C ikaslea:  Ikasteko erak, bai, baina zuk galdet zen duzu modua.

Ia aldatu dizuen ideia hori, edo ez

C ikaslea: Pixka bat bai, baina...

Azken galdera eta gero inkestat xoa, EHko euskaltegiko ikasleek gustura... hartuko lukete esperient zia hau?

F ikaslea:  Aldaketa handiak dira. Ez da onart zen oso ondo. 

A ikaslea:  Benetan pent sat zen duzue jendeak nahi du behin eta berriro ariketak eta hori egin?

F ikaslea:  Bai.

D ikaslea:  Bai-ez. Irizpide inportanteena motibazioa da, behartuta bazaude.
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Motibagarria al da HPE?

Bai  (aho batez).

G ikaslea:  Igual bat zuek nahiago dute ariketak errepika eta hori, baina nik uste dut ondo dago.

C ikaslea:  suposat zen da hori egin nahi duenak egin dezakeela…

Portfolioaren atalak.

Ez. 

Gut xi gora behera irakurri dut.

Zerbait irakurri dugu.

Erabili duzuena zer izan da Pasaporteko eskalak eta dosierra?

Bai (aho batez).
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