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Gaitasun Komunikatiboa 

ebaluat zeko proposamena 

Nekane Goikoet xea

Hit zetik hort zera dabilkigu Gaitasun Komunikatiboa terminoa glotodi-

daktikaren arloan. Ia inork ez du zalant zan jart zen lortu nahi dugun 

xede gisa. Zailtasunak, ordea, terminoa praxira ekart zerakoan sort zen 

zaizkigu.

“Gaitasun komunikatiboa eta hizkunt zen arteko elkar eragina EAEko 

hezkunt za eleanit zean” (Goikoet xea, 2006) izeneko doktore-tesian oina-

rritutako artikulua da honako hau. Tesi horretan gure hezkunt za siste-

mako gaztet xoen gaitasun komunikatiboa eta euskara, gaztelaniaren eta 

ingelesaren arteko elkarreraginaren nondik norakoa aztert zen dira.

Artikulu honetan, Gaitasun Komunikatiboa kont zeptu teorikoa praxira 
ekart zeko egin dugun bidea deskribatuko dugu. Lehendabizi aurkeztuko 

ditugu gaitasun komunikatiboa kont zeptu bezala ikerketan lant zeko 
izan ditugun zailtasunak. Hurrengo, gure ikerketaren diseinuan nola 

landu dugun azalduko dugu. Aurreratu dezakegu, gaitasun komunikati-
boaren eredu teorikoetatik abiatuz, lanketa-modu bat proposatu dugula. 

Gazteek euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez erakusten dituzten ekint za 
gaitasuna, gaitasun soziokulturala, gaitasun diskurt siboa, gaitasun lin-

guistikoa eta gaitasun estrategikoak aztertu ditugu. Osagai hauek guztiak 

Celce-Murcia, Dörnyei eta Thurrell-en (1995, 1998) ereduari jarraikiz, 
diskurt so gaitasuna ardat z hartuta, lotu ditugu. 

Ikerlan honetan, hasteko, oinarrizko ideia bat geneukan buruan: eleaniz-

tasunari buruzko ikerketa askok dituzten ajeak gainditu nahi genituen. 
Aje horiek gizaki eleanit zen berezko ezaugarriak ez errespetat zean oina-

rrit zen dira. Gaitasun komunikatiboaren kont zeptua eleanit zen berezko 
ezaugarriak aint zat hart zeko, ikert zeko tresna gisa erabili dugu. Alegia, 

hizkunt za gaitasunaren hedapen soziala ezarri dugu arretagune. Gaitasun 
komunikatiboa lant zen hasterakoan, eredu teorikoen erreferent zietara jo 

dugu lehendabizi. Gero, eredu horien gauzapen praktikoa ikusi nahi izan 
dugu ikerketetan. Eta hort xe aurkitu ditugu zailtasunak. Artikulu hone-

tan, egindako bide horren gilt zarriak aurkituko ditu irakurleak:

1. Abiapuntua
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a Eleaniztasunari buruzko ikerlanen ajeak 

b Gaitasun komunikatiboaren kont zeptua eta proposatu diren eredu 

teorikoak 

c Eredu teorikoen operatibitatearen azterketa d) Ikerlanaren diseinua 

egiteko abiapuntu gisa hartu ditugun aurreko guztiaren ondorioak 

d Gure hautua zein izan den 

e Gaitasun komunikatiboaren lanketa gure ikerketaren diseinuan.

Eleaniztasunari buruzko hainbat ikerketatan elebakartasunetik egindako 

planteamenduak sumat zen ditugu. Askotan, hiztunen gaitasun komu-
nikatiboa neurt zeko probetan hiztun elebakarra hart zen da alderaketak 

egiteko norbanako bezala. Horrela, eleaniztasunaren neurketa ikert zen 

denean, nahiz pert sonaren garapen kognitiboaren aldetik nahiz pert sona-
ren gaitasun komunikatiboaren aldetik, proba “elebakarrekin” egiten da; 

hot s, elebidunak elebakarrekin alderat zen dira. Grosjean-ek (1989, 1992) 
salatu zuenaren arabera, horren at zean legoke, eleanit zen gaitasuna, gai-

tasun elebakarren batura legez ikustea. 

Sarritan, eleanit za jatorrizko hiztunaren ikuspegitik begiratuz gero, 
akastuna dela ondorioztat zen da ikerketa ugaritan. Cook ikert zaileak ere 

(1992, 1995) bat egiten du salaketa horretan, eta “elebakarren aurrei-
rit zien” aurka argudiat zen du. Bere ustez, “gaitasun eleanit zaren” izaera 

propioa aldarrikatu behar da. 

Gaitasun eleanit zaren berezko izaera horrekin gainditu egiten da, bes-
talde, “elebidun orekatuaren mitoa”. Uste zabaldua izan da hezkunt za 

elebidunaren azken xedea elebidun orekatuak lort zea zela eta, beraz, 
hizkunt zen arteko “oreka” lort zen ez zuten hiztunak, gehiengoa bide 

zena, elebidun gut xitut zat hart zen ziren. Edwards-ek esaten digu (1994) 
errealitatean elebidun orekatu gut xi dagoela. Horren at zean, besteak 

beste, hiztunek izan duten ikas-testuinguruaren (Grosjean, 1989) edota 
behar komunikatiboen (Jessner, 1997) eragina legoke. 

Grosjean-en (1989) irit ziz, ikas-testuinguruak hiztunak lort zen duen 
gaitasuna baldint zat zen du. Jessner-ek (1997), bere aldetik, izaera dina-

mikoa aitort zen dio gaitasunari eta hiztunak dituen behar komunikati-
boak leudeke dinamikotasun horren azpian. Eleanit zak elebakarrak baino 

hizkunt za-errepertorio zabalagoa du, baina tresna horiek erabilt zeko 
aukera berberak. Alegia, elebakarrak dituen behar komunikatiboetarako 

hizkunt za bateko tresnak erabilt zen dituen bitartean, eleanit zak 2, 3 edo 
hizkunt za gehiagok eskaint zen dizkioten tresnak ditu eskura. Ondorioz, 
behar komunikatiboek sortutako erabileraren poderioz nolabaiteko 

espezializazioa gertatuko zaio; hizkunt zen osagai ezberdinak behar 

bat zuetarako eta beste bat zuk bestetarako erabiliz. 

Lekuz kanpo geldit zen da, beraz, hiztun eleanit zaren gaineko ikerketa 
elebidun “orekatu” edo “hiztun idealarekiko” alderaketan oinarrit zea. 

2. Gaitasun 

komunikatiboa: 
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Hortaz, eleaniztun baten gaitasun komunikatiboa hainbat hizkunt za azpi-
-sistemak osat zen dute, baina, gainera, azpi-sistema hauek elkarri eragi-
ten diote, behar komunikatiboaren araberako aldakunt za etengabearen 
bitartez.

Jessner-en (1997) elebitasunaren ikuspegi holistiko honek inplikazio 
didaktiko garrant zit suak ditu. Hezkunt za eleanit zaren ikerketa hizkunt za 
bakoit zarekin ase nahi diren behar komunikatiboetan oinarritu beharko 
lit zateke eta hizkunt zen lanketa bera ere, helburu horri begira egin 
beharko lit zateke, eta ez, orain arteko praxi erabilienean bezala, “berezko 
hiztun idealaren” maila lort zeari begira. 

Ez ditugu ahaztu behar jatorrizko hiztunek dituzten mugak: batetik, 
jatorrizkoen hizkunt zaren erabilera erreala aldakorra da oso (Hamilton, 
Lopes, McNamara; Sheridane, 1993); bestetik, jatorrizkoen balizko 
hizkunt za-maila ez dute hiztun errealek erakusten (Marisi, 1994). 

Beraz, jatorrizko hiztunen ikuspegi idealizatua da, ez erreala, erabilt zen 
dena. Horregatik, xede gisa ikasleen komunikazio-beharrak erabili 
beharko genituzke. Gainera, ikuspegi holistikoak (Herdina eta Jessner, 
2002) osotasun konplexua kontuan hart zea dakar; hot s, osotasuna ez da 
bakarrik osagaien batura, hori baino gehiago baita: osotasunak osagaiak 
defi nitu egiten ditu, dinamikoki lot zen ditu. Beraz, hizkunt za irakas-
kunt za nahiz ebaluazioak konplexutasun horri ere erant zun behar dio. 

Jatorrizko hiztunaren kont zeptuak sinplifi katu egiten du errealitatea. 
Ez du, adibidez, jatorrizko hiztuna elebiduna izan daitekeenik kontuan 
hart zen. Errealitatean, ordea, gero eta gehiago dira bai familian bai haur 
eskoletan H2 aldi berean ikasten dutenak. 

Etorkizunari begira, gainera, elebakarrak izango dira salbuespen, 
pent saezina baita gaur egun hizkunt za bat baino gehiago ikasiko ez duen 
gazterik imajinat zea ere. Ez da bidezkoa, beraz, H2ren ikasle/erabilt zailea 
beti akastunt zat hart zea defi nizioz. 

Era berean, eleaniztasunaren berezko ezaugarriei jaramon egin beharko 
lit zaieke. Gorago esan dugun bezala, ikuspegi elebakarra gailent zen da 
eleaniztasunera hurbilt zerakoan. 

Oso esangurat sua da elebidunen hizkunt zen ukipen fenomenoa ezo-
hikot zat hart zen dela. Horrela, kodearen alternant zia, maileguak, edo 
interferent ziak ezohiko gertakarit zat hart zen dira. Ez da aint zat hart zen 
aipatutako gertaerak hiztun eleanit zen hizkunt za-konfi gurazio propioaren 
baitan etengabe elkarrekint zan dauden hizkunt zen ondorio direla.

Elebakartasunetik egindako planteamendu horietan, gainera, hizkunt za-
ren alderdi formalenari, hizkunt za-kodeari, erreparatu zaio gehienbat. 
Hizkunt zaren alderdi komunikatiboaren lanketa ez da azken urteotan 
baino ageri. 

Aje horiek gaindit zeko borondatea izan dugu ikerlan honetan. Hizkunt za-
-gaitasunaren mugak gaindituz erronkari heldu diogu gaitasun komu-
nikatiboaren kont zeptuak eskaint zen dizkigun abantailak aprobet xatuz: 
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gure lagina osatu duten pert sonen komunikazio gaitasunaren ikuspegi 
integrala, erlatiboa eta dinamikoa (Cenoz, 1996) landu dugu. Hizpideren 
irakurleak baditu lehenagotik ere kont zeptu horren erreferent ziak 
(Perales, 2004).

Hymes (1972) soziolinguista eta antropologoak Hizkunt za gaitasuna 
kont zeptuaren alderdi komunikatiboa azpimarrat zeko asmoz, gaitasun 
komunikatiboaren kont zeptua sortu zuen, non Chomsky-ren (1965) iker-
gaiak diren arau gramatikalez gain, erabilera-arauak ere jasot zen diren. 
Chomsky-ren (1965) bi hut sune nagusiak gaindit zeko proposatu zuen 
soziolinguistak kont zeptua. Bere ustetan, Chomsky-k ez zien erreparatu 
gaitasunean eragiten duten eragile soziokulturalei eta, gainera, ez zit zaion 
bidezkoa iruditu benetako hiztuna, Chomsky-ren ustetan akastuna, 
aint zat ez hart zea. Hymes-ek hizkunt za gaitasunaren eta errealitatearen 
arteko uztai ezin bananduzkoa aldarrikat zen zuen. Haren hit zetan: 

“There are rules of use whithout which the rules of grammar would be 

useless. Just as rules of syntax can control aspect s of phonology, and just 

as rules of semantics perhaps control aspect s of syntax, so rules of speech 

act s enter as a controlling factor for linguistic form as a whole “ (Hymes, 

1972: 278).

Gaitasunaren eta performant ziaren arteko dikotomia gaindit zeko pro-
posat zen du Hymes-ek gaitasun komunikatiboaren kont zeptua. Horren 
osagaien artean gaitasun gramatikala koka dezakegu. Baina ez da, ordea, 
bakarra; egokitasuna eta onargarritasuna bezalako kont zeptuak ere 
at xikit zen baititu. 

Hymes-en proposamenean “gaitasun” terminoa gizaki baten kapazitateak 
izendat zeko izenik orokorrena da. Gaitasuna bi osagaiz osatua dago, 
bi eragile ditu: ezagupena eta erabilera. Horrela, ume baten hizkunt z 
jabet ze-prozesuan esaldi gramatikalez gain, dagokion testuinguruan ego-
kiak direnak ekoizteko gaitasuna ere azalt zen zaigu. 

Hymes-en ekarpen nagusia gaitasun linguistikoaren beraren kont zep-
tuaren aldaketan dat za, hizkunt za ulert zeko moduan bertan eragiten du. 
Cenozen irit zian (1996), ordura arteko gaitasun linguistikoa estatikoa 
da, bakarkakoa, izaera absolutua daukana eta alderagarritasunetik kanpo 
kokat zen dena, jaiot zez haur batek dakarrena, oinarri biologikoduna 
dugu. Kont zeptua bera produktura bideratua dago eta gramatikan oinarri-
tua. Gaitasun komunikatiboa, berriz, dinamikoa da, esanahiaren negozia-
zioa aint zat hart zen du, erlatiboa da, hiztunek gaitasun komunikatiboaren 
gradu ezberdinak dauzkate, oinarri soziala du, testuinguru jakin batean 
ematen da eta prozesuari dagokio, ez produktuari. 

Cenoz (1996) ikert zailearen aburuz gizarte-zient ziak antolat zeko tresna 
indart sua dugu gaitasun komunikatiboa. Batez ere, hizkunt zaren jabe-
kunt zaren ikerlanetan izan da erabilia. Hizkunt zen irakaskunt zan gero 
eta garatuago dagoen ikuspegi komunikatiboari oinarri sendoa ekarri dio 
gaitasun komunikatiboak. Gainera, 70. hamarkadatik aurrera, haurren 

3. Gaitasun 

Komunikatiboa 

kont zeptuaren 
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3.1. Defi nizioa
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hizkunt z jabekunt zan gaitasun komunikatiboaren diment sioa integratuz 
geroztik, ikerketek gero eta gehiago sakondu dute ikuspegian eta argi 
eta garbi probatu dute haurrak hasiera-hasieratik jabet zen direla gaitasun 
komunikatiboaren eduki ezberdinez; egoki eta onargarri hit z egiteko hel-
buru eta borondatea, diment sio komunikatiboaren ezaugarriak, jabet ze-
-prozesuaren aldi guztietan aurki daitezke. 

Cenozen irit ziz, ez dago gaitasun komunikatiboa kont zeptuaren edota 
bere abildadeen ikuspegi bakarra, zient ziaren atal bakoit zak, antropo-
logiak, hizkunt zalarit zak, psikologiak eta abar, beren ukitua erant si 
diote. 

Gaitasun komunikatiboari buruzko hainbat eredu teoriko jarri dira mahai 
gainean. Bigarren hizkunt zen jabekunt zen teorizaziotik sortuak dira 
gaitasun komunikatiboaren osagaiak bereizten ahalegindu diren ereduak. 
Hauek dira eredu nagusiak: Canal & Swain-en (1980) eta Canalen (1983) 
ereduak; Bachman-en (1990) eta Bachman eta Palmer-en (1996) ere-
duak; Celce-Murcia, Dörnyei eta Thurrell-en (1995) eredua. Aipat zekoa 
da, bidenabar, gaitasun komunikatiboaren eredu teorikoen proposa-
men berriak mahaigaineratuz joango direla kont zeptu teoriko honen 
aplikazioa ugaldu ahalean, nahiz didaktikan nahiz ebaluazioan. Adibide 
moduan, Alcon-ek (2000) ahozko diskurt so gaitasunaren deskribapena 
egiterakoan proposat zen duena aipa liteke. Gainera, azkenaldian azpi-
gaitasun estrategikoan zein kulturalean ardaztutako proposamen berriak 
argitarat zen ari dira (adibidez, Sanchez, Santos eta Pinilla, 2002). Goian 
aipatutakoak dira, ordea, guk aztertu ditugunak.

Artikulu honetan ez ditugu ereduak deskribatuko. Bakarrik Celce-
-Murcia, Dörnyei eta Thurrell-en (1995) ereduari erreparatuko 
diogu. Nolanahi ere, Hizpideren irakurleak, aldizkari honetan bertan, 
Peralesen lanean (2004) aurkituko ditu eredu teorikoen osagaien arteko 
alderaketa zehat zak. Laburrean, ordea, datozen ideiak azpimarratu 
nahiko genituzke: Ereduen artean osagaien arteko alde handiak daude, 
bai osagaien zehaztapenean bai kokapenean. Zenbat eta eredu berriagoa 
izan, orduan eta zehat zago deskribat zen dira osagaiak eta kokapenen 
gaineko zuzenketa gehiago agert zen dira. Bestetik, azpigaitasunen 
edukiak defi nit zerakoan zehaztasun falta azpimarra liteke. Gainera, 
osagaien arteko hierarkizazioa nahikoa arrunta da. Ereduetan ez dira 
osagaien arteko harremanak sakonetik azalt zen, gehienez ere gaitasun 
bati ardat z izatea aitort zen zaio. Komunikazioa lort zeari begira, ez da 
osagaien garrant ziaren hurrenkerarik egiten, ez eta hauen arteko harre-
manik zehazten ere. 

Ereduen arteko aldea jatorri desberdinak dituzten ikuspegien ondorio da 
nagusiki. Eredu bakoit za borondate ezberdinez eta ikuspegi ezberdine-
tatik abiatu da eta, hortaz, horren emait za da. Gaitasun komunikatiboa 
lant zeko nahiz neurt zeko ahalegin praktikoek ekarpen berriak egingo 
dituzte eredu teorikoetara. Ereduak behin-behinekoak dira zent zu 
horretan.

3.2. Eredu teorikoak
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Gaitasun komunikatiboaren garrant zia hizkunt zen irakaskunt zan/jabe-
kunt zan handia da. Hizkunt zaren diment sio soziala aitort zea eta jardun 
esangurat su gisa ikustea dira eragin nabarmenenak. Hala ere, badaude 
bestelako kontuak: 

Batetik, hurbilpen komunikatiboa onartua eta zabaldua badago ere 
ikasgelako praxian, ez dira askotan aipatutako aplikazio horiek guztiak 
egokiro lant zen ikasgeletan. Besteak beste, gaitasun komunikatiboaren 
eredu teorikoen analisian aipatu ditugun gabeziak daude it zalean baina 
baita aldaketak eguneroko lanean sart zearen aurkako jarrera ere. Gainera, 
gaitasun komunikatiboa osat zen duten azpigaitasun bakoit za jorratu 
duten autoreek (Sanchez & Santos, 2004), gaitasun komunikatiboari 
erreferent zia egiten badiote ere beraien diziplina aztert zerako orduan, 
nekez helt zen diote eredu integratuari eta azpiosagai bakoit zaren lanke-
tan sakont zen dute. Argi ikusten dugu, hortaz, gaitasun komunikati-
boaren kont zeptua bere osagaien lanketaren gainetik edo “a posteriori” 
behint zat sortutako edukia dela eta ez dela oraindik lortu, bere parteak 
baino oihart zun handiagoa izatea ikasgelako praxian. 

Bigarrenik, eredurik erabilienak H 2ko ikasgela antolat zerakoan Canal 
eta Swain (1980) eta Canale-na (1983) dira. Arrazoi ezberdinak direla 
medio, hautu hori egin zuten bai “Helduen Euskaldunt zerako Oinarrizko 
Kurrikuluan” (HABE, 1999) nola baita ere Instituto Cervantes-ek lan-
dutako proposamenetan. Aipagarria da, lehendabiziko proposamen teo-
rikoen bidetik jarrait zen dugula gaur egun ere.

Nolanahi ere, azpigaitasun guztietatik lanketa integrat zaileena egin duena 
diskurt so gaitasuna lant zen dutenena da. Horren adibide egokia da, gure 
irit ziz, Isabel Alonso ikert zaileak (2004, 553 orr.) eginiko lana. At zean 
dagoen arrazoia ziurrenik, azpigaitasun horren garapen-mailan dago, 
bera baita geroxeago ikusiko dugunez, gaitasun guztien artetik gehien 
landu dena ikuspegi komunikatibotik. Aipat zekoa da, hala ere, propo-
samen berriak badatozela didaktika arloan ere, estrategia gaitasuna zein 
kulturaren diment sioa ardat z gisa hart zen dutenenak hain zuzen ere. 

Orain arte azaldutako gabeziak ebaluazioaren arloan ere gertat zen dira 
baina horrekin batera bestelako zailtasunak ere aipat zekoak dira. Neurri 
batean lotura duten gertaerak dira; hot s, gaitasun komunikatiboaren ere-
duak ez badira didaktikoki osoki lant zen, egindakoaren neurketa ere ez 
da parametro horietan egingo. 

Hala ere, hizkunt zen ebaluazioaz ardurat zen diren askok ez dute hurbil-
pen komunikatiboa onartu ere egiten. Horrela, hizkunt zaren azterketa 
erabat linguistikoak egiten dira oraindik ere. Hizkunt za froga askotan 
diskurt so gaitasunarekin loturiko irizpideak trebetasunen aldamenean 
aurkit zen ditugu, batez ere hurbilpen kuantitatiboetan, baina nekez aurki-
tuko dugu eredu orobilt zaileagorik.

Gaitasun komunikatiboari buruzko ereduen gauzat ze operatiboak 
hut suneak ditu ebaluazioan ere. Aipagarriak dira, hala ere, ikuspegi 
komunikatibotik berrit zaileak diren ebaluazio-proposamenak, besteak 
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beste, atazetan oinarritutakoak (Brown, Hudson, Norris eta Bonk, 2002; 
Ribé, 1997). 

Interesgarria da, era berean, Erreferent zi Marko Europar Bateratuaren 
(2002) ekarpena arlo honetan, nahiz eta ez dien orpoz orpo jarrait zen 
aztergai izan ditugun eredu teorikoei. Hirugarrenik, euskaldunt ze-
-alfabetat zeari dagokionez, interesgarria da lehen aipatu dugun artikulua 
(Perales, 2004, 35-37).

Hizkunt za maila neurt zeko probez gain, ant zeko egoera daukagu ikerketa 
enpirikoetan ere. Adibidez, euskararen gainean egin diren era guztietako 
ikerketetan, gaitasun komunikatiboaren kont zeptua aipat zen bada ere 
horietako bat zuetan, hizkunt za-gaitasunari bakarrik heldu ohi izan zaio, 
hizkunt za-trebetasunak erabiliz gainera erreferent zia bezala. Gehienetan, 
hizkunt zalarit za tradizionalean, gaitasun linguistikoan kokat zen dira 
ebaluat zeko moduak. 

Proba gehienetan gaitasun fonetikoak, gramatikoak, lexikoa eta sin-
taktikoak neurt zen dira. Badira, ordea, gaitasun linguistikoaz harago 
joateko borondatea erakut si duten ikerlanak. Ikerketok muga handiak 
dituzte, ordea. Interesgarrit zat jo dugu, edozein kasutan, eredu teoriko 
horiek ikerketa errealetan nola gauzat zen diren ikustea. 

Horrela, zoriz aukeratutako hainbat ikerketatan gaitasun komunikatiboen 
ereduen oihart zuna zenbatekoa den aztertu dugu. Bilaketa sistema baten 
bitartez gaitasun komunikatiboa kont zeptua gako-hit z gisa darabilten 
ikerlanak bilatu eta horien azterketa egin dugu. 30 bat ikerketa-lan aztertu 
ditugu. Ez dira asko, baina ikerketaren egoeraren nondik norakoa ema-
ten digu aztertutako corpusak (Goikoet xea, 2006, lanean aurkituko ditu 
irakurleak erreferent ziak). Gaitasun komunikatiboaren eredu teorikoek 
bertan duten gauzapenaz honako ondorio hauek atera dit zakegu: 

1 Marko teorikoa ez da gehienetan esplizitat zen eta ez da aurretik des-
kribatu ditugun ereduen aipamenik ere egiten. 

2 Ikerketen diseinuetan oso gauza espezifi koak neurt zen dira. Ereduen 
osagai nagusien azpi-osagai baten atala adibidez eta, esan bezala, ez da 
ikerketa eremu zabalago baten baitan kokat zen. 

3 Ez dira gaitasun komunikatiboaren osagai guztiak sartzen. Egia 
esateko, zail da enpirikoki osagaiak elkarrekin lot zea, baina ahaleginik 
ere ez dugu ia aurkitu. 

4 Asmo pedagogikoak dituzten ikerketa gehienak 2. hizkunt zaren 
ikas-kunt za/irakaskunt zaren ikusmoldetik eginak dira. Deskribapen 
hut sean gerat zen diren ikerketak, berriz, lehen hizkunt zaren ikuspegi-
tik egin dira. 

5 H2ren ikuspegitik egindako ikerketarik gehienetan H 2 at zerriko 
hizkunt za da, bai etorkinek ikasi beharrekoa harrera-herrian, bai kul-
tur hizkunt za “nagusiak” (ingelesa, frant sesa...). Azken urteotan baino 
ez dira ageri berezko hizkunt za minorizatua neurt zea helburu duten 
ikerketak. 
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6 Ikerketa askoren xedea linguistikoak ez diren gaitasunak aldarrikat zea 
da. Hot s, gaitasun pragmatikoa, estrategikoa eta abarrek duten 
garrant zia probatu nahi da eta, era berean, gaitasun hauek klaseetan 
berariaz lant zeko proposamena luzat zea. Horrek erakusten digu, 
hizkunt zalarit za “tradizionala” eta “berrit zailearen” arteko auzia 
gainditu gabe dagoela oraindik. Beste ikerketa bat zuetan, metodologia 
komunikatiboaz jabetu bai, baina, ikasgelako materiala nahiz ebalua-
ziorako probak egokitu gabeak direla salat zen da. 

Beraz, gure ondorioen arabera, eredu teorikoek ez dute oraindik 
oihart zun handirik lortu ikerketa enpirikoetan. Benetan, zail gertat zen 
da ereduetako osagaiak enpirikoki neurt zen. Gainera, gaitasun ezber-
dinak praktikan elkarrengandik bereiztea zaila da. Ziurrenik, azterketa 
part zial ugari beharko dira neurketa-sistema orobilt zaileagoa sort zeko 
eta, bide batez, osagai teorikoak hobeto defi nit zeko. Osagaien arteko 
loturak ikertu beharko dira aurrerant zean eta neurt zeko tresnak berak 
hobetu. 

Laburbilduz esan genezake:

1 Zailtasunak ditugula gaitasun komunikatiboaren kont zeptua nahiz 
didaktikan nahiz ebaluazioan modu integratuan lant zeko.

2 Oihart zunik handiena lortu duten eredu teorikoak zaharrenak direla; 
hot s, osagaien defi nizio t xikiena dutenak eta azpi-gaitasunen arteko 
loturak gut xien defi nit zen dituztenak.

3 Gehien aurreratu duten eredu teorikoak, planteamendu didaktikoak 
zein ebaluat zeko moduak diskurt so gaitasunean ardazten direla.

Gaitasun komunikatiboa deskribat zeko ahalegin teorikoak bat zuk bes-
teekin alderatu genituenean argi ikusi genuen diskurt so gaitasunaren 
garrant zia handitu egin dela ereduz eredu, azpi-osagai bat gehiago izate-
tik, guztien ardat z izateraino azterturiko azken ereduetan.

Canale-n lanean (1983) aipatu zen lehen aldiz azpi-osagai gisa. Autorea 
koherent zia eta kohesioaz arduratu zen batez ere. Diskurt so gaitasunaren 
garapena Bachman-en (1990) eta Bachman eta Palmer-en (1996) lanetan 
indartu egiten da. Horrela, gramatika gaitasunarekin batera antolaketa 
gaitasunean sart zen den arren, kont zeptua zent zuz hedatu egiten dute 
autoreek genero eta testu tipologien lanetan oinarrituta. Halaber, gra-
matika gaitasuna bera ere, aldatu egingo da eredu honetan testu unitatea 
aint zat hart zearekin batera. 

Celce-Murcia, Dörnyei eta Thurrell-en ereduan (1995) diskurt so gaita-
suna beste guztien ardat z gisa dugu lehendabizikoz. Honela zioten auto-
reek: “es el eje vertebrador del concepto de Competencia Comunicativa”. 
Ideia hori, gainera, indartuz joan da denborak aurrera egin ahala. Zent zu 
horretan aipat zekoak dira Celce-Murcia eta Olshain (2001a eta b) eta 
Alcon-en (2000) lanak. 
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Diskurt so gaitasunaren aldeko hautua egiterakoan badugu beste pisuzko 
argudio bat: gure testuinguruan berbaldiaren analisiak izan duen heda-
pena. Izan ere, gure eskola sisteman azkenaldian hizkunt zalarit za aldetik 
egin diren berrikunt zarik handienak, berbaldiaren analisiaren eskutik 
egin dira. Sainz-en doktore-tesian (2001, 52-54.orr.) aurkit zen dugu gai 
honen bilketa sistematikoa.

Labur-labur azalduko dugu nola defi nit zen diren azpi-gaitasunak eredu 
honen baitan:

 • Diskurt soaren gaitasuna: Hit z, egitura, esaldi eta adierazpenak hau-
tatu, ordenatu eta antolat zean dat za, batasuna izango duen ahozko 
eta idat zizko testu bat lort zeko asmoz. Bi ardat z nagusi bereizten 
dira: 

 a) behetik gora doan mikro-maila lexiko-gramatikala, 

 b)  asmo komunikatiboaren eta testuinguru soziokulturalaren makro-
mailari dagozkion goitik beherako zeinuak. Ondorengoak dira 
osagaiak: kohesioa, deixia, Koherent zia, generoa/generoen egitura 
(eskema formalak) eta solasaren egitura. 

 • Hizkunt za gaitasuna: Usadioz gehien landu den gaitasuna da hau. 
Osagaiak ondoren zerrendat zen dira: sintaxia, morfologia, lexikoa, 
fonologia zein ortografi a. 

 • Ekint za gaitasuna: Bi osagai nagusitan banatua dago: hizkunt za 
funt zioen ezagut za eta hizketako egint za sorten ezagut za.

 • Gaitasun soziokulturala: Komunikazioaren testuinguru sozial eta kul-
tural orokorraren barruan, hiztunari mezuak egokiro adierazteko modua 
ematen dioten ezagut zak, hizkunt zaren erabilera desberdinei lotutako 
faktore pragmatikoen arabera. Aldagai soziokultural garrant zit suenak 
4 kategoriatan banatu dituzte: faktore sozial-kontestualak, egokitasun 
estilistikoaren faktoreak, faktore kulturalak eta hit zezkoak ez diren 
faktore komunikatiboak.

6. Celce-Murcia, 

Dörnyei eta 

Thurrell-en 
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64 orr.) oinarritua
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 • Estrategia gaitasuna: Komunikazio estrategien ezagut za eta estrategia 
horien erabilera kokatu dituzte gaitasun honetan. Helburu pedago-
gikoei begira egindako eredu honetan, komunikazio-estrategiak hobet si 
dituzte, horiek baitira modu esplizituenean deskribatu direnak eta 
hauek ikusten baitituzte garrant zit suenak hizkunt zaren erabilera eta 
irakaskunt za komunikatiboan.

Artikulu honetan dugun helburua gaitasun komunikatiboren kont zep-
tuaren lanketa azalt zea bada ere, irakurleari lagungarri gertatuko zaio, 
aurki, ideia orokor bat izatea artikulua oinarrit zen den tesiaren xedeez eta 
erabilitako metodologiaz.

Tesian gure hezkunt za sistemako gaztet xoen gaitasun komunikati-
boaren, eta, euskara, gaztelania eta ingelesa hizkunt zen arteko elkar 
eraginaren nondik-norakoa aztert zen dira. Bi ardat z nagusi horiek, 
gainera, bi aldagairen arabera landu ditugu: batetik, elebitasuna lort zea 
helburu duten bi eskola-ibilbide ezberdin nagusiak, nola murgilketa, 
hala berezko hizkunt za gut xiagotua iraunarazteko eredua; eta bestetik, 
ingelesaren sarrera goiztiarra zein berantiarra. Honako xedeak defi nitu 
ditugu:

1 Ikasleek euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez duten gaitasun komunika-
tiboa ezagutu nahi dugu. Gainera, gaitasun komunikatiboa neurt zeko 
modu bat proposatu nahi dugu gaitasun diskurt siboa ardat z hartuta. 

2 Ezagutu nahi dugu, bestalde, D ereduko ikasleen lehenengo hizkunt za-
ren eragina euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez duten gaitasun 
komunikatiboan. 

3 Hezkunt za eleanit zean orokortu den ingelesaren sarrera goiztiar 
part zialak ikasleek euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez duten gaitasun 
komunikatiboan duen eragina ezagutu nahi dugu. 

Metodologia kualitatiboa erabili dugu. Beraz, lagin mugatua erabili dugu 
formulatutako ikerketa-galderei erant zuna emateko. Ikerketa honetan 
DBH (Derrigorrezko Bigarren Hezkunt za) 2. mailako 13-14 urteko 24 
gaztek hartu zuten parte. Guztiak D ereduan zebilt zan baina bi aldagai 
nagusik bereizten zituzten: 

– 12k euskara dute lehen hizkunt za eta familiako hizkunt za nagusia eta 
besteek, ordea, gaztelania. 

– Gainera, 3. hizkunt za adin ezberdinetan hasi ziren ikasten. Horietako 
12 bost urterekin hasi ziren ingelesa ikasten eta beste 12ak zort zi 
urterekin.

Gaitasun komunikatiboa, beraz, azter ardat za dugu. Ikus dezagun nola 
moldatu dugun erabili dugun eredu teoriko nagusia.

7. Gure 
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Ikerketa-galderei erant zuteko, gaitasun komunikatiboaren alderdiak 
bereiztu eta nola neurtu erabaki behar izan genuen. Horretarako, Celce-
-Murcia, Dörnyei eta Thurrell-en eredua gertatu zit zaigun baliagarriena. 
Dena dela, eredu horrek asmo pedagogiko argi eta garbiak ditu. Beraz, 
moldatu behar izan dugu gure ebaluazio-asmoa aurrera eramateko. 
Aipatu taxonomia mugatua gertatu zaigu, gaitasun ezberdinen emait zak 
izan baititugu aztergai. 

Eredu horrek diskurt so gaitasunari aitort zen dion ardat z-izaerari errepa-
ratu diogu. Horregatik, gaitasun mota bakoit za isolaturik baino nahiago 
izan dugu testu beregainen baitan aztert zea. Hainbat testu-mota erabili 
ditugu, bada, ikasleen komunikazio-gaitasuna neurt zeko. Horrela, ber-
baldiaren analisiak egin duen ibilbideari lotu gat zaizkio. Gaitasun ezber-
dinen baturak ematen du pert sona bakoit zaren komunikazio gaitasuna. 
Diskurt soaren analisiak eskaini digu guk bilat zen genuen azterketa-modu 
integratua. Halaber, berbaldiaren analisiak badu beste abantaila bat ere, 
eskoletako praxia gero eta gehiago hurbilt zen ari dela hizkunt zaren ikus-
pegi honetara. 

Eredu hori oinarri hartuta egindako egokit zapenekin eta beste iturri 
bat zuetako ekarpenekin osatu dugu azterketa: 

Testu mota bakoit zean Celce-Murcia, Dörnyei eta Thurrell-en ereduko 
hizkunt za funt zioen zerrendako bat zuk aurreikusi ditugu. Hizketa-
-egint za sorten kasuan, Adam-ek (1985) aipatu moduan testu mota nagu-
siekin duten loturari jarraitu diogu. Probak deskribat zerakoan aipatu dira 
zehat zago bat zuk eta besteak. 

Ekint za gaitasunaren balorazioa ez dugu egin ereduko taxonomia eta 
errepertorioetako esaldiak aztertuz, erabilera formulaikoa begiratuta. 
Diskurt so gaitasunari aitort zen diogun ardat z-izaerari erreparatuta, testu 
mota bakoit zean aurrez defi nitu ditugu erabil daitezkeen hizkunt za-
-funt zio eta hizketa-egint zei jarri diegu arreta. Horrela, testuaren ilo-
kuziozko indarra baloratu dugu. Hot s, ikasleak asmo komunikatiboa 
emateko aukeratu dituen esaldien egokitasuna. Badakigu, errepertorio-
etan jasotako atalak ezagutu behar dituela hori egin ahal izateko, zent zu 
horretan hauen emait za den testuaren ilokuziozko indarra dugu aztergai. 
Hortaz, esaldi formulaikoen ezagut zatik harago dagoen gaitasunt zat 
jot zen dugu hau. 

Ekint za gaitasuna beste gaitasun guztien ondorioa da, besteek hut s egi-
nez gero ilokuziozko indarra desager baitaiteke. Baina beste gaitasunak 
ongi erabilita ere ez da ziurtat zen testuak duen asmo komunikatiboa ongi 
emana egongo denik. Hut segiteak, ariketaren xedea gaizki ulert zearen 
nahiz ez ulert zearen ondorio izan daitezke edota ariketaren xedea gaizki 
ekoiztearen ondorio. 

Gaitasun soziokultural, estrategiko eta linguistikoetan Celce-Murcia, 
Dörnyei eta Thurrellen ereduan jasotako edukiak izan ditugu aztergai: 
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Ereduaren autoreek dioten bezala, gaitasun soziokulturalaren arloa 
ikaragarri handia da eta, beraz, mugatua da eredua bera ere. Guk, orain-
dik, gehiago laburtu dugu arlo hori, atal zehat z jakinak bakarrik hartuz 
aztergai. Horrela, ikerketa mugat ze aldera, hit zezkoak ez diren alderdi 
komunikatiboak ez ditugu aint zat hartu. Bestetik, faktore kulturaletatik 
bakarrik kultura arteko aldeen kont zient ziari eta dialektoen erabilerari 
egingo diegu jaramon. Azken hau euskarazko ariketetan bakarrik azter-
tuko dugu. 

Hizkunt za gaitasunean zehat z-mehat z jarraitu diegu ereduko atalei, fono-
logiaren atalean izan ezik; hori, azaletik baino ez dugu ukitu. 

Diskurt so gaitasunari dagokionez, ordea, ereduko atal guztiak aztertu 
ditugun arren, testu mota bakoit zean espero ditugun testurat ze-baliabi-
deak ikert zearen ondorioz egin dugu. Horretarako, berbaldiaren analisiari 
buruz egindako ikerketetan lortutako emait zak erabili ditugu. 

Estrategia gaitasunean ereduak proposat zen dituen komunikazio-estrate-
giak aztertu ditugu, hit zezkoak batez ere. 

Bestetik, testu mota bakoit zean begiratu ditugun aztergaiak zehazteko, 
berbaldiaren analisiaren alorreko hainbat ikerlan orokor erabili ditugu 
(Bigas et al., 1994; Aznar et al., 1993; López-Oros eta Teberosky, 1996; 
Artigas, 2002; Nussbaum, 1999; Dolz, 1991). Baina, batez ere, gure 

testuinguruko hizkunt zen gaineko lanak baliatu ditugu, besteak beste: 
Idiazabal, 1992b, 1994, 1996 eta 1994-1995; Idiazabal eta Larringan, 
1996, 1997a, 1998, 1999, 2001; Almgren eta Idiazabal, 2001; Garcia-
-Azkoaga eta Idiazabal, 2003; Arano, Berazadi eta Idiazabal, 1994 eta 
1996; Bonnotte, Kaifer, Fayol eta Idiazabal, 1993; Idiazabal eta Bilbao, 

1991; Larringan, 1990, 2002; Kaifer eta del Valle, 1991; Arano, 1992; 
Plazaola, 1990a eta b; Sainz, 1990. 

Ikerketa honetan DBH (Derrigorrezko Bigarren Hezkunt za). 2. mailako 

13-14 urteko 24 gaztek hartu dute parte. Ikasle bakoit zak hainbat mota-
tako 13 testu ekoit zi ditu: 5 euskaraz, 5 gaztelaniaz eta beste 3 ingelesez. 
Ikasketa-mailari egokitutako testu motak aukeratu dira. Ikasleak elkarren 
artean alderatu ahal izateko asmoz, eta D ereduko hizkunt za helburuak 
aint zat harturik, proba berdinak erabili ditugu euskarazko nahiz gaztela-

niazko komunikazio gaitasuna neurt zeko. Hauek dira horiek: 

Idazmena 1(IDAZ 1): Argazkiaren deskribapena egitea eskatu zaie lehenda-

bizi. Idat ziz, argazkian ikusten dutena deskribat zea proposatu diegu bakarka 

egindako saioan. Horretarako, koloretako argazki bat jarri zaie mahai 

gainean.

Idazmena 2 eta 3 (IDAZ 2-3): Eskutit z formal eta informalak idaztea izan 

dira ondorengo probak. Gai gatazkat su bati buruzko eskutit z bana, idat zi 

dituzte formaltasun maila ezberdineko hart zaileei zuzenduak. Eskutit zean 

jaso behar dituzten edukiak, hizkunt za funt zioak, zehat z-mehat z adierazi 

zaizkie ikasleei. 
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Mint zamena 1 (MINT ZA 1): Ahozko proben artean, komiki baten kontaketa 

bideoz grabatu zaie. Ipurbelt z aldizkariko “Kattalingorri” pert sonaiari 

(Mattin, 1998) jazoriko gertakariak azalt zea eskatu zaie, 19 irudiko komikia 

aurrean dutelarik. 

Mint zamena 2 (MINT ZA 2): Bukat zeko, rol-jokoa egin dugu seina laguneko 

bi taldetan ikasturte bakoit zean. H1ren araberako taldekat zea prestatu dugu. 

Saio bakoit zean, eztabaidagai izango duten gaia kokat zeko bideokasete bat 

ikusi dute. Ondoren, partaide bakoit zari jokatu behar duen rolaren nondik-

-norakoa idat ziz eman eta ahoz azaldu dio ikert zaileak. Bukat zeko, kamera-

ren aurrean, telebista saio batean ari direlakoan eztabaida grabatu zaie. Nork 

bere irit zia emateari baino errazagoa begitandu zaigu aurretik adierazitako 

edukiak defendit zeari. Horregatik, hain zuzen ere, egin dugu rol jokoaren 

aldeko hautua, edukiak aurredefi nituak izaterakoan harilkat zeari errepara-

tuko zaiolakoan. Eduki topikoak erabili ditugu, rol aski ezagun sinpletuak. 

Ingelesez beste hiru proba hauek erabili ditugu:

Mint zamena 3 (MINT ZA 3): Argazkiaren ahozko deskribapena egitea eskatu 

zaie aurrena. Horretarako, leku-adizlagunak erabilt zeko aukera handia ema-

ten duen argazki bat aurkeztu diegu. Bideoz grabatu dugu banaka egindako 

deskribapena. 

Mint zamena 4 (MINT ZA 4): Ondoren, aski ezaguna den “Frog, where are 
you?” (Mayer, 1969) komikiaren ahozko kontaketa egitea eskatu zaie. 

Bideoz grabatu ditugu banaka egindako kontaketak. 

Idazmena 4 (IDAZ 4): Bukat zeko, “post-it” delako batean beren amari 

zuzendutako ohart xo jakin bat idaztea eskatu zaie. Izan ere, telefonoz jaso-

tako oharra, amari idat ziz jakinaraztea eskatu zaie. Proba honek, bada, uler-

men eta ekoizpen alderdiak hart zen ditu bere baitan. 

Testu bakoit zarekin egindako deskribapenaren adibide gisa, hauetako bat 
dakargu:

“7.2.3.1. IDAZMENA 1

Argazkiaren deskribapena egitea eskatu zaie lehendabizi. Idat ziz, argaz-
kian ikusten dutena deskribat zea proposatu diegu bakarka egindako saioan. 
Horretarako, koloretako argazki bat jarri zaie mahai gainean eta behar duten 
denbora hart zeko adierazi zaie. 

Aztergaiak bilt zeko erabilitako probak honako ezaugarriak ditu: 

Ezaugarri orokorrak hauek dira: 

Bakarka egindako idat zizko testua. 
Hiztun bakarreko testua. 

Ezaugarri kontestualak hauek dira: 

» Xedea: Ekint za diskurt sibo honekin jasot zaileari egoera bati buruzko 
informazioa ematea lortu nahi da. 

» Igorle-hart zaile harremana: Informal eta gertutasunezkot zat jo dezakegu. 

» Komunikazio-kanala: Argazki batean oinarritutako testua dugu. Ikasleak  
eskuz idat zi du paperean deskribapena argazkia bera mahai gainean 
duelarik. 
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» Erabilera esparrua: Akademikoa da. 

» Gaia: Aldizkari erreal batetik jasotako iragarki argazkia da. Testuak 
euskaraz nahiz gaztelaniaz sortu dituzten arren, argazki honek izenburu 
gisa  ingeleseko “YES” hit za dauka. Oso iradokit zailea da argazkia: pro-
duktuz betetako azoka batean hiru lagun agert zen dira ekint za ezberdinak 
egiten. 

 Ekint za horiek eta pert sona horien jatorrizko gizarteen gaineko usteek 
pisu handia izan dezakete argazkiaren deskribapenean. Deskribapen 
objektibo nahiz subjektiboa egiteko aukera ematen du argazkiak. 

Aztergai izango ditugun gaitasun komunikatiboaren alderdiak: 

Ekint za gaitasunean “zeozeren berri ematea” hizkunt za funt zioa eta “baiez-
tat zea” hizketa egint za aztertuko ditugu. 

Gaitasun soziokulturalean, egokitasun estilistikoa eta faktore kultura-
lak begiratuko ditugu. Azken faktore hauen artean kultura arteko aldeen 
kont zient ziari erreparatuko diogu. 

Gaitasun diskurt siboan honako alorrak baloratuko ditugu: 

· Deskribapenaren eskema formala: identifi kazioa, defi nizioa eta hedapena. ·
  Deskribapen mota: fi sikoa ala psikikoa. ·Erreferent ziakidetasuna eta ana-

forak ·Espazio kokapena adierazten duten antolat zaileak ·Adit z burutuga-
bearen erabilera 

Hizkunt za gaitasunean, sintaxia, morfologia, lexikoa eta ortografi a izango 
ditugu aztergai”.

Hurrengo taulan azalt zen dugu testu mota bakoit zean aztergai izan ditu-
gun Komunikazio gaitasunaren alderdiak:

EUSKARA ETA GAZTELANIA

AZTERGAIA PROBAK

IDAZ 1IDAZ 2IDAZ 3MINT 1MINT 2

Testuaren eskema formala ¸¸¸¸

Deskribapen mota ¸

Ikuspuntu narratiboa ¸

Erreferent ziakidetasuna eta 

anaforak
¸¸¸¸

DISKURT SO 

GAITASUNA

Espazio kokapena adieraz-

ten duten antolat zaileak
¸

Arrazoiak gehit zeko, 

kontrajart zeko eta konklu-

siorako antolat zaileak

¸¸¸

Gertaeren sekuent zializa-

ziorako markat zaileak
¸

Polifoniaren markat zaileak ¸

Aurkarit za juntadurako 

juntagailuak
¸¸
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EUSKARA ETA GAZTELANIA

AZTERGAIA PROBAK

IDAZ 1IDAZ 2IDAZ 3MINT 1MINT 2

Perpausa elkartuen azter-
keta

¸¸¸

DISKURT SO 

GAITASUNA

Adit zaren azterketa ¸¸

Modalizazioa ¸¸

Elkarrekint zarekin loturiko 

markat zaileak
¸

Diskurt soera ezberdinen 

t xertaketa
¸

Sintaxia ¸¸¸¸¸

HIZKUNT ZA-

GAITASUNA

Morfologia ¸¸¸¸¸

Lexikoa ¸¸¸¸¸

Fonologia ¸¸

Ortografi a ¸¸¸

EKINT ZA 
GAIT.

Hizkunt za funt zioen 

ezagut za
¸¸¸¸¸

Hizketako egint za-sorten 

ezagut za
¸¸¸¸¸

Fakt. sozial-kulturalak ¸¸¸

GAIT. SOZIO-

KULTURALA

Egokitasun estilistikoaren 

fakt.
¸¸¸¸

Fakt. Kulturalak ¸¸¸¸¸

Zerbait saihesteko edo 

murriztekoak
¸¸

ESTRATEGIA 

GAIT.

Zerbait lort zeko edo 
konpent sat zekoak

¸¸

Zerbait at zerat zeko edo 

denbora irabaztekoak
¸¸

Automonitoret zekoak ¸¸

Interakziokoak ¸¸
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INGELESA

AZTERGAIA MINT 3 MINT 4 IDAZ 4

DISKURT SO 

GAIT.

Testuaren eskema formala ¸¸¸

Deskribapen mota ¸

Ikuspuntu narratiboa ¸

Erreferent ziakidetasuna eta anaforak ¸¸

Espazio kokapena adierazten duten 

antolat zaileak
¸

Denbora adierazteko antolat zaileak ¸

Gertaeren sekuent zializaziorako 

markat zaileak
¸

Polifoniaren markat zaileak ¸

Adit zaren azterketa ¸¸¸

HIZKUNT ZA 

GAIT.

Sintaxia ¸¸¸

Morfologia ¸¸¸

Lexikoa ¸¸¸

Fonologia ¸¸

Ortografi a ¸

EKINT ZA 

GAIT.

Hizkunt za funt zioen ezagut za ¸¸¸

Hizketako egint za-sorten ezagut za ¸¸¸

GAIT. SOZIO-
KULTURALA

Egokitasun estilistikoaren fakt. ¸¸¸

ESTRATEGIA 

GAIT.

Zerbait saihesteko edo murriztekoak ¸¸

Zerbait lort zeko edo konpent sat zekoak ¸¸

Zerbait at zerat zeko edo denbora 

irabaztekoak
¸¸

Automonitoret zekoak ¸¸

Interakziokoak ¸¸

Datu-bilketaren ondoren, datu guztiak transkribatu eta ikerketa-galderen 
eta interesat zen zaizkigun azpimult zoen arabera sailkatu ditugu. Gaitasun 
komunikatiboaren aztergaien analisia testu bakoit zaren izaeraren arabe-
rakoa izan da eta analisiak egin aurretik defi nitua ut zi dugu. Esate bate-
rako, honela defi nitu dugu ekint za gaitasunean espero genuena:

“1.- Ekint za gaitasuna. 

Hizkunt za funt zioen eta hizketa egint zen ezagut za: IDAZ 1, IDAZ 2, IDAZ 3, 
MINT 1, MINT 2, MINT 3, MINT 4, IDAZ 4 

Atal honetan, aurretik aurkeztu ditugun ezaugarri kontestualei egokit zen 
asmat zea baloratuko dugu. Hain zuzen ere, Celce-Murcia, Dörnyei eta 
Thurrellen (1995) ereduan eta Adamen (1985) lanetan azaldutako hizkunt za 
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funt zio eta hizketa egint zen ezagut zaren bitartez, ikaslearen lana testuingu-
ruaren zati den asmo komunikatiboari behar bezala egokit zen zaion ikusiko 
dugu. Ekoizpen testuingurura, zehazki, ekint za diskurt sibo bakoit zarekin 
jasot zailearengan lortu nahi den efektura testua ongi egokit zen den intere-
sat zen zaigu. Horrela, ikasleak sortutako testua ariketaren xedea lort zera 
begira dagoen aztertuko dugu. Proba ezberdinek hizkunt za funt zio eta 
hizketa egint za askotarikoak ezagut zea eskat zen dutenez, ekint za gaitasuna-
ren nondik norako nagusia jaso ahal izango dugu.”

Bukat zeko, emait zak ikerketa-galderen arabera eman ditugu. Luze joko 
liguke ikerketaren emait zetan nahiz ondorioetan gaitasun komunikati-
boaren formulazioa nolakoa izan den ikusteak. Beraz, tesira (Goikoet xea, 
2006) igort zen dut irakurlea.

Gaitasun komunikatiboaren eredu teorikoaren aplikazioaz aipa liteke, 
gaitasun komunikatiboen eredu teorikoa osatuko duen ahalegina dugula 
lan hau. Eredu teorikoetan zedarritutako osagaiak hizkunt za-ekoizpen 
errealetara ekarri eta modu integratuan aztert zeko modu bat ekarri dugu. 
Guk proposatutako bideak ez ditu erabat gaindit zen ereduen gainean 
aipat zen genituen gabeziak, hala nola, osagaien arteko hierarkizazio 
falta eta erabilt zen diren kont zeptuen nahaspila. Hala ere, gure lanak 
lagun diezaieke gaitasun komunikatiboaren eredu teorikoa ikasgeletako 
didaktika nahiz hizkunt za-ebaluaziora moldatu beharrean daudenei. 
Hizkunt zaren kalitatea parametro komunikatiboetara ekart zen saiatu 
gara. Hainbat ekarpen teoriko egin dira egokitasuna ardat z bihurtuta 
(Idiazabal eta Larringan, 2004; Euskararen Aholku Bat zordea, 2004). 
Gure ikerketak ikuspegi komunikatiboa hizkunt zaren azterketara dakar, 
gaitasun komunikatiboaren kont zeptua neurketa eta azterketa beharretara 
egokituz. 

Horregatik, hizkunt za minorizatuen gainean lanean diharduen komuni-
tate zientifi koaren aldetik, gure aburuz garrant zi handiagoa eman beharko 
lit zaioke gaitasun komunikatiboaren gaiari. Izan ere, ikasleen errendi-
mendua bult zat zeko eta neurt zeko orduan gaitasun komunikatiboaren 
osagaiek lanketa zehat z eta sakonagoa behar dute izan. Are gehiago 
inplikatutako hizkunt zak bi baino gehiago direnean, osagai ezberdinak 
garat zeko curriculuma osatu eta hizkunt za ezberdinen planteamendu 
bateratuaren bitartez lortuko genuke errendimendu hobe eta aberat sagoa. 
Garrant zit sua gertatuko lit zaiguke, bestalde, inplikatutako hizkunt za 
guztien deskribapen komunikatiboa (ez soilik linguistikoa), ahal den neu-
rrian, zehaztuagoa izango bagenu; berdintasun eta ezberdintasunei etekin 
hobea aterako baikenieke curriculumean ongi integratuz gero. Gainera, 
batetik, H 1n ikasitakoa H 2 edo H 3ren jabekunt za prozesuan t xertatu 
beharko genuke eta, bestetik, 2H/3Hren ikaskunt za H 1n ant zeman diren 
akat sak zuzent zeko erabili beharko genuke. Azkenik, ozen aldarrikatu 
beharko lit zateke eleanit zen gaitasunaren berezko izaera. 

10. Ondorioz
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