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LABURDUREN ESANAHIA

ad. aditza
adib. adibidez
adj. adjektiboa
e espamiera
e.b. esate baterako
etab. eta abar
f frantsesa
h.d. hau da
hal. halaber
I ingelesa
ik. ikus
IZ. izena
SIn. smommoa
vs. versus



NORA ERABILI HIZTEGIA

1. Lehen atala: euskara/erdarak

a) Definizioen mikroegitura.
Hau da oinarrizko formatuaren egitura: Euskarazko sarrera (letra beltzean),

definizioa eta erdarak. Erdara bakoitza laburdura baten bitartez identifikatzen da:
e (espainiera), f (frantsesa) eta i (ingelesa).

Epidiaskopio

Bai objektu gardenak, bai opakoak proiektatzeko balio duen proiektorea.
e epidiascopio
f epidiascope
i epidiascope

Sinonimoak sin. definizioaren aurretik doaz.

Ekintza-seriea

Sin.: Gouin-en seriea.

Aldi berean burutzen ari diren ekintzak adierazten dituzten esakuneak
osatzen duten seriea, adibidez: «Zutik jartzen ari naiz», etab.
e serie de acciones; serie de Gouin
f série d'actions; série de Gouin
i action series; Gouin series

Euskarako sarrerak adiera bat baino gehiago dituenean, formatua errepikatu
egiten da adierak hainbat bider, adiera bakoitzari dagozkion erdarak definizio
bakoitzaren azpian emanda.
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Erantzun zuzena

l. Aukera anitzeko item batean aukera egokia.
e respuesta correcta
f réponse correcte
i key

2. Sin.: Erantzun eredua.
Hizkuntz laborategiko ariketetan ikaslearen erantzunarentzako pausaldiaren

ondoren entzuten den erantzuna.
e respuesta modelo; respuesta correcta
f réponse exacte
i model response

Definitzen ez diren sinonimoak sarrera definitura bidaltzen dira ik. dei baten
bidez. Honek ez du esan nahi definizioa daramana lehenesten edo hobesten
denik.

Eritzi-hutsunea

Ik. Eritzi-hutsartea.

2. Bigarren ataJa: erdarak/ euskara

Hiztegiaren bigarren atalean espainiera/euskara, frantsesa/euskara eta inge-
Jesa/euskara aurkitzen dira, UZElko hiztegietan ohizkoa den moduan emanak.

Erdal sarrera sinonimodunak, multzo oso bezala eskaintzen dira normalean,
sarrera izatea tokatzen zaiona beltzean eta bestea(k) haren azpian.

amorce
clé
stimulus

eragingarri
estimulu

dé
amorce
stimulus

eragmgarn
estimulu

stimuJus
amorce
clé

Hala ere, konbinazio biei elkarrengandik hurbil egotea tokatzen zitzaienean,
bat ezabatu egin da.

eragmgarn
estimulu

rote Jearning
rote memorisation

ikaskuntza mekaniko
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rote miie!ñiuriMtWL-=====--==~b~ltft"tz'l:rñR
rote:Jl~ClU'Rg---

Erdaretako adjektibo erreferentzialen sarreren azpian adjektibo hori darama-
ten beste termino konplexu batzuk jarri dira. Honen arrazoia hauxe da: adjektibo
erreferentzialen ordainak euskaraz batzuetan konposizio bidez, beste batzuetan
izenlagun baten bidez eta bestetan adjektibo erreferentziala mailagatuz ematen
dira. Esate baterako situacional batzuetan egoerazko izango da, beste batzuetan
egoera bidezko, bestetan situazional, etab.

Noiz erabili behar den bat eta noiz beste bat modu orokorrean esaterik ez dago,
baina adibideak ikusiz argiago geratzen da arazoa:

situacional
contexto situacional
contexto social
contexto de situación

drill situacional

enfoque situacional
planteamiento situacional

enseñanza situacional

método situacional

syllabus situacional

egoerazko testuinguru

egoera bidezko drill

ikuspegi situazional
planteamendu situazional

irakaskuntza situazional

metodo situazional

syllabus situazional
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AURKEZPENA

Sorrera-sorreratik somatu zuen HABEk Glotodidaktika-hietegia lantzeko pre-
mia. Eta hasi ere, berehala hasi zen. Prcgramazio-liburuak, ZUTABE aldirkaria,
ITZULPEN SAILAko aleak ... saialeku paregabeak gertatu zairkio Glotodidakti-
karen eremua finkatu, erdal hitzen ordainak bilatu, alde; eta molde; erabili, eta
pixkana-pixkana taxutzeko. Ez zen, ordea, nahikoa. Baren tartean zalantearen bat
edo beste, oraindik erabili gabeko hitzik, gehiegi jorratu gabeko alorrik ... Eta HA-
BEk UZElrajo ruen bere kerka eta iritriekin, testu eta rerrendekin, bibliografia eta
glosarioekin. UZElk enbidoa jaso, eta hau duru ondorena: GLOTODIDAKTI-
KA-HIZTEGIA. Asmatu dugulakoan gaude. Izango ahal da euskararen irakas-
kuntzaren onerako.

Joxe Joan G. de TXABARRI
HABEren Zurendari Orokorra
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HITZAURREA

Hiztegi hau helduen alfabetatze- eta berreuskalduntze-lanetan dihardutenentzat
pentsatua da, h.d., euskara irakasten dutenei beren lanbideko terminologia teknikoa
finkatzen laguntreko.

Baten batek galde lerake ez ote den bitxia euskara irakasten dutenak beren
lanbideko gorabeherei bururko euskal hitzetan zalantzatan ibiltzea. Galdetraile ho-
rri erantzun lekioke medikuak ere gaixotren direla eta, osasun-arloko adibideari
jarraiki, hizkuntza ajeatuari erremedioek ere burukomina ematen diotela.

Caldetraile biekor hori ulertzaile makalagoa es; balite, berehalaxe jabetuko li-
tzateke, aditzera eman nahi izan raionar: hizkuntraren irakaskunteak, beste edozein
lanbidek bezalaxe, bere terminologia teknikoa finkatzeko, lanak iza ten dituela edo-
zein hizkuntzatan, eta delako hizkuntza hori aparretan dabilenetakoa es; bada, baizik
eta lurjota eta burua altxa erinda baldin badago, are gehiago kostazen dela egiteko
hori.

Hirkuntr irakaskuntzaren hietegia egiten ahalegindu garela esatea gehiegizkoa
litrateke. Izan ere, anit; emgumendu-esparrutako ekarpenak batzen bait dira ihar-
duera honetan, bai Hizkuntzalaritmkoak, bai Psikologiakoak; Pedagogiakoekin edo
Andragogiakoekin batera, Soziolinguistikakoak, etab. Hautatutako eremuaren mu-
gak gainditzeko gehiegieko erreparorik gabe beharrezko ikusi dugunean irtenaldiak
egin baditugu ere, gehienbat glotodidaktika hartu dugu hiriegi honen erdigunetzat.

Arrazoi bat baino gehiago izan dugu horrela jokatreko, Batetik, UZEln bertan
eginiko Hizkuntzalaritza eta Psikologia hiztegietan azaltzen diren gauzak hemen
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errepikatrea alfer-lana litzatekeela uste izan dugulako. Gainera, terminologi lanean
oso beharrerkoa delako tamaina batetik gorako kontzeptu-multzoak lantzeari itruri
egitea, denbora eta kostua neurrir kanpokoak gerta es; daitezen.

Aekenik, hizkuntzen irakaskuntzan -edo hizkuntzen ikaskuntran, prozesuan
protagonista nor den azpimarratrea maite dutenek esaten duten bezalo-: didaktika
datekeelako zueen-rurenean eskuhartzen duena eta beste hainbat zientzia eta jakin-
trari dei egiten diena.

Helduen ikaskuntr prozesua, edo bestela esateko , bigarren hirkuntearena eta
hizkuntza arrotzena izan dira gogoan eta er ama-hiekuntzarena. Aukera honen
arraeoia bistakoa da) hirtegia egiteko mandatua HABEk egin zigune«.

Lau hizkuntmtan daude jarrita terminoak hiztegi honetan: euskarar, gaetela-
niar, frantseser eta ingelesez; lnor et: da harrituko aitortzen badugu euskarazko
hitzak, batruetan, erabili izan diren soluziobide desberdinen arteko aukera egine;
jarri direla, bestetan proposamenak egitera ausartu garela eta ia beti buruhausteak eta
ertabaidak rirela medio heldu garela euskal hitzak hautatzera. Behar gorriak auke-
rak nolanahi egiteko eskubiderik er duela ematen badakigunee, arretar ibilteen saiatu
gara euskal hitrok jartzean, baina hirtegiaren helburua ere bete nahi genuener,
kontreptuak hiztegian egon behar duela pentsatu dugun gurtietan, hari dagokion
euskal hitzen bat jarri beharrean geunden.

Beste hirkuntretan ez dugu era berean jokatu. Oso kasu bakanetan erik, ingele-
seeko hitza jarri egin da eta, ahal izan den gurtietan, testuinguru egokiren batean
erabilita aurkitu ondoren jarri ere. Hizkuntzen irakaskuntzaz bate; ere ingelesez
idazten denez, ia kontreptu gurtientrat aurkitu ahal izan dira hirkuntra honetako
ordainak. Frantsese; eta batipat gaztelaniar gai honi burueko produkeioa askor
urriagoa izanik, nekezago aurkitzen da renbait kontzepturi dagokion terminoa tes-
tuinguru egokian txertaturik. Horregatik, euskararen kasuan, helburuak eraginda,
gure buruari opa izan diogun ausardia hori, e: dugu gaztelaniarako etafrantseserako
erabili, eta behin baino gehiagotan sumatuko da hizkunt:a horietako terminoaren
falta.

Kontreptu gurtiak euskora; definituta eman eta definirioen aepian beste hizkun-
tzetako hit; baliokideak ipini dira. Definirioa ematea beharrezkoa dela pentsatu
dugu, horixe delako, ha in zuren, lanaren abiaburua. Kontreptuetatik abiatu gara eta
er hauek hizkuntra batean edo bestean duten formatik; hitzaren formari ez-ikusia
egitea hobe dela eta, bate: ere, posible dela sinesten es; dugun arren. Inoi; kontrakoa
ere gertatu eaigu. Adibidez, jakin badakigu, guk Alfabetatzea esaten dugunean,
euskara gogoan ieanda, eta Hego Amerika edo Afrikari burur gaztelaniar alfabeti-
zación esaten denean, oso kontzeptu diferenteak aipoiu nahi direla. Hala ere, balio-
kidetzat jo ditugu hiti; biok.

Kontzeptuak: zedarritzea ei; da inoir iraten samurra, baina esku artean dugun
artergai honetan gutxiago. lkuspegi desberdinetatik abiatue..joera edo eskola diferen-
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tetan kokaturik, nork bere kontreptu-mundua eta bere terminologia garatu duenez;
dena nahasiago eta katramilatuago azaltzen da. Hizkuniralaritran estrukturalismo-
tik gramatika sortzailera gaurak aldatu egin ziren. Aldaketa hauen eragine; eta
ezagutraren psikologiak ere bultzatuta, hiekuntzaren ikaskuntzari burur behavioris-
tek ruten ikuspegia zalontraian jarri zen. Gertakari hauek denak e: dira alferrik
pasatren; beren marka urten dute terminologian. Zenbait autorerentzat learning eta
acquisition (guk euskara; ikaskuntza eta eskurapena hurrener hurren deitu
ditugunak) nahastu ezineekoak dira. Beste batzuek, ordea, puntu horreta: teorizateen
ari direnean bereirkuntza egiten dute, baina, gero, hitzetik hortzera erabiltzen dute
bata zein bestea, teoria hutsaren mailatik eguneroko irakaskuntzaren hegalaldi apa-
lagoetara jaitsi ahala. Beste batzuetan errealitate berbera deskribatzen da, baina,
bataiatzeko garaian, bakoitzak berea egiten duo Esate baterako, bigarren hiekuntea
erabat menderatzera iritsi gabe ere, beren erara moldatzen diren ikasleek erregela
batruk erabiltren diturtela eta hizkuntr sistema propio batenjabe direla autore askok
esaten dute, baina batek dialekto idiosinkratikoa esango dio horri, besteak tarte-
ko hizkuntza, hirugarrenak hurbilketazko sistema, etab.

Izendapen hauetako batzuk autore bakarrak erabiltzen ditu batzuetan, beste ba-
truetan, berrir, hedatu egiten dira. Hirtegigileak er daki askotan zer egin. Asko dira
banalerro lausoak diturten kontreptu mugakideak. Bestalde, lau hizkuntzatako hi-
teak kontzeptu horiekin eta beraien artean parekatzerakoan, istilu izugarriak sorteen
dira. Adibideren bat ekarriko dut hona, diodanaren argigarri: Non daude ondoko hite;
hauek eta aditzera ematen diturten kontzeptuek beren artean diturten. mugak eta
nolakoak dira erlarioak?

ingelesezko: witticism, proverbe, adage, saying, turn of phrase, idiom,
idiomatic expression, formulaic expression, routine, formula.

frantseseeko: mot d'esprit, proverbe, adage, dicton, maxime, tour,
tournure, locution, formule.

espainierazko: dicho, ocurrencia, salida, refrán, proverbio, adagio, sen-
tencia, máxima, giro (idiomático), frase idiomática, locución,
modismo.

euskarazko: ateraldi, ditxo, atsotitz, errefrau, esaera, esakera, idiotis-
mo, lokuzio.

Beste erer baino lehen aitortuko dugu, hit; hauek Glotodidaktika gaitzat duen
hi;::,tegibatean lekurik izan behar duten erabakitrean ere ealantrak izan ditugula.
Zueen ala oker, sartu egin ditugu, hizkuntzaren ikaskuntzan zailtasun berezia duen
alderdi bati lotuta daudelakoan. Euskara ikasten ari den batentzat bereriki railak
dira ulertzen eta erabiltzen: las ter aterako dizkigu horrek eltzetik babak, hori
ez da ahuntzaren gauerdiko eztula, zenbat buru hainbat aburu, txerri
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goseak ezkurra amets, zozoak beleari ipurbeltz, hanka-joko galanta era-
man zuen, besteren etxean erraz hazitzen dira haurrak, buru-belarri sartu
zen lanean, etab.

Aipatu ditugun euskarazka «esakune» horiek eta aipa daiterkeen beste asko es;
dira denak tankera berberekoak: batru]: esaldi osoak dira, beste batruei aditza falta
eaie, batzuk zentzu zuzenean erabiltzen dira, beste batzuek zentzu figuratua dute
beti, batruetan errima azaltzen da, bestetan eZJ batzuek tradiziorko jakinduriaren
azalpen solemnea egiten dute, beste batruk barregarriak dira, etab.

Guziiek badute, hala ere, antreko egiten dituen ezaugarri bat: errepikatuaren
errepikatuz klitxe moduan erabiliak izatera heldu direnformak direla. Terminologia-
ren ikuspegitik hit: bakoitza esparru baten barnean definirio bati egokitzea da helbu-
rua. Jomuga hori e: da bete ahal iza ten beti-beti, lehendikako esanahiak zerbait
murriztu edo bortxatu gabe eta, gainera, aukerak nahikoa era arbitrarioan egin behar
iza ten dira.

Guk, aipatutako kasu horretan, aukerak egin ditugu eta mugak ipiniren saiatu
garaJ bate; ere definizioen bider. Horrek es; du esan nahi bestelako aukerak egin et:
riterkeenik. Standardirarioak bere; duen arbitrariotasun-tasa nabarmentzen da he-
men. Dena den, hitzak eta kontzeptuak nahas-mahas erabilteea ei; da egokia hizkera
profesionalean, bera; kirurgia txiki hau onartu beharra dago.

Arretarik handienar ibilita ere, horrelako hiztegi bat hutsegiterik gabea eta era-
biltzaile guztien gustokoa iratea, mundu honetan gertatzen es; den miraria litzateke.
Hiekuntren irakaskuntrako gaiak euskara; erabiltzen dituztenek epaituko gaiturie
aurreranirean, erabileraren bidez, Hemen proposatu ditugun hitzak eta erirpideak
onartren eta erabiltzen diren heinean esan ahal irango da hirtegi honek arrakasta
izan duela; bestela, eskainitako guriia urre gorria irango bolit: ere, erabili ezean,
balio gutxiko gertatuko litzateke.

Ohartxo bat besterik ei: amaitu baino lehen: definizioen zerrendan bi sarrera
sinonimotzat hartu direnean, definizioa es; da bietan errepikatu eta definiziorik gabe-
ko sarreraren aepian dei bat jarri dugu, beste sinonimoan definirioa aurkituko dela
adierazir. Sistema honek es;dio sinonimotako bati (definirioa azpian duenari) lehen-
tasunik eman nahi.

A. Sagarna
Donostia, 1987ko Maiatrak 6
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EUSKARA-ESPAINIERA-FRANTSESA-
-INGELESA





A
AAG

Ik. Aukera anitzeko galdera.

Abiaburuko hizkuntza

Ik. Iturburu-hizkuntza.

Adibidea

Elementu bat, talde edo mota oso
baten ezaugarriak dituena eta multzoa
nolakoa den ulertzen laguntzeko erabil-
tzen dena. Batzuetan, antzerako emaitzak
lortzen ahalegintzeko eredutzat jartzen
da.

e ejemplo
f exemple

example; instance

Adierazpen idatzi(zko)a

Ahozko mintzaira grafikoki azaltzeko
onartutako zeinuak erabiliz, egiten den
adierazpena.

e expresión escrita
f expression écrite

written expression

Aditz-

Ik. Aditzezkoa.

Aditzezko
Hal.: Aditz-

Aditza duena, aditzari buruzkoa. Adi-
bidez: aditz-jokoa, aditzezko esaldia.

e verbal
f verbal

verbal

Adoste integratiboa

Ideia berriak irakasten direnean,
aldez aurretik ikasitako gaiekin harmo-
nian jartzeko eta batzeko ahalegina.
Antzeko ideiak erlazionatuz eta itxuraz

Ahozko ariketa

antzekoak diren gauzen arteko diferen-
tziak nabarmenduz lortzen da hau.
e conformación integrativa
f conciliation intégrative

integrative reconciliation

Aholku bidezko ikaskuntza
Psikoterapiatik Curran-ek eratorri-

tako lanarekin lotuta dagoen ikasteko era
bat. «Laguntzaileak» (irakasleak) elka-
rrizketa aurrera eramaten laguntzen dio
ikasle-taldeari, esan nahi dutena formula-
tuz baina hizkuntz irakaskuntza nabari-
rik gabe. Lagun tzailearen eta ikasleen
artean harreman estuak sortzeari garran-
tzi handia ematen zaio.
e
f

counselling learning

Ahoskatu
Hitzak ebaki, batez ere era argian egi-

ten denean.
e vocalizar
f vocaliser

vocalize

Ahoskuntza
Ik. Ebakera.

Ahoskuntz ariketa
Ik. Ebakera-ariketa.

Ahozko
Ahoaren bidezko. Adibidez, ahozko

mintzaira.

Ahozko adierazpena
Esanez (eta ez idatziz) egiten den

adierazpena.
e expresión oral
f expression orale

oral express ion

Ahozko ariketa
Ahozko hizkuntza erabiliz burutzen

den ariketa.

e ejercicio oral
f exercice oral

oral exercise
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Ahozko azterketa

Ahozko azterketa

Ikasleak ahozko hizkuntza erabiliz
egiten den ebaluazio-azterketa,

e examen oral
f examen oral

oral examination

Ahozko hizkuntza

Sin.: Ahozko mintzaira

Soinu artikulatuzko zeinuak erabil-
tzen dituen giza mezuak transmititzeko
sistema.

e lengua oral; lengua hablada
f langue orale; langue parlée

oral language; spoken language

Ahozko komunikazioa

Soinuzko hizkuntz zeinuen bidez
burutzen den komunikazioa.

e comunicación oral; comunicación ha-
blada

f communication orale
oral communication

Ahozko mintzaira

Ik. Ahozko hizkuntza.

Ahozko praktika

Ahozko hizkuntza erabiliz ikaskuntza
bultzatzeko egiten den iharduna.

e práctica oral
f pratique orale
i oral practice

Ahozko proba
Ikasleak ahozko hizkuntza erabiliz

egiten den ebaluazio-proba.

e prueba oral
f épreuve orale

oral test

Akomodazioa

Ik. Egokiera.

Aktibatu

Hizkuntz elementu bat ulertzen duen
baina aktiboki erabili ezin duen ikasle ba-
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ti, behar duenean elementu hori erabil-
tzeko gai izatera hel dadin, ahozko prak-
tika gehiago eragin.

e activar
f activer

activate

Aktiboa

1. Zenbaitek mintzamenarekin eta
idazmenarekin lotuta dauden trebetasun,
iharduera, ezagutza, etab. aktiboak direla
esaten duo

2. Parte hartzean, benetako kornuni-
kazio-egoeretatik hurbil dauden ihardue-
retan, ariketa praktikoetan oinarritu-
takoa.

e activo
f actif

active

Aktibotasuna

Aktiboa denaren ezaugarria.

e actividad
f activité
i activity

Aktualizazioa

Ik. Performantzia.

Alderantzizko itzulpena

Ama-hizkuntzatik hizkuntza arrotz
batera egindako itzulpena.

e traducción inversa
f thérne

translation into the foreign language

Aldez aurreko galdera

Ikasleei, testu bat lehenengo aldiz ira-
kurri edo entzun aurretik egiten zaizkien
galderetako bakoitza. Hauen helburua
tes tu aren pun tu nagusietan arreta j artzen
ikasleei laguntzea da.

e pregunta previa
f question préalable

pre-question



Aldez aurreko irakaskuntza
Testu batean azaltzera doan hizkuntz

elementu bat isolatu eta irakasteko
ekintza.
e enseñanza previa
f enseignement préalable

pre-teaching

Aldi isila
Ikasleak oraindik hitz egiteko adinako

gaitasunik ez duen aldia. Ordu gutxitatik
zenbait hilabeterainokoa izan daiteke.
e
f
i silent period

Aldibereko itzulpena
Hiztun bat hizketan ari den bitartean

hark esaten duena etengabe itzultzeko
ekintza.
e traducción simultánea
f traduction simultannée
i live translation; simultaneous interpre-

tation

Alfabetatu
Hizkuntza bat mintzatzen dakienari

hizkuntza horretan irakurtzen eta idazten
irakastea edo hizkuntza bat mintzatzen
dakienak hizkuntza horretan irakurtzen
eta idazten ikastea.
e alfabetizar
f alphabétiser
i make literate

Alfabetatzea
Hizkuntza batez mintzatzen badakite-

nek hizkuntza horretan irakurtzen eta
idazten ikas dezaten burutzen diren ihar-
dueren multzoa.
e alfabetización
f alphabétisation
i literacy training

Alfabetatze-ikastaroa
Hizkuntza batez mintzatzen badakite-

nei hizkuntza horretan irakurtzen eta
idazten irakasteko ikastaroa.
e curso de alfabetización
f cours d'alphabétisation
i literacy course

Analisi kontrastiboa

Ama-hizkuntza

Etxean ikasitako lehen hizkuntza.

e lengua materna
f langue maternelle
i mother tongue

Analfabetoa

Irakurtzen eta idazten ez dakien per-
tsona, trebetasun horiek normal ean esku-
ratzen diren adina pasata gero.

e analfabeto
f analphabéte

illiterate

Analfabeto funtzionala

Bizimodu sozialeko ihardueratan ira-
kurketaz eta idazketaz baliatuz, behar
bezala komunikatzeko trebetasunik ez
duen pertsona.

e analfabeto funcional
f analphabete fonctionnel
i functional illiterate

Analisi gramatikala

Sin.: Gramatikazko analisia

Esakune bateko hitzen izaeraren eta
funtzioaren azterketa.

e análisis gramatical
f analyse grammaticale

grammatical analysis

Analisi kontrastiboa

Bi hizkuntzaren hizkuntz sistemen
konparazioa. Hizkuntzalaritza estruktu-
ralista hizkuntz irakaskuntzan aplikatuz,
1950 eta 1960. urteen hamarkadetan
garatu eta erabili zen analisi kontrastiboa
eta ondoko ideietan oinarrituta dago:

a) Hizkuntza berri bat ikastekoan era-
gozpenik handienak lehen hizkuntza-
ren interferentziak ezartzen ditu.

b) Eragozpen horiek aurresan daitezke
analisi kontrastiboaren bidez.
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Analisi kontrastiboa

c) Irakasmaterialak balia daitezke analisi
kontrastiboaz interferentziaren ondo-
rioak gutxitzeko.

Analisi kontrastiboak arrakasta han-
diagoa izan zuen fonologian beste hiz-
kuntz arlo batzuetan baino eta 1970.
urtearen hamarkadan baztertuta geratuz
joan zen, ikasteko eragozpenen esplika-
ziotzat interferentziak ez ziren beste fak-
tore batzuk hartzen hasi zirenean. Azken
urteotan analisi kontrastiboa beste hiz-
kuntz arlo batzuei aplikatu zaie, hala nola
berbaldiari; kasu honetan berbaldiaren
analisi kontrastibo esaten zaio.

e análisis contrastivo
f analyse contrastive

contrastive analysis

Analisi kontrastiboaren hipotesia

Hizkuntzen irakaskuntzari buruzko
ikerketan erabilitako hipotesi bat, lehe-
nengo hizkuntzaren eta bigarren hizkun-
tzaren egiturak diferenteak direnean lehe-
nengo hizkuntzaren egitura isladatzen
duten hutsegiteak agertuko direla eta bi
hizkuntzetako egiturak berdinak direnean
hutsegiterik ez dela agertuko dioena.

e hipótesis del análisis contrastivo
f hypothése de l'analyse contrastive

contrastive analysis hypothesis

Analitikoa

Hizkuntzen irakaskuntzan, globala ez
dena. Ataletan osotasunean baino gehia-
go oinarritzen dena.

e analítico
f analytique

analytic(al)

Analogia

Hitz bat edo perpaus-egitura bat
antzeko hitz edo perpaus-egitura ezagun
batea n oinarrituz eratzeko abilezia.

e analogía
f analogie

analogy
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Andragogia

Helduei ikasten laguntzeko artea eta
zientzia. Helduen hezkuntzaren teoria,
prozesuak eta teknologia.

e andragogía
f andragogie

andragogy

Andragogikoa

Andragogiazkoa edo andragogiari bu-
ruzkoa.

e andragógico
f andragogique

andragogic( al)

Anomia

Inmigranteek bizitzera joan diren
lekuko hiztunen komunitatearekin identi-
fikatzeko ezintasuna dutenean izaten
duten desorientazio-sentipena.

e anomia
f ano mi e

anorrue

Araua

Ahozko mintzairan edo idatzian,
egoera edo xede jakin baterako erabilera
egokitzat hartzen dena, talde edo komu-
nitate jakin baten barnean. Egoera infor-
mal bati dagokion araua eta egoera for-
mal bati dagokiona oso diferenteak izan
daitezke. Adibidez: herri txiki bateko
ostatu batean sartzean, bertan jende eza-
guna egonez gero, eup! esa tea ontzat
ematen den bezala, hori bera, legebiltza-
rreko hitzaldi bati hasiera emateko erabil-
tzea ez litzateke onartuko.

e norma
f norme

norm

Arauaren araberako testa

Erreferentzi gisa ikasle jakin baten
edo ikasle-talde baten puntuazioak har-
tuz beste ikasle edo ikasle-talde baten
performantzia neurtzeko testa. Bi pun-
tuazioak konparatzen direnez, neurketa



hori arauzkotzat hartutako performan-
tziarekiko erlatiboa da.

e test normativo
f

norm referenced test

Arbel magnetikoa
Arbel antzeko plaka magnetikoa, non

itsats bait daitezke irudiak imanen bidez,
dela hauek irudiei azpitik eusten dietela-
rik, dela imanek irudiak azpian hartzen
dituztelarik. Imanen erabilerari esker,
aise higi daitezke irudiak arbelean zehar.

e tablero magnético
f tableau magnétique
i magnet board

Argibideak
Azterketariari ematen zaion informa-

zioa, testa nola be te jakin dezan.
e instrucciones
f instructions

rubric; instructions

Argibideak ematea
Talde-Ianari ekin baino lehen, egin

beharreko lanari buruzko datuak, denbo-
raren erabilerari buruzko aholkuak,
arauak, etab. aurkezteko ekintza.

e briefing
f briefing
i briefing

Ariketa
Aldez aurretik aurkeztutako eta espli-

katutako hizkuntz elementuak asimila-
tzea eta eskuragarri bihurtzea helburu-
tzat duen iharduera, metodologi printzi-
piotan oinarritua.

e eJercICIO
f exercice
i exercise

Ariketa analitikoa
Egitura bereziren bat lantzeko an-

keta.
e ejercicio analítico
f exercice analytique

analytic(al) exercise

Ariketa gramatikala

Ariketa estrukturala

Metodo audiolingualak garatutako
dril!-mota. Era honetako ariketetan ikas-
leei eskema gramatikal bat manipula
dezaten eskatzen zaie, horrela egitura
bera duten kasuetan eskema aplikatzen
ikasiko dutelakoan. Hasieran perpaus bat
ematen zaio ikasleari errepika dezan eta
ondoren estimuluak ematen zaizkio oina-
rrizko egiturari aldaketak eragin die-
zaizkion. Adibidez:

Hasierako perpausa:
Gaur azokan garta erosi dugu

Eragingarria:
Ela alzo?

Erantzuna:
Alzo azokan gazta erosi
genuen

e ejercicio estructural
f exercice structural; pattern drill

pattern dril!; pattern practice

Ariketa formala
Forma bat lantzea soilik suposatzen

duen ariketa, benetako komunikaziorik
gabe.

e ejercicio formal
f exercice formel
i formal exercise

Ariketa globala
Hizkuntz puntu bat bakarrik edo tre-

betasun bat bakarrik landu beharrean,
aldi berean zenbait hizkuntz puntu eta
trebetasun lantzen dituen ariketa.

e ejercicio global
f exercice global

global exercise

Ariketa gramatikala
Sin.: Gramatika-ariketa

Alderdi gramatikalen bat lantzeko
ariketa.

e ejercicio gramatical
f exercice grammatical

grammatical exercise
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Ariketa idatzi(zko)a

Ariketa idatzi(zko)a

Hizkuntza idatziz erabiltzea eskatzen
duen ariketa.

e ejercicio escrito
f exercice écrit

written exercise

Ariketa intentsiboa

Denbora laburrean ariketa-lan ugan
eragiten duena.

e ejercicio intensivo
f exercice intensif
i intensive exercise

Ariketa komunikatiboa

Ik. Komunikazio-ariketa.

Ariketa kontrolatua

Egiteko era, nahiz erabili beharreko
hizkuntz elementuak, etab. oso zehaztuak
dituen ariketa.

e ejercicio controlado
f exercice controlé

controlled exercise

Ariketa librea

Errepikazko ariketa mekanikoari kon-
trajarririk, ikaslearen aldetik jokabidea
eta hizkuntzaren erabilera hautatzeko
bidea ematen duen ariketa.

e ejercicio libre
f exercice libre

free exercise

Artikulazio-metodoa

Soinuak sortzeko behar diren fonazio-
-organoen higiduren ezagutza zehatzaz
baliatuz, haien ahoskuntza zuzena lor-
tzen saiatzen den metodoa. Ez ditu ain-
tzakotzat hartzen entzuteak ahoskatzean
duen eragina edo elementu prosodikoak
eta fonetikaren alderdi suprasegmenta-
lak. Aldiz, ahoskuntzaren alderdi kon-
tzientea azpimarratzen duo

e método articulatorio
f méthode articulatoire
i articulatory method
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Asimilazioa

Mintzamena lantzeko prozesuaren
lehen fasea, hizkuntz materialaren aurkez-
penean eta praktika kontrolatuan datza-
nao Etapa honetan ikaslea irakasleak es-
kainitako hizkuntz ereduak jasotzen eta
imitatzen ahalegintzen da.

e asimilación
f assimilation

assimilation

Atalase-maila

Europako Kontseiluak erabiltzen du
termino hau, hizkuntza arrotz batean abi-
lezia funtzionala lortzeko behar den hiz-
kuntza horren gutxieneko menderapen-
-maila adierazteko. Helburu bat da hiz-
kuntza arrotzen irakaskuntzan. Hizkun-
tza erabiliko den egoeren, ihardueren,
gaien, funtzioen eta hizkuntz formen ara-
bera definitzen da atalase-maila.

e nivel umbral
f niveau seuil

threshold level

Ataza

Hizkuntz irakaskuntzan hizkuntza
prozesatzearen edo ulertzearen ondorioz
burutzen den iharduera. Adibidez, kaset
bat entzuten den bitartean mapa bat
marraztea, argibide batzuk entzun eta
agindu bat betetzea, atazak direla esan
daiteke. Atazek suposa dezakete, ala ez,
hizkuntz ekoizpena. Irakasleak eskuarki
zehaztu egin beharko luke zer har daite-
keen arrakastaz burututako atazatzat.
Hainbat eratako atazak erabiltzearekin
hizkuntz irakaskuntza komunikatiboago
bihurtzen dela esan daiteke, zeren hiz-
kuntza bera praktikatzea baino gehiago
den xede bat ematen bait dio ikasgelako
iharduerari.

e tarea
f tache

task

Ateraldia

Halako batean norbaitek asmatu eta



esaten duen esaldi zorrotz edo barre-
garna.

e dicho; ocurrencia; salida
f mot d'esprit
i witticism

Atsotitza

Ik. Errefraua.

Atzekoz aurrerako kateamendua

Hizkuntz irakaskuntzako teknika bat,
zeinetan esakune bat zatitan banatzen
bait da, ikasleei azken partea errepikaraz-
ten zaielarik, gero azken bi parteak, etab.,
esakune osoa errepikatzeko gai diren arte.
Adibidez:

a) lrakasleak
Joango gara
Hondartzara joango gara
Igandean hondartrara joango gara

b) Ikasleek
Joango gara
Hondarteara joango gara
Igandean hondartrara joango gara

e repetición regresiva
f répétition régressive
i backchaining; backward build-up

Atzerriko hizkuntza

Ik. Hizkuntza arrotza.

Audio-aktiboa
Sin.: Entzun-ihardunezkoa

Entzundako ereduak errepikatu eta
egindako hutsegiteak berehala zuzen-
tzean oinarritzen denari dagokiona.
e audioactivo; audio-correctivo
f audio-actif; audio-correctif
1 audio-active

Audio-aktibo konparatiboa
Irakasleak emandako ereduarekin

ikasleak erantzundakoa konparatzean
oinarritzen dena. Hizkuntz laborategiaz
baliatzen den metodo bato
e audio-activo comparativo
f audio-actif comparatif

audio-active comparative

Aukera anitzeko proba

Audiolinguala

Hizkuntzen irakaskuntzari buruzko
izen horretako planteamenduan oinarri-
tutakoari esa ten zaio.

e audiolingual; audioral
f audio-oral

audio-lingual; aural-oral; oral/aural

Audiolinguismoa

Planteamendu eta metodo audiolin-
gualen zaleen mugimendua.

e audiolingüismo
f audiolinguisme

audiolingualism

Aukera

Test-item bati dagokion galderaren
azpian edo ondoan ikasleari eskaintzen
zaizkion erantzun posibletako bakoitza.
Hirutik bostera izan ohi dira, horietatik
bat zuzena eta besteak okerrak.

e alternativa; opción; elección
f option; choix

alternative; option; choice

Aukera anitzeko galdera

Sin.: AAG

Ikasleak, egoki erantzuteko, zenbait
hautabideren arteko bat aukeratu behar
izan dezan eran egituratutako test-itema.
Batzuetan benetako galdera iza ten da,
beste batzuetan baieztapen-zati bat iza-
ten da eta aukeratu beharrekoa baiezta-
pena osatzeko falta den zatia. Zuzenak ez
diren erantzun edo osagarriak distraiga-
rriak direla esaten da.

e pregunta de elección múltiple
f question a choix multiple; QCM

multiple choice question; MCQ; mul-
tiple choice item

Aukera anitzeko proba

Planteatutako baieztapen edo galdera
baten ondoan hautatzeko ematen zaion
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Aukera anitzeko proba

zenbait erantzunen artetik bat hartuz,
ikasleak erantzun behar duen testa.
e prueba de elección múltiple
f épreuve a choix multiple
i multiple choice test

Aurkakotasun fonologikoen metodoa

Zuzenketa fonetikoa egiteko metodo
bato Bloomfield eta Jakobson hizkuntza-
larien ideietan oinarritzen den metodo
hau, fonemak aurkakotasunen bidez eza-
gut eraztean eta memorizaraztean datza.
Adibidez: alzo eta atso, soro eta zoro,
etab. Hitz solteen ebakerara mugatzen
da, beraz, metodo hau ez da prosodi mai-
lako zuzenketak egiteko gai.

e método de oposiciones fonológicas
f méthode par oppositions phonologiques
i phonological opposition method

Aurkezpen-etapa
Irakasleak material berria aurkezten

dueneko ikastunitatearen hasierako aldia.
e fase de presentación
f phase de présentation

presentation stage

Aurkeztapena
Sin.: Esposizioa

Hizkuntza entzuteko aukera ematen
duen eta erabiltzera bultzatzen duen
giroak ikaslegoarengan duen eragina.
e exposición
f exposition

exposure

Aurregrabaketa
Hizkuntz laborategian, ikasaioa hasi

baino lehen, ikasleen makinetan egiten
den programaren kopiaketa.
e pregrabado
f enregistrement préalable

pre-recording; pre-copying

Aurrekoz atzerako kateamendua
Hizkuntz irakaskuntzako teknika bat,

zeinetan esakune bat zatitan banatzen
bait da, ikasleei lehen partea errepikaraz-
ten zaielarik, gero lehenengoa eta biga-
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rrena, etab., esakune osoa errepikatzeko
gai diren arte. Adibidez:

a) Irakasleak
Noiejoango zara?
Noir joango zara Berastegira?
Noir joango zara Berastegira ireba
bisiuumc?

b) Ikasleek
Noi; joango zara?
Noi; joango zara Berastegira?
Noi; joango zara Berastegira ireba
bisitatrera?

e
f

forward chainig

Aurrerapena

Ikasle batek hizkuntzaren ikaskuntz
edo jabetze-prozesuan maila gorago bate-
rantz emandako urratsa.

e progreso; progresión
f progrés; progression

progress; progresslOn

Aurrerapen-testa

Mementu jakin batetik hasi eta beste
batera bitartean ikasle batek klasean edo
hizkuntz laborategian irakatsi zaionaz
zenbateraino jabetu den neurtzen duen
testa.

e test de progreso
f test de progre s

progress test

Aurreratu

Ikaskuntz prozesuan maila altuago-
rantz eta trebetasun handiagorantz joan.

e progresar
f progresser

progress (ad.)

Ausazko errorea

Sin.: Ustegabeko errorea

Mementuko hutsegite aurresangai-
tzen batengatik, atentzio ezagatik edo dis-



traizioagatik egiten den errorea, hiztuna-
re~ gaitasunak dituen akatsei zor ez
zaiena.
e error fortuito
f erreur fortuite

random error

Autodidakta
Bere ikaskuntza antolatzen duen ikas-

lea, instituzionalki eta aldez aurretik
prestaturiko programa baten arabera
ikasle-taldeak biltzen dituzten zirkuitue-
tara jo gabe.
e autodidacta
f autodidacte

self-taught (adj'); autodidact

Autoebaluazioa
Ikasleak bere ikaskuntzan egiten duen

aurrerapena ebaluatzeko prozedura, ira-
kasle edo aztertzaileak parterik hartu
gabe, baina bitarteko egokiak erabiliz.
e autoevaluación
f auto-évaluation

self-assessment

Autoikaskuntza
Norberak bere kabuz, metodo egoki

batek gidatuta ala gabe, egiten duen ikas-
kuntza.
e autoaprendizaje
f auto-apprentissage

self-instruction; teaching oneself

Automatismoa
Subjektuaren partaidetza kontziente-

rik gabe gertatzen den fenomenoa edo
ekintza. Hizkuntzari buruzko zenbait teo-
riak dioenez, hizketako jokaera, hein
handi batean, behin eta berriz errepika-
tuz eta estimulu jakin bati erantzun jakin
bat hertsiki lotzen dion baldintzapen
baten bidez bakarrik gara daitezkeen
automatismoen funtzionamenduan datza.
Honen ondorioz, ariketa estrukturalak
egitea proposatzen dute hizkuntz auto-
matismoak lortzeko.
e automatismo
f automatisme

automatism

Azterketa

Autozuzenketa

Ikasleak egiten duen bere lanaren
zuzenketa, irakasleak gidatuta.

e autocorrección
f autocorrection

self-correction

Azaldu

Gai baten berri eman, haren xeheta-
sunak erakutsi, alderdi ulergaitzak ar-
gituz.

e explicar
f expliquer

explain

Azalpena

Gai bat ulerterazteko ekintza, hark
dituen xehetasunak erakutsiz.

e explicación
f explication
i explanation

Azentua

l. Silaba bati beste silaba batzuekiko
ematen zaion berezitasuna, intentsitatea,
tonua edo iraupena aldatuz.

e acento
f accent

stress (intentsitatekoa); accent;
pitch (tonikoa)

2. Zenbait hizkuntzaren forma ida-
tzian bokalen gaineanjartzen den marka.
Honek, ebakera-diferentzia bat edo eba-
kera-aldaketarik gabe esanahi-diferentzia
bat adieraz dezake.

e acento
f accent

accent

Azterketa

Sin.: Examina

Irakasle batek edo irakaskuntz era-
kunde batek ikasle bati edo ikasle-talde
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Azterketa

bati denboraldi batean ikaskuntzan lortu-
tako arrakasta neurtzeko egiten dion
ahozko edo idatzizko proba.
e examen
f examen
i examination; exam

Azterketa idatzi(zko)a
Sin.: Examina idatzi(zko)a

Ikusleak idatzizko hizkuntza erabiliz
burutzen den ebaluazio-azterketa.
e examen escrito
f examen écrit

written examination

Aztertu
Sin.: Examinatu

Ikaskuntzan
neurtzeko ahozko
eragm.
e exammar
f exammer

examme

lortu tako arrakas ta
edo idatzizko proba

Aztertzailea
Sin.: Examinatzailea

Ikasleei azterketa eragiten diena.
e examinador
f examinateur

exammer

Aztura
Jokamolde erregularra, errepikaren

ondorioz ia automatiko bihurtu dena.
Hizkuntzaren ikaskuntza zein neurritan
dagoen aztura-eraketaz egitea oso gai
eztabaidatua da. Behaviorismoak baiez-
koa esaten zuen arren geroztik kritika
zorrotzak jaso ditu baieztapen honek.
e hábito
f habitude

habit

Aztura-eraketa
Aztura bat sortzeko prozesua, por-

taera agertzen denean indartuz lortzen
dena.
e formación de hábitos
f

habit formation; habit-formation
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B
Bai/Ezezko galdera

Bai ala ez erantzutea eskatzen duen
galdera.
e
f

yes/no question

Bakarkako lana

Ikasleak inoren laguntzarik gabe egi-
ten duena.

e trabajo individual
f travail individuel

individual work

Bakoiztapena

Sin.: Indibidualizazioa

Ikasle bakoitzaren abileziak, interesak
eta beharrak ahalik eta gehien aintzako-
tzat hartzeko eran ikaskuntza eta irakas-
kuntza antolatzeko ekintza.

e individualización
f individualisation

individualisation

Baliabidea

Hizkuntza irakasteko abioko hauta-
pen teorikoekin bateragarria izanik,
metodoak bete asmo dituen helburuak
lortzeko erabiltzen dena. Baliabide bat
izan daiteke prozedura bat ala teknika
bat eta ongi bereizten da teoriatik, honen
ondorioa delarik.

e recurso
f moyen
i means

Baliabide anitzeko laborategia

Soinua grabatzeko eta berrekoizteko
makineria ezezik irudiak proiektatzeko
era desberdinetako tresnak ere badituen
hizkuntz laborategia.

e laboratorio multi-media
f laboratoire multi-media

multi-media laboratory



Baliabide lagungarria

Irakasleak ikaslearekiko komunika-
zioa areagotzeko erabiltzen duen objek-
tua edo artifizioa: entzuteko, ikusteko ala
ikusteko eta entzuteko material a edo
tresna, adibidez.

e medio auxiliar
f support auxiliaire

aid

Baliabide teknikoa

Irakasteko tresna elektronikoa edo
mekanikoa: proiektorea edo magnetofoia,
esate baterako.

e medio técnico; auxiliar técnico
f support technique

technical aid

Balioa

Hizkuntz elementu batek komunika-
zio-sistema baten barnean duen esanahia.
Adibidez, norbaitek eztabaida batean
ederki! esaten duenean ez du esan nahi
entzun duena bikaina iruditu zaionik,
baizik eta bestearen argudioa entzun
duela eta ondoren bere eritzia azaltzera
doala. Une horretan hitz horrek duen
balioa «iragarpen» hori egi tea dela esan
daiteke.

e valor
f valeur

value

Banako drill-a

Ikasleek banan-banan hitz egiten
duten edozein dril!.

e dril! individual
f dril! individuel

individual drill

Barnetegia

Ikasleei eskolak ezezik egoi tza eta
mantenua ere eskaintzen dien ikastegia.

e internado
f internat

residential course

Berbaldiaren analisia

Beharren analisia

Ikasle batek edo ikasle-talde batek
dituen hizkuntzazko beharrizanen anali-
sia, trebetasunen, egituren, funtzioen,
nozioen, hiztegiaren, etab.en ikuspegitik.

e análisis de las necesidades
f analyse des besoins

needs analysis

Benetako gauzak

Esanahia hobeto argitzeko edota
egoera esanguratsuago bihurtzeko, ikas-
gelara eramaten diren objektu errealak,
hala nola jostailuak, janariak, mapak,
etab. Rol-jokoei egiantza ematen asko
laguntzen dute.

e objetos reales; realia
f objets réels

realia

Benetako testua

Hizkuntza ikasteko bereziki prestatua
ez den dokumentu idatzia edo entzute-
koa. Benetako komunikazioa, informa-
zioa edo hizkuntzazko adierazpena lor-
tzeko egina izaten da. Adibidez: elkarriz-
keta grabatu bat, egunkaria, kaleko
iragarki bat, etab.

e texto auténtico
f texte authentique

aufhentic text

Berbaldia

Benetako komunikazio-egoera batean
hiztun edo idazle batek sortutako esa-
kune-segida, hasiera eta bukaera dituena
eta mezu bat aditzera ematen duena.

e discurso
f discours

discourse

Berbaldiaren analisia

Hizkuntza mintzatuan eta idatzian
perpausak esanahidun unitate luzeagoak,
hala no la paragrafoak, solasaldiak, elka-
rrizketak, etab. osatzeko nola elkartzen
diren aztertzen duen hizkuntzalaritzaren
adarra. Analisi-mota hau erabilgarria da
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Berbaldiaren ana lisia

irakaskuntz metodoen eraginkortasuna
neurtzeko eta ikasle/irakasleen arteko
harremanak aztertzeko.

e análisis del discurso
f analyse du discours
i discourse analysis

Bereizmena

l. Bi gauzaren arteko diferentzia
bereizteko gaitasuna. Esate baterako, bi
soinuren arteko diferentzia, bi intonazio-
ren artekoa, aditzaren bi denboraren
artekoa edo bi esanahiren artekoa.
Bereizmena lantzeko jokoak erabilgarriak
dira esanahiak konparatzeko, ereduak
sortzeko eta ulerkuntza egiaztatzeko.
Ikasleei hizkuntzaren kontrol pasiboa
eskuratzen laguntzen diete.

2. Test batek ikasleen arteko
bereizkuntzak egiteko duen gaitasuna.
Item baten kasuan, hau ongi erantzuten
dutenen eta gaizki erantzuten dutenen
artean bereizkuntza egiteko gaitas una.
Caldera errazegi batek, esate baterako, ez
du bereizmenik izango, ikasle guztiek
erantzungo bait dute ondo.

e discriminación
f discrimination
i discrimination

Bereizmen-indizea

Test-item batek ikasleen artean zen-
baterainoko bereizkuntza egiten duen
adierazten duen neurrietako bato

e índice de discriminación
f index de discrimination
i discrimination index

Berezko ekoizpena

Sin.: Berezko produkzioa

Prestatu gabeko ekoizpena.

e producción espontánea
f production spontanée
i spontaneous production

Berezko hizkera
Hiztunak entzulea kontutan eduki

behar duen elkarreraginezko egoeretan
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ekoizten duen hizkera. Entzulearen
erreakzioek aldarazten diote entzuleari
jokabidea.

e lenguaje oral espontáneo
f langue orale spontanée

spontaneous oral language

Berezko produkzioa

Ik. Berezko ekoizpena.

Berreraikuntz drill-a

Elementu batzuk desordenean eman
eta ikasleak, behar diren aldaketak egi-
nez, ordena sintaktiko egokian jartzea
eskatzen duen drill-a, Adibidez:

dut, polita, ikusi, txori ~
Txori po lita ikusi dut

bat, kaeetari, etorri, ga;::te, da ~
Karetari ga;::te bat etorri da

e drill de reconstrucción
f drill de reconstruction
i reconstruction drill

Berriemailea

Hizkuntzen ikerketan ikertzaileari
analisirako datuak ematen dizkion per-
tsona. Datuok lor daitezke esate baterako
pertsona horren hizketa grabatuz edo
pertsona horri hizkuntzaren erabilerari
buruzko datuak eskatuz.

e informante
f informant; informateur
i informant

Berriketa

Lagunarteko solasaldia, denborapa-
sako elkarrizketa.

e charla
f causette

chat

Berrikusi

Ik. Errepasatu.



Bertakoa

Hizkuntza batengatik esa ten da, dela
hizkuntza klasikoei (latinari adib.), dela
hizkuntza arrotzei kontrajartzen zaiela-
rik. Komunitate hartakoen ama-hiz-
kuntza.

e vernáculo
f vernaculaire

vernacular

Bertako hizkuntza

Komunitate batean mendez mende
erabiltzen eta transmititzen den hizkun-
tza, komunitate hartakoentzat lehen hiz-
kuntza dena.

e lengua vernácula
f langue vernaculaire

vernacular

Bestela adierazi

Gauza bera ostera esan, baina beste
era batean. Adibidez:

Itxiko al renuke atea?
Mesedez, itxi eearu atea.

e volver a frasear
f

rephrase

Betegarria

Ikasleak hutsuneak betetzeko ariketa
batean, hutsuneak dauden lekuan jartze-
ko erabiltzen duen hitza edo hitz-mul-
tzoa.

e
f

filler

Bide isila

Caleb Gattegno-k asmatutako irakas-
kuntz metodoa. Metodoaren oinarria den
axiomak dio, irakasleak, ikaskuntz proze-
suaren kontrola duen bitartean, ahalik
eta isilen egon behar duela, ikasleei beren
baliabide propioak erabil ditzaten utziz
eta adorea emanez. Ebakera eta grama ti-
karen berri ematen duten txartelak eta
kasu batzuetan koloretako makilak era-

Binakako lana

biltzen ditu. Hizkuntz irakaskuntzako eta
hizkuntzalaritzako teorietan baino gehia-
go hezkuntzari buruzko ideia orokorrago-
tan oinarritzen da.

e
f silent way

silent way

Bigarren hizkuntza

Sin.: H2

Lehen hizkuntzaren edo ama-hizkun-
tzaren ondoren ikasten den hizkuntza.

Euskaldunberrientzat euskara biga-
rren hizkuntza da.

e segunda lengua; L2
f langue seconde; L2

second language; L2

Bigarren hizkuntzaren eskurapena

Lehen hizkuntzaren hastapenak esku-
ratuak direnetik aurrera, hots bost urtetik
gora, beste hizkuntza bat ikasteko pro-
zesua.

e adquisición de la segunda lengua
f acquisition de la deuxiérne langue

second language acquisition

Bihurtze-ariketa

Ikasleak, ematen zaion perpaus
batean oinarrituz, beste esanahi bat duen
perpaus bat eratzean datzan ariketa.

Adibidez: Ipin itzazu perpaus hauek
iraganaldian

Ixabel nekatuta daga
Trena berandu datar

e ejercicio de conversión
f exercice de conversion. .

conversion exercise

Binakako lana

Ikasleak bikotekajarrita burutzen den
ikasihard uera.

e trabajo en parejas; trabajo por parejas
f travail en paires; travail par couples

pair work; pair practice
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Birjormulazioa

Birformulazioa

Sin.: Hizkuntzbarneko itzulpena

Hizkuntza bateko testu bat hizkuntza
horretako bestelako elementu batzuk era-
biliz (perifrasiak, sinonimoak, etab.)
ematea.

e reformulación; traducción intralingual
f réformulation; traduction intralinguale

reformulation

Birziklapena

Irakaspuntu baten errepika naharoa,
eskuarki aldiko ikuspegi batetik egina.

Demagun irakaspuntua ez-adostasu-
na agertzea dela.

Lehen astean ee; nago ados rurekin ira-
kasten bada, bigarrenean forma hau erre-
pikatzen da, baina horretaz gain ee; nator
bat eurekin irakasten da, hirugarren astean
bi formula hauek errepikatzen dira eta
gainera uste dut deskuidatuta zabiltrala ira-
katsiko da, etab.

e reciclaje
f recyclage

recycling

Brain-storming

Sin.: Idei jasa

Talde batek problema bati eman die-
zaizkiokeen soluziobide desberdinak as-
matzeko prozedura. Bildutakoen irudi-
menean eta sormenean oinarritzen da
prozedura hau, haien ezagutzan baino
gehiago eta zenbait lagunek problema bat
eztabaidatzeko bilduta, bakarka pentsa-
tzen jarrita baino gehiago dezaketelako
ustetik abiatzen da. Izan ere, taldean sor-
tze-giro aproposagoa agertzen da batzuen
ideiak besteen irudimena zirikatzeko ira-
dokizun bihurtzen bait dira. Brain-stor-
ming saio baterako, hamar pertsona
behar dira gehienez, horietako batek
moderatzaile-lana egiten duelarik. Partai-
deek orduerditik ordubetera iraungo
duen saioan ahalik eta soluziobide-kopu-
rurik handiena proposatu behar dute,
besteek ematen dituzten eritziei buruz
inolako iruzkinik egin gabe. Parte hartzen
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ez duten behatzaile batzuk proposamen
guztiak jasotzen dituzte. Saioaren bukae-
ran garbira pasatzen dituzte proposamen
guztiok, planteatutako arazoa ebatzi
behar dutenek aztertu ahal izan ditzaten.

e brain-storming; promoción de ideas¡
torbellino de ideas

f brain-storming; remue-méninges
brain-storming

Buruz ikasi

Ikasmaterial batean agertzen dena,
behin eta berriz errepikatuz ikasi, harik
eta memorizatu arte, duen esanahiaz
arduratu gabe.

e aprender de memoria
f apprendre par coeur

learn by rote

e
Cloze testa

Idatzizkoaren ulerkuntza neurtzeko
test bato Irakurtzeko pasarte bat izaten
da, zeinetatik tarte berdinetan hitzak
kendu bait dira zuriuneak utziz. Esate
baterako, hamar hitz zenbatu eta bat ken-
tzen da. Ikasleak pasartea irakurri eta
zuriunetan zeuden hitzak zein ziren
asmatu behar duo Ondoren puntuazio bat
ematen zaio ikasleari asmatu duen hitz-
-kopuruaren arabera. Puntuazioa emate-
ko bi era daude:

a) Jatorrizko testuan zegoen hitz berbera
asma tu badu bakarrik ematen zaio
hitza asmatutzat, ala

b) Testuinguruari ongi egokitzen zaion
hitz bat jarri badu ere ontzat ematen
zaio erantzuna.

e Cloze test
f test Cloze

Cloze test



Curriculum-a

Hezkuntz prgrama, non zehazten bait
dira:

a) Programaren hezkuntz xedea

b) Jomuga horretara iristeko beharrez-
koak izango diren edukina, irakas-
kuntz prozedurak eta ikaskuntz espe-
rientziak

e) Hezkuntz helburuak lortu diren ala ez
egiaztatzeko zenbait baliabide.

e curriculum
f curriculum

curriculum

D
Debatea

Bi lagunen edo gehiagoren arteko
solasaldi formala, bakoitzak bere eritzien
eta besteenen aldeko eta kontrako argu-
dioak azaltzen dituelarik.

e debate
f débat

debate

Deduktiboa

Gramatika-erregeletatik abiatuz ira-
kasten duten hizkuntz irakaskuntzako
metodoengatik esa ten da.

e deductivo
f deductif
i deductive

Diagnostiko-testa

Ikasle batek edo ikasle-talde batek
hizkuntzaren erabileran zer egin deza-
keen eta zer ez antzemateko prestatutako
testa. Honelako test bat, ikastaro-hasie-
ran, zein lan-eskernatan oinarritzea
komeni den edo, ikastaroan zehar, ikas-
leei irakastea erabaki den hizkuntzaren

Diktaketa

alderdi konkretu bat zenbateraino mende-
ratua duten jakiteko erabil daiteke.
e test de diagnóstico
f test de diagnostique
i diagnostic test

Didaktika
Hizkuntzen irakaskuntzari dagozkion

terminoen artean nahasi eta eztabaida-
tuenetako bat da. Pedagogiarekiko
mugak zenbaitentzat erábat argiak ez
diren bezala, beste batzuentzat didaktika-
ren esparruan badira psikopedagogiaren
eta psikolinguistikaren ekarpenak. Nola-
nahi ere, edonork onartuko du hizkuntz
irakaskuntzaren didaktikak hizkuntzala-
ritza aplikatuak hornitzen dion hizkuntz
materialari hizkuntzak irakasteko meto-
dologiaren bidez forma ematen diola, psi-
kologiaren, soziologiaren eta pedagogía-
ren printzipioetan oinarrituz, hautatu-
tako printzipioei ongi egokitzen zaizkien
prozedurak eta teknikak erabiliz eta esko-
latan erabilgarriak diren metodo eta
eskuliburuak lantzera iritsiz.
e didáctica
f didactique
i didactics; teaching

Diglosia
Jatorriz, hitz honek hizkuntza beraren

bi aldaera edo gehiago zeregin desberdi-
netarako erabiltzea ezaugarritzat duen
egoera adierazten zuen. Gaur egun esana-
hia zentzu zabalagoan hartzen da eta
komunitate batean bi hizkuntz sistema
(hizkuntza baten aldaerak edo bi hizkun-
tza arras desberdin) xede desberdineta-
rako erabiltzen direnean, horietako bat
(A hizkuntza) administrazioko, komuni-
kabideetako, hezkuntzako eta erabilera
jasoetako hizkuntza eta bestea (B hizkun-
tza) famili giroko, lagunarteko eta erabi-
lera apalagotako hizkuntza direlarik,
diglosia dagoela esa ten da.
e diglosia
f diglossie
i diglossia

Diktaketa
Irakurleei pasarte bat ozenki eta pau-

saldiak eginez irakurtzen zaien bitartean,
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Diktaketa

entzundakoa haiek ahalik eta zehaztasu-
nik handienaz idaztean datzan ariketa.

e dictado
f dictée
i dictation

Distortsioa
Taldeko errepika asko egiten denean,

irakasleak argiegi ahoskatzen duenean,
etab. ikasleek ikasten duten hizkuntz mol-
deak komunikazio naturalean erabiltzen
denarekiko duen diferentzia.

e distorsión
f distorsion

distortion

Distraigarria

Aukera anitzeko test-item batean
erantzun okerretako bakoitza.

e distractor
f distracteur

distractor

Doinua

, Ahotsaren tonu-aldaketen segida, hiz-
kera bakoitzaren ezaugarri gertatzen
dena. Esate baterako Azpeitiko doinua,
Bermeoko doinua, etab.

e acento; deje
f accent

accent

Dramatizazioa

Ikasleei testu bat buruz ikasterazi
ondoren, hura elkarrizketa edo eszena
gisa antzes dezaten eragitean datzan ari-
keta. Testuok ikastaroan zehar erabiltzen
den material didaktikotik ateratakoak,
irakasleek proposatutakoak, nahiz ikas-
leek berek prestatutakoak izan daitezke.
Dramatizazioan oinarrizko eszena-mul-
tzo batetik abiatuz inprobisazio ugari egi-
teko aukera ere iza ten da. Kasu honetan
hobeto nabarmenduko dira ikasleek bere-
gana tu dituzten adierazpen-gaitasunak.

e dramatización
f dramatisation
i dramatization
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Drill-a

Hizkuntz irakaskuntzan soinuak edo
perpaus-ereduak praktikatzeko sarritan
erabiltzen den teknika, errepika gidatuan
datzana.

Bi atal izan ohi di tu drill batek:

a) Irakasleak hitz edo perpaus bat esa ten
du eragingarri gisa

b) Ikasleek zenbait erantzun ematen
diote honi, errepikatuz, ordezkatuz
edo eraldatuz.

e drill
f drill

drill

Drill komunikatiboa

Erantzuna kontrolatua izanik ere
ikasleari nahi duen edukina jartzen uzten
dion drill-a.

Adibidez:

lrakasleak lkasleak

Zein urte-garaitan
hartu zenituen
oporrak iae?

Non pasa renituen?
Zer gustatzen zairu
egitea oporretan?

e drill comunicativo
f drill communicatif

communicative drill

- - - hartu nituen

- - -pasa nituen
- - - gustatren rait

Drill mekanikoa

Ikasleak eman beharreko erantzuna
guztiz zehaztua duen eta ulerkuntzarik
gabe ere egin daitekeen dril!-a.

Adibidez:

lrakasleak

Esnea
Arkaira

lkasleak

Esnea erosi dut
A rkatza erosi dut

e dril! mecánico; drill manipulativo
f dril! mecanique
i mechanical drill



E
EAP

«English for Academic Purposes»en
laburdura. Xede akademikoetarako inge-
lesa adierazten duo Ingelesez ikasi behar
duten ikasleentzako prestatzen dira EAP
ikastaroak.

e EAP
f EAP
i EAP

Ebakera

Sin.: Ahoskuntza

Fonazioan, hizkuntza bateko fonemak
eta katea mintzatuan hauekin batera joa-
ten diren ezaugarri prosodikoak ekoizteko
era. Ebakera egokia izateak fonemen
ezaugarri fonologikoak errespetatzea eze-
zik, intonazioa eta fonemen arteko jun-
tura- eta kateamendu-legeak zaintzea
esan nahi duo

e pronunciación; dicción
f prononciation; diction

pronunciation; diction

Ebakera-ariketa

Sin.: Ahoskuntz ariketa

Hizkuntza berriaren sistema fonologi-
koaz jabetzea helburutzat duen ariketa.

e ejercicio de pronunciación
f exercice de prononciation

pronunciation exercise

Ebaluatu
Irakaskuntz programa batek, ikasle

batek, ikasle-talde batek hizkuntz irakas-
kuntzan!ikaskuntzan lortutako emaitzak
neurtu, metodo ahalik eta objektiboenak
erabiliz.

e evaluar
f évaluer
1 evaluate

Edukinaren analisia

Ebaluazioa

Ebaluatzeko ekintza.

e evaluación
f évaluation
i evaluation

Ebaluazio globala

Ikaslearen probetxamenduaren eta
lorpenen ebaluazio orokorra, irakastaldi
jakin baten bukaeran egiten dena.

e evaluación global
f évaluation globale

summative assessment

Ebaluazio subjektiboa

Ikasleari eragindako proba edo lana
aztertzaileak bere eritzi pertsonalaz juz-
gatuz egiten den ebaluazioa.

e evaluación subjetiva
f evaluation subjective
i subjective evaluation

Edukina

Ikastaro batean zehar ikaskuntzaren
objektu izango diren hizkuntzazko nahiz
hizkuntzaz kanpoko elementu guztien
multzoa. Hizkuntzazko edukina elementu
fonologiko, morfosintaktiko, sintaktiko
eta lexikalek osatzen dute. Horrekin
batera hizkuntz sistemaren erabilera
praktikoan interesgarriak diren kultur
elementuak, portaera sozialekoak, etab.
ere egongo dira.

e contenido(s); materia
f contenu; matiére

teaching points; content

Edukinaren analisia

Mezu baten deskribapenezko eta
interpretaziozko analisia, mezu horren
esanahi-elementuen inbentario sailkatu
batetik abiatuz egina. Edukinaren anali-
sia egiteko metodo eta teknika desberdi-
nak daude eta zenbaitjakintzaren ekarpe-
nez baliatzen dira, hala nola, hizkuntza-
laritzarenaz, soziologiarenaz, psikolo-
giarenaz, psikoanalisiarenaz. Hizkuntz
irakaskuntzan ikastaro batean sartu
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Edukinaren analisia

beharreko hizkuntz elementuen eta hiz-
kuntzaz kanpoko elementuen multzoa
zehazten laguntzen du, test bateko itemak

.,ikastaro bateko helburuekin ados dauden
aztertzen ere bai eta. baita lanpostu
batean behar diren hizkuntz trebetasunak
ezagutzen ere.
e análisis del contenido
f analyse de contenu
i content analysis

Efektu komunikatiboa
Esakune batek, zuen xedea bete due-

neko maila. Esate baterako, norbaitek
esango balu E; ote dago leiho hori ixterik?
besteren batek leihoa itxi dezan eta gelan
dagoen lagun batek Berehalaxe itxiko dut
esanez leihoa ixtera abiatzen baldin bada,
efektu komunikatibo bikaina izan du esa-
kuneak, baina jasotako erantzuna Bai,
bai, itxi; ni ere desiatren nago baldin bada,
bis tan da helburua ez dela lortu eta ko-
munikazioak porrot egin duela.
e efecto comunicativo
f effet communicatif

communicative effect

EFO
Ik. Erantzun fisiko osoa.

Egia/faltsu item-a
Test-item bat, bertan proposatzen

dena egia den ala faltsua den erantzutea
eskatzen duena.
e item verdadero/falso
f item vrai/faux

true-false item

Egia/faltsu testa
Egia/faltsu item-ez osatutako testa.

e test verdadero/falso
f test vrai/faux

true/false test

Egiaztapena
Sin.: Kontrola

Eskuratutako ezagutzak ebaluatzeko
ekintza.
e comprobación; verificación; control
f verification; controle
i verification; checking
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Egoera

Komunikazioan, solaskideen arteko
harremanek duten ezaugarri-multzoa,
hala nola denbora eta, lekua, xedea,
jarrerak, ezagutza eta presuposizio erki-
deak, etab.

e situación
f situation
i situation

Egoerazko testuingurua

Hizkuntz mezuaren igorleak eta
hartzaileak dituzten datu erkideak kultur
egoerari eta egoera psikologikoari buruz,
bien esperientzia eta ezagutzei buruz.

e contexto situacional; contexto de situa-
ción; contexto social

f contexte situationnel; contexte de situa-
tion; contexte social

i situational context; social context

Egokia

Hizkuntza bateko jatorrizko hiztunek
eta hizkuntza horretan etorria dutenek
hizkuntza hori erabiltzeko eragatik esa ten
da. Cero eta gutxiago esaten da hizkuntz
erabilera zurena ala okerra denik eta
gehiago giro sozial baterako egokia edo
desegokia dela. Egokia arauaren arabera-
koa denari esa ten zaio, baina kontuan
izan araua aldakorra dela eta arau anitz
izaten dela hizkuntza bakoitzean leku,
maila eta gaien arabera.

e correcto
f correct
i correct

Egokiera

Sin.: Akomodazioa

Pertsona batek bere hizkera solaski-
dearenetik hurbilagokoa ala urrunagokoa
izan dadin bere ohizko hizkerari eragiten
dion aldaketa, hala nola irakasleak, hau-



rrek uler diezaioten, hitz eta esaldi sin-
pleagoak erabiltzea.

e acomodación
f accommodation

accommodation

Egokitasuna
Egoerari dagozkion esakuneak erabil-

tzen dituenaren kualitatea. Hiztunen
rolak eta statusak, solaskideen arteko
harremanak, gaia eta lekua dira hizkuntz
erabileraren egokitasuna zertzen duten
faktoretako batzuk.

e corrección pragmática
f correction pragmatique

appropriateness; appropriacy

Ekintza-seriea
Sin.: Gouin-en seriea

Aldi berean burutzen ari diren ekin-
tzak adierazten dituzten esakuneek osa-
tzen duten seriea, adibidez: Zutik jartren
ari nair, etab.

e serie de acciones; serie de Gouin
f série d'actions; série de Gouin

action series; Gouin series

Eldektizismoa
Hizkuntz irakaskuntzako joera bat,

hizkuntz irakaskuntzako metodo desber-
dinetatik bakoitzak duen erabilgarriena
edo eraginkorrena hartzea nahiago duena
metodo bakar bati edo teknika jakin
batzuei atxekitzea baino.

e eclecticismo
f éclectisme

eclecticism

Ekoizpen-etapa
Sin.: Produkzio-etapa; praktika librea

Aurkezpen-etaparen eta praktikare-
naren ondoren ikasleek hizkuntza esana-
hiak adieraziz erabiltzen duteneko ikastu-
nitatearen aldia.

e fase de producción; fase de creación
f phase de production

production stage; free practice

Elebitasuna

Ekoizpen-proba
Sin.: Produkzio-proba

Ikasleak hizkuntza erabili behar due-
neko proba. Beste proba-mota batzuetan
ikasleak aski izaten du zenbair aukeraren
artean bat hautatzea edo hitzen bat azpi-
marratzea, etab.

e prueba de producción
f épreuve de production
1 production test

Eleaniztasuna
Hiru hizkuntza edo gehiagoren erabi-

lera ezaugarritzat duen egoera. Mende-
baldeko Afrikan (Nigerian, Ghanan) edo
Israelen ohizkoa da egoera hori jende
askorentzat.

e polilingüismo; multilingüismo; plurilin-
güismo

f plurilinguisme; multilinguisme
multilingualism; plurilingualism

Elebiduna
Bi hizkuntza ezagutzen eta erabiltzen

dituen pertsona. Erabilera arruntean ele-
bidun hitzak bi hizkuntza ongi mintza-
tzen, irakurtzen edo ulertzen dituen per-
tsona, hots, elebidun orekatua adierazten
du, baina eskuarki elebiduna hizkuntza bi
horietako batean trebeagoa izaten da.
Gerta daiteke hizkuntza horietako batean
bakarrik irakurtzeko eta idazteko gai iza-
tea, bi hizkuntzak egoera desberdinetan
erabiltzea (bata etxean eta bestea lanean
esate baterako) edo xede komunikatibo
desberdinez erabiltzea bi hizkuntzak
(bata hizkuntza akademiko bezala eta
bestea mundu afektiboari lotutako hiz-
kuntza bezala).

e bilingüe
f bilingue
i bilingual

Elebitasuna
Bi hizkuntzaren erabilera ezaugarri-

tzat duen egoera pertsonala.

e bilingüismo
f bilinguisme

bilingualism
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Elementu diskretuen testa

Elementu diskretuen testa

Ikasleek trebetasun konkretutan edo
hizkuntzaren zenbait area konkretutan
(adibidez, aditz trinkoen erabileran)
dituzten abileziei buruzko informazio
zehatza eskaintzeko xedea duen testa.
Test-mota honetan aldiko elementu bat
aztertzen da eta, beraz, gehiago neurtzen
du ikasleak elementu horretaz duen eza-
gutza egoera errealetan elementu hori
erabiltzeko duen abilezia baino.

e test de elementos discretos
f tést a éléments discrets
i discrete-point test

Elementu lexikala

Morfema erro ez-gramatikala. Mor-
fema erroak, autonomoak diren morfe-
mak dira (asto, edo, asko morfema
erroak dira). Hauen artean zerrenda itxi-
takoak direnak, h.d. multzo mugatuta-
koak direnak (izenordeak, juntagailuak,
etab.), morfema gramatikalak dira. Beste
erro guztiak morfema lexikalak dira.

e elemento léxico
T élément lexical

lexical item

Elkar ulertzea

Ikasle-taldearen eta irakaslearen
arteko adiskidetasunezko harreman ona,
bai ikasleak eta bai irakaslea pozik eta
lasai sentitzen direlarik elkarrekin lan
egmez.

e compenetración
t entente

rapport

Elkarreragina

Sin.: Interakzioa

Hizkuntzaren erabilera ezaugarritzat
duen pertsona arteko komunikazioa.

e interacción
f interaction
i interaction
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Elkarreraginaren analisia

Sin.: Interakzio-analisia

Irakasleek eta ikasleek ikasgelan
duten portaera neurtzeko eta deskriba-
tzeko prozeduretako bato Analisi honen
helburuak honako hauek dira:

a) Eskola emateko denboran gerta-
tzen dena deskribatu.

b) Irakaslana ebaluatu.

c) Irakaskuntzaren eta ikaskuntzaren
arteko erlazioa estudiatu.

d) Ikaslegaiei irakaskuntz prozesuari
buruz ikasten lagundu.

e análisis de la interacción
f analyse d'interaction
i interaction analysis

Elkarreraginaren hipotesia

Sin.: Interakzio-hipotesia

Hizkuntza elkarreraginen bidez ikas-
ten dugula dioen hipotesia.

e hipótesis de interacción
f hypothése d'interaction

interaction hypothesis

Elkarrizketa

l. Azterketari bat zenbait aztertzaile-
rekin hizketan jar erazten deneko proba.

e entrevis ta
f entretien

interview

2. Sin.: Solasa

Ahozko hizkuntza erabiliz bi hiztunek
edo gehiagok egiten duten sentirnendu-,
ohar-, eritzi- edo idei trukaketa.

e conversación
f conversation

conversation; talk

Elkarrizketa banatua

Ariketa-mota bat, zeinetan ikasle bati
elkarrizketan parte hartzen duten bi
solaskideetako baten partea ematen bait
zaio eta beste ikasle bati beste solaskidea-



rena, ikasle horietako bakoitzak, testuin-
guruak edo zenbait argibidek ematen
dion laguntzaz baliatuz, eman ez zaion
erdia osatu beharko duelarik.

A ikaslea B ikaslea
1 Egunon
2 (Eskerrak eman}

1 (Erantzun}
2 Ekarri dizui

liburua
3 (Esan prerioa}
4 E; dauka presarik

3 Zenbat balio du?
4 (Hemen ez duru

dirurik)
5 Bihar ordainduko

dizut
5 (Onartu ideia)

e diálogo desdoblado
f dialogue dédoublé

split dialogue

Elkartrukea

Bi esakune edo gehiagoko elkarriz-
keta.

e intercambio
·féchange

interchange

Emaitza

Eragiketa baten ondorioa.

e resultado
f résultat

result; outcome

Enfasia

Esaten denari, zenbait esamolde, tonu
eta keinu erabiliz, ematen zaion garrantzi
berezia.

e énfasis
f emphase
i emphasis

Enpatia

Pertsona batek bere ingurukoekin
dituen harreman afektiboen egokitasuna-
ren gradua.

e empatía
f empathie

empathy

Entzunaldia

Entzulea

Entzuten duena.

e oyente
f auditeur
i listener

Entzumena

l. Soinuak hautematen dituen zen-
tzumena.

e audición
f audition

hearing

2. Sin.: Entzunezko ulermena

Entzundakoa ulertzeko trebetasuna.
Oinarrizko lau hizkuntz trebetasunetako
bat. Irakurmenarekin batera trebetasun
hartzaileen multzoa osatzen duo

e comprensión oral; comprensión auditiva
f compréhension orale; compréhension

auditive
listening comprehension; aural compre-
hension

Entzun

Belarrien bidez soinuak hauteman
edo hautemateko arreta hartu.
e escuhar
f écouter

listen

Entzun-

Ik. Entzunezkoa.

Entzun-ihardunezkoa
Ik. Audio-aktiboa.

Entzun-ihardunezko laborategia
Ik. Laborategi audio-aktiboa.

Entzun-ihardunezko metodoa

Ik. Metodo audio-aktiboa.

Entzunaldia

Entzute-saioa.

e audición
f audition

hearing

41



Entzunezkoa

Entzunezkoa

Hal.: Entzun-

Soinuak belarrien bidez hautematez-
koa. Adibidez: entzunezko ulerkuntza,
entzun-aparatua.

e auditivo
f auditif

auditory; auditive

Entzunezko baliabidea

Ikasleek hizkuntza mintzatua entzun
dezaten laguntzeko baliabidea, hala nola:
irratia, magnetofoia, hizkuntz laborate-
gia, etab.

e medio sonoro
f auxiliaire sonore

audio aid

Entzunezko bereizmena

Diferentzia txikia duten soinuak
bereizteko gaitasuna. Hizkuntzak ikas-
teko gaitasunaren faktore bat dela esan
izan da.

e discriminación auditiva
f discrimination auditive
i auditory discrimination

Entzunezko hautematea

Sin.: Entzunezko pertzepzioa

Belarrien bidez jasotzen diren infor-
mazio eta estimuluen pertzepzioa.

e percepción auditiva
f perception auditive

auditory perception

Entzunezko materiala

Entzunezko ulerkuntz ariketak egi-
teko material didaktikoa.

e material auditivo
f matériel audio

aural material

Entzunezko pertzepzioa

Ik. Entzunezko hautematea.

42

Entzunezko ulerkuntza

Ahozko hizkuntzaren esanahia uler-
tzeko prozesua. Entzumenaren neurketa
inportantea da pertsona batek duen biga-
rren hizkuntzaren edo hizkuntza arrotza-
ren erabilera-maila ebaluatzeko.

e comprensión auditiva
f compréhension auditive

aural comprehension

Entzunezko ulermena

Ik. Entzumena.

Entzutea

Beste hiztun batek ahoz esandakoa
hautematea arreta jarriz.

e audición
f audition

listening

Entzute estentsiboa

Testu aski luzeak xehetasun guztiak
aintzakotzat hartu gabe entzuteko ekin-
tza. Iharduera honen helburuak hizkun-
tzarekiko aurkeztapena areagotzea, hiz-
kuntz trebetasunak garatzea eta eginki-
zun atsegin baten bitartez motibazioa
handitzea dira.

e audición extensiva
f audition extensive
i extensive listening

Entzute intentsiboa

Xehetasun osoz, edukina ongi ulertuz
eta hizkuntz ezaugarriak aztertuz egiten
den testu aski laburrak entzuteko ekintza.

e audición intensiva
f audition intensive

intensive listening

Entzute-ariketa

Éntzumena lantzeko ariketa.

e ejercicio de audición
f exercice auditif
i listening exercise



Entzuteko iharduera

Nagusiki entzutea eskatzen duen eta
entzumena lantzen duen iharduera.

e actividad auditiva
f activité auditive

listening activity

EOP

«English for Occupational Purpo-
ses»en laburdura. Lanbide-xedeetarako
ingelesa adierazten duo Beren lanbidean
ingelesa erabili beharra iza ten dutenen-
tzat prestatzen dira EOP ikastaroak, hala
nola hegazkinetako pilotuentzat, hotele-
tako zuzendarientzat, aduanetako fun-
tzionarien tzat, etab.

e EOP
f EOP
i EOP

Epidiaskopioa

Bai objektu gardenak, bai opakoak
proiektatzeko balio duen proiektorea.

e epidiascopio
f epidiascope

epidiascope

Episkopioa

Sin.: Opakoen proiektorea

Objektu opakoak proiektatzeko proiek-
torea.

e episcopio; proyector de opacos
f épiscope

episcope

Eragingarria

Sin.: Estimulua

Portaera-automatismoak sortzea hel-
burutzat duten ikaskuntz ariketa sistema-
tikoetan, espero den erantzuna agerteraz-
ten duen hizkuntz seinalea.

Adibidez, iraganaldia lantzeko ariketa
bat egitekoan irakasleak honela jokatzen
du batzuetan:

Irakasleak: Gaur azokara joan nair.
Eta atro?

Erantzun fisiko osoa

Ikasleak: Atzo azokara joan nintren.

Irakasleak: Gaur ogia erosi dut. Eta
alzo?

Ikasleak: Atzo ogia erosi nuen.

Eta atro? galdera iraganaldiko esaldia
osatzera bultzatzen duen eragingarria da.

e estímulo
f amorce; stimulus; dé

cue; stimulus; prompt

Erantzun

l. Beste batek esan edo idatzitakoari
ihardesteko esan edo idatzi.

2.· Estimulu baten aurrean erreakzio-
natu.

e responder
f répondre

answer

Erantzuna

l. Estimulu baten ondoriozko erreak-
zioa,

2. Drill-etan eragingarriak sorteraz-
ten duen esakunea.

e respuesta
f réponse

response; answer

Erantzun bikoitzeko drrll-a

Aldiko bi eragingarri proposatzen
dituen eta bi erantzun eskatzen dituen
drill-a.

e drill de doble respuesta
f drill de double réponse

double response drill

Erantzun eredua

Ik. Erantzun zuzena.

Erantzun fisiko osoa

Sin.: EFO

James Asher-ek diseinatutako arra-
kasta handiko metodo bat hizkuntz ira-
kaskuntzarako. Metodo honetan, hizkuntz
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Erantzun fisiko oso a

elementuak aurkezteko, irakasleak ekin-
tza fisiko batez erantzun beharreko agin-
duak eta esakuneak erabiltzen dira.

e
f réaction physique totale
i TPR; total physical response

Erantzun librea

Erantzun espontaneoa, drill-etan ema-
ten den bezalako erantzun mekanikoa ez
dena.

e respuesta libre
f réponse libre

free response

Erantzun zuzena

l. Aukera anitzeko item batea n auke-
ra egokia.

e respuesta correcta
f réponse correcte

key

2. Sin.: Erantzun eredua.

Hizkuntz laborategiko ariketetan ikas-
lea ren erantzunarentzako pausaldiaren
ondoren entzuten den erantzuna.

e respuesta modelo; respuesta correcta
f réponse exacte

model response

Erantzun-orria

Ikasleari testean planteatutako galde-
ren erantzunak bertan idaz ditzan ematen. .
zaion orna.

e hoja de respuestas
f feuille de réponses
i answer sheet

Eredua

Egitura gramatikal baten berri ema-
ten duen adibide egokia.

e modelo; patrón
f pattern; patron; modele

pattern; model

Eremu lexikala

Hitz batek edo hitz-multzo batek
hartzen duen esanahi-eremua. Hitz baten
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eremu lexikala hitz horren adieren mul-
tzoa da eta hitz-multzo batena, berriz,
multzoko hitzen artean esanahiaren alde-
tik dauden erkidetasunek definitzen dute.

e campo léxico
f champ lexical

lexical set

Eritzi-hutsartea

Sin.: Eritzi-hutsunea

Solaskideen artean eritzi-diferentzia
dagoen egoeraren ezaugarria.

e vacío de opinión
f

opmlOn gap

Eritzi-hutsunea

Ik. Eritzi-hutsartea.

Erizpidearen araberako testa

Ikasleen performantzia, hitzarmenez
ezarritako arau edo erizpide jakin baten
arabera, neurtzen duen testa. Ikasleak
performantzi maila hori gainditu behar
du testean, ontzat emana izan dadin eta,
beraz, ikaslearen puntuazioa erizpideari
dagokion puntuazioan oinarritua da eta
ez beste ikasleekiko konparazioan.

e test criterial
f test criteriel
i criterion( -)referenced test

Erredundantzia

Esakune batek ulertua izateko ezin-
bestekoa ez izanik daukan guztia. Esa-
kune bateko elementu guztiak, nola fono-
logikoak hala gramatikalak eta lexikalak
ez dira derrigorrezkoak izaten esakune
horren esanahia argi ulertzeko. Erredun-
dantzia, hein batean, oso inportantea da
komunikazioa bermatzeko eta partaideen
hutsegiteak konpentsatzeko.

e redundancia
f redondance
i redundancy

Errefortzua
Ik. Indartze.



Errefraua

Sin.: Atsotitza

Esaldi oso eta independentea, zentzu
zuzenean ala alegorikoki eta eskuarki era
sententzioso eta eliptikoan gogoeta bat
aditzera ematen duena, gehienetan ba-
lioztapen moduan.

e refrán; proverbio; adagio
f proverbe; adage

proverb; adage

Erregistroa

Solaskideen arteko harremanen, haien
asmoen, gaien, formaltasun-mailaren eta
egoera definitzen duten beste hainbat fak-
toreren eraginez erabiltzen den hizkera.

Hiztun bakoitzak erregistro ohizko
edo lehenetsi batzuk izaten ditu iris-
pidean.

e registro
f registre

register

Errekuperatze-lana

Sin.: Errekuperazio-lana

Okerrak zuzentzeko asmoz egiten den
lana. Hasierako faseak iragan ondoren
egiten den lan asko errekuperatze-lana
izaten da, baina sarritan bereziki atzera-
tutako ikasleei laguntzeko egiten da.

e trabajo de recuperación
f travail de rattrapage

remedial work

Errekuperazio-lana

Ik. Errekuperatze-lana.

Errepasatu

Sin.: Berrikusi

Aldez aurretik estudiatutakoa, ostera
ere estudiatu.

e repasar
f reviser

review

Errezitatu

Errepika

Egin edo esandakoa, berriz egm edo
esateko ekintza.

e repetición
f répétition

repetition

Errepika -drrll-a

Sin.: Errepika -ariketa

Irakasleak proposatutako esaldi-ere-
dua ikasleak errepikatu behar duen ari-
keta. Ikaslea irakaslearen intonazioa,
etab. ahalik eta gehien imitatzen ahale-
gintzen da.

e drill de repetición; ejercicio de repetición
f exercice de répétition; driU de répétition

repetition drill

Errepikatu

Berriz esan edo egin.

e repetir
f répéter
i repeat

Erretentzioa

Sin.: Gordetzea

Denboraldi bat iragan ondoren gau-
zak gogoan edukitzeko gaitasuna. Hiz-
kuntz irakaskuntzan, ikasi denaren erre-
tentzioa (adib.: gramatika-erregelak, hiz-
tegia) irakaskuntzaren kalitateak, ikas-
leen interesak eta materialen esangarrita-
sunak baldintzatzen dute.

e retención
f rétention

retention

Errezitatu

Buruz ala irakurriz testu bat ozenki
ahoskatu, bereziki entzulego baten
aurrean.

e recitar
f réciter
i recite
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Errezitazioa

Errezitazioa

Ozenki irakurtzeko edo buruz ikasita-
koa errepikatzeko ekintza.

e recitación
f récitation
i recitation

Errorea

Jatorrizko hiztun batek txartzat
emango lukeen hizkuntz erabilera. Kon-
petentziezagatik egiten diren erroreak eta
performantzi errore hutsak diren hutsegi-
teak bereizi egin behar dira, zeren biga-
rren motakoak zuzen ditzake ikasleak
bere kabuz, baina lehen motakoak ez.

e error
f erreur
i error

Errore globala

Perpaus osoaren esanahiari erasaten
dion errorea.

e error global
f erreur globale
i global error

Errore lokala

Perpaus baten barneko banako ele-
mentu bati dagokion errorea.

e error local
f erreur locale
i local error

Errore sistematikoa

Ikaslearen gaitasunak duen uneko
egoerari zar zaion errorea eta, beraz, ikas-
learen «sisternan» aurkitzen denez,
ausazkotzat har ez daitekeena.

e error sistemático
f erreur systématique
i systematic error

Errore-analisia
Bigarren hizkuntza edo hizkuntza

arrotza ikasten ari direnek egiten dituzten
hutsegiteen azterketa. Hiru helburu iza-
ten ditu:
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a) Norbáitek hizkuntza bat zenbate-
raino menderatzen duen jakitea.

b) Norbait hizkuntza bat nola ikasten
ari den jakitea.

c) Hizkuntza baten ikaskuntzan ikas-
leek oro har aurkitzen dituzten zailtasun
erkideak zein diren hautematea, irakas-
tean edo materiala prestatzean kontuan
izateko.

e análisis de errores
f analyse des erreurs
i error analysis

Errore-prebentzioa

Ikasleari galderak egiten zaizkionean
hauek ikaslearen gaitasunari dagozkiola
segurtatzeko ekintza. Hau egiteak garran-
tzi handia dauka, ikasleak gehiago ikas-
ten duelako, ongi emandako erantzunak
saritzen zaizkionean, gaizki emandakoak
gaztigatzen zaizkionean baino.

e prevención de errores
f prévention d'erreurs

error prevention

Esaera

Balioztapen bat, printzipio moral bat
edo herri-jakinduriari zar zaion ezagutza
bat laburbiltzen duen eta maiz esaten den
esaldia.

e dicho; máxima
f dictan; maxime

saymg

Esakera

Esaldi batek har ditzakeen egiture-
tako bakoitza. Esakera batzuk hizkuntza
jakin baten bereizgarriak dira.

e giro (idiomático); frase idiomática
f tour; tournure

turn of phrase

Esaldi adierazgarria

Ik. Funtsezko esaldia.



Esaldi eredua
Ikasleari arretaz azter dezan ematen

zaion egitura berri baten lehen adibidea,
gero antzeko perpausak ekoizteko.

e frase modelo
f phrase patron; phrase modele

marker sentence; pattern sentence; mo-
del sentence

Esaldi nahasiak
Ordena egokian ipin ditzaten, ikasleei

desordenatuta ematen zaizkien esaldiak.
Teknika berbera erabil daiteke hitzekin
edo paragrafo osoekin.

e frases revueltas
f phrases mélangées

jumbled sentences; scrambled sentences

Esanahidun drill-a
Ikasleak zuzen erantzun ahal izan

dezan, edukina ulertzea eskatzen duen
driU-a.

Adibidez:

lrakasleak perpaus bat irakurtzen due-
nean:

Hotza daukat
Beroa daukat
Cosea daukat

Ikasleak perpaus bat aukeratzen du

Leihoa irekiko dut
Ogi-koskor bat jango dut
jertsea jantziko dut

e driU significativo
f driU significatif

meaningful driU

Eskola
Sin.: Klasea

Ikasleek irakaslearen gidaritzapean
burutzen duten ikasaioa.

e clase; lección
f .classe; cours; lecon

class; lesson

Eskola tradizionala
Ik. Klase tradizionala.

Eskurapena

Eskolaz kanpokoa
Hizkuntza arrotzen irakaskuntzan

eskolaz kanpoko zenbait iharduera buru-
tzen da, hala nola bidaiak, gutun-truka-
keta, filmen proiekzioa, etab. Eskuarki,
iharduera hauek eskolordutatik kanpora
egiten dira, baina ikasgelan lantzen dena
osatzeko eta indartzeko helburua dute.
e extraes colar
f périscolaire
i ou t-of-class; ou t-of-school

Eskuragarritasuna
Oinarrizko hiztegiari buruzko ikerke-

tetan, elementu lexikalak gaien arabera
hautatzeko erizpidea, maiztasun-erizpi-
dearen osagai dena.

Maiztasunaren bidez gai jakinei lotu
gabeko hitz arruntak hauta daitezke,
hots, edozein testu aski luzetan azaldu ohi
direnak, edukin jakin batekiko loturarik
gabe, hala nola hitz gramatikalak, adjek-
tibo eta aditz arrunt ugari, zenbait izen
oso orokor; baina prozed ura horrek ezer
gutxi balio du gai jakin batzuei lotutako
behar-beharrezko hitzak hautatzeko.
Horregatik, prozedura desberdinen bitar-
tez, hizkuntz komunitate jakin bateko
hiztun guztiek ulertzen eta erabiltzen
dituzten, baina agerpen-maiztasun txikia
iza ten duten hitz gai konkretuei lotuak
agerterazi beharra dago.

Eskuragarri tasun- inkes tetan, hizkun tz
komunitate osoarekiko adierazgarritzat
hartzen den biztanleri lagin bateko lagu-
nak, gai batek iradokitzen dizkien hitzak
aipa ditzaten gonbidatzen dira. Horrela
lortutako hitzak, bakoitza aipatu duen hiz-
tun-kopuruaren arabera sailkatzen dira
eta gehien aipatu izan direnak soilik har-
tzen dira aintzakotzat. Inkesta hau kate-
goria gramatikal bateko hitzetara muga tu
ohi da.
e disponibilidad
f disponibilité
i availability

Eskurapena
Sin.: Jabetzea

Hizkuntza baten erabileran gaitzeko
prozesua. Noam Chomsky-ren teoria lin-
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Eskurapena

guistikoek hizkuntzen irakaskuntzan izan
duten eraginaren ondorioz, Eskurapena
ama-hizkuntzaz jabetzeko haurrak segi-
tzen duen prozesuari deitzen diote askok
eta hizkuntza arrotzean edo bigarren hiz-
kuntzan komunikatzeko helduek segitzen
duten prozesuari, berriz, ikaskuntra.

e adquisición
f acquisition
i acquisition

Eskurapen-ordena

Gramatika-, berbaldi- edo fonologi
elementuak edo elementu-multzoak esku-
ratzen diren ordena.

e orden de adquisición
f ordre d'acquisition

acquisition order

Eskuratu

Sin.: Jabetu, -az

Hizkuntza baten erabileran gaitu.
Autore askok bereizi egiten dituzte ikasi
(kontzienteki) eta eskuratu (haurren
modura, era naturalean, irakaskuntzarik
gabe).

e adquirir
f acquérir

acqUlre

ESP
«English for Special Purposes»en edo

«English for Specific Purposes»en labur-
dura. Xede Berezietarako Ingelesa adie-
razten duo Egoera berezietan, dela
lanean, ikasketetan, oporretan, etab.
ingelesa erabili behar dutenentzat antola-
tzen dira ESP ikastaroak.

e ESP
f ESP
i ESP

Esponentea

Sin.: Hizkuntz forma

Funtzio edo nozio bat adierazteko
praktikan erabilitako hizkuntz elementua
edo -moldea. Adibidez helbide batengatik
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era askotan galde daiteke. Hauetako
bakoitza esponente bat da:

Nondik joaten da ... ?

Esango al renidake non dagoen ... ?

... ra nola joaten den esaterik bazenu?,

etab.

e exponente; forma lingüística
f forme langagiére

exponent; language form

Esposizioa

Ik. Aurkeztapena.

Estiloa

l. Autore baten idaztankera.

2. Xede eta egoera jakinetarako min-
tzamolde egokia.

e estilo
f style

style

Estimulua

Ik. Eragingarria.

Estrategia

Ikastean, pentsatzean, etab. erabil-
tzen den eta helburu batera iristeko balio
duen prozeduretako bakoitza. Hizkuntz
ikasketan, ikasteko estrategiak eta komu-
nikazio-estrategiak, hizkuntz ikasleek hiz-
kuntza ikastean eta erabiltzean maneia-
tzen dituzten prozesu kontziente nahiz
inkontzienteak dira.

e estrategia
f stratégie
i strategy

Estruktural-globala

Ikus-entzunezko metodoa aipatzen
denean eransten zaion adjektiboa. Honek
aukera metodologiko multzo bat adieraz-
ten du, Gubérina-k eta Rivenc-ek egin-
dako lanetatik abiatuz frantsesa irakas-
teko ikus-entzunezko lehen metodoa,



«Voix et Images de France» izenburua
zuena, sortzeko egin zena hain zuzen.

e estructura-global
f structuro-global
i structural global

Etapa

Sin.: Fasea

Ikastunitatearen alditako bakoitza.
Ikastunitatea etapatan banatzekoan auto-
re bakoitzak bere erara egiten duo Nola-
nahi ere, askotan, hiru etapa bereizten di-
ra: aurkezpen-etapa, praktika-etapa eta
ekoizpen-etapa.
e fase; etapa
f phase; étape
i stage; phase

Etekina
Ikaskuntz/irakaskuntz lana eginez lor-

tzen den emaitza.
e rendimiento
f rendement

yield

Etengabeko ebaluazioa
Ikaskuntz prozesuan zehar, eta ez

honen amaieran bakarrik, egiten den eba-
luazioa.
e evaluación continua
f

Etorria
Sin.: Jariotasuna

Hizkuntza bat espontaneoki, konfi-
dantzaz, etenik eta zalantzarik gabe hitz
egiteko gaitasuna.
e fluidez
f fluidité

fluency

Euskaldunberria
Beste ama-hizkuntza bat izanik euska-

ra ikasi duena.
e euskaldunberri; vascoparlante no nativo
f bascophone non natif; euskaldunberri
i euskaldunberri; non-native speaker of

basque

Ezagutza aktiboa

Euskalduntzea

Euskaraz ez dakienak euskara ikastea.

e euskaldunización
f basquisation

basq uiza tion

Euskaldunzaharra

Euskara ama-hizkuntza duen euskal-
duna.

e euskaldunzahar; vascoparlante nativo
f euskaldunzahar; bascophone natif
i euskaldunzahar; native basque speaker

Euskaltegia

Euskara irakasteko ikastegi berezitua.

e euskaltegi; centro de enseñanza del
euskera

f euskaltegi; école d'enseignement de la
langue basque
euskaltegi; basque language school

Examina

Ik. Azterketa.

Examina idatzi(zko)a

Ik. Azterketa idatzi(zko)a

Examinatu

Ik. Aztertu.

Examinatzailea

Ik. Aztertzailea.

Ez-direktibotasuna

Irakasleak ikaskuntzaren alderdi guz-
tietan ikaslea gidatu gabe honen askata-
suna eta espontaneotasuna errespeta-
tzeko joera.

e no-directividad
f non-directivité
i non-directivity

Ezagutza aktiboa

Sin.: Ezagutza sortzailea

Pertsona batek ahozko eta idatzizko
hizkuntza aktiboki sortzeko duen gaita-
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Ezagutza aktiboa

suna. Bestek idatzitakoa edo esandakoa
ulertzeko gaitas una, aldiz, ezagutza pasi-
boa da.

e conocimiento activo
f connaissance active
i active knowledge; productive knowledge

Ezagutza hartzailea

Ik. Ezagutza pasiboa.

Ezagutza pasiboa

Sin.: Ezagutza hartzailea

Pertsona batek irakurritakoa edo
entzundakoa ulertzeko duen gaitasuna.

e conocimiento pasivo
f connaissance passive
i passive knowledge; receptive knowledge

Ezagutza sortzailea

Ik. Ezagutza aktiboa.

Ezagutzazko planteamendua

Sin.: Planteamendu kognitiboa

Bigarren hizkuntzaren edo hizkuntza
arrotzen irakaskuntzari buruzko plantea-
mendua, hizkuntzen ikaskuntzak aztura-
-sorkuntza ezezik, adimen-prozesu eragin-
korrak ere suposatzen dituelako ustean
oinarritzen dena. Ikaslea hizkuntza era-
biltzeko eta ikasteko prozesuan partaide
aktiboa izateari garrantzi handia aitor-
tzen dio, batez ere gramatika-arauen
ikaskuntzari dagokionez. Planteamendu
honek metodorik sorterazi ez duen arren,
esan liteke planteamendu komunikati-
boak, ezagutzazko planteamenduaren
zenbait printzipio onartzen duela.

e planteamiento cognitivo
f approche cognitive

cognitive approach; cognitive code
approach

Ezagutze-item-a

Zenbait hautabideren artetik eran-
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tzun zuzena dena aukera dezan ikasleari
eskatzen dion test-item-a.
e item de reconocimiento
f item de reconnaissance

recognition item

Ezagutze-proba
Ikasleak hizkuntz erabilera egokia

ezagutu bakarrik (eta ez erabili) egin
behar dueneko proba.
e prueba de reconocimiento
f épreuve de reconnaissance
i recognition test

Eztabaida
Bi lagun edo gehiagoren arteko sola-

saldi informala, bakoitzak bere eritzien
eta besteenen aldeko eta kontrako argu-
dioak azaltzen dituelarik.
e discusión
f discussion

discussion

F
Familiarizazioa

Idazten ikasteko prozesuaren lehe-
nengo etapa, kontaktu-hartzearena, ikas-
leentzako motibagarriak diren idazgaiak
aukeratzen direnekoa. Aldi honetan, ikas-
leak bizimodu praktikoan egin behar iza-
ten direnen antzeko gutunak, iragarkiak,
txostenak, etab. idazten hasi baino lehen,
ariketak egiten ditu, hala nola sinoni-
moak bilatu, testu baten bi laburpenen
artean onena aukeratu, testu bati izenbu-
rua jarri, etab.
e familiarización
f familiarisation

familiariza tion

Fasea
Ik. Etapa.

Feedback-a
Portaeraren emaitzaren berri ematen

digun edozein informazio. Adibidez,
entzuleek hitzez ala aurpegiaren bidez



hitz egiten ari direnei, ulertzen ari direla
adierazteko, ematen dizkieten seinaleak.

e retroalimentación; feedback
f feed-back; rétroaction

feedback

Finkapena

Eskuratutako elementu berriak segur-
tatzeko helburua duen unitate didaktiko-
aren aldia. Unitate didaktikoa erabiltzeko
aukeratu den ereduaren arabera, finka-
pena har daiteke ustiapenaren partetzat
ala ez. Oro har, finkapena zentzu zabala-
goan hartzen da glotodidaktikan psikolo-
gian baino.

e fijación
f fixation

fixation

Finkatze-ariketa

Ezagutza eta trebetasun eskuratube-
rriak finkatzeko ariketa.

e ejercicio de fijación
f exercice de fixation

fixing exercise

Fonetika zuzentzailea

Bigarren hizkuntzaren edo hizkuntza
arrotzaren erabileran ebakera egokiaz
jabetzeko edo ebakera desegokia zuzen-
tzeko, ikasgelan edo hizkuntz labora te-
gian erabiltzen diren prozeduren eta tek-
niken multzoa. Hauen artekoak dira, adi-
bidez, fonemak bereizteko ariketak, eba-
kera-ariketak, intonazio-ariketak, etab.

e fonética correctiva
f phonétique corrective

corrective phonetics

Fonetika-ariketa

Hizkuntzaren soinuzko alderdiak lan-
tzeko ariketa, dela ebakera, intonazioa,
etab.

e ejercicio de fonética
f exercice de phonétique

phonetics exercise

Fosilizazioa

Forma alternatiboak

Esanahi bera duten esakuneak edo
perpausak.

e formas alternativas
f formes alternatives

alternative forms

Forma baliokideak

Trebetasun berberak neurtzeko as-
moz eginak diren test baten forma dife-
renteak, metodo berberak erabiltzen
dituztelarik eta luzera eta zailtasun ber-
berekoak direlarik. Oro har, test baten
forma baliokideak e~iten dituztenak
antzeko puntuazioak lortzen baldin badi-
tuzte forma desberdinekin, badirudi testa
fidagarria dela.

e formas equivalentes
f formes paralléles; formes équivalentes

equivalent forms; parallel forms; alter-
nate forms

Formala

l. Hizkuntzaren formazko alderdiei
dagokiona.

2. Gizarte-egoera biziki egituratuei
dagokiena.

e formal
f formel

formal

Formaltasuna

Errespeto, kortesia edo errito-zen-
tzuaren aldetik hizkera batek duen
gradua.

e formalidad
f formalité

formality

Fosilizazioa

Errore-analisian, ikasleek egi ten
duten zenbait errore, ikasten ari diren
hizkuntzarekiko aurkeztapena eta zuzen-
keta-Iana areagotuta ere, finkatuta gera-
tzen deneko prozesua. Dirudienez, ikas-
leek beren beharretarako aski den ko-
munikatzeko gaitasun-maila lortzen
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Fosilizazioa

dutenean, ikasten ari diren hizkuntza
horren erregelez jabetzean aurreratzeko
motibazioa galdu egiten dute.
e fosilización
f fossilisation
i fossilization

Funtsezko esaldia
Sin.: Esaldi adierazgarria

Paragrafo batean, testu-zati honetako
puntu nagusia zein den irakurleari adie-
razten dion esaldia, h.d. idazleak zer
komunikatu nahi dion aditzera ematen
diona. Gehienetan testu-zatiaren hasiera-
tik hurbil egoten da, baina atzerago etor
daiteke idazleak suspentse pixka bat
erantsi nahi duenean, adibidez.
e frase clave
f

topic sentence

Funtzioa
Esakune batek edo berbaldi batek

duen kornunikazio-xedea, hots, hiztunak
edo idazleak era horretan hizkuntza era-
biliz lortu nahi duena. Funtzio tipikoak
dira: eskatzea, barkazioa eskatzea,
eskaintzea, eskerrak ematea, etab. Hiz-
kuntzaren funtzioak ez dira ezagutzen
perpausen egitura gramatikala aztertuta
soilik. Izan ere, itxuraz galdera bat dena,
adibidez, Faborer, uteiko al duru idazmakina
hori pakean? agindu bat da edo ukatzeko
era bat izan daiteke: Nork daki bihar rer ger-
tatuko den?, etab.
e función
f fonction
i function

G
Gaia

Ahozko edo idatzizko adierazpen
baten funtsa osatzen duten gertaerak,
datuak edo ideiak.
e tema
f sujet
i subjet matter; topic
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Gainditu (azterketa bat)

Azterketa batean, ontzat ematen den
gutxieneko mailatik gora dagoela ikasleak
aztertzaileari frogatu.

e aprobar
f passer; réussir; étre recu

Gainetikako irakurketa

Irakurleak pasarte bateko ideia nagu-
siez jabetu nahi duenean, hala nola arti-
kulugilea tesi baten alde ala kontra
dagoen jakin nahi duenean, erabiltzen
duen irakurketa lasterra.

e ojeada; vistazo
f lecture en diagonale; lecture intégrale

skimming; skim-reading

.Gainjeneralizazioa

Ikasi den erregela bat honek duen
aplikazio-eremutik kanpora ere aplika-
tzeko joera.

e
f excés de généralisation

overgeneralization; regularization;
over- regulariza tion

Gaitasuna

Hizkuntza bat arrakastaz ikasteko
abilezien multzoa.

e aptitud
f aptitude

aptitude

Gaitasun linguistikoa

Ik. Hizkuntz gaitasuna.

Gaitasun-testa

Ikasle batek bigarren hizkuntza edo
hizkuntza arrotza ikastean etorkizunean
izan dezakeen arrakasta eta ezagutza-ele-
mentu batzuk edo trebetasun baten osa-



gai bat eskuratzeko beharko duen den-
bora aurresaten duen testa.

e test de aptitud
f test d'aptitude

aptitude test; prognostic test

Gako-hitza

Perpausaren esanahia transmititzeko
garrantzi handiena duen hitzetako ba-
koitza.

e palabra clave
f mot dé
i key word

Galde-erantzunezko ariketa
Galderak eginez eta horien erantzu-

nak eskatuz eta alderantziz egiten den
ariketa.

e ejercicio de pregunta-respuesta
f exercice de question-réponse

question-answer exercise

Galdegaia

Informazio berria ematen duen per-
pausaren zatia.

e comentario; comento; rema
f commentaire; rhérne

focus; comment; rheme

Galdera

Eskuarki, beste batek erantzun dezan
formulatzen den esakunea.

e pregunta
f question
i question

Galdera (tes tetan)

Aukera anitzeko test-itern-etan itaun
edo perpaus osatugabe moduan agertzen
den lehen atala. Adibidez:

Atzo oso aldiekari interesgarria irakurri ---

a) nintren
b) nituen
e) nuen
d) non

Caldera zehatza

Lehen lerroa da galdera deitzen dio-
guna.

e pregunta
f question; stem

stern; lead

Galdera globala

Irakurketazko ulerkuntz ariketetan
pasartea osotasun bezala ulertzea es-
katzen duen galdera.

e pregunta global
f question globale

global question

Galdera irekia

Sin.: Galdera subjektiboa

Azterketa batean azterketaria aukera
bat egitera behartzen ez duen galdera.
Era honetakoak dira, esate baterako,
azterketariari perpausak osatzea proposa-
tzen dio ten galderak.

e pregunta abierta; pregunta subjetiva
f question ouverte

open-ended test item; open-ended ques-
tion; subjective question; subjective test
item

Galdera itxia

Sin.: Galdera objektiboa

Test batean, eskaintzen diren eran-
tzun jakin batzuen artean aukeratuz
erantzun beharreko galdera.

e pregunta cerrada; pregunta objetiva
f question fermée
i closed-ended question; objective ques-

tion; closed-ended test item; fixed res-
ponse item; objective test item

Galdera objektiboa

Ik. Galdera itxia.

Galdera subjektiboa

Ik. Galdera irekia.
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Galdera zehatza

Galdera zehatza
Pasarte baten xehetasunen ulerkuntza

neurtzen duen galdera, ebaluazio-proba
batean.
e pregunta específica
f question spécifique
i specific question

Galdesorta
Giza eta gizarte-zientzietan, aldez

aurretik hautetsi eta baliozkotzat eman-
dako galdera-multzo bati emandako
erantzunetatik abiatuz, ahalik eta infor-
mazio gehiena jasotzeko eta tratatzeko
prozedura analitikoa. Irakaskuntzan
eskurapenak, interesak, jarrerak, etab.
aztertzeko erabiltzen da galdesorten
metodoa, hala material pedagogikoa
prestatzekoan, nola ikasleen mailaren,
gustuen eta nortasunaren arabera metodo
edo prozedura pedagogikoak aukera-
tzekoan.
e cuestionario
f questionnaire
i questionary

Galdetu
Era zuzenean, baina ez aginteraz,

informazioa eskatu.
e preguntar
f demander

ask

Garapen-errorea
Nahiz ama-hizkuntza ikasten ari den

haurrak, nahiz bigarren hizkuntza ikas-
ten ari den ikasleak egiten duen errorea,
ikaskuntz prozesuan gertatzea normala
dena. Gero akats hauek desagertu egiten
dira ikaslearen hizkuntz gaitasuna han-
di tu ahala.
e
f

developmental error

Gardenkia
lrudi edo testu bat azetatozko orri

batean marraztua edo idatzia, proiektore
egoki batez pantaila batean proiektatzeko
erabiltzen dena.
e transparencia
f document transparent
i transparency
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Gardenki-proiektorea

Azetatozko orri gardenetan idatzi edo
marraztutakoa pantaila bertikal batean
proiektatzeko aparatua. Gardenkiak hori-
zontalki kokatzen dira aparatuan eta sis-
tema optiko batek zuzentzen ditu irudiak
pantaila bertikalera. Gardenkietako idaz-
ki edo marrazkiak aldez aurretik presta-
tuak ala errotuladore bereziak erabiliz
azalpena egiten den bitartean eginak izan
daitezke.

e proyector de transparencias; retropro-
yector

f rétro-projecteur
O.H.P.; Overhead projector

Gaueskola

Ohizko lanorduetatik aurrera irakas-
ten duen erakundea edo bertan ematen
diren klasetako bakoitza.

e clase nocturna
f école du soir

evenmg class; evemng school; night
school

Gehikuntzazko errorea

Ongi eratutako esakune batean agertu
behar ez lukeen elementu bat sartuz egi-
ten dena. Adibidez:

Nahi; eta etorri edo Etorri arren esan or-
dez,

"Nahi; eta etorri arren esa ten baldin ba-
da, gehikuntzazko errore hat egiten da.

e error de adición
f erreur d'addition

addition error

Gela

Ik. Ikasgela.

Glosategia

Testu bat ulertzeko zailak gertatzen
diren hitzen bilduma, bakoitzaren defini-
zio edo ohar argigarriekin.

e glosario
f glossaire

glossary



Glotodidaktika

Sin.: Hizkuntz irakaskuntza

Hizkuntzak irakasteko metodoez
arduratzen den jakintzagaia, hizkuntzala-
ritzaren, psikologiaren, soziologiaren eta
pedagogiaren ekarpenak helburu horreta-
rako sintetizatuz.

e glotodidáctica, enseñanza de idiomas
f didactique des langues; enseignement

des langues; glottodidactique
language teaching

Goimaila

Ik. Maila aurreratua.

Gordetzea

Ik. Erretentzioa.

Gorputz-mintzaira

Pertsona batek beste bati esanahia
komunikatzeko, gorputz-atal desberdinez
baliatuz, erabiltzen duen adierazpidea:
aurpegiaz egiten dituen keinuak, eskuen
higidurak, etab. Adierazpide hau paralin-
guistikaren aztergai da.

e lenguaje corporal
f langage corporel

body language

Gouin-en seriea

Ik. Ekintza-seriea.

Grabazioa

Soinua eta/edo irudia euskarri fisiko
batean erregistratzeko ekintza eta honen
ondorioz ekoizten den produktua.

e grabación
f enregistrement

recording; record

Gramatika estrukturala

Irakaskuntzan erabiltzen diren gra-
matika-liburuei dagokienez, gramatika

Gramatika sortzaile-transjormatzailea

estrukturalak gramatika tradizionalei
kontrajartzen zaizkie, haiek, hauek ez
bezala, aurkezteko era induktiboa dute-
lako, h.d. adibideak /ariketa estruktura-
lak/ automatismoak sekuentziaren ara-
bera.

e gramática estructural
f grammaire structurale

structural grammar

Gramatika pedagogikoa

Xede pedagogikoz egindako hizkuntz
deskribapen gramatikala.

e gramática pedagógica
f grammaire pédagogique

pedagogic(al) grammar

Gramatika sistemikoa

Sistema-serie batean oinarritutako
analisi gramatikalaren ikuspegia. Sistema
bakoitza hautabide-multzo bat da, zeine-
tatik bat hautatu behar bait da esakune
baten ekoizpenaren puntu bakoitzean.

e gramática sistémica
f grammaire systémique
i systemic grammar

Gramatika sortzaile-transformatzailea

Gramatika sortzaile mota bat, Chom-
sky-k (1965) garatutakoa. Honako es-
kema honetan laburbiltzen dira grama ti-
ka honen planteamenduak:

Osagai sintaktikoa

Sakoneko egitu-
Oina- Sakoneko turei aplika- Azaleko
rna egiturak tzen zaizkien egiturak

transformazioak

Osagai
semantikoa

Osagai
onologikoa

Osagai sintaktikoak bi atal ditu: sako-
neko egiturak sortzen dituen oinarria eta
hauetatik azaleko egiturak sortzen dituz-
ten transformazioak. Oinarriak berak bi
atal ditu: kategoria gramatikalei eta egi-
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Gramatika sortzaile-transjormatzailea

tura sintaktikoei dagokien osagai katego-
riala batetik eta lexikoa bestetik. Bes-
talde, osagai semantikoak zentzu bat
atxekitzen die sakoneko egiturei eta osa-
gai fonologikoak, berriz, soinuzko forma
ematen die azaleko egiturei.

e gramática generativa-transformacional
f grammaire générative-transformation-

nelle
i generative-transformational grammar;

transformational-generative grammar

Gramatika tradizionala

Latin eta greko irakasteko gramatike-
tan oinarritua iza ten den gramatika.
Sarritan ez da bate re ongi egokitua ego-
ten deskribatzen duen hizkuntzara eta
maiz deskribatzaile baino gehiago araue-
maile iza ten da.

e gramática tradicional
f grammaire traditionnelle
i traditional grammar

Gramatika-ariketa

Ik. Ariketa gramatikala.

Gramatika-itzulpenezko metodoa

XIX. mendean sortutako hizkuntz
irakaskuntzako metodoa. Errazetik zai-
lera ordenatutako hizkuntz erregelen
aurkezpenaren eta erregela hauek ama-
-hizkuntzan emandako perpausak xede-
-hizkuntzara itzultzeko ariketak egitearen
bidez ahalegintzen da hizkuntza irakas-
ten. Hizkuntza idatzian oinarritzen da eta
irakaskuntza ama-hizkuntzan ematen da.
Ematen diren erregelak preskriptiboak
izan ohi dira eta ez zaio jaramon handirik
egiten jatorrizko hiztunek eguneroko bizi-
moduan erabiltzen duten hizkuntz
moldeari.

e método de gramática-traducción
f méthode grammaire-traduction

grammar- transla tion method

Gramatikazko analisia

Ik. Analisi gramatikala.
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Gutxienezko parea

Fonema batean soilik desberdinak
diren hitzak, esate baterako alzo eta atso,
behar eta rehar, ...

Metodo audiolingualetan askotan era-
biltzen dira hizkuntzaren soinuak ira-
kasteko.

e par mínimo
f paire minimale

minimal pair

Gutxienezko puntuazioa

Ik. Puntuación mínima.

H
HI

Ik. Lehen hizkuntza.

H2

Ik. Bigarren hizkuntza.

Hardwarea

Hezkuntz sistema batean erabil dai-
tezkeen ekipo fisikoen multzoa: ordenado-
rea, magnetoskopioa, proiektoreak, mag-
netofoiak, etab.

e hardware
f hardware
i hardware

Harrera

Ikasle batek jasotzen duen input guz-
titik, inkontzienteki, eskuratzeko hauta-
tzen duena. Input osoa sarrera da eta
honetatik hartzen dena harrera.

e
f saisie

intake



Hartzeko iharduera

Hizkuntza ulertzearekin, eta ez ekoiz-
tearekin, zuzenean lotutako iharduera.

e actividad receptiva
f activité réceptive
i receptive activity

Hasiberria

Hizkuntza bat ikasten hutsetik has ten
dena.

e principiante
f débutant

beginner

Hautapena
Behin ikaslegoa, erdietsi nahi diren

helburuak eta abiapuntutzat hartuko
diren hipotesi metodologikoak definitu
ondoren, hizkuntza irakasteko metodoa
lantzeko ezinbestekoa den irakasgaien
edo ikastaroaren edukinaren zehaz-
tapena.

Hautapena hizkuntz elementuen
artean (fonologikoak, gramatikalak eta
lexikalak) eta hizkuntzaz kanpoko tes-
tuinguruen, hots, egoeren artean egiten
da. Aurrerapena zehaztu aurretik egin
beharreko lehen eragiketa da.

e elección; selección
f choix; sélection
i choice; selection

Hedapena
Abiaburutzat hartzen den esakuneari

elementu bat edo gehiago eranstean
datzan ariketa-mota.

Adibidez:

Mirenek arraina ikusi du
(Handia) Mirenek arrain handia ikusi du
(Goizean) Mirenek goizean arrain handia
ikusi du

e expansión
f expanslOn
i expanslOn

Hedapen-drill-a

Hasieran emandako perpaus bati

Hitz-jokoa

ikasleek irakasleak esandako zatiak eran-
tsi behar dizkioten drill-a,
e drill de expansión
f drill d'adjonction

expansion drill

Hedatze-ariketa
Hasierako esakuneari elementu bat

edo zenbait eranstean datzan ariketa
estrukturala. Ariketa-mota hau bereziki
interesgarria da hitzek esaldian gorde
behar duten ordena erakusteko.
e ejercicio de expansión
f exercic~ d'expa~sion

expanslOn exercise

Helburua
Hizkuntzaren irakaskuntzak duen

jomugetako bakoitza. Helburuak oroko-
rrak ala zehatzak izan daitezke. Euskaraz
mintzatzen irakastea helburu orokorra
da. Helburu zehatzagoak sistema fonolo-
gikoa menderatzea, galdegaiaren erabile-
raz jabetzea, hiztegia aberastea, etab.
izan daitezke.
e objetivo
f objectif
i objective; aim; goal

Heuristikoa
Ikasleak esperientzi bidez eta aurki-

kuntzak bere kabuz eginez ikastera bul-
tzatzen dituzten irakaskuntz prozeduren-
gatik esa ten da.
e heurÍstico
f heuristique

heuristic

Hitz egin
Ahozko hizkuntzaz baliatuz, ideiak,

eritziak edo sentimenduak azaldu; sola-
sean parte hartu.
e hablar
f parler

speak

Hitz-jokoa
Hitzak anbiguitatez edo zenbait

adiera konbinatuz edo fonema bat baka-
rrik desberdina duten hitzak konbinatuz
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Hitz-jokoa

erabiltzean datzan figura erretorikoa.
Ustea erdia ustela dela dioen esaera hitz-jo-
koa da, adibidez.

e juego de palabras
f jeu de mots
i play on words

Hitzez hitzeko itzulpena

Ik. Itzulpen literala.

Hitzezko testuingurua

Hizkuntz unitate baten aurretik eta
atzetik doazen beste unitateen multzoa.

e contexto verbal
f contexte verbal

verbal context

Hitzik gabeko komunikazioa

Hitzik erabili gabe, keinuak edo zei-
nuak eginez adibidez, burutzen den
komunikazioa.

e comunicación no-verbal
f communication non-verbal e

non-verbal communication

Hizkera formala

Hiztunari ebakera, hitzen hautapena
eta joskera asko zaintzea eskatzen dio ten
egoeretan erabiltzen den hizkera. Ospaki-
zun publikoetan eta harreman ofizialetan
erabiltzen da hizkera hau, esate baterako.

e lenguaje formal
f language formel

formal speech

Hizketa-modua

Komunitate baten barneko hitz egi-
teko era desberdinetako bakoitza. Sarri-
tan, hizketa-moduak lagunartekoenetik
formalenera mailakatzen dira. Pertsona
batek maneia dezakeen hizketa-moduen
multzoa bere aurrekinen eta hiztun-
-komunitatearen ezaugarrien araberakoa
izango da. Hizketa-modu jakin bat hauta-
tzeak inplikazio sozialak ditu. Adibidez,
egoera arrunt batean hizketa-rnodu for-
mala hautatzea barregarri gerta daiteke
eta, ostera, lagunarteko hizketa-rnodua
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zeremoma batean erabiltzea iraingarri
izango da. Eskuarki jatorrizko hiztunak
jakiten du hizketa-modua non eta noiz
den egokia eta non eta noiz ez.

e estilo de habla
f maniére de parler; facon de parler
i speech style

Hizketa-tonuzko metodoa

Entzumenari lehentasuna ematen
dion eta hautematearen osotasunaren
aldeko azaltzen den hizkuntza arrotzeko
fonetika zuzentzeko praktika. Erritmoa-
ren eta in tonazioaren berrekoizpena lehe-
nesten da, esaldiaren moldetzat hartzen
delako eta beraren fideltasunak soinuen
berrekoizpen egokia baldintzatzen due-
lako. Soinuen beren zuzenketa, ondoren
egiten da, gaizki hautemandako ezaugarri
akustikoak modu gutxi edo gehiago artifi-
zialean indartuz.

e método verbo-tonal
f méthode verbo-tonale; systérne verbo-

-tonal

Hizketako egintza

Hiztun batek esakune batekin egiten
duena. Hizketako egintza arruntak dira,
adibidez, baieztea, galdetzea eta agin-
tzea.

e acto de habla; acto de palabra
f acte de parole

speech act

Hizketako jokaera

Hizketa eta hizkuntza portaera-sis-
tema bezala izendatzeko behaviorismoak
erabili duen hitza.

e comportamiento verbal
f comportement verbal
i verbal behaviour

Hizkuntza

Sin.: Lengoaia

l. Komunitate batek hizkuntz kornu-
nikazioan erabiltzen duen sistema. Adibi-
dez: frantsesa, euskara, ingelesa, etab.



e idioma; lengua
f idiome; langue

language

2. Giza mezuak transmititzeko balio
duen zeinu artikulatuzko sistema. Hizke-
tari kontrajartzen zaio: hizkuntza sistema
da eta hizketa berriz sistema ideal hori
gauzatuta.

e lengua
f langue

language

Hizkuntz forma

Ik. Esponentea.

Hizkuntz gaitasuna

Sin.: Gaitasun linguistikoa

Pertsona batek baitaratua duen hiz-
kuntza baten gramatika. Honi esker per-
tsona hori gai da perpausak sortzeko eta
ulertzeko, are inoiz entzun ez di tuen per-
pausak eta, orobat, gai da hizkuntza
horretako perpausak zein diren eta zein
ez bereizteko.

Gaitasunak sarritan hiztun/entzule
ideal bati egiten dio erreferentzia, hots,
hizkuntza osoaren erabateko ezagutza
izango lukeenari. Argi bereizten dira gai-
tasuna eta hizketan edo idazketan prakti-
kan egiten den erabilera edo perfor-
mantzia.

e competencia lingüística
f compétence linguistique

linguistic competence

Hizkuntz iharduera

Hizkuntza aldi berean komunikabide-
tzat eta portaeratzat hartu beharra azpi-
marratzen duen terminoa.

e actividad de lenguaje
f activité langagiére
i language activity

Hizkuntz ikaskuntza

Eskuarki irakaskuntza formalaren tes-
tuinguruan egituratu eta antolatutako

Hizkuntz manipulazioko ataza

prozesua, hizkuntzaren erabileran tre-
batzeko.

e aprendizaje de lenguas
f apprentissage d'une langue

language learning

Hizkuntz irakaskuntza

Ik. Glotodidaktika.

Hizkuntz jokoa

Ondoko ezaugarriak iza ten dituen
hizkuntz irakaskuntzako iharduera anto-
latua:

• xede edo helburu jakin bat
• erregela-multzo bat
• jokalari arteko lehia
• jokalarien arteko komunikazioa

ahozko edo idatzizko hizkuntzaren
bidez.

e juego de lenguaje
f jeu de langage
i language game

Hizkuntz laborategia

Mahai edo kabina indibidualak mag-
netofoiz hornituak eta irakasle edo jago-
learentzako kontroleko kabina bat dituen
aretoa, hizkuntzen irakaskuntzan erabil-
tzen dena. Magnetofoiok, entzutea, gra-
batzea eta grabatutakoa entzutea ahalbi-
detu ohi dute. Ikasleek egin ditzakete gra-
batutako ariketak eta irakasleak auri-
kulareen bidez ikasleek esaten dutena en-
tzun ere bai. Hizkuntz laborategiak me-
todo audiolingualean erabiltzen dira na-
gusiki.

e laboratorio de idiomas
f laboratoire de langues

language laboratory; language lab

Hizkuótz manipulazioko ataza

Ikasleari hizkuntza erabil erazteko
ataza bat, sortzen den hizkuntzaren esa-
nahian baino gehiago, forman zentratzea
eskatzen duena.

e tarea de manipulación lingüística
f tache de manipulation linguistique

linguistic manipulation task
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Hizkuntz manipulazioko ataza

Hizkuntza arrunta

Sin.: Hizkuntza erkidea

Eguneroko bizimoduan ahozko nahiz
idatzizko komunikazio-egoeretan eskuar-
ki erabiltzen diren hizkuntz baliabideen
multzoa. Hiztunen komunitate osoari da-
gokio eta ez talde sozial jakin bati, bene-
tan erabiltzen dena da eta ez, erabili be-
harko litzatekeela arauak dioena; azkenik,
ez da zientzi tekniketan edo lanbide-ha-
rreman berezietan erabiltzen dena.

e lengua común
f langue usuelle; langue courante; lan-

gue commune
common language

Hizkuntza arrotza

Sin.: Atzerriko hizkuntza

Eskuarki, erreferentziako hiztuna bizi
den herrialdearen mugetatik kanpo hitz
egiten diren hizkuntzetako bakoitza edo,
zehazkiago, hiztun horrek komunitatetik
kanpokoekin komunikatzeko ikasten duen
hizkuntza.

e lengua extranjera
f langue étrangére
i foreign language

Hizkuntza artifiziala

Xede jakin baterako asmatua izan
den eta jatorrizko hiztunik ez duen hiz-
kuntza. Adibidez, L.L. Zamenhof-ek
asmatu zuen Esperantoa.

e lenguaje artificial
f langue artificielle

artificial language; auxiliary language

Hizkuntza erkidea

Ik. Hizkuntza arrunta.

Hizkuntza eskuratzeko mekanismoaren
hipotesia

Ik. LAD.

60

Hizkuntza funtzionala

Xede berezietarako hizkuntza; zien-
tzietako, teknikako, ekonomiako, etab.e-
tako hizkuntza, alegia.

e lengua funcional
f langue fonctionnelle

functional language

Hizkuntza idatzia

Ahozko mintzaira grafikoki azaltzeko,
onartutako zeinuen bidezko giza mezuak
transmititzeko sistema.

Mezuak transmititzeko euskarrian
ezezik arauaren aldetik ere baditu aldeak
ahozko hizkuntzarekin.

e lengua escrita; lenguaje escrito
f langue écrite
i written language

Hizkuntza naturala

Munduan ezagutzen diren zenbait
mila mintzairetako edozein; berariaz
asmatutako hizkuntza artifizialei kontra-
jartzen zaizkie hizkuntza naturalak.
Haiek ez dira inoren ama-hizkuntza eta
hauek, aldiz, bai.

e lengua natural
f langue naturelle

natural language

Hizkuntza standarda

Komunitate batean status-ik altuena
duen eta jatorrizko hiztun ikasien hizke-
ran oinarrituta egon ohi den hizkuntz
aldaera. Jeneralean komunikabideetan
eta literaturan erabiltzen da, hiztegi eta
gramatiketan deskribatzen da, eskoletan
irakasten da eta hiztun arrotzei irakasten
zaie hizkuntza standarda.

e lengua standard
f langue standard

standard language

Hizkuntza teknikoa

Ezagutz eremu berezitu bateko hiz-
kuntz moldea. Eremutik eremurako alda-
ketarik handiena, hizkuntza aldetik, hiz-



tegian nabaritzen baldin bada ere, gra-
matikan ere nabari daiteke.

e lenguaje técnico
f langue technique; langage technique
i technical language

Hizkuntzalaritza aplikatua

Hizkuntzaren eta hizkuntzalaritzaren
azterketa, arazo praktikoen ikuspegitik.
Soziologiatik, psikologiatik, antropologia-
tik, informazioaren teoriatik eta hizkun-
tzalaritzatik, besteak beste, jasotzen duen
informazioa erabiltzen du hizkuntzaren
eta hizkuntzaren erabileraren eredu teo-
riko propioak garatzeko, eta gero infor-
mazio eta teoria horiek eremu praktiko-

. tan erabiltzen ditu, hala nola hizkuntza-
ren irakaskuntzan, itzulpenean, esti-
listikan, Hizkuntz Plangintzan, termino-
logian, hizketaren terapian, etab.

e lingüística aplicada
f linguistique appliquée
i applied linguistics

Hizkuntzaren barietatea

Geografiak, klase edo rol sozialak,
egoerak edo komunikazio-moduak era-
ginda, hizkuntza batek dituen aldaere-
tako bakoitza, sistema den heinean.

e variedad de lenguaje
f variété de langage
i variety of language; language variety

Hizkuntzaren eskurapena

Haurraren hizkuntz iharduera baldin-
tzatzen duten funtzioen eta ezagutzen
garapena eta maneiu gero eta egokiagoa.
Lehen hizkuntzaren garapena haurraren-
gan ikaskuntza ez baina eskurapena dela,
haurra hizkuntzaz jabetzen dela, esa ten
da. Haurrak ama-hizkuntza egiten den
giroan biziz eta komunikaziorako hizkun-
tza hori erabiliz jabetzen da hizkuntzaren
erregelez.

e adquisición del lenguaje
f acquisition du langage
i language acquisition

Hiztegi aktiboa

Hizkuntzaren menderapena
Pertsona batek xede jakin baterako

hizkuntza erabiltzeko duen trebetasuna.

e dominio de la lengua
f maitrise de la langue
i language proficiency

Hizkuntzarteko errorea
Ikaslearen lehen hizkuntzako erregela

bat bigarren hizkuntzan aplikatzeak da-
karren desegokitasuna.

e error interlingüístico
f erreur interlinguistique; erreur inter-

linguale
interlingual error; interlinguistic error

Hizkuntzaz kanpokoa
Ahozko hizkuntzazkoak izan gabe hiz-

kuntz mezua transmititzen laguntzen
duten gauza guztiengatik esaten da; hiz-
kuntzaz kanpoko faktoreak dira, adibi-
dez, eskuen higidurak, jartzen diren
aurpegiak, eta baita hizkuntzan eragina
duten beste gauza batzuk ere: hiztunaren
adina, sexua, klase soziala, etab.

e extralingüístico
f extra-linguistique
i extralinguistic

Hizkuntzbarneko itzulpena
Ik. Birformulazioa.

Hiztegia
Sin.: Lexikoa

l. Hizkuntza bateko hitzak edo hitz-
multzoa; hiztun baten a, testu batean
azaltzen dena, lanbide batekoa, etab.

2. Hitzak ordena jakin batean eta
beste zenbait informaziorekin batera
(definizioa, erabilera gramatikala, jato-
rria, etab.) dauzkan liburua.
e léxico; vocabulario
f lexique; vocabulaire
i lexicon; vocabulary

Hiztegi aktiboa
Ahoz eta idatziz hizkuntza sortzekoan

pertsona batek erabil dezakeen hiztegia.
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Hiztegi aktiboa

Entzunez gero edo irakurriz gero ulertzen
dituen hitzen multzoa hiztegi pasiboa da.

Hizkuntza baten jatorrizko hiztunek
aktiboki erabil dezaketen baino askoz hitz
gehiago ulertzen dute. Zenbaitek 100.000
hitzeko hiztegi pasiboa du, baina bere
hiztegi aktiboa lO.OOOedo 20.000 hitze-
koa da. Hizkuntza arrotzen ikaskuntzan
3.000tik 5.000 hitzera bitarteko hiztegi
aktiboa eta 5.000tik 10.000 hitzera bitar-
teko hiztegi pasiboa duena maila ertai-
nean edo ertain altuan dagoela esa ten da.

e vocabulario activo
f vocabulaire actif
i active vocabulary

Hiztegi pasiboa

Pertsona batek entzunez gero edo ira-
kurriz gero ulertzen dituen hitzen
multzoa.

e vocabulario pasivo
f vocabulaire passif
i passive vocabulary

Hiztegi -ariketa

Hiztegia ikasteko ariketa.

e ejercicio de vocabulario
f exercice de vocabulaire
i vocabulary exercise

Hiztuna

Hitz egiten duena.

e hablante
f parleur; sujet parlant; locuteur

speaker

Horma-irudia

Ikasgela bateko ikasle guztiek beren
lekuetatik ongi ikusteko adinako tamaina
duen eta horman ezarrita edo esekita
ipintzen den irudia.

e lámina mural
f panneau mural
i pos ter; wall picture
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Hutsegitea
Konpetentziezaz egiten ez den hiz-

kuntz arauarekiko saihestea. Bereizi egi-
ten dira ikasleak bere kabuz zuzen ditza-
keen saiheste hauek eta ez jakiteagatik
egiten dituen erroreak. Hutsegiteak per-
formantzi erroreak direla esan liteke.

e falta
f faute

mistake

1
Idatzi

Karaktere grafikoak erabiliz, ideiak,
sentimenduak edo eritziak azaltzeko hiz-
kuntz adierazpenak egin.

e escribir
f écrire

write

Idatzizko praktika
Hizkuntza idatzia erabiliz ikaskuntza

bultzatzeko egiten den iharduna.

e práctica escrita
f pratique écrite

written practice

Idatzizko proba
Ikasleak idatzizko hizkuntza erabiliz

egiten den ebaluazio-proba.

e prueba escrita
f épreuve écrite

written test

Idatzizkoaren ulermena
Ik. Irakurmena.

Idazketa
l. Idazteko ekintza mekanikoa.

e escritura
f écriture

writing



2. Idazki bat antolatzeko ekintza.

e redacción
f rédaction

composition

Idazketa gidatua

Idazketa kontrolatua baino askatasun
handiagokoa eta idazketa librea baino
askatasun txikiagokoa. Ikasleak zenbait
laguntzajasotzen du bere lana burutzeko,
hala nola idazketa-zirriborro bat, egin
behar duenaren antzeko ereduren bat,
etab.

e escritura dirigida
f écriture dirigée
i guided writing

Idazketa kontrolatua

Ikasleek, eman zaizkien agindu zeha-
tzei jarraituz, egiten duten idazketa, hala
nola, zuriuneak betez, perpausak konbi-
natuz, etab.
e escritura controlada
f écriture contrólée
i controlled writing

Idazketa librea

Ikasleak, iradokitzen zaion gai batez,
baina laguntza zehatzik gabe, egiten duen
idatzariketa.

e escritura libre
f écriture libre

free writing

Idazkia

Testu idatzia.

e escrito
f écrit

writing

Idazlana

Perpausa baino luzeagoa den ida-
tzizko ariketa, hala nola, paragrafoa,
txostena, gutuna, etab., batez ere gai
baten azalpena.

e redacción; composición
f rédaction; composition

composition; essay

Idiotismoa

Idazlan gidatua

Ikasleak laguntza eta aholkuak jasota
baina bere hitzak erabilita egindako
idazlana.

e composición dirigida; redacción dirigida
f composition dirigée; rédaction dirigée

guided composition

Idazlan kontrolatua

Agindu zehatzen arabera ikasleek
egindako idazlana; idazketa kontrolatua-
ren emaitza.

e redacción controlada; composición
controlada

f redaction contrólée; composition con-
trólée
controlled composition

Idazlan librea

lnolako mugapenik ezarri gabe ikas-
leak bere kabuz egiten duen idazlana.

e composición libre; redacción libre
f composition libre; redaction libre

free composition

Idazmena

Idatziz egokiro komunikatzeko trebe-
tasuna. Oinarrizko lau hizkuntz trebeta-
sunetako bat. Mintzamenarekin batera
trebetasun sortzaileen multzoa osatzen
duo

e escritura; expresión escrita
f écriture; expression écrite

wri ting skill

Ideijasa

Ik. Brain-storming.

Idiotismoa

Hizkuntza bateko ohizko esamoldea
izanik hizkuntza horretako sistema gra-
matikalarekin itxuraz ados ez dagoena.

e idiotismo
f idiotisme

idiom; idioma tic expression
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Igarkizuna

Igarkizuna
Berariaz era nahasgarri, ulergaitz edo

harrigarrian eratzen den esakunea, sarri-
tan jolas moduan asmatzeko planteatzen
dena.

e acertijo; adivinanza
f devinette

riddle

Iharduera
Klasean egiten den zerbait, hala nola:

irakasleak egindako galderei ikasleak
erantzutea, binakako elkarrizketak egitea,
etab.

e actividad
f activité
i activity

Ikasgaia
Ikastaro bat irakaskuntz unitatetan

zatitzearen emaitza bakoitza, hizkuntz
material berriz osatutako multzo kohe-
rente bat gai baten inguruan biltzen dela-
rik. Gai hori lexikala, gramatikala, egoera
bati lotutako hizkerari dagokiona, etab.
izan daiteke. Unitate didaktiko ere esan
ohi zaio, hizkuntz material koherente hori
printzipio psikopedagogiko koherente
batzuen arabera prestatzen denean.

e lección
f lecon
i lesson

Ikasgela
Sin.: Gela

Eskolak emateko prestatutako aretoa.

e aula; clase
f salle de classe; classe

classroom

Ikasi
l. Zerbaiti buruzko ezagutzaren edo

ulerkuntzaren jabe egin edo zerbaitetan
trebatu.

e aprender
f apprendre
i learn
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2. Buru-ahalmenak ezagutza handi-
tzera aplikatu.

e estudiar
f étudier

study

Ikasketa
Ezagutza handitzera zuzendutako

buru-ahalmenen aplikazioa.

e estudio
f étude

study

Ikaskide arteko irakaskuntza

Ikasle batek beste ikasle bati irakasten
dioneko irakasteko era.

e enseñanza entre compañeros
f
i peer teaching

Ikaskuntza

Ikasteko prozesua.

e aprendizaje
f apprentissage

learning

Ikaskuntz estrategia

Hitzen, gramatika-erregelen eta beste
hizkuntz elementu batzuen erabileraz
jabetzeko ikasle bat erabiltzen saiatzen
den era edo bidea, hala nola jeneraliza-
zioa eta inferentzia.

e estrategia de aprendizaje
f stratégie d'apprentissage

learning strategy

lkaskuntz maila
Ikaskuntzaren psikologian, gauzatu

asmo den prozesuaren eboluzio-maila edo
egoera, haren garapenaren aldi jakinetan,
dela arau teorikoekiko, dela lortu beha-
rreko azken egoerarekiko. Ikaskuntz mai-
lak adierazteko, prozesuaren eboluzioa
irudikatzen duten ikaskuntz kurbak era-
bil daitezke abzisetan denbora eta orde-
natuetan lortutako emaitzak errepresen-



tatuz. Orduan ikaskuntz mailak eskai-
lera-mailen itxura grafikoa hartzen dute.

e nivel de aprendizaje
f niveau d'apprentissage
i learning level

Ikaskuntza aktiboa

Hizkuntza erabiliz, eta ez egiturak eta
funtzionamendua ulertuz soilik, lortzen
dena.

e aprendizaje activo
f apprentissage actif

active learning

Ikaskuntza autonomoa
Ikasleak irakaslearen zuzeneko kon-

trolik gabe, bere kabuz, burutzen duen
ikasteko prozesua.
e aprendizaje autónomo
f apprentissage autonome

au tonomous learning

Ikaskuntza deduktiboa
Gramatika-erregelak ikasi ondoren

erregela horien aplikazio diren ariketak
egitean oinarritzen den hizkuntza ikas-
teko metodoa.

e aprendizaje deductivo
f apprentissage deductif

deductive learning; learning by deduc-
tion

Ikaskuntza esanahiduna

Ikasleak dagoeneko duen kontzeptu-
egiturarekin erlaziona daitekeen ikas-
kuntza.

e aprendizaje significativo
f apprentissage significatif
i meaningful learning

Ikaskuntza formala
Irakasle batek ikasleen aurrerapena

gidatzeko ardura duen ikaskuntz mota,
normal ean syllabus edo aldez aurretik
prestatutako programa baten arabera.
e aprendizaje formal
f apprentissage formel
i formal learning

Ikaslearengan ardaztua

Ikaskuntza globala

Zenbait ikaslek duen ikastestiloa, zer-
baitez gogoratzeko osotasun bezala pen-
tsatzen saiatzen dena.

e aprendizaje global
f apprentissage globale

global learning

Ikaskuntza induktiboa

Zenbait hizkuntz erregelaren adibide
egokiak diren ariketak egitetik abiatuz
hizkuntzari buruzko jeneralizazioak egi-
tean oinarritzen den hizkuntz ikaskun-
tzako metodoa.

e aprendizaje inductivo
f apprentissage inductif

inductive learning; learning by induc-
tion

Ikaskuntza mekanikoa

Ikasleak, lehendik dituen egitura kon-
tzeptualekin batere erlazionatu gabe,
buruz soilik egiten duen zerbaiten ikas-
kuntza.

e aprendizaje mecánico
f apprentissage mécanique

rote learning; rote memorisation

Ikaslea

Ikaskuntz prozesuaren subjektua.

e alumno
f apprenant; étudiant

learner

Ikasle heldua

Sin.: Ikasle nagusia

Pubertaroa pasa ondoren hizkuntza
bat ikasten has ten den ikaslea.

e alumno adulto
f apprenant adulte

adult learner

Ikasle nagusia

Ik. Ikasle heldua.

Ikaslearengan ardaztua

Abiapuntutzat ikasleen beharrak edo-
ta interesak hartu eta ikasleok ahalik eta
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Ikaslearengan ardaztua

gehien ikaskuntz prozesuan partaide izan
daitezen eragiten ahalegintzen den plan-
teamendu edo iharduerarengatik esaten
da.

e centrado en el alumno
f centré sur l'éléve

learner-cen tred

Ikasliburua

Ik. Testuliburua.

Ikasmateriala
Ik. Materiala.

Ikastaroa

l. Denboraldi batez burutzen den ira-
kaskuntz ihardueren multzoa. Bereziki
eskoletan udazkenean hasi eta udan
bukatzen dena.

e curso
f cours

course

2. Iraupen laburreko ikastaldia.

e cursillo
f cours

course

Ikastaldea

Ikaskuntz prozesuaren faseren bat
gutxienez elkarrekin egiten duten ikasleek
osatzen duten taldea.

e clase
f classe

class

Ikastaro trinkoa

Denboraldi labur batea n saio ugari
eta aski luzeak eginez burutzen den
ikastaroa.

e curso intensivo
f cours intensif

intensive course

Ikasteknika

Sin.: Ikasteko teknika

Ikasteko asmoz irakurtzen, idazten
edo entzuten denean erabiltzen den abile-
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zia, teknika edo estrategia. Ikastestu
batetik ikastekoan, irakurtzen den mate-
rialaren araberako irakurketa-abiadura
erabiltzea, hiztegia erabiltzea, hitzen esa-
nahia testuinguruaren laguntzaz asma-
tzea, grafikoak, diagramak eta ikurrak
interpretatzea, oharrak idaztea eta labur-
penak egitea ikasteknikak dira, esate
baterako.

e técnica de estudio
f technique d'étude

study skill

Ikasteko teknika

Ik. Ikasteknika.

Ikasturtea

Hezkuntz erakunde baten urteko ihar-
dunaldia, eskuarki Irailean hasi eta Ekai-
nean amaitzen dena.

e curso académico
f année scolaire

academic year; school year

Ikus-entzunezkoa

Soinuaz eta irudiaz baliatzen dena,
irakaskuntzan behar diren adierazpenak
egiteko.

e audiovisual
f audio-visuel; audiovisuel

audio-visual

Ikus-entzunezko baliabidea

Hizkuntz irakaskuntzan irudiaz eta
soinuaz baliatzea ahalbidetzen duen edo-
zein baliabide tekniko; adibidez, tele-
bista, bideoa, zinema-proiektorea, gar-
denki-proiektorea, etab.

e medio audiovisual; elemento audiovisual
f support audio-visuel

audio-visual aid; AV A

Ikus-entzunezko metodoa

Sin.: Metodo estruktural-globala

Hizkuntza arrotzak irakasteko meto-
do bat; metodo honek irakurtzen eta idaz-
ten baino lehenago hitz egiten eta entzun-



dakoa ulertzen irakasten duo Ikasgelan
ikaslearen ama-hizkuntza ez du erabil-
tzen, hizkuntz elementuak aurkezteko el-
karrizketa grabatuak eta irudi-sekuentziak
erabiltzen di tu eta drill-ez baliatzen da
oinarrizko gramatika eta hiztegia irakas-
teko.

Ikus-entzunezko metodoa Frantzian
garatu zen 1950. urtearen hamarkadan
eta honako uste hauetan oinarritzen da:
a) hizkuntza komunikazio bidez ikasten
dela, b) itzulpenari itzur dakiokeela, hiz-
kuntz elementu berriak egoeratart irakas-
ten baldin badira, eta c) irakasteko ele-
mentuen aukerak, irakatsi behar den hiz-
kuntzaren analisi arretatsu batean oina-
rritu behar duela.

e método audiovisual; método estructu-
ra-global

f méthode audio-visuelle; méthode struc-
turo-globale

i audio-visual method; structural global
method

Ikus-entzunezko teknika

Ikus-entzunezko baliabideak erabil-
tzean oinarritzen den hizkuntz irakaskun-
tzako teknika.

e técnica audiovisual
f technique audio-visuelle
i audio-visual technique

Ikusizko baliabidea

Ikasleek ikus dezaketen edozer, hala
nola irudiak, horrna-irudiak, diagramak,
ereduak, benetako objektuak eta are lei-
hotik ikusten dena, ulertzen laguntzen
dien heinean.

e medio visual
f auxiliaire visuel; support visuel
i visual aid

Ikuspegia

Ik. Planteamendua.

Ikuspegi audiolinguala

Ik. Planteamendu audiolinguala.

.~.

Indartu

Ikuspegi estrukturala
Ik. Planteamendu estrukturala.

Ikuspegi naturala
Ik. Planteamendu naturala.

Ikuspegi pragmatikoa

Ik. Planteamendu pragmatikoa.

Ikuspegi situazionala

Ik. Planteamendu situazionala.

Ikuspegi ziklikoa

Ik. Planteamendu ziklikoa.

Ilokuziozko egintza

Perpaus batek funtzio bat bete dezan,
egiten den haren erabilera.

e acto ilocutorio; acto ilocucionario
f acte illocutionnaire; acte illocutoire
i illocutionary act

Ilokuziozko indarra

Esakuneak edo testu idatziak entzu-
lear~ngan edo irakurlearengan duen
eragllla.

e fuerza ilocucionaria; fuerza ilocutoria
f force illocutionnaire; force illocutoire

illocu tionary force

Imitazioa

Hizkuntz ikaskuntzan, beste baten
hizketa kopiatzeko ekintza.

e imitación
f imitation

imitation

Indartu

Hizkuntz elementu baten praktika
errepikatu, ikasleek aiseago erabiltzen
ikas dezaten.

e reforzar
f renforcer
i reinforce
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Indartzea

Indartzea
Sin.: Errefortzua

Kondizionamendu operantean sari
bat aurkeztea edo abertsiozko estimulu
bat kentzea. Kondizionamendu klasikoan
estimulu ez-kondizionatuak eta kondizio-
natuak behin eta berriz parekatuz lortzen
da indartzea.
e refuerzo
f renforcement

reinforcement

Indibidualizazioa
Ik. Bakoizpena.

Induktiboa
Zenbait hizkuntz erregelaren adibide

egokiak diren ariketak egitetik abiatuz,
hizkuntzari buruzko jeneralizazioak egi-
teko prozesuari dagokiona. '
e inductivo
f inductif
i inductive

Inplikaziozko mailaketa
Erlazioak inplikazio-taula edo eskalo-

grama baten bidez erakusteko metodoa.
Egin dezagun kontu, euskara ikasten

ari den ikasle-talde batek aditz laguntzai-
learen indikatibozko orainaldia ikasten
duela aditz-jokoaren beste edozein forma
baino lehen, gero indikatibozko iraganal-
dia ikasten duela eta subjuntibozko for-
mak beste biak baino geroago ikasten
dituela, Hori frogatzeko, ikasle horien
ahozko hizkuntza eta idatzizkoa ikertuko
lirateke eta emaitzak taula batean jarriko
lirateke. Ondoko taulan + zeinuak % lOO
kasutan erabilera zuzena izan dela esan
nahi du eta X zeinuak, berriz, erabilera ez
dela beti-beti egokia izan esan nahi duo
Ikaslea Indikatibo Indikatibo Sub-

orainaldia iraganaldia juntiboa

e x x x
A + x x
D + x x
B + + x
F + + x
E + + +
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Taularen edozein errenkadatan + zeinua
agertzeak esan nahi du + zeinu bat aurki-
tuko dela haren ezkerraldeko edozein
zutabetan edozein errenkadatan edo hura
baino beheragoko edozein errenkadatan.
Honela, ikasleak e ikasletik E ikaslera
sailkatzen dira, E onena d larik, zercn cta
beti forma egokiak erabili bait ditu.

Inplikaziozko mailaketa ikasleek hiz-
kuntz erregelak zein ordenatan eskura-
tzen dituzten erakusteko erabili izan da.

e escalonamiento implicatorio
f échelonnement d'implication

implicational scaling; implicational
analysis

Informazio-hutsartea

Sin.: Informazio-hutsunea
.;,f~-_ -. .:

Solaskidetako batek ez duen baina
behar duen informazioa beste solaskideak
duenean gertatzen den egoeraren ezau-
garna.

e vacío de información
f

information gap

Informazio-transferentzia

Ariketa-mota bat, ikasleek irakurgai
batetik edo entzunaldi batetik informa-
zioa ateratzea eta diagrama moduan edo
erdi-diagrama moduan adieraztea edota
alderantzizkoa suposatzen duena.

e transferencia de información
f transfert d'information
i information transfer

Ingurugiroa

Sin.: Ingurunea

Ikaskuntza edo azterketa inguratzen
duten baldintzen multzoa.

e entorno
f entourage; environnement
i environment; setting

Ingurunea

Ik. Ingurugiroa.



Inprobisazio-ariketa

Hizkuntzen irakaskuntzan bideoa era-
biltzeko teknika bat ikasleek berek antzes-
tutako eszenak grabatzea da. Teknika
honen barnean aldez aurretik presta tu eta
ikasitako gidoirik gabe eszenak antzes-
tean datzan ariketa da hau.

e ejercicio de improvisación
f exercice d'improvisation
i improvising exercise

Input-a

Ikasle batek entzuten edo jasotzen
duen hizkuntza, zeinetatik ikas bait
dezake.

e input
f entrée; input

input

Input ulergarria

Ikasleak duen hizkuntz gaitasuna
pixka bat gainditzen duten hizkuntz ele-
mentuak dauzkan hizkuntz input-a.

e input comprensible
f input compréhensible

comprehensible input

Input-hipotesia

Krashen-ek proposatutako hipotesi
bat, bigarren hizkuntzaren edo hizkuntza
arrotzaren ikaskuntzan, hizkuntzaz
jabetu ahal izan dadin, ikasleak bere hiz-
kuntz gaitas una baino zertxobait gorago
dauden hizkuntz elementuak dauzkan
input-a ulertu behar duela dioena. Ikas-
leek egoerak ematen dien zenbait pistaz
baliatuz ulertzen dute. Azken finean, hiz-
kuntza ekoizteko abilezia berez sortzen
dela eta ez dagoela zertan irakatsi dio
hipotesi honek.

e hipótesis del input
f hypothése de l'input
i input hypothesis

Integrazioa
Jatorri eta iza era des berdinetako

informazioen koordinazioa, hizketaren
pertzepzioa gauzatzeko. Informazio horiek

Intonazioa

integrazio-maila diferentetan egituratzen
dira ulerkuntzara iritsi au rretik, hots, hiz-
ketaren esanahia hautematen den
integrazio-mailara heldu baino lehen.
Lau maila minimo defini r'aitezke:

Fonemak hautematea
Hitzak hauternatea
Esaldiak hautematea
Zentzua hautematea

e integración
f intégration
i integration

Intentsitáte-azentua

Silaba bati, intentsitatea handituz,
beste silaba batzuekiko ematen zaion
berezitasuna.

e acento de intensidad
f accent d'intensité

emphatic stress

Interakzioa

Ik. Elkarreragina.

Interakzio-analisia

Ik. Elkarreraginaren analisia.

Interakzio-hipotesia

Ik. Elkarreraginaren hipotesia.

Interesgunea

Unitate didaktiko baten oinarritzat
hartzen den gaia: kirolak, altzariak, ho-
telak ...

e centro de interés
f centre cl'intérét

topic

Interferentzia

Ik. Transferentzia negatiboa.

Intonazioa

Laringe- ton uaren al tuera -aldaketak.
Hauek ez dute fonematan edo silabatan
eragina, baizik eta serie luzeagotan, hala
nola hitzetan edo hitz-andanatan, eta esa-
kunearen kurba melodikoa eratzen dute.
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Intonazioa

Informazio osagarriak transmititzen dira
hizketan intonazio bidez: galdera, hase-
rrea, poza, etab.

e entonación
f intonation
i intonation

Intonazio-ariketa

Esaldien intonazio egokiaz jabetzeko
ariketa.

e ejercicio de entonación
f exercice d'intonation

intonation exercise

Iragarpena

Sin.: Pronostikoa

Testen emaitzak, mailak, irakasleak
egindako ebaluazioak eta antzekoak era-
biliz, ikasle batek ikastaro batean edo
programa batean arrakasta ala porrota
izango duen aurrikusteko prozedura.

e pronóstico
f pronostic
i prognosls

Iragazki afektiboa

Hizkuntzaren eskurapena eragozten
duen blokeo mentala, faktore afektiboek
eragina, hala nola herstura handiak, nor-
berestimazio txikiak edo motibazio ahu-
lak.

e filtro afectivo
f filtre affectif

affective filter

Irakaskuntza

Irakasteko iharduera.

e ensenanza
f enseignement

teaching

Irakaskuntza bakoiztua

Irakaskuntz planteamendu bat zeine-
tan

a) helburuak ikasle bakoitzaren beha-
rretan oinarritzen bait dira
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b) curriculum-a diseinatzen denean
ikasleen artean diferentziak izan daitezen
ahalbidetzen bait da, bakoitzak ikasi nahi
duenaren, nahiago duen ikasteko eraren
eta ikasteko abiaduraren aldetik.

Irakaskuntza bakoiztua ikasleei ikas-
ten dutena eta hau ikasteko era gehiago
kontrolatzeko aukera ematen saiatzen da.

e enseñanza individualizada
f enseignement individualisé
i individualized instruction

Irakaskuntza estentsiboa

Denbora luzean zehar baina saio
bakan eta laburrez egiten den irakaskun-
tza. Adibidez, asteko lau orduz, urtean
hogeitamar astetan lau urtetan zehar eta
ez astean bost egunetan, eguneko lau
ordutan, hogeitalau astetan zehar.

e enseñanza extensiva
f enseignement extensif

extensive teaching

Irakaskuntza formala

l. Hezkuntz erakundeen bidez insti-
tuzionalizatua, sailkatua eta egituratua
dagoen sistema baten barnean ematen
den irakaskuntza.

2. Ikaskuntzarako lagungarri gerta
dadin ikasleei ikasten ari diren hizkun-
tzako erregelen izaeraz kontzienteki jabe
daitezen ahalegintzen den irakaskuntza.

e enseñanza formal
f enseignement formel

formal instruction

Irakaskuntza integratua
Aldi berean maila desberdinetako hiz-

kuntz elementuak landuz jokatzen duen
irakaskuntz metodoa; esan nahi bait da,
metodo honetan unitate didaktiko berbe-
rean gramatika-mailako, hiztegi-mailako
edo fonologi mailako gaiak lantzen direla,
etenik gabe eta aldez aurretik ezarritako
ordenarik gabe.

e enseñanza integrada
f enseignement intégré

integrated teaching



Irakaskuntza programatua

Irakatsi beharreko gaia elementu-
-segida ordenatuaren moduan aurkezten
deneko irakaskuntza/ikaskuntza diseina-
tzeko ikuspegia, elementu hauetako
bakoitzari ikasleak erantzun bat eman
behar diolarik. Ondoren, ikasleak kon-
para dezake eman duen erantzuna erna-
ten zaion erantzun zuzenarekin.

e enseñanza programada
f enseignement programmé; instruction

programmée
programed learning

Irakaskuntza situazionala

Ikasgelan «benetako» egoerak sor-
tzean oinarritzen den irakaskuntza, hiz-
kuntz erabileraren berezitasunak aurkez-
teko eta hizkuntz elementuen praktika eta
erabilerarako aukera egokiak eskaintzeko.

e enseñanza situacional
f enseignement situationnel

situational teaching

Irakaskuntza trinkoa

Denboraldi labur batean zehar, baina
saio jarrai eta aski luzez egiten den ira-
kaskuntza. Adibidez, astean bost egune-
tan, eguneko lau ordutan, hogeitalau
astetan zchar eta ez asteko lau orduz,
urtean hogeitamar astetan lau urtetan
zehar.

e enseñanza intensiva
f enseignement intensif

intensive teaching

Irakaslea

Irakasten duena.

e profesor
f professeur; enseignant

teacher

Irakaslearen zuzenketa

Hutsegiteen zuzenketak egiteko tekni-
ken arteko multzo bat osatzen dute ira-
kasleak egiten dituen zuzenketek. Beste

Irakatsi

teknika batzuk autozuzenketa eta ikas-
kide arteko zuzenketa dira.
e corrección por parte del profesor
f correction du professeur
i teacher correction

Irakaslearengan ardaztua
Irakasleak zer irakatsi erabakitzen

duen eta zuzenean irakaskuntz prozesua
kontrolatzen duen planteamendu edo
iharduerarengatik esa ten da.
e centrado en el profesor
f centré sur le professeur
i teacher-cen tred

Irakaslerik gabe lantzeko materiala
Ikasle bakoitzak bere beharren eta

hobespenen arabera atazak edo ariketak
hauta ditzan aukera ematen duen mate-
rial-bilduma. Ariketak egin eta are zuzen
ditzake ikasleak berekasa, irakaslearen
laguntza gutxirekin edo batere gabe.
e
f

self-access materials

Irakasmakina
Duela zenbait urte, mikroordenado-

reak orain bezala hedatu baino lehen, ira-
kaskuntzan erabiltzeko asmatutako zen-
bait aparatu mekaniko edo elektriko,
ikasleari programa baten jarraipena egin
erazten ziona, kasu batzuetan aukera des-
berdinak eskainiz, erroreak kontatuz,
ikasten emandako denbora neurtuz, etab.
Aparatu hauek ikus-entzunezko tresnekin
ere konbinatu izan dira. Gaur egun
mikroordenadorearen inguruan antola
daiteke hori dena.
e máquina de enseñanza; máquina para

enseñar
f machine a enseigner
i teaching machine

Irakatsi
Ezagutzak eta trebetasunak eskura-

tzen lagundu, informazioa eskainiz,
zuzenduz, adorea emanez, hizkuntza era-
biltzeko egokierak prestatuz, etab.
e enseñar
f enseigner
i teach
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Irakurgaia

Irakurgaia .

Irakurtzeko prestatutako materiala.

e lectura
f lecture
i reading; reader

Irakurgai mailakatua

Hizkuntza ikasten ari direnentzat ida-
tzitako testua, non hizkuntzazko edukina
mailakatua bait dago. Irakurgai maila-
katu batek hiztegi edo egitura gramatika-
len multzo murriztua izan dezake.

e lectura graduada
f lecture echelonnée
i graded reader

Irakurgarritasuna

Idatzitako material batek irakurria
eta ulertua izateko duen erraztasunaren
gradua. Faktore askok du eragina irakur-
garritasunean:

a) Pasarteko perpausek duten batez-
besteko luzerak

b) Pasarteak duen hitz berrien kopu-
ruak

c) Erabilitako hizkeraren konplexuta-
sun gramatikalak.

elegibilidad
f lisibilité

readability

Irakurketa

Irakurtzeko ekintza.

e lectura
f lecture

reading

Irakurketa estentsiboa

Irakurtzen denaren gutxi gorabehe-
rako ulerkuntza lortzeko irakurgai asko-
ren irakurketa. Irakurketa-aztura onak
garatzea, hiztegiari eta egiturari buruzko
ezagutza hobetzea eta irakurketarako
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zaletasuna handitzea dira irakurtzeko era
honen helburuak.

e lectura extensiva
f lecture extensive

extensive reading

Irakurketa intentsiboa

Xehetasun osoz egiten den testu aski
laburren irakurketa, erabat ulertuz eta
are analizatuz.

e lectura intensiva
f lecture intensive

intensive reading

Irakurketa isila

Irakurtzen dena ahoskatu gabeegiten
dena.

e lectura silenciosa
f lecture silencieuse

silen t reading

Irakurketa lasterra

Edukinaren erdia inguru ulertuz eta
800 hitz/min-tik gorako abiaduraz egiten
den irakurketa.

e lectura rápida
f lecture rapide

fast reading

Irakurketa ozena

Idatzitakoa ulertuz ala ulertu gabe,
inork entzuteko eran egiten den ira-
kurketa.

e lectura en voz alta
f lecture a voix haute; lecture a haute voix

oral reading

Irakurketa xehea
Informazio-elementu jakin bat ahalik

eta lasterren aurkitzeko, testuaren gaine-
tik egiten den begibistaren iraganaldia,
adibidez telefono-zenbaki bat zerrenda
batean bilatzeko, tren-ordutegi batean
hurrengo trenaren irteera-ordua bilatzeko
edo hitz bat hiztegian bilatzeko.

e lectura selectiva
f fouille; lecture sélective

scanning



Irakurketa-hipotesia
Idazgaitasuna lortzea edo prosa ona

estimatzea eta preziatzea ahalbidetzen
diguna interesagatik edo plazeragatik egi-
ten dugun irakurketa dela dioen hipote-
sia. Krashen-ek formulatutako input-
-hipotesiaren kasu partikularra da.

Ingelesek «mantapeko linternaren»
fenomenoa deitzen diote honi. Esan nahi
bait da, itxuraz, interes handiz egiten den
irakurketak, berandu arte argia piztuta
egoteagatik kargu hartzen diotelako man-
tapean eta linterna batez norbaitek egiten
duenak, adibidez, ematen dizkigula gaita-
sun horiek.
e hipótesis de lectura
f hypothése de lecture
i reading hypothesis

Irakurketa-Iaborategia
Irakurtzeko pasarte-bilduma, pasarte

bakoitza fitxa batean dagoelarik,
feedback-a egiteko zenbait bitartekorekin
batera, hala nola ulerkuntza egiaztatzeko
galdera batzuekin eta fitxen erabileran
zehar ikasleak egiten duen aurrerapenari
buruzko xehetasunak jasotzeko fitxategi
batekin.

e laboratorio de lectura
f laboratoire de lecture

reading laboratory

Irakurketazko ebaluazioa

Ikasleak hizkuntza zenbateraino men-
deratzen duen jakiteko egiten den probe-
tako bato Ikasleari 30 hitzetik 100 hitzera
bitarteko luzera duen testu bat ematen
zaio irakur dezan eta bertan agertzen ez
den zerbaitez erantzun beharreko galde-
rak egiten zaizkio, ulertu duen ala ez
egiaztatzeko.

e evaluación por medio de la lectura
f évaluation par la lecture
i evaluation through reading

Irakurlea

Irakurtzen duena.
e lector
f lecteur

reader

Item-a

Irakurmena

Sin.: Idatzizkoaren ulermena

Irakurtzen dena ulertzeko trebeta-
suna. Oinarrizko lau hizkuntz trebetasu-
netako bat. Entzumenarekin batera tre-
betasun hartzaileen multzoa osatzen duo

e comprensión escrita; comprensión lec-
tora

f compréhension écrite
reading comprehension; reading skill

Irakurri

l. Letrak edota hitzak edo perpausak
adierazten dituzten bestelako ikurrak
begibistaz aztertuz, errepresentatutako
hi~zen edo perpausen formulazio mentala
egm.

2. Formulazio mental horien esana-
hia ulertu eta zentzu osoa hauteman,
hitzak eta perpausak ahoskatuz ala ahos-
katu gabe.

e leer
f lire

read

Irakurtze-ariketa

Irakurmena lantzeko ariketa.

e ejercicio de lectura
f exercice de lecture

reading exercise

Iraungipena

Estimulu batekiko azturazko eran-
tzuna zena, indartze-faltagatik, pixka-
naka desagertzeko prozesua.

e extinción
f extinction
i extinction

Irteera-iragazkia

Ik. Output-iragazkia.

Item-a

Proba objektibo batean azterketariak
erantzun beharreko problema plantea-
tzen duen atala. Eskuarki aukera anitzeko
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ltem-a

galdera edo bai/ezezko galdera modukoa
izaten da.

e item
f item
i item

Item diskretua

Test batean irakaspuntu zehatz bati
soilik dagokion item edo galdera.

e item discreto
f item discret
i discrete item

Iturburu-hizkuntza

l. Maileguzko hitzei dagokienez, hiz-
kuntza mailegu-emailea.

2. Itzulpen-teorian jatorrizko testua
idatzita dagoen hizkuntza.

e lengua de partida
f langue source; langue de départ
i source language

Itzuli

Hizkuntza bateko zeinuak beste hiz-
kuntza bateko zeinuen bidez interpretatu.

e traducir
f traduire

translate

Itzulpena

Hizkuntza bateko zeinuen interpreta-
zioa, beste hizkuntza bateko zeinuen
bidez. J atorrizko berbaldiaren edo testua-
ren esanahi eta asmo orokorrak beste hiz-
kuntzara gramatikazko, estilozko edo
antolamenduzko xehetasunak errespetatu
gabe bihurtzen direnean, itzulpen librea
egin dela esa ten da eta, ostera, hitzez
hitzeko bihurketa denari itzulpen literala
esa ten zaio.

e traducción
f traduction
i translation
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Itzulpen literala
Sin.: Hitzez hitzeko itzulpena

Jatorrizko testuaren hitzez hitzeko
ordaina ematen ahaleginduz egiten den
itzulpena.
e traducción literal
f traduction littérale
i literal translation

Itzulpen zuzena
Hizkuntza arrotz batetik ama-hizkun-

tzara egiten den itzulpena.
e traducción directa
f version
i translation into the mother tongue;

translation out of the foreign language

Itzulpen-ariketa
Hizkuntza batean dagoen testua beste

hizkuntza bateanjartzean datzan ariketa.
e ejercicio de traducción
f exercice de traduction
i translation exercise

Izaera gogoetatsua
Problema bati erantzuten benturatu

baino lehen, emango duen erantzunaren
egokitasunaz seguru egon arte denbora
luzea behar izatea ezaugarritzat duen
izaera.
e carácter reflexivo
f caractére réfléchi

reflectivity; reflectiveness

J
Jabetu, -az
Ik. Eskuratu.

Jabetzea
Ik. Eskurapena.

Jaiotizkuntza
Haurtzaroan ikasitako lehen hiz-

kuntza.
e lengua nativa
f

native language

Jariotasuna
Ik. Etorria.



jarrera

Hiztun bakoitzak edo hiztun komuni-
tateak bere hizkuntzarekiko edo beste hiz-
kuntza batzuekiko duen erreakzionatzeko
era.

Hizkuntza batekiko jarrerak asko bal-
dintzatzen du haren ikaskuntza, aldeko
edo kontrako motibazioen bidez.

e actitud
f attitude
i attitude

Jatorrizkoa

Ama-hizkuntzaz mintzatzen den per-
tsona eta, alde horretatik, hura ongi bai-
taratua duelakoan, esakune-corpus bat
eratzeko edota aurkezten zaizkion esal-
dien gramatikaltasuna edo onargarrita-
suna juzgatzeko gaitzat hartzen dena.

e nativo
f natif

native

Jatorrizko hiztuna

Hizkuntza bat ama-hizkuntza duen
pertsona.

e hablante nativo
f locuteur natif

native speaker

Jauzikako irakurliburu

Ikasleak ematen dituen erantzunen
arabera irakurketa orrialde desberdineta-
tik barrena egiteko oharrak dituen
liburua.

e libro de lectura salteada
f livre brouillé
i scrambled book

Jeneralizazioa

Hizkuntz erregelez ikasleak ateratzen
dituen ondorioak hizkuntzarekiko aurkez-
taturik egon ondoren. Inkontzienteki egi-

Kasuaren metodoa

ten dira jeneralizazio hauek era bereko
edo antzeko esakune asko garunean pro-
zesatzearen ondorioz.

Jeneralizazioak egitea hizkuntz ikas-
kuntzaren parte garra ntzitsua da eta
lehen hizkuntzaren eskurapena oinarri-
tzen duo

e generalización
f généralisation

generalization

K
Kalifikazioa

Sin.: Nota

Irakasle batek ikasle baten lanari edo
portaerari ematen dion balioaren adie-
razpena.

e calificación; nota
f note
i mark; grade

Kalkoa

Beste hizkuntza bateko morfema edo
hitzak itzuliz eratutako elementu lexikala.

Adibidez: Gaztelaniazko Tercer Mundo
euskaraz Hirugarren Mundu esaten badugu
kalkoa egiten ari gara.

e calco
f calque

calque; loan translation

Kasuaren metodoa

Harvard-eko unibertsitatean enpresen
administrazioa irakasteko garatu eta gero
hizkuntz irakaskuntzan ere lekua aurkitu
duen metodoa.

Problema bat planteatzen zaio ikasle-
-taldeari, ebazpide bat bila diezaion. Tal-
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Kasuaren metodoa

dekide bakoitza bere ezagutza eta eskar-
mentuaz eta ematen zaion informazio
lagungarriaz baliatzen da beste taldekide-
ekin eztabaidatuz ebazpidea bilatzen
ahalegintzeko. Ez du rol-jokoan bezala
beste pertsonaia bat bere baitan hartu
beharrik.

e método del caso
f méthode de situations

case method

Keinua

Egoera psikologikoa nabarmentzen
duen edota mezu bat transmititzea edo
indartzea helburutzat duen gorputz-higi-
dura, del a aurpegiarena, eskuena, oinena,
buruarena, etab.

e gesto
f geste

gesture

Keinuzko komunikazioa

Mezuak keinuen bidez transrruntzen
di tu en komunikazio-moldea.

e comunicación gestual
f communication gestueUe

gestural communication

Kidekoen taldea

Elkarrekiko atxekitasun-motaren bat
duten pertsonek osatzen duten taldea,
hala nola, ikasgela berean biltzen diren
ikasleak.

e grupo afin
f groupe analogue

peer group

KIasea

Ik. Eskola.

KIase tradizionala

Ik. Eskola tradizionala.

KIaseko zinta masterra

Laborategiko unitate oso baten labur-
pena daukan zinta. Elkarrizketak eta
drill-en adibideak soilik edukitzen ditu.
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Zinta hau laborategiko ikasgelan eduki-
tzen da beti eta aurkezpen-etapan erabil-
tzen da nagusiki.

e cinta maestra de clase
f bande matrice de classe
i classmaster

KIaseko zuzenketa

Ikasleek etxean egindako lanen zuzen-
keta, irakaslearen eta ikaskideen gidari-
tzapean egiten dena. Taldeak irakurri eta
eztabaidatzen du idazlana, gramatikazko
oker oro zuzenduz eta, gainera, estiloa eta
antolamendua aztertuz. (Gaudini 1981).

e corrección de clase
f correction dan s la classe
i classroom correction

Kode-aldaketa

Elebidunek hizkuntza bat erabiltzetik
bestea erabiltzera egiten duten aldaketa
lasterra.

e
f

code switching
•

Kode-alternantzia

Ik. Kode-txandaketa.

Kode-txandaketa

Sin.: Kode-alternantzia

Eraikuntza berberean hizkuntza des-
berdinetako elementu lexikal eta sintakti-
koak erabiltzea. Mailegutzaren edo kode-
-konmutazioaren ondorioz agertzen da
kode-txandaketa.

e alternancia de códigos
f

code alternation

Koherentzia

Berbaldi bateko esakuneen edo testu
bateko esaldien esanahiak estekatzen
dituen erlazioa.

Lotura hauek hiztunek konpartitzen
duten ezagutzan dute oinarria. Adibidez,
honako elkarrizketa honetan:



Ak: Medikuarengana elkarrekin joaterik
bagenu bihar ...

Bk: Ostiraletan ingeleseko klasea iraten dut

ez dago lotura gramatikalik edo lexikalik
bi esakuneen artean, baina elkarrizketak
koherentzia du bi solaskideek badakite-
lako bihar ostirala dela eta medikuaren
kontsultara joatea eta ingelesezko klasera
joatea aldi berean ezinezkoa dela.

e coherencia
f cohérence

coherence

Komunikazio egituratuzko ataza

Komunikazio naturaleko ataza, egi-
tura jakin batzuk aterarazteko diseinatu-
tako galdera-multzo batek gidaturik bu-
rutzen dena.

e tarea de comunicación estructurada
f tache de communication structurée

structured communication task

Komunikazio idatzi(zko)a

Ahozko min tzaira grafikoki adieraz-
teko erabiltzen diren zeinuen bidez buru-
tzen den komunikazioa.

e comunicación escrita
f communication écrite
i written communication

Komunikazio-ariketa

Sin.: Ariketa komunikatibo

Hizkuntza zerbait komunikatzeko
xedeaz erabiltzeko prestatutako ariketa.
Ariketan parte hartzen dutenen artean
informazio- edo eritzi-hutsarte bat egon
behar du eta elkarren artean informazioa
trukatuz edo eritziak kontrastatuz buru-
tzen da komunikazioa.

e ejercicio comunicativo
f exercice de communication

communication exercise

Komunikazio-egoera

Komunikazioa gertatzen deneko
lekuak, tenoreak, parte hartzen du ten

Komunikazio-hutsartea

partaideek eta faktore hauen arteko
harremanek ezartzen duten baldintza-
-rnultzoa.
e situación comunicativa
f situation communicative
i communicative situation

Komunikazio-estrategia
Hizkuntza erabat menderatzen ez

duen ikasleak bigarren hizkuntzan edo
hizkuntza arrotzean esanahi bat adieraz-
teko erabiltzen duen era. Komunikatzen
saiatzen denean gramatika- edo hiztegi-
-ezagutza mugatua duenez, gauzak nola
edo hala esaten ahalegintzen da. Zenbait
ikasle tarteko hizkuntza moduko batez
baliatzen da, itzulinguruak, keinuak,
etab. erabiliz.
e estrategia de comunicación
f stratégie communicative; stratégie de

communication
communication strategy

Komunikazio-funtzioa
Hizkuntzak komunitate baten bizi-

tzan komunikazio aldetik betetzen duen
zereginetako bakoitza. Zenbait hizkuntza
oso xede berezitarako bakarrik erabiltzen
da. Esate baterako pali hizkuntzak budis-
moaren barnean erlijiozko zereginak
bakarrik ditu. japonian, adibidez, budis-
tek ere beste komunikazio-mota batzue-
tan japoniera erabiltzen dute.
e función comunicativa
f fonction communicative

communicative function

Komunikazio-gaitasuna
Ikasle batek, ikasten ari den hizkun-

tzan arrakastaz komunikatzeko lortu
duen trebetasun-rnaila.
e competencia comunicativa
f compétence communicative; compé-

tence de communication
communicative competence

Komunikazio-hutsartea
Sin.: Kornunikazio-hutsunea

Komunikazioan partaide direnen
artean dagoen ezagutzazko eta esperien-
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Komunikazio-hutsartea

tziazko aldea. Ikasle-talde bati hizkuntza
era esanguratsuan erabiltzeko aukera
emateko, garrantzitsua da komunikazio-
-hutsartea duten egoeratan ihardunean
jartzea.

e vacío de comunicación
f
i communication gap

Komunikazio-hutsunea

Ik. Komunikazio-hutsartea.

Komunikazio-iharduera

Kornunikazio-hutsarte bat betetzen
duen iharduera, h.d. inforrnazio-trukea-
ren bidez informazio-hutsarte bat bete-
tzen duena edo eritzi-trukearen bidez eri-
tzi-hutsarte bat konpontzen duena.

e actividad comunicativa
f activité communicative

communicative activity

Komunztadura

l. Taldekako lana egin ondoren talde
osoan bildu eta guztien eritziak kontutan
hartuz ondorio baterabildu batera iris-
teko fasea.

e puesta en común
f rrnse en commun

agreement

2. Perpaus barneko elementuen arteko
lotura berezia, hala nola subjektuaren eta
aditzaren artekoa (ik. Hirkuntralaritra/I
Hiziegia UZEI 1982).

e concordancia
f accord; concordance

agreement; concord

Konbinazio-ariketa

Edukin lexikalaren aldetik erlaziona-
tuta dauden bi esaldi sinple, egitura kon-
plexuagoa duen esaldi bakar batean
batzean datzan ariketa.

e ejercicio de combinación
f exercice de combinaison

combining exercise

Kontestualizatu

Ik. Testuinguruan jarri.
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Kontrola

Ik. Egiaztapena.

Kontrol aktiboa

Ikasleak egitura bat, hiztegi bat,
behar izanez gero erabil dezakeenean,
hizkuntz elementu horien kontrol aktiboa
duela esa ten da. Gauzak ulertzen dituen
baina erabili ezin dituen ikasleagatik kon-
trol pasiboa baizik ez duela eta bere hiz-
kuntza aktibatu egin behar dela esa ten
da.

e control activo
f controle actif

active control

Kontrol pasiboa

Ikasle batek hizkuntz elementu bat
ulertzen baldin badu baina ezin badu
bere hizkuntz sorkuntza aktiboan erabili,
hizkuntz elementu horren kontrol pasiboa
duela esa ten da. Bigarren hizkuntza ikas-
ten ari diren ikasleek hizkuntza horren
kontrol aktiboa baino kontrol pasibo han-
diagoa eduki ohi dute.

e control pasivo
f controle passif

passive control

Kontrol-ariketa

Ebaluazioan erabiltzen den ariketa.

e ejercicio de control
f exercice de controle

control exercise

Kontrol-testa

Ikasle bat edo ikasle-talde bat ikas-
taro bateko irakasgaiez zenbateraino ari
den jabetzen jakiteko prestatutako testa.

e test de control
f test de controle

monitoring test

Kontsulta-liburua

Buruz buru irakurtzeko baino
gehiago, zenbait datu jasotzeko tarteka



erabiltzen den liburua: hiztegia, atlasa,
entziklopedia, etab.

e libro de consulta
f ouvrage de référence

reference book

Kulturbitasuna

Bi talde sozial desberdinen ohituren,
balioen, arau konbentzionalen, etab.en
ezagutza. Elebitasuna eta kulturbitasuna
bereizi egiten dira. Adibidez, pertsona
bat izan daiteke gai bi hizkuntza mintza-
tzeko, baina hizkuntz komunitate arro-
tzaren jokabide-arauak ezagutu ez. Per-
tsona horren izaera elebiduna da, baina
kulturbiduna ez.

e biculturalismo
f biculturalisme

biculturalism

L
Laborategi audio-aktiboa

Sin.: Entzun-ihardunezko laborategia

Irakurketa-magnetofoi bat eta ikasle
bakoitzeko kasko bat, bere entzungailue-
kin eta mikrofonoarekin dituen hizkuntz
laborategia. Edozein hizkuntz laborategi-
tan bezala, entzundako eredua errepika-
tzen du ikasleak, baina hutsegiteak zinta
ostera entzundakoan hauteman ordez,
egindakoan bertan konturatzen da eta
berehala zuzentzen ahalegintzen da. Ez
da, beraz, ikaslearen ahotsa grabatzen.
Laborategi-mota honetan ez da kabinen
beharrik, zeren eta kaskoak aski isola-
mendu akustiko eskaintzen bait du, ikasle
guztiek magnetofoi bakarrak igortzen
dien mezu berbera praktikatzen ari direla
kontutan hartuta.

e laboratorio audio-activo; laboratorio
audio-correctivo

f laboratoire audio-actif; laboratoire
audio-correctif
audio-active laboratory

LAD

Laborategi audio-aktibo konparatiboa

Izen bereko metodoa erabiltzeko pres-
tatutako hizkuntz laborategia.

e laboratorio audio-activo comparativo
f laboratoire audio-actif comparatif
i audio-active comparative laboratory

Laborategiko zinta masterra

Ikasgelako prestakuntzarako elkarriz-
ketak eta laborategian egin beharreko
dril! eta ariketa guztiak dauzkan zinta.
Laborategitik atera gabe edukitzen da
beti eta ikasleen makinetan erabiliko
diren kopiak egiteko erabiltzen da.

e cinta maestra de laboratorio
f bande matrice de laboratoire

labmaster

Laburpena

Testu luzeago baten puntu nagusien
bilduma laburra eskaintzen duen testua,
errazago oroitzeko, hobeto ulertzeko edo
puntuen arteko erlazioa erakusteko egiten
dena.

e resumen
f résumé

summary

LAD

Hizkuntza eskuratzeko mekanismoa
esan nahi duten ingelesezko «Language
Acquisition Device» hitzen laburdura.
Lehen hizkuntzaz jabetzeko gaitasuna
adierazten du honek. 1960. eta 1970. urte-
etako hamarkadetan Chomsky-k eta beste
batzuek esan zuten gizaki orok jaiotzatik
baduela LAD delakoa. Honek giza lengo-
aiaren izaerari eta egiturari buruzko oina-
rrizko ezagutza suposatzen duo Haur txiki
batek aski denbora laburrean bere lehen
hizkuntzako konpetentzia zergatik gara-
tzen duen, hizkuntza hori erabiltzen den
giroan bizi izanez gero, esplikatu nahian
eskaini zen LADen ideia.

e LAD
f LAD

LAD; Language Acquisiton Device
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Lagunarteko hizkera

Lagunarteko hizkera

Eguneroko bizimoduan, egoera infor-
maletan, erabiltzen den hizkera, ebake-
raz, hitzen hautapenaz edo joskeraz
gehiegi arduratu gabe. Jatorrizko hiztun
ikasiek lagunarteko hizkera erabiltzen
dute eskuarki adiskideekin, lankideekin
eta ahaideekin.

Sarritan gaitza gertatzen zaie ikasleei
zenbait egoeratan lagunarteko hizkera
oso hizkera formal a baino egokiagoa
denaz konturatzea.

e lenguaje coloquial
f langue familiere; langage familier

colloquial speech; informal speech

Lan-fitxa

Talde batek, bikote batek edo ikasle
batek burutu beharreko lanaren berri
ematen duen fitxa.

e ficha de trabajo
f fiche de travail

work card

Lanerako eskema

Ikasgai-sekuentzia baterako plana,
syllabus baten barnean. Denbora-unita-
tetan oinarrituta egon daiteke, hala nola
epe batean, urtebetean, edota topikoen
araberako antolamendu-mota batean.

e plan de trabajo
f plan de travail

scheme of work

Lapsusa

Giza mugapenen eraginez, onartutako
arautik saihesteko ekintza ez-sistemati-
koa.

e lapsus
f lapsus

lapse
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Lehen hizkuntza

Sin.: Hl
Haurtzaroan lehenbizi ikasitako hiz-

kuntza, gero erabiltzen jarraitu dena.

e primera lengua; L 1
f premiére langue; L 1

first language; Ll

Lekutzea

Testen edo beste baliabide batzuen
bitartez ikasle jakin bati gehiena komeni
zaion ikastaroa edo programa erabaki-
tzeko prozesua.

e
f regroupement

placement

Lekutze-testa

Eskola batean ikasleak programa
batea n edo maila batean kokatzeko era-
biltzen den lorpen- edo aurrerapen-testa.

e
f test de regroupement
i placement test

Lengoaia

Ik. Hizkuntza; Mintzaira.

Letraz letra esatea

Sin.: Letreiaketa

Hitz bat osatzen duten letrak banan
bana eta ordenean esatea.

e deletreo
f épellation

spelling

Letreiaketa

Ik. Letraz letra esatea.

Lexikoa

Ik. Hiztegia.

Lingua franca

Hizkuntza desberdinak dituzten talde
edo gizabanakoek elkarren artean komu-



nikatzeko erabiltzen duten hizkuntza.
Hau izan daiteke nazioartean komunika-
zio-hizkuntza bezala hedatutako bat (e.b.
ingelesa), taldetako baten jatorrizko hiz-
kuntza edo gerta daiteke taldetako ezei-
nen hizkuntza ez iza tea eta bi hizkuntza
edo gehiagoren nahastea izatea.

e lingua franca
f lingua franca

lingua franca

Lokuzioa

Bi terminok edo gehiagok osatutako
konbinazio egonkorra, perpaus elementu
bezala funtzionatzen duena, multzoak
duen zentzua, hiztunen komunitatearen-
tzat ezaguna gertatzen baldin bada ere,
osagaiek dituzten esanahi normalak
batuz ulergarria gertatzen ez delarik.

e locución
f locution; formule

formulaic expression; routine; formula

Lokuziozko egintza

Esanahia duen eta uler daitekeen zer-
bait esa tea.

e acto locutorio
f acte locu taire
i locutionary act

Lorpena

Psikologian eta testetan, pertsona
batek ikasi duela edo egiten ikasi duela
froga dezakeena.

e logro
f réussite

achievement, attainment

Lorpen-irabaztea

Ikasle batek edo ikasle-talde batek
egindako aurrerapena, bi testen bidez
neurtzen dena, bigarrena emendiozko ira-
kastaldi baten ondoren egiten delarik.

e
f
i achievement gain

Maila aurreratua

Lorpen-testa

Denboraldi batean irakatsitako hiz-
kuntzatik ikasle batek edo ikasle-talde
batek zenbat ikasi duen neurtzen duen
testa.

e test de adquisición
f test d'acquisition

achievement test; attainment test

Lortu

Ik. Eskuratu.

Luzetarako azterketa

Ikasle-talde baten ikaskuntz proze-
suaren estudioak duen izaera. Denbora-
ren harian egiten diren azterketek dute
luzetarako diseinua.

e estudio longitudinal
f étude longitudinale

longitudinal study

M
Maila

l. Ikaskuntzaren psikologian, bete
asmo den prozesuaren eboluzioaren
egoera edo gradua, garapenaren aldijaki-
netan, dela arau teorikoekiko, dela heldu
beharreko jomugarekiko.

2. Bigarren hizkuntzaren ikaskuntz
eta irakaskuntz prozesua zatikatzetik sor-
tzen diren etapetako bakoitza. Mailen
zehaztapena, ikaskuntzarekin berarekin
zerikusirik ez duten erizpideen arabera
egiten da sarritan (taldeen osakuntza,
ikastaroen antolamendua, etab.)

e nivel
f mveau

level

Maila aurreratua

Sin.: Goimaila

Ingelesa ikasten ari diren ikasleei
dagokienez, Cambridge-ko lehen ziurta-
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Maila aurreratua

I giria atera dutenak edo RSA II azterke-
I tak gainditu dituztenak eta Cambridge

Proficiency edo RSA III azterketak pres-
I tatzen ari direnak dira maila aurrera-

tukoak.

e nivel avanzado; nivel superior
f niveau avancé; niveau supérieur

advanced level

Maila-testa

Pertsona batek hizkuntza arrotz batez
edo bigarren hizkuntzaz duen ezagutza
eta hura erabiltzeko duen abilezia
neurtzen duen testa, ikasteko erabili duen
metodoa edo testua kan tu tan hartu gabe.
Lanpostu jakin bateko beharrizanekiko,
eskolako programarekiko edo bizimodu
errealeko hizkuntz erabilerarekiko, ikas-
leak egindako lorpenak definitzen ditu
eskuarki.

e test de nivel
f test de niveau

proficiency test

Mailakatu

Zailtasunaren edo beste ezaugarriren
baten arabera gaiak, ariketak, etab.
sailkatu, irakaskuntz prozesuan zehar
bakoitza noiz erabiliko den aurrikusteko.

e graduar
f graduer

grade (ad.)

Mailaketa

Hizkuntz ikaskuntzako ikastaro edo
testuliburu baten edukinaren antolaketa,
era lagungarri batean ager dadin. Hitzak,
hitzen esanahiak, aditz-denborak, egitu-
rak, gaiak, funtzioak, trebetasunak, etab.
zein ordena tan aurkeztu behar diren era-
bakitzen da mailaketa egiten denean.
Mailaketa oinarri daiteke elementuaren
konplexutasunean, honek hizkuntza ida-
tzian edo ahozkoan duen maiztasunean
edo ikaslearentzat duen garrantzian.

e gradación
f grada tia n
i gradation; grading; sequencing
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Makrolinguistika
Giza komunikazioaren alderdi guztiei

dagokien hizkuntzaren azterketa zientifi-
koa. Hizkuntz sistemak, keinuak, soinu
artikulagabeak, proxemika eta portaera-
ren beste atalak bere baitan hartzen ditu.

e macrolingüística
f macrolinguistique

macrolinguis tics

Materiala
Sin.: Ikasmateriala

Hizkuntza bat irakasteko erabiltzen
den testuliburu, kaset, bideo, fitxa, eta-
b.ek osatzen duten multzoa.
e material; materiales
f matériel; materiaux

material; materials

Material grabatua
Soinua eta/edo irudia erregistratua

duen euskarri fisikoen multzoa, hala nola
magnetofoi-kasetak edo bideo-zintak.
e material grabado
f maté riel enregistré

recorded material

Material idatzia
Idatzizko baliabide didaktikoen mul-

tzoa: liburuak, fitxak, etab.
e material escrito
f matériel écrit

written material

Material osagarria
Hizkuntzak irakasteko bereziki eginak

ez izan arren, hizkuntzen irakaskuntzan
lagungarri gertatzen diren gauzak: argaz-
kiak, komikiak, objektuak, jokoak, etab.
e material complementario
f matériel complémentaire

additional material; complementary
material

Memorizatu
Informazioa oroimenean ezarri.

e memorizar
f mémoriser

memonze



Memorizazioa

Informazioa oroimenean ezartzeko
prozesua. Eskuarki hitz honen bidez pro-
zesu kontzientea adierazi nahi iza ten da.
Memorizazioak buruz ikastea, asoziazio
bidezko ikaskuntza, ariketa, etab. suposa
ditzake.

e memorización
f mémorisation

memorization; memorizing

Mentalismoa

Giza portaera erregelatan eta ezagu-
tzan oinarrituta dagoela uste dutenen
ikuspegia. Planteamendu honen arabera,
ezagutza, era mekanikoan eskuratutako
sistema izan ordez, gogamenaren ahal-
mena da. Hizkuntz ikaskuntzari dagokio-
nean, ikuspegi honek dioenez, hiztunak
aukera kontzienteak egiten ditu mintza-
tzen denean. Hizkuntza baliatzeko duen
erak hiztunaren gogoetak isladatzen ditu
eta hauek izan daitezke guztiz berriak.
Hizkuntz erabilerak sorkuntz ahalmena
du berekin. Mentalisten aburuz, hizkuntz
ihardunerako abilezia, hizkuntzari bu-
ruzko erregelen ezagutzaren ondorio da.

e mentalismo
f mentalisme

mentalism

Metodoa

Hizkuntz irakaskuntzako teknika edo
prozedura-sail bato Hauek, eskuarki,
eskema sistematiko baten arabera ego ten
dira antolatuta. Planteamendu batek ez
bezala, metodo batek ez dauka zertan hiz-
kuntzari edo ikaskuntzari buruzko teoria
jakin bati atxekia egonik.

e método
f méthode
i method

Metodo aktiboa

Termino hau kontzeptu aski nahasiari
dagokio. Psikologia eta Pedagogia moder-
noen zenbait ekarpenetan oinarritutako
metodoei deitzen zaie honela. Metodo

Metodo audiolinguala

aktibotzat hartzen direnek garrantzi bere-
zia ematen diote: ikasleari, honen motiba-
zioari, benetako komunikazio-egoeratara
ahalik eta gehien hubiltzen diren ariketak
egiteari, parte hartzeari, etab.

e método activo
f méthode active

active method

Metodo analitikoa

Ataletatik osotasunera joaten den
metodoa, hots, osagaiak aurkitzea eta
manipulatzea lehenagokotzat hartzen
duena, osagai honek osatzen duten mul-
tzoa bere osotasunean lantzea baino.

e método analítico
f methode analytique

analytic(al) method

Metodo audio-aktiboa

Sin.: Entzun-ihardunezko metodoa

Hizkuntz laborategian erabiltzen den
irakaskuntz metodo -bat, non ikasleak
mezu zuzena entzun ondoren errepikatu
egiten bait du hau eta, esan duena ez
denez grabatzen, egindako hutsegiteak
berehala zuzentzen ahalegindu behar duo

e método audio-activo; método audio-
-correctivo

f méthode audio-actif; méthode audio-
-correctif
audio-active method

Metodo audio-aktibo konparatiboa

Hizkuntz laborategian erabiltzen den
irakaskuntz metodo bato Ikasleak, mezu
zuzena entzun ondoren, zintaren beste
pista batean bere erantzunak grabatzen
ditu eta ondoren bi grabazioak batera
entzunez, konparatu egiten ditu. Irakas-
leak ere parte har dezake bere kabinatik
prozesu horretan.
e método audio-activo comparativo
f méthode audio-actif comparatif

audio-active comparative method

Metodo audiolinguala
Hizkuntza arrotza edo bigarren hiz-

kuntza irakasteko metodoa, 1950etik au-
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Metodo audiolinguala

rrera Estatu Batuetan garatutakoa. Oina-
rritzat Bloomfield-en osteko distribuzio-
nalismoa eta Skinner-en ikaskuntzaren
teoria ditu. Mintzamena eta entzumena,
irakurrnena eta idazmena baino lehen
lantzea hobesten du, elkarrizketak eta
drillak erabiltzearen zale da, ama-hizkun-
tza ikasgelan erbiltzea gaitzesten du eta
sarritan analisi kontrastiboaz baliatzen
da. Izen bereko planteamenduan oinarri-
tzen da.

e método audiolingual; método audio-
-oral; método aural-oral; método de
imitación-memorización; método
min/mem

f méthode audiolinguale; méthode audio-
-oral e; méthode min-rnem; méthode
d'imitation-mémorisation
audiolingual method; aural-oral me-
thod; mimicry-rnemorisation method;
mim-mern method

Metodo estrukturala

Egiturei eta hauen artean egitura sin-
taktikoei nagusitasuna aitortzen dien hiz-
kuntz irakaskuntzako metodoa. Esaldien
manipulazioaren bidez edo egoeratan
girotutako elkarrizketez baliatuz hizkun-
tza arrotzak irakastea proposatzen duten
metodo audiolingualak eta ikus-entzunez-
koak, metodo estrukturalak dira.

Metodo estrukturalen azpJan teoria
estrukturalista dago.

e método estructural
f méthode structurale

structural method

Metodo estruktural-globala

Ik. Ikus-entzunezko metodoa.

Metodo globala

Hizkuntzazko multzo egituratuak osa-
gaitan zatitu baino lehen ulertzean eta
maneiatzean datzan metodoa. Metodo
audiolingualak eta ikus-entzunezko meto-
doak metodo globalak dira, ikaslea Iehen-
bizi esakune osoen aurrean jartzen bait
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da, geroago osagaien balioaz eta eginki-
zunaz jabetzeko.

e método global
f méthode globale

global method

Metodo integratua

Multzo pedagogiko osoa, ikus-entzu-
nezko baliabideak ere badituena eta
ondoko ezaugarri hauek dituena:

- Erabiltzen diren teknika eta proze-
dura pedagokikoak metodoaren parte
dira eta ez hautabidezko osagarriak edota
lehendik badagoen ikastaro bati egindako
eranskin hutsak.

- Hasiberrientzako multzo pedago-
giko honek ahozko ulermena, mintza-
mena, irakurmena eta idazmena ezari-
-ezarian garatzeko elementu guztiak edu-
ki behar ditu.

e método integrado
f méthode intégrée
i integrated method

Metodo nozional-funtzionala

Hiztunek nola eta noiz mintzatzen
direnaz baino gehiago, h.d. hizkuntz for-
mez baino gehiago, hizkuntzaren bidez
komunikatzen dutenaren edukinaz ardu-
ratzen den hizkuntz irakaskuntzako
metodoa.

e método nocional-funcional
f méthode notionnelle-fonctionnelle

notional-functional method

Metodo situazionala

Hizkuntz irakaskuntzako metodoa,
hizkuntz elementuen hautespena, antola-
mendua eta aurkezpena egoera jakinetan
(adib.: jatetxean, medikuarenean, udale-
txean, azokan, etab.) oinarrituta antola-
tzen duena.

e método situacional
f méthode situationnelle

situational method

Metodo tradizionala
Hizkuntz irakaskuntzako metodo tra-

dizionalak, irakaskuntzan oro har gaur



egun tradizionaltzat hartzen diren gauze-
kin lotutako ezaugarriak ditu: metodolo-
gia pasiboa, ikasleari aldez aurretik hau-
tatutako helburu batzuen arabera edu-
kin-rnultzo bat ematen diona, ikasleak
helburu horiek errepikaren eta buruz
ikastearen bidez bereganatuko dituen
ustea, alderdi logiko-formal eta gramati-
kalen garrantzia azpimarratzea, esate
baterako.

e método tradicional
f méthode traditionnelle
i traditional method

Metodo zuzena
XIX. mendearen azken herenean

jaiotako hizkuntz irakaskuntzako meto-
doa. Sortzaileen artean aipagarriak dira
W. Viétor Alemanian eta Paul Passy
Frantzian. Metodo hau haurraren hiz-
kuntz ikaskuntzako prozesu «naturala»
jarraitzen ahalegintzen da. Hizkuntza
lehenbizi ahoz azaldu behar dela beti
azpimarratzen du, gramatika induktiboki
bakarrik irakatsi behar dela, h.d. grama-
tikaren erregelak ez direla irakatsi behar,
ikasgelan xede-hizkuntza bakarrik erabili
behar dela, esanahiak «zuzenean» komu-
nikatu behar direla, hots, hizkuntz for-
mak ekintzekin, objektuekin, keinuekin
eta egoerekin lotu behar direla, dira
metodo honen printzipioak.
e método directo
f méthode directe

direct method

Metodologia
l. Metodoen helburu, printzipio, pro-

zedura eta tekniken analisia.
2. Metodo bat lantzekoan oinarrÍtzat

hartzen diren printzipioen eta hipotesien
multzoa.
e metodología
f méthodologie

methodology

Mikroelkarrizketa
Sin.: Mikrosolasa

Sarritan elkarturik doazen gramatika-
-puntuak berrerabiltzeko duen gaitasuna

Mintzagaia

frogatzeko aukera ikasleari ematen dion
elkarrizketa txikia, gramatikazko zailta-
sun bat edo gehiago dituena.

e micro-conversación
f micro-conversation, micro-dialogue
i micro-conversation

Mikroirakaskuntza
Irakasleak trebatzeko ikastaroetan

erabiltzen den metodo bat. Denbora
labur batez, «ikasle» talde txiki bati ikas-
gai bat irakatsi behar izaten die ikasketa-
riak. «Ikasleak» sarritan ikasketakideak
iza ten dira eta hauek eduki ditzakete
rolen batzuk esleituta ala ez. Mikroira-
kaskuntza askotan bideoan grabatzen da
irakaslegaiak bere burua irakaslanean
ikusi ahal izan dezan.

e micro-enseñanza
f micro-enseignement
i micro-teaching; microteaching

Mikrosolasa
Ik. Mikroelkarrizketa.

Mimika
Keinuz baliatzen den adierazpidea.

Mimika ahozko hizkuntzaren lagungarri
gertatzen da, mezua indartzen eta osa-
tzen duelarik. Ahozko mintzamenaren
ordezko ere iza ten da, are solasaldi arrun-
tetan ere. Askotan keinuen bidez soilik
gauza asko adierazten dira. Adibidez,
gure artean buruari ezkerrera eta eskui-
nera eragiteak «ez» hitzaren balioa duo
Kultur giro batetik bestera keinuen esa-
nahia aldatu egiten da. Esate baterako
bulgarieraz hitz egitekoan guk «bai» adie-
razteko egiten dugun buru-higidura «ez»
adierazteko erabiltzen dute.

e mímica
f mimique
i mimicry

Mintzagaia
Perpausaren informazio-egituran lehen-

dik ezaguna dena.
e tópico; tema
f topique; thérne
i topic; theme; background
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Mintzaira

Mintzaira

Sin.: Lengoaia

Zentzu zabalean giza komunitate
batek edo animali komunitate batek
mezuak transmititzeko erabiltzen duen
komunikabidea. Mintzaira bat zeinu
deritzen gutxieneko unitatez osatzen da.
Mintzaira hitzak adieraz dezake, dela
zeinu zuzen edo naturalez osatutako sis-
tema (giza mintzaira, izurdeena, erleena,
etab.), dela giza mintzairatik eratorritako
beste zenbait sistema (errepidetako seina-
leak, morse kodea, etab.)

Zeinu zuzen edo naturalezko sistema
den aldetik, mintzairak hiztun bat izatea
suposatzen du eta egoera deritzon leku-
denborazko eta kulturazko testuinguru
baten barnean mezua transmititzearekin
lotuta dauden fenomenoak inplikatzen
ditu. Mintzairaren azterketak alderdi psi-
kologikoak, soziologikoak, etnologikoak
eta are psikoanalitikoak ditu.

Irakaskuntzaren ikuspegitik, mi n-
tzaira mintzamenaren, hau da, mintza-
tzeko gaitasunaren sinonimotzat hartzen
da.

e lenguaje
f langage

language; speech

Mintzalana

Istorio bat edo beste berbaldi luze
samarren bat, sarritan ikasle guztien lan-
kidetzaz burutzen dena.

e composición oral
f composition orale

oral composition

Mintzamena

l. Hitz egiteko gaitas una.

e habla
f parole
i speech

2. Hitz eginez komunikatzeko trebe-
tasuna. Oinarrizko lau hizkuntz trebeta-
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sunetako bato Idazmenarekin batera tre-
betasun sortzaileen multzoa osatzen duo

e expresión oral
f expression orale

speaking skill

Mintzapraktika
Mintzatzeko etorria hobetzeko egiten

diren kontrol oso hertsirik gabeko ihar-
dueren multzoa, batez ere ikasleei ahozko
hizkuntza sortzeko aukera emateko as-
mozo

e práctica de conversación
f pratique de conversation

fluency practice

Mnemoteknia

Zerbait oroimenean finkatzeko maina.
Esate baterako kontsonante herskarien bi
taldeak gogoratzeko bodega eta petaka
hitzak erabiltzea.

e mnemotecnia
f mnémotechnique

mnemomcs

Moldaera

Ikasle-talde batentzat edo irakaskuntz
premia jakin baterako erabilgarriagoak
izan daitezen, irakasmaterialak aldatzeko
ekintza.

e adaptación
f adaptation

adaptation

Monitorea

Ikaslearen barne-sistemaren atala,
ikasle beraren ekoizpena kontzienteki
ikuskatu eta aldian behin formaz aldatzen
duena.

e monitor
f moniteur

monitor

Monitorearen eredua

Sin.: Monitorearen teoria

Hizkuntza arrotzen irakaskuntzari
buruz Stephen Krashen-ek formulatutako



zenbait hipotesiren alderdi bat da. Teoria
honen arabera, hizkuntza arrotzak bai
eskuratu eta bai ikasi egin behar dira eta
ikaskuntza kontzientearen bidez lortu-
tako hizkuntz erregelen ezagutza erabil
dezakete hiztunek beren berezko hizkuntz
ekoizpena jagoteko eta, baldintzek ahal-
bidetzen dieten heinean, berezko ekoiz-
pen hori zuzendu edo aldatzeko.

e modelo del monitor
f modele de controle

monitor model; monitor theory

Monitorearen teoría

Ik. Monitorearen eredua.

Monitoretza

Norberak ekoiztutako esakuneen ze-
haztasuna, egokitasuna eta eraginkor-
tasuna egiaztatzeko prozesua. Hizkuntza
berri bat ikastean oso inportan tea da kon-
trola behar hainbat egitea. Bere burua
behar baino gutxiago kontrolatzen duen
ikasleak egokitasunik ez du lortzen komu-
nikazioan, eta behar baino gehiago kon-
trolatzen duenak, ostera, oso esakune
egokiak sortzen di tu baina erroreen bildu-
rrez ez du etorria edukitzerik erdiesten.

e control; vigilancia
f controle; surveillance

monitoring

Motibazioa

Pertsona baten portaera beharrizan
bat betetzera zuzentzen duen eragin-
garria.
e motivación
f motivation

motivation

Motibazio instrumental a
Ikasleak hizkuntza bera ikasteko

baino gehiago hizkuntza ikasiz gero beste
zenbait helburu pertsonal garrantzitsu
erdiesteko esperantzaz hizkuntza ikasteko
duen interesa.
e motivación instrumental
f motivation instrumentale
i instrumental motivation

N egoziazioa

Motibazio integratiboa

Hizkuntza bera ikasteko edota hiz-
kuntza hori hitz egiten duen komunita-
tean integratzeko motibazioa.

e motivación integrativa
f motivation intégrative

integrative motivation

Murgilketa

Ikasi behar duen hizkuntza mintza-
tzen den giroan ikaslea jartzea.

e inmersión
f immersion. .

imrnersion

Murgiltze-programa

Hezkuntza elebidunaren forma bat
zeinetan haur elebakarra beste hizkuntz~
bar irakaskuntz tresna bezala erabiltzen
den eskola batean sartzen bait da.

Haurrak egun osoz bigarren hizkun-
tzan lan egiten duenean murgilketa osoa
dela esten da eta bestela partziala dela.

e programa de inmersión
f programme d'immersion

immersion program

Murriztapen -drill-a

Hedapen-drill-aren alderantzizko ka-
sua dugu hau. Hemen, hasierako per-
paus batetik irakasleak esandako elemen-
tuak kendu behar di tu ikasleak.

e drill de reducción
f drill de réduction
i reduction drill
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N egoziazioa

N
Negoziazioa

Pertsona arteko komunikazioan zehar
partaideek beren ezagutza erkideekiko
aieruei, komunikazioaren xedeari eta
beraien arteko status-erlazioei buruz egi-
ten dituzten doikuntzek osatzen duten
prozesua.
e negociación
f négociation
i negotiation

Nota
Ik. Kalifikazioa.

Nozioa
Esanahiaren sailkapen-kategoria, esa-

nahiaren analisi-unitatea, komunikatzeko
erabiltzen ditugun esanahi eta kontzep-
tuetako bakoitza: denbora, kopurua, irau-
pena, kokapena, ondorioa, etab.
'e noción
f notion
i notion

Nukleo erkidea
Hizkuntzen irakaskuntzan, ikaskun-

tzaren xedea edozein dela ere, ikasi beha-
rreko hizkuntz elementu oinarrizkoenak
(hiztegia eta gramatika, adibidez). Ira-
kasle batek, syllabus bat diseinatzen ari
denean, ikastaroaren edukina zein neurri-
tan nukleo erkidekoa eta zein neurritan
ikaslearen behar bereziei erantzuteko
izan behar duen erabaki beharra dauka.
e núcleo común
f noyau commun

common core

o
Oinarrizko maila

Ingelesa Hizkuntza Arrotz (EFL=En-
glish as a Foreign Language) bezala ikas-
ten duten ikasleak ikastaro-hasieran jar-
tzen diren mailarik apalena. Maila hone-
tan erabat hasiberriak eta eguneroko
egoeretan, zuzen ez bada ere, modu prak-
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tiko batean komunikatzeko adina ingeles
ikasi dutenak sartzen dira, hala nola txar-
tel bat erosteko, jatetxe batean janariak
eskatzeko edo denda batean zerbait eros-
teko gai direnak.
e nivel elemental
f niveau élémentaire; niveau débutant

elementary level

Oinarrizko material a
Programazioaren arabera, unitate

didaktiko bat lantzeko erabiltzen den
material egituratua. Horretaz gain, mate-
rial osagarria ere erabiltzen da.
e material base
f matériel de base

basic material

OLI
Ik. Ordenadorez lagundutako irakas-
kuntza.

Ondorioak ateratzea
Talde-lan bat egin ondoren, dela ari-

keta, rol-jokoa edo beste edozein ihar-
duera, taldearen jokabideak izan dituen
alderdi onak eta txarrak agerterazteko
fasea.
e de-briefing
f de-briefing

de-briefing

Onetsi
Azterketa batean, aztertzaileak ikasle

bat ontzat ematen den gutxieneko maila-
tik gora dagoela adierazi.
e aprobar
f
i

Opakoen proiektorea
Ik. Episkopioa.

Ordena naturalaren hipotesia
Hizkuntzaren erregelez, aurresan dai-

tekeen ordena batean jabetzen garela
dioen hipotesia.
e hipótesis del orden natural
f hypothese de l'ordre naturel
i natural order hypothesis



Ordenadorez lagundutako
irakaskuntza

Sin.: OL!

Ordenadoreak bi zeregin nagusi ditu
irakaskuntzan: lehenengoa irakaspro-
grama baten bidez ikasleari azalpen-, gal-
dera- edo ariketa-sekuentzia bat aurkez-
tea, ikaslcaren erantzunak jasotzea eta
hauek zuzenak ala okerra izan diren adie-
raztea, horren arabera galdera edo gai
berriak proposatzea, etab. eta bigarrena
ikaslearen eta taldearen aurrerapenari
buruzko datuak jasotzea, hutsegite-mota
bakoitzaren maiztasuna jasotzea, etab.

e enseñanza asistida por ordenador;
EAO

f enseignement assité par ordinateur;
EAO
computer assisted instruction; CAl;
computer assisted learning; CAL

Ordezkapen anitzeko ariketa
Ik. Ordezkapen anitzeko drill-a,

Ordezkapen anitzeko drill-a
Sin.: Ordezkapen anitzeko ariketa

Drill-elernentu bakoitzean ordezka-
pén bat baino gehiago egitea eskatzen
duen drill-a,

Adibidez:
lrakasleak Ikasleak

Medikuak gaur botika
berriak errezetatu
dizkit

Medikuak ateo botika
berriak erreretatu
zizkigun

Medikuak bihar botika
berriak errezetatuko
dirkiru

e ejercicio de sustitución múltiple; drill
de sustitución múltiple

f exercice de substitution .rnultipartite;
drill de substitution multipartite

'1 multiple substitution drill .

Medikuak gaur botika
berriak erreretatu
diekit
alzo, guri

bihar, ruri

Ordezkapen bakuneko ariketa
Ik. Ordezkapen bakuneko drill-a,

Ordezkatze-taula

Ordezkapen bakuneko drill-a
Sin.: Ordezkapen bakuneko ariketa

Ordezkapen-drill arrunta, ordezka-
pen bikoitzekoa edo anizkoitzekoa ez
dena.

e ejercicio de sustitución simple; dril! de
sustitución simple

f exercice de substitution simple; drill
de substitution simple
simple substitution drill

Ordezkapen-drill-a
Sin.: Ordezkatze-ariketa

Abiapuntutzat perpaus-eredu bat eta
ardatz paradigmatiko bereko zenbait ele-
mentu emanda, ereduko zenbait elemen-
turen ordez emandakoak ipintzean da-
tzan ariketa. Adibidez:

Irakasleak Ikasleak
Amona nigarre; dago

barre:
nekatuta

Amona nigarre; dago
Amona barre; dago
Amona nekatuta dago

e drill de sustitución; ejercicio de sustitu-
ción

f exercice de substitution; drill de substi-
tution

i substitution drill

Ordezkatze-ariketa

Ik. Ordezkapen-drill-a.

Ordezkatze-taula

Perpaus baten pOSIZIOdesberdinetan
ordezkatu behar diren elernentuak era-
kusten dituen taula. Ordezkapen-taula
bat elementu-konbinazio desberdinak
eginez oso perpaus diferenteak ekoizteko
erabil daiteke. Adibidez:

Eliza plazatik hurbil dago
Frontoia kale nagusitik urrun zegoen
Ikastola udaletxetik ikusten da

e tabla de sustitución
f table de substitution
.i substitution table .
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Ortoepeia

Ortoepeia
Hizkuntza baten ebakeraren azterketa

eta baita hizkuntza horren ohizko eba-
kera bera ere.

e ortoepia; ortoepeya
f orthoépie

orthoepy

Ortografia
Hitzak idaztarauen edo erabilera

onartuaren arabera idazteko artea.

e ortografia
f orthographe
i orthography

Ortografi hutsegitea
Hizkuntza bat idazteko emandako

arauak edo arautzat hartzen direnak dio-
tenetik saihesten den idazkera.

e falta de ortografia
f faute d'orthographe

misspelling

Osatze-ariketa
Irakasleak hasitako perpaus bat ikas-

leak amaitzean datzan ariketa.

e ejercicio de complementación
f exercice de complétion
i completion exercise

Output-a

Ikasle batek ekoizten duen hizkuntza.

e output
f sortie; output

output

Output-iragazkia
Sin.: Irteera-iragazkia

Ikasleak bere hizkuntz gaitasun osoa
gauza dezan eragozten duen blokeo men-
tala. Iragazki afektiboa eskurapenari da-
gokio eta output-iragazkia, aldiz, lehen-
dik jasotako konpetentziaren performan-
tziari.

e filtro de salida
f filtre de sortie
i output filter
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p
Parafrasia

Testu, pasarte edo idazlan baten ber-
tsio birmoldatua, esanahia beste era
batean agertzeko; eskuarki, azalpen argi
eta osoagoa emateko.

e paráfrasis
f paraphrase

paraphrase

Paralinguistika
Ik. Zinesia.

Paralinguistikoa
Ik. Zinesikoa.

Performantzia

Sin.: Aktualizazioa

Chomsky-ren teorian gaitasun edo
konpetentzia gauzatzeko prozesua, esaku-
neak ekoizteko edo interpretatzeko, bene-
tako komunikazio-egoeratan.

e performancia
f performance
i performance

Performantzi analisia

Ikasle batek hizkuntza batean
ekoizten duen guztiaren analisia, zem. .zuzena Izan, zein ez.

e análisis de la performancia
f analyse de la performance
i performance analysis

Performantzi helburua

Ongi zehaztutako baldintzatan ikasle
batek lortuko duela espero den elementu
diskretu baten edo trebetasun integratu
baten ikaskuntz maila.

e
f

performance objective; instructional
objective; behavioural objective



Performantzi profila

Ikasle batek edo ikasle-talde batek
performantziaren alderdi desberdinak
neurtzeko test-sail batean lortutako emai-
tzen adierazpen grafikoa. Adibidez,
abszisetan posizio bana eslei lekieke hiz-
tegiaren eskuragarritasunari, ortografiari,
sintaxiari, etab. eta ordenatuetan test
desberdinetan ateratako puntuazioak
adieraz litezke. Puntu hauek elkarlotuko
lituzkeen lerroa izango litzateke kasu
honetan profila. Honelako profil bat adie-
razgarria izan dadin, beharrezkoa da tes-
tetako emaitzak konparagarriak izatea.

e perfil de performancia
f profil de performance

performance profi1e

Perifrasia

Sin.: Itzulingurua

Adierazpen labur eta lauago baten
ordezko esamolde luzeagoa.

e perífrasi(s); circunlocución; circunloquio
f périphrase; circonlocution

periphrasis; periphrases; circumlocution

Perlokuziozko egintza

Zerbait esateak duen ondorioa.

e acto perlocutorio
f acte perlocutoire
i perlocutionary act

Planteamendua
Sin.: Ikuspegia

Hizkuntzaren izaerari eta hizkuntzak
ikasteko erari buruzko teoriatako bakoi-
tza, hala nola: planteamendu audiolin-
guala, planteamendu estrukturala, plan-
teamendu naturala, etab.

e enfoque; planteamiento
f approche

approach

Planteamendu audiolinguala
Sin.: Ikuspegi audiolinguala

Mintzamena eta entzumena oina-
rrizko hizkuntz trebetasunak direla, hiz-

Planteamendu humanista

kuntza bakoitzak bere egitura eta erre-
gela-sistema propioak dituela eta hizkun-
tza azturak sortuz ikasten dela funtsezko
ustetzat dituen hizkuntz irakaskuntzari
buruzko planteamendua. Metodo audio-
-lingualaren sostengu teorikoa da.

e enfoque audiolingual; planteamiento
audiolingual

f approche audiolinguale
audio-lingual approach; aural-oral ap-
proach

Planteamendu estrukturala

Sin.: Ikuspegi estrukturala

Oinarrizko egiturak irakastearen al-
deko azaltzen den hizkuntz irakaskun-
tzako p1anteamendua. Egituraok zai1ta-
sunaren, maiztasunaren edo erabilgarri-
tasunaren arabera mailatzen dira eta
banan bana irakasten dira, sistema gra-
matikal osoa estali arte.

e planteamiento estructural; enfoque es-
tructural

f approche structurelle
structural approach

Planteamendu funtzionala

Esakuneen xede komunikatiboa azpi-
marratzen duen hizkuntz irakaskuntzako
planteamendua. Planteamendu funtzio-
nalean oinarritutako ikastaro batean gau-
zak deskribatzea, helbideak galdetzea,
arrazoiak ematea eta antzeko gaiak oina-
rritzat dituzten ikastunitateak azalduko
dira.

e planteamiento funcional
f approche fonctionnelle

functional approach

Planteamendu gizatiarra

Ik. Planteamendu humanista.

Planteamendu humanista

Sin.: Planteamendu gizatiarra

Ikasleak gizabanakotzat hartzeak
duen garrantzia azpimarratzen duten eta
irakasleari agintari eta irakastun baino
gehiago aholkulari, gidari eta adiskide
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Planteamendu humanista

iza tea eskatzen dioten hizkuntz irakas-
kuntzako planteamenduetako bakoitza.

e planteamiento humanista
f approche humaniste

humanistic approach

Planteamendu integratiboa

Bizimodu errealeko hizkuntz egoere-
tan funtzionatzeko ikasleak duen abilezia
neurtzen duten testak egiteko metodoa.
Lau trebetasun nagusiak neurtzen ditu.

e planteamiento integrativo
f approche intégrative
i integrative approach; overall proficien-

cyapproach

Planteamendu kognitiboa

Ik. Ezagutzazko planteamendua.

Planteamendu komunikatiboa

Hizkuntzaren xedetzat komunikazioa
edo erabilera hartzetik abiatzen den plan-
teamendua. Irakasmaterialak era nozio-
nal-funtzionalean antolatzera jotzen duo
Ikasleari, forma berriak aurkeztu baino
lehen, aurretik jasotako elementuak
komunikazioan ahalik eta ongien erabil-
tzen irakastea proposatzen duo

e planteamiento comunicativo
f approche communicative
i communicative approach

Planteamendu naturala

Sin.: Ikuspegi naturala

l. XIX. mendean gramatika-itzulpe-
nezko metodoaren kontrako erreakzio
moduan garatu zen zenbait plantea-
mendu. Hauek ahozko hizkuntzaren era-
bilera, hitzen eta egituren esanahiak ira-
kasteko objektuak eta ekintzak erabiltzea
eta hizkuntz irakaskuntza lehen hizkun-
tzaren ikaskuntz prozesu naturalean
oinarritu beharra aldarrikatzen zuten.

2. Hizkuntz irakaskuntzan maila
apaletan erabiltzeko metodo bat, ikasge-
lan input ulergarria aurkeztearen garran-
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tzia azpimarratzen duena. Tracy Terrell-
-ek garatua da metodo hau.

e planteamiento natural; enfoque natural
f approche naturelle
i natural approach

Planteamendu nozionala

Hizkuntza bidez adieraz daitezkeen
kontzeptu nagusien alderdi desberdinak
nola azaldu ikasleei aztertzean zentratzen
den hizkuntz irakaskuntzako plantea-
mendua.

e planteamiento nocional
f approche notionnelle
i notional approach

Planteamendu nozional-funtzionala

Nozioen eta funtzioen arabera antola-
tzen den hizkuntz irakaskuntzako plan-
teamendua.

e planteamiento nocional-funcional
f approche notionnelle-fonctionnelle
i notional-functional approach

Planteamendu pragmatikoa

Sin.: Ikuspegi pragmatikoa

Mintzamena lantzeko, komunikazio-
-unitate txikienen eta solaskideen komuni-
kazio-asmoen deskribapenetik abiatzen
den ikuspegia.

Aurrez aurre diharduten solaskide-
tako bakoitzaren hizketako egintzak
bereizten ditu: hartzeko egintzak eta sor-
tze-egintzak, alegia, hauetako bakoitza-
rentzat bereizketak egiten di tu formulazio
zuzenen (ltxi atea meseder¡ eta zeharka-
koen (Hortik dator hotral¡ artean eta azke-
nik solaskide bakóitzaren berbaldi barne-
ko egintzen arteko mikro-kateamenduak
kontutan hartzen ditu.

e enfoque pragmatico; planteamiento
pragmático

f approche pragmatique
i pragmatic approach



Planteamendu situazionala

Sin.: Ikuspegi situazionala

Irakaslana hautatutako egoera batzue-
tan oinarritzen duen syllabus-antolaketa-
ko ikuspegi bato

e enfoque situacional; planteamiento SI-

tuacional
f approche situationnelle
i situational approach

Planteamendu ziklikoa

Sin.: Ikuspegi ziklikoa

Hizkuntza aurkezteko metodoa, zei-
netan hizkuntz elementu edo kultur gai
berberak behin eta berriz irakasten bait
dira, aldiko zabalkuntza bat eginez.
e planteamiento cíclico; enfoque cíclico
f approche cyclique

spiral approach; cyclical approach

Pragmatika
Hizkuntza komunikazioan nola era-

bil tzen den az tertzen duen j akin tza. Bere-
ziki perpausen eta hauek erabiltzen dire-
neko testuinguru eta egoeren arteko erla-
zioez arduratzen da. Pragmatikaren
barnean sartzen dira:

• Esakuneen ulerkuntzan eta erabile-
ran mundu errealaren ezagutzak
duen eraginaren azterketa

• Hizketako egintzak nola erabiltzen
eta ulertzen dituzten hiztunek
ikertzea

• Hiztunaren eta entzulearen harre-
manak perpausen egituran duen
eraginaren ikerketa.

e pragmática
f pragmatique
i pragmatics

Pragmatikoa

Hizkuntzaren eta honen erabiltzaileen
arteko erlazioei buruzkoa edo pragmati-
kari dagokiona.

e pragmático _
f pragmatiq üe

pragmatic

Premiazko ingelesa

Praktika

Ikasi berriak dituzten hizkuntz ele-
mentu edo egiturak dituzten perpaus ego-
kiak ekoizteko aukera ikasleei emateko
diseinatutako ariketa, iharduera, drill,
etab.en multzoa.

e práctica
f pratique

practice

Praktika kontrolatua

Ikaslearen iharduna era desberdine-
tan kontrolatuz egiten den praktika, hala
nola galderak egiten zaizkiolarik, osatu
beharreko perpausak aurkezten zaizkiola-
rik, etab.

e práctica controlada
f pratique contrólée

controlled practice

Praktika librea

Ik. Ekoizpen-etapa.

Praktika-etapa

Unitate didaktiko bat zatitzen deneko
hiru etapatako bat, hizkuntz puntu
berriak, dela bakarka, dela taldean, prak-
tikatzeko erabiltzen dena. Praktika hauek
hasieran era kontrolatuan egiten dira eta
gero eta kontrol gutxiagoz handik
aurrera.

e fase de práctica
f phase de mise en pratique

practice stage; repetition stage

Premiazko ingelesa

Beste herrialdeetako bisitariek inge-
lesa egiten den herri batean eguneroko
ihardueretan, hala nola erosketak egiten,
jatetxe batean otordua eskatzen, banku
batean dirua trukatzen, garraio publikoe-
tan bidaiatzen, etab. moldatu ahal iza-
teko behar duten ingelesa.

e inglés de supervivencia
f anglais de survie

survival english
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Proba

Proba

Trebetasuna, ezagutza edo perfor-
mantzia neurtzeko edozein prozedura.

e prueba
f épreuve

test

Proba objektiboa

Ik. Testa.

Proba subjektiboa

Aztertzailearen eritzi pertsonalaren
bidez juzgatzen den ebaluazio-proba.

e prueba subjetiva
f épreuve subjective
i subjective test

Problema-konponketa

Ikasleak aldez aurretik ikasiak dituen
erantzunetara jo eta problema berri bati
ebazpidea aurkitzeko segitzen duen pro-
zesua.

e solución de problema; resolución de
problema

f résolution de problémes
problem solving

Produkzio-etapa

Ik.: Ekoizpen-etapa

Produkzio-proba

Ik. Ekoizpen-proba.

Programazioa

Hizkuntz irakaskuntzako ikastaro
baten plangintza, syllabusaren antola-
kuntza eta metodoaren hautapena barne,
esa te baterako.

e programación
f programmation

course design; programme design

Proiektorea

Tresna optikoa, pantaila moduko gai-
nazal batean irudiak proiektatzeko, dela
argia gardenki edo mintz batean zehar
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transmitituz, dela objektu opako batetik,
hala nola liburu-orrialde edo argazki
batetik datorren argia isladatuz.

e proyector
f projecteur; lanterne de projection
i projector

Proiekzioa

Irudi bat pantaila batea n proiektatuz
erakusteko ekintza.

e proyección
f projection

projection

Pronostikoa

Ik. Iragarpena.

Proxemika

Solaskideek beren artean duten dis-
tantzia fisikoaren, gorputz-jarreren eta
beraien artean dituzten (ala ez dituzten)
kontaktu fisikoen azterketa. Faktore
horiek beha daitezke, sexuaren, adinaren,
aurrekin sozial eta kulturalen arabera eta
baita elkarrekiko dituzten eritzien ara-
bera ere.

e proxémica
f proxemlque

proxemlCs

Prozedura

Helburu batzuk lortzeko erabiltzen
den tekniken multzoa.

e procedimiento
f procédure

procedure

Psikodrama

Psikoterapiako teknika bat, antzeko
nerbio-nahasketak dituzten pertsona
batzuek eszena dramatikoak antzestean
datzana. Hizkuntz ikaskuntzako klasee-
tako partaideek beraien artean eta psiko-
drama-saio bateko partaideek beraien
artean dituzten harremanak antzekoak
dira, hein batean, beraz, hizkuntz irakas-



leek atera diezaiokete probetxurik psiko-
dramaren teknikak ikasteari.

e sicodrama; psicodrama
f psychodrame

psychodrama

Psikolinguistika

Hizkuntz portaeraren azterketa,
honek eta faktore psikologikoek dituzten
elkarreraginen aldetik, solaskideek bal-
dintzapen kulturalen eraginez dituzten
mintzatzeko eta interpretatzeko erak
barne,.

e sicolingüística; psicolingüística
f psycholinguistique

psycholinguis tics

Puntuazioa

Azterketari batek test batean edo test-
zati batean, erantzun zuzenen arabera,
jasotzen duen zenbakizko gradua edo
marka.

e pun tuación
f score; ponctuation

score

Puntuazio minimoa

Sin.: Gutxienezko puntuazioa

Ikaskuntz programa batean ikasle bat
sar dadin onartzeko edo, bestela esanda,
programa horretan arrakasta lortuko
duela aurresan ahal izateko, programaren
goragoko maila batera ikasle bat pasatzea
gomendatu ahal izateko, agiri bat ema-
teko, etab., hizkuntz gaitasunari dagokio-
nez, nahitanahiez eduki beharreko
gutxieneko puntuazio-maila.

e puntuación mínima
f ponctuation minime

cut-off score

Puntuazio-ariketa

Ikasleei puntuazio-zeinurik gabeko
testu bat eman eta haiek aditz-sintagmak
eta izen-sintagmak identifikatu, zentzu-
-unitateen arabera testua berregituratu,

Rol-jokoa

puntuazio-zeinuak jarri eta, sarritan, into-
nazio-ariketa bat eginez amaitzen den ari-
keta.

e ejercicio de puntuación
f exercice de ponctuation
i punctuation exercise

Puzzle erako irakurketa

Puzzle erako entzute-ariketaren antze-
koa, baina kasu honetan taldeek testu ida-
tzi bat irakurriz jasotzen dute informa-
zroa.

e lectura en puzzle
f lecture en puzzle

jigsaw reading

Puzzle erako entzute-ariketa

Ikasgelan erabiltzeko teknika bat, zei-
netan ikasleak bizpahiru taldetan bana-
tzen bait dira, talde bakoitzari egoera edo
istorio baten zati bat bakarrik ematen
zaiolarik. Talde bakoitzak bere partea
entzun ondoren, taldeek beren arteko
elkarrizketa bidez egoera edo istorioa
osatu egin behar dute, zatikako informa-
zioa batuz. Talde bakoitzak dakarren
informazioa, beste taldeetako ikasleekin
komunikatuz bakarrik osa daiteke.
e audición en puzzle
f écou te en puzzle
i jigsaw listening

R
Rol-fitxa

Rol-joko batean pertsona batekjokatu
behar duen rola definitzeko erabiltzen
den fitxa.

e ficha de rol
f fiche de róle

role card

Rol-jokoa

Hizkuntz irakaskuntzan erabiltzen
den antzesiharduera, non ikasleek egoera
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Rol-jokoa

bati dagozkion rolak bereganatzen eta
egoera horretan gerta litekeenaren ara-
bera jokatzen bait dute. Adibidez, desen-
kusatzea edo barkazioa eskatzea bezalako
funtzioak lantzeko egoera egokia izan dai-
teke esate baterako, bezero bat berak
erosi duen artikulu bat txarra atera zaio-
lako dendara hura itzultzera doanekoa,
ikasle batek dendariarena eta besteak
bezeroarena egingo dutelarik.

e juego de roles; rol e play
f jeu de roles; jeux de róle

role playing; role-play; roleplay; role
play

s
Sasiadiskidea

Bi hizkuntzatan forma bera edo bere-
tsua izan arren bietan esanahi desberdina
duena. Antzagatik bigarren hizkuntza
ikasten ari den ikasleak hitza gaizki era-
biltzeko joera izan dezake. Euskaldunbe-
rri batek, adibidez, agian esango du «Jose
Anjel Iribar atezain zelebrea izan zen»
uste duelako espainierazko célebre eta
euskarazko relebre esanahi bereko hitzak
direla.

e falso amigo
f faux ami

false cognate; faux ami; false friend

Sasihasiberria

Ikasten ari diren hizkuntza erabil-
tzeko duten ezintasunagatik erabat hasi-
berriak diruditen arren, hizkuntza hori
ikasten gutxi edo gehiago ihardunak
diren ikasleak. Hizkuntza horri buruzko
inforrnazioa badute beraz eta ikastaro
berri batean has ten direnean itxuraz
aurrerapen harrigarria egiten dute.

e falso principiante
f faux débutant
i false beginner
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Simulazioa
Ikasgelan «benetako» egoera bat sor-

tzeko ahaleginean oinarritzen den irakas~
teknika. Asmatutako leku batean, gal
jakin bati buruz eta helburu jakin batez
mintzatzen jartzen dira partaideak. Rol-
-jokoarekiko izan dezakeen aldea da, kasu
honetan ez dela azpimarratzen partai-
deek beraiena ez den nortasun baten ara-
bera joka dezaten.

e simulación
f simulation

simulation

Sintetikoa
Hizkuntza osagaitan zatikatu ondoren

hauek banan bana eta ustez errazetik zai-
lera ordenaturik irakastean oinarritzen
diren hizkuntz irakaskuntzaren plantea-
menduengatik esaten da, kasu hauetan
ikaskuntza osotasuna lortzeko osagai guz-
tiak metatzeko prozesutzat hartzen
delako. Aurkako planteamenduei anali-
tiko esaten zaie.

e sintético
f synthétique

synthetic

Sistematizazioa
Metodogileak edo irakasleak, ikasleari

hizkuntz aztura bat har erazteko eta ika-
sitako eredua osatzen duten elementuen
fun tzionamend uaz kon tzien teki j aberaz-
teko, egiten duen ahalegina.

e sistematización
f systématisation

systematization

Software a
Hezkuntz sistema batean erabiltzen

diren ekipo fisikoentzako irakaskuntz
materialak: programak, zinta grabatuak,
filmak, etab.

e software
f software

software

Solasa
Ik. Elkarrizketa.



Solas-ariketa
Elkarrizketa egitean datzan ariketa.

Oso forma kontrolatutik erabat forma
librerainokoak Izan daitezke ariketa
hauek.

e ejercicio de conversación
f exercice de conversation

conversation exercise

Solaserako eskema
Elkarrizketa osatugabea, hitz edo esal-

di berriak sartzeko hutsuneak dituena.
Formarik kontrolatuenean lauzpabost le-
rroko ordezkatze-drill bat da eta formarik
libreenean, berriz, ia elkarrizketa erabat
librea da.

e esbozo de diálogo; bosquejo de diálogo
f esquisse de dialogue
i dialogue frame

Solaskidea
Hiztun eta entzule gisa beste hiztun

eta entzule batzuekin komunikazio-
-egoera batean hizkuntza bidez informa-
zio-trukean diharduena.
e interlocutor
f interlocuteur
i interlocutor

Sorkuntza
Hizkuntza ikasten ari denak inoiz

entzun edo irakurri gabeko esakuneak
asmatzeko eta erabiltzeko ekintza.

e creación
f création

creation

Sormena
Hizkuntz irakaskuntzan ikasleak bere

kabuz gai eta egoera berrietan esakuneak
asmatzeko eta sortzeko duen gaitasuna.
Hizkuntz irakaskuntzan errepikatze-ari-
ketak besterik erabiliko ez balira nekez
lortuko litzateke ikaslearen sormena ho-
betzea.

e creatividad
f créativité

creativity; creativeness

Sugestopedia

Sormenezko eraikuntza

Hizkuntza ikasten ari direnek, entzu-
ten duten hizkuntza pixkanaka antola-
tzeko prozesu inkontzientea, perpausak
ulertzeko eta sortzeko eraikitzen dituzten
erregelen arabera,

e construcción creativa
f construction créative

creative construction

Soziolinguistika

Hizkuntza bere testuinguru sozialean
aztertzen duen zientzia. Disziplina honen
eremukoak dira klase sozialen hizkuntz
erabilera bereziak estudiatzea, estiloen
eta erregistroen egokitasunaren azterketa
eta hizkuntzaren funtzio sozialen iker-
keta.

e sociolingüística
f sociolinguistique

sociolinguistics

Sugestopedia

Georgi Lozanov bulgariarrak asma tu-
tako ikaskuntz/irakaskuntz metodoa.
Metodo honen printzipio nagusia ikasleei
laxapen psikikoa lortzen laguntzea da,
jarleku egokien, musika atseginaren,
kolore egokien, etab.en bidez. Egoera
horretan, dio te, ikasleak barne-baliabi-
deak zeharo ikaskuntzara bidera ditzake
eta beraz askoz gehiago eta askoz las te-
rrago ikasiko duo

Testu luzeak hitzez hitz buruz ikasten
dira eta esa ten da ikasleek era horretan
1000 hitzeraino ikas ditzaketela egun
batean.

e sugestopedia; suggestopedia
f suggestopédie
i suggestopedia
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Sustraikidea

Sustraikidea
Hizkuntza bateko hitza, formaz eta

esanahiz beste hizkuntza bateko hitz
baten antzekoa dena, bi hizkuntzok ahai-
detasuna dutelako. Batzuetan bi hizkun-
tzatako hitzak antzekoak dira formaz eta
esanahiz baina ez dira sustraikideak, hiz-
kuntza horietako batek besteari mailegu-
tan hartu diolako.

e cognado
f cognat
i cognate

SyIlabus
Ikastaro baten edukinaren eta bertan

irakatsiko diren gaien irakasteko ordena-
ren deskribapena. Hizkuntz irakaskun-
tzan syllabusak era desberdinetan antola-
tuta egon daitezke, abiapuntutzat hartzen
den planteamenduaren arabera: ele-
mentu gramatikalak eta hiztegia oinarri-
tzat hartuz, egoera diferentetan behar
den hizkera kontutan hartuz ala ikasleak
adierazi beharko dituen esanahi eta fun-
tzio komunikatiboei nagusitasuna ema-
nez.

e syllabus; programa
f syllabus

syllabus; curriculum

SyIlabus analitikoa
Ikasleari benetako testuak eskaintzen

dizkion syllabusa, haien analisia egin
dezan. Egitura-alderdiari bigarren mai-
lako garrantzia ematen dio.

e syllabus analítico
f syllabus analytique

analytic syllabus

SyIlabus aurrerakorra

Ik. Syllabus lineala.

SyIlabus estrukturala

Elementu eta egitura gramatikalen
hautespenean oinarritutako hizkuntz
ikaskuntzarako syllabus-mota. Egituraok
ordena egokian antolatzen dira irakas-
teko. Ordena hau oinarri daiteke, dela
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maiztasunean, dela zailtasunean, erabil-
garritasunean edo faktore hauen konbi-
nazioan.

e syllabus estructural
f syllabus structurel; syllabus structural

structural syllabus

SyIlabus funtzionala
Hizkuntzaren funtzioetan haren gra-

matikan baino gehiago oinarritzen den
syllabusa. Irakatsi behar diren funtzioe-
tan beharrezkoak diren gramatika-pun-
tuak bakarrik hartzen di tu aintzakotzat.

e syllabus funcional
f syllabus fonctionnel

functional syllabus

SyIlabus gramatikala
Irakatsi behar den hizkuntzaren gra-

matikan oinarritutako syllabusa. Grama-
tika zatikatuz eta osagaiak «errazetik»
«zailera» ordenatuz eratuta dagoena.

e syllabus gramatical
f syllabus grammatical

grammatical syllabus

SyIlabus komunikatiboa
Helburutzat ikasleak komunikazio-

rako gaitzea duen et~ ikasleen komunika-
zio-beharren analisian oinarritzen den
syllabusa. Askotan «syllabus funtzio-
nal»en sinonimotzat hartzen da.

e syllabus comunicativo
f syllabus communicatif

communicative syllabus

SyIlabus lineal a
Sin.: Syllabus aurrerakorra

Aldiko irakasgai bat eranstea oinarri-
tzat hartuz antolatu eta ordenatutako
syllabusa. Honelako syllabusak aurrera-
penaren ideian oinarrituta daude; esan
nahi bait da, lehen irakaspuntuak biga-
rrena ikasten laguntzen duela, honek
hirugarrena ikasten, etab.

e syllabus lineal
f syllabus linéaire
i linear syllabus; progressive syllabus



Syllabus nozionala

Sin.: Syllabus nozional-funtzionala

Ikasle jakin batzuek ikasiko duten hiz-
kuntzan adierazi behar edo nahi izango
dituzten nozio edo esanahiak zein izango
diren aztertzetik abiatzen den syllabusa.

e syllabus nocional; syllabus nocional-
-funcional

f syllabus notionnel; syllabus notionnel-
-fonctionnel
notional syllabus; notional-functional
syllabus

Syllabus nozional-funtzionala

Ik. Syllabus nozionala.

Syllabus sintetikoa

Syllabus-mota bat, zeinetan ele-
mentu-sail sekuentziatu baten irakaskun-
tza metakorra planteatzen bait da. Wil-
kins-ek asmatutako terminoa da.

e syllabus sintético
f syllabus synthétique

synthetic syllabus

Syllabus situazionala

Ikasleek aurpegi eman beharrekoak
izan litezkeela uste den egoera-zerrenda-
tan oinarritutako syllabusa.

e syllabus situacional
f syllabus situationnel

situational syllabus

Syllabus ziklikoa

Irakasgai berbera behin eta berriz
agertzen deneko syllabusa. Gai hori ira-
katsi eta handik aldi batera, ostera hel-
tzen zaio gehiago hedatuz, osatuz, beste
gai batzuekin erlazionatuz, etab. Handik
egun edo aste batzuetara berriro itzultzen
da gai horretara gehiago finkatzeko eta
aberasteko.

e syllabus cíclico
f syllabus cyclique

cyclical syllabus; spiral syllabus

Taldeko errepika

Syllabusaren diseinua
Syllabusaren plangintza, antolamen-

dua eta zehaztapena egiteko prozesua edo
iharduera.

e diseño de syllabus
f plan de syllabus
i syllabus design

T
Talde-iharduera

Talde-lana.

e actividad en grupo
f activité en groupe

group activity

Talde-irakaslana
Klase batean bi irakaslek edo gehia-

gok talde gisa elkarrekin burutzen duten
lana.

e enseñanza en equipo
f travail d'équipe

tea m teaching

Talde-Iana

Elkarrekin lan egiten duten ikasle
batzuek osatzen duten talde txikiak buru-
tutako iharduera. Taldekideek ataza ber-
bera izan dezakete ala ataza handiago
baten parteak har ditzakete beren gain.
Taldekideen eginkizunak sarritan beraiek
erabakitzen dituzte.

e trabajo de grupo
f travail de groupe; travail en groupe

group work

Taldeko errepika

Proposatu zaion eredu fonetiko bat
imitatzeko, talde batek egiten duen ari-
keta. Prozedura honen abantaila taldea-
ren atentzioa piztea eta esaldiaren errit-
moa lantzeko ematen duen aukera dira,
baina ez da banako errepikapena bezain
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Taldeko errepika

eraginkorra fonemak eta intonazioa lan-
tzeko.

e repetición colectiva
f répétition collective

choral repetition; chorus repetition

Taldeko hizkuntz ikaskuntza

Sin.: THI

Ikasleek berek beren syllabusa molda
dezaten uzten duen metodoa. Ikasleak
biribilean jartzen dira eta elkarrizketari
ekiten diote. Irakaslea biribiletik kanpora
geratzen da ikasleren batek laguntza eska
diezaion zaino Hau gertatzen denean,
ikasten ari diren hizkuntzazko esaldiren
bat edo hitzen bat esa ten dio irakasleak
isilka ikasle horri, elkarrizketan erabil
dezan. Taldearen elkarrizketa graba tu
eta transkribatu egiten da eta gero ikas-
leek irakaslearekin batera aztertzen dute.
Analisi honek eskaintzen du hizkuntz
puntu jakinak irakasteko abiaburua.
Aholku bidezko ikaskuntza deritzon
metodotik eratorria da metodo hau.

e
f
i community language learning

Tarteko hizkuntza

Bigarren hizkuntza edo hizkuntza
arrotza ikasten ari denak erabiltzen duen
hizkuntza. Ikaslearen lehen hizkuntzaren
eta ikasten ari denaren tarteko sistema
baten itxura duo Ikasleak aurreratu
ahala, tarteko hizkuntza, ikasi beharreko
hizkuntzaren gero eta antz handiagoko
bilakatzen da. Hala ere, ikasleak oraindik
ere erabiltzen ditu tarteko hizkuntzaren
elementuak, ez lehen hizkuntzarekin, ez
ikasten ari denarekin zuzenean loturik
daudenak.

e interlengua
f interlangage

in terlanguage

Tarteko maila

Bigarren hizkuntzako ikasleak, ikas-
ten ari den hizkuntza benetako komuni-
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kazio-egoeratan erabiltzeko gal izatera
iris ten denean, duen maila.

e nivel intermedio
f niveau intermédiaire

intermedia te level

Teknika

Ikasgelako iharduera burutzeko pro-
zeduretako bakoitza. Esate baterako rol-
-jokoak, simulazioak, drillak, diktaketak,
etab. teknika desberdinak dira.

e técnica
f technique

technique

Teknika gizatiarra

Ik. Teknika humanista.

Teknika humanista

Sin.: Teknika gizatiarra

Ikaslearen nortasuna aintzakotzat
hartzeari eta errespetatzeari garrantzia
ematen dioten eta ikaslearen motibazioa
handitzea bilatzen duten hizkuntz irakas-
kuntzako tekniketako bakoitza, '

e técnica humanista
f technique humaniste

humanistic technique

Testa

Sin.: Proba objektiboa

Aztertzailearen eritzi pertsonalak par-
te hartu gabe puntuazio bat ematen du-
ten ebaluazio-probak. Egia/faltsu erako
galderaz eta aukera anitzeko galderaz
osatuak izan ohi dira test gehienak.

e prueba objetiva; test
f épreuve objective; test
i objective test

Test globala

Hizkuntza bateko elementu konkretu
batzuez ikasleek duten ezagutza baino
gehiago, hizkuntza horretaz komunika-



tzeko dituzten abileziak ezagutzeko pres-
tatutako testa.
e test global; test integral
f test global; test de communicativité

global test; integrative test; communi-
cative test

Test normaldua
Sin.: Test standartua

l. Esperimentalki ebaluatu ondoren
baliozko eta fidagarritzat hartzen den
testa.

2. Ikasle baten errendimenduaren
neurketa sistematikoa, erregela eta bal-
dintza arautuen pean ebaluatzen eta pun-
tuatzen dena.
e test standarizado; test normalizado
f test standardisé; test étalonné

standardized test

Test purua
Ebaluatu nahi den elementua edo tre-

betasuna beste ezeinekin nahastu gabe
neurtzen duen testa.
e test puro
f test pur
i pure test

Test standartua
Ik. Test normaldua.

Test-bateria
Aldi berean banako ikasleei edo

ikasle-taldeei ematen zaien test-multzoa,
test guztien artean ebaluatu nahi denaren
ikuspegi osoa eman dezaten.
e batería
f batterie

battery of tests

Testua
Idatzitako edo hitz egindako zerbai-

ten forma eta substantzia.
e texto
f texte

text

Testu erraztua
Benetako testu batean dauden hiz-

kuntzazko zailtasunak kenduz hizkuntz

Testuingurua

irakaskuntzan erabiltzeko eratutako tes-
tua.

e texto simplificado
f texte filtré; texte lavé

simplified text

Testu iragazkia

Beste testu zailago baten irakurketa
hasi aurretik, hura gero errazago lantzeko
erabiltzen den testua. Nolanahi dela ere,
testu iragazkia ez da testu zailaren bertsio
erraztua.

e texto filtro
f texte-filtre; sous-texte

Testu prestatua

Hizkuntzaren irakaskuntzan erabil-
tzeko egindako ahozko edo idatzizko tes-
tua. Bertan, hizkuntz edukina, luzera,
antolakera, etab. helburu pedagogikoen
arabera taiutzen dira.

e texto preparado
f text fabriqué; text construit

Testuen berrosaketa

Testu aski labur bat entzun erazi
ondoren ikasleei testu hura era berean
errepika dezaten eskatzean datzan ari-
keta. Ikasleek ez dute testu idatzi hori eta
ez dure buruz ikasi behar. Irakasleak biz-
pahiru aldiz ozenki irakurtzen du eta
ondoren errepikatzeko ahaleginak egiten
dituzte ikasleek. Teknika horren asmoa,
entzundakoaren ulermena eta mintza-
mena aldi berean lantzea da.

e reconstitución de textos
f reconstitution de textes

Testuingurua

Hitz jakin baten edo pasarte-atal
baten ingurunea osatzen duten beste
pasarte-atalak eta, zentzu zabalagoan,
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Testuingurua

hizkuntz erabilera gauzatzen deneko tes-
tu aren eta egoeraren hitzezko eta egoe-
razko testuinguru osoa.
e contexto
f contexte

context; environment

Testuinguruan jarri
Sin.: Kontestualizatu

Egoerazko eta hitzezko testuinguru
batean jarri, h.d., zerbaiti hitzezko eta
egoerazko zein ingurune dagokion adie-
razi. Soinuak, hitzak edo egiturak bene-
tako egoeratan, esakunetan edo berbaldi-
tan txertatu.
e contextualizar
f contextualiser

contextualise

Testuinguruan jarritako drill-a
Drill-elementu guztiak egoera sozial

berberari dagozkionak dituen drill-a.

Adibidez:
lrakasleak Ikasleak

Tenisean pilota era-
biltren da

Hockey-an pilota
erabiltzen da

A rraunketan e¿ da
pilotarik erabiltren.

Baseball-ean pilota
erabiltzen da

Ziklismoan e¿ da
pilotarik erabilten

e drill contextualizado
f drill contextualisé
i contextualizing drill; contextualised

drill

Tenisean pilota
erabilizen da

Hockey-an

Arraunketan

Baseball-ean

Ziklismoan

Testuinguruan jartze
e contextualización
f contextualisation

con tex tualiza tion

Testuliburua
Sin.: Ikasliburua

Hizkuntz irakaskuntzan, hizkuntza-
ren parte baten deskribapena egiten duen
liburua. Maila jakin batera iritsi diren
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ikasleei irakasteko egokiena zer izango
denaren arabera autoreak egiten duen
aukera batez hautetsitako hizkuntzaren
aurkezpena da ezinbestean.

e libro de texto
f manuel; livre au programme

textbook

THI

Ik. Taldeko hizkuntz ikaskuntza.

Tonua

l. Hizketan egiteko tankera, seriota-
sun- edo txantxetako izaeraren aldetik,
adibidez, solaskideek beraien artean
duten harreman-motak eta egoerak zertu
ohi duena.

e tono
f ton

key

2. Silabak edo hitzak ahoskatzeari
atxekitako ahotsaren maiztasun-aldaketa,
hitzaren esanahia, zenbait hizkuntzatan,
aldarazten duena.

e tono
f ton

pich; ton e

Transferentzia

Hizkuntza bat ikastean beste hizkun-
tza bateko eskemak eta erregelak apli-
katzea.

e transferencia
f transfert

transfer

Transferentzia negatiboa

Sin.: Interferentzia

Lehen hizkuntzako eskema edo erre-
gela bat erabiliz, bigarren hizkuntzan
esakune desegoki bat egitea.

e transferencia negativa; interferencia
f transfert négatif; intérférence
i negative transfer; interference



Transferentzia positiboa

Lehen hizkuntzako eskema edo erre-
gela bat bigarren hizkuntzan esakune
egokiak ekoizteko erabiltzea. Bi hizkun-
tzak eskema edo erregela horren aldetik
berdinak direnean, ikaskuntza erraztu
egiten da.

e transferencia positiva
f transfert positif

positive transfer

Transformazio-ariketa

Ik. Transformazio-dril!-a.

Transformazio-drill-a

Sin.: Transformazio-ariketa

Eragingarriari aldaketa sintaktikoak
eta agian lexikalak egitea eskatzen duen
dril!-a. Adibidez:

lrakasleak Ikasleak

E; du ezet ikasten;
alferra bait da.

Etxean geratuko da;
eguraldi txarra
egiten bait duo

Alferra delako e;
du ezer ikasten

Eguraldi txarra
egiten duelako
etxean geldituko da

e dril! de transformación; ejercicio de
transformación

f exercice de transformation; dril! de
transforma tion
transformation dril!

Transposizioa

Ikasleak, aurkeztu zaizkion eredu ber-
berak erabili ordez, bere egoerei aurpegi
emateko bere hitzak eta esaldiak erabil-
tzen hasteko etapa. Fase honetan ikas-
leari espontaneitatea eskatzen zaio eta
hori ez da beti-beti gauza erraza izaten,
batez ere ikasgelako giro mugatu eta arti-
fizialean.

e transposición; tras posición
f transposition

transposi tion

Transposizio-ariketa

Ereduen bidez landu dena askatasun

Trebetasun gaitzailea

gehiagoz erabiltzen ikasteko ariketa.
e ejercicio de transposición
f exercice de transposition

transposition exercise

Transposizio-drill-a
Ik. Transposizio-ariketa.

Trebatze-ariketa
Trebetasunez jabetzeko ariketa. Be-

reizi egiten dira ariketa hauek eta tre-
betasunez baliatzeko ariketa kornunika-
tiboak.
e ejercicio de adquisición de destreza
f activité d'acquisition de skil!
i skil!-getting activity

Trebetasuna
Zentzu zabalean, ikasitako iharduera

fisiko edo psikikoak egikaritzeko abilezia.
Hizkuntzen irakaskuntzan lau trebetasun
nagusi aipatzen dira: entzumena, mintza-
mena, irakurmena eta idazmena.

Hizkuntzaren ikuspegi behavioristan
oinarritutako kontzeptua da. Psikologia
beha vioristaren ikuspegi tik begiratu ta,
hizkuntzaren ikaskuntza aztura-sorkun-
tzaz trebetasunak eskuratzean datza.
e destreza; skil!
f skil!; habileté

skil!

Trebetasun aktiboa
Ik. Trebetasun sortzailea.

Trebetasun gaitzailea
Iharduera konplexu bat burutzekoan

erabiltzen diren prozesu eta abilezietako
bakoitza.

Adibidez, irakurraldi bat entzutean
erabiltzen den trebetasun gaitzaileen
multzoa hauxe da: irakurgaiaren xedea
eta ikuspegia identifikatzea, juntagailuek,
etab.ek irakurgaiaren atal desberdinen
arteko erlazioak adierazteko betetzen
duten zeregina identifikatzea, doinuak eta
intonazioak dituzten funtzioez jabetzea.
e
f
i enabling skil!; micro-skill; part skil!

103



Trebetasun harlzailea

Trebetasun hartzailea

Sin.: Trebetasun pasiboa

Hizkuntzaren erabilerak eskatzen
dituen lau trebetasunetatik (entzumena,
mintzamena, irakurmena eta idazmena)
ulerkuntzarako beharrezkoak direnei,
h.d., entzumenari eta irakurmenari, tre-
betasun hartzaileak deritze zenbait auto-
rek. Teoria audiolingualaren ikuspegitik
egiten da trebetasun sortzaileen eta trebe-
tasun hartzaileen arteko banaketa.

e destreza pasiva; skill pasivo
f skill passif; skill de récéption

passive skill; receptive skill

Trebetasun integratuak

Entzunez, mintzatuz, irakurriz eta
idatzizko komunikazio-abileziak, hizkun-
tza bateko soinu-, gramatika-, lexiko- eta
kultur sistemetako elementu elkarlotu
askoren erabilera egokia eta egoera sozial
jakinetan hizkuntzaren funtzio komuni-
katiboena suposatzen dutenak. Plantea-
mendu integratiboaren defendatzaileek
erabiltzen duten kontzeptua da.

e destrezas integradas
f skills in tégrés
i integrated skills

Trebetasun pasiboa

Ik. Trebetasun hartzailea.

Trebetasun sortzailea

Sin.: Trebetasun aktiboa

Hizkuntzaren erabilerak eskatzen
dituen lau trebetasunetatik (entzumena,
mintzamena, irakurmena eta idazmena)
adierazpenerako beharrezkoak direnei
h.d. mintzamenari eta idazmenari, trebe-
tasun sortzaileak deritze zenbait autorek.
Teoria audiolingualaren ikuspegitik egi-
ten da trebetasun sortzaileen eta trebeta-
sun hartzaileen arteko banaketa.

e destreza activa; skill activo
f skill actif; skill de production

active skill; productive skill
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Txartel eragingarria

Ikasleak erantzuna eman dezan eragi-
teko erabiltzen den txartel idatzi edo
marrazkidunetako bakoitza.

e tarjeta de motivación
f carte de motivation

cue card; flash card; flashcard

u
Ulergarritasuna

Mezu batek ulertua izateko duen
erraztasunaren gradua. Hizketaren per-
tzepzioari buruzko ikerketek hizketaren
ulergarritasuna zenbait faktoreri zar
zaiola frogatu dute. Hauen artean, doi-
nua eta intonazioa, entzuleak mezuaren
atalak aurresateko duen abilezia, esaku-
nean pausaldiek duten lekua, perpausen
konplexutasun gramatikala eta esakunea
ekoizteko abiadura, aipa daitezke.

e inteligibilidad
f in telligi bili té

in telligi bili ty

Ulerkuntza

Hizkuntza mintzatuzko edo idatzizko
mezuak ulertzeko prozesua. Pertsona
batek bigarren hizkuntzan edo hizkuntza
arrotzean duen trebetasunaren neurketan
inportan tea da entzutezko eta irakurke-
tazko ulermena neurtzea.

e comprensión
f compréhension
i comprehension

Ulerkuntza globala

Esakune baten multzoaren. ulerkun-
tza, osagaien balioak eta' eginkizunak
analizatu gabe lortzendena.

e comprensión global
f compréhension globale

global comprehension



Ulertze-ariketa

Ulermena lantzeko ariketa.

e ejercicio de comprensión
f exercice de compréhension
i comprehension exercise

U nitate didaktikoa

Hizkuntz materialez (fonologia, gra-
matika, hiztegia) osatutako multzo kohe-
rente bat, ikastaro bat zatitzearen ernai-
tzatako bakoitza dena eta printzipio psi-
kopedagogiko koherente batzuen arabera
hizkuntzaren irakaskuntz prozesuaren
etapa elemental bat betetzeko prestatuta
dagoena.

e unidad didáctica
f unité didactique

teaching unit

Unitate metagarria

Irakaskuntz/ikaskuntz sistemari dago-
kionean, aitormen instituzionala duen
lorpen-multzoa. Multzo horietako bakoi-
tza beste multzo batzuei erants dakieke,
horrela agiri edo aitormenen bat (diplo-
ma, gradua) eskuratzeko.

Metagarritasunaren bidez, ikasketa
arautuek eta ikastarokako antolamen-
duek ezartzen dituzten denborazko eska-
kizunei itzuri egin dakieke heldua, eta
ahal duenean bere lorpenen aitormena
eskuratzeko eragingarriari esker, ikaskun-
tzan aurrera dezake.

e unidad capitalizable
f unité capitalisable

unit-credit

Unitate metagarrizko sistema

Europako Kontseiluak proposatutako
hizkuntz irakaskuntzako sistema, bere
«Atalase-maila»rekin lotua. Sistema
honetan, hizkuntza arrotz bat ikasteko
helburuak unitatetan zatikatzen dira.
Unitate hauetako bakoitza, ikaslearen
hizkuntz beharren hautespen bati dago-
kio eta programako beste unitate guztie-
kin erlazionaturik dago. Unitate bakoitza
arrakastaz gainditu ondoren, ikasleak

Xedea

nola edo halako aitormen ofizial bat jaso-
tzen baldin badu, sistemari unitate meta-
garrizko sistema esa ten zaio.

e sistema basado en unidades
f systérne d'unités capitalisables

unit-credit system

Ustegabeko errorea

Ik. Ausazko errorea

Ustiapena

Bereziki ikus-entzunezko metodoekin
loturiko termino honek unitate didaktiko-
aren bigarren faseko etapetako bat adie-
razten du, non honako iharduera hauek
burutzen bait dira:

- aldez aurretik aurkeztu, azaldu,
errepikatu eta buruz ikasi diren hizkuntz
elementuak berriz erabili.

- aurkezteko erabili diren egoeretatik
kanpoko beste egoera batzuetan jarri.

- egoera hauen arabera hizkuntz ele-
mentuok aldarazi.

Ustiapenaren helburua, elementu be-
rriez jabetzea eta lehendik eskuratuta-
koekin hauek elkartzea da, ikaslearen gai-
tasuna hobetzeko.

e explotación
f exploitation

exploitation

Ustiatze-ariketa

Ustiapena deritzon klasearen etapa-
rako ariketa egokia.

e ejercicio de explotación
f exercice d'exploitation

exploitation exercise
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Xedea

x
Xedea

Zertarakoa, jomugatzat hartzen dena.
e
f

purpose

Xede berezietarako hizkuntz
irakaskuntza

Komunikazio-mota mugatuetan, hala
nola idazketa zientifikoan, aurrezki-
-kutxetako zenbait lanpostutan, udaletxe-
etako bulegari-Ianpostutan, etab. erabili
beharreko hizkeraren irakaskuntza. Hiz-
kera hauek bereziak izaten dira hizkuntza
arruntetik hiztegi, gramatika eta beste
ezaugarri batzuetan.
e enseñanza de lenguas de especialidad
f enseignement des langues de spécialité
i LSP teaching

Xede-hizkuntza
Itzulpen-teorian, hizkuntza zeinetara

itzultzen den beste hizkuntza batean da-
goen testua.
e lengua objeto; lengua meta
f langue cible; langue d'arrivée
i target language

Xede-taldea
Azterketa batean, plangintza batean

edo beste edozein ihardueratan bereziki
aintzakotzat hartzen den jende-multzoa.
e grupo meta; grupo objeto
f groupe cible
i target group

z
Zailtasun -indizea

Test-item-en erraztasunaren edo zail-
tasunaren neurria, haiek zuzen erantzun
dituzten ikasleen kopurua analizatuz lor-
tzen dena.
e índice de dificultad
f taux de difficulté
i difficulty index

Zarata
1 l. Hizketakoan biriketatik irteten
diren aire-zatikiek, soinu-uhin erregula-
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rrez gain, izaten dituzten dardara irregu-
larrak. Zenbait kontsonante ekoizten
denean, [s] ahoskatzen denean adibidez,
agertzen dira zaratak.

2. Informazio-teorian informazioaren
transmisioa eragozten duen eta informa-
zioa erabiltzeko garaian baztertu beha-
rrezkoa den kanpoko edozein elementu,
igorlea ez den beste iturriren batek sor-
tzen duena eta kodekoa ez dena.

e ruido
f bruit

noise

Zeregina
Ik. Ataza.

Zereginean zentraturiko lana
Hizkuntz praktika hutsa izan ordez,

ataza bat betetzea suposatzen duen ikas-
leek burutu beharreko iharduera.

e
f

task-oriented work

Zinesia
Sin.: Paralinguistika

Gorputz-higiduren eta -jarreren azter-
keta, hauek portaera sozialaren eta kon-
kretuki komunikazio-harremanen parte
direnaz bezanbatean.

e cinésica; kinésica; kinesia
f cinésie; kinésie; kinésique
i kinesics; paralinguistics

Zinesikoa
Sin.: Paralinguistikoa

Zinesiari dagokiona.

e paralingüístico; cinésico, kinésico
f paralinguistique; kinesique
i paralinguistic; kinesic

Zinta irekiaren teknika

Hizkuntz laborategian ariketak egi-
teko erabiltzen den teknika bat, zeinetan
eraldatu beharreko perpaus bakoitzaren



ondoren isilune bat bait dago, ikasleak
tarte horretan erantzun dezan. Cero ikas-
leak perpaus zuzena entzuten du eta
honen ostean datorren beste isilune
batean erantzuna errepikatu egiten duo

e técnica de la cinta abierta
f technique de la bande eclatée

Zinta masterra

Hizkuntz laborategirako prestatutako
grabazioaren azken forma onartuaren ori-
jinala duen zinta. Hau ez da klasean edo
laborategian erabili behar. Horretarako
klaseko zinta masterra eta laborategiko
zinta masterra daude.

e cinta maestra
f bande matrice

master tape

Zuriuneak betetzeko ariketa

Ariketa-mota bat, non ikasleei
eskatzen bait zaie hitz egokiak pentsa
ditzaten, testu batetik hitzak kendu dire-
lako gelditu diren zuriunetan ipintzeko.
Cloze test batean ez bezala, zuriuneak ez
daude hainbeste hitzetik behin jarrita,
baizik eta ariketa prestatu duenak era-
baki duenaren arabera.

e
f exercice a trous; exercice lacunaire

gap-filling; blanck-filling

Zuzendu

Egindako akatsak nabarmendu eta
haien ordezko erabilera egokiak zein
diren erakutsi.

e corregir
f corriger

correct

Zuzenketa

Okertzat hartzen den hizkuntz erabi-
lera bat nabarmentzeko eta haren ordez-
ko erabilera egokia erakusteko ekintza.

e corrección
f correction

correction; correcting

Zuzentze-ariketa

Zuzenketa fonetikoa

Zenbaiten ustez, mintzamenean maila
on bat lortzeko, hizkuntza arrotzen ikas-
kuntzan ezinbestekoa da proposatutako
esaldiak ongi errepikaraztea ikasleei
hauek ebakera ona eskura dezaten. Erre-
pikatze-fase honetan irakaslea, zenbait
teknikaz baliatuz, ikaslearen hizkuntza
arrotzeko hitzak ongi errepikatzeko ahal-
mena handitzen ahalegintzen da. Ikas-
leak hizkuntza arrotzeko sistema fonolo-
gikoa erabiltzeko ohiturarik ez duenez,
hutsegiteak egiten ditu. Irakasleak ikas-
leari hutsegite hauek zuzentzen lagun-
tzeko zenbait metodo erabiltzen du hala
nola hizketa-tonuzko metodoa, artikula-
zio-metodoa, aurkakotasun fonologikoen
metodoa.

e corrección fonética
f correction phonétique

phonetic correction

Zuzentasuna

Hizkuntza bat jatorrizko hiztunek
egokitzat hartzeko eran ahoskatzen eta
gramatika aldetik erabiltzen duenaren
kualitatea. Onartutako arauak errespeta-
tuz hizkuntza erabiltzen duenaren kuali-
tatea. Hizkuntzen irakaskuntzan bereizi
egiten dira zuzentasuna eta etorria.

e corrección
f correction

accuracy; correctness

Zuzentasun-praktika

Benetako ekintza komunikatiboa buru-
tzeko baino gehiago hizkuntza zuzena sor-
tzeko egiten den praktika.

e práctica de corrección
f pratique de correction

accuracy practice; accuracy work

Zuzentze-ariketa

Irakasleak nabaritu dituen hutsegi-
teak zuzentzera bideratutako ariketa.

e ejercicio de corrección
f exercice de correction
i correction exercise
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ESPAINIERA-EUSKARA





alternancia de códigos

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

destreza activa trebetasun
sortzaile

A skill activo trebetasun aktibo

vocabulario hiztegi aktibo
acento doinu activo
deje

acto de habla hizketako egintza
acento (prosodikoa azentu acto de palabra
nahi: orlografikoa)

acto ilokuziozko
acento de in ten tsi ta te- ilocucionario egintza
intensidad -azentu acto ilocutorio

acertijo igarkizun acto locutorio lokuziozko
adivinanza egintza

acomodación akomodazio acto perlokuziozko
egokiera perlocutorio egintza

actitud Jarrera adagio atsotitz

activar aktibatu
refrán errefrau
proverbio

actividad iharduera adaptación moldaera
(ekintra-
-multzoa) adaptar moldatu

actividad aktibotasun adivinanza igarkizun
(kualitatea) acertijo

actividad entzuteko adquirir eskuratu
auditiva iharduera -az jabetu

actividad komunikazio- lortu

comunicativa -iharduera adquisición jabetze
actividad de hizkuntz eskurapen
lenguaje iharduera adquisición de bigarren

actividad en talde-iharduera la segunda hizk un tzaren
grupo lengua eskurapen

actividad hartzeko adquisición del hizkuntzaren
receptiva iharduera lenguaje eskurapen

activo aktibo alfabetización alfabetatze

aprendizaje ikaskuntza aktibo alfabetizar alfabetatu (beste
activo bat)

conocimiento ezagutza aktibo alfabetizarse alfabetatu
activo ezagutza sortzaile (norbera)

control activo kontrol aktibo alternancia de kode- txandaketa
método activo metodo aktibo códigos kode-alternantzia
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alternativa

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

alternativa aukera syllabus syllabus analitiko
elección analítico
opción

analogía analogía
alumno ikasle andragogía andragogia
alumno adulto ikasle heldu andragógico andragogikoikasle nagusi

analfabeto analfabeto anomia anorrua

analfabeto analfabeto aprender ikasi

funcional funtzional aprender de buruz ikasi

análisis analisi
memoria

contrastivo kontrastibo aprendizaje ikaskuntza

análisis elkarrizketa - aprendizaje ikaskuntza aktibo
conversacional -analisi activo

análisis de errore-analisi aprendizaje ikaskuntza
errores autónomo autonomo

análisis de elkarreraginaren aprendizaje de hizkuntz
interacción analisi lenguas ikaskuntza

in terakzio-analisi aprendizaje ikaskuntza
análisis de la performantzi deductivo deduktibo
performancia analisi aprendizaje ikaskuntza formal

análisis de las beharren analisi formal
necesidades aprendizaje ikaskuntza global

análisis del edukinaren global
contenido analisi aprendizaje ikaskuntza

análisis del berbaldiaren inductivo induktibo

discurso analisi aprendizaje ikaskuntza

análisis gramatikazko
mecánico mekaniko

gramatical analisi aprendizaje ikaskuntza
analisi gramatikal significativo esanahidun

analítico analitiko aprobar (a un onetsi

ariketa analitiko
alumno)

eJercICIO
analítico aprobar (un gaindi tu (azterketa

examen) bat)
enfoque plan teamend u

aptitud gaitasunanalítico analitiko
planteamiento asimilación asimilazio
analítico

audición entzute
método analítico metodo analitiko (ekintea)
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automatismo

Español Euskara Español Euskara- Espainiera Espainiera

audición (saioa) entzunaldi audiolingüismo audiolinguismo

audición entzumen audiovisual ikus-entzunezko
(.rentcumena}

medio ikus-entzunezko
audición en puzzle erako audiovisual baliabide

puzzle en tzute-ariketa elemento

audición entzute estentsibo audiovisual

extensiva método metodo

audición entzute intentsibo audiovisual estruktural-

intensiva método -global
estructuro- ikus-entzunezko

audio-activo audio-aktibo -global metodo
audio-correctivo entzun-

-ihardunezko técnica ikus-entzunezko
audiovisual teknika

laboratorio laborategi audio-
audio-activo -aktibo auditivo entzun-

laboratorio entzun- entzunezko
audio- -ihardunezko
-correctivo laborategi actividad entzuniharduera

auditiva
método audio- metodo audio-
-activo -aktibo comprensión entzunezko

método audio- entzun- auditiva ulermen
-correctivo -ihardunezko comprensión entzumen

metodo oral

audio-activo audio-aktibo discriminación entzunezko
comparativo konparatibo auditiva bereizmen

audiolingual audiolingual percepción entzunezko
audioral auditiva hautemate

enfoque ikuspegi entzunezko

audiolingual audiolingual pertzepzio

plan teamien to plan teamend u material entzunezko
audiolingual audiolingual auditivo material

método metodo aula gela
audiolingual audiolingual clase ikaslela

método audio-
-oral autoaprendizaje autoikaskuntza

método aural-
-oral autocorrección autozuzenketa

método de autodidacta autodidaktaimitación-
-rnemorización autoevaluación au toebaluazio

método mini
Imen automatismo automatismo
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auxiliar técnico

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

auxiliar técnico baliabide tekniko certificado aglrI
medio técnico diploma

charla berriketa

B cinésica zinesia
kinesia paralinguis tika
kinésica

batería test-bateria
cinésico paralinguistiko

biculturalismo kulturbitasun paralingüístico zinesiko

bilingüe elebidun kinésico

bilingüismo elebitasun cinta maestra zinta master

bosquejo de solaserako cinta maestra de klaseko zinta

diálogo eskema
clase master

esbozo de diálogo cinta maestra de laborategiko zinta

brain-storming brain -s torming
laboratorio master

promoción de idei jasa circunlocución perifrasi
ideas perífrasis itzulinguru

torbellino de perífrasi
ideas circunloq uio

briefing argibideak emate clase gela
aula ikasgela

e clase eskola
lección klase

calco
clase (taldea) ikastalde

kalko

calificación kalifikazio
clase nocturna gaueskola

nota nota clase tradicional klase tradizional

campo léxico eremu lexikal
eskola tradizional

carácter
Cloze test Cloze test

izaera gogoetatsu
reflexivo cognado sustraikide

centrado en el ikaslearengan coherencia koherentzia
alumno ardaztu

comentario (os. galdegai
centrado en el irakaslearengan tópico)

profesor ardaztu comento (os.

centro de euskaltegi
tópico)

enseñanza del
rema (os. tema)

euskera compenetración elkar ulertze
euskaltegi

competencia komunikazio-
centro de interés interesgune comunicativa -gaitasun
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contenido( s)

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

competencia gaitasun comunicación ahozko
lingüística linguistiko hablada komunikazio

hizkuntz gaitasun comunicación

comportamiento hizketako jokaera
oral

verbal comunicación hitzik gabeko

composición idazlan no-verbal komunikazio

(ondorioa) comunicativo
redacción

(ondorioa) actividad komunikazio-
comunicativa -iharduera

composición idazlan
controlada kontrolatu competencia komunikazio-

redacción comunicativa -gaitasun
controlada dril! dril!

composición idazlan gidatu comunicativo komunikatibo
dirigida efecto efektu

redacción dirigida comunicativo komunikatibo
composición idazlan libre ejercicio komunikazio-

libre
redacción libre

comunicativo -ariketa
ariketa

composición mintzalan komunikatibo
oral función komunikazio-

comprensión ulermen comunicativa -funtzio
(ahalmena) plan teamien to plan teamend u

comprensión ulerkuntza comunicativo komunikatibo
[ekintra)

situación kom unikazio-
comprensión entzumen comunicativa -egoera

auditiva entzunezko
comprensión oral ulermen syl!abus syl!abus

comunicativo komunikatibo
comprensión irakurmen

escrita ida tzizkoaren concordancia komunztadura
comprensión ulermen conformación adoste integratibo

lectora integrativa
comprensión ulerkuntza global conocimiento ezagutza aktiboglobal activo ezagutza sortzaile
comprobación egiaztapen

conocimiento ezagu tza pasi boverificación kontrol
control pasivo ezagutza hartzaile

comunicación komunikazio construcción sormenezko
escrita idatzi(zko) creativa eraikuntza

comunicación keinuzko contenido(s) edukin
gestual komunikazio materia
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contexto

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

contexto testuinguru corrección en klaseko zuzenketa

contexto de
clase

egoerazko
situación testuinguru corrección zuzenketa

contexto fonética fonetiko
situacional corrección por irakaslearencontexto social parte del zuzenketa

contexto verbal hitzezko profesor
testuinguru corrección egokitasun

contextualización testuinguruan pragmática
jartze correcto egoki

contextualizar tes tuinguruan zuzen

Jarn corregir zuzendu
kon tes tualiza tu

creación sorkuntza
control monitoretza

creatividadvigilancia sormen

control egiaztapen cuestionario galdesorta

comprobación kontrol curriculum curriculum
verificación

cursillista partehartzaile
control activo kontrol aktibo (ikastaro batean)

control pasivo kontrol pasibo cursillo ikastaro
(denboraldi

controlado laburrekoa)

eJerCICIO ariketa kontrolatu curso ikastaro
controlado (denboraldia)

escritura idazketa curso académico ikasturte
controlada kontrolatu

curso de alfabetatze-
práctica praktika alfabetización -ikastaro
controlada kontrolatu curso de lengua xede

redacción idazlan de especialida? berezietarako
controlada kontrolatu hizkuntz

composición ikastaro
controlada curso intensivo ikas taro trinko

conversación elkarrizketa
solas
autu D

corrección zuzenketa
(ekintea) de-briefing ondorioak

corrección ateratzezuzentasun
(emugarria) debate debate
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drill de reconstrucción

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

deductivo deduktibo redacción idazlan gidatu

doinu
dirigida

deje composición
acento dirigida
deletreo letreiaketa discriminación bereizkuntza

letraz letra esate (ekiniea)
destreza trebetasun discriminación bereizmen
skill (gaitasuna) diskriminazio
destreza activa trebetasun discriminación entzunezko
skill activo sortzaile auditiva bereizmen

trebetasun aktibo (gaitasuna)
destreza pasiva trebetasun discriminación entzunezko
skill pasivo hartzaile auditiva bereizkuntza

trebetasun pasibo [ekintra)
destrezas trebetasun discurso berbaldi

integradas integratuak
discusión eztabaida

diálogo elkarrizketa (=debate
desdoblado banatu informal)

dicción ebakera diseño de syllabusarenpronunciación ahoskuntza syIlabus diseinu
dicho esaera disponibilidad eskuragarritasunmáxima

ateraldi distorsión distortsiodicho
ocurrencia distractor distraigarri
salida

dominio de la hizkuntzaren
dictado diktaketa lengua menderapen
didáctica didaktika dramatización dramatizazio
diglosia diglosia

drill dril!
diploma agm

drill dril!certificado
comunicativo komunikatibo

directo
drill testuinguruan

método directo metodo zuzen contextualizado jarritako dril!
traducción itzulpen zuzen drill de doble erantzun
directa respuesta bikoitzeko dril!

. dirigido drill de hedapen-drill
escritura idazketa gidatu expansión

dirigida drill de berreraikun tz
práctica dirigida praktika gidatu reconstrucción dril!
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drill de reducción

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

drill de murriztapen-drill EAP (English jor EAP (English jor
reducción Academic Purposes Academic Purposes

drill de errepika-drill
= inglés para fines = xede
académicos) akademikoetarakorepetición errepika-ariketa ingeles)

ejercicio de
repetición eclecticismo eklektizismo

drill de ordezka pen -dril! efecto efektu
sustitución ordezkatze- comunicativo kom unika tibo

ejercicio de -ariketa EGP (Englishjor EGP (Englishjorsustitución
General Purposes = General Purposes =

drill de ordezkapen inglés para fines xede orokorretarako
sustitución anitzeko drill generales) ingeles)
múltiple ordezkapen

ejemplo adibideanitzeko ariketa

drill de ordezkapen ejercicio ariketa

sustitución bakuneko dril! ejercicio ariketa analitiko
simple ordezkapen analítico

bakuneko
ariketa ejercicio ariketa

comunicativo komunikatibo
drill de transformazio- komunikazio-

transformación -dril! -ariketa
transformazio-
-ariketa ejercicio ariketa kontrolatu

controlado
drill de transposizio-dril!

transposición ejercicio de trebatze-ariketa

drill individual banako dril!
adquisición de
destreza

drill dril! mekaniko ejercicio de entzute-ariketa
manipulativo audición

drill mecánico
ejercicio de konbinazio-

drill dril! esanahidun combinación -ariketa
significativo

ejercicio de osatze-ariketa
drill situacional egoera bidezko complementación

drill
ejercicio de ulertze-ariketa

comprensión

E ejercicio de kontrol-ariketa
control

EAO OL! ejercicio de solas-ariketa

enseñanza ordenadorez conversación
asistida por lagundutako ejercicio de bihurtze-ariketa
ordenador irakaskuntza conversión
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elemento audiovisual

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

ejercicio de zuzentze-ariketa ejercicio de ordezkapen
corrección sustitución bakuneko dril!

ejercicio de sortze-ariketa
simple ordezkapen

dril! de bakuneko
creación sustitución ariketa

ejercicio de intonazio-ariketa
simple

entonación ejercicio de itzulpen-ariketa
traducción

ejercicio de hedatze-ariketa
expansión ejercicio de transformazio-

transformación -dril!
ejercicio de ustiatze-ariketa dril! de transformazio-

explotación transformación -ariketa

ejercicio de finkatze-ariketa ejercicio de transposizio-
fijación transposición -ariketa

ejercicio de fonetika -ariketa ejercicio de hiztegi-ariketa
fonética vocabulario

ejercicio de inprobisazio- ejercicio escrito ariketa
improvisación -ariketa idatzi(zko)

ejercicio de irakurtze-ariketa ejercicio ariketa
lectura estructural estruktural

ejercicio de galde/ ejercicio formal ariketa formal
pregunta- /erantzunezko ejercicio global ariketa global-respuesta ariketa

ejercicio de ebakera-ariketa ejercicio gramatika-ariketa

pronunciación ahoskuntz ariketa gramatical ariketa
gramatikal

ejercicio de puntuazio-ariketa ejercicio ariketa intentsibopuntuación
intensivo

ejercicio de errepika -drill
ejercicio libre ariketa librerepetición errepika -ariketa

dril! de repetición ejercicio oral ahozko ariketa

ejercicio de ordezkapen-drill elección aukera
sustitución ordezkatze- alternativa

dril! de -ariketa opción
sustitución

elección hautapen
ejercicio de ordezkapen selección

sustitución anitzeko dril!
múltiple ordezkapen elemento ikus-entzunezko

dril! de anitzeko ariketa audiovisual baliabide
sustitución medio
múltiple audiovisual
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elemento léxico

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

elemento léxico elementu lexikal enseñanza de glotodidaktika

empatía enpatia
idiomas hizkuntz

glotodidáctica irakaskuntza
énfasis enfasi enseñanza de xede
enfoque plan teamend u lenguas de berezietarako
plan teamien to ikuspegi especialidad hizkuntz

irakaskuntza
enfoque plan teamend u

talde-irakaslananalítico analitiko ensenanza en
planteamiento equipo
analítico enseñanza entre ikaskide arteko

enfoque planteamendu compañeros irakaskuntza
audiolingual audiolingual ensenanza irakaskuntza

plan teamien to ikuspegi extensiva estentsibo
audiolingual audiolingual

enfoque cíclico plan teamend u
enseñanza irakaskuntza
formal formal

plan teamien to zikliko
cíclico ikuspegi zikliko ensenanza irakaskuntza

enfoque planteamendu
individualizada bakoiztu

estructural estruktural ensenanza irakaskuntza
planteamiento ikuspegi integrada integratu
estructural estruktural

ensenanza irakaskuntza
enfoque natural plan teamend u intensiva trinko
plan teamien to natural
natural ikuspegi natural ensenanza aldez aurreko

previa irakaskuntza
enfoque plan teamend u
pragmático pragmatiko enseñanza irakaskuntza

plan teamien to ikuspegi programada programa tu
pragmático pragmatiko

ensenanza irakaskuntza
enfoque planteamendu situacional situazional

sintético sintetiko
irakatsiplan teamien to ensenar

sintético entonación intonazio

enfoque ikuspegi entorno
. .
ingurugiro

situacional situazional mgurune
plan teamien to plan teamend u
situacional situazional entrevista elkarrizketa

enseñanza irakaskuntza EOP (Englishfor EOP (Englishfor

enseñanza ordenadorez
Occupational Occupational
Purposes = inglés Purposes = laneko

asistida por lagundutako profesional) ingeles)
ordenador irakaskuntza

EAO OL! epidiascopio epidiaskopio
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estrategia de comunicación

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

episcopio episkopio expresión escrita adierazpen
proyector de opakoen (ekintza) idatzi(zko)
opacos proiektore

expresión escrita idazmen
error errore escritura

error de adición gehikun tzazko lengua escrita hizkuntza idatzi
errore lenguaje escrito

error fortuito ustegabeko errore material escrito material idatzi
ausazko errore

error global errore global práctica escrita idatzizko praktika

error hizkuntzarteko prueba escrita idatzizko proba
interlingíiístíco errore escritura idazketa

error hizkuntzbarneko [ekintea}
intralingual errore escritura idazmen

error local errore lokal expresión escrita

error errore sistematiko escritura idazketa
sistemático controlada kontrolatu

esbozo de solaserako escritura idazketa gidatu
diálogo eskema dirigida

bosquejo de escritura libre idazketa librediálogo

escalonamiento inplikaziozko escuchar entzun
implicatorio mailaketa ESP (English jor ESP (English for

escribir idatzi Special Purposes; Special Purposes;
Englishjor Specific English for

escrito (iz.) idazki Purposes = inglés Specific Purposes
de especialidad) = xede

escrito (adj') berezietarako

comprensión irakurmen ingeles)

escrita idatzizkoaren estilo estilo
comprensión ulermen
lectora estilo de habla hizketa-modu

comunicación komunikazio estímulo eragmgarn
escrita idatzi(zko) estimulu

ejercicio escrito ariketa estrategia estrategia
idatzi(zko)

estrategia de ikaskuntz
exarrien escrito exarruna aprendizaje estrategia

idatzi(zko)
azterketa estrategia de komunikazio-
idatzi(zko) comunicación -estrategia
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estructural

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

estructural evaluación ebaluazio

ariketa
formativa formatibo

eJerCICIO
estructural estruktural evaluación ebaluazio global

enfoque plan teamend u global

estructural estruktural evaluación por irakurketazko
planteamiento ikuspegi medio de ebaluazio
estructural estruktural lectura

gramática gramatika evaluación ebaluazio
estructural estruktural subjetiva subjektibo

método metodo evaluación ebaluazio
estructural estruktural sumativa sumatibo

syllabus syllabus evaluar ebaluatu
estructural estruktural

estructuro- estruktural-glo bal examen azterketa

-global examma

estudiar (ikasleek) ikasi examen escrito examina

estudiatu ida tzi (zko)
azterketa

estudio (ikasleek) ikasketa ida tzi (zko)

estudio luzetarako examen oral ahozko azterketa
longitudinal azterketa

examinador aztertzaile
estudio zeharretarako examinatzaile

transversal azterketa
examinando azterketari

etapa etapa
examinarfase fase aztertu

examinatu
euskaldunberri euskald un berri
vascoparlante no expansión hedapen
nativo explicación azalpen

euskaldunización euskald un tze (= exposición)

euskaldunzahar euskaldunzahar explicar azaldu
vascoparlan te (=exponer)

nativo

euskaltegi
explotación ustiapen

euskaltegi
centro de exponente esponente
ensefianza del forma lingüística hizkuntz forma
euskera exposición (a la espOSIZlO

evaluación ebahiazio lengua) aurkeztapen

evaluación etengabeko expresión adierazpen
continua ebaluazio escrita idatzi(zko)

ebaluazio jarrai (ekintza}
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formalidad

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

expresión idazmen fase etapa
escrita etapa fase

escritura fase de creación ekoizpen-etapa
expresión oral ahozko fase de produkzio-etapa

(ekintra] adierazpen producción praktika libre

expresión oral mintzamen fase de práctica praktika-etapa
(trebetasuna) fase de aurkezpen-etapa

extensivo presentación

audición entzule estentsibo feedback feedback
extensiva retroalimentación

enseñanza irakaskuntza ficha de rol rol-fitxa
extensiva estentsibo ficha de trabajo lan-Iitxa

lectura extensiva irakurketa
fijaciónestentsibo finkapen

extinción lraunglpen filtro afectivo iragazki afektibo

extraes colar eskolaz kanpoko filtro de salida output-iragazki

extralingüístico hizkuntzaz
irteera-iragazki

kanpoko fluidez etorri (iz.)
jariotasun

F fonética fonetika
correctiva zuzentzaile

falso forma esponente
lingüística hizkuntz forma

falso amigo sasiad iskid e exponente

falso sasihasiberri formación de aztura-eraketa
principiante hábitos

item verdadero/ egia/faltsu item formación de hipotesi-eraketa
/falso hipótesis

test verdadero/ egia/faltsu test formal formal
/falso

falso amigo sasiadiskide
aprendizaje ikaskuntza formal
formal

falso sasihas berri
ejercicio formal ariketa formalprincipiante

falta hutsegite enseñanza irakaskuntza
formal formal

falta de ortografi
ortografía hutsegite lenguaje formal hizkera formal

familiarización familiarizazio formalidad . formaltasun
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formas alternativas

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

formas forma global
alternativas alternatiboak

aprendizaje ikaskuntza global
formas forma baliokideak global

equivalentes comprensión ulerkuntza global
fosilización fosilizazio global

frase clave funtsezko esaldi ejercicio global ariketa global
esaldi error global errore global

adierazgarri

frase idiomática esakera
evaluación ebaluazio global

giro (idiomá tico)
global

frase modelo esaldi eredu
método global metodo global

frases revueltas esaldi nahasiak
pregunta global galdera global

fuerza ilokuziozko indar
test global test global

ilocucionaria test integral

fuerza ilocutoria / . glosario glosategi

función funtzio glotodidáctica glotodidaktika

función komunikazio-
enseñanza de hizkuntz

comunicativa -funtzio
idiomas irakaskuntza

funcional
glotodidáctico glotodidaktiko

analfabeto analfabeto
grabación grabazio

funcional funtzional gradación mailaketa

lengua funcional hizkuntza graduar mailakatu
funtzional

gramática gramatika
planteamiento planteamendu estructural estruktural

funcional funtzional
gramática gramatika

syllabus syllabus generativo- sortzaile-
funcional funtzional -transformacional -transformatzaile

gramática gramatika

G pedagógica pedagogiko

gramática gramatika
sistémica sistemiko

generalización j eneralizazio

gesto keinu
gramática gramatika

tradicional tradizional
giro esakera grupo afín kidekoen talde

(idiomático)
frase idiomática grupo de trabajo lan-talde
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input comprensible

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

grupo meta xede-talde
grupo objeto

1
H idioma lengoaia

lengua hizkuntza
hábito aztura idioma moderno hizkuntz berri
habla (ekintza] hizketa idiotismo idiotismo
habla (gaitasun mintzamen ilocucionariofisikoa)

habla (os. lengua) hizketa [os. acto ilokuziozko
hirkuntra] ilocucionario egintza

acto ilocutorio
hablante hiztun

fuerza ilokuziozko indar
hablante nativo jatorrizko hiztun ilocucionaria

hablar hitz egin
fuerza ilocutoria

hardware hardware
imitación imitazio

heurÍstico heuristiko
Índice de zailtasun-indize

dificultad
hipótesis de interakzio- Índice de bereizmen-indizeinteracción -hipotesi discriminación

elkarreraginaren
hipotesi individual

hipótesis de irakurketa- dril! individual banako dril!
lectura -hipotesi

trabajo bakarkako lan
hipótesis del analisi individual

análisis kan tras tiboaren individualización bakoizpencontrastivo hipotesi
indi bid ualizazio

hipótesis del input-hipotesi inductivo induktiboinput

hipótesis del LAD hipotesi
aprendizaje ikaskuntza

mecanismo de hizkuntza
inductivo induktibo

adquisición del eskuratzeko informante berriemaile
lenguaje mekanismoaren inglés de premiazko ingelesLAD hipótesis hipotesi supervivencia

hipótesis del ordena inmersión murgilketaorden natural naturalaren
hipotesi input input

hoja de eran tzun -orri input input ulergarri
respuestas comprensible
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instrucciones

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

instrucciones argibideak internado (lekua) barnetegi

integración integrazio IPA (International 1P A (1nternational
integrado Phonetic Alphabet Phonetic Alphabel

= alfabeto fonético = alfabeto jonetiko
enseñanza irakaskuntza internacional) intemaeional]
integrada integratu

item item
destrezas trebetasun
integradas integratuak item de ezagu tze-item

método metodo integratu
reconocimiento

integrado item de bi aukerako item
integrativo respuesta

alternativa
conformación adoste integratibo
integrativa item de erantzun

motivación motibazio
respuesta egituratuzko
estructurada item

integrativa integratibo

plan teamien to plan teamend u
item de erantzun itxi

respuestaintegrativo integratibo fija
inteligibilidad ulergarri tas un

item de erantzun ireki
intensivo respuesta

audición entzute intentsibo
libre

intensiva item discreto item diskretu

curso intensivo ikastaro trinko item verdadero/ egia/faltsu item
ejercicio ariketa intentsibo /falso
intensivo

enseñanza irakaskuntza

Jintensiva trinko

lectura intensiva irakurketa
intentsibo juego de girotze-joko

ambientación
interacción elkarreragin

interakzio juego de hizkuntz joko
lenguaje

intercambio elkartruke
juego de hitz joko

interferencia in terferen tzia palabras
transferencia transferen tzia
negativa negatibo juego de lasaitze-joko

relajación
interlengua tarteko hizkuntza

juego de roles rol-joko
interlocutor solaskide role play
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lengua (vs. habla)

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

LAD hipótesis LAD hipotesi
hipótesis del hizkuntza

K mecanismo de eskuratzeko
adquisición del mekanismoaren
lenguaje hipotesi

kinesia zinesia lámina mural horma-irudi
cinésica paralinguis tika
kinésica lapsus lapsus

kinésico paralinguis tiko lección eskola
paralingüís tico zinesiko clase klase
cinésico lección (gaia) ikasgai

lector irakurle

L lectura (ekintra} irakurketa

lectura (gaia) irakurgai
Ll Hl lectura en puzzle erakoprimera lengua lehen hizkuntza

puzzle irakurketa
L2 H2 lectura en voz irakurketa ozen
segunda lengua bigarren alta

hizkuntza
lectura irakurketa

laboratorio laborategi audio- extensiva estentsibo
audio-activo -aktibo
comparativo konparatibo lectura irakurgai

graduada mailakatu
laboratorio laborategi audio-

audio-activo -aktibo lectura integral gainetikako
laboratorio audio- entzun- irakurketa

-correctivo -ihardunezko lectura intensiva irakurketalaborategi intentsibo
laboratorio de hizkuntz lectura rápida irakurketa las ter

idiomas laborategi
lectura selectiva irakurketa xehe

laboratorio de irakurketa-
lectura -laborategi lectura irakurketa isil

silenciosa
laboratorio baliabide

multi-media anitzeko leer irakurri
laborategi legibilidad irakurgarritasun

LAD (Language LAD (Language lengua lengoaia
Acquisition Device Acquisition Device idioma hizkuntza
= mecanismo de = hirkuntra
adquisición del eskuratreko lengua (vs. habla) hizkuntza (vs.
lenguaje) mekanismo) hirketa)
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lengua artificial

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

lengua artificial hizkuntza lenguaje gorputz-
artifizial corporal -mintzaira

lengua común hizkuntza arrunt lenguaje escrito hizkuntza idatzi
hizkuntza erkide lengua escrita

lengua de iturburu- lenguaje formal hizkera formal
partida -hizkuntza

lengua escrita hizkuntza idatzi lenguaje oral berezko hizkera

lenguaje escrito espontáneo

lengua atzerriko lenguaje técnico hizkuntza tekniko

extranjera hizkuntza léxico (iz.) hiztegi
hizkuntza arrotz vocabulario lexiko

lengua hizkuntza librefuncional funtzional

lengua hablada ahozko hizkuntza composición idazlan libre

lengua oral ahozko mintzaira libre
redacción libre

lengua hizkuntza
internacional internazional ejercicio libre ariketa libre

lengua materna ama-hizkuntza escritura libre idazketa libre

lengua meta xede-hizkuntza item de erantzun ireki
lengua objeto respuesta libre

lengua nacional hizkuntza libro de consulta kontsulta-liburu
nazional

libro de lectura jauzikako
lengua nativa jaiotizkun tza salteada irakurliburu

lengua natural hizkuntza natural libro de texto testuliburu

lengua oficial hizkuntza ofizial ikasliburu

lengua oral ahozko hizkuntza lingua franca lingua franca

lengua hablada ahozko mintzaira lingüística hizkun tzalaritza
lengua standard hizkuntza aplicada aplikatu

standard locución lokuzio
lengua bertako hizkuntza

logro lorpenvernácula

lenguaje lengoaia LSP (Languages LSP (Languagesfor
(komunikario- mintzaira for Special Special Purposes;
-sistema) Purposes; Languages for

Languages for Specific Purposes =
lenguaje lagunarteko Specific Purposes = xede berezietarako

coloquial hizkera lenguas especiales) hizkuntzak]
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método estructuro-global

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

método analítico metodo analitiko

M método artikulazio-
articulatorio -metodo

macrolingüística makrolinguis tika método audio- metodo audio-

máquina de irakasmakina -activo -aktibo

enseñar método audio- entzun-

máquina para -correctivo -ihardunezko

enseñar metodo

materia edukin método audio- metodo audio-
, contenido(s) -activo -aktibo

material material comparativo konparatibo

materiales ikasmaterial método audio- metodo
material entzunezko -oral audiolingual

auditivo material método

material base oinarrizko audiolingual

material método aural-oral
método de

material material osagarri imitación-
complementario -memorización

material escrito material idatzi método mim/
material material graba tu /mem

grabado método metodo
materiales material audiovisual estruktural-
material ikasmaterial método -global
máxima esaera estructuro- ikus-entzunezko
dicho -global metodo

medio ikus-entzunezko método de gramatika-
audiovisual baliabide gramática- -itzulpenezko

elemento -traducción metodo
audiovisual

medio auxiliar baliabide método de aurkakotasun

lagungarri oposiciones fonologikoen
fonológicas metodo

medio sonoro entzunezko
baliabide método del caso kasuaren metodo

medio técnico baliabide tekniko método directo metodo zuzen
auxiliar técnico
medio visual ikusizko baliabide método metodo

memorización estructural estrukturalmemorizazio
memorizar memoriza tu método metodo

mentalismo mentalismo estructuro- estruk tural-

método metodo
-global -global

método ikus-entzunezko
método activo metodo aktibo audiovisual metodo
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método global

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

método global metodo global monolingüismo elebakartasun

método metodo integratu motivación motibazio
integrado

motivación motibazio
método mim/ metodo instrumental . instrumental

/mem audiolingual
motivación motibaziométodo

audiolingual integrativa integratibo

método audio- multilingüismo eleaniztasun
-oral polilingüismo

método aural-oral plurilingüismo
método de
imitación- múltiple
-mernorización drill de ordezpen anitzeko

método natural metodo natural sustitución drill
múltiple aukera anitzeko

método metodo nozional- ejercicio de ariketa
nocional- -funtzional sustitución
-funcional múltiple

método metodo prueba de aukera anitzeko
situacional situazional elección proba

método metodo múltiple

tradicional tradizional pregunta de aukera anitzeko
método verbo- hizketa-tonuzko elección galdera
-tonal metodo múltiple AAG

metodología metodologia

micro- mikroelkarrizketa N
-conversación mikrosolas

micro- mikroirakaskuntza nativo jatorrizko
-enseñanza hablante nativo jatorrizko hiztun

mímica mimika
lengua nativa jaiotizkuntza

mnemotecnia mnemoteknia
natural

modelo eredu
patrón hipótesis del ordena

orden natural naturalaren
modelo del monitorearen hipotesi

monitor eredu
monitorearen lengua natural hizkuntza natural
teoria método natural metodo natural

monitor monitore
planteamiento plan teamend u

monolingüe elebakarreko natural natural
elebakardun enfoque natural ikuspegi natural
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oyente

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

negociación negoZlaZlO

nivel maila O
nivel avanzado maila aurreratu objetivo helburu
nivel superior goimaila objetos reales benetako gauzak

nivel de ikaskuntz maila realia

aprendizaje ocurrencia ateraldi
dicho

nivel elemental oinarrizko maila salida

nivel intermedio tarteko maila
opción aukera
alternativa

nivel umbral atalase-maila elección
oral ahozko

no-directividad ez-direktibotasun verbal

noción
composición oral mintzalan

nozro
comprensión entzumen

nocional oral
comprensión entzunezko

plan teamien to plan teamend u auditiva ulermen
nocional nozional comunicación ahozko

oral komunikazio
syllabus syllabus nozional comunicación
nocional hablada

nocional- ejercicio oral ahozko ariketa

-funcional examen oral ahozko ariketa
expresión oral ahozko

método metodo nozional- (ekintea) adierazpen
nocional- -funtzional

-funcional expresión oral mintzamen
(trebetasuna)

plan teamien to planteamendu lengua oral ahozko hizkuntza
nocional- nozional- lengua hablada ahozko mintzaira
-funcional -funtzional lenguaje oral berezko hizkera

syllabus syllabus nozional espontáneo

nocional syllabus nozional- práctica oral ahozko praktika
syllabus -funtzional prueba oral ahozko proba

nocional- orden de eskurapen-ordena
-funcional adquisición

norma arau ortoepeya ortoepeia
ortoepia

nota kalifikazio ortografía ortografia
calificación nota output output
núcleo común nukleo erkide oyente entzule
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palabra clave

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

planteamiento plan teamend u

p analítico analitiko
enfoque analítico

palabra clave gako-hitz
planteamiento plan teamend u

audiolingual audiolingual

par mínimo gutxienezko pare enfoque ikuspegi
audiolingual audiolingual

paráfrasis parafrasi planteamiento planteamendu

paralingüístico paralinguis tiko cíclico zikliko

cinésico zinesiko enfoque cíclico ikuspegi zikliko

kinésico planteamiento planteamendu

pasivo cognitivo kognitibo
ezagutzazko

conocimiento ezagutza pasibo plan teamend u
pasIvo ezagutza hartzaile planteamiento planteamendu

control pasivo kontrol pasibo comunicativo komunikatibo

destreza pasiva trebetasun planteamiento plan teamend u

skill pasivo hartzaile estructural estruktural
trebetasun pasibo enfoque ikuspegi

estructural estruktural
vocabulario hiztegi pasibo

pasivo planteamiento planteamendu
funcional funtzional

patrón eredu planteamientomodelo planteamendu
humanista gizatiar

percepción entzunezko plan teamend u
auditiva hautemate humanista

entzunezko planteamientopertzepzio plan teamend u
integrativo integratibo

perfil de performantzi planteamiento planteamenduperformancia profil natural natural
performancia performan tzia enfoque natural ikuspegi natural

perífrasi perifrasi planteamiento plan teamend u
perífrasis itzulinguru nocional nozional
circunlocución planteamiento
circunloquio

plan teamend u
nocional- nozional-

plan de lección ikasgai-eskema -funcional -funtzional

plan de trabajo lanerako eskema planteamiento plan teamend u

planteamiento planteamendu
pragmático pragmatiko

enfoque ikuspegi
enfoque ikuspegi pragmático pragmatiko
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pronóstico

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

planteamiento plan teamend u pregunta global galdera global
sintético sintetiko

pregunta previa aldez aurrekoenfoque sintético
galdera

planteamiento ikuspegi
pregunta galderasituacional situazional

enfoque plan teamend u subjetiva subjektibo

situacional situazional pregunta abierta galdera ireki

plurilingüe eleaniztun preguntar galdetu

plurilingüismo eleaniztasun prevención de errore- preben tzio

polilingüismo errores

m ul tilingüismo primera lengua Hl
práctica praktika Ll lehen hizkuntza

práctica praktika principiante hasiberri

controlada kontrolatu procedimiento prozedura

práctica de mintzapraktika producción berezko
conversación espontánea produkzio

práctica de zuzentasun- berezko ekoizpen

corrección -praktika profesor irakasle

práctica dirigida praktika gidatu profesor de hizkuntz irakasle

práctica escrita idatzizko praktika idiomas

práctica oral ahozko praktika programa syllabus

pragmática pragmatika
syllabus

programa de murgiltze-
pragmático pragmatiko inmersión -programa
pregrabado (iz.J aurregrabaketa programación programazio
pregunta galdera programa lineal programa lineal
pregunta galdera

programa programa(teste tan)
ramificado adarkatu

pregunta abierta galdera
progresar aurreratupregunta subjektibo

subjetiva galdera ireki progresión aurrerapen
pregunta galdera objektibo progreso

cerrada galdera itxi promoción de brain storming
pregunta objetiva ideas idei jasa
pregunta de AAG brain-storming

elección aukera anitzeko torbellino de
múltiple galdera ideas

pregunta galdera zehatz pronóstico ¡ragarpen
específica pronostiko
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pronunciación

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

pronunciación ebakera
dicción ahoskuntza

proverbio atsotitz R
refrán errefrau
adagio realia benetako gauzak
proxémica proxemika objetos reales

proyección proiekzio re centrar berrariratu

proyector proiektore reciclaje birziklapen

proyector de episkopio recitación errezitazio
opacos opakoen

recitar errezitatuepiscopio proiektore

prueba proba reconstitución testuen
de textos berrosaketa

prueba de sarrera-proba
acceso recurso baliabide

prueba de aukera anitzeko redacción idazketa
elección proba (ekintra}
múltiple

redacción idazlan
prueba de ekoizpen-proba (ondorioa)

producción produkzio-proba composición

prueba de ezagutze-proba (ondorioa)

reconocimiento redacción idazlan

prueba escrita idatzizko proba controlada kontrolatu
composición

prueba objetiva test controlada
test proba objektibo

redacción idazlan gidatu
prueba oral ahozko proba dirigida

prueba subjetiva proba subjektibo composición
dirigida

psicodrama psikodrama
redacción libre idazlan libresicodrama
composición libre

psicolmgüística psikolinguis tika
redundancia erred undan tziasicolingüística

puesta en komunztadura reformulación hizkun tzbarneko
común traducción itzulpen

intralingual birformulaketa
puntuación puntuazio

reforzar indartu
puntuación puntuazio

mínima rrummo refrán atsotitz
gu txienezko adagio errefrau
puntuazio proverbio
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sistematización

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

refuerzo indartze retroproyector gardenki-
errefortzu -proiektore

registro erregistro rol e play rol-joko

rema (vs. tema) galdegai juego de roles

comentario (vs. ruido zarata
tópico)

comento (vs.
tópico) S

rendimiento etekin

repasar berrikusi salida ateraldi
errcpasatu ocurrencia

repetición errepika dicho

repetición taldeko errepika segunda lengua H2
colectiva L2 bigarren

hizkuntza
repetición atzekoz aurrerako

selecciónregresiva kateamendu hautapen
elección

repetir errepikatu
serie de ekintza-serie

resolución de problema- acciones Gouin-en serie
problema -konponketa serie de Gouin

solución de
sicodramaproblema psikodrama
psicodrama

responder erantzun (ad.)
sicolingüística psikolinguistika

respuesta erantzun (iz.) psicolingüística

respuesta erantzun zuzen simulación simulazio
correcta erantzun eredu

sintéticorespuesta modelo sintetiko

respuesta erantzun zuzen plan teamien to plan teamend u
correcta sintético sintetiko
(testetan) enfoque sintético

respuesta libre erantzun libre syllabus syllabus sintetiko
sintético

resultado emaitza
sistema basado unitate

resumen laburpen en unidades metagarrizko
sistema

retención gordetze
erretentzio sistema multi- komunikabide

-media anitzeko sistema
retroalimentación feedback
feedback sistematización sistematizazio
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situación

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

situación egoera sugestopedia sugestopedia

situación komunikazio- syllabus syllabus
comunicativa -egoera programa

situacional syllabus syllabus analitiko
analítico

contexto egoerazko
situacional testuinguru syllabus cíclico syllabus ziklikocontexto social

contexto de
syllabus syllabussituación

comunicativo komunikatibo
drill situacional egoera bidezko

drill syllabus syllabus
estructural estruktural

enfoque ikuspegi
syllabus syllabussituacional situazional

plan teamien to plan teamend u funcional funtzional
situacional situazional

syllabus syllabus
enseñanza irakaskuntza gramatical gramatikal
situacional situazional

método
syllabus lineal syllabus lineal

metodo syllabus
situacional situazional aurrerakor

syllabus syllabus syllabus syllabus nozional
situacional situazional nocional syllabus nozional-

skill
syllabus nocional- -funtzional

trebetasun -funcional
destreza

skill activo trebetasun syllabus syllabus sintetiko

destreza activa sortzaile sintético

trebetasun aktibo syllabus syllabus

skill pasivo trebetasun situacional situazional

destreza pasiva hartzaile
trebetasun pasibo

sociolingüística soziolinguistika T
software software

tabla de ordezka tze- taula
solución de problema- sustitución

problema -konponketa
resolución de tablero arbel magnetiko
problema magnético
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torbellino de ideas

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

tarea zeregm test de nivel maila-test
ataza test de performantzi test

tarea de komunikazio performancia
comunicación egituratuzko test de progreso aurrerapen-test
estructurada ataza

test formativo test formatibo
tarea de hizkuntz

manipulación manipulazioko test global test global
lingüística ataza test integral

tarjeta de txartel test normalizado test normaldu

motivación eragmgarn test test standartu
standarizado

técnica teknika test normativo arauaren
técnica ikus-en tzunezko araberako test

audiovisual teknika test puro test puru
técnica de ikasteknika test sumativo test sumatibo

estudio ikas teko teknika
test verdadero/ egia/faltsu test

técnica de la zinta irekiaren /falso
cinta abierta teknika

texto testu
técnica teknika gizatiar

texto auténtico benetako testuhumanista teknika
humanista texto filtro testu iragazki

tema (adierarpen gaL texto preparado testu prestatu
batena) texto testu erraztu

tema (vs. rema) mintzagai simplificado
tópico (vs. comento; tono (alderdi tonu

comentario) psikologikoak)
test test tono (mairiasun- tonu
prueba objetiva proba objektibo -aldaketa)

test criterial erizpidearen tono emotivo tonu hunkigarri
araberako test

tono melódico ton u melodiko
test de lorpen -tes t

tono relativo tonu erlatiboadquisición

test de aptitud gaitasun-test tópico (vs. mintzagai
comento;

test de control kontrol-test comentario)

test de diagnos tiko- tes t
tema (vs. rema)

diagnóstico torbellino de brain-storming
ideas idei jasa

test de elementu brain-storming
elementos diskretuen test promoción de
discretos ideas
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trabajo de grupo

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

trabajo de grupo talde-Ian transferencia transferentzia

trabajo de erreku pera tze-lan
positiva positibo

recuperación erreku perazio-lan transparencia gardenki

trabajo en bikote-lan (materiala)

parejas binakako lan transposición transposizio
trabajo por tras posición
parejas

trabajo bakarkako lan
individual U

tradicional

clase klase tradizional unidad unitate metagarri

tradicional eskola tradizional capitalizable

gramática gramatika unidad unitate didaktiko
tradicional tradizional didáctica

método metodo
tradicional tradizional V

traducción itzulpen

traducción itzulpen zuzen vacío de komunikazio-
directa comunicación -hutsune

traducción hizkuntzbarneko komunikazio-

intralingual itzulpen -hutsarte

reformulación birformulazio vacío de informazio-
traducción alderantzizko información -hutsune

inversa itzulpen informazio-
-hutsarte

traducción libre itzulpen libre
vacío de opinión eritzi-hutsune

traducción hitzez hitzeko eritzi-hutsarte
literal itzulpen

itzulpen literal valor balio

traducción aldibereko variedad de hizketaren
simultánea itzulpen habla barietate

traducir itzuli variedad de hizkuntzaren
lenguaje barietate

transferencia transferen tzia
vascoparlante euskald unzahar

transferencia de informazio- nativo
información -transferen tzia euskald unzahar

transferencia in terferen tzia vascoparlante euskald un berri
negativa transferentzia no nativo

in terferencia negatibo euskald un berri
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volver a frasear

Español Euskara Español EuskaraEspainiera Espainiera

verbal ahozko vernáculo bertako
oral

vigilancia monitoretza
verbal aditz-

(adürezkoa) aditzezko vocabulario hiztegi
lexiko

verdadero
vocabulario hiztegi aktibo

item verdadero/ egia/faltsu item activo
/falso

vocabulario hiztegi pasibo
test verdadero/ egia/faltsu test pasivo
/falso

verificación
vocalizar ahoskatu

egiaztapen
kontrol volver a frasear bestela adierazi
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FRANTSESA-EUSKARA





analphabéte

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

méthode active metodo aktibo

A skill actif trebetasun
skill de sortzaile
production trebetasun aktibo

accent (eskualde doinu vocabulaire actif hiztegi aktibo
batekoa)

activer aktibatu
accent (prosodikoa azentu

nahi; ortografikoa) activité (ekintza- iharduera
-multroa}

accent in ten tsi ta te-
d'intensité -azentu activité aktibotasun

accommodation akomodazio
(kualitatea)

egokiera activité auditive entzuteko
iharduera

accord komunztadura
concordance activité komunikazio-

communicative -iharduera
acquérir eskuratu

-az jabetu activité trebatze-ariketa
lortu d'acquisition

de skill
acquisition jabetze

activité en talde-ihardueraeskurapen

acquisition de la bigarren
groupe

deuxieme hizkuntzaren activité hizkuntz
langue eskurapen langagiere iharduera

acquisition du hizkuntzaren activité hartzeko
langage eskurapen réceptive iharduera

acte de parole hizketako egintza adage atsotÍtz
proverbe errefrau

acte ilokuziozko
illocutionnaire egintza adaptation moldaera

acte illocutoire adapter moldatu
acte locutaire lokuziozko alphabétisation alfabetatze

egintza
alphabétiser alfabetatu (beste

acte perlokuziozko bat)
perlocutoire egintza

alphabétiser (s') alfabetatu
actif aktibo (norbera)
apprentissage ikaskuntza aktibo amorce eragingarri
actif dé estimulu

ezagutza aktibo stimulusconnaissance
active ezagutza sortzaile analogie analogia

controle actif kontrol aktibo analphabete analfabeto
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analphabéte fonctionnel

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

analphabete analfabeto apprenant ikasle
fonctionnel funtzional étudiant

analyse analisi apprenant ikasle heldu
contrastive kontrastibo adulte ikasle nagusi

analyse elkarrizketa - app~endre irakatsi
conversationnelle -analisi enselgner

analyse elkarreraginaren apprendre ikasi
d'interaction analisi (norberak)

in terakzio-analisi
apprendre par buruz ikasi

analyse de edukinaren coeur
contenu analisi

apprentissage ikaskuntza
I analyse de la performantzi

apprentissage ikaskuntza aktiboperformance analisi
actif

analyse des beharren analisi
apprentissage ikaskuntzabesoins

autonome autonomo
analyse des errore-analisi

apprentissage hizkuntzerreurs
d'une langue ikaskuntza

analyse du berbaldiaren
apprentissage ikaskuntzadiscours analisi

déductif deduktibo
analyse gramatikazko apprentissage ikaskuntza formalgrammaticale analisi formel

analisi gramatikal

analytique (ad).) analitiko
apprentissage ikaskuntza global

global
approche plan teamend u apprentissage ikaskuntza
analytique analitiko inductif induktibo

exercice ariketa analitiko apprentissage ikaskuntza
analytique mécanique mekaniko

méthode metodo analitiko apprentissage ikaskuntza
analytique significatif esanahidun

syllabus syllabus analitiko approche plan teamend u
analytique ikuspegi

andragogie andragogia approche plan teamend u

andragogique andragogiko
audiolinguale audiolingual

ikuspegi
anglais de premiazko ingeles audiolingual

survie approche plan teamend u

année scolaire ikasturte cognitive kognitibo
ezagutzazko

anomie anorma plan teamend u

144



auditif

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

approche plan teamend u laboratoire laborategi audio-
communicative komunikatibo audio-actif -aktibo

laboratoire entzun-
approche plan teamend u audio-correctif -ihardunezko

cyclique zikliko laborategi
ikuspegi zikliko ,

méthode audio- metodo audio-
approche plan teamend u -active -aktibo

fonctionnelle funtzional
méthode audio- entzun

approche plan teamend u -corrective ihardunezko
humaniste gizatiar metodo

plan teamend u audio-actif audio-aktibohumanista comparatif konparatibo
approche plan teamend u audio-oral audiolingual

intégrative integratibo
audio-visuel ikus-entzunezko

approche plan teamend u audiovisuel
naturelle natural

ikuspegi natural méthode audio- ikus-entzunezko
-visuelle metodo

approche plan teamend u méthode metodo
notionnelle nozional structuro- estruktural-

approche plan teamend u
-globale -global

notionnelle- nozional- support audio- ikus-entzunezko
-fonctionnelle -funtzional -visuel baliabide

approche plan teamend u technique audio- ikus-entzunezko
pragmatique pragmatiko -visuelle teknika

ikuspegi
audiolinguisme audiolinguismopragmatiko

approche ikuspegi auditeur entzule
situationnelle situazional auditif entzun-

plan teamend u entzunezkosituazional

approche planteamendu
activité auditive en tzunihard uera

structurelle estruktural com préhension entzunezko
ikuspegi auditive ulermen

estruktural compréhension entzumen

aptitude gaitasun orale

assimilation asimilazio discrimination entzunezko
auditive bereizmen

attitude Jarrera
perception entzunezko

audio-actif audio-aktibo auditive hautemate
audio-correctif entzun- entzunezko

-ihardunezko pertzepzio
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audition (ekintra)

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

audition (ekintza) entzute bilinguisme elebitasun

audition (saioa) entzunaldi brain-storming brain storming

audition
remue- idei jasa

entzumen -méninges
(emtrumena)

audition entzute estentsibo
briefing argibideak emate

extensive bruit zarata

audition entzute intentsibo
intensive e

auto- autoikaskuntza
-apprentissage

calque kalko
auto-évaluation autoebaluazio

candidat (a un azterketari
autocorrection autozuzenketa examen)

autodidacte autodidakta caractere izaera gogoetatsu

automatisme automatismo réfléchi

auxiliaire entzunezko carte de txartel
sonore baliabide motivation eragmgarn

auxiliaire visuel ikusizko baliabide centré sur ikaslearengan
support visuel l'eleve ardaztu

centré sur le irakaslearengan
professeur ardaztu

B causette berriketa

bande matrice zinta master centre d'Intérét interesgune

bande matrice klaseko zin ta certificat agln
de classe master diplóme

bande matrice laborategiko zinta champ lexical eremu lexikal
de laboratoire master choix aukera

bascophone euskaldunzahar option
natif

choix hautapeneuskald unzahar sélection
bascophone non euskaldunberri

cinésienatif zmesia
euskald un berri kinésie paralinguistika

basquisation euskald un tze
kinésique (iz.)

batterie test-bateria
circonlocution perifrasi
périphrase itzulinguru

biculturalisme kulturbitasun classe gela
bilingue elebidun salle de classe ikasgela

146



compréhension (ekintea)

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

dasse eskola communication ahozko
lecon klase orale komunikazio
cours

compétence komunikazio-
das se (taldea) ikastalde communicative -gaitasun

dé eragmgarn
compétence de
comm unication

amorce estimulu
stimulus compétence gaitasun

cognat sustraikide
linguistique linguistiko

hizkuntz gaitasun
cohérence koherentzia comportement hizketako jokaera
commentaire (us. galdegai verbal

topique) composition idazlan
rhérne (us. theme) (ondorioa)
communicatif rédaction

(ondorioa)
activité komunikazio-

composition idazlancommunicative -iharduera contrólée kontrolatu
approche plan teamend u rédaction
communicative komunikatibo contrólée

compétence komunikazio- composition idazlan gidatu
communicative -gaitasun dirigée

compétence de rédaction
communication dirigée

dril! dril! composition idazlan libre

communicatif komunikatibo libre
rédaction libre

effet efektu composition mintzalan
communicatif komunikatibo orale

fonction komunikazio- compréhension ulermen
communicative -funtzio (ahalmena)

situation komunikazio- compréhension entzumen
communicative -egoera auditive entzunezko

syl!abus syllabus
com préhension ulermen

communicatif komunikatibo orale

compréhension irakurmen
communication komunikazio écrite idatzizkoaren

écrite idatzi(zko) ulermen

communication keinuzko compréhension ulerkuntza global
gestuelle komunikazio globale

communication hitzik gabeko compréhension ulerkuntza
non-verbale komunikazio (ekintra)
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conciliation intégrative

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

conciliation adoste integratibo rédaction idazlan
intégrative contrólée kontrolatu

concordance komunztadura
composition

accord
contrólée

concours sarrera-proba controle actif kontrol aktibo

d'entrée controle continu etengabeko
connaissance ezagutza aktibo évaluation ebaluazio

active ezagutza sortzaile continue ebaluazio jarrai

connaissance ezagutza pasibo controle passif kontrol pasibo
passive ezagu tza hartzaile

conversation elkarrizketa
construction sormenezko solas

créative eraikuntza autu

contenu edukin correct egoki
matiére zuzen

contexte testuinguru correction zuzenketa

contexte de egoerazko
(ekiniza)

situation testuinguru correction zuzentasun
contexte [eeaugarria)
situationnel

contexte social correction dans klaseko zuzenketa
la classe

contexte verbal hitzezko
testuinguru correction du irakaslearen

contextualisation
professeur zuzenketa

testuinguruan
jartze correction zuzenketa

contextualiser testuinguruan
phonétique fonetiko

jarri correction egokitasun
kontestualizatu pragmatique

controle. monitoretza corriger zuzendu
surveillance

controle egiaztapen
cours eskola
classe klase

vérification kontrol lecon
controlé cours (denboraldi ikastaro

écriture idazketa laburrekoa)
contrólée kontrolatu

ikastarocours
exercice controlé ariketa kontrolatu (denboraldia)

pratique praktika cours alfabetatze-
controlé kontrolatu d'alphabétisation -ikastaro
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drill

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

cours de Iangue xede didactique des glotodidaktika
de spécialité berezietarako langues hizkuntz

hizkuntz glottodidactiq ue irakaskuntza
ikastaro (iz.)

cours du soir gaueskola
enseignement des
langues

cours intensif ikastaro trinko diglossie diglosia

cours klase tradizional diplome agln
traditionnel eskola tradizional certificat

création sorkuntza direct
méthode direct metodo zuzen

créativité sormen
dirigé

curriculum curriculum écriture dirigée idazketa gidatu

rédaction dirigée idazlan gidatu

D composition
dirigée

tra vail dirigé praktika gidatu
de-briefing ondorioak

discours berbaldiateratze

débat debate discrimination bereizkuntza
(ekintea]

débutant hasiberri discrimination bereizmen

déductif deduktibo (gaitasuna) diskriminazio

demander galdetu
discrimination entzunezko

auditive bereizmen
deuxiérne bigarren (gaitasuna)

langue hizkuntza discrimination entzunezko
langue seconde H2 auditive bereizkuntza
L2 {ekintra)

devinette igarkizun discussion eztabaida

dialogue elkarrizketa
(=débat informel)

dédoublé banatu disponibilité eskuragarritasun

dictée diktaketa distorsion distortsio

diction ebakera distracteur distraigarri
prononciation ahoskuntza document gardenki

dicton esaera transparent
maxime dramatisation dramatizazio

didactique (i;:;.) didaktika drill drill
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drill a double réponse

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

drill a double erantzun drill significatif drill esanahidun
réponse bikoitzeko dril! drill egoera bidezko

drill drill situationnel drill
communicatif kom unika tibo

drill testuinguruan
Econtextualisé jarritako drill

drill hedapen-dril!
d'adjonction EAO OL!

(enseignement assisté (ordenadorer
drill de berreraikuntz par ordinateur) lagundutako

reconstruction dril! irakaskuniza}
drill de murriztapen-dril! EAP (English 10r EAP (English 10r

réduction Academic Purposes Academic Purposes
drill de errepika -drill = anglais ti buts = xede

répétition errepika -ariketa academiques) akademikoetarako
exercice de ingeles)

répétition échange elkartruke
drill de ordezka pen -drill échelonnement in plikaziozko

substitution ordezkatze- d'implication mailaketa
exercice de -ariketa

substitution échelonner mailakatu
graduer

drill de ordezkapen édectisme eklektizismosubstitution anitzeko
multipartite drill école euskaltegi

exercice de ordezkapen d'enseignement
substitution anitzeko de la langue
multipartite ariketa basque

drill de ordezkapen
euskaltegi

substitution bakuneko drill écoute en puzzle puzzle erako
simple ordezkapen entzu te-ariketa

exercice de bakuneko écouter entzunsubstitution ariketa
simple écrire idatzi

drill de transformazio- écrit (id idazki
transformation -drill écrit (adj.)

exercice de transformazio-
transformation -ariketa communication komunikazio

écrite idatzi(zko)
drill de transposizio-drill

transposition com préhension irakurmen
écrite idatzizkoaren

drill individuel banako dril! ulermen

drill mécanique drill mekaniko épreuve écrite idatzizko proba
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entrée

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

examen écrit examma enseignement glotodidaktika
idatzi(zko) des langues hizkuntz

azterketa glottodidactique irakaskuntza
idatzi(zko) (iz.)

exercice écrit ariketa
didactique des

idatzi(zko)
langues

expression écrite adierazpen enseignement xede

(ekintea) ida tzi (zko) des langues de berezietarako
spécialité hizkuntz

expression écrite idazmen irakaskuntza
écriture

enseignement ikaskide arteko
langue écrite hizkuntza idatzi entre irakaskuntza

matériel écrit material idatzi apprenants

pratique écrite idatzizko praktika enseignement irakaskuntza
extensif estentsibo

écriture (ekintra) idazketa
enseignement irakaskuntza

écriture idazmen formel formal
expression écrite

enseignement irakaskuntza
écriture idazketa individualisé bakoiztu

contrólée kontrolatu

écriture dirigée idazketa gidatu
enseignement irakaskuntza

intégré integratu
écriture libre idazketa libre enseignement irakaskuntza
effet efektu intensif trinko

communicatif komunikatibo enseignement aldez aurreko
élément lexical elementu lexikal préalable irakaskuntza

empathie enpatia enseignement irakaskuntza
programmé programatu

emphase enfasi instruction

enregistrement grabazio
programmée

enseignement irakaskuntza
enregistrement aurregrabaketa situationnel situazional

préalable
enseigner irakatsi

enseignant irakasle apprendre
professeur

entente elkar ulertze
enseignement irakaskuntza . .
enseignement ordenadorez

entourage mgurugrro
environnement mgurune

assisté par lagundutako
ordinateur irakaskuntza entrée input

EAO OL! input
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entretien

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

entretien elkarrizketa erreur locale errore lokal

EOP (English for EOP (Englishfor erreur errore sistematiko
Occupational Occupational systématique
Purposes = anglais Purposes = laneko ESP (English for ESP (English forprofessionnel) ingeles)

Specific Purposes; Special
épellation letreiaketa English for Special Purposes;

letraz letra esate Purposes = anglais Englishfor

épidiascope epidiaskopio
de spécialité) Specific

Purposes = xede
épiscope episkopio berezietarako
projecteur opakoen ingeles)
d'objets opagues proiektore esquisse de solaserako

épreuve proba dialogue eskema

épreuve a choix aukera anitzeko étape etapa
multiple proba phase fase

épreuve de ekoizpen-proba étre recu (a un gainditu
production produkzio-proba examen)

épreuve de ezagutze-proba
passer
réussir

reconnaissance

épreuve écrite idatzizko proba
étude (ikasleek) ikasketa

épreuve étude luzetarakotest longitudinale azterketaobjective proba objektibo
test étude zeharretarako

épreuve orale ahozko proba transversale azterketa

épreuve proba subjektibo étudiant ikasle
subjective apprenant

erreur errore étudier (ikasleek) ikasi
estudiatu

erreur gehikun tzazko
d'addition errore euskaldunberri euskaldunberri

bascophone non
erreur fortuite ustegabeko errore natif

ausazko errore
euskaldunzahar euskaldunzahar

, erreur globale errore global bascophone natif

erreur hizkuntzarteko euskaltegi euskaltegi
interlinguale errore école

erreur d'enseignement
in terlinguis tiq ue de la langue

hizkuntzbarneko
basque

erreur
intralinguale errore évaluation ebaluazio
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exercice de question-réponse

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

évaluation etengabeko exercice inpro bisazio-
continue ebaluazio d'improvisation -ariketa

controle continu ebaluazio jarrai
exercice intonazio-ariketa

évaluation ebaluazio d'intonation
formative formatibo

exercice de konbinazio-
évaluation ebaluazio global combinaison -ariketa

globale

évaluation par la irak urketazko
exercice de ariketa

communication komunikatibo
lecture ebaluazio komunikazio-

évaluation ebaluazio -ariketa
subjective subjektibo exercice de osatze-ariketa

évaluer ebaluatu complétion

examen azterketa exercice de ulertze-ariketa
examina compréhension

examen écrit examma exercice de kontrol-ariketa
idatzi(zko) controle

azterketa
idatzi (zko) exercice de solas-ariketa

conversation
examen oral ahozko azterketa

examinateur aztertzaile
exercice de bihurtze-ariketa

examinatzaile
conversion

examiner aztertu exercice de zuzentze-ariketa

examinatu correction

exces de gainjeneralizazio exercice de sortze-ariketa
généralisation création

exemple adibide exercice de finkatze-ariketa

exercice ariketa fixation

exercice a trous zuriuneak exercice de irakurtze-ariketa
exercice lacunaire betetzeko ariketa lecture

exercice ariketa analitiko exercice de fonetika-ariketa
anaIytique phonétique

exercice auditif entzute-ariketa exercice de pun tuazio-ariketa

exercice ariketa kontrolatu ponctuation

controlé exercice de ebakera-ariketa
exercice hedatze-ariketa prononciation ahoskuntz ariketa

d'expansion exercice de galde/
exercice ustiatze-ariketa question- / eran tzunezko

d'exploitation -réponse ariketa
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exercice de répétition

Fran ••ais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

exercice de errepika -drill exercice libre ariketa libre
répétition errepika-ariketa

exercice oral ahozko ariketadrill de répétition

exercice de ordezkapen-drill exercice ariketa
substitution ordezkatze- structural estruktural

drill de -ariketa pattern drill
substitution

exercice de ordezkapen
expansion hedapen

substitution anitzeko drill explication azalpen
multipartite ordezkapen (=exposition)

drill de anitzeko ariketa
substitution expliquer azaldu
multi parti te (=exposer)

exercice de ordezkapen
exploitation ustiapensubstitution bakuneko drill

simple ordezkapen
exposition (a la espOSlZlOdrill de bakuneko

substitution ariketa langue) aurkeztapen

simple express ion adierazpen
exercice de itzulpen-ariketa écrite (ekintra) idatzi(zko)

traduction

exercice de transformazio-
express ion idazmen

écrite
transformation -drill écriture

drill de transformazio-
transformation -ariketa expression orale ahozko

exercice de transposizio- (ekintza) adierazpen
transposition -ariketa

expression orale mintzamen
exercice de hiztegi-ariketa (trebetasuna)

vocabulaire

exercice écrit ariketa extensif

idatzi(zko) audition entzute estentsibo
exercice formel ariketa formal extensive

exercice global ariketa global enseignement irakaskuntza

exercice gramatika-ariketa
extensif estentsibo

grammatical ariketa lecture extensive irakurketa
gramatikal estentsibo

exercice intensif ariketa 'intentsibo
extinction lraunglpen

exercice zuriuneak
lacunaire betetzeko ariketa extra- hizkuntzaz

exercice .a trous -linguistique kanpoko
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global

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

force ilokuziozko indar

F
illocutionnaire

force illocutoire

familiarisation familiarizazio
formalité formaltasun

facon de parler hizketa-modu formation hipotesi-eraketa

maniére de parler d'hypothéses

faute hutsegite forme esponente

faute ortografi
langagiere hizkuntz forma

d'orthographe hutsegite formel formal

faux apprentissage ikaskuntza formal
faux ami s sasiadiskide formel

faux débutant sasihasiberri enseignement irakaskuntza

item vrai/faux egia/faltsu item formel formal

test vrai/faux egia/faltsu test exercice formel ariketa formal

feed-back feedback langage formel hizkera formal
rétroaction formes forma
feuille de erantzun-orri alternatives alternatiboak

réponses
formes forma baliokideakfiche de róle rol-fitxa équivalentes

fiehe de travail lan-fitxa formes paralléles

filtre affeetif iragazki afektibo formule lokuzio
filtre de sortie output-iragazki locution

irteera-iragazki fossilisation fosilizazio
fixation finkapen fouille irakurketa xehe
fIuidité etorri (iz.J lecture sélective

jariotasun

fonetion funtzio

fonetion komunikazio- G
communieative -funtzio

fonetionnel généralisation jeneralizazio

analphabéte analfabeto geste keinu
fonctionnel funtzional global

approche planteamendu
fonctionnelle funtzional apprentissage ikaskuntza global

langue hizkuntza
global

fonctionnelle funtzional compréhension ulerkuntza global

syllabus syllabus
globale

fonctionnel funtzional exercice global ariketa global
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global

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

erreur globale errore global

évaluation ebaluazioa global H
globale

habilité trebetasun
méthode globale metodo global skill

question globale galdera global habitude aztura
hardware hardware

test global test global heuristique heuristiko

glossaire glosategi hypothese in terakzio-
d'interaction -hipotesi

glottodidactique glotodidaktiko elkarreraginaren
(adj') hipotesi

glottodidactique glotodidaktika hypothése de analisi
(iz.) hizkuntz l'analyse kontrastiboaren

didactique des irakaskuntza contrastive hipotesi

langues hypothese de input-hipotesi
enseignement des l'input
langues hypothése de ordena

gradation mailaketa
l'ordre naturel naturalaren

hipotesi

graduer mailakatu hypothese de irakurketa-
échelonner lecture -hipotesi

grammaire gramatika
hypothese du LAD hipotesi

mecanisme hizkuntza
générative- sortzaile- d'acquisition eskuratzeko
-transformation- -transformatzai- du langage mekanismoaren
nelle le LAD hypothése hipotesi

grammaire gramatika
1pédagogique pedagogiko

grammaire gramatika idiome lengoaia
structurale estruktural langue hizkuntza

grammaire gramatika idiotisme idiotismo
systémique sistemiko imitation imitazio

grammaire gramatika immersion murgilketa

traditionnelle tradizional index de bereizmen-indize
discrimination

groupe analogue kidekoen talde individualisa- bakoizpen
tion indibidualizazio

groupe cible xede-talde
inductif induktibo

groupe de lan-talde informant berriemaile
travail informateur
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jeu de roles

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

input input interférence in terferen tzia
entrée transfert négatif transferentzia

input input ulergarri
negatibo

compréhensi- interlangage tarteko hizkuntza
ble

instruction irakaskuntza
interlocuteur solaskide

programmée programatu internat barnetegi
enseignement
programmé intonation intonazio

instructions argibideak IPA (International IPA (International
intégration integrazio Phonetic Alphabet Phonetic Alphabet

= alphabet = alfabeto jonetiko
intégré phonétique internarional)

enseignement irakaskuntza
international)

intégré integratu item item

méthode metodo integratu item de ezagutze-item
intégrée reconnaissance

skills intégrés trebetasun
item de réponse bi aukerako itemintegratuak
alternative

integrative
item de réponse erantzun

approche plan teamend u structurée egituratuzko
intégrative integratibo item

conciliation adoste integratibo item discret item diskretu
intégrative

motivation motibazio item vrai/faux egia/faltsu item

intégrative integratibo

intelligibilité ulergarritasun

intensif J
audition entzute intentsibo
intensive

cours intensif ikastaro trinko
jeu d'adaptation girotze-joko

enseignement irakaskuntza jeu de lasaitze-joko
intensif trinko décontraction

exercice intensif ariketa intentsibo jeu de langage hizkuntz joko
lecture intensive irakurketa

jeu de mots hitz jokointentsibo

interaction elkarreragin jeu de roles rol-joko
interakzio jeux de róle
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kinésie

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

LAD hypothése LAD hipotesi
hypothése du hizkuntza

K mecamsme eskuratzeko
d'acquisition du mekanismoaren
langage hipotesi

kinésie zmesia langage lengoaia
kinésique (iz') paralinguis tika mintzaira
cinésie

kinésique (adj') paralinguis tiko
langage gorputz-

corporel -mintzaira
paralinguis tiq ue zinesiko

(adj') langage familier lagunarteko
langue familiere hizkera

langage formel hizkera formal

L langage hizkuntza tekniko
technique

LI Hl
langue technique

premiére langue lehen hizkuntza langue lengoaia
idiome hizkuntza

L2 H2
langue seconde bigarren langue (os. parole) hizkuntza (vs.
deuxiérne langue hizkuntza hirketa)

laboratoire laborategi audio- langue hizkuntza

audio-actif -aktibo artificielle artifizial

laboratoire audio- entzun- langue cible xede-hizkuntza
-correctif -ihardunezko langue d'arrivée

laborategi
langue hizkuntza arrunt

laboratoire laborategi audio- commune hizkuntza erkide
audio-actif -aktibo langue usuelle
comparatif konparatibo langue courante

laboratoire de hizkuntz langue de départ iturburu-
langues laborategi langue source -hizkuntza

laboratoire de irakurketa- langue écrite hizkuntza idatzi

lecture -laborategi langue atzerriko
étrangere hizkuntza

laboratoire baliabide hizkuntza arrotz
multi-media anitzeko

laborategi langue familiere lagunarteko
langage familier hizkera

LAD (Language LAD (Language langue hizkuntzaAcquisition Device Acquisition Device fonctionnelle funtzional= mécanisme = hirkuntra
d'acquisition du eskuratzeko langue hizkuntza
langage) mekanismo) internationale in ternazional
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livre au programme

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

langue ama-hizkuntza lecture en gainetikako
maternelle diagonale irakurketa

langue moderne hizkuntza berri
lecture intégrale

langue nationale hizkuntza lecture en puzzle erako

nazional puzzle irakurketa

langue naturelle hizkuntza natural lecture irakurketa
extensive estentsibo

langue orale ahozko hizkuntza
langue parlée ahozko mintzaira lecture intensive irakurketa

intentsibo
langue orale berezko hizkera

spontanée lecture rapide irakurketa las ter

langue seconde H2 lecture sélective irakurketa xehe
L2 bigarren fouille
deuxiéme langue hizkuntza

lecture irakurketa isil
langue source iturburu- silencieuse
langue de départ -hizkuntza

lecon eskola
langue standard hizkuntza classe klase

standard cours

langue hizkuntza tekniko lecon (gaia) ikasgai
technique

langage technique lexique hiztegi
vocabulaire lexiko

langue usuelle hizkuntza arrunt
languc courante hizkuntza erkide libre
langue commune

composition idazlan libre
langue bertako hizkuntza libre

vernaculaire rédaction libre
lanterne de proiektore écriture libre idazketa libre

projection
projecteur exercice libre ariketa libre

lapsus lapsus réponse libre erantzun libre
lecteur irakurle lingua franca lingua franca
lecture (ekintea) irakurketa linguistique hizkuntzalaritza
lecture (gaia) irakurgai appliquée aplikatu

lecture a haute irakurketa ozen lire irakurri
voix

lecture a voix lisibilité irakurgarritasun
haute livre au testuliburu

lecture irakurgai programme ikasliburu
echelonnée mailakatu manuel
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livre brouillé

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

livre brouillé jauzikako matériel écrit ma terial ida tzi
irakurliburu

matériel material grabatu
locuteur hiztun enregistré
parleur

matiere edukinsujet parlant
contenu

locuteur natif jatorrizko hiztun
maxime esaera

locution lokuzio dicton
formule

mémorisation memorizazio
LSP (Languages LSP (Languagesfor

mémoriser memorizatufor Special Special Purposes;
Purposes; Languages for mentalisme mentalismo
Languages for Specific Purposes =

méthode metodoSpecific Purposes = xede berezietarako
langues de hirkuntzak} méthode active metodo aktibo
spécialité)

méthode metodo analitiko
anaIytique

M méthode artikulazio-
articulatoire -metodo

machine a irakasmakina méthode audio- metodo audio-
enseigner -active -aktibo

macrolinguisti- makrolinguis tika
méthode audio- entzun-
-corrective -ihardunezko

que metodo
maitrise de la hizkuntzaren méthode audio- metodo audio-

langue menderapen -active -aktibo
maniere de hizketa-modu comparative konparatibo

parler méthode audio- metodo
facon de parler -orale audiolingual
manuel testuliburu méthode
livre au ikasliburu auodiolinguale
programme méthode mim-

-mem
matériaux material méthode
matériel ikasmaterial d'imitation-

matériel audio
-mémorisation

entzunezko
material méthode audio- metodo

-visuelle estruktural-
matériel material osagarri méthode -global

complémentai- structuro- ikus-entzunezko
re -globale metodo

matériel de base oinarrizko méthode de kasuaren metodo
material situations
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multiple

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

méthode directe metodo zuzen rmcro- mikroelkarrizketa

méthode globale metodo global
-conversation mikrosolas

micro-dialogue
méthode gramatika- micro- mikroirakaskun-

grammaire- -itzulpenezko -enseignement tza
-traduction metodo

méthode metodo integratu
mi mi que (iz.) mimika

intégrée mise en komunztadura

méthode mim- metodo
commun

-mem audiolingual mnémotechni- mnemoteknia
méthode que
audiolinguale modele ereduméthode audio-
-orale pattern

méthode patron

d'imitation- modele de monitorearen
-mémorisation controle teoria

méthode metodo natural monitorearen

naturelle eredu

méthode metodo nozional- moniteur monitore

notionnelle- -fonctionnelle monolingue elebakardun
-funtzional unilingue elebakarreko

méthode par aurkakotasun monolinguisme elebakartasun
oppositions fonologikoen unilinguisme
phonologiques metodo

mot dé gako-hitz
méthode metodo

mot d'espritsituationnelle situazional ateraldi

méthode metodo motivation motibazio

structurale estruktural motivation motibazio

méthode metodo
instrumentale ins trumen tal

structuro- estruktural- motivation motibazio
-globale -global intégrative integratibo

méthode audio- ikus-entzunezko
-visuelle metodo moyen baliabide

méthode metodo multilingue eleaniztun

traditionnelle tradizional plurilingue

méthode verbo- hizketa-tonuzko multilinguisme eleaniztasun

-tonale metodo plurilinguisme

systérne verbo- multiple
-tonal

épreuve a choix aukera anitzeko
méthodologie metodologia multiple proba
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multiple

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

question a choix aukera anitzeko notion nozio
multiple galdera notionnelleQCH AAG

approche plan teamend u
notionnelle nozional

N syllabus syllabus nozional
notionnel syllabus nozional-

natif jatorrizko syllabus -funtzional
notionnel-locuteur natif jatorrizko hiztun -fonctionnel

naturel notionnelle-
approche ikuspegi natural -fonctionnelle

naturelle plan teamend u approche plan teamend u
natural notionnelle- nozional-

hypothése de ordena -fonctionelle -funtzional
l'ordre naturel natural aren méthode metodo nozional-

hipotesi notionnelle- -funtzional
langue naturelle hizkuntza natural -fonctionelle

méthode metodo natural
syllabus syllabus nozional-

naturelle
notionnel- -funtzional
-fonctionnel syllabus nozional

négociation negozlazlO syllabus
notionnel

niveau maila
noyau commun nukleo erkide

niveau avancé maila aurreratu
niveau supérieur goimaila

niveau ikaskuntz maila O
d'apprentissage

niveau débutant oinarrizko maila objectif helburu
mveau objets réels benetako gauzak

élémentaire
option aukera

niveau tarteko maila choix
intermédiaire oral ahozko

niveau seuil atalase-maila verbal

niveau maila aurreratu communication ahozko.
supérieur goimaila orale komunikazio

niveau avancé composition mintzalan
non-directivité ez-direkti botas un orale

norme arau compréhension entzurnen
orale entzunezko

note kalifikazio com préhension ulermen
nota auditive
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phase de présentation

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

épreuve orale ahozko proba parole (ekiniza) hizketa

examen oral ahozko azterketa parole (gaitasun mintzamen

exercice oral ahozko ariketa
Jisikoa)

expression orale ahozko
parole (os. langue) hizketa (os.

(ekintra} adierazpen
hirkuntra)

expression orale mintzamen
passer gainditu
réussir

(trebetasuna) étre recu (d un
langue orale ahozko hizkuntza examen)
langue parlée ahozko min tzaira passif
langue orale berezko hizkera

connaissance ezagutza pasibospontanée
passive ezagu tza hartzaile

pratique orale ahozko praktika
controle passif kontrol pasibo

ordre eskurapen-ordena
d'acquisition skill passif trebetasun pasibo

orthoépie
skill de réception trebetasun

ortoepeia hartzaile
orthographe ortografia vocabulaire hiztegi pasibo
output output passif
sortie patron eredu
ouvrage de kontsulta-Iiburu pattern

référence modele

pattern drill ariketa

p exercice estruktural
structural .

perception entzunezko
paire minimale gutxicnezko pare auditive hautemate
panneau mural horrna-irudi entzunezko

paralinguistique paralinguis tiko
pertzepzio

(adj') zinesiko performance performan tzia
kinésique (adj') périphrase perifrasi
paraphrase parafrasi circonlocu tion itzulinguru

parcourir gainetiko périscolaire eskolaz kanpoko
lecture en irakurketa
diagonale phase etapa

lecture intégrale étape fase

parler hitz egin phase de mise praktika-etapa

parleur hiztun
en pratique

sujet parlant phase de aurkezpen-etapa
locuteur présentation
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phase de production

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

phase de ekoizpen-etapa premiere langue Hl
production produkzio-etapa Ll lehen hizkuntza

praktika libre
prévention errore- pre ben tzio

phonétique fonetika d'erreurs
corrective zuzentzaile

procédure prozedura
phrase modele esaldi eredu

production berezkophrase patron
spontanée produkzio

phrases esaldi nahasiak berezko ekoizpen
mélangées professeur irakasle

plan de lecon ikasgai-eskema enseignant

plan de syIlabus syllabusaren professeur de hizkuntz irakasle
diseinu langues

plan de travail lanerako eskema profil de performantzi
performance profil

plurilingue eleaniztun programmation programaziomultilingue

plurilinguisme eleaniztasun
programme murgiltze-

multilinguisme
d'immersion -programa

ponctuation puntuazio
programme programa lineal

linéaire
score

ponctuation puntuazio
programme programa

ramifié adarkatu
minimale rmrumo

gutxienezko progrés aurrerapen
puntuazio progression

pragmatique pragmatiko progresser aurreratu
(adj') projecteur proiektore

pragmatique pragmatika lanterne de

(ie.) projection
,

projecteur episkopio
pratique (iz.) praktika d'objets opakoen

pratique praktika opaques proiektore
contrólée kontrolatu épiscope

pratique de zuzentasun- projection proiekzio

correction -praktika prononciation ebakera
diction ahoskuntza

pratique de la mintzapraktika
pronosticconversation lragarpen

pratique écrite idatzizko praktika
pronostiko

proverbe atsotitz
pratique orale ahozko praktika adage errefrau
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réponse

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

proxemique (iz.) proxemika rédaction idazketa

psychodrame psikodrama
(ekintea)

psycholinguisti- psikolinguistika
rédaction idazlan

(ondorioa)
que (iz.) composition

(ondorioa)

Q rédaction idazlan
contrólée kontrolatu

composition
QCM AAG contrólée
question a choix aukera anitzeko

rédaction idazlan gidatumultiple galdera dirigée
question galdera composition

question galdera (teste tan)
dirigée

stem rédaction libre idazlan libre

question fermée galdera objektibo
composition libre

question objective galdera itxi redondance erred undan tzia

question globale galdera global réformulation hizkuntzbarneko

question ouverte galdera
traduction itzulpen

question subjektibo
intralinguale birformulazio

subjective galdera ireki registre erregistro

question aldez aurreko regroupement lekutze
préalable galdera remue- brain storming

question galdera zehatz -méninges idei jasa
spécifique brain-storming

questionnaire galdesorta rendement etekin

renforcement indartze

R
errefortzu

renforcer indartu

réaction erantzun fisiko répéter errepikatu
phisique totale oso répétition errepika

recentrer berrarira tu répétition taldeko errepika
récitation errezitazio collective

réciter errezitatu répétition atzekoz aurrerako
régressive kateamendu

reconstitution testuen
de textes berrosaketa répondre erantzun (ad.)

recyclage birziklapen réponse erantzun (iz.)
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réponse correcte

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

réponse correcte erantzun zuzen série d'actions ekintza-serie
(testetan) série de Gouin Gouin-en serie

réponse exacte erantzun zuzen silent way bide isil
erantzun eredu

simulation simulazio
réponse fermée erantzun itxi

situation egoera
réponse libre erantzun libre

situation komunikazio-
réponse ouverte erantzun ireki communicative -egoera

résolution de problema- situationnel
problemes -konponketa

approche ikuspegi
résultat emaitza situationnelle situazional

I résumé laburpen
plan teamend u
situazional

rétention gordetze contexte egoerazko
erretentzio situationnel testuinguru

rétro-projecteur gardenki- contexte de
-proiektore situation

contexte social
rétroaction feedback
feed-back drill situationnel egoera bidezko

réussir gainditu
drill

passer enseignement irakaskuntza
étre recu (il un situationnel situazional

examen)
méthode metodo

réussite lorpen situationnelle situazional

réviser berrikusi syllabus syllabus
errepasatu situationnel situazional

rhéme (os. théme) ga1degai skill trebetasun
commentaire (os. habileté

topique]
skill actif trebetasun
skill de sortzaile

S production trebetasun aktibo

skill de trebetasun

saisie harrera réception hartzaile
skill passif trebetasun pasibo

salle de classe ge1a
classe ikasge1a skills intégrés trebetasun

integratuak
score puntuazio
ponctuation sociolinguisti - soziolinguistika

sélection hautapen
que (iz.)

choix software software
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syl1abus synthétique

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

sortie irteera support audio- ikus-entzunezko
output output -visuel baliabide

sous-texte testu iragazki support baliabide
texte-filtre auxiliaire lagungarri

stem galdera support baliabide tekniko
question technique
stimulus eragmgarn

support visuel ikusizko baliabideamorce estimulu
dé auxiliaire visuel

stratégie estrategia surveillance monitoretza
controle

stratégie komunikazio-
communicative -estrategia syIlabus syllabus

stratégie de
syIlabus syUabus analitikocommunication

stratégie ikaskuntz
anaIytique

d'apprentissage estrategia syIlabus syllabus

structural
communicatif komunikatibo

approche ikuspegi syIlabus syllabus zikliko

structurelle estruktural cyclique

planteamendu syIlabus syllabus
estruktural fonctionnel funtzional

exercice ariketa syIlabus syllabusstructural estruktural
pattern driU grammatical gramatikal

grammalre gramatika syIlabus linéaire syllabus lineal

structurale estruktural syllabus
aurrerakor

méthode metodo
structurale estruktural syIlabus syllabus nozional

notionnel syllabus nozional-
syllabus syllabus syllabus -funtzional

structural estruktural notionnel-

structuro-global estruktural-global -fonctionnel

style estilo syIlabus syllabus
situationnel situazional

suggestopédie sugestopedia
syIlabus syllabus

sujet (adierazpen gal structural estruktural
batena) syllabus

structurel
sujet parlant hiztun
parleur syIlabus syllabus sintetiko
locuteur synthétique
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synthétique

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

synthétique sintetiko technique de la zinta irekiaren

plan teamend u
bande édatée teknika

approche
synthétique sintetiko technique teknika gizatiar

syIlabus syIlabus sintetiko humaniste teknika
synthétique humanista

systématisation sistematizazio test test

systeme d'unités unitate
épreuve objective proba objektibo

capitalisables metagarrizko test a éléments elementu
sistema discrets diskretuen test

systeme multi- komunikabide test Cloze Cloze test
-media anitzeko sistema

test critériel erizpidearensystéme
multimedia araberako test

systeme verbo- hizketa-tonuzko test lorpen-test
-tonal metodo d'acquisition

méthode verbo- test d'aptitude gaitasun-test
-tonale

test de test global
communicati-

T vité
test global

table de ordezkatze-taula
test de controle kontrol-test

substitution test de diagnos tiko- test

tableau arbel magnetiko diagnostique

magnétique test de niveau maila-test

tache zeregm test de performantzi test
ataza performance

tache de komunikazio test de progres aurrerapen-test
communication egituratuzko
structurée ataza test de lekutze-test

tache de hizkuntz
regroupement

manipulation manipulazioko test étalonné test normaldu
linguistique ataza test standardisé test standartu

taux de zail tasun -indize test formatif test formatibo
difficulté test global test global

technique (ie.) teknika test de
communicativité

technique ikus-en tzunezko
test puraudio- visuelle teknika test puru

technique ikas teknika test vrai/faux egia/faltsu test
d'étude ikas teko teknika texte testu
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unilinguisme

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

texte benetako testu traduction hitzez hitzeko
authentique littérale itzulpen

texte construit testu prestatu
itzulpen literal

texte fabriqué traduction aldibereko

texte filtré
simultannée itzulpen

testu erraztu interprétation
texte lavé simultannée
texte-filtre testu iragazki traduire itzuli
sous-texte

theme alderan tzizko
transfert transferen tzia

(itrulpenean) itzulpen transfert informazio-

théme (vs. rhéme) mintzagai
d'information -transferentzia

topique (os. transfert négatif interferentzia
commentaire) interférence transferentzia

ton (alderdi tonu (alderdi negatibo

psikologikoak) psikologikoak) transfert positif transferen tzia

ton (maiztasun- tonu (mairtasun- positibo

-aldaketa) -aldaketa) transposition transposizio
ton émotif tonu hunkigarri travail d'équipe talde-irakaslan
ton mélodique tonu melodiko (irakasleena)

ton relatif tonu erlatibo travail de talde-lan

topique (vs. mintzagai
groupe

travail en groupe
commentaire)

théme (os. rhéme) travail de errekuperatze-Ian

tour esakera
rattrapage erreku perazio-Ian

tournure travail dirigé praktika gidatu

.traditionnel travail en paires bikote-Ian

klase tradizional travail par binakako lancours
couplestraditionnel eskola tradizional

grammalre gramatika travail bakarkako lan
tradi tionnelle tradizional individuel

méthode metodo
traditionnelle tradizional U

traduction itzulpen

traduction hizkuntzbarneko unilingue elebakardun
intralinguale itzulpen monolingue elebakarreko

réformulation birformulazio
unilinguisme elebakartasun

traduction libre itzulpen libre monolinguisme
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unité capitalisable

Francais Euskara Francais EuskaraFrantsesa Frantsesa

unité unitate metagarri vérification egiaztapen
capitalisable controle kontrol

unité didactique unitate didaktiko vernaculaire bertako

version itzulpen zuzen

V vocabulaire hiztegi
lexique lexiko

valeur balio vocabulaire actif hiztegi aktibo
variété de hizkuntzaren

langage barietate vocabulaire hiztegi pasibo

variété de parole hizketaren
passif

barietate vocaliser ahoskatu

verbal ahozko vrai
oral

verbal
item vrai/faux egia/faltsu item

aditz-
(aditzerkoa) aditzezko test vrai/faux egia/faltsu test

170



INGELESA-EUSKARA





agreement (sintaxian)

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

active aktibo

A active control kontrol aktibo

active ezagutza aktibo

academic year ikasturte
knowledge ezagu tza sortzaile

productive
school year knowledge

accent (eskualde doinu active learning ikaskuntza aktibo
batekoa)

active method metodo aktibo
accent (prosodikoa azentu

nahi; ortografikoa) active skill trebetasun
stress productive skill sortzaile

(intentsitaterkoa} trebetasun aktibo
pitch (tonikoa) active hiztegi aktibo
accidental error ustegabeko errore vocabulary
random error ausazko errore activity (ekintza- iharduera

accommodation akomodazio -multeoa)

egokiera activity aktibotasun

accuracy zuzentasun (kual itatea)

correctness adage atsotitz
proverb errefrau

accuracy zuzentasun-
practice -praktika adapt moldatu

accuracy work adaptation moldaera
achievement lorpen adaptation game girotze-joko
attainment

addition error gehikuntzazko
achievement lorpen-irabazte errore

gain additional material osagarri
achievement test lorpen-test material
attainment test complementary

material
acquire eskuratu

adult learner ikasle heldu-az jabetu
ikasle nagusilortu

acquisition jabetze
advanced level maila aurreratu

goimaila
eskurapen

affective filter iragazki afektibo
acquisition eskurapen-ordena

agreement komunztaduraorder
(didaktikan)

action series ekintza-serie
komunztaduraGouin series Gouin-en serie agreement

(sintaxian)
activate aktibatu concord
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aid

-
English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

aid baliabide aptitude gaitasun
lagungarri aptitude test gaitasun-test

aim helburu prognostic test
goal articulatory artikulazio-
objective method -metodo
alternate forms forma baliokideak artificial hizkuntza
equivalent forms language artifizial
parallel forms auxiliary
alternate bi aukerako item language

response item ask galdetu
alternative aukera assessment ebaluazio
choice evaluation
option assimilation asimilazio
alternative forma attainment lorpen

forms alternatiboak achievement
analogy analogia attainment test lorpen-test

analytic plan teamend u achievement test
approach analitiko attitude Jarrera

analytic syIlabus syllabus analitiko audio-active laborategi audio-
laboratory -aktibo

analytic(al) analitiko entzun-
analytic(al) ariketa analitiko -ihardunezko
exercise laborategi

analytic(al) metodo analitiko audio aid entzunezko

method baliabide

andragogic(al) andragogiko
audio-active audio-aktibo

entzun-
andragogy andragogia -ihardunezko

anomie anorrua audio-active audio-aktibo
comparative konparatibo

answer (ad.) erantzun (ad.)
audio-active metodo audio-

answer (ir.} erantzun (iz.) comparative -aktibo
response method konparatibo
answer sheet erantzun-orri audio-active laborategi audio-

applied hizkuntzalaritza comparative -aktibo

linguistics aplikatu laboratory konparatibo

approach plan teamend u audio-active metodo audio-
method -aktiboikuspegi entzun-

appropriacy egokitasun -ihardunezko
appropriateness metodo
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background (os. focus)

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

audio-lingual audiolingual aural material entzunezko
aural-oral material
oral/aural

aural-oral audiolingual
audio-lingual plan teamend u audio-lingual

approach audiolingual oral/aural
aural-oral ikuspegi

aural-oral plan teamend uapproach audiolingual
approach audiolingual

audio-visual ikus-en tzunezko audio-lingual ikuspegi

audio-visual aid ikus-en tzunezko
approach audiolingual

AVA baliabide aural-oral metodo

audio-visual metodo
method audiolingual

method estruktural-
audiolingual

method
structural global -global mim-rnem

method ikus-entzunezko method
metodo mlmlCry-

audio-visual ikus-entzunezko -mernorisation
technique teknika method

audiolingual metodo authentic text benetako testu
method audiolingual

autodidact autodidaktaaural-oral method
self-taught (adj')mim-mem

method automatism automatismo
rrurrucry-

ikaskuntza-rnernorisation autonomous
method learning autonomo

audiolingualism audiolinguismo auxiliary hizkuntza

auditive
language artifizial

entzun- artificial language
auditory entzunezko

auditory entzunezko
AVA ikus-entzunezko

discrimination bereizmen
audio-visual aid baliabide

(gaitasuna) availability eskuragarritasun

auditory entzunezko
discrimination bereizkuntza

B(ekintza}
auditory entzunezko

perception hautemate backchaining atzekoz aurrerako
entzunezko backward build- kateamendu

pertzepzio -up

aural entzumen background (os. mintzagai
comprehension entzunezko focus)

listening ulermen topic (os. comment)
com prehension theme (os. rheme)
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basic material

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

basic material oinarrizko calque kalko
material loan translation

basque language euskaltegi case method kasuaren metodo
school

chat berriketaeuskaltegi

basquization euskald un tze checking egiaztapen
verification kontrol

battery of tests test-bateria
choice aukera

become literate alfabetatu alternative
(norbera) option

beginner hasiberri choice hautapen
selection

behavioural performantzi
objective helburu choral taldeko errepika

performance repetition
objective chorus repetition

instructional circumlocution perifrasi
objective periphrasis itzulinguru

biculturalism kulturbitasun periphrases

bilingual elebidun class eskola
lesson klase

bilingualism elebitasun class (taldea) ikastalde
blank-filling zuriuneak classmaster klaseko zinta
gap-filling betetzeko ariketa master
body language gorputz- classroom gela

-rnintzaira ikasgela

brain-storming brain storming classroom klaseko zuzenketa
idei jasa correction

branching programa closed-ended galdera objektibo
programme adarkatu question galdera itxi

briefing argibideak emate
objective question
closed-ended test
item

e objective test item

closed-ended erantzun itxi
response

CAl Ordenadorez fixed response
Computer assited lagundutako item
instruction irakaskuntza Cloze test Cloze testComputer OL!
assisted learning code alternation kode-alternantzia

CAL kode-txandaketa
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computer assisted instruction

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

code switching kode-aldaketa communicative efektu

sustraikide
effect komunikatibo

cognate

cognitive
communicative komunikazio-

plan teamend u function -funtzio
approach kognitibo

cognitive code ezagu tzazko communicative komunikazio-
approach planteamendu situation -egoera

coherence koherentzia communicative syllabus
syllabus komunikatibo

colloquial lagunarteko
communicative test globalspeech hizkera

informal speech test
global test

combining konbinazio- integrative test
exercise -ariketa

community taldeko hizkuntz
comment (vs. galdegai language ikaskuntza

tapie) learning
focus (vs. complementary material osagarri

background) material
rheme (vs. theme) additional
common core nukleo erkide material

common hizkuntza arrunt completion osatze-ariketa
language hizkuntza erkide exercise

communication ariketa composition idazketa

exercise komunikatibo [ekintra]

komunikazio- composition idazlan
-ariketa essay

communication komunikazio- comprehensible input ulergarri
gap -hutsune input

komunikazio-
-hutsarte comprehension ulermen

(ahalmena)
communication komunikazio-

comprehension ulerkuntzastrategy -estrategia
(ekintza)

communicative komunikazio- comprehension ulertze-ariketa
activity -iharduera exercise

communicative plan teamend u computer ordenadorez
approach komunikatibo assisted lagundutako

communicative komunikazio- instruction irakask untza
competence -gaitas un computer assisted OL!

learning
communicative drill CAl

drill komunikatibo CAL
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concord

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

concord kornunztadura conversation solas-ariketa
agreernent exercise

(sintaxian)
conversiorr bihurtze-ariketa

content edukin exercise
teaching points

conversational . elkarrizketa -
content analysis edukinaren analysis -analisi

analisi
correct (ad.) zuzendu

context testuinguru
correct (adj') egokienvironrnent

zuzen
contextualise tes tuinguruan

correcting zuzenketaJarn
correctionkontestualizatu

(ekintza)
contextualised testuinguruan

correction zuzen tze-ariketadrill jarritako drill
con tex tualizing exercise
drill corrective fonetika

contextualiza - testuinguruan phonetics zuzentzaile
tion jartze correctness zuzentasun
continuous etengabeko [eeaugarria}

assessment ebaluazio accuracy

ebaluazio jarrai counselling aholku bidezko
contrastive analisi learning ikaskuntza

analysis kontrastibo course (denboraldi ikastaro
contrastive analisi laburrekoa)

analysis kontrastiboaren course ikastaro
hypothesis hipotesi (denboraldia)

I

control exercise kontrol-ariketa course design programazio
controlled idazlan prograrnrne

composition kontrolatu design

controlled ariketa kontrolatu course partehartzaile
exercise participant

controlled praktika creation sorkuntza

practice kontrolatu creative sorrnenezko
construction eraikuntza

controlled idazketa
writing kontrolatu creative sortze-ariketa

exercise
conversation elkarrizketa
talk solas creativeness sorrnen

autu creativity
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EAP (English for Academic Purposes)

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

criterion- erizpidearen dictation diktaketa
-referenced araberako test diction cbakera
test pronunciation ahoskuntza

cross-sectional zcharretarako didactics didaktika
study azterketa teaching

cue eragmgarn difficulty index zailtasun-indize
stimulus estimulu

diglossia diglosiaprompt

cue card txartel diploma agln

flash card eragmgarn
qualification

flashcard direct method metodo zuzen

curriculum syl!abus discourse berbaldi
syllabus discourse berbaldiaren
curriculum curriculum analysis analisi

cut-off score puntuazio discrete item item diskretu
rrurumo discrete-point elementu

gu txienezko test diskretuen test
puntuazio

discrimination bereizkuntza
cyclical planteamendu (ekintza)

approach zikliko
spiral approach ikuspegi zikliko discrimination bercizmen

(gaitasuna) diskriminazio
cyclical syIlabus syllabus zikliko

discrimination bereizrnen-indizespiral syl!abus
index

discussion eztabaida
D (=informal debate)

distortion distortsio
de-briefing ondorioak distractor distraigarri

ateratze
double response erantzun

debate debate drill bikoitzeko drill
deductive deduktibo dramatization dramatizazio
deductive ikaskuntza drill dril!

learning deduktibo
learning by

deduction E
developmental garapen-errore

error EAP (Englishfor EAP (Englishfor

diagnostic test diagnos tiko- tes t Academic Academic Purposes
Purposes) = xede

dialogue frame solaserako akademikoetarako
eskema ingeles)
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eclecticism

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

eclecticism eklektizismo ESP (Englishjor ESP (Englishjor

EGP (English jor EGP (Englishjor
Special Purposes or Special Purposes;
Englishjor Specific Englishjor Specifzc

General Purposes) General Purposes = Purposes) Putposes == xede
xede orokorretako berezietarako
ingeles) ingeles)

elementary level oinarrizko maila essay idazlan
elicit elizitatu composition

esan erazi (ondorioa)

elicitation elizitazio euskaldunberri euskaldunberri
eliciting non-native

speaker of
emotive tone tonu hunkigarri basque

empathy enpatia euskaldunzahar euskald unzahar

emphasis enfasi native basque
speaker

emphatic stress intentsitate-
euskaltegi euskaltegi-azentu
basque language

enabling skill trebetasun school
micro-skill gaitzaile

evaluate ebaluatupart skill

entry test sarrera-proba evaluation ebaluazio
assessment

environment testuinguru
context evaluation irakurketazko

. . through ebaluazio
environment mguruglro reading
setting mgurune

EOP (Englishjor EOP (Englishjor
evening class gaueskola

Occupational Occupational
evening school

Purposes) Purposes = laneko exam azterketa
ingeles) examination examina

epidiascope epidiaskopio examine aztertu

episcope episkopio examinatu

opakoen examinee azterketari
proiektore

examiner az tertzaile
equivalent forma baliokideak examinatzaile

forms
parallel forms example adibide
alternate forms instance

error errore exercise ariketa

error analysis errore-analisi expansion hedapen

error prevention errore- pre ben tzio expansion drill hedapen-drill
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free composition

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

expansion heda tze-ariketa fixed response erantzun itxi
exercise item

explain azaldu
closed-ended

(=expound)
response

explanation azalpen
fixing exercise finkatze-ariketa

(= exposition) flash card txartel

exploitation ustiapen
cue card eragmgarn
flashcard

exploitation ustiatze-ariketa fluency etorri (ir.)
exercise jariotasun

exponent esponente fluency practice mintzapraktika
language form hizkuntz forma

exposure esposlzlO
focus (vs. galdegai

background)
aurkeztapen comment (vs.

extensive entzute estentsibo topic}
listening rheme (os. theme)

extensive irakurketa foreign atzerriko
reading estentsibo language hizkuntza

hizkuntza arrotz
extensive irakaskuntza

teaching estentsibo formal formal

extinction lraunglpen formal exercise ariketa formal

extralinguistic hizkuntzaz formal irakaskuntza
kanpoko instruction formal

formal learning ikaskuntza formal

F formal speech hizkera formal

formality formaltasun

false beginner sasihasiberri formative ebaluazio

false cognate sasiadiskide evaluation formatibo

. faux ami formative test test formatibo
false friend

formula lokuzio
familiarization familiarizazio formulaic

fast reading irakurketa las ter expression
routine

feedback feedback forward aurrekoz atzerako
filler betegarri (iz.) chaining kateamendu

first language HI fossilization fosilizazio
Ll lehen hizkuntza free idazlan libre
fixation finkapen composition
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free exercise

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

free exercise ariketa libre global ulerkuntza global

free practice ekoizpen-etapa
comprehen-

production stage prod ukzio-eta pa
sion

praktika libre global error errore global

free response erantzun libre global exercise ariketa global

free response erantzun ireki global learning ikaskuntza global
item

global method metodo globalopen-ended
respon se global question galdera global

free translation itzulpen libre global test test global
free writing idazketa libre integrative test

communicative
function funtzio test

functional planteamendu glossary glosategi
approach funtzional

goal helburu
functional analfabeto alm

illiterate funtzional objective

functional hizkuntza Gouin series ekin tza -serie
language funtzional action series Gouin-en serie

functional syllabus gradation mailaketa
syIlabus funtzional grading

sequencmg

grade (ad.) mailakatu
G grade (iz.) kalifikazio

mark (iz.) nota
gap-filling zuriuneak graded reader irakurgai
blank-filling betetzeko ariketa mailakatu

generalization jeneralizazio grammar- gramatika-

generative- gramatika
-translation -itzulpenezko

-transformatio- sortzaile- method metodo

nal grammar -transforma tzai- grammatical gramatikazko
transformational- le analysis analisi
-generative analisi gramatikal
grammar grammatical gramatika-ariketaTG (or TGG) exercise ariketa

gestural keinuzko gramatikal
communica- komunikazio grammatical syllabus
tion syIlabus gramatikal

gesture keinu group activity talde-iharduera
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instance

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

group work talde-lan illocutionary ilokuziozko indar

guided idazlan gidatu
force

composition imitation imitazio

guided practice praktika gidatu immersion murgilketa

guided writing idazketa gidatu
. .

murgiltze-rmmersron
program -programa

H
implicational inplikaziozko

analysis mailaketa
implicational

habit aztura scaling

habit formation az tura -eraketa improvising inpro bisazio-

habit-formation exercise -ariketa

hardware hardware individual drill banako drill

hearing (saioa) entzunaldi individual work bakarkako lan

hearing entzumen individualisation bakoizpen

(zentzumena) indibidualizazio

heuristic heuristiko individualized irakaskuntza
instruction bakoiztu

humanistic planteamendu
inductive induktiboapproach gizatiar

plan teamend u inductive ikaskuntza
humanista learning induktibo

humanistic teknika gizatiar learning by

technique teknika induction

humanista informal speech lagunarteko

hypothesis hipotesi-eraketa colloquial speech hizkera

formation informant berriemaile
hypothesis hipotesi- information gap informazio-

testing -egiaztapen -hutsune
informazio-
-hutsarte

1 information informazio-
transfer -transferen tzia

idiom idiotismo
idiomatic input input
expreSSlOn input input-hipotesi

illiterate analfabeto hypothesis

illocutionary act ilokuziozko instance adibide
egintza example
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instructional objective

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

instructional performantzi intensive irakaskuntza
objective helburu teaching trinko

performance
interaction elkarreraginobjective

behavioural interakzio

objective interaction elkarreraginaren

instructions argibideak analysis analisi
rubric in terakzio-analisi

instrumental motibazio interaction interakzio-
motivation instrumental hypothesis -hipotesi

intake harrera
elkarreraginaren
hipotesi

integrated metodo integratu interchange elkartruke
method

integrated skills trebetasun interference in terferen tzia

integratuak negative transfer transferen tzia
negatibo

integrated irakaskuntza
teaching integratu interlanguage tarteko hizkuntza

integration integrazio interlingual hizkuntzarteko

integrative plan teamend u
error errore

approach integratibo
interlinguistic

overall
error

proficiency interlocutor solaskide
approach

integrative motibazio
intermediate tarteko maila

motivation integratibo
level

integrative adoste integratibo international hizkuntza
reconciliation language in ternazional

integrative test test global interview elkarrizketa
global test

intonation intonaziocommunicative
test intonation intonazio-ariketa

intelligibility ulergarritasun exercise

intensive course ikastaro trinko intralingual hizkuntzbarneko

intensive ariketa intentsibo
error errore

exercise IPA (Intemational IPA (Intemational
intensive entzute intentsibo Phonetic Alphabet) Phonetic Alphabet

listening = alfabeto jonetiko

intensive irakurketa
intemarional)

reading intentsibo item item
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learn by rote

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

LAD hypothesis LAD hipotesi
hizkuntza

J eskuratzeko
mekanismoaren

jigsaw listening puzzle erako
hipotesi

en tzu te-ariketa language lengoaia
speech mintzaira

jigsaw reading puzzle erako
language lengoaiairakurketa

jumbled esaldi nahasiak
(konkretua) hizkuntza

sentences language (vs. hizkuntza (vs.
scrambled speech) hizketa)
sentences language hizkuntzaren

acquisition eskurapen

K language hizkuntz
activity iharduera

key (alderdi tonu (alderdi language form esponente
psikologikoak) psikologikoak) exponent hizkuntz forma

key (intonarioan] tonu erlatibo language game hizkuntz joko

key (testetan) erantzun zuzen language lab hizkuntz

key word gako-hitz language laborategi

kinesic paralinguis tiko
laboratory

paralinguis tic zinesiko language hizkuntz
learning ikaskuntza

kinesics zinesia
paralinguistics paralinguistika language hizkuntzaren

proficiency menderapen

L language hizkuntz irakasle
teacher

Ll Hl
language glotodidaktika

teaching hizkuntz
first language lehen hizkuntza irakaskuntza
L2 H2 language variety hizkuntzaren
second language bigarren variety of barietate

hizkuntza language
labmaster laborategiko zinta

lapse lapsusmaster

LAD (Language LAD (Language lead (iz.) galdera
Acquisition Device) Acquisition Device stem (iz.)

= hizkuntza learn ikasi
eskuratzeko
mekanismo) learn by rote buruz ikasi
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learner

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

learner ikasle listening entzute

learner-centred ikaslearengan listening entzutekoardaztu activity iharduera
learning ikaskuntza

learning by ikaskuntza
listening entzumen

comprehension entzunezkodeduction deduktibo aural ulermendeductive comprehension
learning

learning by ikaskuntza listening en tzu te-ariketa
induction induktibo exercise

inductive learning

learning level ikaskuntz maila
literacy course alfabetatze-

-ikastaro
learning ikaskuntz

strategy estrategia literacy training alfabetatze

lesson eskola literal hitzez hitzeko
class klase translation itzulpen
lesson (gaia) ikasgai itzulpen literal

les son plan ikasgai-eskema live translation aldibereko

level maila
simultaneous itzulpen
interpretation

lexical item elementu lexikal
loan translation kalko

lexical set eremu lexikal calque
lexicon hiztegi

local error errore lokalvocabulary lexiko

linear programa lineal locutionary act lokuziozko
programme egintza

linear syIlabus syllabus lineal longitudinal luzetarakoprogressive syllabus
study azterketasyllabus aurrerakor

lingua franca lingua franca LSP (Languages LSP (Languagesfor
linguistic gaitasun for Special Special Purposes;

Purposes; Languages forcompetence linguistiko Languages for Specific Purposes =hizkuntz gaitasun
Specific Purposes) xede bererietarako

linguistic hizkuntz hizkunteak]
manipulation manipulazioko
task ataza LSP teaching xede

listen berezietarakoentzun
hizkuntz

listener entzule irakaskuntza
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motivation

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

mim-mem metodo

M method audiolingual
audiolingual
method

macrolinguistics makrolinguis tika aural-oral method

magnet board arbel magnetiko mlmlcry-
-memorisation

make literate alfabetatu (beste method
bat)

mark (iz.) kalifikazio
mimicry mimika

grade (iz.) nota minimal pair gutxienezko pare
marker sentence esaldi eredu misspelling ortografipattern sentence
model sentence hutsegite

master tape zinta master mistake hutsegite

material material mnemonics mnemoteknia
materials ikasmaterial

model ereduMCQ AAG pattern
multiple choice aukera anitzeko
question galdera model response erantzun zuzen

multiple choice erantzun eredu
item

model sentence esaldi eredu
meaningful drill drill esanahidun marker sentence
meaningful ikaskuntza pattern sentence

learning esanahidun modern hizkuntza berri
means baliabide language

mechanical drill drill mekaniko monitor monitore

memorization memorizazro monitor model monitorearen
memonzmg monitor theory teoria
memorize memoriza tu monitorearen

eredu
mentalism mentalismo

method metodo monitoring monitoretza

methodology metodologia monitoring test kontrol-test

micro- mikroelkarrizketa monolingual elebakardun
-conversation mikrosolas elebakarreko

micro-skill trebetasun monolingualis- elebakartasun
enabling skill gaitzaile me
part skill

mother tongue ama-hizkuntza
microteaching mikroirakaskun-
micro-teaching tza motivation motibazio
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multi-media laboratoy

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

multi-media baliabide needs analysis beharren analisi
laboratory anitzeko

negative interferentzialaborategi
transfer transferentzia

multi-media komunikabide interference negatibo
system anitzeko sistema

negotiation negoztazlO
multilingual eleaniztun

noise zarata
multilingualism eleaniztasun

non-directivity ez-direktibotasunplurilingualism

multiple choice AAG non-native euskaldunberri

item aukera anitzeko speaker of

multiple choice galdera basque

question euskaldunberri

MCQ non-verbal hitzik gabeko

multiple choice aukera anitzeko communication komunikazio

test proba norm arau

multiple ordezkapen norm arauaren
substitution ani tzeko drill referenced test araberako test
drill ordezkapen notionanitzeko ariketa nozio

notional planteamendu
approach nozional

N notional syllabus nozional
syIlabus syllabus nozional-

national hizkuntza notional- -funtzional

language nazional -functional
syllabus

native jatorrizko notional- plan teamend u
native basque euskald unzahar -functional nozional-

speaker approach -funtzional
euskald unzahar notional- metodo nozional-
native language jaiotizkuntza -functional -funtzional

native speaker jatorrizko hiztun method

natural plan teamend u
approach natural Oikuspegi natural

natural hizkuntza natural OHP gardenki-language overhead -proiektore
natural method metodo natural projector

natural order ordena objective helburu
hypothesis naturalaren alm

hipotesi goal
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paraphrase

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

objective galdera objektibo oral reading irakurketa ozen
question galdera itxi

oral test ahozko probaclosed-ended
question oral/aural audiolingual

closed-ended test audio-lingual
item aural-oral

objective test item
orthoepy ortoepeia

objective test test
test proba objektibo orthography ortografia

official hizkuntza ofizial out-of-class eskolaz kanpoko
language ou t-of-school

open-ended galdera outcorne emaitza
question subjektibo result

open-ended test galdera ireki
outputitem output

subjective output filter irteera -iragazki
question output-iragazki

subjective test
item over- gainjeneralizazio

open-ended erantzun ireki -regularization
overgeneralization

response regularizationfree response item

opinion gap eritzi-hutsune overall planteamendu
eritzi-hutsarte proficiency integratibo

option aukera
approach

integrative
alternativc approach
choice

oral ahozko
overhead gardenki-

verbal
projector -proiektore

OHP
oral ahozko

cornrnunication komunikazio

oral mintzalan P
composition

oral ahozko azterketa pair practice bikote-lan
examination pair work binakako lan

oral exercise ahozko ariketa paralinguistic paralinguis tiko

oral expression ahozko kinesic zinesiko

adierazpen parallel forms forma baliokideak
oral language ahozko hizkuntza equivalent forms
spoken language ahozko mintzaira alternate forms

oral practice ahozko praktika paraphrase parafrasi
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part skill

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

part skill trebetasun performance performantzi test
enabling skill gaitzaile test
micro-skill

periphrases perifrasi
pass (ad.) gainditu {azierketa periphrasis itzulinguru

bat) circumlocu tion

passive control kontrol pasibo perlocutionary perlokuziozko

passive ezagutza pasibo
act egintza

knowledge ezagutza hartzaile phase (iz.) etapa
receptive stage (iz.) fase
knowledge

phonetic zuzenketa
passive skill trebetasun correction fonetiko
receptive skill hartzaile

phonetics fonetika -ariketatrebetasun pasibo
exercise

passive hiztegi pasibo
phonological aurkakotasunvocabulary

opposition fonologikoen
pattern eredu method metodo
model

pitch ton u melodiko
partero drill ariketa

pitch tonu (mairtasun-pattern practice estruktural
tone -aldaketa)

pattern sentence esaldi eredu
pitch (tonikoa)marker sentence azentu

model sentence accent (prosodikoa
nahi; ortografikoa)

pedagogic(al) gramatika stress
grammar pedagogiko (intentsitaterkoa)

teaching
placement lekutzegrammar

peer group kidekoen talde placement test lekutze-test

peer teaching ikaskide arteko play on words hitz joko
irakaskuntza plurilingualism eleaniztasun

performance performan tzia mul tilingualism

performance performantzi positive transfer transferen tzia
analysis analisi positibo

performance performantzi pos ter horma-irudi
objective helburu wall picture

instructional
objective practice praktika

behavioural
objective practice stage praktika-etapa

performance performantzi
repetition stage

profile profil pragmatic pragmatiko
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questionary

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

pragmatic plan teamend u progre ss (ad.) aurreratu
approach pragmatiko

progress (iZ.) aurrerapenikuspegi
pragmatiko progresslOn

pragmatics pragmatika progress test aurrerapen-test

pre-copying aurregrabaketa progressive syllabus lineal

pre-recording syIlabus syllabus
linear syllabus aurrerakor

pre-question aldez aurreko
projection proiekziogaldera

pre-teaching a1dez aurreko projector proiektore

irakaskuntza prompt eragingarri

presentation aurkezpen-etapa
cue estimulu
stimulus

stage
pronunciation ebakera

problem solving problema- diction ahoskuntza
-konponketa

pronunciation ebakera-ariketa
procedure prozedura exercise ahoskuntz ariketa
production ekoizpen-etapa proverb atsotitz

stage prod ukzio-eta pa adage errefrau
free practice praktika libre

proxemics proxemika
production test ekoizpen-proba psychodrama psikodramaprodukzio-proba

productive ezagutza aktibo
psycholinguis- psikolinguistika

knowledge ezagu tza sortzaile
tics

active knowledge punctuation puntuazio-ariketa
exercise

productive skill trebetasun
active skill sortzaile pure test test puru

trebetasun aktibo purpose xede
proficiency test maila-test

prognosis lragarpen Qpronostiko

prognostic test gaitasun-test qualification aglflaptitude test diploma
programme programazlO question galderadesign
course design question/ answer galde/

programmed irakaskuntza exercise Ieran tzunezko
ariketainstruction programatu

programmed questionary galdesorta
learning questionnaire
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random error

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

recorded material grabatu
material

R recording . grabazio

random error ustegabeko errore recycling birziklapen
accidental error ausazko errore reduction drill murriztapen-drill
rapport elkar ulertze

redundancy erredundantzia
read (ad.) irakurri

readability irakurgarritasun
reference book kontsulta-liburu

reader irakurgai reflectiveness izaera gogoetatsu
reading reflectivity

reader (pertsona) irakurle reformulation hizkuntzbarneko

reading (ekintza) irakurketa
itzulpen

birformulazio
reading irakurmen

register (iz.) erregistrocomprehension idatzizkoaren
reading skill ulermen regularization gainjeneralizazio
reading exercise irakurtze-ariketa overgeneraliza -

reading irakurketa-
tion

over-
hypothesis -hipotesi -regularization

reading irakurketa- reinforce indartulaboratory -Iaborategi

reading skill irakurmen reinforcement indartze
reading ida tzizkoaren errefortzu
comprehension ulermen relaxation game lasaitze-joko

realia benetako gauzak remedial work errek upera tze-Ian
receptive hartzeko errekuperazio-Ian

activity iharduera repeat (ad.) errepikatu
receptive ezagutza pasibo repetition errepikakn~wledge ezagutza hartzaile
passive repetition drill errepika-drill
knowledge errepika-ariketa

receptive skill trebetasun repetition stage praktika-etapa
passive skill hartzaile practice stage

trebetasun pasibo rephrase bestela adierazi
recitation errezitazio

residential barnetegi
recite errezitatu course
recognition item ezagutze-item response erantzun (i;:;.)
recognition test ezagutze-proba answer (iz.)
reconstruction berreraikuntz result emaitza

drill drill outcome
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situation

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

retention gordetze second language H2
erretentzio L2 bigarren

review (ad.) berrikusi
hizkuntza

errepasatu second language bigarren

rheme (os. theme) galdegai acquisition hizkuntzaren

focus (us. eskurapen

background) selection hautapen
comment (us. choice

topic)

riddle igarkizun self-access irakaslerik gabe
materials lantzeko

role card rol-fitxa material

role play rol-joko self-assessment autoebaluazio
role playing
role-play self-correction autozuzenketa
roleplay

self-instruction autoikaskuntza
rote learning ikaskuntza teaching oneself
rote mekaniko
memorisation self-taught (adj') autodidakta

routine lokuzio autodidact

formulaic sequencing mailaketa
expression gradation

formula grading
rubric argibideak setting

. .
mguruglro

ins tructions environment mgurune

silent period aldi isil

S silent reading irakurketa isil

saying
silent way bide isilesaera

scanning irakurketa xehe simple ordezkapen
substitution bakuneko dril!

scheme of work lanerako eskema drill ordezkapen
school year ikasturte bakuneko
academic year ariketa

score puntuazio simplified text testu erraztu

scrambled book jauzikako simulation simulazio
irakurliburu

simultaneous aldibereko
scrambled esaldi nahasiak interpretation itzulpen

sentences live translation
jumbled

situationsentences egoera
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situational approach

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

situational ikuspegi specific galdera zehatz
approach situazional question

plan teamend u
situazional speech lengoaia

situational
language mintzaira

egoerazko
context testuinguru speech (gaitasun mintzamen

social context fisikoa)

situational drill egoera bidezko speech (vs. hizketa (vs.

driU language) hirkuntra)

situational metodo speech act hizketako egintza

method situazional speech style hizketa-modu
situational syllabus speech variety hizketaren

syllabus situazional barietate

situational irakaskuntza spelling letreiaketa
teaching situazional letraz letra esa te

skill trebetasun spelling letraz letrako

skill-getting trebatze-ariketa pronunciation ahoskuntza
activity spiral approach plan teamend u

skim-reading gainetikako cyclical approach zikliko

skimming irakurketa ikuspegi zikliko

social context egoerazko spiral syllabus syllabus zikliko

situational testuinguru cyclical syllabus

context split dialogue elkarrizketa

sociolinguistics soziolinguistika banatu

software software spokenlanguage ahozko hizkuntza

source language iturburu-
oral language ahozko mintzaira

-hizkuntza spontaneous berezko hizkera

speak hitz egin
oral language

speaker
spontaneous berezko

hiztun production produkzio

speaking hizketa
berezko ekoizpen

(ekintra) stage (iz.) etapa
speech (ekintra] phase (iz.) fase

speaking skill mintzamen standard hizkuntza
(trebetasuna) language standard

special/ specific xede standardized test normaldu

purpose berezietarako test test standartu

language hizkuntz stem (iz.) galdera
course ikastaro lead (iz.)
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systematic error

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

stimulus eragingarri subject matter gal
eue estimulu topie
prompt

subjective ebaluazio
strategy estrategia evaluation subjektibo

stress azentu subjective galdera
{intentsitaterkoa] question subjektibo

aeeent (prosodikoa open-ended test galdera ireki
nahi; ortograjikoa) item

piteh (tonikoa) open-ended

structural planteamendu
question

subjeetive test
approach estruktural item

ikuspegi
estruktural subjective test proba subjektibo

structural global estruk tural-glo bal substitution ordezkapen-drill
drill ordezkatze-

structural global metodo -ariketa
method estruktural-

audio-visual -global substitution ordezkatze-taula
method ikus-entzunezko table

metodo
suggestopedia sugestopedia

structural gramatika
grammar estruktural summary (iz.) laburpen

structural metodo summative ebaluazio global
method estruktural assessment

structural syllabus summative ebaluazio
syIlabus estruktural evaluation sumatibo

structured komunikazio summative test test sumatibo

communication egitura tuzko survival english premiazko ingeles
task ataza

structured
syIlabus syllabus

erantzun eurrieulum
response egituratuzko

item syIlabus design syllabusaren
diseinu

study (ad.; ikasi
ikasleek) estudiatu synthetic sintetiko

study (iz.; ikasketa synthetic plan teamend u
ikasleek) approach sintetiko

study skill ikas teknika synthetic syllabus sintetiko
ikasteko teknika syllabus

style estilo systematic error errore sistematiko
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systematization

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

systematization sistema tizazio teaching points edukin

systemic gramatika
content

grammar sistemiko teaching unit unitate didaktiko

team teaching talde-irakaslan

T technical aid baliabide tekniko

technical hizkuntza teknikoTPR erantzun fisiko language
total physical oso
response technique teknika

talk elkarrizketa test test
conversation solas objective test proba objektibo

autu

target group xede-talde
test (iz.) proba

target language xede-hizkuntza text testu

task zeregm text testuliburu
ataza textbook ikasliburu

task-oriented zeregmean TG (or TGG) gramatika
work zentraturiko lan generative- sortzaile-

-transformational -transforma tzaile
teach irakatsi grammar

teacher irakasle transformational-
-generative

teacher irakaslearen grammar
correction zuzenketa

theme (us. rheme) mintzagai
teacher-centred irakaslearengan topic (vs. comment)

ardaztu background (vs.

teaching didaktika
focus)

didactics threshold level atalase- maila

teaching (iz.) irakaskuntza tone tonu (mairtasun-

teaching gramatika pitch -aldaketa)

grammar pedagogiko topic gal
pedagogic (al) subject matter
grammar

teaching irakasmakina
topic (unitate interesgune

machine
didaktikoan)

teaching oneself autoikaskuntza topic (os. comment) mintzagai

self-Iearning theme (os. rheme)
background (os.

teaching point irakaspuntu focus)
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vocabulary

English Euskara English Euskaralngelesa lngelesa

topic sentence funtsezko esaldi transposition transposizio-drill
esaldi drill
adierazgarri

transposition transposizio-
total physical erantzun fisiko exercise -ariketa

response oso
true/false item egia/faltsu itemTPR

traditional class klase tradizional true/false test egia/faltsu test

eskola tradizional turn of phrase esakera

traditional gramatika
grammar tradizional

traditional metodo U
method tradizional

transfer transferentzia
unit-credit unitate metagarri

transformation transformazio-
unit-credit unitate

drill -drill
system metagarrizko

transformazio-
sistema

-ariketa

transformatio- gramatika V
nal-generative sortzaile-
grammar -transforma tzaile

genera tive- value (iz.) balio
-transformational variety of hizkuntzaren
grammar language barietate

TG (or TGG) language variety
translate itzuli verbal ahozko
translation itzulpen oral

translation itzulpen-ariketa verbal aditz-
exercise (aditzezkoa) aditzezko

translation into alderantzizko verbal hizketako jokaera
the foreign itzulpen behaviour
language verbal context hitzezko

translation into itzulpen zuzen testuinguru
the mother verification egiaztapen
tongue checking kontrol

translation out of
the foreign vernacular (adj.) bertako
language vernacular (iz') bertako hizkuntza

transparency gardenki visual aid ikusizko baliabide
(materiala)

vocabulary hiztegi
transposition transposizio lexicon lexiko
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vocabulary exercise

English Euskara English EuskaraIngelesa Ingelesa

vocabulary hiztegi-ariketa written examma
exercise examination idatzi(zko)

vocalize ahoskatu
azterketa
idatzi(zko)

written exercise ariketa

W idatzi(zko)

written adierazpen
wall picture horma-irudi expression idatzi(zko)
pos ter

written hizkuntza idatzi
witticism ateraldi language

work card lan-fitxa written material material idatzi

work group lan-talde written practice idatzizko praktika
write idatzi written test idatzizko proba
writing (i<;.; idazketa

ekintra)

writing (iz.; idazki Y
ondorioa)

writing skill idazmen yes/no question bai/ezezko

written komunikazio
galdera

communication idatzi(zko) yield etekin
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