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Azken 50 urteotan aldabide nabarmena izan da hizkuntzen irakaskuntza-
rako metodologiaren arloan. Arian-arian irakaskuntzarako teknika ugari
sortu dira. Haatik, une honetan ez dugu datu nahikorik beroien eraginkor-
tasuna zenbaterainokoa den erabakitzeko. Mugak muga, HEOKak hiru
eskakizun ezartzen dizkio metodologiari: a) Adimen-eragiketa eraginko-
rrak bultzatu eta lagundu behar ditu; b) hizkuntzaren ezaugarri pragmati-
ko zein formalak jarri behar ditu jokoan; c) ikasleen satisfazio-maila eta
ikasteko gogoa areagotu behar ditu.

Hainbat dira irizpide horietan oinarria duten prozedura metodologikoak.
HEOKak horietako batzuk aipatzen ditu gai honi eskainitako atalean
(HEOK, 1999: 86-88). Aldeak alde, denek dute alderdi komun bat: denek
iradokitzen dute hiru etapako eredu orokor bat: a) egin aurrekoa (helbu-
ruez jabetzeko; aurrezagutzak aktibatzeko; planifikatzeko; etab.); b) egin
bitartekoa (kontrol mekanismoak, lagungarriak…) eta c) egin ostekoa
(feedbacka, ebaluazioa, errepikapena…).

Lan honetan aztertu nahi izan dugu nola jorratzen diren hasiberrientzako
ikasmaterialetan aldagaiok: nola kudeatzen dituzten ikastearen alderdi
psikologikoak, linguistikoak eta afektibo-bolitiboak, prozedura metodolo-
giko orokorraren hiru etapetan. Horren bidez, ikusi ahal izan dugu nola
irudikatzen duten material horiek ikas-prozesua eta zenbateraino hurbil-
tzen diren HEOKaren planteamenduetara.
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Hainbat azterlanek erakutsi dutenez (Zanón, 1989; Sánchez, 1992 eta
1993; Areizaga, 1995; Martin Peris, 1996; Santos Gargallo, 1999; Ezeiza,
2004 eta 2006), azken urteotan errotik aldatu da diseinu didaktikoak
gobernatzen dituzten printzipioen jomuga. Eremu honetan, “metodoen”
bilaketa aitzinatu da, eta ahalegin nagusiak “metodologiaren” paradigma-
ra bildu dira. HEOKak honelaxe laburtzen du aldabide honen funtsa:

Hizkuntz irakaskuntzaren zientzia ez da iritsi metodologia onena
zein den frogatzera, ezta iritsiko ere agian. Ez dago metodo onenik;
euskararen eskurapena bideratzen duten neurrian izango dira ego-
kiak (HEOK, 82).

Ikerketek ondo erakutsi digutenez, eskurapen- eta ikas-prozesuak korapila-
tsuak dira: askotarikoak. Eta askotarikotasun horrek hein bereko erantzunak
zor ditu. Horrenbestez, ez du zentzu handirik ikasle guztiak ildo bakarraren
arrastora ekarri nahi izateak; ezta prozedura bat, besterik gabe, onartu edo
baztertzeak, bere eraginkortasuna behar bezala doitu gabe:

Hizkuntzaren ikaskuntzan, irakaskuntzan eta ikerketan erabiltzen
diren metodoek hitzartutako helburuak lortzeko eraginkorrenak
izan behar dute, ikasleek, beren testuinguru sozialean kokatutako
gizabanako diren aldetik, dituzten beharren arabera (EEM, 144).

Gauzak horrela, ezin iradoki da, jada, irakasteko bide unibertsalik. Are
gutxiago, irakasbide hori zurruna eta mugatua bada. Horren ordez, auke-
ra malguagoak eta zabalagoak gomendatuko dira; are gehiago, ikasleria-
ren ezaugarriak askotarikoak izan daitezkeen egoeretarako:

Metodologia ez da zerbait finkoa, ezta irakasleak ezinbestez bete
beharreko printzipio eta prozedura multzoa ere, prozesu dinamiko,
sortzaile eta arakatzailea baizik (HEOK, 86).

Joera honek aukera metodologikoen nolabaiteko ugaritasuna eragin du.
Ugaritasun honek, baina, ez gintuzke harritu behar: psikolinguistikaren
beraren ondorio baita (HEOK, 82). Baina, joera honek askotarikotasuna
baino areago, eklektizismoa ekarri du, edota, nahiago bada, integrazioa
(HEOK, 89). Izan ere, metodo guztiek dituzte beren alde onak eta ez hain
onak (HEOK, 89).

Ikuskera horretan, metodologiaren helburua ez da denontzat balioko
duten jardunbide unibertsalak aurkitzea; aitzitik, printzipio horren ondo-
rioz helburu-dibertsitate handia eta metodo- eta material-sail zabalagoa
lortuko da (EEM, 144). Proposamen didaktikoen eskaintza zabal horrek,
baina, baldintza bat beharko du bete:

Ikaskuntzaren edo irakaskuntzaren bilakaeran, eta ikaskuntza-pro-
zesuaren izaerari buruzko oinarri sendoetan (sarritan aztertzen dire-
nak, esplizituki adierazten ez diren arren, eta inkontzienteak izan
daitezkeenak) bermatutako ekarpena beharko du izan (EEM, 146).

Gauzak horrela, eklektizismoaren izenean ez da zilegi edozein gauza
onartzea. (HEOK, 89). Izan ere, ontzat eman ahal izateko, diseinu didak-
tiko batek barne-koherentzia izan beharko du (HEOK, 89). Koherentzia
hori printzipio zenbaiten ildoei jarraikiz bermatuko da eskuarki.

0. Ildo berriak
hizkuntzen

irakaskuntzan



Lehenik eta behin, gogoan izango da urte luzeetako esperientzia didakti-
koaren ondare-emari aberatsa. Ondare hori nolabaiteko oinarria duten
hizkuntza irakaskuntzarako eredu metodologiko hainbatetan aurkituko
dugu: APP (aurkezpena/praktika kontrolatua/praktika askea), BEA
(benetako erabilera/ erabilera mugatua/argibideak), AOI (atazetan oina-
rritutako ikaskuntza), etab. Eredu horiek erakutsiko digute zein diren
hizkuntzen ikaskuntzan nolabaiteko sendotasuna agertu duten jarraibide
didaktiko nagusiak, beti ere kontuan izanda ez direla ezinbestez kontraja-
rriak, elkarren osagarriak baizik (HEOK, 86).

Bestetik, aintzat hartuko dira hizkuntzaren beraren eta ikaskuntza-proze-
suaren izaera argitzen duten ideiak eta irizpideak. Hainbaten artean, hiru
dira HEOKak nabarmentzen dituenak:

a “formari” eta “edukiari” begirako ahalegina bateratzea, ikasleak beren
jardun komunikatiboan “zuzentasuna” eta “jariotasuna” orekatzen
joan daitezen;

b adimen-eragiketa egokiak bultzatzea, ikas-prozesua ahalik eta eragin-
korrena izan dadin;

c ikaskuntzaren alderdi afektibo-bolitiboei arreta jartzea, ikasleen ase-
tasun-maila eta ikasteko gogoa areagotze aldera. Prozedura metodolo-
gikoak hautatzeko eta aplikatzeko orduan oso gogoan izango dugu
hiru alderdi horien osagarritasuna eta doikuntza ikuspegi horiek baiti-
ra, hain zuzen, uneko irakas-prozesuan zehar propio edo oharkabean
hartu beharreko erabakien oinarri (HEOK, 85-86).

Erabaki horiek, azken batean, beti izango dituzte jomugan ikasleen ezau-
garriak, programaren helburuak eta ikaskuntzaren testuingurua. Izan ere,
HEOKaren arabera, metodologiaren printzipio lehena hauxe da: zer nahi
den eta zertarako nahi den garbi izatea (HEOK, 89). Horrenbestez, hau-
tapen didaktikoak egoera, ikasleak eta beren buruak sakon ezagutzen
dituztenek bakarrik egin ditzakete (HEOK, 82).

Printzipio horri jarraikiz, artikulu honetan saiatuko gara hainbat gako
eskaintzen irakasleei baliagarriak izan dakizkiekeenak material didakti-
koen hautabide metodologikoak aztertzeko eta hobeto ulertzeko. Ildo
horretan, hasiberriei euskara irakasteko berriki argitaratu diren hiru
eskuliburu arakatuko ditugu: Aisa (Gaintza eta Benitez, 2003), Aditu
(Zallo eta Oar-Arteta, 2004) eta Ostalaritza (Elhuyar Aholkularitza,
2005). Bilatuko duguna hauxe da: material horiek hobetsitako prozedura
metodologikoen ezaugarriak identifikatzea, beti ere, HEOKak aintzat
hartzen dituen aukerak gogoan.

Azterketa-lan hori hiru urratsetan egingo dugu. Lehenbizi, unitate didak-
tikoen egitura orokorrari erreparatuko diogu, material bakoitzak hobetsi-
tako prozedura metodologikoen arrastoen bila. Ondoren, proposamen
bakoitzaren barrunbeetan murgilduko gara, HEOKak jardunbide meto-
dologikoari ezartzen dizkion hiru baldintzen bustia zenbaterainokoa den
ikertzeko. Azkenik, ondorio batzuk ateratzen saiatuko gara, beti ere,
materialoi etekinik handiena ateratzea jomuga.

Ikasle hasiberriei euskara irakasteko materialak (eta III): prozedura … 5



Artikulu honek jarraipena eta itxitura emango die aldizkari honetan ber-
tan aurretik argitaratutako beste bi lanei (Ezeiza, 2006-b eta Ezeiza,
2007). Lehen artikuluan hauxe aztertu genuen: zein den material hauen
proposamenetako bakoitzak aintzat hartzen duen hizkuntzari buruzko
ikuspegia. Bigarrenean, alderdi psikopedagokoari erreparatu genion
gehienbat, eta saiatu ginen bistaratzen nolako ikas-eredua aldarrikatzen
zen materialotan. Lan honetan, azkenik, irakaslearen talaiatik begiratuko
diegu materialei, eta saiatuko gara ikusmiratzen zein den irakaskuntza
egituratzeko barne hartzen dituzten baliabideak eta ereduak.

Modu honetara, bi zirkulu itxiko ditugu: “hizkuntza”, “ikaskuntza” eta
“irakaskuntza” biltzen dituena da bata; eta, “kurrikulua”, “materialak”
eta “irakaslea” biltzen dituena, bestea.

HEOKak ondo jasotzen duenez (ikusi HEOK, 86-89), hainbat dira hiz-
kuntzen irakaskuntza egituratzeko proposatu diren prozedura metodolo-
gikoak: APP, BEA, AOI, etab.

HEOKaren arabera, hizkuntzen irakaskuntzan APP akronimoaz ezagu-
tzen duguna litzateke eredurik zabalduena. Eredu honen arabera, ikasleei
hizkuntza zati laburrak isolatu eta aurkezten zaizkie lehenbizi. Ondoren,
praktika kontrolaturako aukerak eskaintzen dira. Azkenik, landutako hiz-
kuntzaren arloak modu askean praktikatzeko proposamenak egingo lirate-
ke. Hortik “aurkezpena”, “praktika kontrolatua”, “praktika askea” izena;
APP, alegia. Prozedura erabiliena izanagatik, kritika ugari jaso ditu.

Kritikoa batzuek ereduaren huts ageriko hainbat nabarmendu dituzte:
ikuspegi sintetikoa baliatzea bakar-bakarrik; oso gidatua izatea; beneta-
kotasunari eta sormenari tarte txikia uztea; etab. Huts horiek osatze alde-
ra, hainbat moldaketa proposatu izan dira: aurkezpen fasean testu
errealak erabiltzea; ikasbide induktiboari tarte egitea; simulazio-jardue-
rak baliatzea...Baina, beti ere, ereduari berari uko egin gabe.

Beste batzuek eredu honen “zurruntasuna” kritikatu dute gehienbat, eta
eredu malguagoak proposatu izan dituzte alternatiba gisa. Horren adibi-
de ditugu Lovelock-en “lau helburuko eredua” (HEOK, 86) eta Gibbons-
-en “ziklo fokalizatuen eta ez-fokalizatuen” eredua (Gibbons, 1989).

Zorrotzenek, azkenik, APP eredua guztiz gaitzetsi dute; hauen ustez, APP
ereduak ez du oinarri psikolinguistiko sendorik. Horren ordez, beraz, beste
eredu batzuk proposatu dituzte: BEA (benetako erabilera / erabilera muga-
tua / argibideak), AOI (atazetan oinarritutako ikasbidea), etab. Talde hone-
tako proposamenek (ikusi HEOK, 86-89) hauxe bilatzen dute: ikasgelako
testuinguruan ikaskuntza naturalistarako baldintza egokiak sortzea.

Hauek dira, labur-labur adierazita, egun nolabaiteko aintzatespena duten
prozedura metodologikoak. Egin dira beste proposamen mota batzuk ere
(ikusi Ezeiza 2006-a: 493-500), baina gure eginkizunerako nahikoa da
zirrimarratu dugun irudikapen orokor hau. Izan ere, aztergai hartu ditu-
gun materialei bagagozkie, oso argi antzemango diegu aurkeztu berri
ditugun hiru joerei.
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“Ostalaritza” esku-liburuan, esate baterako, ageri-agerikoa da APP plan-
teamenduaren aldeko hautua (ikusi HEOK, 86).

– Proposamen didaktikoen lehen eginkizuna hauxe izango da: elkarriz-
keta-eredu bat irakurri edota entzutea, eta buruz ikastea. Elkarrizketa
horren bitartez, hitz, egitura eta esapide funtzional berriak “aurkezten”
zaizkio ikasleari itzulpenaz lagunduta.

– Ondoren, “ariketak”, “azalpenak” eta “errepasoa” izeneko atalak
datoz. Atal hauetan eduki berrien “praktika kontrolatua” egiteko hain-
bat jarduera aurkituko ditu ikasleak.

– “Praktika librerako” berariazko proposamenik ez da egiten materiale-
tan bertan. Baina, ulertzen da ikasleak ahaleginak egingo dituela “ika-
sitakoak” praktikan jartzeko, dela bere lantokian (ingurune
naturalean), dela ikasgelan (simulazioen bidez).

“Aditu” materialean, bestalde, APP eredutik pixka bat urruntzeko ahale-
gina ikus daiteke. Izan ere, material honetan Lovelock-en “lau helburuko
ereduaren” eta Scrivener-en BEA ereduaren zantzuak atzematen dira
(ikusi HEOK 86-87).

– Unitatearen lehen atalak “Erne” du izena. Atal honetan testu bat lan-
tzeko hainbat jarduera proposatzen dira. Jarduera horien helburua
hauxe da: ikaslea “testuinguruan jartzea”, eta hizkuntzaren nolabaiteko
“erabilera” ahalbidetzea. Unitatearen atal honetan ez zaio ikasleari esa-
ten bere arreta hizkuntza item zehatzetara bideratzeko. Proposatzen
den lanketa zabalagoa da.

– Ondoren, “Bernaolatarrak” eta “Denetarik” izeneko atalak izango ditu-
gu. Lehenean, hizkuntzaren inguruko gaiak lantzen dira familia baten
gorabeherak aitzakia hartuta. “Denetarik” atalean, aldiz, kulturarekin
lotutako gaiak lantzen dira beren-beregi. Bi atal hauetan, beraz, “arreta-
-guneak bereiztu” eta hizkuntzaren “praktika” eta “erabilera mugatua”
bultzatzen da; beti ere, ikastunitatean landu nahi diren edukiak jomuga.

– Aurreko bien ondoren, “Jakingura” izeneko atala dator unitate gehie-
netan. Atal honetako jarduerek “praktika” egiteko aukerak eskaintzen
dizkiete ikasleei. Jarduera hauek binaka edota taldean egin beharko
dira eskuarki.

– Unitatea ixteko hainbat “argibide” mota eskaintzen zaizkio ikasleari
(hiztegi-zerrendak, gramatika...); “praktika kontrolatua” egiteko balio
duten ariketa mekaniko hainbat ere eransten dira.

“Aisa” eskuliburuan, azkenik, AOIren printzipioak baliatzen dira irakas-
kuntza egituratzeko. Unitate didaktiko bakoitzean gai edota egoera bati
atxikitako hainbat ataza proposatzen zaizkio ikasleari. Unitatearen hasie-
rako atazak errazagoak eta laburragoak izan ohi dira amaierakoak baino.

Atazen ondoren, unitatearen helburu komunikatiboei atxikitako lexikoa
eta egiturak jasotzen dituzten laguntza-fitxa batzuk eskaintzen dira.
Amaieran, bi edo hiru ataza osagarri eransten dira. Ataza osagarriak uni-
tatearen hainbat unetan baliatzeko modukoak dira, dela eduki berriak
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aurkezteko edota lantzeko, dela ikasitakoa sendotzeko. “Aisa”-k balia-
tzen dituen atazak Skehan-ek proposatutako ereduaren araberakoak dira,
oro har (Ikusi HEOK, 88).

– Lehenik eta behin, gaiaren eta atazaren aurkezpena egiten da.
Horretarako aurkezpen-testu labur bat baliatzen da.

– Ondoren, “ataza aurrea” dator. Gehienetan, ataza burutzeko behar den
hiztegia lantzea du helburu. Horretarako testu txiki bat, bideo-pasarte-
ren bat, argazkiak... baliatzen dira, gehienetan.

– Gero, “ataza” bera landuko da. Atazak helburu komunikatibo argia
izango du, eta bi edo hiru etapako ibilbidean xehatuko da. Ibilbide
horretan aurrera egiten laguntzeko, gidaritza estua eta euskarri egokiak
eskainiko zaizkio ikasleari makulu moduan.

– Azken fasea “ataza osteari” dagokio. Fase honetan hiru jarduera mota
proposatzen dira: a) batzuetan, atazaren emaitzak aztertu eta alderatu-
ko dira; b) beste batzuetan, antzeko beste ataza bat egiteko proposatu-
ko da; eta, c) zenbaitetan formari begirako ariketa fokalizaturen bat
egingo da sekuentzia didaktikoaren amaierako fase honetan.

Bistan denez, oso aukera ezberdinak hartu dituzte material hauen egileek
beren proposamenak egituratzeko. “Continuum” baten mugarritzat ere
har litezke hiru eskuliburuok. HEOKak denei ematen die nolabaiteko
babesa. Baina, dokumentuaren amaieran egiten duen oharrari bagagoz-
kio, “Aisa”-ren bidea da, beste arrazoirik ezean, hobesten dena.

Skehan (1996) ohartu da arazo honetaz eta ematen duen aholkua,
bere xumean, aintzat hartzekoa da: “Oraingoz badirudi atazetan
oinarritutako ikaskuntzak ongien egingo duela bere bidea, baldin eta
atazen eta egituren arteko harremanak ‘malgutasunez’ ikusten badi-
tugu. Ikaskuntza naturalistaz gehiago jakin ahala, zer edo zer zeha-
tzagoa esaten ahalko dugu harreman horietaz” Beraz, ziurtasunik
ezean malgutasuna, eta hizkuntzaren ikas/irakaskuntzan, are euska-
raren ikas/irakaskuntzan, ziurtasunak ez dira larregi (HEOK, 90).

Alabaina, atazetan oinarritutako irakasbideak, berez eta bakarrik, ez du
ikaskuntza bermatzen. Beste prozedura metodologikoak ere ez dira, segur
aski, erabat antzuak izango. HEOKak berak ere ohartarazten gaitu horretaz:

Ikasleei ikasten laguntzea informazioa eskaintzea, atazak eragin eta
gero zuzentzea baino gehiago da. Laguntzea da ataza egiten ari den
ikaslearen ondoan egotea, honek behar duenean; ondorioz, irakasle-
aren laguntza ikaslearen lanaren osakin bat da, berarekin lankide-
tzan aritzea eta ikasleek egiten dutenari unean-unean erantzuteko
modu bat. Horregatik, bere kabuz egingo lukeenaren mugez haran-
tzago eramatea da ikasleari laguntzea; hau da, elkarrekintzan eta
elkarrekiko harremanaren bitartez ikasleak bere kasa lortu ezingo
lukeena eskuratzea (HEOK, 26).

Pasarte honek irakasleaz dihardu, noski. Baina bertan egiten den oharrak
berdin balio dezake material didaktikoetarako ere; bai, behintzat, ikas-
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kuntzarako jarraibideak sistematizatzeko baliabideak diren heinean.
Europako erreferentzi markoan oso argi jasotzen da eskakizun hori:

Testu-liburuen egileek eta ikastaro-diseinatzaileek ez dute zertan
zehaztu ikasleei egiten irakatsi nahi dieten atazen eta ikasleek gara-
tu beharko dituzten estrategien araberako helburuak, nahiz eta hori
egitea interesgarria iruditu.

Behartuta daude, hori bai, ikasleei aurkeztuko zaien testuen, jardue-
ren, hiztegiaren eta gramatikaren hautaketari eta ordenari buruzko
erabaki zehatzak eta xeheak hartzera. Haien zeregina da jarraibide
xeheak ematea atazei, ikasgelako jarduerei eta ikasleek materiala
oinarri hartuta egin beharreko bana-banako ariketei buruz (EMM,
143).

Lehenago ere esana dugunez, materialgileei egozten zaien zeregin honek
oinarri sendoa behar du izan: profesional hauen ekarpenek [materialgile-
enak] ikaskuntza-prozesuaren izaerari buruzko oinarri sendoetan (sarri-
tan aztertzen direnak, esplizituki adierazten ez diren arren, eta
inkontzienteak izan daitezkeenak) bermatutako ekarpenak behar dute
izan (EEM, 143).

HEOKaren arabera, oinarri horiek hiru eratakoak dira: linguistikoak, psi-
kologikoak eta afektibo-bolitiboak (ikusi HEOK, 83-86). Alegia, proze-
dura metodologikoa edozein baliatzen delarik ere, ikasleei “lagundu”
egin beharko zaie hizkuntzaren beraren barne-lanketa egiten, eduki
berriak bere adimen-estrukturan integratzen, eta, azken batean, beregain-
tasun handiagoa eskuratzen.

Horrek guztiak hauxe esan nahi du: jarduera didaktikoek bere baitan
baliabide egokiak integratu beharko dituztela hiru helburu horiei egokiro
erantzuteko. Bestela ikusita, hiru egituratze-mota beharko dituzte batera-
tu: egituratze linguistikoa, egituratze psikologikoa eta egituratze afekti-
bo-bolitiboa.

HEOKaren arabera, hizkuntza elementuen barne-lanketa emankorra izan
dadin, hiru baldintza bete behar dira:

• Hizkuntza-elementuek lotura logikoa izan behar dute. Baldintza
honek ondorio batzuk ditu: 1) hizkuntza edukiak multzotan biltzea
eskatzen du; 2) multzo bakoitza komunikazio-gai batekin eta eginkizun
batekin lotzea eta 3) multzo bakoitzak besteekin lotzeko heldulekurik
izatea, langai guztiek elkarrekin uztartzeko modua izan dezaten
(HEOK, 21).

• Hizkuntza-elementuek lotura psikologikoa izan behar dute: ikasleen
aurreko eskema-sareetan txertatzeko modukoak izango dira eduki
berriak eta lehendikako ezagutzeko uztartzeko modukoak (HEOK, 21).

• Ikasleak aldeko jarrera beharko du izan ezagutzak eraikitzeko ahale-
ginean: eduki zaharrak eta berriak elkarrekin lotzeko eta egitura
berrietan berreraikitzeko gogo bizia izan behar du ikasleak.

2. Jardueren
egituratze

linguistikoa
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Horretarako, biziki zainduko da ikaslearen parte-hartzea irakaskuntza
moldatzean (HEOK, 22).

Horrez gain, funtsezkoa dirudi “forma” eta “edukiaren” arteko oreka lor-
tzeak. Eredu metodologiko batzuek indar handia jartzen dute formen lan-
ketan eta ikaskuntzan; beste batzuek, aldiz, komunikazioa lehenesten dute
zehaztasuna eta zuzentasun gramatikala albo batera utzita. Ikasleek, haa-
tik, bien premia dute: azken batean, hizkuntzaren irakaskuntzan forma eta
edukiaren arteko oreka lortzean dago arrakasta, eta bi horiek bateratzen
ahalegintzen da hizkuntzak irakasteko bide komunikatiboa (HEOK, 90).

Nola bideratu ahal dira helburu horiek guztiak sekuentzia didaktikoan
barrena? Hainbat dira ildo horretan lagungarri izan daitezkeen baliabide
didaktikoak. Lan honetan, hiru aztertu ditugu: aitzinapena, fokalizazioa
eta emaitza.

Aitzinapenaren bidez (Nunan, 1989 eta 2004; Ellis, 2003; Castañeda,
1999) hauxe bilatzen da: ikasleari laguntzea zein diren jakiten eta abia-
razten eduki linguistiko funtsezko batzuk jarduerak barne hartuko ditue-
nak. Aitzinapena hainbat eratara egin liteke: edukiak modu esplizituan
aurkeztuz; hizkuntza baliabideen aurre-lanketarako ariketen bidez; ikas-
lea aurreikuspenak egitera bultzatuz; ikaslearen jakin-mina piztuz; jar-
duera arrakastaz egiteko aholkuak emanez; etab.

Fokalizazioaren bidez (Dufy, 1988; Ellis, 1997; Skehan, 1998; Bruton,
1998 eta 1999; Celce-Murcia eta Olshtain, 2005) hauxe lortu nahi da:
jarduera egin ahala, ikasleek atentzio berezia ematea jokoan dauden ele-
mentu jakinei.

Fokalizazioaren arreta uneak askotarikoak izan daitezke: hitzak, esapide-
ak, hizkuntzaren ezaugarri morfosintaktikoak, testu-erakuntzarako balia-
bideak, aldagai sozio-kulturalak, komunikazio-egoerari lotutakoak, etab.

Ataza komunikatiboen kasuan fokalizazioak jariotasuna eta zuzentasuna
orekatzen lagundu dezake. Analisi-jardueren kasuan mekanismo honek
ikaslearen bilakuntza gidatzeko balio du, gehienbat. Ariketa mekanikoe-
nen kasuan, azkenik, eduki berriak nabarmentzeko erabiltzen da.

Jardunaren emaitzak askotarikoak izan daitezke (Willis, 1999; O’Malley
eta Valdez, 1996): irudiak, hitzen zerrendak, esaldi solteak, arauak, eske-
mak, testuak...

Emaitza horiek bistarazten dute zertan mamitu den ikasleen ahalegin lin-
guistikoa eta, hortaz, erakusten dute zer egiteko diren gai. Zenbait kasu-
tan, eduki berriei zentzu osoa emateko balioko dute eta, gehienetan,
eduki horiekin nolabaiteko lotura psikologikoa eratzeko bide izango dira.

Hiru alderdi hauek aztertzeko erabili ditugun irizpideak eranskinetako
tauletan daude jasota. Bertan ikus liteke, halaber, zenbateko sarbidea eta
pisua duten kontuan hartutako adierazleek bakoitza aztertu ditugun hiru
materialetan.

Taula horietan dauden datuek erakusten dutenez, “Ostalaritza” eskulibu-
ruaren proposamen gehienak bi eratakoak dira: zerrendak egin edota
antolatzekoak (%40), eta esaldiak edota testuak manipulatzekoak (%40).

Joseba Ezeiza Ramos10



Jarduera hauetan aitzinapenerako teknika bakarra erabiltzen da: langai
hartuko diren edukiak aurkeztea (zerrenden bidez, adibideen bidez, tes-
tuen bidez...).

Arreta-gune nagusiak bi dira: lexikoa (%40) eta egitura gramatikalak
dira (%40). Jardueren emaitzak ia beti antzekoak dira: hitzen edota esal-
di solteen zerrendak (%70). Jardueren %20k, bestalde, ez diote ikasleari
inolako ekarpenik eskatzen.

“Aditu” materialeei, aldiz, egituratze linguistikorako baliabide ugariago
antzeman dizkiegu. Aitzinapena bultzatzeko, adibidez, hainbat teknika
baliatzen dira: aurre-lanketarako proposamenak (% 63); eduki linguisti-
koen aurkezpena (%44); ikusmina piztea (%18), aurrezagutzen aktiba-
zioa (%14); etab.

Fokalizazioa, bestalde, ez da lexikora eta gramatikara mugatzen; zenbait
kasutan ikaslearen arreta ezaugarri pragmatikoetara (%25) edota testuen
ezaugarrietara (%7) zuzenduko da; baita, aldagai soziokulturaletara
(%21) testuinguruko aldagaietara (%21) edota ikasleen aurreko ezagu-
tzetara (%21) ere.

Jarduera gehienen emaitza hitz edota esaldi solteen zerrendak izango
dira (%61); baina, material honen kasuan, zerrenda horiek aurrez entzun
edota irakurritako testu bati atxikiak egongo dira askotan. Jardueren
%33k, bestalde, testu bat izango dute emaitza gisa.

“Aisa”-n, azkenik, baliabide ugari aurkitu ditugu egituratze linguistikoa-
ri laguntzeko. Aitzinapena, gehienbat, aurreikuspenaren bidez bultzatzen
da (%76); baina ikasleen ikusmina ere sistematikoki pizten da (%82) eta,
maiz samar, jarduera arrakastaz egiteko oharrak ere ematen dira (%24).
Fokalizatzen diren arreta guneak ugariak dira: lexikoa (%44), testuak
(%28), testuinguruko aldagaiak (%8), egitura gramatikalak (%8), etab.

Jardueren emaitzak ere askotarikoak dira: zentzu batasuna duten eske-
mak, zerrendak edota taulak (%56); testuak (%20); hitz edota egitura
solteen zerrendak (%16), etab. “Aisa”-k beste bi eskuliburuetan aurkitu
ez dugun baliabide bat txertatzen du bere proposamenetan: ikaskideei
atazaren emaitzaren berri ematea (%21).

Ageriko denez, “Ostalaritza”-k oso eredu soil eta zurruna baliatzen du
egituratze linguistikoa bideratzeko. “Aditu”-n, aldiz, baliabide ugariago-
ak aurkitu ditugu hizkuntza-edukien barne-lanketarako. Material hone-
tan proposatzen dituen jarduera gehienak, baina, itxiak eta erantzun
zuzen bakarrekoak dira eta, zentzu horretan, mugatu samarrak. “Aisa”-n,
azkenik, hauxe ikusten dugu: ahalegin nabarmena ikaslearen inplikazioa
ziurtatzeko eta egituratze linguistikoari lagunduko dioten askotariko
baliabide didaktikoak integratzeko.

Laburbilduz, oso bilakaera adierazgarria ikusten da material hauek irudi-
katzen duten “continuum” horretan: Larsen-Freeman-ek (2003) “from
grammar to grammaring” deitu zuena. Bilakaera honek zer pentsatua
ematen duen paradoxa bat jartzen digu aurrez aurre: eduki linguistikoak
ardatz hartzen dituzten materialak dira egituratze linguistikoa gutxien
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lantzen dutenak; komunikazioa lehenesten duten materialetan, berriz,
sistematikoki baliatzen dira egituratze linguistikoa lagunduko duten
mekanismoak, bai egin aurreko fasean, bai jarduera nagusian bertan eta
bai egin osteko fasean ere.

Lehen ere esan dugunez, hizkuntza-edukien lanketa sistematikoa ez ohi
da nahikoa hizkuntzaren eduki horiek barneratzeko: ikaskuntza eraikitze-
-prozesu bat da [...] Honen arabera, hizkuntza ikasteak ez du edukien
metatzea esan nahi, hau da, edukiak bata bestearen ondoren pilatzea eta
biltzea. Izan ere, jasotzen den informazio berri bakoitzak aldez aurretik
eraikia dagoen eskema linguistikoa aldatu egingo du, berri bat sortuz
edo berreraikiz (HEOK, 21).

Ikuspegi honen haritik, eduki berriak norberaren ezagutza-eskemetan
txertatu ahal izateko, ahalegin kognitibo bat behar da: adimen-eragiketa
egokiak baliatu behar dira.

Eskema kognitiboak, baina, ez dira unibertsalak: eskema hauek heziketa,
kultura eta norbanakoaren aldagaien baitan sortzen dira [...] eta mar-
txan jartzean ikas-estilo ezberdinak definitzen dituzte (HEOK, 25).
Zentzu zabalean, beraz, ikaskuntza-programak prestatzean ikasteko esti-
lo eta estrategia desberdinak hartu behar dira gogoan (HEOK, 25).

Hala ere, jakina da irakaskuntza-metodoek badutela eragina ikasteko esti-
loetan; ikasle batek berak hainbat estrategia desberdin jar baititzake mar-
txan, teorian ikas-estilo desberdinei dagozkienak (HEOK, 25). Bestalde,
aldeak alde, badira oinarrizko printzipio batzuk ikasle gehienentzat balio
dutenak. HEOKak hauek nabarmentzen ditu (HEOK, 22-26).

• Ikasleak ikasgai berria esanguratsuki integratzeko prestatu egin behar
du: aurreko esperientziak eta ezagutzak aktibatu egin behar ditu; eduki
berria ikasteko baldintzak aztertu behar ditu; eta eskema berriak gara-
tzeko prestatu egin behar du.

• Eduki berriak zentzua izan behar du ikaslearentzat eta, halaber, logikoa
eta koherentea izan; egoera honek bideratuko baitu ikasgaia esanahiaz
bete eta adimen-estrukturan integratzera. Zentzu hori bi bideetatik osa-
tuko da: proposatzen zaion jarduerak ikaskuntza-helburuekin etorri
behar du bat; eta jarduera horrek emankorra behar du izan eta ikaskun-
tza-helburu horiek lortze aldera.

• Ikaslearen eskuko da dakienetik abiatuz ezagutza-eskema berriak gara-
tu eta aberastea. Ezagutza-eskemen garapena, baina, ez da berehala-
koa. Nekez ikasten da hizkuntza ahalegin bakan eta isolatuen bidez.
Horregatik, ikasleak bere burua neurtzeko eta ebaluatzeko trebetasu-
nak garatu beharko ditu. Trebetasun horiek garatze aldera oso lagunga-
rria izango zaizkio bere ahalegina norantz bideratu erabakitzen
lagunduko dioten aholkuak eta erreferentziak.

Ikusten dugunez, HEOKak prozesu baten moduan irudikatzen du hiz-
kuntzaren ikaskuntzak eskatzen duen ahalegin kognitiboa. Ikaskuntzari

3. Jardueren
egituratze
kognitiboa
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ekin aurretik jartzen da abian; egin ahalean mamitzen da, eta, ahalegina-
ren ostean indartu eta sendotzen da. Prozesu honi material didaktikoen
bitartez lagundu dakioke. Besteak beste, sekuentzia didaktikoan hiru
etapa hauek berezitu eta landuz: planifikazioa, gauzatzea eta feedbacka.

Planifikazioak aukera ematen dio ikasleari proposatutako jardueraren
helburuak, ezaugarriak eta eskakizunak aztertzeko; aukera ematen
dio, halaber, bere ahalbide eta mugei neurria hartzeko, arazoak eta zai-
ltasunak aurreikusteko eta eginkizun horretarako jomuga zehatzak
finkatzeko.

Planifikazioak hainbat eragiketa hartuko ditu barne: kasu batzuetan,
mezuaren edukiaren lanketa izango da planifikazio-lanaren helburu
nagusia; beste batzuetan, probasaio moduko bat egiteko aukera eskainiko
du; zenbait kasutan jarduera egiteko beharko diren hizkuntza baliabideen
aurreikuspena egiteko garaia izango da...

Planifikazio-aldian askotariko alderdiei erreparatu ahal zaie: hizkun-
tzaren alderdi lexiko eta gramatikalei, testu eredugarriei, norberaren
esperientziei...

Bestalde, bakarka, binaka zein taldetan egin liteke, eta erabat zuzendua,
gidatua edota irekia izan liteke. Ikerketek erakutsi dutenez (Skehan eta
Foster, 1999; Bygate, 1996, 1999 eta 2001; Skehan, 1998; EMM, 2001;
Bygate eta Samuda, 2005; Ortega, 2005; Pinter, 2005) planifikazioak
alde handia eragin dezake ikasleen diskurtsoaren konplexutasunean,
jariotasunaren eta zuzentasunaren arteko orekan, jardueraren gaineko
kontrolean, asetasun-mailan...

Zentzu guztietan, beraz, ikaskuntza-ahaleginaren emaitzak hobetzen
lagundu dezake. Bestalde, Europako erreferentzi markoak nabarmentzen
duenez, planifikazioa komunikazio-jardunaren berariazko eragiketa ere
bada.

Jardueraren gauzatze-aldia une kritikoa da sekuentzia didaktikoan, une
horretan egingo baitira ikaskuntzari begirako ahalegin nagusiak. Haatik,
jarduera-mota guztiek ez dute ahalegin bera eskatzen, eta denek ez diote
berdin laguntzen ikaskuntzari. Ildo horretan egin diren azterketek
(Dougthy eta Williams, 1998; García Santa-Cecilia, 2000; Ellis, 2003 eta
2005; Williams, 2005;) argi utzi dituzte hizkuntzen irakaskuntzan erabili
ohi diren jardueren arteko alde horiek.

Hainbat dira nolabaiteko eragina izan dezaketen aldagaiak: jardueraren
helburua, elkarreragin eredua, bideratzen duen diskurtso-mota, barne-
-hartzen dituen eragiketa psikolinguistikoak, baliatuko den informazioa-
ren nolakotasuna, ekintza mota, etab. Ageriko denez, diseinu didaktikoak
egitean arreta bereziz zaindu beharreko alderdia da hau: zeren bila goa-
zen zehaztu, ikasleen premiak eta ikas-estiloak aztertu, aukerak eta
mugak neurtu...

Ikasleei feedbacka eskainiz, azkenik, hauxe bilatzen da: ikaslea jabetzea
bere ahaleginaren eraginkortasunaz eta neurria hartzea ikasitakoaren
sendotasunari.
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Feedbacka modu ezberdinetan helaraz dakioke ikasleari: zuzenketen
bidez; egiaztapen jardueren bidez; emaitzak aztertuz; emaitzak aldera-
tuz; zalantzak argituz; etab. Ikerketek erakutsi dutenez (Kohonen, 1999
eta 2001; Putcha, 1999; Bélair, 2000; Genesse, 2001; Huerta-Macías,
2002; Leaver, Ehrman eta Shektman, 2005), feedbacka funtsezkoa da
ikaskuntza-prozesuaren aurrerabidean: ahaleginak nora lerratu erabaki-
tzeko ezinbestekoa.

Hiru alderdi hauek aztertzeko erabili ditugun irizpideak eranskinetako
tauletan daude jasota. Bertan ikus liteke, halaber, zenbateko sarbidea eta
pisua duten kontuan hartutako adierazleek, aztertu ditugun hiru materia-
letan.

Taula horietan dauden datuek erakusten dutenez, “Ostalaritza” eskulibu-
ruaren proposamen didaktikoetan egituratze kognitiboa oso-oso mugatua
da.

Planifikazioa bakarkakoa da beti, erabat zuzendua eta baliabide linguis-
tikoetara bideratua; gehienetan irudi-sorta bat eta hitz edota esaldi-
-zerrenda bat aztertzera mugatzen da.

Jarduera guztiak berdintsuak dira: zerrendak antolatzekoak (%40) eta
esaldiak manipulatzekoak (%40). Ia denek bilatzen dute informazio lin-
guistikoa buruan gordetzea (%80). Feedbacka emateko ere modu bakarra
baliatzen da: emaitzak aurrez esperotakoak diren egiaztatzea; horretara-
ko, zuzenketa-orrietara jo beharko du ikasleak.

“Aditu” materialetan ahalegin handixeagoa egin da osagai kognitiboa
lantzeko. Dena den, “Ostalaritza” eskuliburuarekiko aldeak ez dira oso
handiak: plangintza bakarkakoa da beti, eta oso zuzendua; jarduera
gehienak zerrendak antolatzekoak dira (%46); eta feedbacka ere ia beti
modu berean eskainiko da, egiaztapenaren bidez, alegia. Hala ere, mate-
rial honetako proposamenek badakarte nolabaiteko berrikuntzarik.

Plangintzaren arreta-uneak, adibidez, ez dira beti baliabide linguistikoak
izango; jardueren %43k testu batera bideratuko dute ikaslearen arreta
planifikazioaren aldian eta %22k bestelako euskarriak baliatuko dituzte:
irudiak, ikasleen ekarpenak, etab.

Jardueren artean badira hainbat ulermena bideratzen dutenak (%29) eta
ugari dira, halaber, galde-erantzunen moldea baliatzen dutenak (%50).
Informazio-trukea eskatuko duten jarduera batzuk ere tartekatzen dira
material hauetan (%10).

“Aisa”-ren datuetan, azkenik, egituratze kognitiborako baliabide gehiago
antzemango ditugu. Planifikazioa ez da aurreko materialetan bezain gida-
tua; izan ere, hainbatetan ikaslearen eskuko da erabat (%12).
“Ostalaritza” eta “Aditu” materialetan bezalaxe, planifikazio-lanaren
ardatza baliabide linguistikoen aurreikuspena da “Aisa”-n ere (%52);
baina, beste bi materialetan ez bezala, jardueren %24k probasaioak ere
hartzen dituzte barne. Bestalde, “Aisa”-k testuen ezaugarriei begira jar-
tzen ditu ikasleak jardueren %28an. Barne hartzen dituen jardueren nola-
kotasunari bagagozkio, askotarikotasuna da “Aisa”-ren ezaugarri nagusia.
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Jarduera ugarienak zerrendak egitekoak dira (%40) eta datu linguistiko-
ak buruan gordetzekoak (%48); baina horiez gain, beste jarduera mota
hainbat tartekatzen dira ikasliburu honetan: ulermen jarduerak (%32),
mezuak interpretatu edota ekoiztekoak (%16), galde-erantzunen bidez-
koak (%6), hizkuntzari edota kulturari buruzko informazioa eskuratze-
koak (%24), informazioak edota iritziak trukatzekoak (%12), ereduak
aztertzekoak (%8), simulazioak (%4), etab.

Esan gabe doa, jarduera gehienetan ahalegin hauetako bat baino gehiago
gainezartzen direla; beraz, “Aisa”-ren proposamen gehienek ahalegin
kognitibo handiagoa eskatuko diote ikasleari beste bi materialetakoek
baino. Feedbacka emateko ere aurreko materialetan baino estrategia
gehiago baliatzen dira: alderaketa (% 66), egiaztapena (%21), emaitzen
azterketa (%13), zuzenketa (%4), etab. Jarduera askotan feedbacka ema-
teko teknika bat baino gehiago erabiltzen da.

Ageriko denez, “Ostalaritza”-k oso eredu soil eta zurruna baliatzen du
egituratze kognitiboa bideratzeko ere; ondorioz, oso trebakuntza muga-
tua eskainiko dio ikasleari gelatik kanpoko jardunari begira. “Aditu”-n,
bestalde, ikaskuntzaren eta komunikazioaren alderdi kognitiboari eragi-
teko estimulu gehiago aurkituko ditugu; baina ia jarduera guztiek eginki-
zun “hartzailea” jarriko diote ikasleari. “Aisa”-n, alderantziz, ahalegin
nabarmena ikusten da ikaslea eragile “aktibo” egite aldera: ardura gehia-
go egozten zaizkio, jarduera mota gehiago eginarazten zaizkio, jarduerei
ekiteko modu ezberdinak proposatzen zaizkio, feedback mota gehiago
ematen zaizkio...

Honenbestez, osagai kognitiboari dagokionez ere, “continuum” moduko
bat irudikatzen dute material hauek. Mutur batean ikaskuntzaren ikuspe-
gi behaviorista duten proposamenak leudeke, eta beste muturrean, ikas-
kuntza prozesu eraikitzaile eta aktibo gisa ulertzen dutenak. Azken
horiek, noski, ardura eta eskakizun handiagoa jartzen diote ikasleari;
baina, aldi berean, estimulu eta baliabide gehiago ematen dizkiote helbu-
ru jasoagoak erdiesteko ahalegin horretan laguntza izan dezan.

Are gehiago, Leaver, Ehrman eta Shekhtam-ek (2005) aldarrikatzen
dutenaren ildotik, badirudi aldabide bat egin nahi dela euskararen irakas-
kuntzan ere. Ikuskera berri honetan hizkuntza ikastea ez da hizkuntza
horretan janztea, edota hizkuntza horretan jarduteko trebatzea.
Hizkuntza ikastea egitasmo pertsonala da, epe luzeko erronka bat: “life
long learning” ikuspegia izan behar duena; bizitza osoko ikaskuntzarena,
alegia.

Ikaskuntza eraikitzailearen ildoan, eta, are gehiago “bizitza osoko” jar-
dunari begira, alderdi afektibo eta bolitiboek garrantzi berezia hartzen
dute hizkuntzaren ikaskuntzan. HEOKaren arabera, hizkuntzaren ikas-
kuntzak eskema psikologikoen etengabeko aldakuntza esan nahi du, ale-
gia, hasierako oreka-desoreka-oreka berria sekuentziari jarraituko
dioten prozesuen etengabeko kateamendua (HEOK, 21).

4. Prozedura
metodologikoaren

egitura afektibo-
-bolitiboa
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Pertsona orok ditu munduari buruzko ezagutza jakin batzuk, osoak
zein zatikatuak, eta batzuetan ere faltsuak izan daitezkeenak; baina
nolako-halako “ziurtasun kognitiboa” ematen diotenak.

Ezagutza berriak eskuratuko baditu, ezinbestekoa izango du aldez
aurreko horiek ordezkatu, berritu zein osatzea. Hau da, aldatzea;
ikasketa esanahidunak, ikasketa errepikakor edo mekanikoarekin
alderatuz, aldaketa dagoela suposatu beharko baitu. Eta aldaketa
hori gerta dadin, beharrezko du norbanakoak “ziurtasun kognitibo”
hori galtzea, dituen ezagutzak kolokan jartzea eta, ondorioz, desore-
ka sentitzea. Baina ez da nahikoa. Guztiz beharrezkoa du, ondoren
oreka berri batera iristeko, ziurtasun kognitibo berri batera heltzea,
ezagutza berriak eskuratuz.

Bistakoa denez, eraikuntza prozesua eskakizun handikoa da ikaslearen-
tzat, eta, beraz, aldeko jarrera izatea eskatuko du ezinbestean:

Eduki zaharrak eta berriak elkarrekin lotzeko eta egitura berrietan
berreraikitzeko gogo bizia izan behar du ikasleak. Horretarako, bizi-
ki zainduko da ikaslearen partehartzea irakaskuntza moldatzean;
haren esperientziez eta beharrez aparte, kontuan hartuko dira haren
erabaki, iritzi eta erantzukizuna ere (HEOK, 22).

Alabaina, jarrera aktibo eta baikorra ez da berez etortzen: interesa ez du
ikasleak berezkoa, ez dugu bere horretan aurkituko: sortu egin behar da,
piztu eta ondoren mantendu: lanketa-prozesu bat eskatzen digu. (HEOK,
21). Areago, batzuetan zaila izango da jarrera hori lortzen: Ikasleak bere
buruaren gaineko deskribapen- eta sentimendu-multzo antolatu batekin
sartzen dira ikas-lanean; munduarekiko ikuspegi bat dauka eta ezagutza-
-multzo baten jabe ere bada eta berorietara jotzen du komunikazio-egoe-
ra eta ikaskuntza-egoera berrietan (HEOK, 25).

Horrek esan nahi du aldagai afektibo eta bolitiboak ere izan beharko
direla kontuan diseinu didaktikoak egitean. HEOK oso argia da puntu
honetan:

• Ikasle guztiak ez dira berdinak.

• Ikaslearen iragan esperientziak, aldez bederen, ikasleak bere buruaz
duen uste eta estimazioa eratzen eta integratzen dute.

• Bere buruaz uste eta iritzi ona duten ikasleek errazago ikasten dute, eta
ez dira hain mehatxaturik sentitzen ikas-giroan eta aldaketa-prozesuetan.

• Ikasle helduek hizkuntzak ikasteari buruzko ideia finko batzuk dituzte,
eta ideia horiek gogoan hartu behar dira hizkuntza programak presta-
tzean.

• Helduek ikasteko estilo eta estrategia desberdinak dituzte, eta horiek
denak gogoan hartu behar dira ikas-programa prestatzean.

• Gehiago ikasten dute bizitzan helburu hurbil-hurbilak (edo ez oso
urrunak) lortzeko, ikaste hutsagatik baino.

• Ikasten ikasteko trebetasunak landu dituzten ikasle helduak dira ikasle-
rik efektiboenak.
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• Beren burua neurtzeko eta beren burua ebaluatzeko trebetasunak gara-
tu dituzten helduak dira ikaslerik efektiboenak.

• Ikasle-irakasleen arteko elkarreraginean aintzat hartzekoak dira: a)
ikaslearen sentiberatasuna; b) jakin-mina eta informazio-egarria; c)
beren autoestimua eta nortasunaren ezaugarri nagusiak (HEOK, 25).

Ildo berean, hainbat orientabide ere eskaintzen ditu lerroen artean:

• Ikasketa esanguratsua izan dadin, ikaslearen motibazioa lortu eta ziur-
tatu behar da. Horretarako, ikasleari ezinbesteko zaio zer egin behar
duen jakitea (zer den, zertara datorren, zerekin jarri harremanetan...),
horrela bakarrik jar baititzake indarrean gaiarekin bat datozen aurre-
zagutzak. Horren bitartez argi izan behar du ikasleak zein den lortu
nahi den helburua, zein baldintzatan arituko den eta eginkizun horre-
tan zein izango den bere rola, bere egitekoa (HEOK, 22).

• Hala ere, jardun didaktikoak ikaslea bultzatu behar du ordura arte egin
ahal zuenaren mugez harantzago joaten. Modu berean, heldulekuak eta
makuluak eman beharko dizkio pausu hori eman ahal izan dezan: lor
dezakeenaren aurrean jarri behar da ikaslea, hau da, lortzeko moduko
erronkak eskaini behar zaizkio. Neurria da arazoa: dakienetik edota
eman dezakeenetik eskatzen zaionera doana, berriro ere bere interes-
guneak eta ahalmenak kontuan hartuz (HEOK, 22).

• Azkenik, ikasleak ikusi behar du eskatzen zaion ahaleginarekin badago-
ela ikasterik eta ikasi egiten dela: ikasi nahi eta ikasi egiten duenean,
esperientziak bere buruarekiko irudi baikorra eskaintzen dio ikasleari
eta autoestimua indartu. Egoera honek ikasten jarraitzeko eta erronka
berriei aurre egiteko guztiz indartzen du ikaslea (HEOK, 23).

Ez dira gutxi ikaslearen borondateari, jarrerari eta motibazioari lagundu
ahal dioten baliabide didaktikoak (Williams eta Burden, 1997; Arnold,
1999; Dörney, 2001; Leaver, Ehrman eta Shekthman, 2005). Gure lane-
an, hiru alderdi baino ez ditugu behatu: ikasleari jartzen zaion erronka-
ren baldintzak eta mugak; eginkizunaren kontrolerako eskaintzen
zaizkion tresnak; eta ikasitako sendotzeko izango dituen aukerak.

Azterlan askok (Pica et al., 1993; Plough eta Gass, 1993; Bygate, 1996;
Gass eta Varonis, 1985; Robinson et al., 1996; Skehan eta Foster, 1999;
García Mayo, 2006; etab.) agerian utzi dute nolako eragina duten ezarri-
tako eskakizunek eta baldintzek ikaskuntzarako ahaleginaren emaitze-
tan. Ildo berean, Europako erreferentzi markoak ondo nabarmendu du
nolako garrantzia duen baldintza eta muga horiek aintzat hartzea jardu-
nari ekin aurretik:

Komunikazioa nolako kanpo-baldintzetan gertatzen den, baldintza
horien araberako mugei aurre egin beharko diete erabiltzaileak edo
ikasleak eta haren solaskideek (EMM, 53).

Kanpoko baldintzak eta mugak garrantzitsuak dira erabiltzaileak
edo ikasleak ezagutzen eta onartzen dituen (edo ez dituen) neurrian
eta haietara egokitzen den (edo ez den) neurrian (EMM, 54).



Europako erreferentzi markoaren arabera, hainbat dira ikaskuntza jardu-
nean eragin nabarmena izan dezaketen aldagaiak: helburua, denbora,
baldintza fisikoak, lankidetza/solaskidetza, eskakizunak (emaitzak), tes-
tuaren ezaugarriak, ebaluaziorako irizpideak, etab. Horiek guztiak gogo-
-gogoan izan behar dira diseinu didaktikoak egitean; baita ikasleei jar-
duera bat aurkeztean ere.

Testuinguru pedagogikoetan ataza bat gauzatzeko, ezinbestean kon-
tuan hartu behar dira ikaslearen gaitasunak eta ataza jakin baten bal-
dintza eta muga espezifikoak –zailtasun maila aldatzeko eraldatu
egin daitezke beti, eta kontuan hartu beharra dago, halaber, ikaslea-
ren gaitasunen eta gauzatu beharreko atazaren parametroen arteko
elkarreragin estrategikoa (EEM, 159).

Baldintza eta muga horiek hein bateko erronka jarriko diete ikasleei.
Erronka horri, baina, ezin izango diote denek berdin erantzun.

Ikasle edo erabiltzaileak berez egokitzen, eraldatzen eta iragazten
ditu atazaren sarrerako materialak, helburuak, baldintzak eta
mugak, bere baliabide, asmo eta (hizkuntzaren ikaskuntzan) ikas-
kuntza-estilo berezira moldatzeko moduan (EEM, 160).

Balizko arazoak eta ezintasunak leuntze aldera, bada, jardunaren kontro-
lerako baliabideak txertatu ohi dira diseinu didaktikoetan. Kontrolerako
baliabideak bi eratakoak izan daitezke: a) ikaskuntzari laguntzekoak: jar-
duera egiteko orientabideak; ebaluaziorako tresnak; ikaskidearen lanki-
detza; etab.; eta b), hizkuntzaren lanketari laguntzekoak: hitz zerrendak,
galderak, ereduak, testuak, eskemak, irudiak, etab.

Alabaina, lagungarri horiek bezain garrantzitsuak dira landutakoa sendo-
tzeko eskaintzen diren aukerak. Izan ere, hizkuntzak ikasteko proposatu
ohi ditugun jarduerek gutxitan dute berehalako eta erabateko eragina:
epe ertain eta luzean “ahaztu” egiten da ustez ikasita zegoena.

Nola lor liteke, bada, ikaskuntza sendoagoa? Ikerketek erakutsi dutenez
(Bygate, 1996 eta 2001; Skehan eta Foster, 1996 eta 1997; Lynch eta
McLean, 2000 eta 2001; Bygate eta Samuda, 2005; etab.), errepikapena
oso lagungarria da. Alegia, antzeko jarduerak egiteko aukera izatea; beti
ere, baldintza edota mugaren bat aldatuta.

Horrenbestez, hainbat dira jardueren baldintzak eta mugak nabarmentze-
ko, jardunaren kontrolerako eta ikasitakoa sendotzeko erabili ahal diren
baliabideak. Guk horietako batzuk baino ez ditugu behatu lan honetan.
Eranskinetako tauletan daude jasota. Bertan ikus liteke, halaber, zenbate-
ko sarbidea duen horietako bakoitzak aztertu ditugun hiru materialetan.

Datuen arabera, “Ostalaritza” materialetan ez da ikusten ikasleen alderdi
afektibo-bolitiboari eragiteko aparteko ahaleginik. Jardueren instrukzio-
ak soil-soilak dira: ariketaren mekanikaren berri ematera mugatzen dira
(hitzak eta irudiak lotu; entzun eta buruz ikasi; etab.).

Jardunaren gauzatzea laguntzeko, bestalde, bi baliabide txertatzen dituz-
te ia soilik: marrazkiak (%35) eta ariketen ebazpideak (%80). Ikaskuntza
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sendotzeko aurreikusten dituen bideak ere mugatu samarrak dira: jardue-
raren emaitzen egiaztapena eta zuzenketa (%80); eta ereduen azterketa
(%10). Laburbilduz, oso eredu didaktiko mekanizista eta “hotza” da
eskuliburu honek baliatzen duena.

“Aditu”-k nolabaiteko aldea egiten du aurrekoarekin. Kasu honetan ere,
instrukzioak soil samarrak dira; baina, jarduerak testuinguratzeko nola-
baiteko ahalegina ikusiko dugu batzuetan (%40), eta, zenbaitetan, oha-
rren bat ere egiten da sortu edota prozesatu beharreko testuaren inguruan
(%14).

Tarteka, iruzkin edota ekarpen pertsonalak ere eskatzen zaizkio ikasleari
(%11). Jarduera hainbatek, bestalde, zehaztu egiten dute zein izango
diren lanerako baldintza fisikoak eta baliatu beharreko lankidetzarako
ereduak (%7). Jardueraren kontrolerako ere “Aditu”-k “Ostalaritza”-k
baino baliabide ugariago eskaintzen ditu: galdera-sortak (%47), lagunga-
rriak izan daitezkeen hitzen zerrendak (%35), adibideak (%21), irudiak
(%21), taula egituratuak (%14), etab.

Egindako ahaleginari atarramentu handiagoa ateratzeko ere aukera
gehiago aurreikusten dira material hauetan Ikasleek antzeko jarduerak
egingo dituzte behin eta berriro, baina ez dira beti berdin-berdinak izan-
go: egoera aldatuko da (%50); euskarri ezberdinak baliatuko dira (%21);
eskakizun linguistikoren bat aldatuko da (%21); testua; etab.

“Aisa” da, dudarik gabe, hiru material hauen artean egituratze afektibo-
-bolitibo gehien lantzen duena. Alde batetik, atazen baldintzak eta
mugak oso xehatuak azaltzen dira eskuarki: denboralizazioa (%100),
eskakizun zehatzak (%92), atazaren baldintza fisikoak (%52), testuaren
ezaugarriak (%4), etab.

Eginkizunaren kontrolerako ere askotariko tresnak eskaintzen dira: taula
eta eskema egituratuak (%60), irudiak (%50), hitzen eta esapideen
zerrendak (%40), galderak (%25), transkribapenak (%17), etab.
Ikaskuntza sendotzeko ere baliabide ugari eskaintzen ditu: ataza bera
beste egoera batean errepikatzeko aukera (%12), ataza bera baldintza
berrietan errepikatzeko aukera (%36), eskakizun jasoagotara egokitzeko
aukera (%24), argibideak (%29), etab. Jardueren %20an, gainera, ekar-
pen edota iruzkin pertsonalen bat eskatuko zaio ikasleari berariaz.

Honenbestez, datuok berretsi egiten dute aurreko bi puntuetan ondorioz-
tatutakoa. Alegia, “Aisa” materialak direla hiruretan aberatsenak, mal-
guenak eta landuenak. Horrek ez du esan nahi, noski, egokiagoak
direnik. Izan ere, materialen proba-harri erabakigarri bakarra ikasgela
baita.

Baina, galdera baldin bada ea zein materialetan igartzen den nabarmena-
go HEOKaren bustia, zalantzarik gabe erantzun behar dugu “Aisa” dela
Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikuluak ikaskuntzaren alder-
di afektibo eta bolitiboari buruz egindako aldarrikapenak modu zabale-
nean jasotzen dituena. Bai, behintzat, aintzat hartzen badugu, lehenago
ere nabarmendu dugun baieztapen hau: ziurtasunik ezean, malgutasuna,
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eta hizkuntzen ikas/irakaskuntzan, are euskararen ikas/irakaskuntzan,
ziurtasunak ez dira larregi (HEOK, 90).

Aurkeztu ditugun datuek agerian utzi dutenez, material didaktikoen joera
nagusia hauxe da: gero eta osagai gehiago integratzea beren diseinuetan.
Guk, hemen, sekuentzia didaktikoen egituraren hiru ardatz aztertu ditugu
soilik: ardatz linguistiko-komunikatiboa, ardatz psikologiko-kognitiboa
eta ardatz afektibo-bolitiboa. Baina, hiru horiek ez dira metodologiak
barne hartzen dituen alderdi bakarrak; besteak beste, ikaskuntzaren osagai
soziala eta kulturala ere hortxe ditugu planteamendu askoren jomugan.

Ikusi dugunez, osagai horien guztien integrazioak gero eta diseinu kon-
plexuagoak ekarri ditu ondorio gisa. Konplexutasun horrek, bestalde,
erronka berri bat jarri die materialgileei eta irakasleei: integrazio hori
sistematizatzeko irizpideak finkatu beharra.

Material guztiek ez diote erronka honi berdin erantzuten. Ikusi dugunez,
material batzuek soiltasunerako joera nabarmena dute: hizkuntzaren
ikaskuntzak barne hartzen dituen osagai batzuk hautatzen dituzte beren
proposamen didaktikora eramateko, eta eskema sinpleen arabera antola-
tzen dituzte (APP ereduaren arabera eskuarki).

Beste mutur batean daude formula landuagoak bilatzen dituztenak.
Material hauek badute arrisku bat: ilunak eta nahasiak gertatzea ikasle
eta irakasleen begietan. Arrisku hori saihesteko modu bat irakasleentza-
ko gida egokiak egitea da (jardueren ebazpenak baino areago, sekuentzia
didaktikoen nondik norakoak argituko dituztenak); beste bide eraginkor
bat hauxe da: materialetan bertan ikasleei zuzendutako argibide ulerga-
rriak eranstea. Horixe izan da “Aisa” eta antzeko materialen hautua.

Sistematizazioaren erronkari erantzuteko bada beste baliabide bat, den-
borarekin sendotzen joan dena: sekuentzia didaktikoak hiru urratsetan
antolatzea. Sekuentzia horiek atariko fase bat izango lukete ikaslea jar-
dunerako presta dadin pentsatua. Ondoren, jarduera nagusia letorke.
Azkenik, egin osteko fase bat etorriko litzateke; fase honek balioko luke
zalantzak argitzeko, ikasitakoa sendotzeko edota ikasitakoa zabaltzeko.

Zenbait planteamendu metodologikotan fase horietako bakoitzari eginki-
zun bat eta bakarra emango zaie. Lehen fasean, adibidez, alderdi afekti-
bo-bolitiboei eragin dakieke sistematikoki; bigarrenean, alderdi
kognitiboei; eta, hirugarrenean, alderdi linguistikoei. Beste edozein kon-
binazio ere zilegi izan liteke. Baina joera nagusia beste bat da: hiru fase-
etan ikaskuntzaren alderdi guztiei eragiteko ahalegina.

Aztertu ditugun materialetan bertan ere ikus liteke joera hau. Joera
horren ildo nagusiak ikerketa honetan lortutako emaitzen batez besteko-
ak irakurrita antzeman daitezke. Datuok taulen azkeneko zutabean
daude, itzal ilunez nabarmenduta.

Datuok erakusten dutenez, atariko fasean, hauxe bilatzen da eskuarki
aztertutako materialetan: jardunbidea zehaztea (%99), jarduera horrek

5. Ondorio bidetik
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beste jarduera batzuekin duen lotura argitzea (%58), lortu beharrekoa
finkatzea (%57), baliatu beharreko hiztegia edota egiturak aurkeztea
(%38).

Fase honetan ikasleari hauxe zehaztuko zaio: nolako emaitza espero den
(%49), eskakizunak zein diren (%28), eta zeintzuk izango diren jarduna-
ren baldintza fisikoak (%28). Baldintza eta muga horiek gogoan, ikaslea
jardunaren nolabaiteko planifikazioa egitera bultzatuko da. Planifikazio-
-lan hori oso gidatua izango da (%59), banaka egingo da (%84), aurrei-
kuspenak egitera mugatuko da ia beti (%63), eta baliabide linguistikoak
eta irudiak izango ditu jomugan (%81).

Planifikazio-lanaren ondoren, jardueraren gauzatzea etorriko da.
Jardueran honetan bi lan gainezarriko dira, eskuarki: hizkuntzari begira-
koa, bata; eta ikaskuntzari begirakoa, bestea. Hizkuntzari begirako jardu-
na askotarikoa izango da: hitzen eta egituren erregistroa (%42),
emandako hitz, esaldi edota testuen ulermena (%24), esaldi edota testuen
manipulazioa (%21), emandako galderei erantzutekoa (%19), etab.

Ikaskuntzari begirakoa mugatuagoa da: datu linguistikoak identifikatu
edota buruan gorde (%62) eta hizkuntzari zein kulturari buruzko informa-
zioa eskuratu eta landu (%21). Jardunaren kontrolerako, bestalde, honako
tresnak baliatuko dira: zerrendak (%37), ereduak (%36) eta irudiak (%35).
Arreta-gune nagusiak bi izango dira: lexikoa (%48) eta gramatika (%21).

Jarduera gehienek antzeko emaitzak bilatuko dituzte: hitz edota esaldi
isolatuen zerrendak (%49) eta zentzu-batasuna duten zerrendak, taulak
edota eskemak (%20).

Jarduna amaituta, feedbacka emango zaio ikasleari; horretarako, bi bide
baliatuko gehienbat: emaitzak egiaztatzea (%36) edota ikaskideenekin
alderatzea (%13). Ikasitakoa sendotzeko, azkenik, bide hauek iradoki-
tzen dira materialetan: okerrak zuzentzea eta zalantzak argitzea (%38),
jardueraren errepikapen mekanikoa (%31), jarduera bera beste egoera
batean errepikatzea (%21), eta jarduera errepikatzea, baina testuinguru-
ko baldintzak aldatuta (%19).

Horixe da aztertutako hiru materialek, oro har hartuta, ikasle hasiberriei
eskaintzen dioten ikaskuntzarako egitura didaktikoa. Nabarmena denez,
hainbat dira askorik jorratu gabeko baliabideak.

Beharbada, material didaktikoen egileek beren-beregi baztertu dituzte
aukera horiek, ikasleentzat funtsezkoak edota egokiak ez zirelakoan.
Baina, beharbada, ez dituzte gogoan izan beren proposamenak ontzeko
orduan. Alabaina, irakasleak beti du bere esku materialak beste era bate-
ra aurkeztea, baliatzea eta ustiatzea. Izan ere, metodologiaz ari garela,
irakasleak du azken hitza eta ardura nagusia..

Artikuluotan xehatu dugun ikerketa-lanak hiru helburu zituen jomuga: a)
HEOKaren behin-behineko ebaluazio bat egitea, aztertutako materiale-
tan izan duen sarbidea aztertuta; b) euskara irakasteko berriki argitaratu
diren material berri hainbaten alderaketa egitea, HEOKaren irizpideak

6. Amaierako
gogoetak
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kontuan hartuta; eta c) material didaktikoei hainbat ikuspegitatik begira-
tzeko irizpideak eskaintzea. Hiru helburuok bateratsu erdiesten saiatu
gara, soka batean zurdak txirikordatzen direnean bezala.

Materialak aztertu aurretik, HEOKaren irakurketa sakona egin dugu:
zeharkakoa, batzuetan; lerroartekoa, besteetan; eta hitzez hitzekoa, hain-
batetan. Irakurketa horrek helduen euskalduntzerako kurrikuluaren ikus-
mira berria eskaini digu; denborak ematen duen perspektibaren ikusmira.

Materialei begira jarri garenean, bestalde, hortxe ikusi ditugu HEOKaren
zantzuak: batzuetan nabarmenago, beste batzuetan lausoago. Edozein
modutan, argi ikusi ahal izan dugu zein zabala den hizkuntzen metodolo-
giak egun eskaintzen duen markoa. Halaber, egiaztatu ahal izan dugu
HEOK talaia egokia dela marko zabal horri begiratzeko.

Lortu ditugun emaitzek, azkenik, erakutsi digute zenbaterainokoak izan
daitezkeen irakaskuntzarako ereduen arteko aldeak. Guk aztertu ditugun
material guztiak HEOKaren itzalean sortuak dira; helduen euskalduntze-
aren aro modernoak 25 urte oparo eginak dituenean argitaratuak. Hala
ere, handiak dira euren arteko desberdintasunak.

Ez diogu geure buruari jarri material horien egokitasuna edota eraginkor-
tasuna epaitzeko lana; ezta HEOKaren on-gaitzak eztabaidatzekoa ere.
Materialak eta kurrikulua aurrez aurre jarri; hori besterik ez dugu egin.
Zertarako? Bada, irakasleei analisirako tresna berriak eskaintzeko,
gehienbat. Materialei eta beren lanari begiratzeko beste modu bat aur-
kezte aldera.

Beti ere, oso gogoan izanda, irakaslearen eginkizunaren konplexutasuna:
Irakaslana zientzia eta artearen konbinazioa da: “zientziak lagundu egi-
ten digu informaturik egoten, irakaskuntza eta hizkuntza ulertzen lagun-
tzen baitigu; baina irakaslanaren alderdi artistikoa da informazio
zientifikoa era berezian interpretatu eta aplikatzea eskatzen diguna, dau-
den aukerabide metodologikoen artetik egoera jakin baterako aukerake-
ta eginez” (HEOK, 82).

Ikuspegi honek tentuz hartzera behartzen gaitu bai ikerketa honen emaitzak
eta bai proposatu dugun prozedura bera ere. Izan ere, nola jakin lan honetan
xehatu ditugun alderdiak ote diren euskararen ikaskuntzaren eta irakaskun-
tzaren gako nagusiak? Ezin dugu halakorik baieztatu, noski. Baina, uste
dugu zientziaren eta artearen muga lauso horretan, onuragarria dela azterbi-
de sistematikoetarako eredu bat eskaintzea. Hori eta ez beste, izan da gure
asmoa. Espero dugu ondo bete izana geure buruari jarritako eginkizuna.

Honenbestez, gure esker ona adierazi nahi diegu ikerketa honetan aztertu
ditugun hiru eskuliburuok egiteko eta argitaratzeko lana hartu dutenei.

Hasteko, beren ahaleginaren emaitza guztioi eskaini nahi izan digutela-
ko; jarraitzeko, beren ekarpenari esker irakasle eta ikasle askoren lana
erraztu eta aberastu dutelako; eta, amaitzeko, aldizkari honetan egin
dugunaren moduko gogoeta ahalbidetu dutelako. Eginez egiten da bidea,
eta, material hauen egileak, abian dira. Bihoakie, bada, gure aintzatespe-
na eta eskertze zintzoa.
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Eranskina: Emaitza xeheak

1. Taula: Atarikoak.
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2. Taula: Eginkizun nagusia.
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3. Taula: Egin ostekoak.
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Oharrak

1. Unitatearen hasieran helburu orokorren zerren-
da eskaintzen da.

2. Unitatearen hasieran helburu orokorren zerren-
da eskaintzen da.

3. Unitatearen hasieran helburu orokorren zerren-
da eskaintzen da; baina, horrez gain, jardueren
%44ean helburu xehea ere zehazten da.

4. Unitate guztiek egitura bera dute: “eredua”, “ari-
ketak”, “azalpenak” “birpasa” eta “badakizu?”
Antolabide honek agerian uzten du zein den jar-
duera bakoitzaren helburu didaktikoa (aurkezpe-
na, praktika...).

5. Unitatearen atal bakoitzaren hasieran argitzen
da zer den zehazki ataza horien bidez bilatzen
dena.

6. Irakaslearen liburuan zehazten da denboraliza-
zioa.

7. Jarduera hauek CDa entzunda egin behar dira.

8. Zenbait kasutan aipatzen da ariketaren urratsen
bat taldeka edo, egiteko aukera.

9. Jardueren %20k ez dute zehazten zer egin behar
den zehazki.

10. Baliabide linguistikoen plangintza: lexikoa eta
egiturak.

11. Jarduera guztiek ostalaritzaren arlo profesiona-
lari lotuak datoz

12. Jarduera hainbatek immigranteen kezkak eta
premiak lantzen dituzte beren-berengi.

13. Unitate guztiek eduki gramatikalen laburpen
bat dute.

14. Unitate guztietan helburuak eta edukiak labur-
tzen dituzten fitxak eransten dira.

15. Unitate guztietan helburuak eta edukiak labur-
tzen dituzten fitxak eransten dira. Jardueren
zuzenketa-fitxak ere eransten dira.

16. Unitate guztietan helburuak eta edukiak labur-
tzen dituzten fitxak eransten dira. Zenbait jar-
duerek zuzenketa-fitxa ere badute.

17. Unitate guztien amaieran autoebaluaziorako
fitxa bat eransten da.

18. Zenbait jardueratan, ikasleari iradokitzen zaio
irakasleari galdetuta egiazta dezala ondo ari
den ala ez.


