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Aurreko lanaren ildotik, artikulu honetan ikasle hasiberrientzat azken urte-
otan argitaratutako hiru ikasmaterial aztertu ditugu. Oraingo honetan,
material hauen proposamenek baliatzen dituzten ikaskuntza-ereduei
begiratu diegu. Lehenbizi, materialok eskaintzen dituzten programen
jomugak, egitura eta lehentasunak aztertu ditugu. Ondoren, begiratu
dugu ea zein diren materialok sustatzen dituzten adimen-operazioak.
Azkenik, ikaskuntza laguntzeko sortzen dituzten baldintzak xehatu ditugu.
Egiaztatu ahal izan dugunez, alde handiak daude aztertutako materialek
proposatzen dituzten ikas-ereduen artean. Alde handiak ikusi ditugu,
halaber, HEOKak aldarrikatzen dituen irizpideen eta material hauetako
batzuek baliatzen dituztenen artean.

Nola ikasten du helduak bigarren hizkuntza? Nola egiten da hizkuntza
horren jabe (erabiltzaile)? Nola lortzen du bigarren hizkuntza horretan
komunikatzea? Hauek dira Helduen Euskalduntzerako Oinarrizko
Kurrikuluan (HEOK) eztabaidatzen diren galderetako batzuk. Galdera
hauei beste batzuk erantsi ahal zaizkie: Zein dira bigarren hizkuntzaren
ikasle helduen beharrak? Zein dira arrakastaren gakoak? Nolakoa behar
du izan irakaslearen esku-hartze didaktikoak?

Galdera horien haritik lan ugari egin dira azken urteotan eta, besteak
beste, honako kontuak aztertu dira: nola antzeman dakiekeen ikasleen
premiei; nola eragiten duten ikaskuntzan ikaslearen aldagai kognitiboek,
aldagai emozionalek, nortasunari lotutakoek…; zein diren ikaskuntza
errazten duten prozesuak; nola eragiten duen inguruak prozesu horietan,
etab. Gai hauek jorratzen dituzten lan batzuk nabarmentzekotan, honako
hauek aipa genitzake: Perales (2001), Dougthy eta Long (2003),
Etxeberria (2003), Macaro (2003), VanPatten (2003), Jordan (2004),
Griffin (2005), Saville-Troike (2005) edota McLaren, Madrid eta Bueno
(2006).

0. Sarrera:

hizkuntzen

ikaskuntzarako

funtsezko

baldintza hainbat

65



Eta, irakaskuntzaren praktikari begira, zer ondorioztatu dute ikerketa,
eztabaida eta gogoeta horiek? Egia esateko, ez dago argi. Horren erakus-
le dira, besteak beste, Europako erreferentzia markoak agertzen dituen
zalantzak (HABE, 2005: 164-167):

Gaur egun ez dago ikasleen ikasteko moduari buruzko adostasunik
lortuko duen ikerketarik, ez behintzat, Erreferentzia Markoa ikas-
kuntzaren teoria jakin batean oinarritzeko adinako sendotasuna
duen iritzirik. (…)

Etapa honetan, orain arteko praktikatik eratorritako aukera batzuk
adierazi eta erabiltzaileei beren hutsuneak ezagutzarekin eta espe-
rientziarekin betetzeko eskatu besterik ezin daiteke egin. (…)

[Izan ere] Irakasteko metodoen eraginkortasuna ikasleen motibazio-
aren eta ezaugarri berezien mende dago, eta baita erabil daitezkeen
giza baliabideen nahiz baliabide materialen mende ere.

HEOKak ere bat egiten du ikuskera honekin: 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 egokiak irakasteko metodoak (HEOK,
1999: 82).

Baina, mugak muga eta zalantzak zalantza, azken urteotan sustrai sendo-
ak bota dituzte hainbat irizpidek. Besteak beste, HEOKak bere egiten
dituen hiru hauek:

I) Ikaskuntza eraikitze-prozesu bat da; are gehiago, barne-prozesu
bat, edukiak edota informazioa jasotzerakoan martxan jartzen den
barne-prozesu bat. 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 eta berreraikiz (HEOK, 1999: 21).

II) Hizkuntzaren ikaskuntzan bi ezagutza-mota eskuratzen dira:
instrumentala eta formala. (…). Ezagutza instrumentala eta for-
mala “continuum” baten bi mutur dira. Bi mutur horien artean
kokatzen da hizkuntzaren ezagutza eraikitzeko modua, batzuetan
mutur batetik gertuago, besteetan urrunago, hainbat aldagairen
arabera, baina beti ere etengabeko elkarreraginean (HEOK, 1999:
23).

III) Ikasle guztiak ez dira berdinak. (…). Ikasleak beren buruaren
gaineko deskribapen- eta sentimendu-multzo antolatu batekin sar-
tzen dira ikas-lanean, eta horrek badu eraginik ikas prozesuan. (…).
Helduek ikasteko estilo eta estrategia desberdinak dituzte, eta ideia
horiek gogoan hartu behar dira hizkuntz programak prestatzean.
(…). Beren burua neurtzeko eta beren burua ebaluatzeko trebetasu-
nak garatu dituzten helduak dira ikaslerik efektiboenak (HEOK,
1999: 25-26).
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Irizpide horien arabera, irakaskuntza ezin izango da edonola antolatu eta
bideratu: programen arduradunek, materialgileek eta irakasleek hainbat
baldintza hartu beharko dituzte kontuan:

1 Ikaskuntzarako programek aintzat hartu beharko dute ikasle guztiek
ez dituztela ezaugarri berberak: denen motibazioak, helburuak, ikas-
-estiloak, nortasunak edo sentiberatasuna ezberdinak izango dira;
baina, hala ere, denek izan beharko dute toki bat ikaskuntza progra-
man. Beste era batera esanda, ikas-programak ikasleen interes, behar,
kezka eta munduarekiko ezagutzetara makurtu beharko dira.

2 Ikasleei ikasten laguntzea informazioa eskaintzea, atazak eragin eta
gero zuzentzea baino gehiago da. Adituak ez datoz guztiz bat honetan,
baina, ematen du badaudela oinarrizko prozesu psikolinguistiko
batzuk hizkuntzak inguru formaletan eskuratzeko funtsezkoak izango
direnak: input nahikoa eta egokia jasotzea; hizkuntzaren gaineko
gogoeta egitea; output ulergarria ekoiztea; feedback egokia jasotzea,
etab. Irakaskuntzarako programa koherente batek egokiro baliatu
beharko ditu prozesu horiek sustatzeko eta ustiatzeko baliabideak.

3 Ikas-esperientziek “ageriko” egin beharko dute ikaskuntza-prozesua
(zer ikasten den; nola ikasten den; zertarako…). Erabakiak hartzera
ere bultzatu beharko dituzte ikasleak. Autoadierazpenerako aukerak
ere eskaini beharko dizkiete tarteka. Azken batean, hauxe bilatuko
dute: hizkuntzarekiko sentiberatasuna eta kontzientzia piztea; ikas-
-prozesuaren gidaritzaren eta arduraren parte bat ikasleen esku uztea;
(autonomia bultzatzea) eta, azken batean, ikaslea ikaskuntzaren prota-
gonista sentiaraztea.

HEOK (HABE, 1999) edota Europako Erreferentzia Markoa (HABE,
2005) ez dira ideiak horiek bere egiten dituzten egitasmo bakarrak. Ildo
berekoak dira didaktikaren munduan aintzatespen zabala izan duten
aditu hainbaten proposamenak: besteak beste, Van Lier (1996), Lantolf
(2000) edota Ellis (2005) aditu ezagunenak; baita irakaskuntzarako pro-
gramak eta materialak prestatzeko irizpide zehatzagoak ematen dituzten
beste lan batzuk ere (Agercel, 2000; Fenner eta Newby, 2000; Ellis,
2005; Leaver, Ehrman eta Shekhtman, 2005; etab.).

Gauzak horrela, pentsatzekoa da ikuspegi honek izango zuela, honezke-
ro, nolabaiteko isla euskara irakasteko programetan eta bestelako propo-
samenetan. Hori egiaztatzeko hiru eskuliburu aztertu ditugu; azken
urteotan ikasle hasiberriei euskara irakasteko argitaratutako hiru material
didaktiko:

• Aisa (Gaintza eta Benitez, 2003),

• Aditu (Zallo, E. eta Oar-Arteta, 2004) eta,

• Ostalaritza (Elhuyar Aholkularitza, 2005).

Aurreko lan batean (Ezeiza, 2006b), azaldu genuen hizkuntzari buruz-
ko zein ikuspegi baliatzen zuten material hauek. Oraingo honetan, dire-
lakoen alderdi psikopedagogikoak arakatu ditugu. Zehazki hauxe
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aztertuko dugu: a) zein diren programa hauen ardatz nagusiak eta
lehentasunak; b) nolako mekanismo psikolinguistikoak sustatzen
dituzten; c) nola laguntzen duten kontzientzia piztea; jokabide autono-
moa; eta motibazioa.

Azterlan hau egiteko 48 lagin hartu ditugu ausaz liburu bakoitzetik eta
aurrez balioztatutako protokolo baten arabera aztertu ditugu (ikus
Ezeiza, 2006a). Lortutako emaitza xehekatuak artikulu honen amaieran
erantsitako tauletan ikusi ahal dira. Jarraian, datu horien irakurketa oro-
kor bat egingo dugu, beti ere, aztertutako materialek dituzten ezaugarri
bereziak nabarmentze aldera.

Esandakoagatik, irakaskuntzaren xedeak finkatzea ez da zeregin erraza.
Asko dira hizkuntzak suspertzeko eta berauen irakaskuntza bideratzeko
orduan aintzat hartu behar diren kontuak: zeinek ikasiko duen hizkuntza
hori; zertarako ikasiko duen; zerk edo nork bultzatuta; nolako emaitza
lortu nahi den… Bestalde, ezarriko diren helburuek baliagarriak eta erre-
alistak beharko dute izan; horrek esan nahi du, kontuan izan beharko
dituztela, halaber, inguruak eskaintzen dituen ikasteko aukerak eta balia-
bideak.

Gauzak horrela, materialgile bakoitzak lehentasun batzuk finkatuko ditu;
beti ere, xede-talde bati begira eta ikaskuntza zein testuingurutan gerta-
tuko den kontuan izanda. Zentzu honetan, aztertu ditugun hiru materia-
lek alde nabarmenak dituzte:

• Aisa, Europatik kanpo datozen inmigranteentzat sortu zen; eta euska-
ren oinarrizko ikastaro bat baino areago, integrazio sozialerako lanabe-
sak eta ahalbideak eskainiko dituen harrera-programa bat da.

• Aditu, haatik, euskaltegietako ohiko ikasleentzat dago pentsatua.
Programa homologatuak jarraitzen dituzten bertako ikasleentzat.

• Ostalaritza, azkenik, lan-eremuan jarduteko berariazko ikastaroa da.
Kanpotik etorritako langileei zuzenduta, gehienbat.

Baina, aldeak alde, HEOKaren arabera, material hauek guztiek hiru bal-
dintza beharko dituzte bete (HEOK, 1999: 21-22):

a Egitura logikoa izan behar dute; alegia, barne-egitura argi baten arabe-
ra integratuko dituzte erdietsi nahi diren helburuak, landu nahi diren
edukiak eta proposatuko diren eginkizunak. 

b Egitura psikologiko koherente bat izan behar dute: ikaslearen aurreko
eskema-sareetan txertatzeko moduan sartuko dituzte eduki berriak
programan eta lehengo ezagutzekin uztartzeko moduan.

c Ikaslearen eskuhartzea eta protagonismoa bilatu behar dute.

Azken batean, honela laburbil daiteke ikuskera hori: ikasteak eraikitzea
esan nahi du, eraikitzearen subjektua ikaslea da eta eraikitze-prozesua
ikaslearen esperientzien, ezagutzen, beharren, asmoen, erabakien eta
erantzukizunaren araberakoa da.

1. Programaren

jomuga eta

egitura: ardatz

nagusiak eta

lehentasunak
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Lehen esan dugunez, aztertu ditugun hiru materialek xede-ikasle ezber-
dinak dituzte jomuga: ikasle horiek soslai psikosozial ezberdina izango
dute; ez dituzte arrazoi berak izango euskara ikasteko; asmo eta lehenta-
sun ezberdinak izango dituzte; etab. Ondorioz, pentsatzekoa da alde
nabarmenak antzemango zaiela hiru materialen programei. Izan ere, bil-
dutako datuek horixe egiaztatzen dute. Eranskinean, I taulan jasotako
emaitzen arabera, hauek dira aztertutako hiru eskuliburuen ezaugarri eta
alderik behinenak.

Material honen jomuga nagusiak ezagutza funtzional, lexiko eta gramati-
kalak dira. Helburu orokorrak unitate didaktikoaren hasieran zerrenda-
tzen dira mailakaturik: lehenbizi, helburu funtzionalak aipatzen dira eta,
ondoren, hiztegiarekin, kulturarekin eta gramatikarekin lotutakoak.
Horrek pentsarazten digu komunikazio-gaiak izango direla programaren
ardatz.

Haatik, ez da beti oso agerikoa helburu funtzionalen eta ikasgaian lan-
tzen diren edukien arteko lotura: gehienetan, oso ahula da eta, maiz
samar ausazkoa dirudi. Bestalde, jardueren %12 baino ez zaizkio atxiki-
tzen testuinguru komunikatibo esanguratsu bati eta ariketa gehienetan
(%72) hizkuntz formak eta hiztegia modu isolatu eta mekanikoan lantzen
dira. Oro har, edukien arteko integrazio-maila txikia da eta berauen lotu-
ra logikoa ez da oso nabarmena.

Bestalde, ikasleari egozten zaion ikaskuntza-eginkizun nagusia hauxe
da: arau gramatikalak ulertzea, esapide funtzional batzuen erabilera
antzematea eta hitz berrien esanahiak ikastea (%52). Landutako edukiak
egoera berrietan baliatzeko aukera batzuk ere eskaintzen zaizkio ikaslea-
ri (%20). Edozein modutan, jarduera guztiak oso mekanikoak dira: bal-
dintzapena bultzatzen dute, gehienbat; eta, hein txikiagoan, hizkuntzaren
erabilera eta ezagutza eskemen berreraikuntza.

Bestalde, Ikaslearen munduari buruzko ezagutzek eta berariazko gaitasu-
nek ez dute tarte nabarmenik material horren proposamen didaktikoetan.
Jardueren %8k baino ez diote eskatzen ikasleari ekarpen esanguratsurik.
Ikaslearen jarreran eta motibazioan eragiteko baliabideak ere gutxi dira.
Ondorioz, HEOKak dionaz bestela, materialak ez du ikas-prozesua
“eraikitze-prozesu” gisa irudikatzen, “metatze-prozesu” bezala baizik.

Eskuliburu honek helburu funtzional orokor baten inguruan ardazten
ditu ikastunitateak (Adibidez: “Eskatutakoa ulertzea eta zerbitzatzea”).
Xede orokor hori labur-labur jasotzen da unitatearen lehen orrialdean.

Ildo horretan, unitate guztietan hauxe eskainiko du sistematikoki: hizkun-
tzaren gizarte-erabileraren ereduak (%15) eta ulermen-trebetasunak lan-
tzeko jarduerak (%15). Proposatzen dituen jarduera gehienen jomuga
nagusia hauxe da: oinarrizko hiztegia eta hizkuntz forma batzuk aurkeztea
eta ariketa soil-soilen bidez lantzea (%80). Euskal gizarte-ohituren eta kul-
turaren inguruko informazioa ere eskaintzen da unitateen amaieran (%20).

Aditu.–

Ostalaritza.–
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Ikasleari oso eginkizun zehatz eta laburrak proposatzen zaizkio; gehien-
tsuenak unitatearen hasieran aurkeztutako elkarrizketaren azterketari
lotuak (%80). Eduki funtzionalak, gramatikalak eta lexikoak buruan gor-
detzeko ariketa batzuk ere proposatzen dira (%20 inguru).

Material honetan, oro har, hizkuntza edukiak modu koherentean multzo-
katzen dira; multzo bakoitza komunikazio-egoera batekin estuki lotzen
da; eta langai guztiak elkarrekin estuki uztartzen dira. Modu logikoan
xehatutako programa baten aurrean gaude, beraz.

Haatik, ikaslearen zeregina eragiketa mekaniko hainbat egitera mugatu-
ko da: ereduak aztertu, ariketa soil batzuk egin eta esapideak buruz ikas-
tera. Beraz, “Ostalaritza”-k proposatzen duen ikasbidea urruti dago
HEOKaren ikuspegi konstrustibistak egiten dituen aldarrikapenetatik.
Datuek erakusten dutenaren arabera, programa “logiko” bat eskainiko
luke, bai; baina ikuspegi psikologikotik eta afektibotik oso ahula izango
litzateke material didaktiko honen proposamena.

Beste bien aldean, helburu eta eduki mota gehiago hartzen ditu jomuga
material honek. Ezagutza funtzional, lexiko eta gramatikalek aurreko bi
materialetan baino askoz ere toki txikiagoa hartzen dute proposamen
honetan (%28 soilik). Izan ere, lehentasunak beste batzuk dira: a) ikasle-
en ustezko edo balizko behar komunikatiboak (%26); b) ikaslearen
gizarte-eginkizunak eta ikasgelatik kanpoko ardurak (%20); eta, neurri
txikiagoan c) bat-batekotasun komunikatiboa (%8).

Helburuak ikasleei ulertarazteko ere bide gehiago jorratzen dira: a) hel-
buru orokorrak xehe-xehe azaltzen dira unitatearen hasieran ikasleei
zuzendutako azalpen-testu baten bidez (euskaraz zein gaztelaniaz
emana); b) ondoren, diagrama bat txertatzen da ikastunitatearen ibilbidea
irudikatzen duena; eta, c) ikasgaiaren amaieran, unitatean zehar landuta-
ko eduki nagusiak laburbiltzen dituen fitxa bat ere eransten da. Jarduerak
aurkezteko ematen diren instrukzioen bitartez ere ahalegin nabarmena
egiten da unean uneko helburuak agerian uzteko.

Bestalde, aztertutako beste bi esku-liburuetan ez bezala, “Aisa”-n propo-
satzen diren jardueren %16k gaitasun komunikatiboari estu-estu atxikita-
ko helburuak hartzen dituzte jomuga nagusi. Horietako batzuek, gainera,
espero den portaera komunikatiboaren ereduak eskaintzen dizkiete ikas-
leei laguntza gisa (%4). Unitatean zehar harilkatzen diren ariketen arre-
ta-guneak ere ez dira beti berberak: jardueren %30ek eskuratu beharreko
ezagutza linguistikoak dituzten ardatz; %20k ikasleentzat esanguratsua
dirudien gai bat dute hizpide; beste hainbeste bizitza errealeko eginkizu-
nen inguruan ardazten dira; eta %12k hizkuntzaren gizarte-erabilerari
eskaintzen diote arreta nagusia.

Ikasteko proposatzen diren prozedurei bagagozkie, beste bi eskuliburue-
tan baino dibertsifikazio handiagoa antzemango dugu “Aisa”-n.
Aurrekoetan bezala, jarduera gehienek eduki funtzional, gramatikal
edota lexikoak antzemateko eragiketak indartzen dituzte (%64k); baina,

Aisa.–
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horiez gain, behaketa autonomoa ere bultzatzen da (%28); baita ere tes-
tuen lanketa eta eraldaketa (%8), aurrez landutako ezagutzak egoera
berrietan baliatzea (%8) eta hizkuntzaren erabilerari edota gizarte-porta-
erari lotutako gertakarien interpretazioa eta azalpena (%4).

Jarduera gehienetan, bestalde, ikaslea bera izango da protagonista: bere
esperientziak, bere aurreko ezagutzak, bere nahi eta asmoak…
Sistematikoki eskaintzen da uztarri bat ikaslearen munduaren eta euska-
raren munduaren arteko zubiak eratzen laguntzen duena.

Esandakoagatik guztiagatik, “Aisa” da, aztertutako hiru materialen arte-
an, HEOKaren aldarrikapenak hein handienean bere egiten dituena.
Lantzen diren eduki pragmatiko, psikolinguistiko eta linguistikoak egin-
kizun komunikatiboaren arabera txertatzen dira programan; ikasleen
beharren arabera (“a posteriori”). Bestalde, ikaskuntzaren ikuspegi kons-
truktibista baliatzen du nabarmen. Gainera, aurrekoek ez bezala,
HEOKan jasotzen diren irizpide afektibo-bolitiboak eta soziologikoak
ere oso gogoan hartzen ditu; batez ere, motibazioari lotutakoak.

Lehenago ere esan dugunez, HEOKak aldarrikatzen duen ikaskuntzari
buruzko ikuspegiak eskema-eraikuntza du ardatz. Berorren arabera,
oinarrizko eskema psikologikoa honela laburbiltzen da: ‘hasierako
oreka’-‘desoreka’-‘oreka berria’ (HEOK, 1999: 21). Modu horretara
emango litzateke ikaslearen “tarteko hizkuntzaren” garapena eta, ondo-
rioz, hala gertatuko litzateke hizkuntza berriaren ikaskuntza. Baina,
garapen-prozesu hori ez da sinplea izango; izan ere, oraindik guztiz ondo
ezagutzen ez diren adimen-operazio hainbaten araberakoa izango da.

Arazoa hauxe da: ezin dugula ziurtasunez jakin zein diren bigarren hiz-
kuntzaren “bereganatzea” ahalbidetuko duten mekanismoak. Izan ere, ez
dira txikiak gaiaren inguruan gaur egun dauden ikuskeren arteko aldeak.

Teorialari batzuen arabera, ikaskuntza irakaskuntza akademikorik
gabe gertatzeko moduko ingurune linguistiko ahalik eta aberatse-
na eskaintzea da irakasle batek egin dezakeen gauzarik garrantziz-
koena.

Beste teorialari batzuen arabera, sarrerako material (input) ulerga-
rriaren eraginez gainera, hizkuntzaren garapenerako beharrezko
baldintza eta baldintza nahikoa da komunikazio-elkarreraginean era
aktibodun parte hartzea. Era berean, hizkuntzaren irakaskuntza edo
ikaskuntza esplizituak funsgabeak direla diote.

Beste muturrean daude uste dutenak gramatikako beharrezko
arauak eta hiztegi nahikoa ikasi dituzten ikasleek beren aurretiko
esperientziaren bidez eta zentzuari jarraituz ulertu eta erabili ahal
izango dutela hizkuntza, inolako entsegurik egin beharrik gabe
(“Europako Erreferentzia Markoa”. HABE, 2000: 165).

HEOKaren ikuspegia mutur horien artean dago eta, zentzu batean, jar-
dun eklektiko baten alde egiten du apustu:

2. Adimen-

-operazioak:

ulermena,

ekoizpena eta

ikaskuntza

esplizitua
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Hizkuntzaren ikaskuntzan bi ezagutza-mota eskuratzen dira: instru-
mentala eta formala. Bi ezagutzak uztartzearen aldeko apustua dago
honako kurrikulu honen oinarrian. Apustu hori egitera bultzatzen
gaituzte, batetik, helduak euskalduntzeari ematen ari den jardunak
eta, bestetik, hizkuntzen irakaskuntzan gaur egun osatzen ari diren
teoriarik sendoenek (HEOK, 1999: 23).

Ikuskera honetan, hainbat izango dira irakaskuntza-programek barne
hartu beharreko prozedura metodologikoak. HEOKak hauek nabarmen-
tzen ditu (HEOK, 1999: 83-85:

– Analisia / sintesia: Ikasleari hizkuntzaren input ulergarria bezain abe-
ratsa aurkeztu beharko zaio, honen mezu eta formaren analisia buru
dezan. Baina ikasleari lagundu beharko diogu, halaber, ikasi beharreko
hizkuntza korpusa xehatzen eta ezari-ezarian lantzen eta bere ezagu-
tza-sisteman integratzen.

– Baldintzapena / desbaldintzapena / erabilera. Ezagutza formala lan-
tzeak berekin dakar prozesu kognitiboak bultzatzea eta bigarren hiz-
kuntzaren alderdi formalen ezagutza-eskemak eraikitzen laguntzea
(“baldintzapena”). Ezagutza instrumentala, aldiz, estu lotuta dago,
ezinbestez, ikaslearen eta inguruko solaskideen arteko harremanarekin
(erabilera). Tarteko sistemaren garapenak bi jardunen beharra izango
du: gizarte-harremanetan, esanahiak negoziatuz, ikasleak bere aurreko
ezagutza-eskemak kolokan jarri ahal izango ditu (“desbaldintzapena”)
eta fokalizazioaren bidez eskema berrien eraikuntza lagunduko dugu
(“berregituratzea”).

– Ulermena / ekoizpena. Zenbait planteamendu metodologikok ulerme-
naren garapena dute oinarri; baina, HEOKak azpimarratzen duenez,
ekoizpena funtsezkoa da ikasprozesuaren garapenean eta ikaskuntza-
ren hasieratik bertatik bultza daiteke. Hala ere, ulermenetik ekoizpene-
rako prozesuak denbora eskatzen du; tarte horretan isilunean gertatzen
dira. Hala ere, badago prozesu hori azkartzerik; esaterako, aipaturiko
desbaldintzapenaz eta berreraiketa-estrategiak baliatuz (HEOK, 1999:
84).

– Tarteko hizkuntza eta erroreak. Bigarren hizkuntzaren eskurapenaren
prozesuan erroreak tarteko hizkuntzaren ildotik ikusten dira, hizkuntza
berria barneratzearen adierazpen gisa, eta ez ikaskuntza ezaren adie-
razle. Dena den, arreta berezia eskaini behar zaio fosilizazioaren feno-
menoari (HEOK, 1999: 24) Horregatik, fokalizazioaren beharra;
horregatik hizkuntzari erreparatu beharra: ikaslearen sentsibilizazioa
ere behar-beharrezkoa da, egoeraren jabe izanik, erroreei aurre egin
ahal izateko (HEOK, 1999: 84).

Ildo berean, hauxe behatu dugu ikerketa-lan honetan aztertutako ikas-
materialetan: zein neurritan ahalbidetzen duten eta nola sustatzen duten
a) Inputari begirako jarduna; b) ikaskuntza esplizitua; c) outputera bide-
ratutako ikaskuntza; eta, d) feedback negatiboan eta errakuntzen zuzen-
ketaren inguruko lana. Hiru eskuliburuetan alde nabarmenak igarri
ditugu.
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Ikasmaterial honetan jardueren %44k inputari begirako jardunen bat har-
tzen dute barne; %48k ikaskuntza esplizitua sustatzen dute; eta %52k
ekoizpena bultzatzen dute. Baliatzen dituen prozedura nagusiak, bestal-
de, hauek dira: a) emandako inputean xede-egiturak identifikatzea eta
aztertzea (%32); b) arauen edota xede-egiturak erabiltzeko irizpideen
aurkikuntza gidatua (%36); c) emandako testuen imitazioa edota birfor-
mulazioa (%28); eta e) xede-egituren erabilera kontrolatua (%52).
Horrenbestez, “bilakuntza gidatua” eta “praktika kontrolatua” dira mate-
rial honetan, gehienbat, bultzatzen diren ikaskuntza prozesuak. Ageriko
denez, “sintesia/analisia” dikotomiaren ardatzera lerratzen da nagusiki
“Aditu”-ren proposamen didaktikoa.

Ikasmaterial honetan jardueren %20k inputari begirako jardunen bat har-
tzen dute barne; %100ek ikaskuntza esplizitua sustatzen dute; eta %90ek
nolabaiteko ekoizpena bultzatzen dute. Baliatzen dituen eragiketa nagu-
siak hauek dira: a) inputean dauden hitzak edota egiturak identifikatu eta
sailkatzea (%20); b) Ariketarik gabeko azalpen formalak (%55); c)
Aplikazio ariketez lagundutako azalpen formalak (%45); eta d) xede-egi-
turaren erabilera kontrolatua eskatzen duten jarduerak (%52). Material
honek argi eta garbi egiten du apustu ikaskuntza esplizitu eta mekaniko-
aren alde: proposatzen dituen jarduera guztiek fokalizazioa edota baldin-
tzapena bilatzen dute.

Ikasmaterial honetan jardueren %64k hartzen du barne inputari begirako
jardunen bat; %4 baino ez dira ikaskuntza esplizitua bultzatzen dutenak;
eta %56 dira outputari begirakoak. Sustatzen dituen eragiketak, bestalde,
hauek dira nagusiki: a) Inputean nabarmendutako hitz edota egiturei
erreparatu (%52); b) Hizkuntza lagin bat berreraiki edota osatu ikaslea-
rentzat esanguratsuak diren datuak baliatuta (%20); eta, c) xede-egiturak
erabili jarduera (sasi)komunikatibo baten testuinguruan (%24). Ageriko
denez, “ulermena/ekoizpena” ardatzera lerratzen da material didaktiko
hau.

Ikusten denez, alde nabarmenak daude hiru material hauek ezarritako
lehentasunen artean. Ostalaritza eskuliburuaren proposamenak urruti
samar egongo lirateke HEOKak lehenesten dituen irizpideetatik. Aditu
ikasmateriala oreka bat bilatzen ahalegintzen da ikuskera analitikoaren
eta sintetikoaren artean. Eta Aisak, azkenik, erabateko apustua egiten du
ikuspegi analitikoaren alde, beti ere, lehentasuna ulermenari emanez.

Liburuetako bakar batean ere ez dugu aurkitu feedback negatiboa ematea
berariaz proposatzen duen jarduerarik; ezta errakuntzei aurre egiteko
ahalbideak sustatzen dituenik ere. Lan hau irakaslearen esku uzten dute,
antza.

Ikasleari eskatzen dioten ahaleginari bagagozkio, Aisa da ikasleari prota-
gonismo handiena emango diona eta, aldi berean, jokabide aktiboena
eskatuko diona. Adituk ikerkuntzara bultzatuko du ikaslea; baina, beti

Aditu.–

Ostalaritza.–

Aisa.–

Ikasle hasiberriei euskara irakasteko materialak (II): kontzientzia, autonomia  ... 73



ere, gutxieneko babesak emanda. Ostalaritzak, azkenik, ariketa soil-soi-
lak baino ez dizkio proposatuko ikasleari; alegia, aparteko nekerik eta
inplikaziorik eskatzen ez dutenak.

Metodologiaren oinarriak jorratzen dituen atalean, HEOKak bere egiten
du gaur egun aintzatespen zabala duen ideia bat (HEOK, 1999: 82):

Metodologia da ikaskuntzarako bitartekorik nagusienetakoa. Meto-
dologia programarekin estu loturik dago, baina ez dute isomorfoak
izan beharrik (Larsen-Freeman, 1988); alegia, halako programari ez
dagokio ezinbestez honako metodologia.

Horrela, programa ustez kaskarra metodologi bide arrakastatsua
bihur daiteke, eta emaitza onak eman. Alderantziz, planteamendu
metodologiko oker batek gainbehera bota dezake programarik
onena. Horrek ez du esan nahi, alabaina, programa bigarren mailako
kontua denik. Programak, helmugak markatzen dituen neurrian,
norabidea argitu ez ezik, ikasesperientzien eitea diseinatzen ere
lagun dezakeelako (...).

Irakaslana zientzia eta artearen konbinazioa da: “zientziak lagundu
egiten digu informaturik egoten, irakaskuntza eta hizkuntza ulertzen
laguntzen baitigu; baina irakaslanaren alderdi artistikoa da informa-
zio zientifikoa era berezian interpretatu eta aplikatzea eskatzen
diguna, dauden aukerabide metodologikoen artetik egoera jakin
baterako aukeraketa eginez” (Larsen-Freeman, 1988).

Artikulu honen lehen atalean programari begiratu diogu; bigarrenean,
hizkuntzaren ikaskuntzaren zientziek egindako ekarpenen ildotik eraman
dugu gure gogoeta. Hirugarren atal honetan, beraz, prozesua arrakasta-
ren bidean jartzeko materialek egin dezaketen ekarpena aztertuko dugu.
Gida bezala, HEOKak ematen dituen orientabideak hartu ditugu kontuan
(HEOK, 1999: 22, 25, 26, 29, 30, 89 eta 90); baita, Van Lier (1996) eta
Ellis (2005) aditu ezagunek ildo bertsuan emandakoak ere. Luze joko
luke denak zerrendatu eta sakontzeak. Baina, hona hemen, gure iritziz,
horiek guztiak laburbilduko lituzketen hiru printzipio nagusi.

a Kontzientzia piztea: Input ulergarria ez da nahikoa hizkuntza eskura-
tzeko. Fokalizazioa ere beharrezkoa izango da: hizkuntzari erreparatu
beharra. Hizkuntzaren irakaskuntzan forma eta edukiaren arteko
oreka bat bilatu behar da. Horretarako, aurkikuntzaren bidetik jo dai-
teke (behaketak, hausnarketak, analisiak...); baina irakasleak edota
ikaskuntzarako materialak ere eskura diezaioke ikasleari, honek behar
dituen informazio eta argibideak. Ez da bide erraza, ez baita erraz
jakiten zer den lehenago, eginkizun komunikatiboa ala forma, zein den
helburu eta zein bitarteko, sarritan helburu bezala jartzen den eginki-
zun komunikatiboa forma lantzeko aitzakia besterik ez baita (HEOK,
1999: 90).

b Autonomia: Ikastea prozesu aktiboa da. Ikastea ez da irakasleak aur-
keztutakoaren edo erabilitako materialaren emaitza; ikasleak berak

3. Ikaskuntza

laguntzeko

baldintzak
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aurkezten zaion informazioari tratamendu berezia ematen baitio
(HEOK, 1999: 89). Izan ere, ikasten ikasteko trebetasunak landu
dituzten eta bere burua neurtzeko trebetasunak garatu dituzten hel-
duak dira ikaslerik efektiboenak (HEOK, 1999: 25-26). Horregatik,
da autonomia hizkuntza arrotzaren irakaskuntzarako helburu nagusie-
netako bat (HEOK, 1999: 25). Haatik, autonomia ez dator, berez,
autonomia sustatu, lagundu eta landu egin behar da.

c Benetakotasuna: Ahal dela benetako hizkuntza (testuinguru erreal
batean ematen dena) irakatsi behar da. Benetako dokumentuek
mundu errealarekin, ingurune soziokulturalarekin lotzeko aukera
eskaintzen diete ikasleei (HEOK, 1999: 90). Bestalde, ikasleak ekoiz-
penera bultzatu behar dira ikaskideekin eta irakaslearekin elkarrera-
ginean. Horrela, esanahia negoziatu beharko dute, elkar ulertzera
iritsi, norberaren pentsamenduak, ideiak, asmoak azalduz eta argituz
eta ulertaraziz (HEOK, 1999: 25). Autoadierazpenerako aukerak ere
izan behar dituzte: bere buruaz uste eta iritzi ona duten ikasleek erra-
zago ikasten dute, eta ez dira hain mehatxaturik sentitzen ikas-giroan
eta aldaketa prozesuetan (HEOK, 1999: 25).

Hiru printzipio horiek oso zeregin zehatza egozten diete irakasleari eta
materialei: alegia, ikasleari laguntza ematea, unean-unean bere kasa
lortu ezingo lukeena eskuratzeko (HEOK, 1999: 26). Ildo honetako lanik
handiena irakasleari berari dagokio; izan ere, ikasmaterialak edozein
direlarik, bere esku dago ikaslea motibatzea, laguntzea eta suspertzea
ikasgelak berak eskaintzen dituen aukerak eta orotariko baliabideak era-
biliz. Hala ere, material didaktikoek berek ere lagundu ahal dute lan
honetan. Lagundu ez ezik, berariaz sustatu beharko lituzkete; bai, behin-
tzat, aintzat hartzen baditugu 1997an San Petesburgoko batzarrean
Europako materialgileek ildo horretan hartutako konpromisoa (Ikus,
Fenner eta Newby, 2000). Ikus dezagun, bada, zenbateraino hartu diren
aintzat aztertu ditugun hiru ikasmaterialetan.

Ikasmaterial honek hizkuntzaren alderdi formalen gaineko kontzientzia
piztea bilatzen du nagusiki.

– Jardueren %76 aurrez emandako hitzak, esapideak edota egiturak
gogoan gorde edota praktikatzeko daude pentsatuta. Hala ere, hizkun-
tzaren erabilera komunikatiboa ere fokalizatzen da zenbait jardueratan
(%36); testuak, beti ere, artifizialak izango dira.

– Kasu batzuetan, direlako hitz edota egiturak ezinbestean baliatu edota
ikasi beharko dituzte ikasleek (%40); beste batzuetan, aukerakotzat
eskainiko zaizkie (%40). Ariketetako batzuek lehenago landutako edu-
kiak freskatzeko balio dute (%48).

– Zeregin horien azken emaitza gisa, xede-egituraren erabileraren adibi-
deen zerrenda bat lortuko da kasu gehienetan (%48). Baina, material
honetan aurkituko ditugu, halaber, taulen eta diagrama egituratuen gai-
nean lan egitea eskatuko dituzten proposamenak (%28) zein testu eske-
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matikoen edota osatugabeen gainean eragitea eskatzen dutenak ere
(%12).

Ildo horretan, oso autonomia-maila mugatua aitortzen zaio ikasleari.
Izan ere, jarduera gehienak oso-oso bideratuak dira.

– Edukiak eta jardunbidea erabat zehaztuta ematen zaio ikasleari kasu
gehienetan (%72). Ia beti esaten diote, halaber, zein egiturak baliatu
behar dituen (%76).

– Zenbait ariketa ikaslearentzat ustez esanguratsuak diren gaien edota
egoeren inguruan ardazten badira ere (%36), gutxitan bilatzen da ikas-
learen inplikazio pertsonala (%12).

– Jardueren %20 baino ez dira ikasleari eduki esanahiduna ekartzeko
eskatuko diotenak.

Gauzak horrela, ikaslearen beraren protagonismoa eta jardunaren bene-
takotasuna ez dira oso nabarmenak proposamen honetan.

– Ikaslearen esku jartzen diren hizkuntz lagina gehienak (%80) ikaskun-
tza-helburuz sortutako esaldiak edota pasarte laburrak dira; beste
%20ak ere ez dira testu errealak, baina, bai benetakoen itxurakoak.
Bestalde, ia den-denak (%80) hizkuntzaren alderdi formalak lantzeari
begira ustiatzen dira, eduki mezuduna alde batera utzita.

– Eduki berriak gutxitan lotzen zaizkie egoera komunikatibo esangura-
tsuei (%24) eta, ia beti, jarduera mekanikoen eta manipulazio-eragike-
ten bidez landuko dira (%60).

– Jardueren %8k baino ez dituzte baliatzen ikaslearentzat interes berezi-
koak diren datuak, iritziak, esperientziak, etab.

Ikasmaterial honetan are nabarmenagoa dira ikaskuntzaren eredu tradi-
zional, mekaniko eta kontrolatuaren zantzuak.

– Jardueren %80 aurrez emandako hitzak, esapideak edota egiturak
gogoan gorde edota praktikatzeko daude pentsatuta. Jarduera guztiak
oso-oso bideratuak dira eta emaitza zuzen bakarra onartzen dute. Hori
bai, jardueren %55, ikasleentzat ustez esanguratsuak diren egoera
edota gaien inguruan ardazten dira.

– Testu eta material guztiak artifizialak dira; xede-egiturak eta hiztegia
lantzeko berariaz sortuak. Izan ere, ikasi beharreko egiturak. Edonola
ere, ikasleentzat ustez adierazgarriak izango dira; beti ere, laneko ego-
erez baitihardute.

– Jardueren %20 batere jarraibiderik gabekoak dira. Jarduera horietan
hauxe egin behar du ikasleak: batzuetan, emandako elkarrizketak (eta
berorien itzulpenak) bere kasa entzun beharko ditu; beste batzuetan,
euskal kulturaren inguruko gaiez diharduten testuak irakurri beharko
ditu (gaztelaniaz). Edonola ere, ariketa bakar batean ere ez zaio eska-
tzen ekarpen esanguratsurik egiteko.

Ostalaritza.–

Joseba Ezeiza76



HEOKak aldarrikatzen dituen irizpideak gogoan, hauxe da aztertutako
hiru materialen artean ikaskuntza laguntzeko baldintzak gehien lantzen
dituen proposamena.

– Kontzientzia piztea sistematikoki bultzatzen du. Horretarako jardun-
-mota hainbat baliatzen dira: aurreko ezagutzak freskatzea (%56),
izandako esperientzia komunikatiboak ikaskideekin komentatzea
(%12), hizkuntzaren erabilera komunikatiboa aztertzea (%24), hitzak
edota egitura berrien zerrenda antolatuak egitea (%20); egitura berriak
testuinguru esanguratsuetan baliatzea (%44), gogoeta metalinguistikoa
(%8)…

– Autonomia ere xede nagusi bat da Aisaren proposamenean: ikaslearen-
tzat esanguratsuak diren egoerak hartzen dira jardueraren ardatz nagu-
si gisa (%48); ikaslearen jakin-mina pizteko berariazko ahalegina
egiten da (%36); ikasleei inplikazio pertsonal aktiboa eskatuko zaie
(%20); zenbait aukeraren artean adierazgarriena hautatu beharko dute
(%32); jarduera nola ebatzi ere erabaki beharko dute (%28); etab.

– Benetakotasuna ere askoz nabarmenagoa da material-proposamen
honetan besteetan baino: benetako hizkuntz laginak tartekatzen ditu
(%52); baliatzen dituen testuak ez dira beti analisi linguistikoen bidez
ustiatzen, hizpidea jartzeko ere erabiltzen dira (%48); jardueren %40k
benetako iritzien edota informazioen trukea eskatzen dute eta beste
%20k norberarentzat interes berezikoak diren materialak edota espe-
rientziak alderatzea; baliabide linguistikoek eskaintzen dituzten ahal-
bide komunikatiboak ikertzeko proposamenak ere tartekatzen dira
(%20), etab. Benetakotasunaren aldetik, hala ere, Aisak muga nabar-
men bat du: baliatzen dituen zenbait bideo-pasarte nabarmen zaharki-
tuak dira.

Honezkero, ia hamar urte joan dira Europako erreferentzia markoa
zabaltzen hasi zenetik. Ia beste hainbeste urte dira Europako materialgi-
leek kontzientzia pizteko, autonomia sustatzeko eta benetakotasuna area-
gotzeko konpromisoa hartu zutela. Bost urte baino gehiago egin ditu
HEOKak indarrean. Pentsatzekoa zen, beraz, material berrienetan nola-
baiteko isla izatea dokumentu horiek lehenesten dituzten jardunbideek.

Ikusi dugunez, ordea, ikaskuntzari buruzko eredu tradizionalak itzal han-
dia du oraindik ere aztertu ditugun ikasle hasiberrientzako material
didaktikoetan. Aisa da, zentzu guztietan, ikuskera berria bereganatzeko
ahalegin nabarmena egin duen bakarra. Adituk, apenas egin du ekarpenik
hizkuntza ikasteko metodologiaren aldetik. Bestalde, nabarmen ematen
du atentzioa Ostalaritza materialaren kutsu tradizionalak; argitara eman-
dako azkena izanik, espero baitzen aurrekoen ekarpenak aintzat hartu
izana.

Aurretik ere ohartarazi dugu oraindik ez dagoela guztiz argi zein diren
bigarren hizkuntzaren ikaskuntza baldintzatzen eta ahalbidetzen duten
faktoreak, eta zeinek izan behar duten, ondorioz, ikasgelan sustatu beha-

Aisa.–

4. Ondorio-bidetik

Ikasle hasiberriei euskara irakasteko materialak (II): kontzientzia, autonomia  ... 77



rreko jardunbideak. Beraz, ez dago aurrez egiterik hiru material hauen
balizko eraginkortasunaren inguruko baloraziorik. Seguru da, bestalde,
denak izango zaizkiela lagungarri –bakoitza bere heinean– euskara ikasi
nahi dutenei.

Edozein modutan, ez genuke ahaztu behar materialok –ustez, behintzat–
HEOKaren itzalpean sortu direla; ondorioz, ez dirudi sobera dagoenik
gogoeta egitea zein neurritan atxikitzen zaizkion marko kurrikular horri
eta zein neurritan laguntzen duten Helduen Euskalduntzerako Oinarrizko
Kurrikulua zabaltzen eta hornitzen. Hori izan da hemen aurkeztu dugun
ikerketa-lanaren xedea nagusia.

Seguruenik, oharkabean joan zaizkigu xehetasun hainbat. Bestalde, ez
dugu ahaztu behar ikasmaterial horien %15 baino ez dugula aztertu.
Horregatik, emandako datuak tentuz hartzeko eskatzen diogu irakurleari;
laginketa baten emaitza gisa, soil-soilik. Hala ere, uste dugu aukera ona
eskaini digutela HEOK sakon berraztertzeko eta berorren garapen-mai-
lari neurria hartzeko, ikasle hasiberriei eskaintzen zaizkien aukera didak-
tikoen eremuan besterik ez bada ere.

Eranskina: emaitza xehekatuak

.1: Taula: Ikaskuntzaren xedeak

Adierazleak Jardueren % Batez-

Aditu Ostalaritza Aisa beste
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Helburuak aditzera emateko bidea: Ariketak edota atazak
egiteko jarraibideak. .............................................................

Helburuak aditzera emateko bidea: Arauen azalpenak,
edukien taulak, hiztegi-zerrendak… .....................................

Helburuak aditzera emateko bidea: Adibideak. ...............

Helburuak aditzera emateko bidea: Landu nahi diren gai-
tasunen aitortza esplizitua. ....................................................

Jomuga nagusia: Ezagutza funtzional, lexiko eta gramati-
kalak. .....................................................................................

Jomuga nagusia: Ikasleen ustezko edo balizko behar
komunikatiboak. ...................................................................

Jomuga nagusia: Bat-batekotasun komunikatiboa (jariota-
suna, funtzionaltasuna…) .....................................................

Jomuga nagusia: Ikaslearen gizarte-eginkizunak eta gelatik
kanpoko ardurak. ..................................................................

Langaiak: Eduki funtzional, lexiko eta gramatikalak. .........

Langaiak: Gaitasun orokorrak (“jakin”, “egiten jakin”,
“izaten jakin”, “ikasten jakin”…). ........................................

72 0 72 48

8 100 8 38,6

0 0 4 1,3

0 0 16 5,3

72 100 28 66,6

8 0 26 11,3

0 0 8 2,6

0 0 20 6,6

72 80 28 51,3

8 20 26 18
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Langaiak: Ahalbide komunikatiboak (irakurtzeko, entzun-
dakoa ulertzeko, idazteko…). ...............................................

Arreta-gune nagusia: Eskuratu, landu edota sakondu beha-
rreko ezagutzak. ....................................................................

Arreta-gune nagusia: Hizkuntzaren gizarte-erabilera. .......

Arreta-gune nagusia: Hizkuntza trebetasunak (mintzame-
na, irakurmena, entzumena…). .............................................

Arreta-gune nagusia: Interesgune orokor bat, gai bat… ....

Arreta-gune nagusia: Bizitza errealeko eginkizunak. ........

Eginkizuna: Eduki funtzional, gramatikal edota lexikoak
antzematea eta buruan gordetzea. .........................................

Eginkizuna: Arau bat edota behatutako gertakari bat uler-
tzea eta azaltzea. ...................................................................

Eginkizuna: Arau edota irizpide aurrez ezagunak, egoera
berrietan baliatzea. ................................................................

Eginkizuna: Hizkuntza erabiltzeko moduak behatzea,
aztertzea, alderatzea… ..........................................................

Eginkizuna: Testuak moldatzea, laburtzea, berreraikitzea,
doitzea… ...............................................................................

Eginkizuna: Bizitza errealeko ataza bat egitea. ...................

0 0 8 2,6

60 60 30 50

12 15 12 13

8 15 18 13,6

0 10 20 10

0 0 20 6,6

52 20 64 45,3

12 80 4 32

20 0 8 9,3

0 0 28 9,3

0 0 8 2,7

0 0 0 0

4 0 8 4,3

8 0 52 20

32 20 0 17,3

0 0 4 1,3

0 55 4 19,7

12 45 0 19

Adierazleak Jardueren % Batez-

Aditu Ostalaritza Aisa beste

Inputari begirako jarduna: Xede-egituraren adibide ugari
dituen inputa ulertu. ..............................................................

Inputari begirako jarduna: Inputean nabarmendutako hitz
edota egiturei erreparatu. ......................................................

Inputari begirako jarduna: Inputean dauden hitzak edo
egiturak identifikatu eta sailkatu. .........................................

Inputari begirako jarduna: Alderatu norberaren ezagutzak
eta inputean behatutakoa. ......................................................

Ikaskuntza esplizitua (deduktiboa): Azalpen formala
(taulak, arauak, etab.), ariketarik gabe. .................................

Ikaskuntza esplizitua (deduktiboa): Azalpen formala
(taulak, arauak...), ariketez lagundurik. ................................

.2: Taula: Adimen-operazioak

Adierazleak Jardueren % Batez-

Aditu Ostalaritza Aisa beste
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Ikaskuntza esplizitua (induktiboa): arauen edota erabile-
ra-irizpideen aurkikuntza gidatua. ........................................

Outputera bideratutako irakaskuntza (berreraikitzai-
lea): testuingururik gabeko enuntziatu edota hitzen manipu-
lazio-ariketak (berridazketak, hutsuneak bete, etab.) ...........

Outputera bideratutako irakaskuntza (berreraikitzai-
lea): Emandako testu baten birformulazioa (galderei eran-
tzun, fitxa osatu, laburpena egin, etab.). ...............................

Outputera bideratutako irakaskuntza (berreraikitzai-
lea): Hizkuntz lagin bat (testu bat, esaldi solteak, diagrama
bat..) osatu ekarpen esanguratsuak eginez (informazio per-
tsonala, iritzi pertsonalak, etab.). ..........................................

Outputera bideratutako irakaskuntza (berreraikitzai-
lea): Itzulpena edota imitazioa. ............................................

Outputera bideratutako irakaskuntza (ekoizpena):
Jarduera mekanikoak. ...........................................................

Outputera bideratutako irakaskuntza (ekoizpena): Xede-
-egituraren erabilera kontrolatua. ..........................................

Outputera bideratutako irakaskuntza (ekoizpena): Xede-
-egitura errepikatzea eskatuko duen jardun (sasi)komunika-
tiboa. .....................................................................................

Errakuntzen zuzenketari begirako jarduna: “Feedback”
negatiboa ematea berariaz eskatzen duten jarduerak ............

Errakuntzen zuzenketari begirako jarduna: Ohiko aka-
tsei edota ikasleek egindako akatsei berariaz iradokitzen
duten jarduerak. ....................................................................

36 0 0 12

12 30 12 18

28 0 0 9,3

0 0 20 6,7

12 15 12 13

0 45 16 20,3

52 0 24 25,3

0 0 16 5,3

0 0 0 0

0 0 0 0

32 65 20 39

44 15 44 34,3

16 0 8 8

36 0 16 17,3

Adierazleak Jardueren % Batez-

Aditu Ostalaritza Aisa beste

Kontzientzia piztea I: Hitzak, egiturak edota orotariko
datuak gogoan gordetzea. .....................................................

Kontzientzia piztea I: Hitz, egitura edota datu zehatzak
zeregin jakinetarako baliatzea. ..............................................

Kontzientzia piztea I: Hizkuntzaren alderdi formalen ingu-
ruko gogoeta metalinguistikoa. .............................................

Kontzientzia piztea I: Hizkuntzaren erabilera komunikati-
boaren inguruko gogoeta fokalizatua. ...................................

.3: Taula: Ikaskuntza laguntzeko baldintzak

Adierazleak Jardueren % Batez-

Aditu Ostalaritza Aisa beste
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Kontzientzia piztea I: Hizkuntzaren erabilera komunikati-
boaren inguruko gogoeta holistikoa. .....................................

Kontzientzia piztea II: Aurreko ezagutzak freskatzea. .......

Kontzientzia piztea II: Izandako esperientzia komunikati-
boak ikaskideekin komentatzea. ...........................................

Kontzientzia piztea II: Erakutsi beharreko trebezia aurrez
aztertzea edota neurtzea. .......................................................

Kontzientzia piztea II: Nork bere buruaren gaitasunari
neurria hartzea. .....................................................................

Kontzientzia piztea III: Jardueraren instrukzioek egin
beharrekoa baino ez dute adierazten. ....................................

Kontzientzia piztea III: Jardueraren instrukzioak adibidez
lagunduta datoz. ....................................................................

Kontzientzia piztea III: Jardueraren instrukzioek agerian
uzten dituzte ikas-helburuak. ................................................

Kontzientzia piztea III: Helburuak instrukzioez aparteko
adierazpen batean jasotzen dira. ...........................................

Kontzientzia piztea IV: Ikasleei esaten zaie zein baliabide
erabili edota ikasi behar dituzten. .........................................

Kontzientzia piztea IV: Ikasleei esaten zaie zein baliabide
hartu behar dituzten kontuan. ...............................................

Kontzientzia piztea IV: Ikasleek testu eskematizatuen gai-
nean egin behar dute lan. ......................................................

Kontzientzia piztea IV: Ikasleek taulen edota diagramen
gainean egin beharko dute lan. .............................................

Kontzientzia piztea VI: Ikasleek hitz, egitura edota esal-
dien zerrendak egingo dituzte. ..............................................

Autonomia I: Edukia eta jardunbidea aurrez zehaztuta ema-
ten zaio ikasleari. ..................................................................

Autonomia I: Ikasleak material linguistikoaren ekarpena
egin beharko du (lexikoa, egiturak...) ...................................

Autonomia I: Ikasleak material ez-linguistikoaren ekarpena
egin beharko du (informazioa). .............................................

Autonomia I: Ikasleak emandako hainbat aukeraren artean
egokiena hautatu beharko du. ...............................................

Autonomia II: Ikaslearen jakin-mina pizteko berariazko
ahalegina egiten da. ...............................................................

Autonomia II: Ikaslearentzat ustez esanguratsuak diren
egoerak, gaiak... hartzen ditu ardatz. ....................................

0 0 8 2,7

48 0 56 34,6

0 0 12 4

0 0 24 8

0 0 8 2,6

68 0 12 26,6

0 0 4 1,3

0 0 72 24

0 100 8 36

40 80 20 46,7

40 0 28 22,6

12 0 0 4

28 0 52 26,7

48 0 64 37,3

72 100 20 64

28 0 16 14,7

20 0 20 13,3

0 0 32 10,6

0 0 36 12

36 100 48 61,3

Adierazleak Jardueren % Batez-

Aditu Ostalaritza Aisa beste
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Autonomia II: Ikasleari inplikazio pertsonal aktiboa eska-
tuko zaio. ...............................................................................

Autonomia II: Ikasleak hainbat bide aztertu eta alderatu
beharko ditu eraginkorrena aurkitzeko. ................................

Autonomia III: Ikasleari lanabes linguistiko zehatzak
eskaintzen zaizkio jarduera egiteko. .....................................

Autonomia III: Ikasleak berak erabaki behar du nola ebatzi
jarduera. ................................................................................

Autonomia III: Lorpenak neurtzeko tresnak edota baliabi-
deak eskaintzen dira. .............................................................

Benetakotasuna I: Baliatzen diren hizkuntza laginak ez
dira benetakoak. ....................................................................

Benetakotasuna I: Bideo-pasarte errealak baliatzen dira. ..

Benetakotasuna I: Gizarte-bizitzako benetako dokumen-
tuak baliatzen dira (inprimakiak...) .......................................

Benetakotasuna I: Hizkuntz laginak eta testuak baliabide
formalak lantzeko euskarri dira. ...........................................

Benetakotasuna I: Hizkuntz laginak eta testuak jardun
komunikatiboaren eredu dira. ...............................................

Benetakotasuna I: Hizkuntz laginak eta testuak hizpidea
jartzeko baliatzen dira. ..........................................................

Benetakotasuna II: Ikaskuntza formaleko eginkizunak sus-
tatzen dira. .............................................................................

Benetakotasuna II: Ikaskuntza formaleko eginkizunak pro-
posatzen dira, baina testu edota egoera komunikatibo esan-
guratsu bat oinarri hartuta. ....................................................

Benetakotasuna II: Praktika komunikatiborako gidoi egi-
turatu bat proposatzen da. .....................................................

Benetakotasuna II: Benetako informazioaren edota iritzien
trukea sustatzen du. ...............................................................

Benetakotasuna III: Jardueraren ardatz nagusia: baliabide
linguistiko berrien ikaskuntza. ..............................................

Benetakotasuna III: Jardueraren ardatz nagusia: baliabide
ezagunak erabiltzea. ..............................................................

Benetakotasuna III: Jardueraren ardatz nagusia: baliabide
linguistikoek eskaintzen dituzten ahalbide komunikatiboak
ikertzea. .................................................................................

Benetakotasuna III: Jardueraren ardatz nagusia: norbera-
rentzat interes berezikoak diren datuak, informazioak, tes-
tuak... trukatzea eta komentatzea. .........................................

12 0 20 10,6

0 0 4 1,3

76 90 44 70

0 0 28 9,3

0 0 12 4

80 100 52 77,3

0 0 8 2,6

0 0 8 2,6

80 100 24 68

32 100 20 50,66

0 0 48 16

60 40 40 46,6

24 55 0 26,3

0 5 12 5,6

0 0 40 13,3

52 90 48 63,3

8 0 12 6,7

0 0 28 9,3

8 0 20 9,3

Adierazleak Jardueren % Batez-

Aditu Ostalaritza Aisa beste
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