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“Gramatika lantzen helduentzako euskararen irakaskuntzan:               

lau estrategia didaktiko” 
 Joseba EZEIZA RAMOS. 

Legazpi 6 euskaltegia 

Donostia-San Sebastián. 

1. Gramatikaren irakaskuntzarako garai berriak 
 
Azken urteotan helduen euskalduntze-alfabetatzearen esparruan aldabide 
nabarmena egin dugu. Hortxe daude, horren erakusgarri, curriculum berria edo 
mailak egiaztatzeko probak; material didaktikoak edota formakuntzarako 
egitasmoak; komunikazio teknologien ezarpena eta eskaintzaren dibertsifikazioa... 
 
Honekin guztiarekin, aldatuz joan da gure jardunbidea: orain ikaslea dugu jomuga 
eta komunikazioa ardatz. Ikasgelaren dimentsioak, helburuak eta dinamikak ez 
dira garai batekoak. 
 
Prozesu honen sorburuan, hauxe izan genuen erronka nagusi: gramatika 
formalean ardaztutako irakas-ereduen mugak gainditzea eta geure praktikan 
“gaitasuna”, “elkarreragina”, “estrategiak”, “diskurtsoa”... bezalako ideiak 
txertatzea. Horretara bideratu genituen geure ahalegin nagusiak eta hortxe ditugu 
egindako lanaren emaitzak: oparoak gehienak.  
 
Abiapuntuko hipotesi bat genuen: ba omen genekien gramatika irakasten eta 
erronka beste bat zen, beste gauza batzuk egiten ikastea. Haatik, usteak erdi ustel, 
eta denborarekin gramatikaren gaira itzultzea egokitu zaigu. 
 
Izan ere, irakasbidea aldatu ahala, gauzak beste modu batera ulertzen hasi gara; 
bestalde, gramatika lantzeko garai bateko moldeak ez ohi dira erraz bateratzen 
komunikazioan ardaztutako eredu berriekin. Gainera, ohartzen hasi gara, nolabait, 
gramatikaren eskurapenarena uste baino prozesu korapilatsuagoa dela. 
 
Gauzak horrela, hainbat jende hasi da buruari eragiten eta ideia berriak 
plazaratzen. Besteen esperientzietatik ere ikasten ari gara, eta ez gutxi. Ekarpenik 
ere egingo genuen, segur aski. 

2 Adibide bat: Justizia Administrazioko langileentzako ikastaro telematikoa 
 
Gauzak zertan diren erakusteko, adibide bat ekarriko dugu hitzaldira. Erakutsiko 
dugun eredua modu telematikoan emateko sortutako ikastaro batena da. Ikastaro 
hau Justizia Administrazioko profesionalentzat dago pentsatua eta xede nagusia 
hauxe du: euskara maila ertaina izanik (Europako Markoaren B2 mailaren 
baliokidea), laneko dokumentu eta gaiekin jarduten trebatzea. 
 
Ikastaro honek atazatan oinarritutako irakasbidearen ildo nagusiei jarraitzen die 
eta lankidetza du ardatz nagusietako bat. Elkarreragina foro birtualen bidez 
bideratuko luke gehienbat, baina aurrez aurreko saioak ere baditu aurreikusita. 
 
Ahalegin horrekin lortu nahi dena hauxe da: arloko profesionalak (abokatuak, 
magistratutak, agenteak...) gutxieneko lasaitasunez jarduten hastea laneko gaien 
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inguruan ari direnean; baita zalantzak eta kontsultak argitzea ere horren premia 
sortzen denean. Betiere, laneko gai orokorrez arituko dira (familia auzitegiaren 
funtzionamendua, prozedura juridiko orokorrak...). Edozein modutan, erronka ez 
da makala.  
 
Izan ere, pertsona hauek laneko dokumentuak modu eraginkorrean baliatuko 
badituzte eta egiten zaizkien galderei gutxieneko zehaztasunez erantzungo 
badiete, hitzei neurria hartzen eta hitzak neurtzen ohitu beharko dute. Zeregin 
horretan hizkuntzaren alderdi formalei erreparatzea lagungarri izango da; ikasle 
batzuentzat, ezinbesteko. 
 
Zuzenbidearen eta Administrazioaren arloko hizkuntzak dituen berezitasunei 
erreparatzen laguntzeko eta, jada, ikasleek bereganatuak dituzten formak eta 
hitzak testuinguru berri hauetan modu sortzailean erabiltzera bultzatzeko, hainbat 
baliabide aurreikusi ditu ikastaro honek: 
 
 Atazen ibilbidean baliabide hainbat txertatu dira, esanahiari eta formari 

begirako ahaleginak bateratzen lagunduko dutenak.  
 Atazen amaieran beti erantsi dira formari begirako hainbat jarduera. Jarduera 

hauek aukera eskainiko diote ikasleari aurretik landutako testuetara itzultzeko 
edota egindako lanak berrikusteko, formari arreta nabarmenagoa eskainita. 

 Ikastaroaren pantailan beti izango da eskura Hizkuntza langai izeneko 
gramatika-jardueren biltegi bat. Biltegi honek bilatzaile bat du sarreran, 
ariketak hautatzeko hainbat bide eskaintzen dituena (testu-era, jarduera-mota, 
lan-arloa, langaia...). 

 Ikasleak Gramatika kaiera elektroniko bat izango du esaldiak, adibideak, 
oharrak, testu-pasarteak... modu antolatuan jasotzeko. Aldian behin, irakasleak 
kaiera hau eskatuko die ikasleei eta denen ekarpenak fitxategi bakarrean 
bateratuko ditu. Hartara, ikasleentzat bereziki deigarri edota interesgarriak 
izan diren kontuak zein diren jakin ahal izango du eta horien inguruan jarduera 
bereziak prestatu ahal izango ditu, betiere, ikasleek jasotako adibideak 
abiapuntu. 

 
Bistan denez, ez dira gutxi gramatika lantzeko aurreikusi diren aukera eta 
baliabideak baina nabarmena da, halaber, alderdi komunikatiboak izango duen 
protagonismoa. 
 

3 Gramatika lantzeko zenbait irizpide 
 
Adibide hauek erakusten digute gramatikari beste begi batzuekin begiratzen hasi 
gatzaizkiola nolabait. Gramatika ez da, jada, arau zerrenda bat irakasleak ahalik eta 
txukunen azaldu behar duena; ez, behintzat, hori bakarrik. Orain, gramatikaren 
lanketarako proposamenetan hizkuntzaren eta ikaskuntzaren beste dimentsio eta 
osagai batzuk ere hartuko dira kontuan. Ikuspegi zabalago bat baliatuko da, azken 
batean. 
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Ikuspegi aldaketa hau hainbat ardatzen inguruan eman dela esan daiteke; eta, 
horien artean, lau izango lirateke nagusi. Hain zuzen ere, jarraian zerrendatzen 
diren bikote dikotomikoek osatuko lituzketenak: 

 Gramatika formala vs. Gramatika komunikatiboa 
 Esaldiaren gramatika vs. Testuaren gramatika 
 Zuzentasuna vs. Zehaztasuna 
 Ezagutza deklaratiboa vs. Gaitasun gramatikala  

 
Gauzak horrela, esan liteke gramatikari toki berri bat egotzi diogula eskenatoki 
zabalago batean. Eta ez hori bakarrik; gainera, gramatikaren ikaskuntzari lotutako 
prozesuak modu ezberdinean irudikatzen hasiak ginateke. Horrek mahai gainean 
galdera eta kezka berriak jarri ditu. Horietako hainbat hitzaldian banatuko den 
materialean daude jasoak. 
 

4 Gramatika ikasteko ataza-ereduak 
 
Ikusten denez, aurkeztu ditugun adibide eta irizpideek ildo nagusi batzuk 
eskaintzen dizkigute gramatikaren gaineko lana bideratzen hasteko. Baina, 
beharbada, gramatikaren ikaskuntzaren alderdi psikologikoari ez diote behar 
bezainbesteko arretarik jartzen. Alegia, ez diete bete-betean heltzen gramatika 
nola ikasten ote den galderak barneratzen dituen korapiloei. Korapiloetako horien 
artean bi lirateke estuenak. 
 
Lehenak gramatika modu eraginkorrean ikasteko baldintzekin izango luke 
zerikusia. Ildo honetan aurrera jotzeko oso lagungarria izan daiteke Leo Van Lier 
adituak egiten duen proposamena: kontzientzia hartzea, autonomia eta 
benetakotasuna oinarrizko printzipiotzat hartzen dituen ereduarena. 
 
Bigarrenak zerikusia izango luke formari arreta jartzeak gaitasunaren garapenean 
duen ustezko ekarpenarekin. Kezka honi emandako erantzun onargarri eta 
praktiko bat Rod Ellisen "Eredu Konputazionalean" aurkituko dugu. 
 
Ideia hauek gidatuta, gramatika lantzeko lau ataza-ereduren inguruan hasi gara 
lanean azken bolada honetan: 

 “Input”-ari begirako atazak.- Ataza hauetan ikasleak arreta berezia jarri 
beharko dio langai eskaintzen zaion inputari. Kontua da ikasleak formari 
arreta jartzea baina esanahiari begirako ahalegina bazter utzi gabe. 
Bestalde, ataza hauek ez liokete ikasleari eskatuko xede-egitura ekoizterik 
edota arau konplexuen eraikuntzan parte hartzerik. 

 "Output"-era bideratutako atazak.- Ataza hauetan ikasleek ekoizpen 
esanguratsuren bat egin beharko dute baina, aldi berean, formari lotutako 
erabakiak ere hartu behar izango dituzte atazaren ibilbidean. Ikasleek ez 
dute zertan xede egitura baliatu ataza eraginkortasunez burutzeko –aukera 
bat baino gehiago beharko luke izan zilegi- baina aukera izan beharko dute, 
noski, ikusteko forma jakinak zein neurritan izan dakizkiokeen lagungarri 
eginkizun jakinak burutzeko orduan. 

 Birformulazio atazak.- Ataza hauetan ikasleak ekoizpenen bat moldatu, 
egokitu edota orraztu beharko du. Beti ere, helburua hauxe izango da: 
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aukera eraginkorragoak bilatzea edota gauzak esateko modu zehatzagoak 
proposatzea. 

 Gramatikaren ikaskuntza espliziturako atazak.- Ataza hauetan ikasleek 
"arauekin" egingo dute lan. Zenbait kasutan, araua bera ulertu eta 
interpretatzen ikastea izango da xede nagusia (ataza deduktiboak) eta beste 
batzuetan ikasleak bere ekarpenak egin beharko ditu araua zein den 
ondorioztatzeko (ataza induktiboa).  

 

5 Eredu bateratzaile baten bila 
 
Aurkeztutako estrategia didaktiko eta ereduek agerian uzten dute joera zein den 
eta nabarmena da praktika komunikatiboaren eta formari begirako lanaren arteko 
uztarduren bila ari garela lanean. Eredu bateratu honetan, ikasbide inplizituak zein 
esplizituak izan beharko luke toki eta mota ezberdineko ahaleginak sustatu eta 
bultzatuko lirateke. Betiere, dinamika eroso eta iraunkor bat jomuga dugula. Hain 
zuzen ere, jarraian txertatu dugun irudi metaforiko honetan islatuko 
litzatekeenaren modukoa. 
 

 
 
 
Azken batean zera bilatzen da: hizkuntzaren eta ikaskuntzaren alderdi 
komunikatiboa, soziala eta sortzailea aintzat hartuko dituen eredu bat. Eredu bat 
gogoan izango duena helburua, azken batean, ez dela gramatika irakastea, 
hizkuntza ikastea baizik. 
 


