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Ikasgelaz kanpo ekoizten diren benetako dokumentuak1 oso langai ego-
kia eskaintzen dute hizkuntzen ikaskuntzan, eta irakasleek erabili izan
dituzte eta erabiltzen dituzte. Jatorrian gizaki edo gizataldeen arteko
komunikazioa errazteko helburua zuten dokumentu horiek; horien sorre-
ran eta lanketan, beraz, ez da izan irizpide didaktikorik. Asko dira horre-
lako dokumentuen abantailak hizkuntzen irakaskuntzan, baina ez dugu
berriro ere horretan jardungo artikulu honetan. Beste bat da gure xedea:
material horiek didaktikan erabili nahi izatera, bi galdera dira oinarrizko-
ak: zein dokumentu erabiliko dugu?, eta zer egingo dugu dokumentu
horiekin? Bi galdera horiei erantzutea da artikuluaren lehenengo bi
zatien helburua; hirugarrenean, egunkarietatik ateratako hiru testurekin
egindako lanaren ereduak aurkeztuko dira.

– Zein dokumentu erabiliko dugu?: aukera-irizpideak.

– Zer egingo dugu dokumentu horiekin?: lanerako arauak.

Dokumentuek ikasgelatik at hizkuntzaz kanpoko helburuak dituzte, hots,
igorleek ekoizten dituzte hartzaileak ez dituzten informazio batzuen jabe
egin daitezen, edo irakurriz (entzunez, ikusiz, kasuz kasu) goza daitezen,
edo, horiez jabetuta, iritziak alda ditzaten edo zenbait ekintza burutu,
etab. Bestela esanda, testu jakin baten2 nolakoari –ikasgelaz kanpoko
munduan, hau da, erabilera normalean– eskaintzen zaion arreta helburu
haren pentzudan dago, eta ez da inoiz dokumentu bat landuko hartzaile-
ak hizkuntzaren erabilera zuzena edo molde batzuen egokitasuna ikusi
ahal izan dezan. Hori, definizioz, ikasgelan baizik ez da gertatzen: horko
jarduna oso-osorik ikasleen hizkuntz gaitasunari begira egiten da, eta
helburu horrekin garrantzi handiko eginkizuna izan dezake, besteak
beste, hizkuntz erabilera ereduzkoak aurkezteak. 

Oinarrizko bi
galderak

Aukera-irizpideak

1. irizpidea: testuen
egitekoa ikasgelan
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Alde horretatik, ikasgelara ekartzen diren testuen funtzioetako bat izan
daiteke ikasleen ekoizpenerako eredu izatea. Lehengo testu-liburuek
ikasgai bakoitzaren hasieran ekarri ohi zuten elkarrizketa, irudiz horni-
tua, izan daiteke eginkizun horren adibide argia. Gezurra badirudi ere,
ordea, testu haiek elkarrizketa artifizialak eskaini ohi zituzten, hau da
eskuliburuen egileek asmatutakoak (eta, beraz, ikasgelarako sortuak eta
ez handik kanpora) eta askotan jatorri hori nabari izaten zen pertsonaien
parte hartze artifiziotsuan3.

Ikasleen ekoizpenerako eredu berdin-berdin izan daitezke testu benetako
eta ikasgelatik kanpora sortutakoak; besteek hainbateko probetxua eman
dezakete eta, gainera, askoz ere eredu egiazkoagoak izan, berezko hiztu-
nek esaten edo idazten dutenetik askoz ere hurbilago egon. Baina ez da
hori, gurekiko, testu horien alderdirik onena, edo artikulu honetarako
interesgarriena. Hizkuntz irakaskuntzan gaur nagusi diren joerak ikasge-
lan handik kanpo egiten denaren antzeko jarduna egitearen aldekoak
dira. Lan horietan, ikasleak hizkuntzaz kanpoko zerbait lortu beharrean
aurkitzen dira, eta horrela aurreratu beharko dute ikasten ari diren hiz-
kuntzan bai alderdi hartzailean (irakurmena eta entzumena) bai ekoizle-
an (mintzamena eta idazmena).

Horregatik, ikasgelarako benetako dokumentuak aukeratzerakoan, bi
galdera hauek egin ditzakegu:

a Testu hau ikasleek ekoiztu beharko duten testu-motaren baten isla al
da? Bestela esanda: Ikasleek beren ekoizpenerako eredu gisa hartze-
ko moduko dokumentua al da, testu-egituragatik, egitura morfosin-
taktikoengatik edo erabilitako lexikoagatik?

b Dokumentu honetatik atera al ditzakegu ikasleentzat motibagarri
izango diren ariketak, hau da: testua irakurtzera (edo entzutera) eta
edukia ondo ulertzera behartuko dituztenak?

Bi galderak dira bidezkoak eta egokiak irakaskuntzan sartuko ditugun
benetako materialak taxuz aukeratzeko. Dena den, gure xederako, eta bere
lana egungo dokumentuak oinarri harturik egin nahi duen irakaslearen
egoera kontuan hartuta, bigarrena askoz ere naharoagoa iruditzen zaigu.

Jo dezagun iragarki deigarri bat edo albiste harrigarri bat edo artikulu
interesgarri bat dakarren aldizkari bat dugula eskuartean: gure ikasleek
ez dute seguraski inoiz idatzi beharko testu horien ezaugarri formalak
dituen idazkirik, ez hizkera horretakorik, ez erregistro edo hizkuntz
molde horretakorik. Zer egingo dugu, testu horiek bazter utzi? Bistan da
gure ikasleek ekoiztu beharko ez dituzten hizkuntz molde eta testuen
eredu izateak ez diela dokumentu horiei duten balioa kentzen; hala bere-
an ez dute baztertzea merezi gure ikaskuntza-programak aurreikusten
dituen idazmen edo irakurmenari dagozkien egitura, esamolde edo hizte-
gia baino askoz jasoagoak dituztelako.

Bigarren galderari baiezko erantzuna emateko, hainbat alderdi eduki
behar dira kontuan eta horixe egingo dugu artikulu honen hurrengo orrial-
deetan. Baina badira lehen arrasto batzuk baiezko erantzun hori ematea-
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ren aldekoak: egiaztatzea ea testu horien irakurketa interesgarri izango
ote litzatekeen ikasleentzat beren ama-hizkuntzan idatzita baleude, ala ez.
Izan ere, ezer gutxi egin dezakegu inolako interesik edo zer dioen jakite-
ko jakin minik sortzen ez duen testu batekin. Alabaina, dokumentu batek
irakurleen interesa suspertzeko duen ahalmena ez dago dokumentuan
bertan; horretan zerikusi handia du subjektibotasunak; beraz, ikastalde
batekin duen loturak eta taldearen egoerak azalduko du interes hori.

Testuetan oinarritutako irakaskuntza baliozkoa izango bada, bi une izan-
go ditu gure lanak: lehenengo –azaldu berri dugun bezala–, testuak
beroien interesarengatik eta motibazio-ahalmenagatik aukeratu; biga-
rren, ikasgelako lana moldatu ikasleei aukera eman diezaien: a) testuak
irakurri eta ulertzetik datorren erantzuna emateko, eta b) arreta mezuan
jartzeko, bai testuak ulertzekoan bai erantzuna ekoiztekoan.

Bigarren xederako –lana antolatzeko, alegia– atazazko aribidearen ezau-
garri nagusiak izan ditzakegu aurrean: testuak izango dira ikasleek egin
beharreko lana edo ariketaren sorburu eta eragingarri.

Ikaskuntzarako ariketak sortzekoan irakasleen eta liburugileen jokabidea
“hizkuntzatik jardueretarakoa” izan da: lehenbizi, landu nahi diren hiz-
kuntz banakoak aukeratzen dira programatik eta gero horiek sartzeko jar-
duerak asmatu.

Baina ez da hori jokabide bakarra. Aukera ditzakegu lehenbizi egin nahi
ditugun ariketak eta hortik iritsi hizkuntz edukiak ezartzera. Aribide hau
proposatu da hizkuntz banakoetan oinarritutako programen alternatiba
gisa, baina azpimarratu ere egin da eredu hori beste programa horiekin
ere batera daitekeela. Artikulu honetan egiten dugun proposamenak ez
du ukitzen programen hurrenkera eta edozein programatan osagarri izan
daitekeen lan-eredu bat eskaintzen dugu; lehenengo testu bat aukeratuko
da (aukeratzeko irizpide nagusiak ez dira linguistikoak izango), gero jar-
duera batzuk asmatzen dira eta, azkenik, egiten ari garen lanarekin zeri-
kusia duten hizkuntz edukiak ustiatzen dira4. 

“Jardunetik hizkuntzara” bidea aukeratzeak galdera bat sortuko du bere-
hala: Zein ekintza burutuko ditugu? Nola erabaki? Izan ere, beste bidean
–hizkuntzatik jardunerakoan– bistakoa zen galdera horren lehenengo
erantzuna: landu nahi ditugun edukiak dituzten ariketak aukeratuko dira.
Baina aukeratzen batekoz beste aritzean, irizpide linguistikoa bigarren
mailakoa izango da.

Lehentxeago esan dugun gisan, bada irizpide nagusi-nagusi bat hizketa-
gai ditugun bi bide horietan: jardun hori burutzeak ikasleentzat izan
dezakeen interesa. Horri batzuek “atazarako motibazioa” edo “jarduna-
ren barruko motibazioa” deitu diote, esan nahi baita hizkuntz klasean
egiten dena ez dela interesgarri programak edo ikasleak ezarritako helbu-
ruekin duen loturarengatik, berez baizik, egiten denak berak duela intere-
sa beste kontsiderazio guztiak aparte, eta ikasleak parte hartzera
sustatzen dituela.

2. irizpidea: jardunetik
hizkuntzara

Benetako dokumentuak gelako ikaskuntza komunikatiboan 45



Testuei gagozkielarik, lanarekiko motibazio hori neurri handi batean bis-
tarentzako aurkezpenaren, ezaugarri teknikoen eta estiloaren baitan
egongo da. Baina batez ere testuaren gaiarekin eta hartzaileen interes eta
bizikizunekin duen erlazioa izango da motibatzaile. Ondotxo dakite
horren berri aldizkari eta egunkarien argitaletxeek; horregatik, hartzaile-
-talde jakin batzuentzako produktuak ateratzen dituzte.

Ikaskuntza/irakaskuntzaren arlo honetan, bi bereizketa egin behar dira
argi eta garbi:

– Bata, testua aldi berean mezu-eramaile eta objektu linguistikoa den
aldetik, lehen ere esana dugun bezala.

– Bestea, hizkuntz ekoizpeneko ariketen eta hartzeko jardueren artekoa.
Mezua jaso eta ulertzeak hizkuntz baliabideen (lexiko, morfosintaxia,
testua) jabe pasibo izatea eskatuko die; baina horrek ez du esan nahi
horien jabetza aktiboa izango dutenik5.

Beraz, ikasgelarako aukeratuko diren dokumentuen hautaketan, bereizi
egin beharko dira horien ezaugarri formalak eta programan aurreikusita-
ko hizkuntz edukiak. Beti aurreikusi ahal izango ditugu gure ikastaldea-
ren mailari dagozkion erantzunak, landu nahi dugun testuaren mezuari
buruz beren adierazpenak egiteko bidea emango dietenak. Kontua ez da,
hortaz, testu baten ezaugarri formalak gure programako edukiekin bat
datozen ala ez, baizik eta ea dokumentu horretatik abiatuta, eduki horiek
erabiltzeko moduko ariketarik egiten ahal dugun.

Bigarren bereizketa kontuan hartzera, oso zabala da klasean erabiltzeko
moduko testuen multzoa. Ohartzekoa da, bestalde, benetako testuekin
lanean aritzeak eskatuko dituela –eta aldi berean horretara eramango–
irakurmena eta berari dagozkion estrategiak garatzea eta ikasleentzat
ezagunak ez diren eduki-erreferentziak lortzeko gaitasuna; hori guztia
kontuan edukitzea komeni da dokumentutik abiatuta egingo diren lanak
prestatzen direnean; horrela beteko dira mezua egoki ulertzeko oztopo
izan daitezkeen hutsuneak.

Berbaldiaren edo testuen bitartez ikasteko aribideetan, hainbat motatako
testuak proposatu izan dira. Testu-mota bakoitza eredu teoriko bat da, tes-
tuaren funtzio komunikatiboan, hizkuntz baliabideetan (lexikoa, sintaxia,
erretorika) eta beronen antolaketa eta egituran hainbat ezaugarri dituena.
Proposatutako tipologia nolakoa halako izango da testu-mota: hasi
Werlich-en bost testu-motatako eredutik (deskribapena, narrazioa, esposi-
zioa, argudioa eta bideratzekoa) eta Adam-eneraino, honek aurrekoei beste
bi motatako testuak gehitzen baitizkie: aurresatekoak eta erretorikoak6.

Testu-tipologia horiek asko lagun dezakete programako helburuak finka-
tzen. Oso orientabide baliagarria ematen dute kontuan hartuz ikasleen-
gan testuekin lan egiteko zein abildade garatu nahi diren, bai harreraren
bai ekoizpenaren ikuspegitik. Gainera, testuen eta berauen ezaugarri lin-
guistikoen analisiak informazio ugari emango digu eduki-programetan
sartzeko hizkuntz baliabideei buruz.

3. irizpidea: testuen
ezaugarriak
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D. Cassany-k egindako sailkapena oso probetxuzkoa izan daiteke ikasge-
lan erabiltzeko testurik egokienak aukeratzekoan. Erabilera-arlotan
banatu zituen berak; zazpi dira arlo horiek: norbera, familia, inguru aka-
demikoa, lanekoa, gizartekoa, taldekoa eta literarioa. Arlo bakoitzean
testu idatziak eta testu ahozkoak bereiziko dira.

Literatura eta gizarte arloko testuak dira artikulu honetan proposatutako
moduan ustiatzeko egokienak; iragarki, irakurleen gutun, aldizkarietako
artikulu eta erreportaia, ohar eta iragarki publiko, marrazki bizidun eta
literatur lanak (poemak, ipuinak, kontakizunak, eleberriak) etab. dira.
Izan ere, badute bi testu-mota horiek besteek ez bezalako bereizgarri bat:
edozein irakurlerentzat direla eta ez, besteak bezala, hartzaile jakin
batzuentzako. Horrek ez du esan nahi beste testu batzuk ere probetxuz-
koak ez direnik. Honetantxe aurkitu dugu alderik handiena: gure ikaslee-
tako edozein izan daitekeela bi arlo horietan aukeraturako testuen
hartzaile; horretarako ez duela bere nortasun propioa eta bere egoera
aldatzeko amarru pedagogikora jo eta irudikatutako egoera edo testuin-
gurutan paper irudikatu edo asmatu bat egiten aritu beharrik izango.
Horixe egin beharko litzateke ikaslea beste bost arloetako testuen har-
tzaile izan dadin eta horixe egiten dugu maiz aski –eta probetxuz, gaine-
ra– ikasgelan; baina bistan da hori beste aribide didaktiko bat dela, askoz
korapilatsuagoa.

Beste hitz batzuetan, eskuartean darabilgun lan-modu honetarako testu-
rik aberatsenak aukeratzean honako ezaugarri hauek dituztenak hobetsi-
ko ditugu:

• Ikasleen bizikizun eta interesetatik hurbil daudenak. Horretarako tes-
tuaren gaia eta taldearen nolakoarekin, adinarekin, gustu eta kezkekin
duten lotura izango da oinarrizko irizpidea. Taldez kanpoko beste gora-
behera batzuk, hala nola gai batzuen egungotasuna, unean uneko
kezka, ardura, jendearen interesak etab. aukera egiteko laguntzeaz gain
testuinguru egokia izango dira testua taxuz ulertzeko. Garrantzi handi-
koa izan daiteke gai honetan ikasleek parte hartzea testu posibleen
lehen aukera egiten denean eta gero behein betikoak aukeratzekoan7.
Alde horretatik, lehen aipatutako testuak errazago egokituko dira ira-
kasleak bere ardurapean dauzkan talde guztietara.

• Ikasleek erraz ulertzeko modukoak izan daitezela. Hor, testuak egoki
aukeratzeko, aztertu beharrekoak izango dira testuaren ezaugarri lin-
guistikoak (hiztegia, orokorra edo mugatua) eta aurkezpena (erritmoa
eta ahoskera, testuak ahozkoak direnean, grafismoa, idatziak direne-
tan); beste alderdi batzuk, zehatz-mehatz linguistiko ez direnak ere
kontuan hartu beharrekoak dira, hala nola testuak daraman informazio-
aren trinkotasuna, horrek ere bai baitu eragina ulermenean8.

• Ikasleek testuaren edukiaz zerbait egin edo esateko aukera. Ez da aski
testua interesgarri eta ulerterraza izatea, lanerako sustagarria ere izan
behar du; bestela, irakurritakoaren emaitza galdera eta beti egin izan
ditugun ariketa arrunten bitartez ustiatze hutsera mugatzeko arriskua
dago.
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Lehen ere esan dugun eran, artikulu honen xedea da testuak benetan era-
biltzea, hots, ikasleak egin ditzala testu horiek ikasgelatik at dabiltzane-
an gertatzen diren prozesuen antzekoak9. Proposamen hau bigarren
hizkuntzen ikaskuntzaz egin berri diren ikerketen emaitza da; dirudienez,
arlo horretan gero eta indar handiagoa duen hipotesia da ikastea susta-
tzen duena dela hiztunek beren arteko komunikazioan sortzen dituzten
esaldi eta testuei esanahi jakin bat egozteko baliatzen dituzten prozesu
psikolinguistiko eta psikosozialen multzoa. Askotariko prozesuak dira,
eta ez da hau horiek deskribatzeko lekua; honexek du garrantzia: prozesu
horiek burutzeko eragilea dela hiztunek eskuartean dituzten testu eta
esaldien esanahiaren eta erabiltzen dituzten testuingurua ezagutzearen
arteko lotura.

Kontua, beraz, ez da gertatzen diren prozesu guztiak zehatz-mehatz
zerrendatu eta horietako bakoitzaren ildotik lanaren hurrenkerarako pro-
grama berri bat sortzea, baizik eta prozesu horiek gerta daitezen baldin-
tzak ezartzea; ez da inolaz ere beharrezko hori jakinaren gainean egitea
(are gehiago, zenbaitetan hori ezinezko izango da), baina, ekintza komu-
nikatibo batean hainbat prozesuk parte dutenean, aldi berean eta batera
jarri behar dira martxan. Hortik sortzen dira proiektu edo ataza bidezko
aribideak, lehen esan dugun bezala. Aribide horien ezaugarri nagusietako
bat da ikasgelan egoera batzuk sortuko direla ikasleak testuetako esa-
nahiak eta esaldiak testuinguru konpartitu batean baliatzera behartuko
dituztenak.

Testuak erabiltzeko egoera horiek sortzeko, ordea, nekez balia ditzakegu
ikasgelaz kanpoko egoerak; izan ere, kanpoan testu horien hartzaileek
irakurri edo entzun egiten dituzte, baina gero ez dute erreakzio behaga-
rririk izaten. Bestela esanda, ikasgelaz kanpoko testu benetakoak bene-
tan erabili nahi ditugunean, ez dugu inspirazioa irakurleen jokabidean
aurkitzen; seguru baino seguruago hainbat prozesu gertatzen dira horien
adimen-sentimenduetan, baina ez dira kanpora azaltzen. Gehienez ere
erantzun behagarrien zerrenda bat egin ahal izango dugu, hala nola ira-
kurleek egunkarietako zuzendariei egiten dizkieten eskutitzak, horietako
batzuk argitaratu ere egiten dira, edo telefonoz irrati edo telebistara egi-
ten dituzten deiak, edo, gaurkoagoa dena, posta elektronikoz telebistari
unean ematen ari den programaren bati buruz bidaltzen zaizkion
mezuak.

Egiatan horiexek dituzu taldeari eska dakizkiokeen lehen ekoizpenetako
batzuk: dokumentu bat irakurri edo entzun ondoren, geure erreakzioaren
berri emango dugu aurkitu dugun publikazioaren zuzendariari edo egile-
ari berari gutun bat idatziz, edo zabaldu duen agentziaren erantzungai-
luan mezuren bat utziz edo beste antzeko erantzunen batzuk emanez.
Baina jokabide horiek erantzun-eremua eta lan-aukerak mugatu egiten
dituzte. Bide hori utzi gabe, ordea, komeni da beste batzuk bilatzea, kan-
poko munduan sarri gertatzen ez badira ere, benetakotasuna dutenak.

Adibidez, pentsa dezakegu zer gertatzen den testu bat hainbat pertsonata-
ko talde batera iristen denean; jeneralean pertsona horiek iritziak ematen
dituzte, balorazioa egiten dute, irakurle bakoitzak irakurketak eragin dion

Ikasgelarako
jarduerak

prestatzeko
arauak

Jarduerak, prozesuak
eta emaitzak
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erreakzioa azalduko du, testuaren araberakoa: informatzekoa, literaturaz-
koa, eztabaidazkoa... Erantzun-prozesuak dira irudimen-apur batez ikas-
gelan balia ditzakegunak. Ez dugu, ordea, ahaztu behar ikasgelaz kanpo
horrelako erreakzioak berez sortuko baldin badira, testuaz aparteko hain-
bat baldintza bete beharko direla, hasi testua jasotzeko une eta egoeratik
eta hartzaileen tankeraraino, berorien arteko harremanak eta konfiantza-
ren zenbatekoa barne. Horren guztiaren kariaz erantzunak pobreagoak
edo joriagoak izango dira, eta erreakziorik ez baldin badago, hartzaileek
berezko zerbait dela iritziko diote. Baina, jakina, ikasgelan ezin egon gai-
tezke berez gerta daitekeenaren baitan: guk geuk sortu beharko ditugu
egoerak irakurketa erreakziorik gabe gera ez dadin. Horretarako modurik
eraginkorrena da zerbait ekoiztaraztea da, atazatan mamituko den lan-
-eskema bat: eskema horrek jarduera-multzo batera eramango ditu ikasle-
ak, testua ulertzetik sortutako eskema hori lortzeko asmoz. 

Geure proposamena mamitzeko, aurrez defini daitekeen eta ikasleak tes-
tua erabiltzera (arreta jarri mezuari, eta hori lortu eta gero, egingo dena-
ri) bultzatuko dituen emaitza edo ekoizkin bat bururatzen zaigunean,
hurrengo eginkizuna izango da ikasleen lana egituratu eta erraztuko
duten pauso batzuk aurreikustea.

Ekoizkin hori definitzeko, ikastaldearen nolakoan pentsatzea komeni da
(astean hainbat aldiz leku batean bilduta egoten diren pertsona batzuk),
eta ez gelaz kanpoko egoeratan. Testuaren inguruan sortuko ditugun
ekintza guztiek ikasleen elkarreragina, elkarlana eta elkartrukea ekar
dezatela; ikasleak, lehen ere esan dugun bezala, beren izaera benetakoa-
rekin arituko dira lanean. Horretaz gain aurreikusten bada jardunaren
joanean ikasleek zerbait (iritziak, balorazioak, esperientziak) ekarriko
dutela produktuaren edukira, lana joriagoa izango da, eta askoz ere han-
diagoa ikasteko abagunea.

Testua aukeratzekoan hizkera kontuan hartzea gomendatu dugun bezala,
ikasleen ulermenaren mailakoa izan dadin, hizkuntzaren erabilera sus-
pertu behar duen ekoizpenean pentsatzen dugunean, ikasleen egungo
gaitasuna aintzat hartu behar dugu. Horrek gutxieneko baldintza batzuk
jarriko ditu, horien haritik burutuko da ataza; gutxieneko baldintza diogu
zeren ataza bat bera, ekoizkin bat bera oso era desberdinean lor daiteke,
hizkuntz zuzentasun handiago edo txikiagoarekin, forma konplexuago
edo sinpleagoekin, etab. segun eta nolakoak diren taldea eta taldeko ikas-
leak. Gauzak horrela pentsatuz, erantzun desberdinak lortzeko moduan,
alegia, ikasgelan egin daitezke lan batzuk ikasle denentzako ikasteko
abagune izango direnak, nahiz eta denek ez duten berdin ikasiko.
Autonomia garatzeko tekniken bitartez ikaskuntza neurriz eta moduz
desberdinak susta daitezke testu beretik abiatuta. Garrantzitsua da ulertu
eta ekoizteko gutxienezko baldintza bete daitezela, eta hortik abiatuta
egin beharrekoa. Baldintza horiek betetzen badira, bakoitzak aurkituko
ditu ikasteko bere eduki bereziak lanaren joanean.

Produktua lortzea errazteko, hainbat jarduera lagungarri prestatzea
komeni da, ulerkuntzatik hasi eta ekoizpeneraino; lau fase handitan bil-
duko ditugu:
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Betiko entzunketa/irakurketa aurreko jarduerak, motibazioa eta interesa
sortzekoak barne10.

Edukiari eta adieramenari erreparatu behar zaie une horretan; izan ere,
ikasgelako lanak huts egin dezake ez zer esanik ez dagoelako edo ideiak
falta direlako, adierazpideak falta direlako baizik. Horrela, beraz, ideiak
biltzeko ariketa batzuk egitea komeni da; lana aldizka banaka eta aldizka
taldean eta elkarreraginean egitea oso probetxugarri izan daiteke bi alder-
ditatik, bai esango denaren edukia prestatzeko, bai forma aukeratzeko.

Hor aukera zabala behar da: lana banaka egin, talde txikitan, ikasgelan
bertan, etxean, etab.

Pribatua izan daiteke (irakasleari emango zaizkion idazlanak) edo publi-
koa (paneletan ezarriko diren idazlanak edo ikaskideen aurrean irakurri-
ko diren txostenak). Ohartzekoa da nahiz eta hizkuntzaren ikaskuntzan
eta erabileran lanik trinkoena aurreko uneetakoa den, oraingo fase hau ez
dela garrantzi txikiagokoa. Ikasleek badakite lehengo fase haietan zer-
bait ekoiztu beharko dutela eta produktu hori norbanakoaren mugak
gaindituz entzuleria baten aurrean azaldu beharko dutela; horrek gauzak
zuzen eta ongi egitera bultzatzen ditu, eta oharkabean ere arreta eta aha-
legina handitu egingo dira. Bestalde, (testu idatzi zein ahozkoen) aurkez-
pen publikoaren aukera egiten bada, komeniko da beste ikasleak (horiek
baitira entzuleak) helburu batekin arretaz entzutera sustatzea. Helburu
hori azken jarduera bat izan daiteke; horrelakoen aukera handia dago,
adibidez, ikasleek talde txikitan asma dezatela aurkezpen bakoitzaren-
tzako titulu bat eta, gero, denen artean aukeratuko da egokiena edo irudi-
mentsuena11. Horrela saihestuko da azalpenak motibaziorik gabe eta
arreta gutxiz jasotzea.

Lan didaktikorako teknika horietako batzuk hobeto azalduko dira ondo-
ren emango ditugun adibideekin.

Hemengo hiru adibideetan egunkarietatik ateratako testuak dira abiapun-
tu, bi lehenengoak Bartzelonako La Vanguardiatik; hirugarrena El Paisen
igandekotik.

Ikasle unibertsitarioekin egindako lanak dira adibide. Erasmus elkartru-
ke-programaren bitartez Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitatean
denboraldi bat eman zutenak. Ikastaroak 20 ikasaio zituen, astean bi
orduko klasetan. Ikasleen maila gaztelanian erdi baxutik aurreraturako
tartekoa zen, eta denak talde batean zeuden12. 

La Vanguardiako testuak egunero (igande-astelehenetan izan ezik) azke-
neko orrialdean argitaratzen direnetakoak ziren; saio bakoitzeko lehenbi-
ziko ordua dokumentu horiekin lan eginez ematen genuen. Ikasleen
ardura zen astean behar ziren bost testuak aukeratzea. Esan daiteke,
beraz, testu horiek izan zirela ikastaroaren euskarriaren %50a. El

Testua ulertzeko gaitu

Erantzuna ekoizteko
gaitasuna

Produktuaren lanketa

Ekoizkinaren
aurkezpena

Aplikazio-
-adibideak
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Paíseko testua fotokopiatuta banatu zitzaien ikasleei eta saio bakarrerako
baliatu genuen; era bereko beste testu batzuk beste saio batzuetan ere
erabili genituen.

• A testua.– La Vanguardia: De carne y hueso.

Sail horretan, M. Rivière kazetaria beren jardun publikoagatik ezagunak
eta hirian egun-egunekoak diren pertsonaiekin elkarrizketatzen da, hasi
artista eta idazleetatik eta politikoak eta zientziagizonak barne13.
Elkarrizketek badute maila intelektual altu samar bat. Astearen joanean,
era askotako pertsonaiak aurkezten dira eta kazetariak jarrera kritiko
samarra hartzen du solaskideei beren iritziak argitu eta doitzeko modu-
koa. Testuen ezaugarri horiek pentsarazi zidaten motibazio-indar handia
izango zutela ikastaro hartara biltzen zen jende-moduarentzat.

Hori izan zen lehen pausoa, testuak aukeratzekoa, alegia; bigarrena,
material horrekin zer lan egin zitekeen asmatzea. Horretarako, erabat
baztertu nuen ikasleak pertsonaia ospetsuekin elkarrizketatuko ziren
ustezko kazetari bilakatzeko ideia, eta era horretako burutazio guztiak.
Eguneroko prentsa irakurtzen duten kanpotarren mailan utzi nituen;
beraz, hizkuntz ezagutzetan eta testuetako erreferentzia eta isilpean pasa-
tutakoetan hainbat gabezia zituztenak. Ikasleei emandako ustiapen-
-orrian (eranskin gisa eman dugu) azaltzen dira testuetan oinarrituz egin-
dako lanak. Azpimarra dezagun ataza horiek era askotako lan-motak
direla; hor daude bateratuta taldeko eta banakako lanak, ulermen eta
ekoizpen- eta elkarreragin-aldiak, ahozko gaitasunak eta idatzizkoak tar-
tekatzea; eta hori guztia honako xede hau lortzeko: taldeak azal dezala
ikasgelako beste ikaskideen aurrean zein ondoriotara iritsi den egunkari-
ko testuaren edukitik abiatuta. Esan dezagun, bestalde, bai ikasle bakoi-
tzak eta bai taldeak autonomia handia dutela beren lana antolatzeko, eta
elkarrizketan erabilitako gaiak norberak irakurriz eta eztabaidatuz baka-
rrik, iritsi daitezkeela lana burutzera.

Ikasaio aurretik irakasleak, testuak arretaz irakurriz, bi arlotako elemen-
tuak aukeratuko ditu –bi arlo desberdin nahiz eta elkarrekin oso lotuta
egon–: a) eduki-kontuak, ikasleek, erreferentzia gutxi dituztelako, uler-
tzeko eragozpenak izan ditzaketelako, eta b) ikasleentzako interesgarriak
izan daitezkeen hizkuntz formak, gaizki ulertuak sor daitezkeelako edo
nekez ulertuko dituztelako edo ikasgai izan daitezkeelako (hiztegia, esa-
erak...). Lehenengo arloan ahalik eta gauzak gehien hartu behar dira ain-
tzat, bigarrenean, ordea, aukera egitea komeni da, testua osorik ustiatzen
aritu gabe; irakurketa eta ulerkuntza-maila bati eustea da kontua, eta
alderdi formal batzuetan arreta jarraraztea.

Ikasaioan talderik talde ibiliko da irakaslea14 eta parte hartuko du aurreko
paragrafoan esandakoaren arabera. Terminoak eta testuko erreferentziak
argitzen lagundu die ikasleei, arreta hizkuntzako berezitasunetara eka-
rriz, zalantzak argituz...

Azkeneko unean, taldeetako bozeramaileak hizketan ai diren bitartean,
oharrak hartuko ditu: edukiari buruzkoak, bere galdera eta iruzkinekin
beste ikasleen partaidetza bizituz, eta b) hizkuntz formei buruzkoak, hala
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okerrak eta desegikoak nola zuzenak eta interesgarri izan daitezkeenak
kontuan hartuz eta aukera bat eginez.

Gero, taldearen aurrean azalduko ditu hartutako oharrak, eta iruzkinak
egingo.

• B testua.– La Vanguardia: El semáforo.

Lehengoa bezala, artikulu hau ere prentsa-irakurlearentzat izan zezakeen
interesarengatik aukeratu nuen. Azken orrialdeko artikulu bat da egune-
ko aleak ukitutako gaien artean azpimarratzekoena azaltzen duena.
Balorazioa bat ere agertzen da hiru semaforo-argi gisa, eta irakurlea
barruko orrialdeetara bidaltzen du. 

Lehen begiratu batera ematen du proposatzen den gauza bakarra dela era
bereko beste testu batzuk ekoiztea. Baina egunkariko artikuluek eta ikas-
leek ekoiztutakoek komunean duten gauza bakarra dira idazkien gaia eta
luzera, hau da, ikaslearen iritziz, aste horretan, semaforo-kolore jakin bat
merezi duen pertsonaia aukeratu eta hautapen hori idatziz labur-labur
zuritzea. Aurrez ez da erabakitzen ikasleek zein egitura (sintaktiko, tes-
tual edo erretoriko), zein hiztegi edo zein hizkuntz funtzio erabili behar-
ko duten.

Irakaslearen egitekoa da ikasleen testu idatziak jaso eta idazkiari eman
ohi zaion zuzenketa-tratamendua ematea.

Agian ikasleren batek talde osoaren aurrean azal dezake egin duen sema-
foro-aukera. Horrelakoetan interesgarriena da ahozko adierazpena eta
idatzizkoa (jatorrian semaforoen bertsioan dagoen testuarena) erkatzea.
Eskarmentuak erakusten du bere semaforoa talde osoaren aurrean azaldu
nahiko duten ikasleak aurkitzea erraza dela, baina aski zaila aurkezpen
hori ahozko azalpen motx bat izatea, eta gehienetan beren testua irakurri
besterik ez dutela egiten.

• C testua.– El País: Ohikuneak, hiriak eta kaleak.

Testu hau beste biak ez bezala, ikasaio bakar batean erabili genuen.
Baina, haiei bezala, eman zitzaion tratamendua izan zen ikasleek manten
zezatela beren papera, alegia Espainian zeuden kanpotarrak zirela, infor-
mazio interesgarriak eman zekizkiekeen testuak irakurtzen zituztenak eta
horko irizpideak bat etor zitezkeenak; hortxe dago artikulu honetan
behin eta berriz aipatu dugun motibazio-indarra. Ikasleak Bartzelonara
iritsi berriak ziren eta bertako kazetari batek ematen zuen informazioak
eta tartean sartzen zituen iruzkinak, irakurtzeko eta agian idazteko gairen
bat emateko bezain erakargarriak iruditu zitzaizkidan.

Hemen proposatzen dudan lan-moduak betiko irakurketa eta ondorengo
idazlanaren antz askoz handiagoa du. Adibidetarako eskaintzen dudan
lanean, interesgarri iruditzen zaizkit, alde batetik, testuak aukeratzeko
irizpideak eta, bestetik, irakurketarako galdera-gidak, testuaz haratago
egilearen ikuspuntuak interpretatzera iristen baita: hots, irakurlea gizaba-
nako gisa hartzen du beronen sentiberatasun eta baloreekin, eta beste
pertsona baten adierazpenen aurrean jartzen du. Bestela esanda, pertso-
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naren alderdi arrazional hutsa gaindituz, zehatz-mehatz adimeneko ez
diren beste faktore batzuk ere hartzen ditu aintzat. 

Hizkuntzaren aldetik, ikasleei jakitea –gutxienez era hartzailean– kome-
ni zaien hiztegi eta esamoldea ugari eskaintzen du testuak. Baina behin
eta berriz diot hizkuntz elementu horiek ez direla testuak aukeratzeko
irizpide: hor daude, bai, eta horietara ere eramango da arreta, baina testua
beste arrazoi batzuengatik da joria. Irakurleen irizpidera utziko du hori
juzkatzea; zilegi bekit ordea, artikuluan esaten ari naizenaren haritik,
adieraztea niri neroni irakurri nuenean atentzioa eman zidalako aukeratu
nuela ikasleei eskaintzeko.

HEZUR ETA HARAGIZKOA (M. Rivière)

I Banakako lana, ikasgelara sartu aurretik:

• Egunero irakurri behar duzu sail hau. Bost elkarrizketetatik bat aukeratu
ikasgelan landu dezagun. Ikasgelara etorri aurretik, jaso ohar batzuk hona-
ko puntu hauei buruz:

* Zergatik egin duzu aukera hori?

* Elkarriketaren edukiaz:

– Zein iritzi edo ikuspegitan zaude ados elkarrizketatuarekin?

– Ba al da ados ez zaudenik ezer? Zer da? Zergatik?

– Batzuk harrigarriak edo bitxiak iruditzen al zaizkizu?

– Egingo al zenioke galderaren bat elkarrizketatuari (beste gairen bati
buruzko iritzia jakiteko, edo elkarrizketan ukitu direnetakoren bat gehia-
go argitzeko edo zabalago ikusteko?).

– Ba al da ezer ondo ulertzen ez duzunik? (Esateko moduarengatik, edo
darabilkiten gaiarengatik).

II Elkarlana ikasgelan

A) Talde txikitan:

• Sail horretatik elkarrizketa bera aukeratu duten ikaskideekin talde bat egin-
go duzue; hauxe egingo duzue elkarrekin:

* Banaka egindako laneko erantzunak erkatu.

* Ordezkari bat aukeratu zuen eztabaidako oharrak jaso ditzan.

B) Ikastaldea osorik:

• Ordezkari bakoitzak bere taldeak lanean ateratako ondorioak aurkeztu diz-
kio ikastalde osoari.

• Besteek entzun egingo dute. Azkenean galdera eta iruzkinen txanda izango da.

• Ikasleetako batek, nahi duenak, semafororako zein pertsonaia (ikus hurren-
go ariketa) aukeratu duen, zein kolore eman dion eta aukera hori zergatik
egin duen azalduko du ikaskideen aurrean.

.1:
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SEMAFOROA

• Egunkariko sail hori osorik irakurriko duzu eta deigarrien egiten zaizun per-
tsonaia aukeratuko duzu (ikus tankera bertsukoa den “Berriak ziri” saila
Euskaldunon Egunkarian).

• Gainera, zeure herrialdeko norbait aukeratu beharko duzu astero
Semaforoa sailera ekartzeko (zure herrikoa ez den norbait ere aukera deza-
kezu).

• Egunero azalduko dio talde osoari ikasle batek bere semaforoaren edukia.

OHIKUNEAK, KALEAK ETA TABERNAK (M. Torres)

I  Taldea osorik: entzumena

• Irakasleak: Bartzelonari eta beste hiri batzuei buruzko artikulu bat irakurriko
dugu. M Torresek idatzi du eta “Ohikunea, kaleak eta tabernak” jarri dio titu-
lu. Honelaxe hasten da (irakasleak lehenengo bost lerroak irakurriko ditu).

– Zer dakarkizue burura titulu horrek?

– Zein ohikune dira, zuen ustez, artikuluak aipatzen dituen horiek?

II  Banakako lana: irakurmena

• Ikasle bakoitzak irakurriko du artikulua eta galdera hauen erantzunak
bilatuko:

1 Zertan datza lehenengo bost lerroetan aipatzen duen ohikunea?

2 Zein hiritan bizi de M. Torres? Zuritu zeure erantzuna.

3 Joan al da inoiz N.Yorkera? Behin baino gehiagotan? Nola dakizu hori?

4 Zergatik doa Boadasi bisita egitera Tallers kalera?

5 Ba al da testuan hitz edo esaldiren bat ulertzea eragozten dizunik?

III  Talde txikitan: irakurmena + ahozko elkarreragina

• Aurreko galderei emandako erantzunak erkatzen dituzte.

• Beste galdera honi erantzungo diote: Artikulua irakurriz, kontura al gaitezke
zein baloreren aldeko den M. Torres?

• Honako jardun hauek burutzen dituzte:

– Pentsa ezazu zure Bartzelonako egonaldia amaitu dela eta zeure herrira
itzuli zarela, zer egingo duzu mirarik ez egiteko? Hitz egizue horretaz.

– Idatz ezazu artikulu bat gai horri buruz.

Itzultzailea: Boni Urkizu

.2:

.3:
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La Vanguardia (97.11.08)
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El País. Suplemento dominical (97.02.02)La Vanguardia (97.11.06)
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Oharrak

1 Artikulu honetan sartuko dira testurik duten
dokumentuak bakarrik, bai soilik, bai irudiz hor-
nituta, direla ahozkoak, direla idatziak, direla
biak nahastuta. Beste dokumentuak bazter utzi-
ko ditugu, ustiapen-aukerak ematen badituzte
ere, hala nola testurik gabeko dokumentu soinu-
dunak (musika, soinu-sekuentziak, etab.) edo
irudi hutsezko dokumentuak (gizarteko komuni-
kazioan gero eta maizago ikusten badira ere);
komeniko da, dena den, azpimarratzea horiek
guztiek izan ditzaketela, guk egin dugun plantea-
menduan, dokumentu testudun edo mistoen
funtzio berberak.

2 Eta geure lan bereziaren esparruan, forma dio-
gunean testuaren hizkuntz formaz bakarrik ari
garen arren, berdin-berdin ari gaitezke beste
morfologiez ere, artistikoa, tipografikoa, etab...

3 Askotan ez zuten balio hizkuntz erabilera edo
jokabideen adibidetarako, sintaxiaren eta hizte-
giaren eredutarako soilik baizik; horregatik,
nahiz eta istorio motzen bat izan, irakurleentzat
ez zen erraza ipuin edo komiki bati heltzen
zaion gisan horiei heltzea.

4 Hala ere, hemengo muestretako batek (La
Vanguardia egunkariko De carne y huesosaila-
ren haritik proposatu den lanak) horrelako tes-
tuetan bakarrik oinarritutako ikastaro bateko
programazioa bistaratzen du. Ez da hau horrela-
ko programa baten ezaugarriak eztabaidatzeko
lekua.

5 Hala ere, ikus hurrengo irizpidea, testuak hiz-
kuntz zailtasunaren arabera aukeratzekoa.

6 Testu-motak eta horiek didaktikan erabiltzeari
buruz ikus D. Cassany et al. Enseñar Lengua.

7 Bestalde, ez da ezinbestekoa ikasle guztiak testu
berberarekin lanean aritzea. Oso onurakorra
izan daiteke ikasleak talde txikitan banatu eta
hauetako bakoitzak testu batekin lan egin ondo-
ren, egindakoa talde osoari azaltzea.

8 Ataza batzuek, batez ere testuen ezaugarrien
kariaz, berekin dituzten zailtasunak zehatz-

mehatz deskribatuta aurkitu nahi izatera, D.
Nunan:El diseño de las tareas para la clase
comunicativa.

9 Ikasgelarako testuen benetakotasuna esatean, ez
da ahaztu behar hori egingo den lanaren baitan
dagoela, testuaren benetako jatorrian edo dituen
ezaugarrietan dagoen hein berean edo gehiago.
Informazio-testua norbaitek datu jakin batzuk
izan ditzan idazten da, argudiozkoa, norbait kon-
bentzitzeko, narrazioa abusagailutarako, etab.
Ikasgelan zertarako hori aintzat hartzen ez baldin
bada, nekez sortuko dira benetako jardunak eta
seguraski ez dira batere komunikatiboak izango.

10 Ikus bereziki F. Grellet:Developping Reading
Skills.

11 Gereziekin gertatzen den eran, bati tiratuz gero,
bata bestearen atzetik etortzen dira etenik gabe
lan motibagarriak eta hizkuntza hobetzekoak:
gisa honetako ataza eratorrietan (titularrak idatzi
eta botoz hoberena hautatu), egiaztatu dut horiek
ulermenean eta hiztegiaren, sintaxiaren, etab.
arlotan gauzak argitzeko aukera ematen dutela;
izan ere, titularrak beren izatez dira ikasleen sor-
menaren sustagarri, hitz gutxitan gauza asko
adierazi nahian eta titularra deigarri egiteko
gogoan: ikasteko aukerak ugari sortzen dira bide
horretatik.

12 Itxuraz arazo den horrek hemen proposatu
dugun lanean aurkitzen zuen irtenbidea, eta,
lehen esan den bezala, nor bere gaztelania hobe
zezakeen zegoen puntutik abiatuta, aurrez egiaz-
tatua baitzegoen denek behar zituztela ulermen
eta adierazpen baldintza gutxieneko batzuk.

13 Adibide gisa, artikulu hau idazten ari naizen
honetan elkarrizketatuak aipa ditzaket:
Europako Elkarteko Emma Bonino, Pasqual
Maragall, Bartzelonako alkate ohia, Leonardo
Boff, teologilari brasildarra, Paul Schrader, zine-
gile alemana, etab.

14 Gainera, bidezkoa denez, antolakuntzaren ardu-
ra: taldeak interesen arabera osatu, kasu bereziei
irtenbide eman, etab.; hemen ez baititugu aipa-
tzen, baina beste lan-motateko berberak baitira.
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