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IKERLAN Teknologi Ikertegia 1974an sortu zuen egun MCC-Arrasateko
Kooperatiba Korporaziokoa den enpresa-talde batek, laguntza teknologi-
ko egokia izateko1. 

Gaur egun, IKERLAN ikertegi aditua da Mekatronikan2, eta hiru sail ope-
ratibotan banaturik dago: Elektronika eta Sistemak, Diseinu eta Produk-
zio Teknologiak eta Energia. Horrezaz gain, enpresa guztietan bezala,
IKERLANeko zerbitzu-atalak daude: marketing-a, giza baliabideak, idaz-
karitza, etab. Azkenik, enpresa honen beste ezaugarri nabarmen bat
azaltzeko, adierazi IKERLANek nazioarteko proiekzioa lortu duela,
Europako Batasunaren I+G programetan lan egiten baitu.

Euskararen erabilera areagotzeko mikroplangintza 1994ko uztailaren
15ekoa dugu3, eta erabilera-plan piloto gisa abian jarritakoa da. Hiru urte-
ko I. Plangintzaldia bukatu ostean, enpresak aurrera egin du, 2000. urtera
bitartean luzatuko den II. Plangintzaldia egiteko erabakia hartu baitu. 

Erabilera-planaren diseinuan idatzi genuen bezala, hasiera batean ez zen
inolako alfabetatze-ikastarorik aurreikusi, nahiz eta argi genuen euskal-
dunek trebatu beharra zutela. Erabaki estrategikoa izan zen, eta eskar-
mentuak ez digu kontrakorik adierazi:

“Mikroplangintzaren oinarrian, bereziki, euskaldunak daude, eta
horiek izango dira abiapuntu eta erreferentzia. Euskaldunak has dai-
tezela eginkizunik errazen eta ohizkoenetan euskara erabiltzen.
Trebatzeko, bi tresna erabiliko dituzte, nagusiki: komunikazio-zirku-
luak eta laneko interbentzioak.” (IKERLAN Teknologi Ikertegia.
Euskararen Erabilera Areagotzeko Mikroplangintza –laburpena–
Donostia, 1994ko uztailaren 15a).

Aitzitik, euskalduntzeko borondatea adierazi zuten hainbat erdaldun eus-
kalduntzeko eskolak antolatu ziren 1994ko udazkenean4. Gogoratu,
mikroplangintzan adierazi bezala,euskaldunetiketapean sartzeko nahi-
koa dela ahozko trebetasunetan euskaldun arruntaren gaitasuna eta jaria-
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kortasuna izatea, nahiz eta huts batzuk egin. Hortaz, 94-95 ikasturtean
euskalduntzeko hiru ikastalde antolatu ziren.

“Halaber, IKERLANeko komunikazio-egoerak euskalduntzeko,
erdaldunek gutxieneko hizkuntz maila eskuratzeko eskolaratze-
-prozesuari ekingo diote. Gutxieneko maila lortzen dutenean,
komunikazio-zirkuluen dinamikan murgiltzen hasiko dira”. (IKER-
LAN Teknologi Ikertegia. Euskararen Erabilera Areagotzeko
Mikroplangintza –laburpena– Donostia, 1994ko uztailaren 15a.).

IKERLAN ezagutarazteko datu gutxi hauen bidez, irakurleari oinarrizko
testuingurua eman nahi diogu, nahiz eta jakin enpresa honen errealitatea
ezagutzen ez duenak artikulu honetan azaldutakoa baino askoz ere infor-
mazio gehiago beharko duela.

Izan ere, euskalduntze-alfabetatzean egindakoa behar bezala baloratze-
ko, ezinbestekoa baita IKERLANeko euskararen erabilera areagotzeko
mikroplangintza oso-osorik ulertzea. Horregatik guztiagatik azalduko
ditugu artikulu honetan ondorengo atalak:Zer dira erabilera-planak?;
Talde-lana arrakasta lortzeko giltza; Euskara-eskolen antolaketa;
Euskara-eskoletako ardatz metodologikoak; Alfabetatzea; Ebaluazioa
eta Erronkak. Azken hirurok hurrengo alean jorratuko ditugu.

Horrela, ahaleginduko gara gaiaren nondik norakorik garrantzizkoenak
azaltzen, IKERLANen hizkuntz normalizazio-planaren baitan euskal-
duntze-alfabetatzeak egin dituen urratsak behar bezala uler daitezen. 

Azkenik, hausnarketarako artikulu hau lan-munduaren normalizazioan
dihardutenei eskaini nahi diegu, bereziki; geure ibilbidean ikusi eta ika-
sitakoa adieraziz, eta datozkigun erronkei aurre egiteko giltzak azalduz.

Hizkuntz normalizaziorako helburu batzuk lortzeko, abian jartzen diren
programa6 mailakatuak dira erabilera-planak. Azken batean, epe jakin
batean emaitza batzuk lortzeko tresnak. 
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Horretarako, gutxieneko lau alderdi aipatuko ditugu. Lehendabizi, hiz-
kuntz normalizaziorako helburu batzuk ezartzen ditugu; gero, helburu
horiek lortzeko ekintzak bideratzen; ondoren, ekintza horiek gauzatu
ahal izateko bitarteko tekniko-ekonomikoak lortu behar dira; eta, azke-
nik, prozesuaren ardura izango dutenak izendatzen dira.

Erabilera-planak hizkuntza normalizazioaren ahaleginean ulertzeko,
labur-labur, hiru alor aipatuko ditugu: hizkuntzaren corpusa, estatusa eta
eskurapena.

• Hizkuntzaren corpusa. Alde batetik, ortografia/gramatika alorreko
normalizazio-arazoak zeuden, eta oraindik ere badago lana franko
esparru horretan, hau da, euskara bera arautzeko eta garatzeko premia.
Euskaltzaindiak egiten duen lana aipatu behar dugu, lehen-lehenik.

• Hizkuntzaren estatusa. Beste alde batetik, normalizazio soziala edo
hizkuntzaren estatus-arazoak ditugu, hau da, gizarteko funtzioetan eus-
kara normalizatzea. Gizarte-eragileen eta arduradun politikoen lana
gogoratu, adibidez.

• Hizkuntzaren eskurapena. Eta, azkenik, euskaltegien jardunarekin
bete-betean lotuta, hizkuntzaren eskurapena aipatu behar dugu.
Cooper-ek bi arrazoi ematen ditu hizkuntzaren eskurapena dela eta
(Cooper, R. 1997):

“Batetik, hizkuntza hedatzeko, hau da, hizkuntza baten erabilerak
eta hiztunak ugaltzeko, planifikazio-lan handia egin behar da; eta,
bestetik, planifikazio formalak eta funtzionalak sustatutako forma-
eta funtzio-aldaketek eragina dute hiztunen kopuruan. Hortaz, hiz-
kuntza baten forma, funtzio eta eskurapena elkarreraginean dauden
alderdiak ditugu”.

Euskararen normalizazioa euskararen erabileraren normalizazioa da.
Labur adierazteko, euskara demografikoki, funtzionalki eta geografikoki
normalizatzea esan nahi du. Era berean, normalizazioa corpusa normal-
tzetik, jarrerak aldatzetik eta euskararen erabilera dokumentu nahiz
komunikazioetan areagotzetik etorriko da. 

Helburu nagusia euskararen erabilera areagotzea da. Eta, helburu hori
lortzeko, hizkuntzaren hiru arlo nagusietan eragin nahi du erabilera-pla-
nak:jarrera, aldatzeko eta hobetzeko gogoa behar delako; ezagutza, guz-
tiek euskara-maila egokia izan behar dutelako; eta erabilpenarenean,
alferrik ariko garelako, erabiltzen ez badugu hizkuntza. Eta, jakina,
Euskal Herrian hizkuntz kontuetan euskararen beraren garapen- eta nor-
malizazio-mailarekin egiten dugu topo etengabe. 

Eskoletan ere, erabilera-planaren beste hainbat arlotan bezalaxe, ikuspe-
gi osoa eragin behar dugu, euskararen erabilera sustatzeko. Ildo horreta-
tik, hizkuntzaren hiru alderdi nagusiei erreparatuz gero, ezinbesteko
jotzen dugu guztien jarreretan eragitea, nork bere aldetik urratsen bat
egin dezan aurrera. Hortaz, helbururik behinena jarreretan eragitea da.

Euskararen hizkuntz normalizazioaren aldeko jarrerak eragingo du
enpresako harremanetan euskaldunek euskara gehiagotan erabiltzea,
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erdaldunak euskara ikasteko prozesuan murgiltzea, euskaldunek ere
–beharrizanen eta interesen arabera– dagokien hizkuntz prestakuntza
jasotzea, euskaldun zaharren eta euskaldun berrien arteko hizkuntz ohi-
turak euskalduntzen joatea, hainbat hizkuntz irizpide adostea, etab., etab.

Orobat, kontu handia eduki behar da erabilera-planaren garapenean,
arriskua baitago komunikazio-zirkuluek7 eta euskaldunek alde batetik
jotzeko, eta euskara ikasten ari direnak beste batetik, hau da, ikasleak
planaren eremuan isolatuta gelditzeko arriskua dago, uharte batean beza-
la, eta, ondorioz, oso erne ibili beharko dugu, inor isolatuta gera ez
dadin8. 

Argi eduki behar dugu oso garrantzizkoa dela talde-lana, baldin eta nor-
malizazio-helburuak lortu nahi baditugu. Horrela, guztien ahaleginak eta
adimenak koordinatuz gero, hau da, talde-lan ona bideratzen baldin
badugu, emaitza positiboak lortuko ditugu. Eskuen artean dugun gaiari
lotuta, lan-talde bat osatuko dute hizkuntz teknikariak eta euskara-ira-
kasleak, adibidez, helburu komun bat lortzeko, elkarrekin koordinatuta
lan egin behar izaten baitute.

Futbol-taldearen irudia erabili izan dugu behin baino gehiagotan ideia
hau azaltzeko. Izan ere, denok osatzen dugu taldea, eta, horregatik, era-
bilera-planen partidua jokatzeaz gain, ahalegin berezia egin behar dugu,
sailkapenean ahalik eta ondoen geratzeko.

Emaitzarik hoberenak lortu behar ditugu, bai enpresa jakin bakoitzaren
normalizazio-helburuak lortzeko, bai esperientzia hauei begira dauden
gizarteko beste guztiei begira. Ez dugu beste irtenbiderik. Beraz, nahita-
ezkoa dugu egiazko elkarlana, asmo hauek guztiak arrakastaz gauza dai-
tezen. Era horretara bakarrik aurre egin ahal izango diegu behar bezala
dauzkagun arazoei (eta asko dira!).

IKERLANen arazoei irtenbide emateko metodologiak erabiltzen saia-
tzen gara, eta, metodologia ugari badago ere, denek dute ardatz bera:
jarrera aktiboa eta dinamikoa. Hona hemen oinarrizko lau ardatz
(Escosura, 1995):

– Arazoa identifikatu eta deskribatu (zer, nor, noiz, non, zergatik, nola,
zenbat).

– Benetako arrazoietan sakondu eta zuzentzeko ekintzak ezarri.
– Emaitzak egiaztatu.
– Hutsegite berriei aurrea hartu.

Esan bezala, helburuak lortzeko, ezinbesteko baldintza da euskara-esko-
lak plangintzaren testuinguruan txertatzea. Horretarako, teknikaria eta
irakasleak sistematikoki elkartu izan dira, esku artean zituzten gaiak eta
arazoak behar bezala bideratzeko asmoz. Ebaluazio jarraitua da koordi-
nazioaren gakoa (Zuazubiskar eta Mungia, 1998):

“97-98 ikasturteko esperientziatik zerbait azpimarratu behar izanez
gero, irakaslearen, ikasleen eta hizkuntz teknikariaren arteko koor-
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dinazio eta elkarlan estua aipatu beharko genituzke. Aurten ere, age-
rian geratu da euskara-eskolok ezarritako helburuak lortzeko badira,
funtsezkoa dela guztion elkarlana”.

Hizkuntz normalizaziorako teknikariak erabilera-planaren ardura zuzena
izango du. Talde-lana erraztu edo bideratuko du, eragingarritasuna eta
arrakasta lortzeko, hala nola, antolatu, trinkotu, bateratu, bilerak planifi-
katu eta zuzendu egin beharko ditu, besteak beste. Oro har, erabilera-pla-
naren baitan, ondorengo hauek ere egin beharko ditu: lagundu, sustatu,
motibatu, hezi, koordinatu, antolatu, jarraipena egin, ebaluatu, etab.

Izan ere, euskaldunak zirkuluetako dinamikaren eraginez, eginkizunik
errazen eta arruntenetan euskara erabiltzen hasiko dira. Eta, trebatzeko,
bi tresna erabiliko dituzte, nagusiki: komunikazio-zirkuluak eta laneko
interbentzioak.

Bestalde, erdaldunek gutxieneko hizkuntz maila eskuratzeko eskolara-
tze-prozesuari ekingo diote euskara-irakaslearen laguntzaz. Hortaz,
lehentasunezkoa da oinarrizko komunikamena9 eskura dezaten ahalegin-
tzea. Horregatik guztiagatik, euskaltegiko irakasleak eragile aktibo eta
garrantzizkoak dira, eta ezinbestekoak erabilera-planeko helburuak iris-
teko. 

Euskara ikasten ari direnen eta euskaldunen arteko komunikazioa eus-
kalduntzen joateko helburua lortu behar dugu, eta, erabilera-planeko
beste edozein alorretan bezalaxe, emaitza positiboak ahalik eta denbora-
rik laburrenean izateko erronkari erantzutera datoz ekintza guztiak.

Beraz, euskaldunen kopurua10 ugaltzeko helburua erabilera-planaren
ardatzetako bat dugu. Ondorioz, arrakastaren edo porrotaren adierazlee-
tariko bat da.

Azkenik, talde-lanari dagokion atala amaitzeko, gure iritziz, erabilera-
-planean zerikusia duten guztiek parte hartu beharko lukete erabilera-
-planaren hasierako planifikazioan, dagokien eginkizuna bukaeran bete
arren. Beste modu batean esateko, neurri batean edo bestean, euskalte-
giek parte hartu beharko lukete diseinu-prozesuetan, nahiz eta eskolak
gero eman behar izaten diren. Ziur gaude arazo bat baino gehiago saihes-
tuko genukeela, euskaltegiak prozesu horietan hasieratik murgilduta
egongo balira. 

Euskara-eskolen helburuak arrakastaz lortuko badira, euskara ikastarook
martxan jarri aurretik eta jarri ostean, hizkuntz teknikariak zenbait harre-
man gauzatu behar izaten ditu ikastaroarekin maila bateko edo besteko
lotura duten guztiekin, hau da:

1 Enpresaren koordinatzailearekin.
2 Euskara ikasteko gogoa adierazi dutenekin.
3 Euskaltegiko zuzendariarekin.
4 Euskaltegiko irakasleekin.

Euskara-eskolak antolatzeko, aldez aurretik, horiekin guztiekin ikastaro-
aren ezaugarriak adostu behar izaten ditu.

4. Euskara-
-eskolen

antolaketa
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• Hizkuntz teknikariak erabilera-planaren koordinatzailearekin adosten
ditu zein diren ikastaroak martxan jartzeko enpresak jarriko dituen bal-
dintzak eta laguntasunak: ordutegiak, eskola-orduak langilearen edo
enpresaren kontura (edo erdi bana...), ikasgelak, etab.

Interesgarria izaten da, halaber, ikaslegaien artean planaren helburuak
lortzeko lehentasunezko ikaslerik11 ba ote dagoen aztertzea.

• Era berean, hizkuntz teknikariak ikaslegaiekin aztertzen ditu zein diren
euskara ikasteko dituzten aukera errealak, helburuak, erritmoa (egune-
ro zenbat eskola-ordu), lekua (lantegian edota beren herrietan, adibi-
dez), maiztasuna (egunero klasera joateko arazorik ba ote duten),
euskara ikasteko ikaskuntza-mota (ohiko talderen batean, autoikaske-
taren bitartez, etab.).

• Ondoren, enpresako kideekin ikastaroen oinarrizko alderdiak lotu eta
gero, enpresako koordinatzaileak eta hizkuntz teknikariak hainbat
harreman garatzen dituzte euskaltegi(eta)ko zuzendari(ar)ekin lehenbi-
zi, eta irakasle(ar)ekin gero, eskolak ahalik eta emankorren izan daite-
zen. Horretarako, erabilera-planaren testuinguruan kokatu eta
ikaskuntza-irakaskuntzarekin lotutako alderdirik erabakigarrienak
adosten dituzte: teknikariaren eta irakasle(ar)en harremanen nolakoa
eta zertarakoa (helburuak, jarraipena, metodologia, etab.).

Hortaz, nahitaezkoa da euskaltegiaren eta enpresaren artean harreman
egokiak lortzea, batzuek nahiko luketen zerbitzua eta besteek eman deza-
ketena ahalik eta hurbilen egon daitezen.

Atal honetan, azkeneko bi ikasturteetako eskolen norabidea azaltzeko
ardatzik nagusienak aurkezten saiatuko gara: ikuspegi komunikatiboa;
errorearen zuzenketa eta ebaluazioa; autonomia, ikas-estrategiak eta
komunikamena; autoikasketa eta mintza-saioak. Dena den, 5. atal hone-
tan adierazitakoak edozein euskara-eskolatarako baliagarri direlakoan
gaude. IKERLANen metodologiarekin zerikusia duten alderdiak ikastur-
te-hasieran lantzen ditugu, euskara-eskolei ahalik eta etekinik handiena
ateratzeko, hau da, IKERLANeko erabilera-planaren euskalduntzeari
buruzko helburuak ahalik eta hobekien lortzeko. 

Ondorioz, irizpideak batu eta koordinazioa areagotzearen ildotik, eus-
kalduntzeko prozesuaz hainbat hausnarketa bideratu ohi dugu. Hortaz,
euskara-irakasleak, hizkuntz teknikariak eta HABEko teknikariak ondo-
rengo orrialdeotan idatzitakoaren gainean funtsezko gogoeta gauzatua
dugu. 

IKERLANen euskara ikasten ari diren ikasleekin ikuspegi komunikati-
boa jorratzen dugu, eta, ondorioz, ahozko ulermenaren eta mintzamena-
ren trebetasunak lantzen ditugu, nagusiki.

Ikuspegi horren helbururik behinena ez da gramatika ikastea, ikaslea hiz-
kuntzaren bidez hobeto komunikatzen ahalegintzea baizik. Era horretara,
eskolak askoz ere aktiboagoak eta partehartzaileagoak izango dira,
komunikatzeko egiazko ariketak baliatuko dituzte, ikasleen hizkuntz
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beharrizanak eta interesak edo motibazioak kontuan hartuko dira beti,
etab. Ikus dezagun zer dioten Enseñar lenguaidatzi dutenek (Cassany,
Luna, Sanz, 1994):

“Mintzamenari dagokionez, ikasleak lehenbizi eguneroko egoera
arruntetan hitz egiten trebatuko dira: telefono-deiak, informazio-tru-
katzea, lagunarteko elkarrizketa xumeak, azalpen motzak, etab.
Oinarrizko trebetasun-maila hori lortutakoan, mintzaldi luzeagoeta-
rako trebatuko ditugu ikasleak: azalpenak, aurkezpenak, jendaurre-
ko eztabaidak, bilerak, etab.”

Bestalde, hizkuntzaren ikuspegi testualari eta azterketa pragmatikoari
erreparatuko diegu, testuingururik gabe ez baitago ezer aztertzerik komu-
nikazio-prozesuetan. Testualitateari buruz ari garela, antolatzaileekin egi-
ten dugu topo, besteak beste, testua egituratzeko eta antolatzeko balio
duten hitzak eta hitz-multzoak baitira. Antolatzaileak testua antolatzen,
lotzen, kohesionatzen laguntzen diguten esapideak dira. Adibidez, zatien
lotura ziurtatzeko,testu narratiboabada, denboraren zentzua duten anto-
latzaileak12 nagusituko dira besteen gainetik. Argudiozko testuabada,
ostera, molde logikokoak13 izango dira erruz azalduko direnak14.

Mintzamena lantzeko saioak zehatz-mehatz planifikatu behar dira.
Horrela, jarduera orok honako ezaugarriok izango ditu: helburu bat eta
eduki batzuk izango ditu, bat etorriko da eskoletako jarduera didaktikoa-
rekin eta ebaluatu egin behar da, gramatikaren edozein alderdi bezalaxe.
Honako hauek dira ikasgelan mintza-jardueraren bat egiteko urratsak
(Cassany, Luna, Sanz, 1994):

1 Jarduera zehatz-mehatz prestatu. 
2 Ikasleei instrukzioak eman.
3 Jarduera didaktikoaren jarraipena egin. 
4 Ebaluazioa eta zuzenketa.

Eredu tradizionalari kontrajarrita15, azken urteotan ikaslea bilakatu da
ardatz, eta horren inguruan antolatzen dira eskolako jarduerak eta mate-
rialak. Ikasleen interes eta beharrizanetan ardaztutako irakaskuntzatik
abiatuta, ikasleen egitekoa aberastu egin da, eta, ondorioz, ikaskuntzaren
beraren erantzukizuna ere eman zaie, eta, aurreko ereduan ez bezala, hel-
buru, eduki eta jarduera didaktikoak aukeratzeko erabakietan ikasleek
ere parte har dezaten ahaleginduko gara:zerbaino gehiago nolaazpima-
rratzen da (Cerezal, 1997)16.

Hasteko, esan dezagun ikas-prozesuan hizkuntz gaitasunetik (ikaskuntza)
komunikazio-gaitasunera (eskurapena) egiten dugula jauzi. Beraz, elka-
rreraginezko egoera batean, hizkuntz arau bat jakiteak ez dio ematen hiz-
tunari arau hori erabiltzeko gaitasunik. Bestalde, hizkuntza bat ikasteko,
ezinbestekoa da ikasleak ahalegin kontzientea egitea; esaterako, gramati-
ka ikasiz, prozesu kontzientea baita ikaskuntza. Azkenik, eskurapena ez
da gorabeherarik gabe gauzatzen. Horrela, halako forma edo eredu bat
inoiz erabili izanak ez du esan nahi forma edo eredu hori betirako errotua
dagoenik. Ikasleek, sarritan, ahaztu egiten dituzte aurrez menperatuak
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zituzten formak eta egiturak. Beraz, eduki horiek ikasten dituzte, baina
eskuratu ez.

Hona hemen, ikaskuntzaren eta eskurapenaren arteko bereizketa:

a Ikaskuntza.– Gramatika-arauen ezagutza kontzienteaz gauzatzen da.
Estrategia hau eskola tradizionalean erabiltzen da. Gramatikazko egi-
turak aurkeztuz eta landuz ikasten da hizkuntza.

b Eskurapena.– Hizkuntza asimilazioaren bidez ikasten da, berezko
komunikazio-egoeretan erabiliz.

Ikasleak, tarteko hizkuntzaz17 diharduenean, izan ohi dituen erroreekiko
jarrera erabat aldatu da metodologian. Lehen, erroreak seinale txarra
ziren, ikasten ez zen seinale, alegia. Gaur egun, berriz, hizkuntza eskura-
tzen ari den seinaletzat hartzen ditugu.

Normalean,erroreak eta hutsegiteakbereiztu egiten dira (Johnson,
1997). 

a “Erroreak” desbideratze sistematikoak dira; euskara bigarren hizkun-
tza gisa ikasten ari den ikasle batek beti errore bera egingo du, forma
zuzena ikasi ez duelako. Agian, egitura jakin hori edo ez du ikasi, edo
oker ikasia du18.  

b Bestalde, desbideratze aldakorrari “hutsegitea” deituko diogu.
Batzuetan, ikasleak dena delakoa zuzen esango du, baina beste
batzuetan, aldiz, huts egingo du eta forma hori oker erabiliko; hau da,
araua ulertu-ikasi du, baina oraindik ez du eskuratu. Badu hizkuntz
gaitasuna, baina komunikatzeko gaitasuna lortzeko prozesuan hutsune
batzuk ditu19. Arazoa erabileran dago.

Ikasleen jarduera ebaluatzeko ezinbestekoa dugu errore-hutsegiteen ana-
lisia. Izan ere, irakasleak analisi sistematikoa egiten badu, berehala
jakingo du ezarritako helburuen arabera ikaslea noraino ailegatu den eta,
ondorioz, lortzeko zenbat geratzen zaion.

Eta, bestalde (nolabait garrantzizkoena), huts egitea ezinbesteko proze-
dura du ikasleak, ikasten ari den hizkuntzaren funtzionamenduaz egiten
dituen hipotesiak egiaztatzeko modu bat baita. “Errorea” estrategia bat
da, eta ikas-prozesuan erabiltzen den prozedura aktibo eta positibotzat
hartzen dugu (De La Torre, S. 1996).

Errorearen zuzenketa eta ebaluazioa ezinbesteko kezka didaktikoa da:
zerzuzendu,noizeta nola.

1 Badakigu den-dena zuzentzea ez dela eragingarria.

2 Bestalde, badakigu ikaslea komunikatzen ahalegintzen ari den bitarte-
an ez dela komeni zuzentzea, ikasleak une horretan ez baitio jaramo-
nik egiten irakaslearen zuzenketari, eta, gainera, era horretara
zuzentzeak komunikazio-hasiera hori zapuztuko baitu.

3 Eta, azkenik, badakigu noraezean murgilduko garela ezertxo ere
zuzentzen ez badugu.
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Ikuspegi komunikatiboaren arabera, errore baten larritasuna komunika-
zioa oztopatzen duen neurriaren araberakoa izango da; hortaz, ikasleek
igortzen dituzten mezuen onargarritasuna ebaluatu behar dugu. Hala ere,
argi izan eginkizun hau ez dela batere objektiboa.

Jarraian, zuzentzeko iradokizun batzuk (Cassany et al., 1994) emango
ditugu:

– Onartu errorea prozesuko osagai modura.
– Errorerik larrienak zuzendu soilik.
– Autozuzenketa eta ikasleen artekoa sustatu.
– Erroreak adierazi, baina ez zuzendu lehenengotik.
– Zuzentasunari erreparatu, baita jariakortasunari ere.
– Zuzenketen alderdi ezkorra saihesten ahalegindu.
– Irizpideak zehaztu noiz, zer eta nola zuzendu erabakitzeko.

Gogoan hartu erabakigarria dela irakaslearen egitekoa erroreen erabilera
didaktikoari dagokionez, erroreak eragin positiboa eduki baitezake ikas-
-prozesuan.

Hona hemen baliagarri gertatu zaigun zuzentzeko gida-proposamena:

– Erroreak mezua igortzean interferentziaren bat sortzen badu, eten
ezazu ikaslearen jarduna, informazioa argi dezan.

– Mezua argi badago, nahiz eta erroreren bat etengabe errepikatu, zain
egon ikasleak bukatu arte.

– Errorerik usuenen zerrenda osatu, eta errore horiek aurkeztu ikasleei
berariaz helburu horretarako jarduera batean.

Bukatzeko, azken iruzkin modura, euskara-eskoletan erabili izan diren
“akatsak zuzendu” moduko ariketak tentuz erabiltzekoak direla iruditzen
zaigu. Izan ere, ikasle bakoitzak egiten dituen hutsegiteetan ardaztu
behar baitugu ikas-prozesua, bakoitzari dagokiona eman behar zaio eta
ez gauza bera denei.

Adibidez, ikasle batek konpletiboak barneratuta baldin baditu eta arazo-
rik gabe erabiltzen baditu, zergatik eta zertarako emango diogu konpleti-
boak lantzeko ariketaren bat? Nolatan emango diegu ikasle guztiei
ariketa bera?

Errore-hutsegiteak positiboak dira, zuzenketa planifikatu egin behar da,
ikasleekin adostu, hau da, errore-hutsegiteen bidez ikasleen aurrerapenak
eta gabeziak antzemango ditugu. Hanka sartzen ez duenak ez du ikasten.

Autonomia ezinbestekoa da arrakasta izateko. Zenbat eta ikasteko auto-
nomia handiagoa eduki, orduan eta komunikatzeko gaitasun sakonagoa
izango du ikasleak. Baina, zer da autonomia?

“Erabakiak hartzeko gogoa eta gaitasuna da, baita hartutako eraba-
kien erantzukizuna geure egitea ere” (Giovannini, Rodriguez, 1996).

Ez da metodo bat, nork bere ikaskuntzaren gaineko hausnarketaren emai-
tza baizik. Ikasleei hainbat egoera eskainiko dizkiegu, ikasteko teknikak
eta estrategiak gauza ditzaten, eta, horrela, gauzatzen dituzten estrategien

5.3. Autonomia, 
ikas-estrategiak eta

komunikamena
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eraginkortasunaren gaineko hausnarketa egingo dute, ikasteko modua
hobetzen joan daitezen. Hortaz, irakasleak ikasleak prestatuko ditu, auto-
ebaluazio eraginkorra lortzeko, eta autoebaluatzeko egoera egokiak
erraztuko ditu.

Euskara ikasten duen orok oso argi ikusi behar du ikas-prozesua ikaslea-
ren partehartzearen eta erantzukizunaren baitan dagoela, neurri handi
batean. Autoebaluazioaizango da ikaskuntzaren ardatza eta motorra,
garrantzizkoa baita ikasturte hasieran ikasleek ebalua ditzaten dituzten
beharrak eta interesak, eta euskara ikasteko erabakia hartu izanaren zer-
tarakoa eta zergatia. Datu bat (Giovannini eta al., 1996):

“Gizakiok gogoan hartzen dugu entzundakoaren %20, ikusitakoaren
%30, ikusentzundakoaren %50, besteri azaldutakoaren %70 eta nor-
berak egindakoaren %90”.

Autonomia garatzeko oinarrizko lau galdera egingo ditugu (Giovannini
et al., 1996):

– Zergatik ikasi nahi dut euskara? (Nork bere arrazoiak ditu, motibazio
– desberdinak...)
– Zer ikasi nahi dut? (Hizkuntzaren zein alderdi? Zein eduki sakondu

nahi dut?...)
– Nola ikasiko dut hobekien ? (Helburua da ikasleek gauza ditzatela

ikasteko  
– estrategiarik egokienak)
– Zenbat eskuratu dut ikasitako horretatik? (Ondorioak ateratzen dituz-

te, aurrera egiteko: helburuak, edukiak, tekniken eragingarritasuna...)

Irakasleak estrategiaren bat erabiltzera bultza dezake ikaslea, bai grama-
tika ikasteko, bai entzumena lantzeko, bai... Irakasleak ez du irakasten,
ikasi ikasleak egiten du. Irakasleak ikas-estrategiarik egokienak lantzera
bultzatuko ditu ikasleak20.

Azken urteotan, ikasten ikasi behar dela esan ohi da bigarren hizkuntzen
irakaskuntzan, ikaskuntzan eraginkorragoa izateko eta nork bere ikas-
kuntzaren erantzukizun handiagoa izan dezan. Lehen adierazi bezala,
NOLA ikasten den da garrantzizkoena, eta ez ZER ikasten den. Bi abia-
puntu nagusi daude:

a Ikasle bakoitzak ikasteko bere modua du, eta, segun eta noiz eta zein
egoeratan, ikas-estrategia bat baino gehiago erabil dezake.

b Zenbat eta informazio handiagoa eduki, bai hizkuntzaz, bai ikaskun-
tzaz, orduan eta eragingarriagoa izango da ikas-prozesua.

Horrela, normala den bezala, nork bere esperientziak eta estrategiak
izango ditu euskara ikasteko. Hurrengo zerrendan bigarren hizkuntza
ikasteko erabilitako hainbat estrategia emango ditugu, hausnarketarako
baliagarri gerta daitezkeelakoan (Martín, 1998):

1 Beste zenbait hiztunek duten ahoskatzeko modua errepikatzen ahale-
gintzea.

2 Telebista ikusi / Irratia entzun / Egunkari-aldizkariak irakurri... euska-
ra landu eta praktikatzeko asmoz.
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3 Zenbait elkarrizketa euskaraz gauzatzea.
4 Elkarrizketa batzuetan, euskaldunei okerrak zuzentzeko eskatzea.
5 Erroreen jatorria edota zergatia aztertzea.
6 Errore horiek zuzentzea, bai hitz egitean, bai idaztean.
7 Hitz eta esapide berriekin osatutako zerrenda patrikan eramatea.
8 Nork bere buruarekin euskaraz hitz egitea.
9 Esaldiak behin eta berriro errepikatzea, arazorik gabe esan arte.
10Etab., etab. 

Ikas-egoerak sortzeko baliatzen ditugun materialak oro erabiltzen ditugu,
hala nola, argitaraturiko edo argitaratu gabeko materialak, norberak edo
besteren batek egindakoak, egiazkoak edo egiazkoak ez direnak, etab.
Atal honetan, lehendabizi, iruzkin orokorra egingo dugu, eta, gero, IKER-
LANeko eskoletan erabilitako material zehatza. Mintza-saioetan ezarrita-
ko helburuak lortzeko materialak izango dira, hain zuzen ere. Adibidez:

• Testu errealak: inolako aldaketarik egin gabe, eguneroko bizitzan era-
biltzen diren testuak, hala nola, postalak, gutunak, publizitatea, azal-
penak emateko liburuxkak edo foiletoak, etab.

• Prentsa: egunkariak, aldizkariak, eta aldizkako argitalpenak, oro har.

• Ikusentzunezkoak: irratia, telebista, kasetean edo bideo-zintan eginda-
ko grabaketa errealak, filmak, etab.

• Liburutegiko materiala: hiztegiak, entziklopediak, gramatikak, etab.

• Irakasleak sortutako materiala.

Hona hemen, mintzamena lantzeko eskoletan gauzatzen diren jarduera-
rik usuenak (Cassany, Luna, Sanz, 1994):

Mintza-saioetarako jarduerak

Teknikak Erantzun-mota

– Dramak – Errepikatu
– Antzezlanak – Zuriguneak bete
– Rol-jokoak – Instrukzioak eman
– Simulazioak – Arazoak konpondu
– Idatzizko elkarrizketak – Idei jasa
– Hizkuntz jolasak
– Talde-lana
– Giza teknikak

Baliabide materialak Komunikazio zehatzak

– Istorioak eta ipuinak – Azalpenak
– Hotsak – Bat-batean aritu
– Irudiak – Telefonoz hitz egin
– Testak, galdeketak, etab. – Ozenki irakurri
– Objektuak – Bideoa eta kasetea

– Elkarrizketak eta eztabaidak.

5.4. Material
didaktikoa

.3:

IKERLANeko erabilera-plana eta euskalduntze-alfabetatzeak 75



Ikasleei mintzatzeko gaitasuna garatzen laguntzeko, hainbat teknika eta
jarduera erabiltzen ditugu, gidaturiko ariketarik estuenetik hasi eta min-
tzamen librea lantzekoak barne. Garrantzizkoa da lanean hasterako –jar-
duerari ekin aurretik, alegia–, abiapuntu edo estimuluren bat edukitzea
(materiala), ikasleentzako ideia-iturri izango den informazioren bat: ida-
tziren bat, irudiren bat, musika-atalen bat, telebista-saioren bati dagokion
atalen bat, argazkiren bat, bideoren bat, grabaketaren bat, etab. Hortaz,
jardueraren helburu nagusia lortzeko beharrezkoak izango ditugu mate-
rialak (datuak eta pizgarriak ideia-iturri). 

Horren guztiaren arabera, irakasleak eta ikasleek ahozko trebetasunak
lantzeko material egokia presta dezakete, egoera errealak grabatuz gero
edota komunikabideetatik hainbat material hartuz gero. Aukera ugari
dugu, besteak beste:

– Irrati-telebista. Albistegiak, pertsonaiei egindako elkarrizketak, publi-
zitate-iragarkiak, ahozko azalpenak, eztabaidak, entzuleen jardunak,
lehiaketak, irratsaioak, solasaldiak, etab.

– Zenbait hots. Hitzik gabeko edozein hotsek sortaraz dezake hizketa.
– Aurkezpenak. Irakasle eta ikasleen aurkezpen laburrak, hala nola, des-

kribapenak, aurreikuspenak, kontaketak, etab.
– Egoera errealak. Ohiko komunikazioak, hala nola, elkarrizketak,

hitzaldiak, bakarrizketak, etab.
– Zinea. Filmak, serieak, marrazki bizidunak, erreportajeak, etab.

Azkenik, adieraz dezagun IKERLANeko 98/99 ikasturteko eskoletan
erabilitako materialaren jatorria:

ENTZUMENA IRAKURMENA

Bideoak :
– Marrazki bizidunak: “Harriketarrak”. – Bakarka.
– Erreportajea: Euskara, XXI. mendeko – Egunkaria (batez ere, egunkari 

erronka. elektronikoa).
– ATBko berriak. – Consumer (aldizkari elektronikoa).
– Bertatik bertara. – Administrazioa Euskaraz aldizkaria 
– Kaleidoskopioa (ATBko programa). (HAEE).
– Aurrez aurre (ATBko programa). – Travel Clubeko buletina.
– Hau komeria! (ETBko programa). – Jolas-Solas (AEK)
Audioak : – LUR entziklopedia.
– Komunikazio-eginkizunak (AEKren 

materiala)
– Euskalduntzearen A mailarako 

langaiak (HABE)
– Bai Horixe!

HIZKUNTZ FORMAK MINTZAMENA eta IDAZMENA

– Kimetz. Bi trebetasun horiek lantzeko ariketak 
– Hitzetik hortzera. irakasleek beraiek prestatzen dituzte, 
– Bakarka. landu nahi dutenaren arabera.
– Euskalduntzearen A mailarako 

langaiak.

.4:
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IKERLANeko erabilera-plana abian jarri zenean, euskalduntzeko hiru
talde antolatu genituen enpresan bertan, eta euskaltegiko irakasleak egu-
nero etortzen ziren eskola horiek ematera. Baina, ikaslerik gehientsuenak
taldeotan bazebiltzan ere, bagenituen bi ikasle autoikasketa+mintza-
-saioen bidetik jo zutenak, hizkuntz teknikariaren ardurapean.

Lehen bi ikasturteetan, 94-95ean eta 95-96an, hiru talde osatu ziren
arren, 96-97ko ikasturtean, berriz, ohiko taldeak osatzeko arazoak izan
genituenez, bi talde antolatu genituen: 7. eta 4. urratsekoak. Talde horiek
guztiek 12 ikasle baino gutxiago zituzten, IKERLANeko gela horietan
10 lagun baino gehiago sartzeko arazoak daudelako, alde batetik, eta
ikasleen mailaren araberako ahalik eta talderik homogeneoenak bildu
nahi zirelako, bestetik. 

Lehenbiziko hiru ikasturteotan egindako lanak ahalbideratu du gaur
egungoa, prozesua pixkanaka-pixkanaka garatzen ari baikara. Hona
hemen, Jarraipen Batzorderako txostenean genioena (Zuazubiskar eta
Mungia 1997):

“Horrela, hizkuntz teknikariaren eta irakasleen artean, batez ere,
taxutu eta adostu ditugu ikertegi barruan lan egiten duten langileen
arteko euskarazko ahozko eta idatzizko harremanak sustatzeko
nahiz sendotzeko helburu zehatzak eta egin diren ekintzen ezauga-
rriak (helburu zehatzak, noiz, kopurua, iraupena, azalpen-mota,
etab.), baita jarraipenari eta ebaluazioari dagozkionak ere”.

Hurrengo ikasturtean, 97-98an, arazoa areagotu egin zen bi arrazoirenga-
tik, nagusiki:

a Ikasle batzuek gutxieneko komunikamena lortu zutenean, euskara-
-eskoletara etortzeari utzi egin zioten.

b Enpresak ingeleseko plan berria abian jarri zuen, eta, ondorioz, aurre-
ko ikasturteetan euskara-ikasle izandako batzuek lehentasunezkotzat
jo zuten ingelesari bultzadatxo bat ematea.

Hala eta guztiz ere, mugak muga, honako irtenbidera ailegatu ginen: alde
batetik, irakasle-tutorearekin astean ordu beteko mintza-saioa; eta gero,
beste alde batetik, astean zehar nork bere kasa euskara lantzeko eta ikas-
teko plana egin genuen.

Ondorioz, autoikasketa + mintza-saioen formulak ordezkatu zituen ordu-
ra arteko ikastaldeak, eta banan-banan ikasle bakoitzarentzako planak
adostu genituen ikasleekin. Esan bezala, plan hauek bi oinarri sendo
dituzte:

a Autoikasketa. Euskara ordenadorez ikasteko Ikas-Txip programaren
bidez, gehienetan21. Ikas-Txip ikaslearekin adostutako ikaskuntza-
-planaren osagaietako bat da, ikasleak bere kabuz lan ditzan gramati-
kazko edukiak.

b Mintza-saioak. Astean ordu bete, asko jota hiru laguneko taldetan.
Irakasleak eta hizkuntz teknikariak22 bideratzen dituzte saiook.

5.5. Euskalduntzeko
eskolak: ikastaldeak

eta autoikasketa +
mintza-saioak 
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Aurten sartu berri diren bekadunen euskalduntzeko beharrei erantzuteko,
ohiko ikastalde bat abian jartzeko asmoa izan dugun arren, azkenean ezin
izan dugu asmoa gauzatu, antolaketa-arazoak direla kausa.

Eskolok, bai ohiko ikastaldeen bidez eman, bai autoikasketa-mintza-saio-
en bidez eman, enpresan ematen dira, erabilera-planaren testuinguruan.
Jarduera didaktikoetan eta ikasleekiko komunikazioan garrantzizko puntu
hau begien bistan izango du beti irakasleak.

Lehendabizi, argi utzi nahi dugu, gure iritziz, euskara ikasteko modu
honek ez duela beste ezer ordezkatzen. Beste hitz batzuetan adierazteko,
euskaltegien ohiko eskaintza ugaltzera dator, eskariak hori eskatzen due-
lako. 

Autoikasketa, hasiera batean behintzat, egunero klasera etortzerik ez
duenaren zerbitzura dago. Ikasleak euskara ikasi egin behar du, hau da,
ikas-prozesuan aurrera egiteko ezagutzaren arloa sakondu behar du,
nahitaez. Beraz, hizkuntzaren elementu berriak ikasi beharko ditu, eta
eskuratu.

Horrela, ikasle bakoitzarekin adostutako plan pertsonalizatu bat egiteko,
gutxieneko bi baldintza ezartzen ditugu:

• Bere aldetik lan egitea, gutxieneko aurrerabide bat ziurtatzeko.
• Irakaslearen tutoretzapean aritzea.

Funtsezkoa da. Harreman honetan, ondorengo informazioaz aritzen gara:

• Ikaslearen ezagutza-maila, zenbat dakien.

• Non ikasi zuen eta noiz. Zein mailataraino iritsi zen (ikastetxean edota
euskaltegian aritutakoa bada).

• Zergatik utzi zion euskara ikasteari.

• Nolako zailtasunak izan zituen. Zer egitea zuen gustuko. Zer egiten
zuen nekez.

• Zenbatetan erabiltzen duen euskara: ahoz eta idatziz. Euskarazko irra-
tirik entzuten duen. Euskarazko telebistarik ikusten duen. Euskaraz
ezer irakurtzen ote duen. Bere inguruan (familian, lagunartean, lan-
inguruan) erabiltzen ote den euskara.

• Zer ikasi nahiko lukeen (zein egoeratan jarduteko).

• Zenbat denbora baliatuko duen euskara ikasteko, non ikasiko duen
(lantokian, etxean...), eta noiz (egunero, asteburuetan...).

Datu horiek guztiak jaso ondoren, informazioa baloratu egiten dute hiz-
kuntz teknikariak eta euskara-irakasleak.

Bildutako informazioa baloratu ostean, ikasleari lan-proposamen bat egi-
ten diogu. Proposamena ikaslearen euskara-mailaren arabera antolatzen
da, gaur egun dakienaren eta ikasten aritu zenean ikasitakoaren arabera,

5.5.1. Autoikasketa

5.5.1.1. Lehenengo
hartu-emana

5.5.1.2. Bigarren
hartu-emana
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batez ere23. Lan-proposamenari dagokionez, funtsezkoa da irakasle-tuto-
reak izango duen eginkizuna, ikasle horrek aurrera egin dezan.

Ikaslearen eta irakaslearen arteko harremanaestua izango da. Irakasle-
-tutoreak ikaslearekin honako lan hau egin ohi du:

• Ikasleak bere aldetik (ikasgelatik kanpora) egiten duen lana zuzendu
eta ebaluatu.

• Ikaslea bideratu, ikas-prozesuaren hasieran adostutako helburuak lor
ditzan.

• Ikasgelan egingo duen lana egoki aukeratu eta bideratu, ikasleak min-
tza-saioetan informaziorik eragingarriena jaso dezan, eta, horrela,
ikas-prozesua bizkortu.

Irakasleak egiten duen tutoretza ikaslearekin harremanetan jartzen den
lehenengo momentutik hasten da. Mintza-saioetan parte hartzen hasi arte
garatzen diren bileretan irakasleak, ikasleak eta hizkuntz teknikariak har-
tzen dute parte.

A Mintza-saioetan parte hartzen hasi aurretik

Saio hauek bi helburu dituzte: a) ikasleen esku helburu formatiboa duen
zenbait informazio jarri. b) Ikaskuntza-plana adostu.

Hiru elkarrizketa burutzen dira ikasle bakoitzarekin.

• Elkarrizketa: euskara-eskolen zertarakoa eta planteamendu metodolo-
gikoa

Bilera horretan hizkuntz teknikariak, irakasleak eta ikasleak (gehiene-
tan taldetxo bat) elkartzen dira. Bilerak 30 eta 40 minutu inguru irauten
du eta eskolak emango diren gelan edota bilera-gelaren batean egiten
da. Ondorengo gaiak jorratzen dira: 1) euskara-eskolak erabilera-plan-
gintza baten testuinguruan ematen dira; 2) horrek esan nahi du, batetik,
euskara ikasten duenak euskara erabiltzea duela helburu, eta, bestetik,
bere lan-esparruan (departamentuan zein enpresan orokorrean) ikasten
duen euskara erabiltzeko aukera duela; 3) planteamendu metodologikoa
autoikasketan dago oinarritua.

Beraz, ikasleak eskolaz kanpo egiten du lan, batez ere ikas-prozesuan
aurreratzen lagunduko dioten tresnak eskuratzeko. Hori dela eta, eskole-
tan ez da gramatika-ariketarik egiten, baldin eta beste helburu batzuk lor-
tzeko espreski ez bada. Mintza-saioek bi trebetasun, batez ere, lantzeko
bide ematen dute: mintzamena eta entzumena. Mintza-saioen bitartez
ikasleak bere ikas-prozesua bideratzen eta bizkortzen lagunduko dioten
giltzak jasotzen ditu. Horietatik, bereziki azpimarratzen da erroreei ema-
ten zaien tratamendua. 

Ebaluazio jarraitua egiten da, eta ez da prozesuaren amaierara mugatzen.
Ebaluazioan eskolako arlo guztiak ebaluatzen dira: irakaslearen lana,
eskoletara eramaten diren ariketak, taldearen dinamika, etab. Ebaluazioa
ikas-prozesuan parte hartzen duten agente guztien artean gauzatzen da:
ikaslea, irakaslea eta hizkuntz teknikaria besteak beste.

5.5.1.3. Tutoretzaren
nolakoa

IKERLANeko erabilera-plana eta euskalduntze-alfabetatzeak 79



• 2. elkarrizketa: ikaskuntza-plana adostu

Bigarren bilera horretan ere hizkuntz teknikaria, irakaslea eta ikaslea
elkartzen dira. Oraingoan, ikasleek banan-banan hartuko dute parte, ez
taldeka. Bilerak 20 minutu inguru irauten du. Irakasleak, ikasleak eta
hizkuntz teknikariak adostu egiten dute ikaslearen ikasturterako plana,
hau da, abiapuntua zein den kontuan hartuta, zein den ikasleak lortu nahi
lukeen eta ahal izango lukeen helburua (mintzamena eta entzunaren uler-
mena irizpidetzat hartuta), euskara ikasteari astean eskaintzen ahal dion
denbora, zein ikasmaterial baliatuko duen (ariketak, Ikas-txip...)

Lan egiteko jarraitu beharreko prozedurak ere bilera horretan adosten
dira: ariketen bitartez lan egin behar badu, ariketak non utzi behar
dituen, irakaslearekin nola jarriko den harremanetan, zuzenketak nola
helaraziko zaizkion, etab. Ikas-txip baliatu behar badu: zein lekutan ins-
talatuko duen, asteko zein egunetan eta zein ordutegirekin egingo duen
lana, etab.

• 3. elkarrizketa: Ikas-txip programaren azalpena

3. bileran hizkuntz teknikariak eta bi ikasle elkartzen dira, talde handia-
goetan elkartzea ez baita oso erosoa. Bilera Ikas-txip duen ordenadore
baten aurrean egiten da 30 bat minutuz. Ikasleei programaren ezauga-
rriak eta baliabideak zein diren eta, lana errentagarri izan dadin, lana
nola egin behar duten azaltzen diegu. Aldioro, ikasleak hizkuntz teknika-
riarentzat eta irakaslearentzat baliagarri izango den informazioa igorri
beharko du. Informazio hori zein den eta helarazteko bideak zein izango
diren bilera horretan zehazten dira.

B Mintza-saioetan hasi ondoren

Une horretatik aurrera garatuko diren harremanak irakaslearen eta ikas-
learen artekoak izan ohi dira, batez ere. Hizkuntz teknikariak seihilabete-
tik behin egiten ditugun ebaluazioetan hartzen du parte. Irakasleak
ondorengo ekintzak burutzen ditu tutore gisa: a) mintza-saioetarako ikas-
leen beharrei egokitutako materiala aukeratu eta prestatu; b) eskolaz kan-
poko lanaren jarraipena egiten du. Ikaslea ariketak baliatuz ikasten ari
bada, ariketok aukeratu eta, egin ostean, zuzendu egingo ditu. Ikas-txip
bitartez ikasten ari bada, berriz, ikaslearen lanaren jarraipena egingo du:
adostutako plana betetzen ari den, arazorik baduen, arazook gainditzeko
zer-nolako neurriak hartu behar diren...

Nahiz eta eskolok astean behingoak izan, ikaslearen eta irakaslearen
arteko harremana oso estua izaten da. Irakasleak ondo asko jakiten du
ikaslearen zaletasunen, nahien eta ikas-prozesuaren aldian aldiko alderdi
sendoen eta sendotu beharrekoen berri, baita behar den informazioa nola
esan behar den eta zein unetan esatea komeni den ere.

Ariketa didaktikoak aukeratzerakoan bi irizpide izaten ditu kontuan:
ikaslearen nortasuna eta uneko euskara-maila. Ariketok ikaslearen helbu-
ruak lortzeko une oro egokiak izan daitezen berebiziko garrantzia dute
informazioa biltzeko tresnek. Esan bezala, etenik gabeko ebaluazioan
txertatzen ditugu saiook.
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Horregatik, harreman horiek guztiak errentagarri izan daitezen, lehenta-
sunezkoa da eskolok eskarmentua duten irakasleek ematea, hots, irakas-
- eta ikas-prozesuak eta ikas-teknikak ezagutzen dituztenek eta material
didaktikoa beharrizanen arabera aukeratzen dakitenek. Baina, profil
horretako irakaslerik ez badugu, lehentasunezkoa da lana ongi egiteko
gogoa duena izatea, hau da, etenik gabeko prestakuntza-prozesuan mur-
gildu eta talde-lan aberatsari erantzungo diona. Arlo honetan ere, giza
baliabidea da garrantzizkoena.

Era berean,irakaslearen eta hizkuntz teknikariaren arteko harremana
estua izango da. Hizkuntz teknikariak zenbait informazio jarriko du ira-
kaslearen esku:

• Ikasleak enpresan duen hizkuntz errealitatea, aukerak, etab.

• Enpresa-mailan garatzen diren hizkuntz funtzioak.

Irakasleak, berriz, ondorengo informazioa jarriko du hizkuntz teknikaria-
ren esku:

• Ikaslearen ikas-prozesuaren bilakaera.

• Ikasleak aurrera egiteko izan ditzakeen zailtasunak, egin behar diren
egokitzapenak, etab.

Ikasleak mezu bat adierazteko eta elkarrizketa batean aritzeko gaitasuna
lortzea da mintza-saioaren helburu nagusia. Mintzamen-jarduerek24 gra-
matikazko eduki batzuk eta eduki nozio25 –funtzional26 batzuk lantzeaz
gain, hizkuntza elkarreragin– eta komunikazio-prozesutan erabiltzeko
helburua dute. 

Bestalde, idatzizko eta ahozko testuak bereizi behar dira. Ahozkoan elip-
siak ditugu, sintaxi errazagoa... eta elkarrizketa batean parte hartzen dute-
nen elkarreraginezko elementu guztiak27. Helburuak definitzean, bi arlo
hartu behar ditugu kontuan (Giovannini, Martín, Rodriguez, Simón 1996):

EZAGUTZA ERABILERA

– Intonazioa – Elkarrizketari hasiera eman

– Ahoskera – Hitza beste bati eman

– Gramatika – Elkarrizketa gauzatu

– Diskurtsoaren antolaketa – Entzulearen ulertzeko prozesua 

– Diskurtso-motak kontuan hartu eta egokitu

– Sintaxia – Etab.

– Morfologia

– Etab.

5.5.2. Mintza-saioak

.5:
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Horrela, mintzamena lantzeko jarduerek bi helburu nagusi bete behar
dituzte: ezagutza arlokoak eta trebetasunen erabilerarekin lotutakoak.

Hortaz, lehendabizi, eduki batzuk bereizi, sailkatu eta lehenetsi behar
ditugu. Horretarako, honako hauek baliatuko ditugu:

1 Trebetasunak: entzumena, adierazpen idatzia, irakurmena, etab.

2 Hizkuntz gaitasunak: soziolinguistika, kultura, komunikazioa, grama-
tika, etab.

3 Estrategiak: atzera egin, konpentsatzekoak (laguntza eskatu, ama-hiz-
kuntza erabili...), etab.

Ikasleei laguntzeko, ahozko edozein elkarrekintzatako bi ezaugarri nagu-
si beteko dituzte eskoletako jarduera didaktikoek:

1 Helburua. Ikasleak hasieratik jakin behar du zertarako ari den lanean,
eta zein helburu komunikatibo dituen (informazioren bat osatu, solas-
kidearekin zeozer adostu, zerbaitez konbentzitu, informazioren bat
ebaluatu, etab.).

2 Motibazioa.Egiazko bizitzan bezala, motibazioa ezinbestekoa da
eskolako jarduerak egiteko. Horretarako, ikasleak ezinbestekoa du
elkarreragina, trukaketa komunikatiboa gauzatu eta ahozko komuni-
kazioaren estrategia horiek garatu ahal izateko.

IKERLANen aurrera daramagun erabilera-planak aukera ugari eskain-
tzen dizkie euskara-ikasleei irizpide didaktiko horien arabera euskara
ikasi eta erabiltzeko. Irakasleak, berriz, arrakasta izateko, helburuak lor-
tzeko gogoa ezezik, etengabeko prestakuntza eta ebaluazio jarraitua ere
erabiltzen ditu mintza-saioetan.

Irakasleak ahalegin berezia egiten du ikasleak ondorengo arloetan sus-
pertzeko (Zuazubiskar eta Mungia, 1998):

1 Ikasle bakoitzak ikasi nahi duena ikasteko bide propioa aurki dezan
ahalegintzen da irakaslea.

2 Hizkuntzari buruz jasotzen dituzten informazioak antolatzen, hobeto
ikas dezaten.

3 Ikasten dutena egoera berrietan ere erabiltzera ausart daitezen.

4 Euskara erabiltzeko aukerak aurki ditzaten, gelan eta gelatik kanpora.

5 Hizkuntza ulertzen lagunduko dieten estrategiak gara ditzaten, nahiz
eta den-dena ez ulertu hitzez hitz.

6 Hitz egitean dituzten erroreak azter ditzaten, behin eta berriz ez erre-
pikatzeko.

7 Lehendik ezagutzen dituzten beste hizkuntza bateko ezaupide linguis-
tikoak euskara ikasteko erabil ditzaten.

Irakasleak mintza-saioetan eskuratzen du ikasleak komunikazio eragin-
garria garatzeko dituen hutsuneei buruzko informazioa. Hutsune horiek
zedarritzea eta gainditu ahal izateko iradokizunak egitea dira ikasle
horien gaitasuna handitzeko bideak dira.
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Hona hemen, IKERLANen egindako mintza-saio baten deskribapena,
eredu gisa:

DATA: 99-05-10

IKASLEAK 1. Paco
2. Josu
3. Izaskun
4. Patricia
5. Victoria 

IRAKASLEA Jaione Arregi

HELBURU NAGUSIA Informazioa ematea eta eskatzea.

1. JARDUERA

IZENA Inmobiliaria.

ZENBAKIA MINTZA.33

HELBURUA(K) Informazioa ematea.
Etxea erosteko konbentzitzea.

PRODUKTUA Ikasleen jarduna.

PROZEDURA 1. Informazioa emateko eta eskatzeko dauden esamoldeak
(urratsak) eta egiturak aipatu 

2. Binaka jarrita, bakoitzari bere rola banatu.
3. Jarduna prestatu.
4. Antzeztu.
5. Zuzendu.

HIZKUNTZ EDUKIA 1. Adjektiboak.
2. Konparaziozkoak.
3. Kausalak.
4. Zenbakien deklinabidea.
5. Adostasuna-desadostasuna adierazteko esamoldeak.

MATERIALA HABE. ROL JOKOA. 3. urratsa

IRAUPENA • Informazioa emateko eta eskatzeko dauden esamoldeak
eta egiturak aipatu: 5’

• Binaka jarrita, bakoitzari bere rola banatu.
• Jarduna prestatu. 15’
• Antzeztu. 25’
• Zuzendu. 5’

BALORAZIOA Izaskun izan ezik, gainontzekoak agertu dira. Zenbat etorri
diren ikusita, bi saltzaileak eta beste biak erosleak izango
zirela erabaki dut. Mailaren arabera, Victoria eta Patricia
elkarrekin jarri ditut euren paperak (saltzailearenak) inprobi-
sazio gehiago eskatzen baitzuen. Kostatu zaie hastea.
Izaskun ia hogei minutu geroago etorri da. Beraz, bere egin-
kizuna gainontzekoek egiten zituzten hutsegiteak jasotzea
izan da.

Ez dira saltzaile eta erosle oso onak. Saltzaileek erosleak
konbentzitu beharrean, euren agentziatik aldentzea nahi
izan dituzte. Berriro honelako ariketa bat egin behar euren
artean saltzaileek ahalik eta informazio gehien ematen jakin
dezaten, eta erosleek informazio gehiago eskatzen.

.6:
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Josu: zenbakiak erabiltzean deklinabidean izan ditu arazo-
ak. Izena + zehaztugabea erabiltzean ordenan arazoa du
(asko diru). Baita baten deklinabidean ere. Orokorrean, izan-
dako hutsegiteak oraingoz ez dira oso garrantzitsuak  euska-
raz mintzatzeak dakarkion lana handia dela kontuan izanik.
Zailtasunak ditu baina ausarta da.

Paco: honek zailtasun gehiago du aditzetan. Gainontzeko egi-
turetan nahiko zuzena da. Dakiena eta azaldutakoa erabiltzen
saiatzen da. Horretarako erritmoa motela du. partehartzaile
eraginkorra da.

Patricia: zuzentasuna gorde egiten du. Orain potentzialak
ikasten ari da eta erabiltzean hutsegiteak egiten ditu, guztiz
finkatu barik dituelako. Autozuzenketa erabiltzen du. Erritmoa
jarraia, baina oraindik motela. Normalean niri begiratzen dit
esandakoa zuzen dagoen ala ez jakiteko.

Victoria: maila altuagoa duela ezin da ukatu. Hala ere, orain-
dik oinarrizko egiturak ez ditu menperatzen: berak erosi nahi
dute; zuen soldata oso handiak dira...

Izaskun: hartu ditu hutsegite batzuk, baina zuzentzean ez du
aipatu nork egin duen. Uste dut, pertsonalizatzea ekidin nahi
izan duela, besteek berari ezer esan ez diezaioten.
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Oharrak

1 IKERLANek zabaltzen duen katalogoan enpre-
sari buruzko hainbat ezaugarri aurkituko dituzue:
Helburua eta estrategia; Bazkide estrategikoa
enpresentzat; Gure eskaintza; Teknologi arloak;
Elektronika eta Sistemen Dibisioa; Diseinu eta
Produkzio Teknologien Dibisioa... ... ... Bestela,
interneten bidez, ikertegiaren Web orria ikus
dezakezue. Hona hemen helbide elektronikoa:
http://www.ikerlan.es.

2 Mekatronika: Mekanika, elektronika eta infor-
matikako teknologien konbinazio edo bateratze-
ari Mekatronika izena eman zioten Japonian.

3 1994ko uztailaren 15ean, 163 langile ari ziren
lanean. Horietatik %61 zen euskalduna eta %39
erdalduna.

4 Euskalduntzeko eskolak 1994ko udazkenean
antolatu baziren ere, IKERLANen 89-90 ikas-
turteaz geroztik ari ziren euskara-eskoletarako
laguntzak jasotzen. 

5 Plan: Etorkizunean egingo diren edo egiteko
asmo dagoen ekintzen edo neurrien azalpena eta
programa; direlako ekintza eta neurrien mul-
tzoa. 

6 Programa: Ondorio edo emaitza bat iristeko
eman asmo den urratsen segida; pertsona,
talde... baten asmoen adierazpena. 

7 Komunikazio-zirkuluak enpresan euskararen
erabilera areagotzeko talde eragileak dira, plana-
ren garapenean enpresako kiderik gehienen par-
taidetza bermatzeko xedea dutenak. Bestalde,
trebakuntzarako gune ere izan nahi dute, zirku-
luetan ezarritako helburuetarako partaideek
behar duten prestakuntza ere bertan bideratzen
baita, besteak beste.

8 Ikasleak euskaldunekin lotzeko helburua lor-
tzen ez badugu, nekez izango ditugu emaitza
positiboak, bai planarekiko atxekimenduari
dagokionez, baita erabilera-planeko gainontze-
ko helburuen lorpenean ere.

9 Oinarrizko komunikamenari dagokion maila 6.
urratsetik aurrera ezarri genuen. Curriculum
berriaren arabera 1. maila. Ikaslea gai izango da
eguneroko testuinguru ezagunetan eta gai oro-
kor eta arruntei buruzko kontaketa eta narrazio
sinpleak, instrukzioak, pertsona eta objektuen
deskribapen laburrak ulertu eta adierazteko.
Halaber, eguneroko harreman hurbilen ingu-
ruan, solasaldietan parte hartzeko gai izango da.
Dena den, testuaren mezu nagusia eta orokorra
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jaso/adieraziko du, eta, zenbaitetan, helburuaren
arabera eta testuaren egiturak bideratzen duene-
an, informazio xehea ere jasoko du. 

10 1996ko abenduaren 12an erabilera-planen meto-
dologia azaltzeko mintegian honako datu hau
eman genuen: “Euskalduntze-prozesuaren 6.
urratsa gainditu eta komunikatzeko gutxieneko
gaitasuna lortu dutenak hartu ditugu euskaldun-
tzat. Irizpide honen arabera, une honetan plan-
tilako euskaldunen portzentaia %70ekoa da,
131 langile alegia”.

11 Lehentasunezko ikasletzat hartzen dira ardura
edo erantzukizunen bat duten bazkideak; goitik
behera hartuta: enpresako organoetako karguak,
dibisio-buruak, departamentu-buruak, proiektu-
buruak, etab.

12 Bazen behin...; Goiz batean...; Orduan...,
Geroago...; Geroztik...; Azkenik...

13 Lehenengo...; Gero...; Alde batetik...; Bestetik...;
Baita ere...; Horregatik...; ...-(e)lako; Halere...;
Ondorioz...; Beraz...

14 Hizkuntzaren alderdi testualari buruzko oina-
rrizko informazioa Eskola Gramatikaliburua
baliatu izan dugu.

15 Irakasleak aukeraturiko hainbat ezagutzaren
kontsumitzaile pasiboak izaten dira ikasleak,
betiko eredu tradizionalaren arabera.

16 Prozesua azpimarratzen da (ikasteko gaia ez);
ikasleak hartzen ditu erabakiak; ikasleen eta ira-
kasleen artean adosten dute; edukia ikasleak era-
bakiko du; askotan, helburuak gero ezartzen
dira; ebaluazioa ikaslearen arrakasta-irizpideen
araberakoa izango da (eta ez hizkuntza zein neu-
rritan menderatzen duen bakarrik); ikasleekin
batera eta ikasleentzako jarduerak egiten dira
(eta ez ikasleek egin ditzaten soilik). 

17 Tarteko hizkuntza: Bigarren hizkuntza edo hiz-
kuntza arrotza ikasten ari denak erabiltzen duen
hizkuntza. Ikaslearen lehen hizkuntzaren eta
ikasten ari denaren tarteko sistema baten itxura
du. Ikasleak aurreratu ahala, tarteko hizkuntza,
ikasi beharreko hizkuntzaren gero eta antz han-
diagoko bilakatzen da.

18 Orduan, irakasleak (berriro?) egitura hori eraku-
tsi egingo dio ikasleari; hutsetik hasiko da.

19 Orduan, irakasleak erroreak bereiztuko ditu,
zuzenketa planifikatuko du, eta ikasleekin adostu
egin behar ditu zuzenketari dagozkion alderdiak.

20 MªJosé Hernández. HABEn emandako Ikases-
trategiak eta ikasten ikasigaiak lantzeko min-
tegia. 1998. Bartzelonako Hizkuntz Eskola
Ofizialeko irakaslea da.

21 Gehienetan Ikas-Txip erabiltzen duten arren,
badira beste baliabide batzuk erabiltzen dituzte-
nak. Adibidez, BAKARKA metodoa.

22 IKERLANeko hizkuntz normalizaziorako tekni-
karia euskara-irakaslea da.

23 Kontuan hartu urtero-urtero hainbat bekadun
hartzen dituela IKERLANek. Hortaz, jende hori
gaztea, goi-mailako unibertsitate-ikasketak
dituena eta euskararekin nolabaiteko harremana
duena izan ohi da. Esaterako, 1999an enpresan
sartutako batzuek ikasketak bukatu berriak dira,
Bilboko Ezkerraldekoak eta Gasteizkoak, A ere-
duan ikasi dutenak, ulermen-mailan 4. –5. urra-
tsean egon litezkeenak, eta euskaraz gauza
handirik esateko gai ez direnak.

24 Mintza-saioak direla eta, José Cañasek idatzita-
ko Hablamos juntoseta Miguel Garcíaren
Participar para aprenderliburuak erabili izan
ditugu, geure prestakuntza hobetzeko.

25 Nozioa: Hizkuntz irakaskuntzan, planteamendu
komunikatiboak darabilen esanahiaren sailka-
pen-kategoerietako bakoitza. Hizkuntza erabil-
tzean erreferentzia egiten zaien kontzeptu-sail
bana biltzen dute (denbora, espazioa, iraupena,
ondorioa, etab.). 

26 Funtzioa: Esakune edo diskurtso batek duen
komunikazio-xedea, hiztunak hizkuntza erabiliz
lortu nahi duena (R. Jakobsonen sailkapenean:
funtzio erreferentziala, adierazkorra, konatiboa,
fatikoa, metalinguistikoa eta poetikoa bereizten
dira).

27 Alderdi hau jorratzeko, oso interesgarri egin
zaigu Allan Pease-k idatzitako “El lenguaje del
cuerpo” liburua.
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