
Zer eskaintzen du
prentsak?

Prentsa ikasgelan

Koldo Txabarri

Jkas/een komunikamena sustatzea du euskara-irakas/eak erronka eta
he/buru nagusí. Garrantzizkoa da, beraz, horretarako dauden ba/iabi
deak ahalik eta gehien eta era eraginkorrenean erabiltzea. Artiku/uan ei
patu helburua eskuratzeko egileak prentsa no/a erabiltzen duen azal
tzen zaigu.

Hizkuntza biziaz arduraturik, hor ari gara ikasgelan hizketaldia bizitu
eta freskotu nahian. Garbi ditugu asmoak: ikasleek izan dezatela hiz
kuntz formekin hatera eskuratutako baliabideak benetako egoeretan era
biltzeko parada; ikasleei hizkuntza askatasunez erabiltzeko uneak es
kaintzea, benetako ekintza komunikatiboak gauzatzeko uneak prestatuz.
Garbi dugu helburua ere: ikasleen mintzamena lantzea.
Jakina da zertarako den edozein hizkuntza: komunikatzeko. Beraz, ikas
lea testuinguru komunikatiboetan jarri beharko dugu euskaltegian, ko
munikatzeko gogoa sortuko duten ekintzen aurrean.
Ikasleak hizkuntz autonomiaren eta komunikazio-gaitasunaren jabe egin
nahi ditugunez, ezinbestez bultzatu behar ditugu askatasunera; komuni
katuz ikasiko baitute komunikatzen.
Horretarako, badugu langai egokirik, benetako komunikazioa errazteko
benetako materialik: besteak beste, prentsan argitaratutako gizarte-arlo
ko gaiak. Prentsan baitugu lehen aipatutako freskotasuna.
Hizkuntza, funtsean, ideia, sentimendu eta eskarmentuen garraiobidea
da. Irakaslearen gidaritzapean ikasiko du ikasleak lehen momentuan:
praktika kontrolatuan. Baina hori ia alferrikakoa izan daiteke, baldin eta
benetako komunikazio-egoeretan mamitzen ez bada. Eta horixe lortu
beharko dugu praktika askean: benetako komunikazioa, ahal den neu
rrian, ideiak, sentimenduak eta eskarmentuak azal eta adieraz daitezen.

Halere, fikziotik abiatzen gara. Irakasleok sortutakoa baita egoera; eta
ez berezkoa, erreala, ikasleen interesgunetik sortua. Fikzioa dugu abia
puntu, gaia elkarteak sortu ez duen neurrian. Baina horrek ez du esan
nahi egoera erreala ez denik, eta gai erreal batez hitz egingo ez dugunik.
Azken batean lortu nahi da H,ean egin edo egingo dena Hyanere egitea:
beste hizkuntza eta testuinguru batean egiten dena, alegia, ikasgelan ere
egiteko gauza direla adieraz diezaiela irakasleak eta hori sinets dezatela
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. 1
ABORTUAREN AURKAKO KANPAINA

Irunako eskola erlíjiosuek ez
kanpainan parte hartuko, kanpaina

dute ·abortuaren aurkako
makabrotzat jo dutelako.

Halere, Opus Dei-ren ínguruko bi ikastetxe prest agertu dira
kanpaina hori aurrera eramateko ·orduan.

Kanpainaren nondik - norakoak

Nafarroako abortuaren aurkako taldeak joan den astelehenean
hasi ziren kanpainaren aurkezpena egiten. Kanpaina honetan pisu
haundi samarra komikiak hartzen du. Bertan bineten bidez haurrei
adierazten zaie "ameknola erahiltzen dituzten euren aeme+eLabak"
ondorengo marrazkietan ikus dezakezuen bezala.

Proíektuaren izena " No mates a Fenninico " da.

Eskola ekintza hauek aurrera ..eramateko "Coordinadora Pro
Vida"-k Nafarroako ikastetxeekin harremanetan jarri zen.
Eskutitzetan ikastetxeen eskuetan zenbait material uzteko prest
agertu zen, baina bertako irakasleei abortuaren aurkako
hitzaldiak emateko eskatu zien, erlijio, etika edo biología
eskolorduetan.

Irakasleek hau egiteko prest ez baleude, koordinadorak
zenbait boluntario bidaliko lituzkeela adierazi zuen "ikasleei
abortuaren inguruan dagoen egía aldarríkatzeko"

Das de las viñetas más polémtcas del cómic que los antiabortlstas reparten .entre los escolares.

El Mundo del 'País Vasco
1992.11.10

ikasleek. Ez dute gaia jorratuko gazteleraz egingo luketen bezala, jario
tasun handirik gabe arituko dira, zuzentasunean hankamotz ... Baina ikus
dezatela komunikatzeko gauza direla.

Prentsa dugu jariotasuna lantzeko biderik egokienetariko bat, ikasleen
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.2 EUSKALDUNENTZAT DROGAK LEGEZTATZEA
EZ DA ERAGINKORRA IZANGO

Euskaldunen gehiengoarentzat drogen kontsumoa legeztatzea ez da droga
trafikoaren aurkako neurri egokia.·

%95arentzat drogaren arazoa Euskadiko arazorik larrienetako bat da eta
porrea legeztatzearen aurka azaldÚ da.

Herria trafikatzaileentzat zigorrak haunditzearen alde agertu da, baina
ez du onartzen poliziak etxebizitza pribatuetan inolako baiinenikgabe sartzea.

Halere, droga hartzeagatik proposatzen diren neurriak ez dira hain
gogorrak, eta bereiztu nahi izan da kontsumo publikoa eta kontsumo pribatua.
Herria konteumo publikoa zigortzearen aldeko azaldu da, baina ez, ordea,
kontswno pribatua.

Euskaldunen %54ak drogazaleak tratamenduan jartzera behartuko lituzke,
baina hau \40ak ez luke onartuko.

Urteak aurrera egin ahala, haaiera batean drcgazaletasun eta
alkoholzaletasunaren artean markatzen zen ezberdintaauna gutxitzen joan da,
baina oraindik ere drogazaletasuna alkcholzaletasuna baino dramatikoagoa da.
%78ak drogazaletaauna arazc garrantzitsutzat hartzen du; alkohclzaletaauna,
ordea, %63ak.

Egindako ikerketan azaldu da porrea eta honen kontsurnoa normalagotzat
hartzen dela hemen Espainian baino. %70ak dio porrea beste drogetatik bereiztu
beharko litzatekeela. · -Droga kontsumoa langabetuen inguruan haunditu egin da. Halere, esan
behar da kontsumo haundiena bi puntetan ematen dela: batetik, diru-sarrera
haundiena duten familietan eta, bestetik, txikiena dutenetan

Losporros son algo «más normal» en
el PaísVascoq~~ en ~paña

O La población parada es la que presenta
un mayor consumo de sustancias

El Diario Vasco
1992.11.14

arteko elkarrekintzaren eragile aparta. lnformazioa emateko eta jasotze
ko, eta besterekin harremanetan jartzeko trebetasuna landu nahi da.
lkasleak eskuratu berri dituen hizkuntz formak eta lehendik menpera
tzen duena bere ka.buz eta sormenez erabiltzea nahi da. Garrantzia egu-
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.3 IHESaren aurka PREBENTZIOA

Gure lurralde autonomoa da 1.500 ihesdunekin Espainiako
lurralderik kutsatuena. Hala diote, behintzat, Osasun agintariek
eta Ihesaren Aurkako taldeek. Hauek IHESari aurre egiteko armarik
egokiena PREBENTZIOA dela diote eta horregatik informazio
kanpainen alde agertu eta agertzen dira.

Hasiera batean gaisotasun hau transmisio homosexual eta
drogazaleekin lotu bazen ere, egun argudio hauek zaharki tuta
geratu dira, 4tik 3 transmisio heterosexualetan kutsatzen bait
dira.

Euskal Herrian kutsaturik 12.000 pertsona baino geh!ago
ditugu, eta hauetatik l.BOOék heriotza irtenbide bakartzat dute.
Iadanik %41a hil da.

Finantziazio publikoa

IHESaren aurkako talde guztiek administrazio publikoei
eskatzen die beren ekitzak finantziatzeko, bestela ezin !zanga
dituztelako egungo zerbitzuak mantendu. Talde hauek
administrazioari leporatzen diote ezer gutxi egin duela eta ez
dituela oraindik 1991.eko dirulaguntzak banatu.

Txertoa

Adituen esanetara prebentzioa eta ikerketarako dirua behar
beharrezkoak dira. Halere kontuan hartzekoak dira T4ko ordezkaria
den Josu Unanuen hitzak. Berak dioenez, ez da hedatu behar
inolako itsaropen faltsurik, gaur egun txertorik egon ez
dagoelako eta Lno í z lortuko bali tz kutsaturik ez dagoen
jendearentzat izango litzatekeelako eta inolaz ere ez
IHESdunentzat.

HIESdun kopurua
Euskal Herrian

Aeabnt l52
Blzkala: 802
Gipuzkoa: ..\.95
Nofarroo: 173
Beste herrietakoak boina
berton tratamenduon: 84
Hegoaldea: l.706 l992ko
irailera arte
Iparraldea: 126 1992ko
ekainera arte
'Eusk~I Herria: l.832 kasu
guztira
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OSCAR GONJ

El Diario Vasco
1992.12.01

neroko bizitzan gauzatzen den bezalako hizkerari emango diogu. Horre
lakoetan arlo afektiboa askoz ere gehiago hartzen da kontuan. Ez diogu
gramatikaltasunari halako pisurik eskainiko, nahiz eta zuzentasuna ere
bere neurrian zaindu.
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.4 EMANDAKO DATUEKIN ESKUTITZA OSATU

Lanetik atera eta kotxea hartzera joan zarenean isuna jarri

dizutela konturatu zara. Ieunaren arrazoia: debekatutako tokian

aparkatzea. 5.000 pzta. Hori irakurrita, harri eta zur geratu

zara, zuk kotxea utzi duzunean bertan aparka zitekeelako. Hori dela

eta, ahalik eta xehetaeun gehienak eekainiz (eguna, kalea, ordua ..•)

egiozu alkateari eekutitza, isuna kentzeko eekatuz.

Behar dituzun osagarriak asma eta erabil ditzakezu, kontuan

izanik eskutitzari egitura egokia eman behar diozula. Bete,

gutxienez, 30 lerro.
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Argia da helburua: eztabaida ahalik eta errealen egitea, ikasleak inolako
rolik hartzera bultzatu gabe. Ikasleak jarrera bat hartu beharko du tes
tuak eskainitako informazioaren aurrean, bere adostasunak eta ezadosta
sunak azalduz; izan ere, aipaturiko gizarte horren parte da. Eta, partaide
denez, partaidetza erreala eskatuko zaio, ez fiktizioa. Gure gizartean
erroturik egon eta albiste izatera iritsi diren gaiak edo arazoak gaitzat
harturik, norberaren irizpideak azaltzeko eta eztabaidatzeko foro bilaka
tu nahi dugu ikasgela, albiste diren neurrian gure taldeetan ere isla izan
go baitute; eta ondorioz zer esana ere bai.

Albistea dugu prentsako idatzi-mota nagusia. Hor ematen zaigu gertaka
rien berri, ahalik eta hitz gutxien erabiliz eta gertaera jakin batí buruzko
zer-nolako funtsezkoenak adieraziz. Horrelako idatzi-mota laburra da
izatez, lekurik txikienean ahalik eta informazio zabalena eman nahi
baitu.

Testu horiek guztiz erabilgarriak ditugu geure eginkizunean. Baina gu
geu ez gara horrelakoetan oinarritzen, nahiz eta ondo jakin ariketa pila
lantzeko aukera eskaintzen digutela. Nolabait esanda, baztertu egin di
tugu infonnazio huts diren albisteak: zer gertatu, nor, non, noiz, nola eta
zergatik izan den adierazten diguten albiste horiek. Eta gizarte-arloko
albiste edo gai direnetan murgildu nahi izan dugu, aldeko edo aurkako
jarrerak hartzera bultzatuko gaituztenetan. Argudioak garatzeko bideak
eskainiko baitizkigute.

Horrelako artikuluak ez dira guztiz neutroak; hasieratik ikusten baita
non oinarritzen diren eta zein jarreraren erakusle diren. Zenbait irizpide
ren ispilu dira.

Ko/do Txabarri



Soportea

Beraz, badakigu zer-nolako testua nahi dugun: ikasleei zerbait esan eta
eztabaidari eragingo diona. Sarbide izango dugu, ikasleak hutsetik abia
ez daitezen. Testua irakurriz, aldekotasunak edo aurkakotasunak azaldu
ko dira, edukiaren arabera. Hasieratik, ikasleak jarrera bat hartuko du
testuaren aurrean, ondorengo eztabaidan agertzea eta arrazoitzea eskatu
ko zaiona. Ez da hotz-hotzetik abiatuko.

Horrelako testuekin eztabaidarako aukera eskaini nahi dugu eta egin be
harreko bidea urratu. Iritzietatik eztabaidara jo nahi dugu. Honetarako
oso garrantzitsua da ikasgelara elkarrizketagai mamitsuak ekartzea. Izan
ere, gure eguneroko hizketaldiak, maila jakin batean behintzat, guretzat
jakingarriak dira eta, hein berean, garrantzitsuak. Esaterako, komunika
zioa piztu behar eta zertaz hitz egin ez dakigunean, hor basten gara egu
raldiaz hamarretik zortzitan. Hizkuntzaren funtzio sozialera jotzen
dugu. Baina arazoa ez da zertaz hitz egin, baizik eta gai horretaz ikas
leak zer esanik baduen. Beraz, edozein gairen aurrean honako lehen bi
nomio hau lotu behar: gaia eta ikaslea.

Halere, hori bezain garrantzitsua da ikasleak zergatik hitz egin behar
duen: zer-nolako motibazioa duen gai horretaz dakiena besteen aurrean
adierazteko, ikasprozesuan aktiboki parte hartzeko. Kontuan izan behar
dugu motibazioa eta errendimendua zuzen-zuzenean ditugula loturik.
Beraz, helburu bat jarri behar zaio ikasleari, bere bizitzarekin uztartua,
iritziak botatzera behartu gabe horretara bultzatuko duena. Hemen dugu
uztartu beharreko bigarren binomioa: gaia eta motibazioa. Hau bidera
tuz eta gaiak jarrera positiboak bermatuz, lortuko dugu fikziotik sortuta
ko elkarrizketa bat errealitate bilakatzea.

Era berean, ikaslegoaren euskalduntze-alfabetatzea honen akulturazioa
rekin lotzen dugu. Arazoa ez da hizkuntza jakin batean aritzea bakarrik;
bere burua ere jantzi behar du norberak hizkuntza horretan. Beraz, ho
rrelako ariketak aberasgarriak dira bi mailetan: hizkuntz mailan ez ezik,
baita pertsona mailan ere.

Jakina denez, ikusentzunezkoaren munduak inguraturik gauzka; gero
eta sartuagoa baitugu irudiaren kultura gizartean. Baina horrek ez du
esan nahi, inola ere, informazio guztiak ikusentzunezkoez eman edo
hartu behar ditugunik. lnformazio bakoitzak badu berari egokiago edo
egokien dagokion medioa.

Maíz gizarte-arloko gaiak, eta gero eta maizago, zenbaki eta ehunekoen
bidez azaltzen zaizkigu prentsan. Azkenaldian areagotu egin da ehune
koak grafikoz emateko joera. Gero eta leku zabalagoa hartzen dute gra
fikoek egunkari eta aldizkarietan. Informazio herbera jasotzen dugu ira
kurleok, baina medio ezberdinez emana.

Grafiko hauen bidez informazio-multzo handia jasotzen dugu kolpetik
eta ia-ia inolako hitzik gabe. Eta eskertzekoa da, zenbait arrazoirenga
tik:
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Zein urratsetatik
abiatu
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• lkasleari arinago egiten zaio grafikoekin aritzea testu idatziekin
baino. (Kontuan izan zein dugun une honetan helburua: ikaslea
mintzatzen jartzea.)

• Hitz gutxitan adiera ugari eskaintzeaz gain, ikaslearen esku uzten
du nabarrnen agertzen ez dena adieraztea.

Ikaslea bere eremua aurkitzera bultzatzen du, jarrera hartzera, bere
iritziak non islatzen diren aukeratzera. (Rol-jokoetan eman egiten
zaio rola. Hemen berak aukeratzen du benetako papera.)

Beraz, guztiz gomendagarria iruditzen zaigu gizarte-arloko artikuluak
horrelako baliabidez homituta ematea, ahal den neurrian; nahiz eta an
tzeko informazioa eskaini, indartu eta ugaldu egiten baititu ekintza ko
munikatiboak gauzatzeko aukerak: "Irudi bat, mila hitz baino baliaga
rriago."

lnputa ezin izan daiteke berdina ikasprozesuko une guztietan. Ikaslea
ren mailaren arabera eta dagoen urratsean ezagutu edo ezagutuko di
tuen hizkuntz formez osaturik aurkeztu beharko diogu gaia. Beraz,
ezinbestekoa da egin behar dituen ekintzak burutzeko input egokia
ematea.

Kontuan izan behar dugu zer lortu nahi dugun orain. Esaldi zuzenak
osatzeko gaitasunari baino gehiago heldu nahi diogu bigarren hizkun
tzan komunikatzeko trebetasunari. Une honetan ikaslea ez da irakasleak
ezarritako norabidean arituko; ez da hizkuntz forma jakin batek ezarrita
ko mugetan ibiliko; ez du errepikapen edo transformazio itxietan ihar
dungo. Ez; ez baita praktika kontrolatuan ari.

Gauzak horrela, edozein urratsetatik abia gaitezke. Izan ere, banakako
ahozko praktika askea hasiera-hasieratik bideratu behar da, ikastunita
teak landu ahalean gero eta komunikatiboagoak izango diren ekintzak
bultzatuz.

Normala da horrelako hizketaldiak, ikaskuntzak aurrera egin abalean,
gehituz eta aberastuz joatea. Lehen urratsetan, jakina, benetako komuni
kazio-ekintzak (praktika askeak) baino leku handiagoa izango du prakti
ka kontrolatuak. Baina honek ez du esan nahi beheko urratsetan horrela
korik bultzatu behar ez dugunik; oso zaila baita, ezinezkoa ia, ariketa
analitikoetatik komunikazio-ekintzetara iristea.

Dena den, era honetako testu bat ikasgelan erabiltzean, badira landu be
harreko zenbait arlo eta ikuspegi:

* Helburu nagusia jariotasuna izan daiteke. Baina ez da inolaz ere
bakarra.

* Eztabaidarako trebatu behar da ikaslea. Adibideetatik jeneralizazio
rako eta alderantzizko bideak urratzea. Izan dadila lehentasunak
markatzeko gai, eta zergatiak adierazteko eta eztabaidakidearene
kin aurkajartzeko gauza.
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Mugak,
baldintzak eta

egitekoak

lrakaslearen
zeregina

* Bapatekotasuna landu.
Ikasle gehienek ahalik eta gehien esatea.

Parte-hartzaileen ageriko motibazioa.
Jendea inplikatzea. Hemen egundoko indarra hartzen du irakasleak
ikaslea ezagutzeak.

*
*
*

Baina aukeratutako prentsa-testuak ezin ditzakegu dauden-daudenean
erabili: moldatu egin beharko ditugu. Gainera, badituzte beren mugak.
Baita bete beharreko baldintzak ere. Hona hemen horietako batzuk.

* Egunerokoa izatea. Albisteak freskoa behar du izan, antxoak bezala.
Puri-purian dagoenean heldu behar zaio gaiari: eztabaidagai denean. Al
biste den heinean sortuko du albisteak interesa eta piztuko ikaslegoaren
jakinmina. Freskotasuna galtzean, egunerokotasunik gabe geratzean,
galdu egiten du interesa: lelo bihurtzen da.
Horrek etengabe ihardutea eskatzen du. Egunerokoari heldu beharrak,
edo, asko jota, astean bertan gertatutakoari, testua prestatzea eskatuko
digu, zenbait aldaketa egitea:
- Moldatu. Testua maila jakin batera ekarri beharra dago. Testuak ez

dira guztiz neutroak, edozein taldetan erabil daitezkeenak. Langai
dugun hizkuntz forma aurkezteko soporte ezin egokiago suerta daki
guke testua; eta horregatik diogu aldian aldiko testua erabili behar
dela (ikus "Zein urratsetatik abiatu").

- Euskaratu. Jatorrizkoa euskaraz badago, gaitz erdi: moldatu eta kito.
Baina, erdaraz badago, denbora gehiago behar. Erdal testua ere eman
dakieke, nahiz eta ondorengo eztabaida euskaraz izan. Baina aukera
aproposa galduko genuke ikasten diharduten formak indartzeko.

- Laburtu. Egunkarietan edo aldizkarietan, gehienetan testu luzeak
ematen direnez, laburtu egin behar. Gainera, eztabaidarako oinarri
edo gida bat eskaini nahi dugunez, orri bakarrean eskaintzearen alde
ko gara; ez baita irakurmena lantzeko ariketa.

- Makina: idatzi. Hamarretik bederatzitan fotokopiaz baliatzen gara.
Hala ematen ditugu landu beharrekoak. Horrek itxura aldeko galera
nabarmena dakar. Ikaslearengan interesa sortzeko eta mantentzeko,
ezinbestez izan behar du orriak erakargarri, irudiak barne.

* Materiala behin-behinekoa izatea. Albiste den neurrian, bere iraupena
du albisteak. Hortik aurrera ez du sortzen jakinmin handirik. Unean
unekoa behar du izan, egoera jakin bati lotua. "No mates a Ferminico"
(.1) izeneko abortoaren aurkako kanpainak, esaterako, testuinguru jakin
bat du. Hortik at hezurdura galtzen du. Beraz, behin-behinekoa da guk
sortutako materiala, iraunkortasunik gabea.

Lehenik eta behin, ikastaldearen gestore da irakaslea: elkarrekintzen
eragile, espektatiba eta konfidantza-giroaren sortzaile eta zaindari. Hau
dela eta, ahal duen neurrian bederen, bizitzan eta ingurugunean ardaztu

Prentsa ikasgelan 63



Mugak

64

behar du irakasleak bere irakas/ikas-proiektua, ikasleen jokabidea bide
ratuko dituen balioak eta jarrerak sortzeko. Izan ere, horixe <liraikasge
lako ekintzak: kontzeptuak eta oinarriak lortzen eta pentsatze-prozesuak
garatzen errazteko bide.

Irakaslearen zeregina gidari eta bitarteko izatea da. Gaian murgildu.
behar du ikaslea, bertan aktiboki inplikatu. Talde-dinamika bultzatuko
du, ekintza burutzen parte hartu gabe, ahal den neurrian. Horregatik, ez
du eztabaida-dinamizatzaile izan behar; hala ikasleen partaidetza mu
rriztu besterik ez bailuke egingo.

Beraz, era honetako ariketetan kontrola ez da irakaslearen esku geratu
ko; edo, hobeki esanda, oso kontrol txikia izango du. Ez du prozesuan
parte hartuko, non eta, egoerak hala eskatuta, ekintza jakin bat bidera
tzeko behar-beharrezkoa ez den.

Badirudi irakasleak alboan utzi behar duela bere zuzentzaile-, modera
tzaile- eta kontrolatzaile-zeregina. Baina ez da horrela. Badu, bai, ikas
gelan egitekorik: behar denean laguntza eman, ikasleen prozesua neurtu
eta ebaluatu, azaltzen diren arazo konkretuei aurre egin.

Maiz zuzenketaren arazoa jartzen da mahai gainean. Baldin eta bapate
ko komunikazioa eta sormena landu nahi badira, ezin ibili iharduna
noiznahi eteten eta egindako okerrak etengabe zuzentzen; bapatekotasu
naren aurka joango bailitzateke.

Halere, behar-beharrekoa da gutxieneko zuzentasun bat, baldin eta ko
munikazi o-helburuak lortuko badira. Dena den, irakasleak erabaki
behar: oker batzuek garrantzi berezia dutela ikusten eta benetako komu
nikaziorako arazo-sortzaile direla uste badu, bere esku <lagopuntu ho
riek berezi lantzea.

Baina batzuetan ikaslea ez da gai berekasa aurrera egiteko, laguntza pe
dagogikorik izan ezean. Hor egon behar du irakasleak, laguntzen eta
akuilatzen. Horrela lortuko baitu ikasleak bere hasierako trabak gaindi
tzea eta prozesuan aurrera egitea.

Horrelako ariketek bi mugen aurrean jartzen gaituzte batipat: zer egin
ikasle gehienek ahalik eta gehien hitz egin dezaten?; eta zer egin zen
bait ikasleri argudiotan ibiltzea atsegin ez bazaie?

Horrelako egoerarik suertatuz gero, ikaslegoa talde txikitan banatzea
gomendatuko genuke. Horixe da talde-lanaren lehen abantaila: parte
hartze handiagoa ziurtatzea eta partaide bakoitzaren hizketa-denbora bi
derkatzea.

Ikasleei errazago egiten zaie talde txikietan aritzea, gainera, denen au-:
rrean hitz egitea baino. Lana deszentralizatzen den neurrian, nortasun
berria hartzen dute taldeek; taldea bera bilakatzen baita inplikatzaile:
taldekideari parte hartzea eskatzen zaio, ia-ia behartuz. (Egunero talde
txikiekin arituz gero, nabarmena baino nabarmenagoa da hori.) Maiz
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eskutitza

arazoa ez da esatekorik baduten ala ez; taldearen aurrean azaltzen den
jarrera baizik. Ez du balio lotsatia dela esateak. Jende-mota honek, ho
rrelakoetan, oso gertu du hizketalaguna eta zuzen-zuzenean jotzen du
harengana erantzun eske. Egoeran sartzera behartzen du.

Gauzak horrela, ikasleek berek eramango dute ariketa sarritan aurrera,
inork inori ezer esan gabe, ikasleren batek hartuz irakasle-papera. Ikasle
gutxiago geratuko da parte hartu gabe; gutxiago inhibituko da.

lrakasleak, arestian esan bezala, ez du zuzenean parte hartuko. Bere
lana talderik talde behatzaile ibiltzea izango da, ikasleek zer-nolako hiz
kera darabilten entzuten.

Ez dugu ahaztu behar zertarako ikasten den hizkuntza bat: hizkuntza
horretan komunikatzeko gai izateko, hizkuntza horrek betetzen dituen
funtzio guztiak bete ahal izateko. Horixe ziurtatu nahi dugu honelako
ekintzekin.

Eguneroko hizkuntz ekintza dugu argudiaketa; beraz, gure irakaskun
tzan ere aztertu eta landu beharrekoa, egiten dugun baino gehiago, han
kamotz geratzen baikara zenbait eremutan.

Irakaskuntzan helburuak markatzean, behin eta berriz aipatzen ditugu
hizkuntz gaitasuna lortzea eta kornunikazioa gauzatzea. Komunikazioa
gauzatzeko, berriz, jakina da zer estrategia darabilgun jo eta ke: ikas
leak etengabe rnintzatzen jartzea, zenbait ariketa-mota erabiliz; hala
nola, rol-jokoak, eztabaidak, gurpil ikerketariak, eta abar. Baina hor bu
katzen dira askotan ahozko ariketa horiek, idatzietan izan dezaketen
progresioa bideratu gabe. Horrexegatik hartu dugu kontuan arazo hau
lantxo horren amaieran, idazlana kontestu zehatz batek bultzatutako ko
munikazio-ekintza baita.

Ikus dezagun nola jokatzen dugun eskolan: testu bat lortu nahi denean,
eskutitza esaterako, ikasleak hotz-hotzean kontsigna baten peanjarri on
doren, testu bat ekoiztera behartzen ditugu (.4). Horrela jokatzean, ahaz
tu egiten zaizkigu hizkuntz gaitasunaren oinarrizko beste bi baldintza:
gogoarena eta zergatiarena. Izan ere, ikasleak entzun, hitz egineta idaz
teko gogoa izan behar du; eta, hori gauzatzeko, irakasleak kontestuali
zatze-lana burutu behar. Horrexetara datoz, hain zuzen, lehén eskainita
ko langaiak. (Ikus .1, .2 eta .3 adibideak.)

Argudiaketaren sekuentzia didaktiko batean, nabarmena da nola lantzen
ditugun eskutitzetan idazlea argudio edo iritzi bakarra ematera muga
tzen zaigun. Adierazgarria da zein erraz jotzen duen ikasleak emandako
kontsigna errepikatzera, bere argudiaketa ondorengo formulazio honeta
ra makurtuz: e: "p" -~ "q" (ez ados "p"-rekin -gertatutakoarekin-,
"q"-rekin (argudiatu gabe) baizik.

Eskutitzaren edukia horixe da ia-ia: kontsignan emandakoa, testuan be
rresana, eskutitzaren egituraz (ikus .4). Baina ez da hala gertatzen egu
nero. Honelako egoeretan bi mundu ezberdin aritzen dira norgehiago-
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kan: aldekotasuna eta aurkakotasuna. Eta hauxe ez dugu eskutitzetan
somatzen.

Horregatik, arrazoitze-uneari bizitasun handiagoa ematearen aldeko
gara. Eskutitza gertakizunaren isla bada, bi mundu-ikuspegiak islatuko
ditu normalean. Horrela, arestian aipaturiko argudioei (aurkakotasunei)
kontra-argudioak (aldekotasunak) jarriko zaizkio aurka. Urrats hau urra
tuko du ondoren ikasleak.

Horra hemen egoera hori, formuletara ekarria: e; "p" (argudiatua) ~
"s" (argudiatua).

Gauzak horrela, arestian aipaturiko egoera eskutitzetan islatzera iritsi
nahi dugu. Ondoren garatu beharreko eskutitzak behar bezalako argu
diatze-bilakaera izan dezan, ikasleei alde eta kontra emandako iritziak
eta argudioak jasotzea proposatuko diegu, gero lanean eskura izan di
tzaten. Ikaslea idazten hasi aurretik, argudiaketan erabiliko dituen argu
dioen zerrenda egitera bultzatu nahi dugu, planifikaziotik abia dadila:
ezertan hasi baino lehen, azaldu nahi duenaren eskema izan dezala.

Emaitzak idatzi egin behar dira, arrazoiak eman, garrantzitsuena zer den
azpimarratu eta ahal bada garrantziaren arabera eskaini. Eta zer ondo
riotara iritsi diren azaldu.

Horretarako, hobe ikasleei parrilaren bat eskaintzea; egitera behartzen
baitira. Nahikoa izaten da orritxo batean aldeko arrazoiak, aurkakoak
eta ondorioak aipatzea.

Eskutitzaren bidez eztabaidari amaiera eman asmoz, progresio bat mar
katu nahi izan dugu. Eta hemen Cassany-k (1989: 103) dioena hartu
nahi izan dugu ardatzat:

Los buenos escritores hacen más planes que los mediocres y dedi
can más tiempo a esta actividad (Planificar la estructura) antes de
redactar el texto. Los primeros planifican la estructura del texto,
hacen un esquema, toman notas y piensan un rato en todos estos as
pectos antes de empezar a redactar. (...)

Aipuak mo se aprende a escribir. Barcelona: Paidós.

Cassany, Daniel. 1989. Describir el escribir - Có-

66 Koldo Txabarri


	Page 1
	Titles
	Prentsa ikasgelan 
	Koldo Txabarri 


	Page 2
	Titles
	. 1 
	ABORTUAREN AURKAKO KANPAINA 
	56 
	Proíektuaren izena " No mates a Fenninico " da. 
	Koldo Txabarri 

	Images
	Image 1


	Page 3
	Titles
	- 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	.3 
	IHESaren aurka PREBENTZIOA 
	HIESdun kopurua 
	EIIl J mi 
	'"'---~ io~ lo rr ;íllrr 
	mDIEmmI!lmDllmlilm!!lm!llmill!mm 
	58 
	Koldo Txabarri 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	.4 
	?Q .000 fB6:)�Tf\ 
	4 éslúihl:i: han ea b(de~ / 10Qn_ derr eKQ(flQ'O:J"t 
	15 tan ruu ~e_tlot,1toVc10 Cld.H~W?t' í\Qh( me:u[C?,, 
	6 du brde.1to1Ql. , mu GtQdo.st©uoo CLl:cf!.du . 
	, 
	~i¡xilvl:n~ G\IL" ltoneJun, btti be:cnPo, ~un - 
	13 ti Pto 60.-co. · m1e e;I\Jsle.h:c1Ct ~ (S\Jíl.Q � 
	Beú·on ?eiuru:ao. \.taku111 m1c-io: \de_be- 
	Prentsa ikasgelan 
	59 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 6
	Titles
	t-\Clll l'lü Kutü b~i_o_t(\ f º n_b) ~Q\U: eto._ 
	~~/ w~t~ll~kciaen1~;~:~nt:~~ t~¡~ � 
	22 N>r' oe cw ~e:<la11 upm h~ 1ctekeeEbho . 
	----------------- 
	24 Gn:t-tc hau kD~tuoo CJancln /ll"t( tg\10. 
	as 1011eio.Cl \mü tcdD-J:e o 18\ro_o.. k::ecd¿e.o. 
	26 es\s. D tLI t\a o c~0k0 _ 
	28 Bed\'r l k ~ te 7 Qüf' e¡\\:o_et_o. ttcu1 IL Oíl - 
	29 hitan cJ009() chnufb kan117 ºS111':ttn 7eüt0 
	30 h:c¡-(1 ,, n ei 


	Page 7
	Page 8
	Titles
	* 
	* 


	Page 9
	Titles
	* 
	* 
	* 
	* 


	Page 10
	Page 11
	Page 12

