
3 aurrera 3 atzera

B. Barandiaran/M. G. Larrinaga/
M. K. Agirregabiria

Beheko urratsetan - eta goragokoetan ere bai askotan - erraz
«berketzen»ditugu errakuntzak, ikasleakpiskanaka lortu beharko
duenjariotasun horren mesedetaneskuzaba/tasunezjokatunahirik
edo.

Bestebatzuetan,berriz,gogorrago agertzengaraeta,fosilizaziorako
bidean susmatzen ditugun hanka-sartzeak egiten dituztenean,
ikasleei bidaltzen dizkiegun «beqiredetxoek» ez dira oso gozoak
izaten.

Jo/asa ere izan daiteke errakuntza hauek zuzentzen «lequntzeko»
era bat.

Jolco-mota Kontrolatua.

Maila l. urratserako (6. ikasgaia eman ondorenerako).

Helburua Hizkuntz formak lantzea eta finkatzea (akatsik nabarmenenak zuzentzea, hain
zuzen ere).

Denbora 30'

Materia la 1Damerobatenitxura duen54laukizosaturikotableroa (.1).Lauki «beltzetan»
landu nahi den egitura agertzen delarik.

2 Dadoak eta fitxak.

Prozedura * Ikasleak taldeka jarri, talde bakoitzak tablero bat duelarik. Jokalari batek
dadoa bota eta bere fitxa aurreratuko du. Esaldia duen laukian geratuz gero,
berauondodagoenesanbeharkodu.Ondobaldinbadagoeta ikasleakhorrela
ikusten badu, 3 lauki aurreratuko ditu; ondo egonda gaizki dagoela esaten
badu, halaxe jakin eraziko dio taldeak eta 3 lauki atzeratu beharko ditu.
Esaldia gaizki badago, zuzendu egin beharko du, prozedura bera jarraituz;
ondo zuzentzen badu, 3 aurrera; gaizki zuzentzen badu, 3 atzera.
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Eskolako gaien
didaktiken estatutua

Didaktika ekintza gisa

orokorra, eta badira horretarako arrazoi garrantzizkoak, guk gero aztertuko
ditugunak.

Didaktikaorokorrabezala,beraz, disziplinendidaktikakere autonomiarakoeta
espezializaziorakojoera dutenkritika eta proposiziozkodiskurtsoakdira.Aski
al dira diskurtso horiek disziplina zientifiko baten oinarri izateko? Zein
neurritan sortzendituztekontzeptu etaproiektu autonomoak?Zeinda inguruko
disziplinekin duten lotura? Hona sakontzea merezi duten hainbat galdera.

Didaktika oro kritiko, berritzaile eta baita borrokalari ere baldin bada, xede
duen irakaskuntza arazoz beteta dagoela atzematen delako da, «gauzen
egoera»ren aurrean pozik ezari ematen zaion erantzuna. Pozik ez hori hainbat
faktoreri zor izan dakioke: zenbait helburu jakin lortu nahian porrota izan dela
egiaztatzeko; helburuak aldatu beharrari egoera sozial berri bati egokitzeko;
poliki-poliki eta erabiliaren poderioz gastatu diren edukiak edo metodoak
berritubeharrari;azkenik,erreferentziazkodisziplinetanegindakoaurrerapenak
integratu nahiari. Eta, gutxitan gertatzen den arren, faktore hauetako batzuk
batera gertatzen direnean, «krisi-egoeran» dago gai baten irakaskuntza eta
ezinbestekoa da ekintza didaktikoa.

Eskolako ikasgairen baten irakaskuntzak sortzen dituen galderen aurrean,
ekintza didaktikoa hiru alditan zertuko da.

1Arazaa atzemate eta kontreptualizarioa

Ikasgai baten irakaskuntzegoeraren aurreansentizenden «ezinegona»askotan
zehatzgabea izan ohi da; eta ez da harritzekoa izaten hori «berezkoerrudunak»
seinalatuzazaltzea (jakinadenez, irakasleak izangodira,baina baila berritzaile
eta zientifikoak ere). Badu, beraz, garrantzia lehenbizi porrotaren edo pozik
ezaren arrazoiak argi etagarbi ezagutzen saiatzeak. Egoeraren azterketahonek
lehenbizi hezkuntz helburuetara eraman behar du, gero programa, metodo eta
irakaskuntzako baliabideak behatu, ebaluatu eta egiaztatzeko prozedurak
ahaztu gabe. Arazoak direnak direla, hala rubrikei buruzkoak (terminologia
gramatikalak sortutakoa, esaterako), nola elkarreragin handiagokoak (progra
mahelburueiedo ebaluatzekomoduak aukeratutakometodologiariegokitzea),
gauzak nola <laudenulertu nahiez gero, kontzeptualizatzea eskatzen du, eta
kontzeptu-sortuntza honek gehienetan erreferentziazko zientzia horietatik
lehenbizikomailegu-modubat (agian garrantzitsuena) egitera behartzen (ikus
aurrerago).

2 Eskuharize didaktikarako baldintzen analisia

lkuspegi aplikazionistahutsetik abiatuz egindako berrikuntza askorenamaiera
porrotmingarria izanda, itsatsi beharzuten «gaiarenirakaskuntzegoera»taxuz
analizatu ez zelako (ikusBronckart, 1989).Irakaskuntza orok dubere historia:
bata bestearen ondoren ezarri zaizkion eta gehienetan bata besteari itsatsi
zaizkion helburuena; programa, metodo eta ebaluazio-rnoduena, ihardun
pedagogiko konkretuak ahaztu gabe. Irakaskuntza oro ingurune istituzional
zehatz eta jakin batean gauzatzen da, non bereziki eragin nabarmena duten
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