
Hizkuntz ariketak
aztertzeko markoa

Joanba Bergara

Ugari dira oso eskura ditugun hizkuntz ariketak. Askotarikoak,
gainera, izaeraz eta tankeraz. Artikulu honek arlo zabal bezain
korapilotsu horren azterketa bideratzeko ildo edo oinarri zenbait
eskaintzenditu.

Sarrera Hizkuntza arrotzen eremuan ezezik, euskararen sailean ere aukera-aukeran
ditugu egun, zorionez, hizkuntz ariketak. Aukera hori hain zabala denez,
irakasleak ezinbestean hautatu behar du ariketen artean: zein egin eta zein
baztertu alegia.Halere, zenbaitetan tokian tokikoeta uneanunekohelburuetara
egokitzeko, aldaketaren bat edo beste egin beharko da ariketa jakinen batean.
Etabehinbainogehiagotan, ikasleenbeharreierantzuteko,baita ariketaberriak
sortu ere.
Aipatutako eginkizun horiek burutzeko, eta orohar egungo ariketen esparru
naharoan eroso mugitu eta norabidea ez galtzeko, lagungarri baino areago
behar-beharrezkoada ariketen tipologiak zedarritzea.Hain zuzen ere, artikulu
honek ildo hori jorratu nahi du.

Ondorengo lerroetan, hizkuntz ariketen mundura hurbiltzeko marko bat
aurkezten dut, aintzakotzat hartu beharreko zenbait alderdi biltzen duena.
Oinarrizko edo funtsezkoak batzuk; azalekoagoak besteak, ez horratik munta
gutxikoak.

Gogoratu marko bat besterik ez dela; ez osoa ziur asko; behin-behinekoa,
beraz.Halere,mugakmuga, lagungarri gertatukozaigulakoan, argitaraematen
dut.

Markoaren osagaiak Ondoren, hizkuntz ariketen azterketarako ardatz edo ildoak aurkeztuko ditut,
azalpen zenbaitekin batera.
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Prestaketa Besteak beste, honako ezaugarrioi erreparatu behar diegu:

- ariketaren diseinuari (zaila, erraza, erdibidekoa);
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- ariketa burutzeko behar diren baliabideen eskurapenari (zaila, erraza,
erdibidekoa);

Antolaketa Zernolako antolaketa eskatzen du ariketak?
1Taldekatzeko erak edo harreman-motak (.1)
Ariketa jakin batean bertan esku hartzen duen lagun-kopuruaren arabera,
honako hauexek ditugu taldekatzeko era nagusiak:
- talde handia (2/3 talde ertain);
- talde ertaina (15 ikasle inguru);
- talde txikia (4/6 lagun);
- binaka;
- bakarka;
- konbinazio ezberdinak (esaterako, talde handia lehenbizi-ikasleek
galdetzen zaienean soilik hartzen dute parte, beti ere irakaslearen
kontrolpean eta beste ikasleen aurrean-; binaka gero, beste ikasleen
aurrean, azken hauek bikoteak bere lana amaitu bitartean ixil-ixilean
begirale direlarik; eta binaka, azkenik, baina oraingoan aldi berean ikasle
bakoitzak beste ikaskide batekin lan eginez).

. 1 • lkaslearen partizipazioa
Taldekatzekoeren lkaslearen partizipazioa taldekatzeko erarekin guztiz lotuta dago. Honela irudika

gibe/ean daiteke zirt-zart eta karikatura moduan partizipazioa: ·

B

IKASLEA DA ARDATZA

A
IRAKASLEA DA ARDATZA

PARTIZIPAZIOA

lkasleak jarrera «pasiboa» du.

lkasleak galdetzen zaionean
bakarrik hartzen du parte.

• Hitz egiten ematen den denboraren
% handiena irakasleak zein beste
ikasleek hartzen dute.

lrakaslearen rola
A muturrean irakaslea
kontrolatzaile, antolatzaile eta
zuzentzaile dugu.
/kasleen arteko harremanak
Gehienetan ez da harremanik.

/kas/e eta irakaslearen arteko
harremanak
«Dakienaren» eta «ez dakienaren»
arteko harremana da; ierarkiak
mantentzen dira.

Jarrera «aktiboa» du ikasleak.

lkasleak ikasprozesuaren
protagonismoa bereganatzen du.

lkaslearentzat da hitz egiteko
denboraren % handiena.
lrakasleak argibideak emateko edo
galdetzen zaionean soilik hartzen du
parte.
B muturrean, berriz, jardunaren
bideratzaile eta ikasprozesuaren
laguntzaile. «lkasle» papera ere egin
dezake.
Elkarren arteko interakzioa
(komunikazioa) handia da.
«Irakasle» papera bete dezakete.

• Bi berdintsuren arteko harremana.
lrakasleak «ikasls» papera har
dezake.
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2 Espazioaren antolaketa eta disziplina

Taldekatzekomodubakoitzak gelarenbere antolaketaeskatzen du.Batzuek,
esaterako, ez dute leku berezirik eskatzen; beste zenbaitek, ordea, leku
zabala, ikastaldea bertan egoki mugitu ahal izateko modukoa. Bestalde,
ariketak antolaketaren aldetik aztertzekoan, aintzat hartu behar ditugu beti
taldekatzeko modu batzuek sor ditzaketen zarata eta disziplina-arazoak,
baita berauei nola aurre egin aurrikusi ere.

3 Baliabideak (ikusizkoak, entzunerkoak; ikusentzunezkoak)

Hizkuntz ariketa zenbaitek, behar bezala burutzeko eskatzen dituzten
baliabideak direla medio, arazoren bat edo beste sor dezakete antolaketari
dagokionez; ikasle batzuenegitekoa bideoa soinurikgabe ikustea denean eta
bitarteanbesteena,irudiakenduta,bideozintarensoinuarierreparatzeadenean
kasu.

4 Outputaren kontrola eta rurenketa

Norkkontrolatzen duikasleenoutputarenzuzentasuna?Nork bideratzenditu
zuzenketak akatsak egiten direnean? Horra hor bi galdera garrantzizko.

Aipatu auzi horiek lotura estua dute bai antolaketarekin bai materialen
diseinuekin ere. Horrexegatik, lana talde osoan irakaslearen gidaritzapean
egiten ez denean, taldekaedo binakabaizik, besteakbestehonako hauek dira
geure buruari egin beharreko galderak:

- Prestatu behar al dugu ikaslea ariketari ekin aurretik?

- Materialaren diseinua erroreak saihesteko moduan egin al da, ikasle baten
eskutik sortuko den outputa beste ikasleentzat ulergarria ezezik zuzen
samarra ere izan dadin arduratuz? Eta, horrela egin ez bada, erabakiren bat
hartu beharko al genuke?

Sailhonetako auziarenaurrean, irakasleakzein ikasleekportaera ezberdinak
izan ditzakete:

a. Irakasleak kontrolatzen du ikasleen outputa, eta irakasleak berak hartzen
du zuzenketak egiteko erabakia; errorea gertatzean irakaslearen aukerak
hiru izango dira:

• berak zuzentzekoa,

• autozuzenketa eskatzekoa,

• ikasleren bati bere ikaskidearen hutsa zuzen dezan eskatzekoa.

b. Irakaslearen esku dago outputaren kontrola zein zuzenketa, baina, goian
ez bezala, ez da zorrotz zuzentzen.

c. Ikasleen ardura da arazo hori. Askotan ez dute ezer zuzenduko, nahiz eta
hutsegiteak gertatu. Zenbaitetan, elkarren arteko zuzenketa egingo dute;
eta autozuzenketa bestetan. Irakasleak ere zuzen dezake hutsak gertatu
ahalean; baina behar-beharrezkoa denean bakarrik, taldez talde ibiliz;
edota gerorako utzi, horretarako erroreak gertatu ahala oharrak jasotzea
oso lagungarri izanik.

74 Joanba Bergara



d. Ariketak berak ematen du zuzenketak egiteko bidea. Zenbaitetan, ariketaren
joanean esaten zaio ikasleari ondo egin duen ala ez (laborategiko ariketa
batzuetan, adibidez); bes tetan, aldiz, ariketa bukatzean (erantzun idatziak
liburuaren bukaeran jarriz edo ikasleei egiaztatze-fitxa emanez).

Azken portaera hau gehienbat ariketa itxiak egiten direnean gertatu ohi da, non
soil-soilean erantzun mugatu batzuk (bakarra askotan) ematen bait dira ontzat.

Interesa Ariketa batek ikasleengan arreta suspertzeko duen gaitasuna alderdi zenbaiten
ondorioa da ezbairik gabe; horien artean, ikasleak gaiarekiko duen interesa
edota gaia ezartzeko duen aukera. Horrexegatik ez da beti erraza izaten aurrez
interesaren indarra zehatz mugatzea. Hainbat alditan bezala, orain ere ikaslea
bera izango dugu interesaren neurpiderik onena. (.2)

.2 Aril<etal<
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Ekonomia Prestaketa eta antolaketan eginiko ahaleginen eta ariketari ateratako etekinaren
arteko erlazioa aintzat hartu behar dugu beti. Esaterako, prestaketan ahalegin
handia egin ostean etekin gutxi atera bazaio, argi dago ariketa ez dela batere
ekonomikoa izan. Prestaketan zein antolaketan ahalegina franko egin izan
arren etekin handia atera zaion ariketa, berriz, ekonomikotzat joko dugu edo
ekonomiko samartzat.
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Ariketaren izaera Ariketaren nolakoa aztertzeko, ondorengo ezaugarrioi erreparatuko diegu:

a. Ulermen ala adierarpen-alorrekoa?

Hizkuntz ariketak, ezaugarri honi dagokionez, bost sailetan bana daitezke:

- ahozko ulermena lantzekoak;

- idatzizko ulermena lantzekoak;

- ahozko adierazpena lantzekoak;

- idatzizko adierazpena lantzekoak;

- eta aipatu gaitasun horietatik bat baino gehiago lantzekoak.

Ardatz hau ikertzean, ez dugu inoiz ahaztu behar ikasprozesuaren berezko
segida; ulertzea adieraztea baino lehenagoko pausua dela alegia.

b.Mikroa ala makroa?

Hizkuntz ariketak, berauek landu nahi dutenaren arabera, bi multzotan
sailka daitezke.

-Ariketa paradigmatikoak



.3
lnputaren

tankera eta izaría
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«Analitikoak», «diskretoak» eta «rnikroak» izenez ere ezagutzen diren
tankera honetako ariketek funtsean ikaspuntusoil bat (banaka batzuk gehinez
ere) landu nahi dute, ikaspuntua lexikala edota estrukturala edotafuntzionala
datekeelarik. Diskurtsoaren alderdi isolaturen bat landu nahi duten ariketak
ere multzo honetan sailka genitzake.

-Ariketa sintagmatikoak

Ikaspuntu bakarturik lantzen ez duten ariketek osatzen dute multzo hau. Oro
bar hizkuntzari dagokiona erabatharturik eta globalki lantzen dutela esango
genuke: mintzamena, idazmena, entzumena edota irakurmena alegia,
«Globalak» eta «makroak» izenez ere ezagunak zenbaitetan.

* * *
Argi dagoenez, ariketa asko eta asko bi mutur horien artean sailkatu beharko
ditugu. Esan, bestalde, litekeena dela ariketa baten zati bat paradigmatikotzat
hartu behar izatea, eta sintagmatikotzat, aldiz, beste bat.

c. Inputaren tankera eta izaria (.3)

Ikaslearen egitekoa edota ariketan zehar hark egin beharreko urratsak
azaltzen dituzten argibideez gain, entzun edo irakurri behar duen hizkuntza
ere, inputa alegia, hartu beharko genuke kontuan: badago input-ik?; eta,
baldin badago, nolakoa da? (linguistikoa?, ez-linguistikoa? ala linguistikoa
eta ez-linguistikoa batera?); eta inputak osagai linguistikorik baldin badu,
nolakoa da hau: sintagmati koa, paradigmatikoa?, ala erdibidean geratzen da
akaso?

Azken auzi hori argitzeko, gogoratu beharko genuke esaldi zenbait elkarren
segidan jartzeak ez duela besterik gabe benetako diskurtso-zatia osatuko
beti eta, beraz, hizkuntzaren benetako erabilera (erabilera sintagmatikoa)
bermatuko; eta hainbatetan, ordea, itxuraz kohesiorik ez duen hizkuntzak
diskurtsoaren ezaugarria franko islatzen duela.

d. Hirkuntraren irariak'

Hizkuntz ariketa batean landu nahi diren hizkuntz edukietan hiru osakin
garrantzizko aurki daitezke, elkarreraginean aurkitu ere; eta azterketa
burutzean kontuan hartu beharrekoak dira: hizkuntz formak, formen
esanahiak eta formen erabilerak. Osakinok elkarrekin ondo integraturik
agertuko dira batzuetan; ez beti, ordea.

inguistikoa Ez-linguistikoa Linguistikoa eta 1nputik 1

ez-linguistikoa ez

v X v X

v X v X

v
1

X v X
-

A Sintagmatikoa

L

B Paradigmatikoa

C Erdibidekoa
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Izariaren alderditik aztertuta, hizkuntz ariketak honako hiru multzotan
sailka daitezke:

- ariketa mekanikoak2 (forma besterik lantzen ez dutenak);

- ariketa esanahidunak3 (esanahia lantzen dutenak); ariketa askotan,
esanahiaz gainforma ere landuko da, jakina;

=ariketa pragmatikoak (itemaren berezko erabilera lantzea helburu dutenak).

e. Benetakotasuna

Pragmatikaren alorrajorratzen duten ariketek benetakotasuna dute berezko
ezaugarri. Ondoren, bereizgarri hori neurtzeko Iagungarri gerta
dakizkigukeen zenbait iradokizun eskaintzen ditut.

1Ba al du ikasleak egin behar duenak (egitekoa) eguneroko bizitzan
jatorrizko hiztun batek hizkuntzaz baliatuz egiten dituen ekintzen antzik?

2 Ariketa testuinguruduna al da? Hau da, ba al du egoerazko osakinik?

- Protagonistak: izenak, rolak (aita/semea esaterako), jarrerak
(handiagotasuna, berdintasuna, txikiagotasuna) ...

- Eskenategia: gertakizuna zertzen den lekua.

- Topikoa: pertsonaiek eskuartean duten gaia (zeri/nori buruz ari diren).

- Hizkuntz ihardunaren (elkarrizketa, bakarrizketa ...) helburua: esaterako,
zerbaiten aurkako solasa.

3 Ala testuingurugabea al da? Esaterako, ikaslearen egitekoa eredu bati
jarraiki elkarren artean zerikusirik ez duten esaldi solteak transformatzea
baldin bada, testuingurugabetzat joko dugu ariketa hori.

4 Testuinguruduna baldin bada, han gertatzen dena naturala ala artifiziala
da?'
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f. Komunikatiboa ala ez-komunikatiboa

«Komunikatibo» deritzan ariketa askok pragmatikaren alorrera hurbildu
nahi dute ikaslea, berau hizkuntza egoera «naturaletan» erabiltzera
«behartuz». «Askok» diot, ariketa komunikatibo guztiak pragmatikotzat
jotzea gehiegikeria bait litzateke nere aburuz,

Beren egituran pragmatikaren ezaugarriak islatu nahi dituzten ariketak
honako printzipio hauetara egokitu ohi dira5:

1lnformazioaren transposizioa

2 Informazio-jauzia edo informazio-hutsartea

3 Trukaketa

4 Eginkizuna

5 Interdependentzia

6 Feedbacka



Beraz, badugu ariketa komunikatiboak ez-komunikatiboetatik bereizteko
gida. Esan, azkenik, ariketa komunikatibo guztiak ez direla printzipio
guztietara egokitzen; lehenengoa ez bait da beti betetzen, kasu. Eta lehena
betetzen ez bada, bostgarrena ere ez da beteko.

g. Ariketaren kontrola (.4): ariketa irekia ala itxia

«Kontrola»esatean gehiago ari naiz aukera linguistikoa egiteko ahalmenaz
irakaslearen aginte-mailaz baino.

Eskema-moduan, horrela irndika daiteke auzia: .4

.4
Ariketaren kontrola

KONTROLA KONTROLll< EZA
A __ ---- B

Librea r--- Ezarrita -----J
beharrekoa)

ELl<ARRERAGINA
TOPll<OA

HIZl<UNTZA (esan

Horren arabera, ariketak, kontrol-kontuari dagokionean, hiru multzotan
sailka daitezke:

1 Aukeramen handikoak (ariketa irekiak)

2 Aukeramen hutsa edo oso motelekoak (ariketa itxiak)

3 Aukeramen ertainekoak

h. Pertsonalizazioa

Ariketanikasleakirakurri/entzunnahidituentestuakedota ahozko/idatzizko
adierazpena lantzeko deigarriak zaizkion gaiak erabiltzen al dira? Ikasleari
ariketak ematen al dio bere buruaz, bere iritzi, interes eta esperientziaz,
hurbilen daukanaz edo kezkatzen duenaz hitz egiteko biderik? Esaterako,
argudiatzeko(esandakoaukatu,kontraesan)edotasentimenduaketajarrerak
(sorpresa, haserrea, poza, beldurra, kexua, kasu) adierazteko? «Ni, neri,
guri, nere» erabiltzeko aukera ba al dago? Ala «hura, haiek...» bakarrik?
Bestela esanda, kodifikapen afektiboa egiteko bide ematen dio ariketak
ikasleari ala ez?
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Zertarako Xede ezberdinetarako erabil ditzakegu hizkuntz ariketak. Areago, ariketa
berberazenbaitetanxedej akinbat lortzekoerabilikodaetabestelakoabestetan.
Malgutasuna dute bereizgarri, beraz, hainbat eta hainbat hizkuntz ariketak.
Horrexegatik, ariketajakin batenhelburuak argitzeko, ezinbestekoa duguhori
gogoan hartzea.
Hori horrela, bi multzotara bil daitezke hizkuntz ariketak xedeei dagokienez.

a. Klasearenetapakirudikatzendituentriangeluan6ariketekdutenkokapenaren
arabera, lau ariketa-mota bereziko dugu:

1 Aurkezpena lantzea helburn dutenak



2 Praktika kontrolatua lantzekoak

3 Praktika askea lantzekoak

4 Trebetasunak lantzekoak

b. Zuzentasuna7/etorria8 ardatzean hizkuntz ariketek duten kokapena aintzat
hartuz gero, ondorengo ariketa-mota hauek bereziko ditugu:

1Zuzentasun-ariketak: hizkuntzaren behe-mailako alderdiak (soinuak,
formak, egiturak...) erraz ezagutu eta erabiltzeko gaitasuna garatu nahi
dutenak.

2 Jariotasun-ariketak: hizkuntzaren goi-mailako alderdiak landu nahi
dituztenak, komunikazioa alegia (diskurtsoa ezagutu eta sortzeko
gaitasuna).Argidago,halere,mailahonetanarrakastalortzeko,zuzentasuna
menperatu beharko dela, neurri txiki batean behinik behin.

3 Zuzentasuna eta jariotasuna landu nahi dituztenak.

Estrategia9 Ustez metodologi mota asko dagoela badirudi ere, funtsean lau estrategia
oinarrizko ditugu aukeran hizkuntz irakaskuntzaren alorrean: ulermenean
oinarritutakoa lehena, komunikazioan sustraitua bigarrena, berreraiketan
ardazturikoa hirugarrena eta eklektikoa deritzana azkena, aipatu berri ditugun
lehendabiziko hiru estrategiak elkartzea ezaugarri duena alegia. Ildo honen
harían, non kokatu ariketa: ulermenaren garapena sustatzea helburu dutenen
artean?; berreraiketa-alorrekoetan?; komunikazioaren garapena sustatu nahi
dutenen artean?; ala estrategia eklektikoan sailkatzen direnen artean?

Feedbacka Emaitzen berri ematen duen informazioa deritzan feedbacka; entzuleekhitzez
ala aurpegiaren bidez hitz egiten ari direnei, ulertzen ari direla adierazteko,
ematen dizkieten seinale edo seinale-multzoa.

Hona hemen, labur-labur, feedback-modu nagusien azalpen eskematikoa: .S

.5
Gaitasuna

1 Ulermena 11 Adierazpena

a. Ahozkoa a. Ahozkoa

b. ldatzizkoa b. ldatzizkoa

A Zehaztasun-
-feedbacka

Feedback-
-motal<

B Ulermen-
-feedbacka
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A.I Jkasleak ñabardurak (formalak edota mezuarenak: hizkuntz formak,
hitzen ordena, hitzen osagaiak, doinua, estiloa ...) onda ulertudituenjakin
nahi denekoa.

A.11 Jkasleak ñabardurak (formalak edota mezuarenak: hizkuntz formak,
hitzen egokitasuna, estiloa ...) zuzen erabill edo azaldu dituenjakin nahi
denekoa.

B.I Mezua ulertua izan den ala ez jakin nahi denekoa. Komunikazioaren
arrakasta du neurgai.

B.11 Mezua igorria izan den ala ez jakin nahi denekoa. Komunikazioaren
arrakasta du neurgai.

Era eta maila askotan konbina daitezke zehaztasun-feedbacka eta ulermen
-feedbacka ikasprozesuan, bi muturretatik batean daudenetatik hasita bietako
elementuak maila desberdinetan dituztenetaraino, segun eta une bakoitzean
egiten diren ariketak zer helbururekin egiten diren.

Hitz gutxitan Amaitzeko, artikuluan han-hemenka eginiko zenbait ohar bilduko ditut hona
laburbilduma moduan, baita bat edo beste erantsiko ere.

a. Beti ez bada ere, espreski azaltzen dute zenbaitetan hizkuntz ariketen
sortzaileek berorien hezurdura. Artikulu honetan, hain zuzen ere, edozein
ariketaren gibelean dagoen funts horri erreparatzeko markoa zirriborratzen
ahalegindu naiz. Han-hemen eskura ditugun hizkuntz ariketak trebeziaz
hautatuko baditugu, ariketei ikuturik noiz eta nola eman behar zaien jakingo
badugu, eta, zer esanik ez, ariketa berriak sortzeko gai izango bagara,
ezinbestekoa bait da hezurdura horretaz ondo jabetzea. Horrela bakarrik
ihes egingo bait diogu neurri handi batean irakaskuntzako alar honetan
dinamika eta kontsumisrno!" itsuan erortzeko arriskuari.

b. Markoa osatzen duten ardatz batzuk garrantzi handikoz eduki baditugu ere,
azken finean, izkutuago ala ageriago ariketen alderdiak bait dira, ez dira
beste batzuen pareko.

c. Ardatz batzuek, elkarrekin alderatuta, erredundanteak dira. Horrexegatik,
azterketa burutzekoan ariketajakin batean halako ardatz bat islatzen bada,
nahitanahiez beste batzuk ere islatuko dira. Halere, propio jaso ditut,
horrela, angelu ezberdinetik aztertuta, ariketen funtsa hobeto atzeman
dadin.
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d. Berehala argi eta garbi atzemango ditugu ardatz batzuk aztergai dugun
ariketan, berau espreski ildo horien inguruan izan bait da moldatua. Ez beste
batzuk, ordea. Horretarako ezinbestekoa dugu erabiltzailearen asmoak
gertutik ezagutzea; ariketa bat, ardatz zenbaiti dagokionez, era askotara
erabil bait daiteke.

e. Hizkuntz ariketak sailkatzerakoan gogoan hartu behar dugu ariketa jakin
bateko une edo zati bat halako kategorian sar daitekeela bete-betean eta
bestea, ordea, bestelako batean. Bai. Kategoria bat baino gehiagotan sailkatu
beharrean aurkituko gara hainbat eta hainbat alditan.



f. Ikusi duguncz, kategoria batzuetan gradu edo maila ezberdinak bereiz
daitezke continuum batean zehar. Hori gertatzera, hizkuntz ariketak
continuumaren mutur batean sailkatu beharko ditugu hainbatctan, beste
muturrean bestetan, eta bi muturren artean hainbat alditan, segun eta
nolakoa den ariketak kategoriarekiko duen lotura.

g. Hemen aurkezturiko markoa bestela ere taxutzerik badago, ezbairik gabe;
kategoriak osatuz, birformulatuz, birrantolatuz edota, zenbaitetan, baita
kategoria batzuk baztertuz ere. Esan beharrik ez dago, ariketak aztertzen
dituenaren eskuetan dago hori egitea.

h. Azkenik, esan azterketak burutzekoan ez dagoela zertan kategoria guztiak
kontuan hartu.

Oharralc
1 Auzi hau zehaztasun handiagoz aztertu nuen «Klaseko

hiru etapa nagusiak: aurkezpena, praktikakontrolatua
eta praktika askea» izeneko [anean (Zutabe 19, 18-
23).

2 lkus, esaterako, Zutabe 19, 83-84.

3 Zehaztasun gehiago nahi izanez gero, ikus Zutabe 19,
84-85.

4 Esaterako, errepika-ariketatzat jo daitekeen ariketa ·
egiteko erabiltzen diren eragingarri edo estimuluak
zein emaniko erantzunak «txiripaz» ematen dira ala
badago barneko logikarik? (Logika denbora eta
espazioari egokitzen zaie.) Esaterako, egoera baten
sinkronian naturaltasunez esan al daiteke ariketan
esaten dena, egoera gehiegi behartu gabe? Puntu hau
luze eta zabal aztertu nuen orain urte batzuk
monografia batean (Zutabe 7-8, 11-125).

5 Iturri askotan izan dira azalduak printzipio hauek.
Ikus, esaterako, HABEren Euskara-iralcaslearen
eskuliburua, 81-82 orriak.

6 «Klaseko hiru etapa nagusiak: aurkezpena, praktika
kontrolatua eta praktika askea» [anean input-output
eta output-input ereduen irudikapen grafikoa egin
nuen, beroriei buruz esandakoa laburbiltzeko edo.
Ba, hain zuzen ere, triangelu berezi batez baliatu
nintzen guzti hori azaltzeko. Horren berri izan nahi

duenak aipatu Jan horretan (Zutabe 19, 116 - 118)
aurkituko du hamaika argibide.

7 Zuzentasuna: «Hizkuntza bat jatorrizko hiztunek
egokitzat hartzeko eran ahoskatzen eta gramatika
aldetik erabiltzen duenaren kualitatea. Onartutako
arauak errespetatuz hizkuntza erabiltzen duenaren
kualitatea ...» (HABE, 1987, GlotodidaktikaHiztegia,
107.or.).

8 Etorria: «Hizkuntza bat espontaneoki, konfidantzaz,
etenik eta zalantzarik gabe hitz egiteko gaitasuna».
(HABE, 1987, Glotodidaktika Hinegia, 49.or.)

9 Auzi hau du aztergai Waldemar Marren irakasleak
bere Hirkuntzak irakasteko metodoak. Egiturak eta
hautabideakizeneko liburuan (199111HABEk Itzulpen
Sailean argitaratua). Eta sakon eta bikain aztertzen
duela esan behar. Estrategien inguruan interesik
duenak badauka, beraz, zer eta non ikasi.

Estrategien izenek adierazten dutenez, batek
ulermenaren garapena du xede; beste batek,
komunikazioa; berreraiketa-estrategiaren funtsa
hizkuntz ereduen berreraiketan datza; eta eklektikoa,
esan bezala, aurreko estrategiez baliatzen da.

10 Argi eta garbi azaltzen du Tessa Woodward-ek arrisku
hori «Atornoa desintegratzea: Hizkuntz irakasleen
trebakuntzan kontsumismoa eragozteko bide bat»
artikuluan (Zutabe 26, 23-27orr.).
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