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Sarrera Azken urte hauetan euskaltegietan eta euskararen irakaskuntzan arazo
larri batekin egin dugu topo. Eta arazo horren izena "Mintzamena" da.
Askotan zaila da problema benetan zein den jakitea, baina jakin badaki
gu atal horretan ez dugula nahi besteko zuzentasunez asmatzen. Ikas
leek euskaraz hitz egin dezaten, aspaldidanik teknika bat erabili izan
dugu: itsulapikoajarri gelan eta erdaraz hitz egiten zuenak duro bat bota
behar zuen. Honekin zera lortu nahi zen: erdaraz hitz egiteko joera gu
txitzea eta euskaraz hitz egitekoa indartzea. Baina zigorra erabiliz baka
rrik ez dugu nahi dugun ondorioa lortzen, zigorrak beti indartze positi
boarekin lotuta joan behar baitu. Zigorra bakarrik erabiliz, ez dugu on
dorio negatiboak besterik lortzen.
Zer egin, beraz? Ez ote ditugu mintzamenerako teknika berriak behar?
Edota ikasleen motibazioa areagotu behar ote dugu, euskaraz hitz egin
dezaten?
Lehenbizi aztertu behar duguna motibazioa da, eta beharbada landu ere
bai. Motibaziorik gabe, nahiz eta ondo irakatsi, gutxi ikasiko dute ikas
leek.
Gaur egun euskara ikasteko entzuten ditugun arrazoien arteko batzuk,
"lana bilatzeko beharrezkoa dela ..." e.a., ez digute mesede handirik egi
ten, motibazio aldetik behintzat.
Batengatik edo bestearengatik, gauza da gelan benetako ahaleginak egin
beharrean aurkitzen garela zenbait ikasleren ahotik euskaraz hitzen bat
edo beste entzuteko.
Psikologiaren barruan, eta zehatzago "jokaeraren aldaketa"n, badira
edozein jokaera indartzeko programak. Oraingo honetan gure asmoa ho
rietako programa bat gelan ezartzea litzateke; eta hori da, hain zuzen
ere, artikulu honen izenburua: "Mintzamena indartzeko programa".

Jokabide
-aldaketaren

teoría

Has gaitezen "Jokabide-aldaketa"ren teoriak ikusten. Jokabide-aldake
tak Ikastearen Psikologian ditu bere sustraiak. Honek zera dio: gure
iharduera eta jokabideak ikasiak direla, eta guk maila honetan ikus eta
alda dezakegun guztia kondukta edo jokabidea dela.
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Jokaera
indartzeko

teknikak
lndartze positiboa

68

Konduktismoaren barman kondizionamendu-prozesuak ikertu dira, zen
bait modu ezberdin aurkituz. Kondizionamendua ikasteko era bat da, lo
tura baldintzatuak ezartzean datzan fenomenoa. Hauen artean, gure ga
raiko inportanteena kondizionamendu operantea edo instrumentala da.
Hau ikasprozesu bat da, eta prozesu horren indarrez arrakasta ekarri
duen edota errefortzu edo saria hartu duen jokabideak probabilitate han
diagoa du egoera berdin edo antzekoetan berriro agertzeko.

Hasieran berez agertzen da jokabidea, baina ingurunetik datorren erre
fortzu bati esker (arrakasta, laudorioa ...) jokabidea gertatzeko probabili
tatea gehitu egiten da; errefortzurik gabe, aldiz, gutxitzen joango litzate
ke.

Teoria honen sustraiak Thorndike-ren ikaskuntzaren esparruko "Ondo
rioaren Legea"n aurki ditzakegu: Jokabide bat ikasteko erraztasuna jo
kabide horren ondorioetatik dator. Hau da, jokabide bat indarturik gera
tzen da eta, beraz, hori berriro gertatzeko ahalbidea gehitzen, jokabide
horren ondorioa organismoarentzat atsegingarria denean; eta, aitzitik,
desagertzerajotzen du, ondorioa kaltegarria denean.

Hitz gutxitan esateko, indartze-programa baten helburua jokaera ego
kiak indartu eta areagotzea da. Indartze-programa hauek ahultze-progra
ma osagarri batekin batera joan daitezke; azken honen helburua jokaera
desegokiak, kasu edo jaramonik egiten ez zaielako, desagertaraztea li
tzateke. Pentsatzen jarriz gero, ikusiko dugu normalean erabat kontra
koa izaten dela gure jokaera: ikasleek ondo hitz egiten dutenean ez
diegu kasurik egiten; baina erdaraz edo gaizki mintzo direnean, izuga
rrizko arreta eskaintzen diegu (errieta egiten diegulako, etab.); eta ho
rrekin ez dugu nahi duguna Iortzen, kontrakoa baizik: erdaraz edo gaiz
ki hitz egiteko joera indartu edo gehitzea.

Zein Jira jokaera indartuko duten teknika horiek?

Egoera jakin batean norbaitek era hatera jokatzen badu (zerbait egiten
badu) eta hortik ondorio positiborik badator, pertsona horrek etorkizu
nean ere berdin jokatzeko joera izango du.

Ondorio horri indartze positibo edo "sari" izena emango diogu. Adibi
dez: Ume batek zarata egiten duenean edo geldirik egoten ez denean
irakaslearen arreta baldin badauka, baina, aitzitik, ondo portatzen de
nean inork jaramonik egiten ez badio, zarataka edo gelditu gabe batera
eta bestera jarraituko du. Beraz, ikasle hori positiboki indartuta dago za
rata egiten duenean, irakaslearen arreta lortzen duelako.

Horregatik, estimulu bat indartzaile positibotzat hartuko da, jokaeran
duen eraginaren arabera. Era berean, esan beharra dago pertsona ba
tzuentzat indartzaile den estimulua beste batzuentzat ez dela izango, eta
honek kontsiderazio garrantzitsu batera garamatza: jokaera-aldaketara
ko programak indibidualizatzera, alegia.
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lndartze negatiboa Jokaera baten ondoren gertatzen den indartze negatibo edo estimulu
abertsibo bat kentzean datza; honela subjektuak indartzaile negatiboari
ihes egiten dio edo saihestu egiten du. Prozedura honen bidez, lortu den
jokaera indar handiz eta gehiagotan ematen da. Adibidez, hegazkinetara
igotzeko beldur den pertsonak nahiago du trenean edo kotxean ibili,
nahiz eta distantziak izugarriak izan, horrela ihes egiten baitio hegazki
nak ematen dion beldurrari.

Laburbilduz, errefortzu positibo eta negatiboak jokaeraren ondorioak
dira, eta ondorio horien aurretik ematen den jokaera indartzeko balio
dute. Positiboa bada, jokaera indartzaileak ekarriko ditu; aldiz, negati
boa bada, jokaera indartzailetik urrundu egiten da, hau da, indartzaileari
ihes egiten dio.

Horregatik, geure ahaleginak beste bide batetik bideratu ditugu; hau da,
euskaraz ari direnean ar.reta gehiago jarriko dugu, entzuten dugula adie
raziko diegu. Hau nola egin programan zehaztuko dugu. Era berean, er
daraz aritzen direnei jokaera hori iraungi behar diegu; baina guzti hau
nola egin?

Gelan momentu batean ikasle baten jokaerari irakasleak arreta eskain
tzen badio, eta goraipatu eta onesten badu, jokaera hori modu batera edo
bestera indartu egingo da.

lndartze-programa

Programaren izena

Hiru argibide

Irakasleak indartzaile sozial moduan duen indarra frogatzeko erabili den
metodoak bost fase ditu Liberman-en arabera, nahiz eta guk egokitza
pen baten ondorioz beste modu batera planteiatu dugun.

Goazen, bada, programa horren berri ematera.

Hizkuntzen ikaskuntzan indartze-programa; euskaraz hitz egitea indar
tuko dugu eta gaztelaniaz aritzea iraungiko.

1 Indargarria nori ezarriko zaion: euskaltegiko klasean aurki dezake
gun ikasleari. Taldean homogenotasunik balego, indargarriak oroko
rrak, gutxi gorabehera, berdintsuak izango lirateke; bestela, talde ba
koitzarentzako egokienak bilatu beharko dira. Bestalde, programa
hau lortu nahi ditugun maila desberdinetara egokitu beharko da.
Oraingo honetan, euskaraz oso interbentzio gutxi dituztenei zuzen
duko gatzaizkie. Era berean, norrnalean euskaraz aritzen direnen jo
kaera indartuko da, besteek eredutarako har ditzaten eta modu hone
tan euskaraz hitz egiteko jokaera indartua izan dadin.

2 Zer indartuko dugu zehatz-mehatz? Euskaraz egingo diren interben
tzioak. Gelan bi talde bereiz daitezke: A taldea, oso gutxi hitz egiten
dutena; eta B taldea, eredutzat hartuko dena. Hasieran, A taldean
euskaraz egiten diren interbentzio guztiak indartuko dira; eta B tal
dean, uste dugunez jario handiagoa izango dutenez gero, ondo egin
dako interbentzio guztiak indartuko dira.
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lndartze-programa
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3 Beharrezkoa da programa ezarriko den taldean zer egigo dugun aldez
aurretik adieraztea.

1 Taldearen jokabidea ebaluatu

a. Behaketa: hau kanpoko pertsona batek egingo du. Aste bete emango
du horretarako, eta egun bakoitzean 20 rninutuz arituko da. Behaketa
egingo den tarte horretan rnintzamena landuko da bereziki (errejis
troa ikusi:.1). Behatuko duguna hauxe izango da: euskaraz eta erda
raz egindako interbentzioak eta horien aurrean irakasleak emandako
erantzuna.

b. Hau egin ondoren, oinarrizko lerroa, hau da, behaketan jasotako da
tuen errepresentazio grafikoa egitea beharrezkoa dugu. Oinarrizko
lerro honekin taldearen ikuspegi orokorra izango dugu. Horrela, pro
gramaren erdian eta bukaeran prozesu berdina eginez, konparaketa
egin dezakegu, datu horiek aldagai dependiente bezala erabiliz, alda
ketarik gertatu den ala ez ikusteko.

2 Ebaluaketa eta analisi funtzionala egin ondoren, hortik ateratako hi
potesia ikasle eta irakasleei esplikatuko diegu bilera desberdinetan,
eta, era berean, aldaketek norantz joan behar duten eta programa
nondik nora dihoan jakinaraziko diegu.

3 Irakasleei kondirionamendu operantearen printzipioak eta ikas
leenganako eduki behar dituzten jokabideak erakutsi behar dizkie
gu bilera batean, role play (hau da, rol-joko esperimental baten
bidez, modelatzea deitzen duguna) eta beste teknika batzuk erabi
liz.

4 Zein indargarri eta nola erabiliko diren erabaki behar da (nolako tal
dea, halako indargarria). Zein indargarri erabiliko dugun aukeratze
ko, kontutan eduki behar dugu gelako egoera talde-egoera dela. Zer
esan nahi du honek? Talde-prozesu guztiak hor agertuko direla, baita
irakasleenganako harremanak ere.

Normalean indartzaileak, lehenengo momentutan, irakasleak emango
ditu, eta erabiliko ditugun indartzaileak gehienbat sozialak izango dira.

Edozeinek pentsatuko du berak erabiltzen dituela horrelako indar
tzaileak. Nahiz eta erabili, denok baititugu horrelako jokabideak, ge
hienetan ez dugu nola, noiz, zein egoeratan, eta abar erabiltzen ditu
gun kontrolatzen, eta askotan nahi duguna ez baina kontrakoa Jortzen
dugu.

Oso garrantzitsua da zeintzuk erabiliko ditugun ondo aukeratzea; eta,
jakina, pertsonarengan efektu indartzailerik handienekoak izango
dira.

Gauza materialak, aktibitateak, eta abar ere, oso indartzaile onak
izan daitezke, eguneroko klasearen rutina apurtzeko. Ikasleek eus
karaz ondo eta behar duten guztia hitz egiten dutenean, sari bezala
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aktibitate edo materiala den zerbait sar dezakegu, beti kontutan
izanik sari hori "sari" bezala ikusi behar dutela; bestela, horretaz
aseta baldin badaude, guk planteatzen duguna ez da horrela gerta
tuko.

* Jndargarri sozialak

- Baieztapenak.
- Irribarra.
-Arreta.
- Hurbilketa.
- Begirada: hurrengo gauza ona berari begira esan.
- Ikutzea.
- Liburuak uztea eskaintzea.
- Zerbait oso ondo badaki, berari galdetzea.
- Besteen aurrean ozenki esan zein ondo esan duen hitza edo esaldia.
- Besteentzako eredutzat jarri.
- Ematen diren baieztapenak errazak eta motzak izatea.
- Ikasleek euskaraz basten dituzten esaldiak bukatzen laguntzea.

* Bestelako indargarriak

- Txapelketak
-Pelikulak
- Kalera joan zer edo zer egitera
-Afariak

S Programa

a. Gelan egingo diren euskarazko interbentzio guztiak indartu (jokaera
hori finkatu arte) eta erdarazkoak iraungi. Biak, bai indartzea bai
iraungitzea, hatera egingo ditugu. Ikasleak euskaraz hitz egiten due
nean, indartu ahalik eta gehien, eta, erdaraz ari denean, ez diogu ba
tere kasurik egingo, ezta begiratu ere. Haatik, hitz bat euskaraz egi
ten duenean, irakaslearen arreta berekin izango du ikasleak. Hala eta
guztiz ere, kontuz ibili behar da, ikaslea ez dadin azkarregi ase! Bes
talde, programatzen ditugun pausuen arteko tarteak egokia izan
behar du, batetik besterako bidea luzeegia izan ez dadin.

b Indargarria etengabekoa izatetik aldizkakoa izatera pasako da. Adibi
dez, hirutik behin, gero eta altuagoa izango den batazbesteko jakin
baten arabera; x=3(2,l,3,5,4), adibidez. Honek ondo finkatuta geldi
tu behar du programa egin aurretik.

Errefortzu-programak bi motatakoak izan daitezke:

• Etengabeko errefortzu-programa> Honetan, indartu nahi den jo
kaera zertzen den guztietan, subjektuari saria ematen zaio. Behin
subjektu horrek ikasi duela ikusten dugunean, hurrengo pausua
aldizkako programa izango litzateke.

• Aldizkako errefortzu-programa= Hau ondo planifikatu beharreko
gauza da. Honen barman honako bi hauek bereizten dira:
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- Tartegunezko programak.-Finkoak nahiz aldakorrak izan daitezke.

- Proportziozko programak.- Hauek ere, aurrekoak bezala, finkoak
edo aldakorrak izan daitezke.

Tartegunezko programetan irizpidea denbora da. Programa finkoa
bada, denborajakin baten ondoren emango da saria. Berdin dajokae
ra egokia behin gertatzea edo hogei aldiz; saria denbora hori beteta
koan emango da. Honekin zera gertatzen da: subjektuak ikasi egiten
duela denbora hori pasa arte ez zaiola saririk emango, eta horregatik
ez da oso gomendagarria.

Tartegune aldakorrerko programa denean, berriz, sekuentzia bat egi
ten da eta horien batazbesteko aritmetikoa aukeratzen da (adibidez, x
= 5 minutu).

Hala ere, esan beharra dago askoz ere hobeto funtzionatzen dutela
orain aipatuko ditugun proportziozko programak, batez ere jokaera
kontrolatzen dutelako.

Proportziorko programak finkoak badira, indargarria emango da subjek
tuak "x" aldiz (3 edo guk ezarritako zenbakia) jokatzen duenean. Baina
hau subjektuak berehala ikasten du. Hoberena poliki-poliki gainditzen
doan proportziozko programa batekin lan egitea da (hasieran horrela
hiru aldizjokatu duenean indartuko dugu, gero lau aldiz, bost, e.a.).

Proportzio aldakorreko prograrnetan, haatik, indargarria ematen da
aldez aurretik ezarritako batazbesteko aritmetiko baten arabera: 3, 2,
4, 1, 5 (x = 3); eta horiek izango dira sariak jasotzeko behar diren
erantzun zuzenak. Hauekin askoz ere hobeto ikasten da.

c. Azkenik, irakaslearen arretatik beste bide batzuetara pasako ginate
ke, hau da, indartzeko modu naturalagoetara. Adibidez, ikaskideen
arreta eta goraipamena jokaera egokiengatik, edo ikasle beraren ba
rruko poztasuna aurrerapenen aurrean. Hemen ikasle problematikoei
hitz egiteko aukera gehiago ematea komeni da eta baita zenbait akti
bitateren bidez ikaskuntza samurtzea ere (hau da, ariketak, gurutze
gramak, pelikuletatik ateratako elkarrizketak ...).

Ikasleak guk ezarritako helburuak lortzen dihoazen neurrian, atsegin
dituzten zenbait ekintza antolatuko ditugu, sari bezala funtziona de
zaten.

b. eta c. pausuen artean, aldizkako indargarria mantenduko dugu,
zenbat interbentzio zuzenen arabera indartuko dugun erabakiz.

Beraz, orohar hau egin behar da: arazoa finkatu eta hitz eta jokaera
zehatzetara bildu (hitz zehatzetan esatea ez da klasean euskaraz ge
hiago egitea nahi dugula, baizik eta klaseko ahozko interbentzioeta
tik adibidez %80a euskaraz izatea lortu nahi dugula). Eta lortu nahi
ditugun helburuetarako zein indargarri erabiliko dugun erabaki. In
dargarriak desberdinak izan daitezke ikasleen artean. Gehienentzat
nahikoa izango da irakaslearen arreta eta laudorioa.
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Osagarria

.1:
Errejistro-eredua

6 Errejistroan (.1) ikusi den bezala, ikasleek euskaraz eta erdaraz egin
go dituzten interbentzioak apuntatuko <lira.Horrela, erdaraz zenbate
tan aritzen diren ere jakiterik izango dugu (jokaera horixe da, hain
zuzen, iraungi beharrekoa).

Horretarako:

a. Errejístrotik oinarrizko lerroa atera.

b. Jokaera hori indartzen duen indargarria identifikatu, hau da, zer
ondorio ateratzen diren jokaera horretatik. Zer gertatzen da ikas
leek erdaraz hitz egiten dutenean? Normalean erantzun egiten
zaie, edo besteek barre egiten diete; eta erdaraz hitz egitean ondo
rio onak gertatzen direnez, ikasleak jokaera errepikatzeko pronto
<laude.

7 Programa osatzen dugunean, berriz, ebaluaketa berdina egingo da,
aldagai dependentearen gorabeherak ikusteko; hau da, euskaraz egi
ten diren interbentzioak ugaritu diren ala ez.

Ebaluaketa hau ez da egiten asmo zientifiko batekin bakarrik; derri
gorrezkoa da guk egin dugun interbentzioaren ondorioak jakitea,
gauzak modu berdinean aurrera eraman ala ez erabakitzeko.

Beren buruari errefortzuak ematen irakasleei erakustea izango litza
teke, eta baita ikasleei ere.

1 Programa hau edozein mailatara egoki daiteke, beti ere mailaz maila
zer indartu behar dugun argi eta garbi ikusten bada. Gure ustez, A
mailan euskaraz hitz egitea bultzatu beharko genuke; eta B mailan
euskaraz zuzen hitz egitea.

Dena den, urratsez urrats erabaki daiteke zer indartu.

2 Behatzeko pertsona bat edukitzea zail samarra izango da jeneralean;
horregatik errejistroa egiteko modurik egokiena ere bilatu egin be
harko da, tokian-tokiko ikastaldeen berezitasunak ahaztu gabe. Be-

lkasleak 1 IKASLEA 21KASLEA 31KASLEA ... NIKASLEA
Hitz egiteko
jokaera

Ondo
Euskaraz

Gaizki

Erdaraz

lrakaslearen
erantzuna
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harbada, egokiena saioak bideoarekin grabatzea izango da. Bideorik
ez balego, ikastaldea taldetan banatuz atera beharko lituzke errejis
trorako behar dituen datuak irakasleak.
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Gure artean euskararen a/de egindako kanpainak islatu nahi ditu ZUTA
BEk sail honetan, berauetan erabilitako foileto, pegatina eta abarren
erreprodukzioak eskainiz. Aintzat hartzekoak baitira eremu horretan
han-hemenka eginiko saioak. Hauxe besterik ez dugu behar: erreprodu
zitzeko materia/a eta kanpainen inguruko xehetasun !abur zenbait: era
tzailea, norentzakoa, zergatia, iraupena, zabalkundea eta baliabideak,
besteak beste.
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Posterra

76

•7:s.·
Las ganas de vivir han perm. itido a esta flor

nacer y déearrollaree en un mundo
extraordinariamente difíc)i

1 ,, -,. '
Cuestión de voluntad. Q'uerer (s poder.

Comootros r;p¿hos,con tu ilusió~y esfuerzo.
di si al euskera este verano.

Bizi nahiak eman dio /ore honi munduzait eta
nahasianjaio,.etabizitzeko aukera.

Borondate kontua. Nahi izateaahal izateada.

Beste aSkokbezata,zure ituslo eta
ahaleginarekin,esaiozubaietz euskarari uda

honetan.

EUSKALTEGIAK
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Foiletoa
CURSILLODEVERANO93

0~11 al2l:!dtJju1io

5h0fasdiari11sma1inales
Todos los niveles

PLAZO DE MATRICULA
Dcl7al25doju11io

Precio: e.seo eres
1\¡nrlird<Jkis te eños

UDA IKASTAROA93

uztauerenteuazara erte

5ordugeizoz
1A.1ila9l!ltiak

MATRIKULALOIA
Ekaim1ren7tik25eraarte

Prezioa:6.500pzta
16u!Íe~k.4;orekoenlzat

lntormazinzehatzagaa:
Mayori11!c1maci(m:

ZARAUZKO UOAL EUSKALTEGIA
San tgnazio, 11

ZARAUTZ

::: 13.11.53

f 4. or. f 1. or. t 3. or.t 2. or.

La ilusión y el esfuerzo de nJUchos han permitido al
euskera, como a la flor en los jardines, expansionarse
por nuestras ciudadesypueblos,barriosy calles,
convirtiéndola asl en una lengua viva y de todos.

Cuestión de voluntad. Querer es poder.

Askoren i/usío eta ahaleginak eman dio euskarari,
lorategletan lorearl be-z:ala,gure herri eta hiri, ouzo era

kaleetan zab<J1tzeko aukera, hizkuntza bizi eta
9uztlantzahoa bihurtuz.

Esan bai - Di que sí 77
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