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Sarrera

Europako Markoaren 
bidez HABEren mailetan 
sakont zeko modulua

Miren Errazu, Aint zane Ibarzabal

Helduen euskaldunt ze-alfabetat zeaz ardurat zen diren profesionalek 
argi izan dute beti prozesu baten baitan burut zen dela beren jarduna, 
eta prozesu hori zehaztu beharra dagoela, hizkunt za bat ikas/irakasteko 
ibilbideak abiapuntu eta jomuga argiak izan dit zan. Hala, HABEk hasiera-
-hasieratik hainbat urrat s eman ditu euskararen ikas/irakaskunt za proze-
sua zehaztu eta biderat zeko, eta lan horren emait za da 1999an argitaratu 
zuen Helduen Euskaldunt zearen Oinarrizko Kurrikulua (HEOK). Alabaina, 
gaur egun prozesu hori bideratu eta hizkunt z gaitasunaren mailak zehaz-
teko oinarri bakarra ez da HEOK; izan ere, ezin dugu alde batera ut zi 
Europako Kont seiluak 2001ean argitara eman zuen Hizkunt zen ikas-
kunt za, irakaskunt za eta ebaluaziorako Europako Erreferent zia Markoa. 
Horra hor bi osagai euskararen ikas-irakaskunt za prozesua zedarrit zeko. 
Baina sukaldeko errezetetan bezala, osagai horiek ongi lotu behar dira, 
plater goxoa prestat zeko. Guk asmo horrekin prestatu dugu Europako 
Markoaren bidez HABEren mailetan sakont zeko modulua.

Hizkunt za bat ikasteko prozesua ez da inoiz amait zen, ezta guraso-
-hizkunt zaren kasuan ere. Kontuan hartu behar dugu hizkunt zak ez 
direla entitate fi nkoak, etengabe ari direla aldat zen eta garai berrietara 
egokit zen. Gainera, komunikazio-sistema konplexuak dira, eta hiztu-
nok komunikat zeko orduan sistema erabili egiten badugu ere, ez dugu 
sistema hori entitate fi nko, osatu, bukatu eta aldagait z bat balit z bezala 
osorik eta erabat inoiz ikasten eta menderat zen.

Bestelako lankidet zakBestelako lankidet zak
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Azken fi nean, hiztunok beti izango dugu zer ikasi, hizkunt za edozein 
dela ere. Beraz, hizkunt za bat ikasteko prozesua mugagabea dela esan 
genezake; alabaina, ez da mugarririk gabekoa. Intuitiboki bada ere, guz-
tiok dakigu hiztun batek hizkunt z gaitasun maila eskasa, erdipurdikoa, 
ona edo oso ona duen. Bestalde, intuitiboki dakigun hori objektiboki 
neurtu beharra izaten dugu askotan, batez ere ikasleei hizkunt z gai-
tasuna egiaztat zeko tituluak ematen zaizkienean, edota ikasle horiek 
hizkunt za bat ikasteko maila jakin batean matrikulatu behar direnean. 
Horrela, bada, garrant zit sua da hizkunt zen ezagut za mailak ongi zehaz-
turik egotea.

Euskararen kasuan, HABEk lau maila zehazten ditu euskararen euskal-
dunt ze prozesuan1. Alabaina, euskararen ikas/irakas prozesua zehaz-
teko, HABEren mailak ez ezik, Europako Markoak ezarritako mailaketa 
bateratua ere ezagutu beharra daukagu, horrela agint zen baitu bere 4. 
artikuluan uztailaren 22ko 179/2003 Dekretuak (2003ko uztailaren 31ko 
EHAA, 149. zk.).

Europako Kont seiluak  Common European Framework of Reference 
for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) izenburupean 
eman zuen argitara 2001ean hizkunt za programak, azterketak, ikasma-
teriala, eta abar prestat zeko Europa osorako oinarri bateratua eskainiko 
zigun dokumentua, euskaraz Europako Erreferent zia Markoa (EEM) 
izenez ere ezagut zen duguna (Hizkunt zen ikaskunt za, irakaskunt za eta 
ebaluaziorako Europako Erreferent zia Markoa, 2005). Zalant zarik 
gabe, dokumentu trinkoa da, gai ugari jorrat zen baitira dokumen-
tua osat zen duten bederat zi kapituluetan; besteak beste, Markoaren 
oinarrizko ikuspegia, erreferent zi maila bateratuak, hizkunt zaren era-
bilera eta erabilt zailea edo ikaslea, erabilt zaile edo ikaslearen gaita-
suna, hizkunt zaren ikaskunt za eta irakaskunt za, ebaluazioa… Ikusten 
dugunez, hizkunt zaren ikas/irakas prozesuari buruzko hainbat alderdi 
jorrat zen dira, dokumentuan bertan adierazten den bezala, hausnarketa-
rako bide izan daitezen.

Baina hausnarketarako bidea emateaz gain, hizkunt z gaitasunaren mailak 
zehazteko orduan irizpideak baterat zeko bidea ere ematen du, sei errefe-
rent zia maila bateratu aurkeztuz, honako hauek hain zuzen: oinarrizko 
erabilt zaileari dagozkionak (A1, A2), erabilt zaile independenteari dagoz-
kionak (B1, B2) eta erabilt zaile gaituari dagozkionak (C1, C2). Bestalde, 
maila horiek zehazteko erabilitako eskala orokorrak eta azpieskalak aur-
kezten ditu (guztira berrogeita hamahiru) eta eskala bakoit zeko mailen 
arteko mugarriak ezart zeko erabili diren deskribat zaileak ere bai.

Bat zuetan deskribat zaile bakar bat erabilt zen da maila bat zehazteko, 
beste bat zuetan, aldiz, bost baino gehiago; baina, oro har, bizpahiru des-
kribat zaile erabilt zen dira maila bakoit zean. Beraz, berrogeita hamahiru 
eskala edo azpieskala baditugu, bakoit zean sei maila zehazten badira, 
eta batez beste maila bakoit za zehazteko bizpahiru deskribat zaile era-
bilt zen badira, ehunka deskribat zailerekin egingo du topo Europako 
Erreferent zia Markoaren irakurleak. Horiek horrela, zalant zarik ez dago 
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Zergatik 
Europako 

Markoaren bidez?

.1:

hizkunt za baten gaitasun maila zehazteko tresna zehat za dela Europako 
Erreferent zia Markoa. Alabaina, lehenengo irakurraldian dokumentu 
horrek nahasmena sor dezake; izan ere, arriskua daukagu ehunka des-
kribat zaile horiek ehundutako sareari, armiarmarenari ez bezala, inolako 
egiturarik ez ant zemateko.

Bestalde, euskaldunt ze prozesuaren arloan lanean diharduten profesiona-
lek, Europako Markoak ezarritako mailak ez ezik, HABEren kurrikuluak 
ezart zen dituenak ere kontuan hartu behar dituzte, ikas/irakas proze-
suan zehar burutu beharreko hainbat lan egiteko: ikasmateriala sort zeko, 
azterketak prestat zeko, ebaluat zeko... Beraz, profesional horien jardu-
nak baditu bere korapiloak, zalant zarik gabe. Korapilo horiek askat zen 
lagunt zeko eta EEMn oinarriturik euskaldunt ze prozesuaren mailak 
hobeto ezagutu ahal izateko sortu dugu Europako Markoaren bidez 
HABEren mailetan sakont zeko modulua.

HABEk 1999an argitaratutako Helduen Euskaldunt zearen Oinarrizko 
Kurrikulumean zehaztu zituen euskararen gaitasun mailak. Europako 
Kont seiluak, berriz, geroago ezarri zituen Europa osoko hizkunt zent zako 
erreferent zi maila bateratuak, EEMa 2001ean eman bait zuen argitara. 
Beraz, geroago egin zen euskararen ezagut za egiaztat zen zuten titulu 
eta ziurtagirien arteko baliokidet za, Hizkunt zen Europako Erreferent zi 
Marko Bateratuaz baliatuta2.

Irudian (.1) ikus dezakegu 2003ko dekretutik hasi eta handik aurrera nola 
lotu diren EMMren eta HABEren mailak.

##

Ikus dezakegunez, HABEren 1. maila EEMk ezarritako B1 mailaren 
parekoa da; 2. maila, B2 mailaren parekoa, eta abar. Beraz, Europako 
Erreferent zia Markoak ezarritako B1 mailan oinarriturik azter dezakegu, 
adibidez, HABEren 1. mailako euskara gaitasuna duen hiztuna zer egi-
teko gai den maila horretan. Era berean, B2 mailan oinarriturik azter 
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Egitasmo irekiak

dezakegu HABEren 2. mailako ikasle baten hizkunt z gaitasuna, eta 
abar. Hala, EEMak mailak zehazteko erabilt zen dituen eskala eta des-
kribat zaileak erabil dit zakegu euskararen gaitasun mailak defi nit zeko 
orduan. Zalant zarik gabe, bi dokumentuak dira funt sezkoak, bai EMM, 
bai HEOK, eta batek ez du bestea baztert zen, osatu baizik.

Europako Erreferent zia Markoa oso tresna baliagarria da hizkunt z gaita-
sun maila zehaztasun handiz eta objektiboki defi nit zeko; izan ere, esan 
bezala, ehunka deskribat zaile erabili dira horretarako. Deskribat zaile 
horien kantitatea ez ezik, kalitatea ere aipat zekoa da: deskribat zaile-
-eskalen oinarrian Ikerketa Zientifi koen Suit zako Kont seilu Nazionalak 
1993-1996 bitartean landutako egitasmoaren emait zak daude; hala, iker-
keta zorrot z baten emait za direla esan dezakegu3. Bestalde, hezkunt zaren 
arloko adituek eta formazio linguistiko eta irakaskunt za-esperient zia 
desberdineko hainbat irakaslek Marko horretan proposat zen diren des-
kribat zaileak “gardenak, baliagarriak eta egokiak” direla egiaztatu dute. 
Horrela, bada, Europako Markoa ezagutu eta marko horren baitan jar-
duteak balioa eransten dio euskararen gaitasun mailak zehazteko lanari. 
Gainera, egitasmo horri esker, lan egiteko bide berri bat ezarri da; hau 
da, deskribat zaileak defi nituz, balioztatuz eta ezarriz, ikas/irakas mailak 
era zientifi koan zedarrit zeko eta hainbat egoeretara egokit zeko aukera 
bikaina zabaldu da.

Alabaina, esan beharra dago Europako Markoaren bidez HABEren maile-
tan sakont zeko moduluan oraingoz B1, B2 eta C1 mailako komunikazio-
-jarduerak bakarrik landu ditugula; hau da, HABEren 1., 2. eta 3. mailak.

Esan bezala, HABEren lehenengo hiru mailak lant zen dira Europako 
Markoaren bidez HABEren mailetan sakont zeko moduluan, baina 
moduluaren egitasmoa ez da it xia; alegia, ez dago burutua. Ait zitik, 
etengabe aldat zen eta berrit zen joan daiteke, ekarpen, proposamen eta 
iradokizun berrien arabera. Adibidez, A1, A2 eta C2 mailetako komu-
nikazio-jarduerak gehitu daitezke, edo beste ariketa bat zuk prestatu, 
lehendik daudenak osatu… Horretarako aukera paregabea eskaint zen 
du moduluaren euskarriak berak; izan ere, Moodle web aplikazioaren 
bidez sortu dugu. Dakigun bezala, hezkunt za konstruktibo soziala dago 
Moodle-en planteamenduen oinarrian; hau da, web aplikazio horrek 
ikasleak ere hezkunt zako esperient ziaren osagai aktiboak izan daite-
zen eta ekarpen garrant zit suak egin dit zaten bult zat zen du. Horrela, 
bada, moduluaren erabilt zaileak aldi berean moduluaren sort zaile izan 
daitezke.

Bestalde, Europako Markoaren bidez HABEren mailetan sakont zeko 
modulua ez ezik, Europako Erreferent zia Markoa ere egitasmo irekia 
dela esan genezake. Adibidez, deskribat zaile berriak garat zen ari dira4, 
eta deskribat zaile horiek mailakatu eta erreferent zia maila bateratuekin 
lotu ahala, Europako Markoa ere osatuz joango da. Halaber, HABEren 
mailetan sakont zeko modulua deskribat zaile berrien argitan aldatu edo 
osat zeko moduan egongo gara.
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Moduluaren 
diseinua

Moduluaren 
edukia

Prestatu dugun moduluaren diseinuaren oinarrian CEFTrain proiektua5 
dago. Proiektu hori Europako Bat zordearen Comenius programaren 
dirulagunt zarekin burutu zen 2003-2005 bitarteko urteetan, hizkunt zen 
irakaskunt zarako Europa osorako irizpide eta estandar bateratuak 
(Europako Erreferent zia Markoan jasot zen direnak) bult zat zeko, eta ber-
tan parte hartu zuten Finlandia, Austria, Alemania, Italia eta Espainiako 
erakundeek. Bestalde, bi helburu nagusi ditu proiektuak: alde batetik, 
Europako Kont seiluak Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEF) izenburupean argi-
tara eman zuen dokumentua ezagut zera ematea; eta, beste alde batetik, 
ent zumeneko, irakurmeneko, idazmeneko eta mint zameneko zenbait 
testu edo laginek adierazten duten hizkunt z gaitasunaren maila balioes-
teko, EEMren eskalak erabilt zen trebat zea.

Funt sean CEFTrain proiektuak eta Europako Markoaren bidez 
HABEren mailetan sakont zeko moduluak egitura ant zekoa dute. Alde 
batetik, azalpen teorikoak ematen dira: CEFTrain-en kasuan, azalpen 
horiek CEF (Common European Framework) edo EEM dokumentua 
ezagut zeko dira; guk prestatutako moduluan, berriz, azalpen teoriko 
horiek bi dokumentu (EEM eta HEOK) eta dokumentu horien arteko 
lotura ezagut zeko dira. Beste alde batetik, bai CEFTrain proiektuan 
eta bai guk prestatu dugun moduluan, eskalak lant zeko eta komu-
nikazio-jarduerak dagokien mailan kokat zeko ariketa interaktiboak 
daude. Beraz, bi kasuetan atal teorikoa eta atal praktiko edo dinamikoa 
eskaint zen dira.

Bestalde, modulua autoikaskunt zarako diseinatua dago eta on-line ikas 
daiteke, tutore edo irakasleen lagunt zarik gabe. Hori kontuan izanik jarri 
ditugu eskura, besteak beste, moduluaren erabilerarako argibideak, esku-
liburua eta glosategia. Moduluan burutu beharreko ariketak diseinat zean 
ere uneoro izan dugu kontuan moduluaren erabilt zailea, eta azalpen eta 
jarraibide argi eta zehat zak ematen ahalegindu gara, autoikaskunt zak 
berekin dituen oztopoak saiheste aldera. Dena dela, modulua taldean 
lan egiteko ere erabil daiteke, aurrez aurreko ikastaldietan; adibidez, oso 
baliagarria izan daiteke gaitasun mailak zehazten dituzten ezaugarri edo 
deskribat zaileak taldean lant zeko, ebaluazio irizpideak adosteko, ikas-
materiala sort zeko…

Moduluaren diseinuaz jardun ostean, azter dezagun orain moduluak zer 
atal dituen, eta atal bakoit zean zer nolako edukiak aurki dit zakegun.

Moduluaren hainbat alderdiri buruzko informazio argigarria eskaint zen 
duten atalak (“Erabilerarako argibideak”, “Eskuliburua”, “Nondik 
norakoak” eta “Moduluaren aurkibidea”) alde batera ut zita, bi bloke 
bereiz daitezke Europako Markoaren bidez HABEren mailetan 
sakont zeko moduluan: alde batetik, bloke teorikoa, Moduluaren oina-
rriak (I) eta Moduluaren oinarriak (II) atalek osat zen dutena; eta, beste 
alde batetik, bloke praktikoa, “Eskalen erabilera” eta “HABEren maile-
tako komunikazio-jarduerak” atalek osat zen dutena.
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Hauek dira bloke teorikoaren azpiatalak:

Moduluaren oinarriak (I)

 Europako Markoaren eta HABEren mailak

 Glosategia

Moduluaren oinarriak (II)

 Hizkunt zaren komunikazio-jarduerak eta estrategiak: eskalak

 Hizkunt z gaitasun komunikatiboak: eskalak

 Deskribat zaile berriak C1 eta C2 mailetarako

Moduluaren oinarriak (I) atala oso baliagarria da Helduen Euskaldunt zea-
ren Oinarrizko Kurrikuluak eta Europako Erreferent zia Markoak eza-
rritako mailak ezagutu edo gogora ekarri nahi izanez gero, eta bi 
dokumentuen arteko lotura ikusi nahi izanez gero; izan ere, bi doku-
mentu horien funt sa edo mamia laburtu nahi izan dugu bertan. Dena den, 
HEOK eta EEM dokumentuak osorik eskurat zeko lotura ere ezarri dugu, 
zuzenean jatorrizko dokumentua kont sultatu nahi izanez gero. Bestalde, 
zenbait terminoren esanahia kont sultat zeko edo terminoak beren tes-
tuinguruan ulert zeko aukera ematen digu atal horretako glosategiak. 
Kont sultak egiteko zuzenean jo daiteke bertara; bestela, bloke teorikoa 
osat zen duten testuetan urdinez agert zen diren hit zen gainean klikatuz 
ere zuzenean glosategira joango gara.

Moduluaren oinarriak (II) izeneko atalean, berriz, Europako Erreferent zia 
Markoak hizkunt z gaitasunaren mailak zehazteko erabilitako sistemaren 
muina azalt zen da. EEMk eskaletan oinarrituriko sistema bat erabili zuen, 
esan bezala, maila bateratuak zehazteko, eta eskala bakoit za hainbat des-
kribat zaile argigarriz osatua dago. Adibide gisa, ondorengo irudian ikus 
dezakegu ahozko adierazpen orokorrari dagokionez maila bakoit zaren 
hizkunt z gaitasuna adierazten duen eskala.

Gogora dezagun, bide batez, Europako Erreferent zia Markoan zenbai-
tetan marra mehe baten bidez bereizketa egin ohi dela A2, B1 eta B2 
mailen kasuan (ikus 2. irudiko B2 maila). Bereizketa hori egiten denean, 
marra horren azpiko deskribat zaileak dira maila bakoit zaren erreferent zia 
markat zen dutenak. Lerroaren gaineko deskribat zaileek beheragoko erre-
ferent zia-maila baino apur bat goragoko gaitasun-maila adierazten dute, 
baina ez dute goragoko mailaren estandarra iristen. Bereizketa hori neu-
rketa enpirikoan oinarritua da, eta HABEren mailetan sakont zeko modu-
luan bildutako eskaletan ere marra horizontala erabili dugu bereizketa 
egiteko.

Bestalde, atal honetako eskalak bi mult zotan banat zen dira: alde batetik, 
hizkunt zaren komunikazio-jarduerak eta estrategiak defi nit zen dituzten 
eskalak ditugu; eta, beste alde batetik, hizkunt zaren gaitasun komu-
nikatiboak defi nit zen dituztenak. Komunikazio-jarduera eta estrategiei 
dagokienez, horiek hiru mult zotan banat zen dira, irudian (.3) ikusten den 
bezala.
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.2:

.3:

 ##

##

Beraz, komunikazio-jarduera eta estrategien eskalak ere hiru mult zo 
horien arabera banaturik aurkezten dira: ekoizpen-jarduera eta estrategien 
eskalak, jarduera eta estrategia hart zaileen eskalak, eta elkarreraginezko 
jarduera eta estrategien eskalak. Ondorengo bi tauletan laburbilt zen dira 
EEMk gaitasun mailak defi nit zeko erabilitako komunikazio-jarduera eta 
estrategien eskalak:



60 Miren Errazu, Aintzane Ibarzabal

KOMUNIKAZIO- JARDUERAK ESKALAK

Harrera

Ent zutezkoa

Ent zumen orokorra 

– Ama-hizkunt zan diharduten hiztunen arteko elkarreragina 
ulert zea

– Zuzeneko hit zaldiak eta aurkezpenak ent zutea 

– Azalpenak eta argibideak ulert zea 

– Hedabideetako emanaldiak eta grabatutako materiala 
ent zutea

Ikus-ent zutezkoak Telebista eta fi lmak ikustea

Idat zizkoa

Irakurmen orokorra 

– Gutunak irakurt zea

– Orientat zeko irakur t zea 

– Informazioa eta argudioak bilat zeko irakurt zea

– Argibideak irakurt zea

Elkarreragina

Ahozkoa

Ahozko elkarreragin orokorra 

– Ama-hizkunt zan diharduen hiztunari ulert zea 

– Elkarrizketa 

– Eztabaida informala

– Elkarrizketa formala eta laneko bilerak 

– Helburu bat lort zeko elkarlana 

– Ondasunak eta zerbit zuak eskurat zeko elkarreragina

– Informazio-trukea 

– Elkarrizketak egitea eta elkarriz ketatua izatea

Idat zizkoa

Idat zizko elkarreragin orokorra 

– Gutunak idaztea

– Oharrak, mezuak, formularioak

Ekoizpena

Ahozkoa

Ahozko adierazpen orokorra 

– Bakarrizketa jarraitua: esperient zien deskribapena 

– Bakarrizketa jarraitua: argudioak ematea

– Jendaurreko adierazpenak 

– Ent zule askoren aurrean hit z egitea 

Idat zizkoa

Idat zizko adierazpen orokorra 

– Sormenezko idazketa

– Txostenak eta idazlanak 

ESTRATEGIAK ESKALAK

Harrera – Hit z-gakoak identifi kat zea eta inferent ziak egitea

Elkarreragina

– Hit z egiteko t xandak

– Elkarlana 

– Azalpenak eskat zea

Ekoizpena

– Planifi kazioa 

– Konpent sazioa

– Kontrola eta zuzenketa 
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.4:

Hizkunt zaren gaitasun komunikatiboak defi nit zen dituzten eskalei dago-
kienez, esan beharra dago gaitasun komunikatiboak ere hiru mult zotan 
banat zen direla, ondorengo irudian (.4) ikusten den bezala:

##

Beraz, hizkunt zaren gaitasun komunikatiboen eskalak ere hiru mult zotan 
banat zen dira, beheko taulan ikus daitekeenez:

GAITASUN KOMUNIKATIBOAK ESKALAK

Gaitasun linguistikoa

Gaitasun linguistiko orokorra

– Hiztegiaren aberastasuna

– Hiztegiaren kontrola

– Zuzentasun gramatikala

– Ahoskeraren kontrola

– Ortografi aren kontrola

Gaitasun soziolinguistikoa Egokitasun soziolinguistikoa

Gaitasun pragmatikoa

– Malgutasuna

– Hit z egiteko t xanda

– Gaiaren garapena

– Koherent zia eta kohesioa

– Ahozko jariotasuna

– Zehaztasuna

EEMk hizkunt zaren gaitasun mailak zehazteko erabilitako eskalak modu 
ordenatuan kont sultat zeko aukera ematen du, beraz, Moduluaren oina-
rriak (II) izeneko atalak. Halaber, atal horretan bildu ditugu C1 eta C2 
mailetarako deskribat zaile berriak, euskaraturik. Deskribat zaile horiek 
ez dira jasot zen EEMren dokumentuan (Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment); izan ere, 
Markoaren egileetako bat izen zen Brian North-ek geroago argitaratu 
zituen (2007/04/14).
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.5:

Orain, gatozen moduluaren zati praktiko eta dinamikora. Esan bezala, 
beste bi atalek osat zen dute zati praktiko hori: “Eskalen erabilera” eta 
“HABEren mailetako komunikazio-jarduerak” izenekoek, hain zuzen.

“Eskalen erabilera” atalari dagokionez, esan beharra dago atal honen 
helburua eskalen erabileran trebat zen hastea dela. Kontuan hartuta erre-
ferent zi maila bateratuak zehazteko eskalak asko direla, komenigarria 
iruditu zaigu atal honetako ariketak prestat zeko soilik autoebaluaziorako 
eskalak eta lau trebetasunetako eskala orokorrak erabilt zea, eskalen era-
bileran pixkanaka trebat zen joateko. Horretarako, hiru ariketa mota pres-
tatu ditugu.

##

Lehenengo, eskalak ordenat zeko ariketak ditugu, ahozko adieraz-
penaren, ahozko elkarreraginaren, irakurmenaren, idazmenaren eta 
ent zumenaren autoebaluaziorako eskalak lant zeko aukera ematen digu-
tenak. Eskala horietako deskribat zaileak desordenaturik ematen dira, 
eta moduluaren erabilt zailearen egitekoa izango da horiek ordenat zea, 
deskribat zailearen ezkerreko aldean hut sik ageri den laukit xoan des-
kribat zaileari dagokion maila idat ziz. Bestalde, deskribat zaileetan letra 
lodiz nabarmendu ditugu maila zehazteko bereziki adierazgarriak diren 
hit z edo pasarteak, 5. irudian ikus daitekeen bezala.

Ondoren, deskribat zaileak mailekin lot zeko hiru ariketa mota ditugu:



63Europako Markoaren bidez HABEren mailetan sakontzeko modulua

.6:

.7:

Deskribat zaileak mailekin lotu I izeneko ariketak egia/gezurra 
motakoak dira. Horietan deskribat zaile bat irakurri eta egiten den baiez-
tapena egia ala gezurra den erant zun behar da. Erant zun ondoren arrastoa 
ikusteko aukera ere izango dugu, egia/gezurra aukeren eskuineko aldean 
ageri den ikonoan sakatuz. Arrasto horrek adieraziko digu zein den des-
kribat zaileari dagokion maila, eta deskribat zaile

hori zein trebetasuni dagokion (ikus .6).

##

Deskribat zaileak mailekin lotu II izeneko ariketan aukera anit zeko gal-
derak egiten dira, eta erant zun zuzena hautatu behar da. Beheko irudian 
(.7) ikus daitekeen moduan, ariketak interaktiboak dira, eta beti ematen 
da erant zun zuzena edo feedbacka.

##
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.8:

Deskribat zailea mailekin lotu III izeneko ariketan, deskribat zaileak 
irakurri eta zein mailari dagozkion erant zun behar da, irudian (.8) adie-
razten den bezala.

##

Azkenik, komunikazio-jarduerak mailan kokat zeko ariketak ditugu. 
Esan beharra dago aurretik eskalak ordenat zeko eta deskribat zaileak 
mailekin lot zeko egindako ariketak lagungarriak direla komunikazio-jar-
duerak mailan kokat zeko; izan ere, ariketa horiek deskribat zaileak arreta 
handiz irakurt zea eskat zen dute, eta mailen arteko bereizketa non dagoen 
hausnart zeko bidea ematen dute. Jakina, hori funt sezkoa da komunikazio-
-jarduerak dagokien mailan kokat zen ikasteko. Komunikazio-jarduerak 
mailan kokat zeko ariketetan lau trebetasunetako eskala orokorrak 
lant zeko aukera izango dugu. Ondorengo irudian ikus dezakegu, adibi-
dez, mint zameneko komunikazio-jarduera bat ahozko adierazpenaren 
eskala orokorrean kokat zeko ariketa:
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.9:

##
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Ikusten denez, ariketa horretan lagin bat aurkezten da (kasu honetan 
mint zameneko komunikazio-jarduera bat denez, audio lagin bat), ondo-
ren adierazpen orokorraren eskalaren barruan kokat zeko. Beraz, modu-
luaren erabilt zaileak audio hori ent zun beharko du lehenengo; gero, 
ent zun duenaren hizkunt z gaitasun maila aztertu ondoren, audio lagi-
nari zein maila dagokion erabaki beharko du. Idazmeneko trebetasunaren 
kasuan, lagin hori idazlan bat izango da, baina prozedura berbera: hau da, 
lehenengo idazlana irakurri; gero, irakurritakoaren gaitasun maila aztertu 
ondoren, idat zizko ekoizpenaren lagin horri zein maila dagokion erabaki.

Ent zumenaren eta irakurmenaren kasuan, berriz, ahozko edo idat zizko 
testuak ez ezik, testu horri buruzko ulermen galderak ere aurkezten dira. 
Moduluaren erabilt zaileak, beraz, lehenengo testua ent zun edo iraku-
rri egin beharko du, eta ondoren galderak erant zun. Azkenik, ent zume-
neko edo irakurmeneko komunikazio-jarduera hori dagokion mailan 
kokat zeko, testuaren ezaugarriak ez ezik, testu horren inguruko galdera 
edo itemak ere aztertu beharko ditu, gaitasun maila zein den erabakit zeko.

Moduluaren atal praktikoarekin amait zeko, azter dezagun orain 
“HABEren mailetako komunikazio-jarduerak” izeneko atala. Funt sean 
ez dago desberdintasunik atal honetako eta “Komunikazio-jarduerak 
mailan kokatu” ataleko ariketa motaren artean. Ariketa berbera da, komu-
nikazio-jarduera bat aztertu eta jarduera hori dagokion mailan kokat zea, 
baina “Komunikazio-jarduerak mailan kokatu” atalean, egitekoa mailan 
kokat zeko, soilik eskala orokorra aurkezten da, eta “HABEren mailetako 
komunikazio-jarduerak” atalean, berriz, lau trebetasunetako azpieskalak 
ere lant zen dira. Gainera, azken atal horretan egitekoari buruzko iruzkina 
eta zehaztapenak irakurt zeko aukera ere badago.

Esan dezagun, bide batez, komunikazio-jarduerak mailan kokat zeko 
ariketa guztietan aurkeztutako lagin eta testuak HABEren egiaztat ze-
-deialdietako azterketa errealak direla, eta balioztatuak izan direla azter-
keta deialdietan. Izan ere, moduluaren izenburuak dioen bezala, hel-
burua HABEren mailetan sakont zea da, betiere Europako Erreferent zia 
Markoaren argitan.

“HABEren mailetako komunikazio-jarduerak” izeneko atal honetan 
ere lau trebetasunak landu ahal izango ditugu: ent zumena, idazmena, 
irakurmena eta mint zamena. Trebetasun bakoit zeko batez beste bederat zi 
jarduera prestatu ditugu (guztira hogeita hamasei). Jarduera bakoit zean 
lagin edo testu bat (bat zuetan bat baino gehiago) aurkezten da, ondoren 
dagokion mailan kokat zeko. Lehenago esan dugun moduan, Europako 
Markoaren bidez HABEren mailetan sakont zeko moduluan HABEren 
1., 2. eta 3. mailak bakarrik landu ditugu; hau da, B1, B2 eta C1 mailak.

Ondoren, HABEren mailetako komunikazio-jarduerak izeneko atala 
aztertuko dugu. Jarduera guztiek eskema bera jarrait zen dute (ikus .10). 
Eskema horretan, lehenik eta behin, zein trebetasunetan ari garen iku-
siko dugu; irudian erakusten den kasuan, idazmena. Atal horretan sart zen 
bagara, jarduerari buruzko jarraibideak irakurri ahal izango ditugu 
(ikus .11).
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.10:

.11:
##

##

Behin jarraibideak irakurri ondoren, hurrengo urrat sa egitekoa burut zea 
izango da; horretarako, “Egitekoa” izeneko ataldean sartuko gara. 
Idazmenaren eta mint zamenaren kasuan, lagin bat (idazlan bat edo gra-
batutako ahozko testu bat) aztertu behar da; ent zumenaren eta irakur-
menaren kasuan, berriz, ahozko edo idat zizko testu bat ent zun/irakurri 
eta testu horri buruzko galderak erant zun. Ondoren, lagin edo testu hori 
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.12:

.13:

dagokion mailan kokatu beharko da, horretarako “Eskalak” atalean sar-
tuz (ikus .12).

##

##
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.14:

Bertan adierazten zaigu zer egin behar dugun; hau da, irakurritako lagina 
eskaletan kokatu. Beraz, lagin edo testu horri zein maila dagokion eraba-
kit zeko, eskalak erabiliko ditugu. Trebetasunaren arabera, eskala kopurua 
desberdina da: ent zumenaren kasuan, 5 eskala aurkezten dira; idazme-
naren kasuan, 10 eskala; irakurmenaren kasuan, 4 eskala; eta, azkenik, 
mint zamenaren kasuan, 13 eskala. Lehenengo eskala beti kasuan kasuko 
trebetasunaren eskala orokorra izango da. Adibidez, idazlanaren kasuan, 
irakurritako lagina mailan kokat zeko 1. eskalan sartuko gara, idat zizko 
adierazpen orokorraren eskalan, hain zuzen.

Hala, eskala horretako deskribat zaileak arretaz irakurri ondoren erabaki 
behar dugu zein deskribat zailek defi nit zen duen irakurritako laginaren 
maila, eta berdin egingo dugu gainerako eskalekin.

Eskala bat zuetan egitekoaren mailari dagokion deskribat zailea hautatu 
beharko da; beste eskala bat zuetan, berriz, deskribat zaileak nahasirik 
agert zen dira; beraz, lehenengo horiek ordenatu egin beharko dira (ikus 
.14) eta gero maila egokia aukeratu.

##

Deskribat zaileei ezkerreko laukit xoan dagokien maila idat zi eta 
erant zuna bidalt zean, feedbacka jasoko dugu. Erant zun zuzenak berdez 
agertuko zaizkigu, eta okerrak gorriz. Bestalde, lortutako puntuazioaren 
berri emango digun esaldia agertuko zaigu, eta egitekoari dagokion maila 



70 Miren Errazu, Aintzane Ibarzabal

adieraziko zaigu, “Erant zun zuzena C1 da” moduko esaldiekin. Azkenik, 
erant zun zuzenak ikusteko aukera izango dugu.

Eskalen ondoren, iruzkinari dagokion atalean sartuko gara. Atal honetan 
egitekoa zein izan den zehazten da eta zein maila dagokion. Ondoren, 
maila horretako autoebaluazio taula irakur daiteke, eta kasuan kasuko 
eskaletan egitekoaren mailari dagozkion deskribat zaileek zer dioten 
irakur daiteke. Azkenik, jardueraren ezaugarri zehat zei buruzko iruzki-
nak irakur daitezke. Mint zamenaren eta idazmenaren kasuan, ebaluazio-
-irizpideetan oinarriturik egiten da iruzkina, modu horretan lagin horien 
maila berret siz. Ent zumenaren eta irakurmenaren kasuan, ostera, ent zun/
irakurritako testua eta testu horren gaineko itemak aztertuz berresten 
da egitekoari dagokion maila. Beraz, iruzkinari dagokion atalak balio 
erant sia ematen dio moduluari, komunikazio-jarduera bati zein maila 
dagokion ez ezik, maila hori zergatik dagokion ere ikus daitekeelako. 
Adibide baten bidez argiago ikusiko dugu hori.

Irakurmeneko 3. jarduerako egitekoan hiru testu irakurri eta horiei 
buruzko galdera edo itemak erant zun behar dira. Guk “Kraken” izen-
burua duen testuan jarriko dugu arreta:

2. testua

Kraken

It sasoko munstro beldurgarria da Kraken. Kondairek diotenez, ont zi oso 
bat bere garro erraldoiekin heldu eta birrint zeko gai dena. Horrela des-
kribatu dute mundu osoko it sasgizonen istorioetan eta, azken mendeetan, 
Herman Melvilleren Moby Dick (1851) eta Jules Verneren 20.000 lieues 
sous les mers (1869) eleberrietan. Izaki honek kriptozoologiaren araue-
tako bat hausten du, izatearena. Izan ere, espezie bi nahasten ditu muns-
troaren kont zeptuak, olagarro erraldoiarena (Octopus giganteus izango 
lit zatekeena) eta t xibia erraldoiarena (Architeuthis). Lehenengoaren 
froga zientifi korik ez dago, eta bigarrena existit zen denik ez du inork 
zalant zan jart zen, gorpu ugari aurkitu dituztelako. Sakonera handian bizi 
ei dira t xibia erraldoiak eta, horregatik, oso zaila da animalia hauek bizi-
rik aztert zea.

Eskandinaviako kondairetatik dator Kraken hit za, uharte bat bezain han-
dia zen munstro bati buruzko istorioak ziren. Plinio Zaharrak, I. mendean, 
Iberiako penint sulako eta Italiako kostaldeetan zefalopodo erraldoi baten 
erasoen berri eman zuen bere Naturaren Historia liburu-bilduman. Erdi 
Aroaren amaieran ere, idazkietan azaldu da Kraken hit za behin baino 
gehiagotan, baina XVIII. mendera jo beharra dago ustezko munstroak 
Eskandinaviako arrant zaleekin zuen harremanaren lekukot zak jasot zeko. 
Bergen-go (Norvegia) apezpiku Erik Luvigsen Pontippidan-ek Norges 
Naturlige Historie naturari buruzko liburuan aipatu zuen Kraken. Haren 
esanetan, milia eta erdiko uharte baten tamainakoa zen munstroa, eta 
garai hartako gerra-ont zirik handiena desegiteko gai zen. Arrant zaleek 
bazekiten Kraken baten gainean zirela it sas sakonera gut xit zen zela 
ikusten zutenean eta, halakoetan, arrant zarako mesedegarria gertat zen 
zit zaien.
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Floridan (AEB) 1896an aurkitu zuten gorpu misteriot su bat da olaga-
rro erraldoiaren izatea egiazta dezakeen froga bakarrenetarikoa, baina 
Witt Webb doktoreak aztertu eta olagarroa zela esan arren, zient zialari 
bat zuek ezeztatu egin zuten hipotesia, eta balea baten gorpua izan zite-
keela esan zuten. Dena den, kriptozoologo garaikide bat zuek, Gary S. 
Mangiacoprak, adibidez, olagarro erraldoiaren teoria aldezten dute orain-
dik, hori egiazta dezakeen froga zientifi korik gabe, noski.

Mikel Carramiñana
Berria, 07-12-05

Testua irakurri ondoren, 6., 7. eta 8. galderak erant zun behar dira. (a, c 
eta b dira, hurrenez hurren, erant zun zuzenak).

6. Zer da Kraken?

 a. Literatura eta mitologian erruz azalt zen den zefalopodoa.

 b.  Eskandinaviako it sasoetan ant zina bizi zen olagarro eta t xibia erral-
doiaren arteko hibridoa.

 c.  Olagarro erraldoia dela baino ez dakigu, izan ere, ez zaigu haren 
deskribapenik irit si.

7. Zein da izaki honi buruz dugun lehen lekukot za idat zia?

 a.  Eric Luvigsen Pontppidan apezpikuak idat zitako Norges Naturlige 
Historie liburua.

 b. Abentura eleberrietan jasotakoa.

 c.  Plino Zaharrak Naturaren Historia liburu-bilduman egindako 
aipamena.

8. Zer gerat zen da zalant zan testuan, zient ziaren ikuspegitik?

 a.  Txibia erraldoirik inoiz izan den.

 b. Olagarro erraldoirik inoiz izan den.

 c. Bata nahiz bestea inoiz izan diren.

Irakurmeneko 3. jardueraren iruzkinean esaten zaigu HABEren mailake-
tan, 3. mailan kokat zen dela egitekoa (Markoaren eskalen arabera, C1 
mailan). Beraz, irakurmeneko C1 mailari dagokion autoebaluazio taula 
eta eskalak irakurriko ditugu (ikus .15).
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.15:

.16:

##

Azkenik, ikus dezagun, jardueraren ezaugarri zehat zei dagokienez, zer 
dioen testu horri dagozkion itemei buruzko iruzkinak:

##
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Ikus dezagun orain item horien zailtasun maila eta zein mailatan kokat zen 
ditugun:

 6. itemari erant zuteko, hit z-gakoak identifi katu behar dira (kondaira, 
istorio, idazki, lekukot za) eta erant zuna inferitu behar da; beraz, 
hit z-gakoak identifi katu eta inferent ziak egiteari buruzko eskalaren 
C1 mailako deskribat zailean zehaztutako gaitasuna izan behar da.

 7. itemari erant zuteko, orientat zeko irakurt zeari buruzko deskri-
bat zaileak zehaztutako gaitasuna izan behar da: testu zabal eta zaile-
tan xehetasun esangurat suak erraz aurkit zeko gaitasuna, hain zuzen 
ere.

 8. itemari erant zuteko, informazio esplizitua berreskuratu behar 
da, eta anbiguotasunak eta ideia kontrajarriak identifi katu behar 
dira. Horretarako, informazioa eta argudioak bilat zeko irakurt zeari 
buruzko eskalaren C1 mailako deskribat zaileak zehazten duen gai-
tasuna izan behar da: jarrerak eta irit zi inplizituak nahiz esplizituak 
adierazten dituzten xehetasunez ohart zeko gaitasuna, hain zuzen.

Egitekoaren zailtasun maila kokat zeko, berriz, kontuan izango dugu 
Kraken izenburudun testua artikulu espezializatua dela, konplexua, 
argibide teknikoak ematen dituena (adibidez, kriptozoologiaren arauak 
aipat zen ditu). Beraz, autoebaluazio taulako eta irakurmen orokorra-
ren eskalako deskribat zaileetan aipat zen diren gaitasunak C1 mailan 
kokat zen dira (artikulu espezializatuak eta argibide teknikoak ulert zeko 
gaitasuna, testu luze eta konplexuak xehetasunez ulert zekoa…).

Beraz, trebetasun hart zaileen kasuan (irakurmenean eta ent zumenean), 
testuak eta testu horiei buruzko itemen zailtasuna aztert zen da hizkunt z 
gaitasun maila zehazteko. Bestalde, lehenago aipatu bezala, trebetasun 
ekoizleen kasuan (mint zamenean eta idazmenean), bai jardueran oina-
rrituta eta bai ebaluazio irizpideetan oinarrituta aztert zen da hizkunt z 
gaitasunaren maila.

Hala, iruzkinaren atalari esker, alde batetik, egitekoari dagokion mailari 
buruzko ikuspegi osoagoa izango dugu, kasuan kasuko mailari dagoz-
kion deskribat zaile guztiak batera aurkezten baitira atal horretan; eta, 
beste alde batetik, errazago ikusiko dugu zergatik dagokion egitekoaren 
lagin edo testu zehat z bati maila jakin bat eta ez bestea, lagina edo testua 
kokatuko baitugu mailan, hainbat irizpide kontuan hartuta.

Azkenik, jarduera bakoit zaren eskeman “Zehaztapenak” izeneko azken 
atal bat aurkituko dugu. Atal horretan ent zundako edo irakurritako lagin 
edo testuari buruzko informazio osagarria aurkituko dugu, informazio 
fi t xa modura. Adibidez, 17. irudian ikus dezakegu Krakeni buruzko tes-
tuari dagozkion zehaztapenak.
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.17:

##

Laburbilduz, argi ut zi nahi genuke Europako Markoaren bidez HABEren 
mailetan sakont zeko modulua prestat zean euskararen ikas/irakaskunt za 
prozesuan parte hart zen dutenei lanerako tresna praktiko bat eskaini nahi 
izan diegula, beren lana samurt zeko borondatearekin.

Artikulu honen hasieran aipat zen genuen bezala, ezinbestekoa da 
hizkunt za baten ikas/irakaskunt za prozesua defi nit zea; eta, aldi berean, 
nahitaezkoa zaigu hizkunt za gaitasunaren mailak objektiboki zehazten 
jakitea. Horretarako aukera paregabea eskaini zigun EEMk. Guk aukera 
horretaz baliatu nahi izan dugu, HABEren mailetan sakont zen jarrait zeko.

Oharrak

1. HABEk 1999an argitaratu zuen Helduen Eus-
kaldunt zearen Oinarrizko Kurrikuluak (HEOK) 
lehenengo hiru mailei dagozkien helburuak, 
edukiak eta ebaluazio-irizpideak jasot zen ditu. 
Kultura sailburuak 2000ko urtarrilaren 24ko 
Aginduaren bidez onartu zuen kurrikulu hori, 
HABEk diruz lagundutako euskaltegiek errefe-
rent zi marko obligaziozkoa izan zezaten. Bertan 
HEOKen 4. mailako helburuak jasot zen badira 
ere, maila horri dagoz kion eduki eta ebaluazio 
irizpideak geroago garatu eta argitaratu ziren 
(ikus AGINDUA, 2006komart xoaren 13koa, 
Kultura sailburuarena, Helduen Euskaldunt zea-
ren Oinarrizko Kurrikuluaren laugarren mai-
lari dagozkion eduki eta ebaluazio-irizpideak 
onart zen dituena, 2006ko mart xoaren 30eko 
EHAA, 63. zk.).

2.  Hain zuzen ere, horretarako eman zen 64/2008 
DEKRETUA, apirilaren 8koa, euskararen eza-
gut za egiaztat zen duten titulu eta ziurtagirien 
arteko baliokidet zak finkatu eta Hizkunt zen 
Europako Erreferent zi Marko Bateratura ego-
kit zekoa (2008ko apirilaren 15eko EHAA, 
71. zk.).

3. Egitasmo horri buruz gehiago jakiteko, ikus 
Europako Erreferent zia Markoaren B eranskina.

4. http://www.ealta.eu.org/document s/resources/
C2%20_C1%20descriptors.pdf

5. http://www.helsinki.f i/project/ceftrain/index.
php.35.html
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Azalpena

Mint zamena 
Lant zeko Ariketak

Helduak euskalduntzeko 
mintzamen-ariketak

Aitor Ortiz de Pinedo

Artikulu honetan mintzamen-ariketa komunikatiboak eskaintzen dira. 
Helduekin lan egiteko dira. Gaiak aldatuta ariketa mota hauek ikasle 
gazteagoentzat ere balio lezakete. Ariketa ereduak dira, irakasleak bere 
beharretara egokitu ditzakeenak. Adibidez, hurrenkeratze- edo zerren-
datze-jardueretan umearen mundutik hurbil dauden itemak hurrenkeratu 
daitezke: janariak, irudi bizietako pertsonaiak, kirolariak, jolasak, kantak…, 
asmakizun zientifi koak hurrenkeratu ordez. Hurrenkeratzeko irizpideak 
aldatzeko aukera ere badago. 

Gaia ere alda liteke ikasteko arloaren arabera, dela historiako, inguru-
meneko, musika eta abarreko edukiak erabilita murgiltze-eredu batean 
(CLIL). Itemak hurrenkeratzeko jarduerak daude; rol-jokoak egiteko jar-
duerak daude; produktuak ekoizteko jarduerak daude: eztabaidak, 
plangintzak…

Asmoa: goi-mailetarako ariketa-bildumat xo bat egitea da. Ariketa-tipoak 
izango dira, gero, irakasleak, moldatuko dituenak bere mailen arabera.

Goiko maila hauetan egingarri eta egokienak iruditu zaizkigunak hau-
tatu eta it zuli egin ditugu.

Trebetasunak: mint zamena lant zeari garrant zi berezia emango diogu; 
baita talde-lanari ere.

Sarrera:

Mint zamen-klasea arrakastat sua izateko oharrak. Ikasleak prestatu: 
badira teknikak mint zagai baten inguruan aurretiaz prestat zeko: 

– ikus-ent zunezkoak erabilt zea.

– bestelako orientabideak emanez: testu laburra, galdeketa, baieztapenak 
gai batez, bideo-atal bat … Kontua da luzeegia ez izatea.

– Hiztegia lant zeko ariketak: hit zak sailkat zea, hit zak irudiekin lot zea, 
hit zak ikastea zerrendatik …

HIZPIDE 78 (2011), 76-92 orr.
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1. Jariotasuna 
Lant zeko ariketak

Ikasleek argibideen bitartez, modu zehat zean jakin beharko dute 
eskat zen zaiena.

Ikasleak motibat zen dituzten gaiak landuko ditugu, adibidez: fami-
lia bizit za, kirola, aldaketa, oporrak, plazerak, dirua, zeinek bere espe-
rient ziak, amet sak, elikadura, osasuna …

Jarraipena dute bat zuetan ariketa hauek.

1.A) Ariketa: Familia-bizit za

MAILAK: erdikoetatik aurrera

IRAUPENA: 30 minutu

HELBURUA: Ikasleek irit ziak partekat zea

PRESTAKUNT ZA: atazarako orria prestatu eta fotokopiak egitea klaserako

GAIA: harremanak/familia.

ATAZA EGITEKO ORRIALDEA: FAMILIA-BIZIT ZA

Hirunaka edo launaka lan egin. Hurrengo adierazpenetan, zeint zuekin 
zaude ados eta zeint zuekin ez? Taldeko gainerakoekin eztabaidatu. Ados 
ez zauden adierazpenak moldatu, taldearen irit ziak islat zen dituzten arte. 
Prest egon zure eztabaida irakasleari jakinarazteko.

1. Seme-alabek, gurasoen et xetik, ezkondu ondoren bakarrik alde egingo 
dute.

2. Edadetuak zahar-et xeetan egotera bult zatu behar dira, eta ez familiare-
kin egotera.

3. Jendeak ez lituzke izan behar bi ume baino gehiago.

4. Seme-alabak, beti, euren gurasoekin esaneko izan behar dute.

5. Ezkont zerakoan, beti aholkua eskatu behar diezu gurasoei.

6. Seme-alabek, euren gurasoei, errenta ordaindu behar liekete lana 
lort zen dutenez geroztik.

7. Beti egon beharko zinateke prest familiako kide bati lagunt za 
eskaint zeko.

8. Familiako kideek ingurune berean bizi beharko lirateke elkarri bisita 
erraz egiteko moduan.

9. Orain, familia bizit za, munta t xikiagokoa da, ant zina baino.

PROZEDURA: 

1. Banatu ikasle bakoit zari “Ataza egiteko orrialdea”.

2. Ikasleek, talde t xikietan, ataza orrialdea eztabaidatuko dute.

3. 20 minutugarrenera, feed-back-a. Taldean izan den adostasun edo 
desadostasuna azalduko dute; adierazpenak nola berridat zi dituzten 
agertuko dute.
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1.B) Ariketa: Emozioak/sentimenduak

MAILAK: erdikoetatik goi-erdikoetara.

IRAUPENA: 35 min.

HELBURUA: ikasleek elkarrekin euren emozioez hit z egitea.

PRESTAKUNT ZA: Atazarako orrialdea prestatu. Ahal izanez gero, hiztegiak 
erabili klasean.

ATAZARAKO ORRIALDEA: 
EMOZIOAK

Azpiko hit z hauen guztien artean 
zeint zuk zaizkizu ezagunak?

Poza Harrotasuna
Beldurra Et sipena
Gozamena Gogoeta egitea
Gorrotoa Haserrea
Adiskidetasuna Nazka
At sekabea Harridura
Harrokeria Onarpena
Tristezia Erasokortasuna
Lot sa Apatia
Garaipena Larrimina
Grina Nahasmena
Izua
Kezka Denak emozioak deskribat zeko erabili 

ohi dira. Ikaskide batekin argitu esa-
nahiak. Hiztegiak erabili behar izanez 
gero.

Onerat zea
Maitasuna
Errukia
Gupida Hurrengo: gogoratu it zazu zure lehen 8 

urteetako ahalik eta pasadizorik gehien. Damua
Kemena
Egonarria Hiru mult zotan sailkatu: at seginak, 

desat seginak eta neutroak. Goiko 
zerrendako hit z zenbait erabili. Zure 
ikaskideari, haurt zaroko bi pasadizo 
kontatu: bata at segina eta, bestea, 
desat segina.

Ausardia
Nekea
Sosegua
Amorrua
Asperdura 
Gosea
Jakin-mina
Interesa
Damua
Sofrimentua
Begikotasuna
Goibeltasuna
Bekaizkeria
Barkamena
Eskerrona
Erruduntasuna
It xaropena
Et saitasuna
Herrimina
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PROZEDURA: 

1. Egunkarietako argazkietako pert sonaien emozioak identifi katu: adibi-
dez, lurrikara batekoena, tenis-t xapeldun batena …

2. Ut zi ikasleei 15 min atazaren gainerakoa egin dezaten

3. Bukat zeko, launaka edo seinaka jarri, elkarretarat zea egin dezaten 
(solasaldia/ discussion)

1.C) Ariketa. Zenbateko adorea edo energia duzu?

MAILAK: erdikoetatik aurrera

IRAUPENA: 40 min

HELBURUA: ikasleek euren bizit za-estiloa aztert zea

PRESTAKUNT ZA: ataza egiteko orrialdea fotokopiatu

GAIA: osasuna/aisia

ataza: galdeketa hau bete bakarka:

ZENBATEKO ADOREA DUZU? maiz bat zuetan gut xitan edo 
inoiz ez

1. Nekatu ant zean jaikit zen ohi 
zara?

2. Arrat saldean kalerat zeko neka-
tuegi al zaude?

3. Lokart zen al zara eserlekuan 
telebistari begira edo liburua 
irakurt zen zaudela?

4. Adore bult zakada baten bila egi-
ten duzu erre, kafea edan edo gozo-
ren bat jan.

5. Eguneroko zereginek (eroske-
tak, et xeko lanak, et xea artat zeak, 
barat zezaint zak…) besoak eta 
hankak nekarazten dizkizute?

6. Nekeak zure pent sat zeko eta 
kont zentrat zeko ahalmenak murriz-
ten al ditu?

7. Unadura edo nekeak zure lagun 
edo familiakoekiko haserrekortu 
egiten al zaitu?

8. Energia edo kemen handiagoa 
izateko gogoz al zaude?

9. Giharrak minduta al dituzu lane-
gun buruzuri baten ondorenean?
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ZENBATEKO ADOREA DUZU? maiz bat zuetan gut xitan edo 
inoiz ez

10. Zure adinekoek zuk baino 
sasoi handiagoa dute zenbait 
eginkizunetarako?

Puntuazioa: 

2 puntu “Gut xitan edo inoiz ez” 
bakoit zeko

Puntu 1 “Bat zuetan” bakoit zeko

0 puntu “maiz” bakoit zeko

Energia zenbatekoa:

Goi mailakoa 17-20

Nahikoa 13-15

Batez bestekoa 9-12

Ohi baino t xikiagoa 5-8

Energia maila baxu-baxua 0-4

Bukat zen duzunean ant zeko adore maila duen gainerako ikaskideekin elkartu. 
Irakasleak lagunduko dizu.

ataza

Taldet xo bakoit zean idazkari bat izendatu. Igart zen al diozue zuen energia 
maila ant zekoa izatearen arrazoiari? Elkarri jakinarazi nola erant zun diozuen 
galdeketari. Ant zera erant zun al duzue? Hau egin ondoren, zuen artean, pare-
kotasunik edo alderik ba ote den aztertu. Esaterako honelakoetan:

zenbat orduz egiten duzue lo?

lanean edo eskolan kement suak eta adoret suak zareten

egindako ariketa fi sikoaren neurria

jan-edanen kopurua

zaletasunak eta denbora-pasak

Adina

Indar handiagoa izan nahiko zenuke? 

Nola lortuko zenuke? 

Bukatutakoan, eska iezaiozue idazkariari jendearen energia maila igot zeko 
moduen berri eman dezala.

Ea gainerako taldet xoak bat datozen ala ez.

 ##

PROZEDURA: 

Eztabaidan piztu ikasleen arreta osasunari buruz, sasoian egoteari 
buruz, e. a. Horretarako iragarkiak aproposak izan daitezke: janariaz, 
osasunaz …
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2. Hurrenkerat ze-
-jarduerak

Eman ikasleei ataza egiteko orrialdea. Zenbait galdera azaldu beharko 
dituzu, agian.

Energia zenbateko bert sua dutenen mailak jaso eta taldet xoak bideratu.

2. ataza egiteko 20 minutu eman taldet xoei.

At zera-elikadura (feed-back) saioa antolatu; ikasleek aholkuak eman 
diezazkiotela elkarri ekimen handiagokoak izateko.

AZALPENA: eginkizun hauetarako materiala nondik jaso? Hauetatik, 
adibidez: lanbideak, garapen proiektuak, (balizko) ezkontidearen lanbi-
deak, Nasako astronauten bizirauteko ataza, Artikoan bizirauteko 
moduak …

PROZEDURA OROKORRA:

1. Ikasleak murgilarazi ariketa hauetan, ahoz aurkeztuz:

 a) interesa piztuz.

 b) hiztegia landuz.

2. Ikasleek erant zunak emango dituzte epe baten barruan.

3.  Zerrendak alderat zea (adostasunera helt zea). Eztabaida aldia da 
garrant zit suena.

2. A) Ariketa: Eureka!

MAILAK: erdikoak eta hurrengokoak

IRAUPENA: 35 minutu.

HELBURUA: asmakizunen inguruko eztabaida piztu

GAIA: teknologia, zient zia

PRESTAKUNT ZA: dena it zulikatuz agertu ikasleei asmakizunen zerrenda 
hau (datak kenduta, noski!):

Sutaut sa 1000
Bonba atomikoa 1945
Gurpila K. A. 3000 
Torlojua K. A. 200
Papera 105
Inprenta 1440
Mikroskopioa 1608
Telefonoa 1876
Automobila 1885
Hegazkina 1903

PROZEDURA:

Binaka, ikasleek zehat z dezatela asmakizun bakoit zaren gut xi gorabehe-
rako data. Ondoren, ordena dit zatela asmakizunok beren sort ze-dataren 
arabera.
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Bikoteka, zibilizazioarent zat positiboenak izan ziren hirurak hauta 
dit zatela. Baita eragin negatiborik kaltegarriena izan dutenak ere. 
Alboko bikotearekin adostu dit zatela egindako aukerak. Zerrenda baka-
rra egingo dute.

AT ZERA-ELIKADURA: talde bakoit zak berea azalduko. Ea akordio batera 
helt zerik badagoen.

OHARRAK: ikasleek modu anit zetan uler dit zakete “positibo” eta “nega-
tibo” izenondoak; horrek jokoa ematen du. Ut zi eurei erabakit zen.

2.B) Ariketa. Bidezko zigorra

MAILAK: erdikoetatik aurreratuetara.

IRAUPENA: 35 minutu.

HELBURUA: ikasleei krimen bategatiko zigorraren egokitasunaz gogoeta 
eginarazi.

PRESTAKUNT ZA: hemen beheko lagina fotokopiatu (eskutit za), edo argital-
penen batean bilatu zure ikasleen araberako beste idazkiren bat (esku-
tit za, artikulua …).

GAIA: harremanak/ justizia

GUTUN ERAKUSGARRIA:

Biktima baten berediktua

Sexualki eraso ninduen gizonak, sei hilabeteko kart zela zigorra jasota 
ere, lau bakarrik beteko ditu, it xura guztien arabera. Erasoaren egunean 
hasi zen nire epaia. Beldur naiz oinez joateko noranahi. Berandu naizene-
tan, it zelezko ikara izaten dute nire gurasoek. Azken aldian, lo ere t xarto 
egin izan dut; negargura datorkit, eta, eta erasoa gogoan darabilt etengabe. 
Gaizkileari aurre egiteko modurik ote zegoen? Zergatik ez nuen lehenago 
oihukatu? Are gehiago, nire errua ote zen? Atertu gabe egiten dizkiot 
galdera hauek neure buruari. Auto-ezarritako epailearen zigorra, sekula 
amaitu gabe beteko dut, bizi naizen arte. 16 urte ditut orain. Justiziaren 
bidegabe handit zat daukadana horrek aldit xartu egiten nau. Izan ere, hori 
bezalako jazarraldi bategatiko zigor-epai handiena bi urtekoa da, soilik.

Biziki zaila zaio ulert zea biktimaren zorit xarreko izatearen sentimendua 
horrelako erasorik izan ez duenari

Gutunaren kopia bat eman ikasle bakoit zari soseguz irakur dezaten. 
Hiztegiak eskura eduki. Esaiezu azalt zeko gutunak sortu dien zirrara-
ren nolakoa paper-zati batean, irakurritakoa gogoan. Puskak bildu eta 
nahastu it zazu. Ikasleak, bakoit zak paper-mutur bat hartuta, irakurri 
egingo du aldekoen erreakzio guztiak eztabaidatuko dituzte.

Eskatu talde bakoit zari zigorra ezart zeko emakumeak bort xatu edo era-
sot zen dituztenei. Taldet xo bakoit zeko ikasle bat gertu egon beharko du 
euren ondorioen berri emateko.

OHARRAK: ariketa honek heldutasuna eskat zen dio taldeari.
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2. C) Ariketa. Etorkizunarekin talka

MAILAK: erdikoetatik aurrera.

IRAUPENA: 35 minutu

HELBURUA: etorkizunari begirako lehentasunak eztabaidat zea.

PRESTAKUNT ZA: prestatu ondorengo adierazpenak, kanoiaz edo kopiatuta 
(diktaturik, fotokopiaturik, arbelean …) 

ETORKIZUNAREN KONTRA TALKA; ADIERAZPENAK:

2250 urterako gauza hauek egiteko aukera izango duzu:

- Zure haurraren ezaugarriak hautatu ahal izango dituzu: arraza, 
Inteligent zi Kozientea, sexua, altuera, pisua, e. a.

- edozein espezialistaren aholkua jasoko duzu internet bidez.

- zure pisu ideala lortuko duzu dieta-pilula eta elikadura-likidoaren 
bidez.

- zure bizit za luzatu ahalko duzu klinika berezietara joanda, 40 
urtekoa zarenetik aurrera, urtean 2 asteko egotaldiak eginez.

- munduan zehar hegaz ibili orbita baxuko espazio-ont zi batean.

- lanik gehiago ez egiteko erabakia hartu

- et xeko ohiko lanak egiteko errobotak lort zea

- oporrak espazioan hartu ahal izatea.

- herrixketan bizi ahal izango zara, hiri handietan bizimodua gero 
eta arriskut suagoa izango baita.

- ...

- ...

PROZEDURA: 

Gaian murgilarazi ikasleak, galdetuta ea inoiz pent satu duten nolakoa 
izango den mundua 2250eko urtearen inguruan.

Iradokizunak izan ondoren, esaiezu futurologoek egindako aurreikus-
pen zenbait aztertuko dituztela; horiek eta ikasleenak hurrenkeratu behar 
dituzte, eta desiragarrienetatik beherant z antolatuko dituzte denak.

Bakarkako lanaren ondotik, hirunaka zein launaka euren erant zunak 
konpartituko dituzte. Denek euren ikuspegia eman eta gero, mundua-
ren mart xarako kaltegarriak baino ez diren hiru aurrerakunt za aukera-
tuko dituzte. Talde bakoit zetik, bozeramaile edo eledun batek, klaseari 
emango dio jardundakoaren berri.

2.D) Ariketa. Zubia

MAILAK: erdikoetatik aurreratuetara.

IRAUPENA: 35 min.
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3. Produktuari 
begirako 

eginkizuna

HELBURUA: balioak jorrat zeko ataza da, ikasleek erabaki egingo dute tra-
gedia baten aurrean banakako erant zukizuna.

PRESTAKUNT ZA: fotokopiatu testua, edo kalamidade edo hondamendi, 
istilu, katramila ... baten gaineko beste edozein testu; ikasleen inguruare-
kin bat datorrena izan dadila.

ZUBIA ARIKETA: TESTU-LAGINA

Ezkondutako emakume gazte batek maitale batekin ibilt zea deliberatu 
du bakardadeari aurre egiteko, bere senarrak lanean igarot zen baitu den-
borarik gehiena. Senarra negozio-bidaia batean dagoela, maitalearen 
et xean, ibaiaren ondoan, gaua igarot zea deliberatu du; emakumearen 
et xea ibaiaren beste aldean dago. Senarra it zuli aurretik hurrengo goizean 
et xerat zeko, goizaldean, zubia gurut zatu behar du. Zorit xarrez, zubian 
maniako bat dago eta ez dio igarot zen ut zi. Inguruan dabilen ezezagun 
bati lagunt za eskatu dio, baina horrek diruaren truke baino ez dio lagun-
duko. Emakumeak sosik ez duela esanagatik, arrot zak aurretiaz ordaina 
jaso nahi duela agertu dio. Maitalearengana jo du orduan emakumeak, 
baina horrek, eskariari uko eginez, berarekin gerat zeko galdea egin dio. 
Andrea, horrekin pozik egon ez, eta haurt zaroko lagun batengana jo 
du, bizilekua handik gertu baitauka. Bere lagun hori ezkongabea da, eta 
harengandik maitasun-proposamenak sarri jaso ditu baina “ni zurekin 
ja-jai” erant zun dio beti. Egoeraren berri eman dio eta lagunt za eskatu 
dio. Donadoak esan dio ez diola lagunduko berarekin guztiz at sekabe-
tuta dagoela-eta. Emakumeak deliberatu du zubia bere kontura igarot zen 
saiatu behar dela. Maniakoak hil egin du.

Jende hauetatik zein dira erant zukizun handiena dutenak? Emazteak, 
senarrak, maitaleak, arrot zak, haurt zaroko lagunak ala maniakoak?

Ikasleek elkarlanean jarraibide zenbaiti kasu egingo diete denbora-tarte 
baten barnean. Hizkunt za era sort zailean erabiliko dute. Ataza ondoko 
jardueretan, lanaren prozedurari buruz arituko dira ikasleak.

3.A) Zure astia planifi katu

MAILAK: erdikoetatik aurrera.

IRAUPENA: 35 min.

HELBURUA: ikasleek kont siderat zea nola jorra dezaketen hizkunt za ikas-
gelatik kanpo.

PRESTAKUNT ZA: jarraian datorren ataza egiteko orria fotokopiat zea.

PROZEDURA: 

Ikasleen interesa piztu planifi kat zeko eginkizunean murgil dadin.

Binaka lan egingo dute ikasleek. 5-10 minutu izango dituzte iradokizu-
nen zerrenda eztabaidatu, emendatu edo moldat zeko.
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4. Role-play 
ariketak

Hasierako eztabaida bukatuta, taldeka bil daitezen lagundu. Ikasleei 20 
minutu ut zi plangint za egiteko.

Elkarretarat ze saioan, taldet xoek, zeinek bere iradokizunak jalkiko 
dituzte.

ZURE ASTIA PLANIFIKATU: ATAZA EGITEKO ORRIA.

Hona jendeak darabilt zan teknika zenbait xede-hizkunt za lant zeko ikasge-
latik kanpo:

hit z-zerrenda bat gogoan hart zea.
gramatika-liburu bat irakurt zea.
ariketa gramatikalak egitea.
euskarazko aldizkari edo libururen bat irakurt zea.
klaseko ohar-koadernoa berridaztea eta osot zea.
Idat zitako lanaren akat sak zuzent zea.
Ikasliburuko hurrengo ikasgaia prestat zea
…
 Zure ikaskide batekin lanean jardun. Elkarri esaiozue zein iruditu zaizki-
zuen lagungarri, hala izatekotan; ondoren, klaseari jakinarazi zuek gaine-
ratutako besteak.

… Taldet xoetan arituz, hautatu ondokoetariko denbora-tarte bat:
5 minutuko tartea astean sei egunetan
eguneko ordu bat astero 5 egunetan
eguneko bi ordu astean lau egunetan.

… Zure taldet xoan, programa bat jarri azalduz zelan landu euskara eskola 
orduetatik kanpo. Aurreko zerrenda baliatu, edo bururat zen zaizun bes-
telako edozein ideia erabili. Talde bakoit zean hautatu pert sona bat, zuen 
plangint za klaseko gainerakoei agert zeko.

4.A) Jende ospet sua. Role-teknika ezagutarazteko ariketa

Igart zeko jokoa da; ikasleek jende famatuaren roletan jardungo dute.

MAILAK: oinarrizkoetatik aurrera.

IRAUPENA: 20 min.

HELBURUA: ikasleak role-play delakoaren ideiaz jabet zea. Horren ikus-
pegi ludikoa ikusaraztea haiwei.

HIZKUNT ZA: galderak, lehen aldi bukatua eta puntukaria.

FUNT ZIOAK: gertakariei eta lorpen pert sonalei buruz hit z egitea.

ANTOLAKUNT ZA: klase osoa (talde handi zein t xikiekin)

PRESTAKUNT ZA: (euskal) pert sonaia famatu eta egokien zerrenda izatea, 
zure taldea horien faltan legokeelako kasurako.

PROZEDURA:

Ikasle bakoit zak pert sonaia famatu bat aukerat zen du, bizirik zein hilda 
dagoena –beharbada klaseko aukerak kont sent suz adostu beharko lira-
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teke lehenik. Zeinek bere hautua isilpean eduki, eta horretaz gogoeta 
egingo dute, eta beraz lehen pert sonan hit z egin ahal izango dutelako 
bermea lortu behar dute.

(Aukerakoa). Jolasaren erakusgarri, pert sonaia famatu bat aukera 
dezakezu; ikasleei galdezka arit zeko eskatu, eta erant zun iezaiezu lehen 
pert sona erabiliz.

Eskatu “Pert sonaia famatua den boluntario bati, klasearen aurrera 
irteteko.

Azaldu klaseari nolako galderak egin beharko lituzketen:

“–Zein da egin duzun gauzarik garrant zit suena?
–Zure bizit za publikoak eragiten ote dio zure bizit za pribatuari?
–Zure bizit zako zein gertakari izan da esangurat suena?
–Jaso zenuen heziketak hainbesteko lorpen egiten lagundu al dizu? 
...”

Galderen konplexutasuna klasearen mailaren araberakoa izango da. Ut zi 
ikasleei zenbait minutu galderak presta dit zaten.

Ikasleek galderak prestat zen dituzten bitartean, azaldu lehen bolunta-
rioari erant zun anbiguoak; adibidez, zalant zagarria izango zaie ikasleei, 
Pasteur edo Fleming, Ghandi edo Thatcher, Hepburn edo Bergman den 
boluntarioa hasieran.

Azpimarratu galderak egin beharrekoak direla, eta, horrela, ez da igarki-
zun-jolas hut s bilakatuko.

Pert sonaiaren nortasunari buruzko ideia bat dutenean, esaiezu paper-
-t xatal batean idazteko eta zeuri emateko. Horrela jokoa ez da azkarregi 
bukatuko.

Pasatu dizkizutenean erant zun-t xatal kopuru nahikoa, jolasa eten, eta 
esan zein izan den zuzen igarri duen lehen ikaslea.

Jolasa beste “pert sonaia famatu” boluntario batekin errepikatu daiteke. 
Hizkunt za-laborategian ere egin daiteke, denek denei galdetuz.

Ariketaren jarraipena: bi modutan.

Eztabaida. Taldet xotan erabaki dezatela:

“–Zerk egin du asmaerraza pert sonaia?
–Zerk egin du eginkizun hori zaila?
–Zer nolako keinu eta jarrera gaineratu zitezkeen?...”

b. Idazlana. Esan ikasleei aukeratutako pert sonaiaren baten biografi a 
idazteko, edo berorien bizit zako pasarte bat.

ALDAERA:

Egitura zehat zagoak: horiek lant zeko erabil daitezke joko hau, adibidez:

Zaletasun eta nazkei (dislikes) buruz hit z egin:

“Zein margolari/jaki/pert sona ... duzu gogokoen/ gut xien gogoko?”
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5. Jendearen 
ideiak pizteko 

jarduerak

ETORKIZUNERAKO PLANEZ:

“–Nora joango zinateke oporretan?
–Zelan hobetuko zenituzke zure inguruko hiritarrak?
–Noiz erretiratuko zinateke bizit za publikotik?...”

c. Baldint za lant zeko:

“–Diruzorro bat behearen gainean aurkituz gero, zer egingo 
zenuke?
–Oporrak bazenitu, nolakoak aukeratuko zenituzke?
–Et xalde bat bazenu, zer landatuko zenuke?
–Arrat saldean kaleratuko bazina, zer egingo zenuke?
–Jatet xe batera joatekotan, nolakoa hautatuko zenuke?
–Liburu bat, nolakoa idat ziko zenuke?
–...”

Galdera hauek guztiak pert sonaia bakarrari egingo lit zaizkioke; eman 
dezagun Mao Tse Tung dela erant zuten duenaren pert sonaia; ihardesleak 
irudimena eta sormena baliatu beharko lituzke.

ALDAERA:

Enbaxadoreena: talde bakoit zak (5 pert sona), pert sonaia ospet su bat 
irudikatuko duen euretariko bat aukeratu, zehaztu bit za bere ezauga-
rriak eta bihoa beste taldeetara. Nor den igarriz gero taldet xoan gera-
tuko da enbaxadorea; horrela, enbaxadorea galdutako taldeak beste bat 
hautatu beharko du. Jolasa, taldet xo bat deuseztatutakoan bukatuko da, 
edo guztiz murriztuta dagoenean, bestela. Zenbat eta taldet xo gehiago, 
hobe.

ALDAERA:

Bizit za dramatikoak. Bi atal joko honek: mimoa/mint zasaioa. Bizit za 
dramatikoa izan duten pert sonaiak gogorat zeko eskatu taldeari. 
Adibidet zat, bat zuk eraman klasera: Archimedes, Kennedy, Mari Callas, 
Mata Hari, Isaac Newton ... Galderak –mint za-saioa– hasierako jokoan 
(edo 1. aldaeran) bezala egingo dira. Ebaluazio positiboa erabili, batez 
ere boluntario uzkurrenekin.

ALDAERA.

Lanbideak. Aurreko jolas guztiak erabil daitezke lanbideak pert sonaien 
ordez jarrita… Paper-t xatalak banatu diezazkiekezu ikasleei lanbideen 
izenarekin.

5.A) Auzotar, ez lit zaizuke axola ...?

Ikasleek euren auzokoei kexatu egiten zaizkie gogaitarazten eta ernega-
razten ari bait zaizkie.

MAILAK: erdikoetatik aurrerakoak.

IRAUPENA: 15 min.
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HELBURUA: role-play bat eskaint zea ikasleei behar besteko jariotasuna 
izateko erraztasunak emanda.

Hizkera eta funt zioak: eskabide gizabidet suak, barkamen eskeak eta 
iradokizunak.

ANTOLAKUNT ZA: binaka/hirunaka.

PRESTAKUNT ZA: t xartel zenbait prestatu, klase erdirako A letraz marka-
tuta, eta beste erdirako B letraz markatutakoak.

GAIA: harremanak, hiria, et xea

AURRE-BEROKETA: 

Testut xo hau irakurri Britainiako et xebizit zetako auzotarrei buruzko 
jarrerez. Ba al dago alderik Britainiakoen jarreren eta zuen herrialde-
koenen artean? Eta ikasleen banakako ezberdintasunak edo bereizgarririk?

BRITAINIAKO AUZOTARREN JARREREZ

Ia inkestatuen erdiek, izenez, beren hamaika auzotar edo gehiago eza-
gut zen dituzte. Laurdenek 20tik gora ezagut zen dituzte.

Lagineko gehienek beren auzokoez uste edo irit zi ona dute. Hamarretik 
bederat zik, auzoa adiskidet sua dela derit zote. Ehuneko 5ek soilik uste 
du sudurluzea eta kuxkuxeroa dela.%3k harroput zak eta snob-ak derit ze 
auzokoei.

Helduen %86k joan deneko urtean zerbait egin dute auzotarren bati 
lagunt zeko. Bat zuek era bateko edo besteko mesedeak egin dituzte.

5etik 1ek dio azken bi urteotan arazoren bat izan dutela. Gainerakoek 
kexu bat ere ez dute izan.

5etik 3k hit z egiten du egunean behin auzotarrekin. 10etik 1ek soilik dio 
auzotarren batekin hit z egiten duela astean behin.

PROZEDURA: 

zure ikasleengandik jaso eta jarri arbelean, zure auzokoari kexua adie-
razteko dukezun edozein arrazoi: jaiak, irrati ozenak, eta brikolaje-
-zaleak direla-eta; guztiarekin ere, ikasleak bult zatuko ditugu bestelako 
arrazoi zenbait birgogora dit zaten.

Klasea banatu bikoteetan. A eta B ikasleak.
Bikote bakoit zari esan arbeleko aukera bat hart zeko.
Klasean ibili eginkizuna t xiri-t xiri doala ikusteko
Egoera bat bukatutakoan, beste bati ekin diezaiokete.

JARRAIPENAK:

Jarraipena: Klase osoarekin lan eginez, auzoko onen arau-zerrenda 
baliz ko batez galdetu; hau da, zer egin beharko lukeen jendeak eta zer 
ez. Zerrenda bat jarri arbelean, eta hasi eztabaida.

JARRAIPENA: Esan ikasleei kexu-gutuna idazteko egoerak ez badu hobera 
egin astebete edo igarota.
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A ROL-T XARTELA

Gizabidez kexa zaitez. Eman arrazoiak adieraziz oso garrant zit sua dela zu 
ernegarazia ez izatea, esaterako, lo egin behar duzulako goiz jaiki behar 
baituzu egunero; edo ondoezik bait zaude; zeure musika ezin baituzu 
ent zun, e. a. Gizabidet su eta adiskidet su iraun, zure auzotarrak lagunt zeko 
trazarik ez badu.

B ROL-T XARTELA

Barkamena eskatu zure auzotarrari gogait eraztegatik. Azaldu iezaiozu, 
edozer delarik ere, zergatik ezin diozun ut zi egiten ari zarenari. 
Iradokizunak egin zure auzokoari lagunt zeko, adibidez, ez-ent zuteko bela-
rritakoak aipatu, gelak soinuetatik babestea aholkatu…; eskaiozu ospa-
kizunera etort zeko, bere ohiturak moldat zeko eskatu. Gizabidet su eta 
lagunkoi agertu zaitez, baina ez amorerik eman zure ohiturak aldat zeari 
dagokionean.

B.1. Role-play funt zionalak

Aurreko jardueran oinarriturik, hona bestelako aplikazio bat zuk.

MAILAK: oinarrizkoetatik gorakoak.

IRAUPENA: 15 minutu.

HELBURUA: ikasleen erant zunak garat zea egoera bakunetan.

ANTOLAKUNT ZA:: binaka edo hirunaka

PRESTAKUNT ZA: rolak zehazteko t xartelak prestatu beharko dituzu. 
Gatazka elementu bat t xertatu.

AURRETIKO BEROKETA: inolakorik ez; maizenean aurreko klaseko lanare-
kin lotuta egingo ditugu.

(ikus egokiak diren zure klaseetarako)

5.B) Kazetariaren ikerketa

Ikasleek greba bati buruzkoak irakurri eta irudikatu dezatela greban 
dagoen pert sonaia bat kazetari batek galdekat zen duenean.

MAILAK: erdikoetatik aurrera.

IRAUPENA: 40 minutu

HELBURUA: ikasleak bult zat zea irakurri duten eta oharretan laburtu duten 
informazioa erabilita ahoz bat-batean jardutera.

HIZKUNT ZA: funt zioak; galderak egitea, aldarrikapenak adieraztea. 

HIZTEGIA: lana eta grebak.

ANTOLAKUNT ZA: binaka edo hirunaka

PRESTAKUNT ZA: bizpahiru egunkari/aldizkari/webgunetako artikuluak 
beharko dituzu.
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GAIA: lana, harremanak

AURREKO LANA: ideia-jasa bat egin klasean galdetuz ikasleei zergatik egi-
ten duten greba pert sonek. Arrazoien zerrenda jarri arbelean, gero erabil 
dit zagun ariketa nagusian.

PROZEDURA:

1. Ikasleak binaka edo hirunaka banatu.

2. Artikulu diferenteak banatu, informazio ale beste ikasleri.

3. Eskaiezu irakurt zeko eta oharrak jasot zeko (agian, et xeko lan gisa).

4. (aukeran) taldeari galdetu zeint zuk diren ariketan beharko dituzten 
galdera motak, bai kazetariarenak:

- Grebak zenbat iraungo du?
- Zer eskat zen duzue?
- Ba al dago onart zeko prest zaudeten gut xienekorik?

Eta baita grebalariarenak ere:

- Nahi duguna zera da: …
- Ezin dugu onartu …
- Negoziazio mahiaren bileraren ondotik…

5. Eska iezaiezu ikasleari/ei, informazioetan jokat zeko greban mur-
gilduta dagoen pert sonaiaren baten papera haren berri irakurri baitute. 
Beste bat/bat zuk kazetariarena jokatuko dute.

JARRAIPENA:

Klasea bere osotasunean eztabaidan hasiko da. Nork egiten du greba? 
Zergatik? Zenbat iraun ohi dute? Nork jasaten ditu ondorioak gehien? 
Modu eraginkorra al dira langileek nahi dutena lort zeko? Talde t xikie-
tan puntuok eztabaida dit zakete, eta gero talde nagusiak ondorioen berri 
izango du.

OHARRAK:

1. Prozeduraren laugarren puntutik aurrera, ikasleek euren artikuluak 
ostenduko dituzte –ez da komeni ibilt zea artikuluak irakurri eta iraku-
rri informazioa bila; inolako informazioa faltan badute, asma dezatela

2. Artikuluen luzerak diferenteak izan daitezke, luzeena ikasle aurrera-
tuagoari eman.

3. Jarduera hau behin eta berriz egin daiteke, edukia bakoit zean ezber-
dina izanik.

ALDAERAK.

Beste zenbait gai ere erabili litezke, gaiarekin lotutako artikuluak balia-
tuz gero: film zuzendariak filmen bat egiteaz arit zeko; kart zelako-
-jagoleak espet xearen baldint zez arit zeko; ikasleak campuseko euren 
eskakizunez arit zeko; eskolako tutoreek eskolako istiluez arit zeko…
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MATERIALA: bizpahiru artikulu orriaren alde bateko luzerakoak gehie-
nez, greba edo bestelako kinka batez dihardutenak, mass-medietatik 
atereak.

5.C) Eztabaida: zooak ankerrak ote?

Ikasleek ikuspuntu desberdinak adierazteko artikulu zenbait irakurriko 
dituzte, eta bertako irit ziak eurenganatuko dituzte haiekin bat baletoz 
bezala sortuko dugun eztabaida baten barruan.

MAILA: erdikoetatik aurrerakoak

IRAUPENA: 30 minutu

HELBURUA: eurena ez den ikusmolde bat era koherentean azalt zea ikas-
leek. Bat-bateko eztabaida baterako esparrua zehaztea.

HIZKUNT ZAREN FUNT ZIOAK: ados agert zea, desadostasuna adieraztea, 
irit zia ematea.

ANTOLAKUNT ZA: 3-5 ikasleko taldeak

PRESTAKUNT ZA: bi testu fotokopiat zea; hoberena aditu birena, euren 
kurrikulua agert zen bada, hobe.

AURREKO BEROKETA: erakut siozu klaseari kaiolatutako eta basoan dabilen 
abere banaren argazkiak. Bat-bateko erant zunak elizitatu ikasleengandik 
eta galdetu honelako itaunak:

- Inoiz egon zara zoo batean?
- Zooak onesten al dituzu?
- Pasadizorik ba al duzu honetaz, ala zure jarrera aldezteko beste-

lako auturik?

PROZEDURA:

1. Taldekatu ikasleak kopuruaren arabera. Ondoen hirunaka: A 
mint zalaria, B mint zalaria eta gai-jart zailea. A eta B mint zalariak 
bikoiztu egin litezke.

2. Bi pert sonaiaren ikusmolde autobiografi koak banatu; adibidez, A-ri 
zooen aldeko zoologoaren aldeko artikulua eta, B-ri animaliak oiha-
nean bizit zearen aldeko aktoresarena. Gai-jart zaileak bi biak iraku-
rriko ditu eztabaida gidat zeko gaitasuna izateko.

3. A eta B-ri eskatu testu bakoit zeko xehetasun biografi koak irakurri, eta 
eurekin identifi kat zeko eskatu.

4. Gai-jart zailea prestatu ezazu solaskideak aurkez dit zan eta artiku-
luetako eztabaidak puntuz-puntu egin dezan aurrera. Ohiturarik ez 
badute horrelakoetarako, ikasle bakoit zak bere ikusmoldea azal 
dezala eta horrela eztabaida berez sortuko lit zateke.

5. Bukat zeko ohar-t xatal bat eman gai-jart zaileari denbora-muga hurbil 
dagoela adieraziz eta bukatu behar dela.
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JARRAIPENA I:

Eztabaida hasi galdera hauek eginez:

- Inork bere irit zia aldatu al du eztabaidaren indarrez?

- Norbaiten argudiaketa aipat zeko modukoa izan al da? Zein?

JARRAIPENA II:

Ikasleek taldeka eginkizun hau jorratuko dute:

Diseinatu behar dute Afrikako bizit za basatiko parke bat non abereak 
euren habitat naturalean behatu ahal izango diren.

ALDAERAK:

Beste zenbait gai: Auto-stopa arriskut sua al da? Pelikula/liburu bat; 
eraikunt za berri bat…

Gai sinpleago bat ahotan hartuta ant zeko eztabaidak sor daitezke. 
Adibidez irit zi kontrajarriko gutunak jaso daitezke zuzendariarent zako 
gutunen ataletatik. “Administrazioa euskaraz” aldizkariko “Debate edo 
irit zi bilketak” ere ustiatu daitezke. Argiako Larrun gehigarritik akaso, 
blogetatik, Sustatu posta zerrendatik…

Bibliografi a

Nolasco, R. eta L. Arthur. 1987. Conversation. 
Oxford University Press.
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HIZPIDEren 
esparruak

1 HIZPIDEk, euskalduntze eta alfabetagintzaren alorrean diharduenez 
gero, ama-hizkuntza (alfabetatze) eta bigarren hizkuntzen irakaskunt-
zarekin zerikusirik duten zientziak ditu berezko esparru. Horregatik 
Psikolinguistika, Linguistika aplikatu, Soziolinguistika, Andragogia 
eta Pedagogiaren inguruan idatzitako artikuluak emango ditu argitara, 
beti ere irakurleen ezagupena sendotu eta guztion arteko eztabaida 
emankorra sortarazi eta informazio esanguratsua emateko asmoz.

HIZPIDErako langaiak

Hauexek ditugu, besteak beste, HIZPIDEn jorra daitezkeen zenbait gai:

* Geure hizkuntzari buruzko artikuluak eguneroko jardunean euskara-
-irakasleari lagungarri gerta dakizkiokeenak; besteak beste, gramatika/
hiztegia/ahoskera/doinuera/ komunikazioko erabilera-alorrei dagokie-
nez. Azalpenak erraz ulertzeko moduan emango dira, baina sinpleke-
riatan erori gabe. Bestalde, baieztapen kategorikoak tentuz bota edo 
erabat saihestu beharko lirateke. HIZPIDEk euskararen hainbat alderdi 
bitxi, labainkor eta korapilatsuri buruzko galderak ere gogo onez argi-
taratuko ditu, irakurleak erantzutera sustatzeko asmoz.

* Euskal kultura eta literatura.
* Alderdi teorikoak, ikerketak eta esperimentuak (irakurleentzako arrotz 

gerta daitezkeen azalpen estatistikoak oharren bidez argituko dira).
* Hizkuntz ikaskuntza/irakaskuntzarako hurbilpenak.
* Metodoak.
* Syllabusak.
* Programazioa.
* Ebaluazioa.
* Teknikak, ideia praktiko, burutazio emankor eta beste hainbat iradoki-

zun (joko, ariketa eta beste edozein errezeta didaktiko).
* Baliabide didaktikoak.
* Lau trebetasunak.
* Talde-dinamika.
* Ikaslearen ezaugarriak.
* Ikaslea eta euskara ikasteko esparru informalak.
* Erabilera.
* Ikastegiaren antolaketa.
* Errezentsioak.
* Elkarrizketak (liburu, metodo, material didaktikoa sortu edota beste-

lako ekarpenak egin dituztenekin).

Artikulugileentzako irizpideak
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Helduez beste

Laburpenak

Luzera

Artikuluaren 
euskarriak

Oharrak

Erreferentziak 
testuaren barnean

Bibliografia

Liburua

* Iritziak (euskararen irakaskuntzan gertatzen diren joera/praktikei 
buruz, HIZPIDEn argitaratutako artikuluei buruz).

* Euskara-irakasleen artean elkarlana sortuko duten ekarpenak.

2 HIZPIDEk helduen euskalduntze- eta alfabetatze-eremuei buruzko 
ekarpenak hobetsi arren, ez ditu inondik ere helduez beste gizatal-
deekin aritzen direnenak baztertuko, baldin eta egoera ezberdinetan 
aritzen direnentzat ere baliagarri bezain interesgarri gertatzen badira.

3 Artikuluak euskaraz idatziak izango dira. Eta hasieran, titulua eta 
egilearen izenarekin batera, euskarazko laburpenak emango dira. 
Laburpenok ehun hitz ingurukoak izango dira, bertan artikuluaren 
mamia era inpertsonalean emango delarik.

4 Artikuluaren luzera 15 bat orrialdeartekoa izango da. Hala ere, 5-10 
orrialdetakoak hobetsiko dira. Orrialdetzat 70 espaziotako 30 lerroko 
idazkia jotzen da.

5 Artikuluak paperezko ohiko formatoan aurkeztuko dira. Horrekin 
batera disketea ere ekarriko da zein testu-prozesadoretan idatzia 
den, dokumentuaren titulua eta egilea zein den ere etiketan zehaztuz. 
Edozein testu-prozesadore erabil daiteke nahiz eta Microsoft-en Word 
testu-prozesadorearen zeinahi bertsio hobesten den.

6 Artikuluan zehar oharrik egin nahi bada, asteriskoa (*) erabiliko da, 
eta oharra dagokion orrialdearen behealdean joango da. Hiru ohar 
baino gehiago egiten badira artikulu osoan, zenbatu egingo dira oha-
rrok eta artikuluaren bukaeran emango, bibliografiaren aurretik.

7 Testuaren barnean, egileen erreferentziak era honetara emango dira: 
Scovel-ek (1978) dioenari jarraiki... edo (Terrel, 1992: 161).

8 Bibliografia artikuluaren bukaeran emango da era honetara:

– Egile bakarra denean
 Siguán, M. 1996. La Europa de las lenguas. Madrid: Alianza Editorial.

– Bi egile direnean
 Jonassen, D., Grabowski, B. 1993. Handbook of individual differen-

ces, learning and instruction. Hillsdale, NJ: Lawrence Erbaulm.

– Hiru egile baino gehiago direnean
 Bidart, P. et alii. 1995. Zuberoako historia. Donostia: Gaiak.
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Aldizkari-artikulua

Liburu-artikulua

Irudiak

Era errazean

Zuzendaritzaren 
esku

Eta beste

Fulcher, G. 1996. Testing Tasks: Issues in Task Design and the Group 
Oral. Language Testing 13/1: 23-51.

Haristchelhar, J. 1988. Le basque. Une langue résistant. In G. Vermes 
(ed.), Vingt-cinc communautés linguistiques en France. Paris: 
L’Harmattan, 87-104.

9 Artikulua irakurterrazagoa egiten lagunduko duten marrazki, argazki, 
diagrama eta horrelakoak gogo onez hartuko dira. Erreproduzitzeko 
materialak kalitate onekoa izan behar du.

10 Artikulua ahalik eta argien aurkezteko moduan egituratuko da, zailta-
sunak irakurlearen mesedetan sahiestuz.

11 HIZPIDEren Zuzendaritzak aukeratuko jasotako artikuluetako zein 
eta zein zenbakitan argitara eman ere.

12 Argitaratzen diren lanen egileek aldizkariaren ale bana jasoko dute.

13 Artikuluak honako helbide honetara bidaliko dira:

HABE
Hizpide aldizkaria
Vitoria-Gasteiz, 3
20018 Donostia 





Eleaniztasunean espezializatu-
tako liburutegia
40.000 liburu, 663 aldizkari, 700 DVD, 
CD-Rom-ak
1  Espezializazio arloak: hizkunt zen didak-

tika (lehen eta bigarren hizkunt za), sozio-
linguistika, psikolinguistika, hizkunt zak 
eta hezkunt za sistemak

2  Euskarazko atala: euskarazko produkzio 
osoa

3  Hizkunt zak i(ra)kasteko materialak: eus-
kara, ingelesa, frant sesa, t xinera, ara-
biera eta beste asko

Zerbit zuak
Katalogo orokorra (35.000 erregistro): 
http://www.habe.euskadi.net/liburutegia
Aldizkariak on-line
Mailegu zerbit zu arrunta
Mailegu zerbit zua Udal Liburutegien bidez
Mailegu zerbit zua HABEren Bilbo eta 
Gasteizko bulegoen bidez
Alertak zerbit zua
Informazio bibliografi koa
Bisita gidatuak

Informazio gehiago edo gurekin 
harremanetan jart zeko

HABE Liburutegia
Vitoria-Gasteiz, 3
20018 Donostia
Tel.: 943 022 604/602
Fax: 943 022 601

e-postak: 

liburutegi@habe.org (orokorra)
maileguak@habe.org (maileguei buruz)
Web-a: http://www.habe.euskadi.net/
liburutegia








