


Xedeak
HIZPIDE euskalduntze-alfabetatzearen aldizkaria bi
erernu horietan dihardutenei edo horiekin lanbidez
ko loturarik dutenei zuzendua dago, helduen euska
ra-irakasleei batipat. Lauhilabetekari honek ama
-hizkuntza eta bigarren hizkuntzen irakaskuntzare
kin zerikusirik duten zientzi arloak ditu berezko
esparru (Psikolinguistika, Linguistika aplikatua,
Andragogia/Pedagogia, Soziolinguistika) eta hiz
kuntzen irakaskuntzan/alfabetatze-gaietan teoría,
teknika eta ikerketak ezagutaraztea helburu nagusi.
HIZPIDEk teoria aplikatua eta praktikaren arteko
oreka lortu nahi du, arestian aipaturiko zientziak eta
klaseko mundua uztartzeko zubi izan, aplikatua bai
ta argitalpenaren orientabidea. Ez da lan makala
informazio aberatsa eta nork bere burua hobeto
prestatzeko lantresnak eskaintzea eta ideiak elkar
trukatzeko eztabaidagune ireki, jori eta bizia izatea.
Ba, horixe du HIZPIDEk erronka. Amaitzeko, esan
HIZP/DEren. zuzendaritza ez dela artikuluetan ager
tzen diren iritzi eta ideien erantzule.

HIZPIDErako /ankidetzak
HIZPIDEk gogo onez hartzen ditu helduen euskal
duntze eta alfabetatzearen arazoari behar bezala
aurre egiteko lagun dezaketen ekarpenak. Bertara
bidalitako lanek, aldizkariaren orientabidea gogoan
hartuz, zerikusi handia izan behar dute euskaldun
tze/alfa betatzegintzak egunero eta gertutik bizi
dituzten gorabeherekin. Helduen euskalduntze- eta
alfabetatze-erernuei buruzko ekarpenak nahiago
izan arren, aldizkariak ez ditu inondik ere helduez
beste gizataldeekin aritzen direnenak baztertzen,
baldin eta beste egoera ezberdinetan aritzen dire
nentzat ere bal iagarri eta interesgarriak gertatzen
badira.

Lanak taxutzerakoan "Artikulugileentzako iriz
pideak" izeneko idazkia hartu behar da kontuan.
Berau urteroko lehendabiziko alean emango da argi
tara.

HIZPIDEk hemendik dei egíten die euskara-ar
loan Jan egiten duten irakasle, hizkuntz eta hezkuntz
teknikari , euskara-ard urad un eta unibertsi tate-alo
rreko ikertzaileei, aldizkarian esku har dezaten.
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dugun gai horixe landuko du Laura Cerdan-ek bere artikuluan.
Izenburua: Hitzik gabeko komunikazioak irakaslearen diskurtsoan eta
ikasgelan duen eragina.

Beste iturrietatik= Rod Ellis-ekin egindako elkarrizketa bat ekarri dugu
Hizpideren orrialdeetara, gure testuingururako ere mutatis mutandis
zeresana baduelakoan. BHEren arloan ikertzeak ingelesaren irakaskun
tzari zein ekarpen egin, egiten eta egingo dion aztertzen du solasean
zehar Ellis-ek. Arreta berezia eskaintzen dio hizkuntzak ikastean grama
tikak duen egitekoari, eta baita horren irakaskuntzari ere. Ellis-en ustez,
BHEren gainean nagusi diren ikuskerak zapuztu gabe ere plantea daite
ke gramatikaren irakaskuntza.

Sail honetan bertan, Ellis-ek aurreko artikuluan esandakoei erantzutera
dator Diana Hopkins eta Mark Nettle-ren lana: Bigarren Hizkuntzaren
Eskurapenaren Ikerketak: Rod Ellis-i erantzunez. Bi irakasle horien
ustez, Ellis-en proposamenak guztiz aintzat hartzekoak badira ere, ondo
gogoan hartzekoa da, era berean, Ellis-en ikuspegia, gramatikaren ira
kaskuntza irakasteari dagokiona, ez dela batere berria gaur eguneko hiz
kuntz ikasgeletan. Autoreok, gramatikaren kontzientzia piztea, argibi
deak eskatzea eta atazen motibazioa izango dituzte mintzagai berezi.

Segidan, Chris Kennedy-k irakaslearen garapen eta berriztapenaz jar
dungo du. Aldaketarako estrategiak azaltzearekin batera, kasu praktiko
baten deskribapena ere eskainiko digu.

Azkenik, arreta osoa merezi duen gai bat dakargu: hutsegiteen zuzenke
ta. Horixe du, hain zuzen ere, Keith Johnson-ek idatzi duen artikuluak
izenburua eta mamia. Teoría korapilatsuak alde batera utzita, hizkuntz
irakaslearen eguneroko lana kontuan hartu eta ikasleen hutsegiteei eta
erroreei ere -bereiztu egiten baititu- aurre nola egin arakatzen du Keith
Jonshon-ek, argibideak emanez etajardunbideak iradokiz.

Liburuak eta aldizkariak sailaz gain, aldizkariko 38, 39 eta 40. zenba
kien aurkibideak ere eskaintzen ditugu egileka.

2 Aurkezpena



Aurkezpena

Hona hemen HIZPIDE aldizkariaren XV. urteko azken zenbaki horren
marrua.
Gela irekia= Lau artikulu dituzu Gela irekian oraingoan. Laurak hel
duei euskara irakasten eskarrnentua duten artikulugileek idatziak.
Lehenen.goak Kurriku~1 berria euskaltegiko atea joka: metodologia (JI)
du izenburu eta Joxe Belmonteren eskutik datorkigu. Aurreko alean,
39-:-ta'n,keÍoako1uctal-euskaltegian darabilten kurrikulu berriaren pro
gramazioa aztértu""zuen artikulugileak. Metodologiaren atala jorratuko
du'°raingo~., r
Segida~, Entzumena lantzeko ariketen gaineko zenbait gogoeta izenbu
ruko la6"a dator. Gaizka Aurtenetxek, Maribi Zubiagak, Ainhoa
¡.
Zarandonak eta Rafa Ugaldek hausnarketa egiten dute entzumena lan-
tzeÍo erabiltzen dituzten ariketez. Hasierako gogoeta horren ondorioz,
haclbat ariketa sortu, ikasgelan erabili eta her zer gertatu den behatu
ondoren, ariketen balorazioa egin dute. Egileen iritzia da ariketa-ere
ctJak sortzeak baino gehiago merezi izan duela ikasgelan ariketek nola
"funtzionatu duten behatu, aztertu eta irakasleen artean horren gainean
eztabaida egiteak., .
Ildo beretik dihardute Idazmena lantzen: esperientzia bat paratu duten
.Maribi Jaiok, Eguzkiñe Arbuluk eta Maribi Zubiagak. Hiru ardatz
bereizten dituzte idazmena lantzekoan: zertaz idatzi, nota idatzi eta
batetik besterako jauzia nola egin; hots, biak uztartzeko teknikak zein
diren eta horiek nola ustiatu. Artikulugileek ikasprozesu osoa aintzat
harturik idatzi dute lana, urratsak oro kontuan harturik, alegia.

Nola erabili kantak ikasgelan euskara ikasteko: zenbait gogoeta eta ari
keta bat artikuluarekin amaitzen dugu oraingo alearen Gela irekia saila,
Lanaren egilea, Gaizka Aurtenetxe, aurreko bi artikuluak idatzi dituzte
nak bezala, gogoeta egin eta ariketa-eredu bat proposatzera dator.
Kanten erabilera du aztergai oraingoan.

Euskararen kutxa= Kasuak eta posposizioak: deklinabide eta postposi
ziobidea artikulua Andolin Eguzkitzaren eskutik datorkigu, deklinabi
dea, postposizioak, kasuak ... zer diren eta nola funtzionatzen duten
aztertu eta horiek guztiak era logiko batez sailkatzeko ahalegina eskai
niz.
Bestelako lankidetzak= Badu bere pisua ez-hitzezko komunikazioak
gizakion harremanetan: begirada, imintzioa, mugimendua ... inforrnazio
-emaile baitira neurri batean nahiz bestean. Gizakia etengabe ari da zer
bait komunikatzen, are isilik dagoenean ere. Maíz samar ahaztuxea
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