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Xedeak
HIZPIDE euskalduntze-alfabetatzearen aldizkaria bi
eremu horietan dihardutenei edo horiekin lanbidezko
loturarik dutenei zuzendua dago, helduen euskara-ira-
kasleei batik bat. Lau hilabetekari honek ama-hiz-
kuntza eta bigarren hizkuntzen irakaskuntzarekin
zerikusirik duten zientzi arloak ditu berezko esparru
(Psikolinguistika, Linguistika aplikatua, Andragogia/
Pedagogia, Soziolinguistika) eta hizkuntzen irakas-
kuntzan/alfabetatze-gaietan teoria, teknika eta ikerke-
tak ezagutaraztea helburu nagusi. HIZPIDEk teoria
aplikatuaren eta praktikaren arteko oreka lortu nahi
du, arestian aipaturiko zientziak eta klaseko mundua
uztartzeko zubi izan, aplikatua baita argitalpenaren
orientabidea. Ez da lan makala informazio aberatsa
eta nork bere burua hobeto prestatzeko lantresnak
eskaintzea eta ideiak elkartrukatzeko eztabaidagune
ireki, jori eta bizia izatea. Ba, horixe du HIZPIDEk
erronka. Amaitzeko, esan HIZPIDEren zuzendaritza
ez dela artikuluetan agertzen diren iritzi eta ideien
erantzule.

HIZPIDErako lankidetzak
HIZPIDEk gogo onez hartzen ditu helduen euskaldun-
tze eta alfabetatzearen arazoari behar bezala erantzute-
ko lagun dezaketen ekarpenak. Bertara bidalitako lanek,
aldizkariaren orientabidea gogoan hartuz, zerikusi han-
dia izan behar dute euskalduntze/alfabetatzegintzak
egunero eta gertutik bizi dituzten gorabeherekin.
Helduen euskalduntze- eta alfabetatze-eremuei buruzko
ekarpenak nahiago izan arren, aldizkariak ez ditu inon-
dik ere helduez beste gizataldeekin aritzen direnenak
baztertzen, baldin eta beste egoera ezberdinetan aritzen
direnentzat ere baliagarri eta interesgarriak gertatzen
badira.

Lanak taxutzerakoan “Artikulugileentzako irizpi-
deak” izeneko idazkia hartu behar da kontuan. Berau
urteroko lehendabiziko alean emango da argitara.

HIZPIDEk hemendik dei egiten die euskara-arlo-
an lan egiten duten irakasle, hizkuntz eta hezkuntz
teknikari, euskara-arduradun eta unibertsitate-alorre-
ko ikertzaileei, aldizkarian esku har dezaten.
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Aurkezpena

Eskuartean duzu, irakurle, Hizpide aldizkariaren 76. alea. Begira diezaie-
gun, ohi bezala, aleak dakart zan artikuluei.

Monografía.− Lehenengo artikuluaren izenburua da “Glosategia Moodle 
plataforman: erabilera didaktikoa”. Artikulu hori María José Lasheras 
HABEko teknikariak idat zi du. Berak dioskunez, “glosategia hiztegi 
modukoa da, baina askoz t xikiagoa. Hiztegietan ahot s guztiak aurki 
dit zakegu. Glosategiak, berriz, lexiko berezitua bilt zen du. Glosategietan, 
hiztegietan bezala, hit zak alfabetoaren araberako hurrenkeran datoz”. 

Glosategia Moodle-k eskaint zen dituen tresnetako bat da. Izan ere, gero 
eta emankorragoa da teknologia berrien bidea hizkunt zen irakaskunt zan. 
Gero eta ezagunagoa da, halaber, Moodle euskarri telematikoa forma-
zioaren alorrean. Helduen euskaldunt ze-alfabetat zean diharduten irakas-
leek ere ondo baino hobeto ezagut zen dute jadanik Moodle euskarria, 
hit zetik hort zera erabilt zen baitute on-line ikastaroei jarrait zeko nahiz, 
aztert zaile arit zen direnean, ebaluazio-lanak burut zeko ere. 

Artikulugileak glosategiaren nondik norako nagusiak azalt zeaz gain 
lexikoa lant zeko hainbat jardunbide ere eskaint zen ditu bertan.

Moodle bidezko glosategiak era guztietako zerrendak egiteko aukera 
ematen du eta erraza da sort zen eta sarrerak eransten. Alderdi estetikotik 
ere, nahierara antola daiteke edizio-lanak ez baitu aparteko zailtasunik: 
letra-tipoak, tamainak, koloreak, argazkiak… Eta bilat zaileari esker ere 
noiznahi dira eskuragarri bertan metaturiko informazio-aleak. 

María José Lasherasek era ulerterrazean azalt zen ditu Glosategiak 
eskaint zen dituen baliabideak pantailan bertan ikus daitezkeen irudiak eta 
testuak artikuluan sartuz eta horiei buruzko azalpenak emanez. 

Bestelako lankidet zak.− Teknologia berrien ildotik jarraituz, bada horie-
tan atal bat Iñaki Murua HABEko teknikariaren arreta piztu duena. Hor 
ditugu Facebook, Tuenti, Neurona, Dejaboo.net, Sonico, besteak beste. 
Artikulugileak berak dioenez, 600 miloi erabilt zaile daude jadanik 
Facebook sare ezagunean. Eta egunez egun ari da kopuru hori hazten, 
Bistan da, komunikazio-era berriak ari dira hedat zen Internet bidezko 
sare sozialen eraginez.

Gaur egun pert sona batek inoiz aurrez aurre ikusi ez duen laguna ere 
izan dezake adiskide. Eta sarearen bidezko “koadrilak” ere sor dai-
tezke. Nolako eragina dute aldaketa horiek guztiek komunikazioan? Eta 
hizkunt zan? 
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Artikulugileak gaira hurbilt zen gaitu. Balioet si egiten du teknologia 
berrien ekarpena komunikazioaren alorrean. Bere ustez, pert sonen arteko 
harremanen aberastea da ondorioetako bat. Hala ere, iradokit zen duenez, 
komeni da argi bereiztea zer den bitarteko eta zer helburu. Horregatik, 
sena, zuhurt zia, baloreak… ezinbesteko bidaide dira hemen. Artikuluaren 
izenburua: Sen onez Interneteko it sasoetan.

Hurrengo artikulua, Katalunian, Pompeu Fabra unibert sitatean, gaztela-
nia irakasten diharduen Ernesto Martin Peris adituaren eskutik datorkigu. 
Artikuluaren izenburua da: Ikaslea hizkunt zaren erabilt zaile gisa: ikas-
gelako praktikak hizkunt zen irakaskunt zan. Aspaldian da aldarrikatua 
gizakiaren izaera sozialak ikasteko prozesu orotan duen eragina. 

Gizakiok gaur egun dakiguna eta munduaz dugun ikuskera giza harre-
manei zor zaizkie hein handi batean. Jaio eta hil arteko ibilbidea ahaide, 
adiskide eta lagunen konpainian egiten da nagusiki. H1 ere horrela ikasi 
genuen gurasoen lagunt zaz. 

Gure izaera sozialari esker inoiz bizi izan ez ditugun esperient zien jabe 
egin gaitezke. Eta guk ere jakinaraz diezaiokegu lagun hurkoari berak 
inoiz bizi izan ez duenaren edo oraindik ez dakienaren berri. 

Funt sezko tresna da prozesu horretan hizkunt za. Soziokonstruktibismoa 
eta teoria soziokulturalak lagun, artikuluaren egileak bi alderdiei begi-
rat zen die: hizkunt zari, eta, gizakion arteko harreman sozialei, elkarre-
raginari, alegia. Bi ardat z horiek H2 ikastearekin duten loturaz gogoeta 
xehea egiten du. Merezi duen artikulua da ezbairik gabe.

Hurrengo artikuluaren izenburua da “Kalitaztezko prozesuak eta kali-
tezko azterketak”. Aint zane Ibarzabal irakasleak idat zi du. Zabal hedatu 
da Europan barrena “Hizkunt zen ikaskunt za, irakaskunt za eta ebalua-
ziorako Europako Erreferent zia Marko Bateratua”. Euskarazko bert sioa 
2005ean eman zen argitara. A1, A2, B1, B2, C1 eta C2 sailkapena erre-
ferent zia ezaguna da euskaldunt ze-alfabetat zearen alorrean. Eta beste 
horrenbeste gertat zen da maila horietako bakoit za zedarrit zeko asmoz 
egindako hizkunt za portaeren deskribapenei dagokienez ere. 

Oinarrizko dokumentu horren ildotik beste hainbat lan ere plazaratu dira. 
Horietako bat da “Relating Language Examinations to the Common 
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment (CEFR)”. Eskuliburu hori 2009an plazaratu zen. Eta tresna 
lagungarri bilakatu da Europan hizkunt za-ebaluazioaren alorrean dihar-
dutenen artean. Artikulu honetan, eskuliburuaren nondik norakoen berri 
ematen du artikulugileak, azterketak sortu eta aplikat zeko prozesuan 
aint zat hartu beharreko alderdiei erreparatuz.

Horra hor, bada, irakurle, alearen mamia. Hizpidek probet xuzkoa izan 
dakizula opa dizu.
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Sarrera

HIZPIDE 76 (2011), 3-35 orr.

Glosategia Moodle 
plataforman: erabilera 
didaktikoa

María José Lasheras

Gero eta emankorragoa da teknologia berrien bidea hizkunt zen irakas-
kunt zan. Eta ezaguna da euskaldunt ze-alfabetat zearen alorrean Moodle 
euskarri telematikoa. Euskarri hori komunikazio-gune aparta da. Asko 
dira euskara-irakasleak Moodle bidezko ikastaroren bati jarraitu diote-
nak baita ebaluazio-deialdietan aztert zaile jardun eta aurretiazko bate-
rat ze-saioetan parte hart zen dutenak ere. Moodle ez da produktu it xia 
aldizka-aldizka ari baita aldat zen, berrit zen eta baliabide gehiagoz 
hornit zen. 

Oraingoan, Moodle-ek eskaint zen duen beste aukera baten berri emango 
du artikulugileak: glosategia. Glosategia hiztegi modukoa da baina 
neurri apalagokoa. Artikuluan, glosategiaren nondik norako nagusiak 
azalt zeaz gain lexikoa lant zeko hainbat jardunbide ere eskainiko ditu 
María José Lasherasek. 

Moodlek eskaint zen dituen tresnen artean, gaur Glosategia aukeratu dut, 
dituen onurak denon aurrean plazarat zeko. Hizkunt zen irakaskunt zan oso 
erabilgarria da, besteak beste, gelako hiztegia egiteko. Lanabes kolabo-
rat zailea izanik, ikasleen eta irakaslearen arteko lanak biderat zeko oso 
aproposa derit zot.

Monografi aMonografi a
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Zer da glosategia?

Glosategia

Hiztegiak eta 
glosategiak3

Hiztegi modukoa da, baina askoz t xikiagoa. Hiztegietan hizkunt za baten 
ahot s guztiak aurki dit zakegu. Glosategiak, berriz, lexiko berezitua 
bilt zen du. Glosategietan, hiztegietan bezala, hit zak alfabetoaren arabe-
rako hurrenkeran datoz. 

Defi nizio bat zuen artean, hona hemen euskaraz aurkitu dudana:

Glosategi1. (iz.) Hiztegi t xikia da, jeneralean ipint zen da liburu edo lan 
akademiko baten amaieran, eta bertan azalt zen dira testuan azalt zen 
diren hit z espezializatuak, ilunak edo erabilera eskasekoak, defi nizio 
edo azalpen batez lagunduta. 

RAEk2 hit zaren 3 adiera ematen ditu:

1. Hit z ilun edo erabilera eskaseko zerrenda, defi nizio edo azalpenaz 
lagunduta.

2. Diziplina baten edo gai beraren hit zen zerrenda, defi nizio edo azalpe-
naz lagunduta.

3. Testu edo autore bati buruzko iruzkin-mult zoa.

Defi nizioak irakurrita, erraza da nabarit zea zein erabilgarria izan daite-
keen hizkunt zak ikasteko, ikasgelan ikasleen mailaren araberako glo-
sategia sort zea. Esaterako: hit z berrien esanahiak adierazteko, hiztegi 
berezitua egiteko… 

Hiztegi berezituaren helburua lit zateke teknizismoak azalt zea: osasun-
-arlokoak, zuzenbide-arlokoak… Hiztegiak egon badaude gai berezi-
tuei buruzkoak, baina nik proposat zen dudana oso bestelakoa da: ikas-
leen beharretara egokitutako glosategiak sort zea gela bakoit zean, maila 
bakoit zean, eta abar; eta gainera, ikasleek beraiek ere glosategiaren 
osaketan parte hart zea.

Glosategiak ere aukera ematen du alfabetoaren araberako hurrenkeran 
ordenatu nahi dugun edozein zerrenda egiteko. Besteak beste, sukaldeko 
errezetak, esaera zaharrak, interneteko web orriak, liburuei buruzko kri-
tikak, fi lmak ikusteko gomendioak…
3

Edozein hizkunt za ikasten ari garenean, beharrezkoa da hiztegia gure 
ondoan izatea. Hasiera batean, irudiz lagundutako hiztegia; gero hiztegi 
elebiduna, H2ko hit za eta H1ean hit zaren ordaina eta alderant ziz; hiru-
garren fasean, hiztegi elebakarra, H2ko hit za eta hit zaren defi nizioa ere 
H2an. 

1. http://joxearanzabal.wordpress.com/

2. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=glosario

3. http://docs.moodle.org/eu/Glosategiak
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Glosategiaren 
ezaugarriak

Moodle plataforman glosategiak sor daitezke.

Online ikaskunt zan oso praktikoa da gelako hiztegia izatea, edo irakurt zen 
ari garen liburuarena, artikulu tekniko batena etab. Izan ere, Moodlek 
lan kolaborat zailea egiten uzten du, hau da, tutoreak ikasleen lagunt za 
izan dezake glosategiaren sarrerak idazterakoan. Horregatik guztiagatik, 
Moodlek eskaint zen duen lanabes hau, glosategia deiturikoa, oso erabil-
garria dela uste dut. Honen ikono estandarra hauxe da: 

• Teknologia berrien lagunt zaz, era guztietako zerrendak egiteko aukera 
ematen du.

• Oso erraza da sort zea eta sarrerak gehit zea. Sarrera bakoit zaren it xura 
aukeratu daiteke. Horretarako, sistemak duen editoreari esker, besteak 
beste, taula, argazkia, linka, letra-kolore eta tamaina, art xibo erant siak… 
erabil dit zakegu, gure lanari dotorezia eta praktikotasuna emanez. 

• Bilat zaileari esker, erraza da egindako sarrerak aurkit zea: alfabetikoki, 
FAQ estilora, egilearen arabera, dataren arabera… bilatu dezakegu 
nahi duguna.

• Tutorearen tresna izan daiteke. Tutoreak sor dezake hiztegia eta berak 
bakarrik sarrerak gehitu. 

• Lan kolaborat zailea egiteko aukera ere ematen du, hau da, ikasleen 
eta irakaslearen artekoa, guztien partaidet za bult zatuz eta lanari balio 
gehiago emanez. 

• Ikasleen lana kalifi ka daiteke. Egilearen arabera bilaketa egiten 
badugu, jakingo dugu ikasle bakoit zak zenbat sarrera gehitu dituen eta 
egindako lanari puntuazioa eman diezaiokegu. 

• Iruzkinak egitea posible da. Egindako sarrerei buruz ikasleek eta tuto-
reak iruzkinak egin dit zakete. 

• Glosategiko hit zak estekatu daitezke ikastaroan, hau da, foroan edo 
wikian idazten badu norbaitek glosategian defi nitutako hit za, sistemak 
hit z hori urdinduta eta linkatuta erakut siko du, eta hit zaren gainean 
sakat zean, glosategian emandako defi nizioa azalduko da.

• Glosategiko sarrerak inprimatu egin daitezke.

• Ausazko sarrera jendaurrean jart zea baiment zen du Moodlek. Glosategiari 
lotutako aukera ederra hauxe!: zure ikastaroan, glosategiko ausazko 
sarrera eskuineko blokeetan ikusgai jart zea. Askotan ikusten da interne-
teko guneetan esaera ezagun bat edo zita deigarri bat jendaurrean plaza-
rat zen dela egunero. Guk ere, glosategiaren bidez, honelako zerbait egin 
dezakegu. Egunero esaera zahar bat plazaratu, edo hit z baten esanahia… 

• Berrerabili dezakegu egindako lana. Inportatu eta esportatu egin dai-
tezke glosategiak, hau da, ikastaro batetik beste batera, betiere, bietan 
tutore rola izan beharra dago.

• Kategoriak eta hit z-gakoak sor daitezke, bilaketa errazteko.
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Glosategiaren 
erabilera anit za

Glosategia 
erabilt zeko ideiak

Hezkunt zan oso interesgarria da glosategiak erabilt zea. Bereziki, lan 
kolaborat zailea egin behar denean, proiektu moduko bat antola daiteke 
eta ikasleen partaidet za bult zatu. 

Gaztet xoen artean, derrigorrezko bigarren hezkunt zan, erabilt zen da ikas-
tola eta ikastet xe askotan. Era askotako ikasgaietan erabil daiteke glo-
sategia: zient ziak, literatura, eta, nola ez, hizkunt zak ikasteko. Gu azken 
erabilera honetan oinarritutako gara. Eta gure ikasleak, helduak izanik, 
erabilt zearen abantaila erraz ikusiko dutelakoan nago, eta prest izango 
direla horrelako proiektu batean parte hart zeko.

Glosategiaren erabilera irudimenaren araberakoa da. Berez, hiztegiak 
egiteko oso tresna aproposa da. Erabil daiteke, besteak beste, hiztegi 
orokorrak eta berezituak egiteko, gelako hiztegiak, fi lm edota liburuen 
kritikak egiteko… 

Literatur lan baten lexikoa lant zeko, adibidez, oso aproposa da. Dema-
gun ikasleei ipuinak, ent seguak, artikuluak eta eleberriak irakurt zea 
eskat zen diegula; kasu horretan, glosategi bat sor dezakegu eta 
lexikoaren lanketa era kolaborat zailean proposatu daiteke, hau da, 
ikaskideen artean irakurgai horren lexiko ezezaguna glosategira igoko 
balute, denon artean azkarrago eta hobeto bilatuko lituzkete hit z ezeza-
guna eta horren azalpena. 

Glosategian sart zen ditugun hit zak linkatuta azalt zea onart zen badugu 
formularioan, gure ikastaroko beste edozein tokitan glosategian defi ni-
tutako hit zen bat idazten bada (foroan, zereginean…), sistemak hit z hori 
glosategiarekin estekatuko du eta hit zaren esanahia azalduko da. 

Ideia hauetako bat zuk nire ikastaroetan parte hartu duten irakasleenak 
dira, eta beste bat zuk nireak. Hizkunt zen ikaskunt zan gelako hiztegia eta 
hiztegi berezituak egin daitezke ikasleen partaidet zarekin. 

Nola erabili hasierako mailetan. 

Irudidun hiztegia: argazkia, eta hit za it zulita. 

Maila altuetan:

Gelako hiztegia egitean, H2n aukeratutako hit za, eta hit zaren defi nizioa 
edota azalpena ere bigarren hizkunt zan emango da. Aukera dago aipu bat 
gehit zeko, hau da, hit za testuinguruan ikusteko. Eta irudia jart zea ere ez 
legoke gaizki.

Maila guztietan:

• Gelako hiztegia: 

– Hiztegi orokorra.

– Hiztegi berezitua.

– Sinonimoak eta antonimoak.
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• MEG (maiz egindako galderak) −ingelesez FAQ (frequent asked 
questions)−, galdera-erant zunak. 

• Gramatika-puntuak argit zeko: erlatiboa, denborazko lokailuak, 
partikulak…

• Maiz egindako akat sen zuzenketa.

• Online hiztegien zerrendak egiteko, URLak jarrita. 

• Esamoldeak. 

• Gai bati buruzko artikuluak bilt zeko. 

• Esaera zaharren biltegia egiteko, bere esanahia edo baliokidearekin 
batera. 

• Euskal kultura hobeto ezagut zeko hainbat puntu: 

– Historia eta artea.

– Data bereziak.

– Monumentuak. 

– Lekuak. 

– Kondairak. 

– Geografi a: zuhait zak, ibaiak, mendiak. 

– Herri-kirolak. 

– Gastronomia. 

– Artisaut za.

– Euskal abestiak.

– Festak, herriz herri.

– Jatet xe-gida, sagardotegiak

– Euskal Herriko gida.

– Euskara praktikat zeko web orriak: prent sa, irratia, Ikasbil, blogak… 

– …

• Filmen eskaint za, eta kritikak. 

• Liburuen laburpenak eta gomendioak. 

• Irakurmena lant zeko bidea: irakurgai edo liburu baten lexikoa lant zeko.

• Ikasteko estrategien bilduma egiteko.

• Biografi ak, Euskal Herriko edo mundu osoko pert sonaia ospet suenak: 
musikagileak, kirolariak, artistak, eskultoreak…

• Mundu osoko herrien deskribapenak.

• Asmakizunak: gurpila, bonbila…

• Errezetak eta pint xoak.

• Animaliak.

• Bidaiak.

• Et xeko sendabideak.

• Trikimailuak.
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Nola sortu 
glosategia 

eta nola bete 
formularioa

.1:

• Arte-lanak, elizak, museoak.

• Mendi-bideak, ibilbideak.

• Dant zak, musika.

• Mint zasaioetarako eta idazlanerako gaiak proposat zeko.

• Audio-zerrendak.

• Idazkien adibideak: gutuna, inprimakia, aholkuak…

Beti bezala, Moodlen jarduera edo baliabide berri bat sortu nahi baduzu, 
tutore-rola izan behar duzu. Honako pauso hauei jarraitu behar diezu:

1. Edizioa aktibatu.

2. Jarduera gehitu-ren gainen klik egin, (zuk glosategia sortu nahi duzun 
blokean).

3. Glosategia-n klik egin.

4. Formularioa bete (Ikusi pantailak).

5. Glosategia gorde eta erakut si. Orain glosategia sortuta dago, baina 
sarrerarik gabe.

6. Glosategian sarrerak gehitu, banan-banan.

7. Aldaketak gorde.
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.2:

Moodlek eskaint zen duen glosategia oso tresna baliagarria da. Glosategia 
sort zen denean, formularioa betet zean, hainbat erabaki hartu beharko 
dira. Ikusi formularioa aurreko pantailetan eta ondoren irakur ezazu 
kont zeptuen azalpena.

Bete behar duzun formularioan hainbat gauza kontuan eduki:

Izena: Glosategiaren izenburua, adibidez, Gelako hiztegia, Garoa elebe-
rriaren hiztegia, At sotit zak, Irakurritako liburuak…

Deskribapena: Aipatu zertarako erabiliko duzun, zein den glosategiaren 
helburua, ikasleen lana zein izango den, sarrerak gehit zeko bidea zein 
den… 

Zenbat sarrera orriko: 10 edo gut xiago (hit zen zerrenda bada, ondo 
dago 10 jart zea; errezetak badira, ordea, hobe da orriko 5 sarrera jart zea).

Glosategi-mota: Glosategi nagusia edo bigarren mailako glosate-
gia izango den erabaki behar duzu. Glosategi nagusia sort zen baduzu, 
Moodle plataforma propioaren erabilt zaile guztient zako irekia izango 
lit zake. Bigarren mailakoa bada, sortu duzun ikastaro horren ikastaroko 
kideent zat bakarrik izango da irekia. Nire gomendioa da bigarren mai-
lako glosategia aukerat zea. 

Sarrerak bikoiztu daitezke ala ez (nire irit ziz, ez du zent zurik sarre-
rak bikoizteak, ez bada, errezeten kasuan, bi modu diferente proposat zen 
bada gauza bera egiteko).
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Iruzkinak gehitu daitezke ala ez. Ikasleekin adostu besteen sarreretan 
iruzkinak egin dit zaketen ala ez.

Inprimat zeko bert sioa aurkezten ut zi ala ez. Niri oso praktikoa iru-
dit zen zait inprimatu ahal izatea.

Estekatu automatikoki glosategiko sarrerak (bai ala ez). Glosategiko 
sarrerak estekatuta −ikastaroko gainerako baliabide eta jardueretara− 
izango diren ala ez erabaki behar dugu. Hau da, glosategian dauden sarre-
rak gure ikastaroan erabilt zen baditugu, ea nahi dugun azalt zea linkatuta 
ala ez. 

Linkatuta badaude, ikastaro horretan –foroan edo Moodleren beste jar-
dueretan– idazten badu norbaitek glosategian dagoen hit za, sistemak 
zuzenean eramango gaitu glosategira link baten bidez eta hit zaren esana-
hia lortuko dugu.

Aldez aurretik onartua (bai ala ez) Irakaslearen baimena beharrezkoa 
den ala ez sarrera berriak glosategira igot zeko, hori erabaki behar dugu. 
Hau da, tutoreak birpasatu behar du ikasleak idat zitakoa glosategira igo 
baino lehenago edo zuzenean argitaratu?

Erakusteko modua (aukeran datozen guztiak daude): arrunta, hiztegi 
erakoa, ent ziklopedia, FAQ erakoa, jarraian eta egilerik gabe, Osorik 
(egile eta guzti), Osorik (egilerik gabe), sarrera-zerrenda.

Erakut si berezia esteka (bai ala ez). 

Erakut si alfabetoa (bai ala ez).

Erakut si DENAK (bai ala ez).

Beti editatu (bai ala ez). 

RSS: sindikazioa.

Kalifi kazioak: tutoreak kalifi katu egin dit zake ikasleek egindako 
sarrerak.

Moduluaren ezarpen bateratuak.

Bukat zeko: Gorde eta erakut si edo gorde eta ikastarora bueltatu edo 
ut zi.

Adibidea: sortuko dugu glosategi bat Garoa eleberriaren hiztegia pres-
tat zeko. Ikus ezazu pantailan (ikus .3) nola bete dudan formularioa eta 
zein izan diren nik egindako hautuak.
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.3:

.4:

Formularioa bete ondoren, Gorde eta erakut si klikatuta, hurrengo pantai-
lan ikusiko duzu lortutako emait za, hau da, nola geratu dan prestatutako 
glosategia. Jakin ezazu taula bat sortu dudala, Garoa eleberriaren liburu-
-azala gehitu dudala (irudia t xertatu dut), eta instrukzioak idat zi ditudala, 
ikasleei azalpenak emanez, hau da, zer egin behar duten eta nola (ikus .4). 
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.5:

Glosategia sortuta dago. Hor ikusten da tutoreak planteatu duen lana. 
Baina, glosategi horrek sarrerarik ez du oraindik. Guk (tutoreak eta ikas-
leok) gehitu behar ditugu sarrerak. Hau da, art xibo-fi t xategia bezalakoa 
da, baina fi t xarik gabe edo fi t xa guztiak bete gabe. 

Orain banan-banan sarrerak edo hit zak gehit zen joan behar dugu, hau 
da, fi t xak bete behar ditugu tutorearen eta ikasleen artean. Horretarako, 
sarrera gehitu testu-zatian klik egin beharko duzu/dute eta ikusiko duzun/
duten formularioa bete. 

Sarrera berriak sort zeko pausoak orain azalduko ditut.

Glosategiaren barruan zaudela egin klik sarrera gehitu-n eta formulario 
hau (ikus .5) ikusiko duzu.
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.6:

Kont zeptua: zuk defi nitu nahi duzun hit za idat zi behar duzu. Kasu hone-
tan, Zimel hit za aukeratu dut. 

Azalpena: segun zer eskatu duzun eta nola planteatu duzun lana, hemen 
idat zi beharko dute ikasleek, adibidez, hit zaren esanahia, hit za bere tes-
tuinguruarekin, hit zaren ordaina beste hizkunt zetan, hit za irudikat zen 
duen argazkia…

Kategoriak sortu baldin badituzu, orain bat aukeratu behar duzu. 
Demagun errezeta-liburua egiten ari zarela, eta kategoriak hauek direla: 
barazkiak, arrainak, postreak… Horietako bat aukeratu beharko zenuke 
hemen.

Hit z-gakoak: bilaketa errazteko erabilt zen dira, hiztegi potoloak 
direnean. 

Eranskina: sistemak art xiboak eransten uzten dizu (doc. PDF etab.). 
Gaiarekin loturiko ariketa bat igot zea, artikulu bat…

Autoesteka

Sarrera hau automatikoki estekatu: glosategia sortu dugunean, galdera 
bera egin digu sistemak. Erabaki ea hit zak linkatuta azaldu behar duen 
ala ez.

Sarrera honetan letra larriak eta xeheak bereizten dira (aukeran).

Hit z osoak bakarrik bilatu (aukeran).
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.7:

.8:

Aldaketak gorde testuaren gainean klik egin eta, sarrera berria ikusgai 
izango da hiztegian. (Ikusi hurrengo pantailak (ikus .7 eta .8), prozesua 
eta emait za ikusteko).
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Ikastaroetan 
egindako 

lanen lagina 
eta lanerako 

proposamenak
Gelako hiztegia

.9:

Aukera dugu irudia edota taula t xertat zeko, linkak egiteko… Fit xa horre-
tan taula bat sortu dut liburuko aipua nabarment zeko eta link bat ere egin 
dut, interneten baitago Garoa4  liburua.

Hurrengo sarrera gehit zeko, sarrera gehitu eskaeran klik egin eta berriro 
pausoak errepikatu. Honela, ikasleen lagunt zarekin, modu kolaborat zai-
lean, gure hiztegia gero eta osatuagoa izango da.

Mailaz mailako hiztegiak modu kolaborat zailean egiteko. Irakasleok 
askotan gordet zen ditugu hit z-zerrenda mailakatuak, ikasleent zat zailak 
diren hit zez osatuak. Baina, askoz hobeto irudit zen zait zerrenda horiek 
denon artean eraikit zea. Irakasleak glosategia sortuko du gela bakoit zeko, 
edo maila bereko geletarako. 

Berak adibideak jarriko ditu eta azalpenak emango dizkie ikasleei, 
sarrera bat nola gehitu behar duten azalduz. Oso erraza da. Lexiko 
berria gehit zeko, gida-lerroak ematea ondo legoke. Adibidez, gure 
kasuan, aukeratutako hit za euskaraz, bere ordaina gaztelaniaz, defi ni-
zioa edo azalpena, sinonimoa (baldin badu), argazkia, fonetika (nola 
ahoskatu behar den) eta esaldi bat hit za erabiliz. Eta interneten aur-
kit zen badugu hit z hori duen ent zungairen bat, gure sarrerari eransten 
ahal diogu.

Adibidea. Argazkidun hiztegi bat: euskal zuhait zak

Arte

Encina

Holm tree

Chêne vert

4. http://klasikoak.armiarma.com/idazlanak/A/AgirreDGaroa001.htm
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Hiztegi berezituak

Harit z

Roble

Oak tree

Chêne, m.

P

Pago

Haya

Beech tree

Hêtre, m.

Demagun gure ikasleek osasunaren arloan lan egiten dutela. Bada, inte-
resgarria lit zateke osasun-glosategia sort zea. Bertan, hit z teknikoen it zul-
pena jarriko lukete edota gaixotasunen azalpena… 

Adibide honetan ikus daitezke Osasun hiztegia izeneko glosategian sor-
tutako sarrera bat zuk:
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.10:

Anoa

Anoa, plater “arrunt” bati dagokion elikagai kopurua da. 
Nolanahi ere, bat zuetan elikagai unitate bat edo bat zuk 
ere adieraz dit zake (frutaren anoa bat = fruta pieza bat = 
3 aran…). Horrela, errazago ulert zen eta aplikat zen dira 
elikadura orekatuaren print zipioak. 

Hit z-gakoak:
 

Dislexia

Dislexia irakurketaren eta idazketa-
ren ikaste-prozesuari erasaten dion 
trastorno bezala defi nit zen da gaur 
egun, umearengan inolako eskasia 
emozional, sent sorial (ikusmenaren 
edo ent zumenaren arazo) nahiz inte-
lektualik ant zeman gabe. Zenbait 
teoriaren arabera, orientazio espazia-
laren akat sekin edota ikusmenaren 
koordinazioaren alterazioekin egongo 
lit zateke lotuta. Espezialistek diote-
nez, % 6koa da biztanleria orokorrean 
gait z honek duen prebalent zia eta 
umeetan, zehat zago esateko, 10etik 
bat egongo lit zateke gaixotasunak jota 
(mutikoen kopurua neskena halako bi 
izaten da normalean).
1997/05/01 | Agirre, Jabier |Artikulu 
osoa irakur t zeko: http://www.zient zia.
net/artikulua.asp?Artik_kod=3405

Hit z-gakoak:
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Esamoldeak

.11:

Herri-kirolak

.12:

Eguneroko esamoldeen gainean ari gara lanean. Zurea editat zerakoan 
kontuan hartu, sarrera gehit zen duzunean, amaieran Gorde botoia sakatu 
behar duzula egindako lana gordet zeko. Hona hemen proposat zen dizu-
dan adibidea. 

N

NOR BERE ONETIK ATERA

Oso urduri jarri / sutan jarri / sutu / zoratu /erotu / burutik egin.

Volverse loco / ponerse como una moto / como una fi era / perderlos estribos.

Arraunketa

Arraunketa it sas, ibai edo lakuen uretan 
ont zi gainean burut zen den kirola da.

Arrauna bi motatan sailkat zen da eserle-
kuaren arabera: tosta (fi nkoa) edo aulki 
mugikorra. Orokorrean, gaur egun, lehe-
nengoa Bizkaiko Golkoan erabilt zen da eta 
bigarrena lakuetan edo it sasadarretan.

H

Harri-jasot zea

Harri-jasot zea

Harri-jasot zea harri bat lurretik hartu eta 
sorbaldaraino jasot zean oinarrit zen den 
herri-kirola da.

Jarduera honetan dabilen kirolariak “harri-
jasot z/*ailea” izena hart zen du.
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Errezetak

.13:

.14:

Lan-proposamena

Prestatutako errezeta bi:

Arrain budina

Osagaiak:
• 700 gr. arrain (izoztuta merkea-

goa da, hezurrik gabeko legat za 
edo ant zekoa) 

• 4 arraut za 
• moldeko ogi-xerra bi 
• esne pixka bat 
• tomate salt sa (4 goilarakada) 
• ogi t xikitua 
• tipula pixka bat 

Prozedura:

Zartaginean olio pixka bat eta tipula ebakita jart zen da. Gainean arraina jart zen 
da eta egiten da. 

Bitartean, bol batean 4 arraut za irabiat zen dira, eta beste katiluan moldeko ogia 
(bi xerra) esnetan berot zen jart zen da mikrouhinean. Ogi-esnea arraut zekin 
nahasten da. Bertan tomate salt sa gehit zen da, eta arraina ere egina dagoenean. 
Dena irabiat zen da minipimerrarekin. 
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Biografi ak

Labea pizten da eta, nahasketa molde batean jarri ondoren, labean sart zen da, 
“maribainutan” egosteko. Hau da, moldea ura duen beste bandejan sart zen da. 

Labe beroan, 180ºtan, 50’ jarri eta egosten da. 

Zerbit zen da mayonesa eta let xugakin, epela edo hot za.

Zailtasuna (1)

S

SPAGHETTIAK BOLOGNIAR ERARA

OSAGAIAK (4 pert sonent zat)

• pakete erdi spaghetti

• 250 gr. haragi xehatua

• tomate lata bat

• 3 barat xuri ale

Prozedura:

Hasteko, egosi it zazu spaghettiak. Spaghettiak egosten ari diren bitartean jar 
ezazu barat xuria gorrit zen. Gorrituta dagoenean bota tomatea eta handik bos-
pasei minutura haragi xehatua gehitu. Ondoren, spaghettiak egosita daudenean, 
sikatu eta paderara bota. Listo! Al dente tute presto!!!

Zailtasuna (1)

Lan-proposamen honetan biografi ak idaztea da helburua. Hona hemen 
egindako bidea.

• Hasieran, ikasle bakoit zak bidali behar du forora aukeratu duen 
pert sonaiaren izena. 

• Bigarren pausoa: zereginaren bitartez, biografi aren lehenengo bert sioa 
irakasleari bidalt zea, eta 

• bukat zeko, irakaslearen zuzenketak jaso ondoren, behin betiko 
bert sioa glosategira igo daiteke. Adibidea dute, nork berea estilo horre-
tan egiteko.
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.15:

Mint zagaiak 
proposat zeko 

glosategia.

Irakasleok gara –gehienetan– mint zasaioetan eta idazlanetan landuko 
den gaia zein izango den erabakit zen dugunok. Glosategia erabilita, ikas-
leei aukera ematen diegu haien intereseko gaiak aukerat zeko, gai horiei 
buruzko informazioa lort zeko eta denon aurrean proposat zeko. Posible da 
jarraibideak ematea: Kont zeptua: intereseko edo gustuko gaia; azalpena: 
galdera bat zuk edo sarrera bat gaiarekin lotuta; honen inguruko artikulu 
bat gehitu (art xibo erant sian edo interneteko linka jarriz), ent zungai bat 
gehitu…

Hurrengo pantailetan ikus dezakezu glosategian egindako lan-proposa-
mena eta jasotako bi adibide:
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.16:

 

.17:

KLIMA-ALDAKETA

Nazio Batuek eskatuta, sei urtez ikert zen aritu diren 3.000 ikerlarik ez dute 
zalant zarik: gizakia da errudun nagusia eta klimaren aldaketak sorturiko 
kaltea uste duguna baino gertuago dugu.

Ent zumena gaian janzteko.

Zer uste duzu zuk?

Hit z-gakoak:
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Idazlanetarako 
gaiak proposat zeko 

glosategia

Tabakoa

Mint zasaiorako gaia:
Tabakoari buruzko legedia

Galdetegia (Sarrera)
• Erret zailea al zara?
• Zer derit zozu mart xan jarriko 

den lege berriari?
• Alde onak/alde t xarrak, irit zia 

azaldu

Gaian janzteko

irakurmena

ent zumena

Honela, interesa areagotuko da, eta mint zasaioak biziagoak suertatuko 
dira. 

Idazlanak egiteko ere, interesgarria da ikasleen partaidet za bult zat zea 
gaia proposat zerakoan, motibazioa suspert zeko. 

Lan-proposamen bat zuk daude agerian hurrengo adibideetan. Lehenengo 
adibidean, Barrenetetik ateratako ideia bat aurkituko duzu. 

Oporrak da gaia eta, idazlana idazterakoan, aipatu behar diren puntuak 
honako hauek dira. Bisitatutako lekua lotu behar da usain, hit z, jaki eta 
janzki batekin. 4 paragrafotan egin behar duzu hiriaren deskribapena. 
Adibidea ere hor duzu, ideiak hart zeko. Ikasle bakoit zak sarrera bat 
gehitu beharko du, bere idazlana ikaskideen aurrean jarriz.

Litekeena da glosategira igo baino lehenago, pauso bat zuk ematea: 
egindako idazlana tutoreari zereginaren bidez bidalt zea zuzent zeko eta, 
zuzendu ondoren, glosategira igot zea.

Ikusi hurrengo pantailan lanaren azalpena eta adibidea.

Beste proposamenek argazkiak eta narrazioak lot zeko bidea ematen dute. 
Eredua ere ikusgai dago.
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.18:

.19:

Lan-proposamena 

Argazkiak eta narrazioak

Errepara iezaiozue ondoko argazki 
honi. 

Zer datorkizue burura argazkia ikus-
tean? Berriren bat, pasadizoren bat, 
urte sasoiren bat…?

Irakurri eredua eta idat z ezazue argaz-
kiak iradokit zen dizuena eta horren 
barruan pasadizoa jarri.

Zure ekarpena egiteko:

• Sarrera gehitu klikatu. 

• Kont zeptuan titulua jarri.

• Azalpenean, argazkia t xertatu eta 
zure pasadizoa idat zi. 
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Liburu baten 
lexikoaren lanketa

eredua:

Argazki honek t xikitako garaia dakar-
kit burura. Gogorat zen dut bederat zi 
urte nituela, errekara joaten ginela 
udan. Han bazen et xe t xiki bat eta 
bertan gizon zahar bat bizi zen. Gizon 
beldurgarria, benetan! Oso jenio 
t xarrekoa. Izugarrizko beldurra genion. 
Egun batean, bainat zera joan ginen eta 
sekulako sustoa hartu genuen: erreka 
ondoan aurkitu genuen hilik.

Kontaiguzu irudi honek burura da-
kar kizun istorioa

Idat z ezazu argazkiak iradokit zen 
dizuna

Lan-proposamena:

Glosategia sort zeko pausoak azaldu ditudanean, Garoa liburuaren 
lexikoa lant zeko azalpena eman dut. Eta azalduta dago ere nola gehit zen 
diren hit zak. Glosategian, ezezagunak diren hit zak era kolaborat zailean 
gehitu daitezke. 

Horrez gainera, beste lan bat zuk proposatu dit zakegu Moodlen. Adibidez, 
liburuaren atalkako laburpena egitea wiki batean. Edo foroan eztabai-
datu liburuan azalt zen diren gaiak; adibidez, garai hartako lanbideak 
eta gaurkoak. Pert sonaien deskribapena ere eskatu dezakegu eta forora 
bidalt zera animatu ikasleak.
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Filmen kritikak egitea

.20:

Liburuen kritikak 
egitea

Lan-proposamena:

Glosategian zure gustuko fi lm bat proposatu beharko duzu. Aipatu ze 
estilotakoa den, luzera, hunkigarria, barregarria edo zer den. Horretarako 
titulua emateaz gain laburpent xo bat egin beharko duzu; eta askoz hobeto 
argazkiren bat gehit zen baduzu.

Jarraibide zehat zagoak ematea, lana biderat zeko. Adibidez, puntu haue-
tako gehienak aipatu behar dira: izenburua, urtea (noiz kaleratu zen), 
luzera, zuzendaria, protagonistak, generoa (komedia, tragedia, abenturak, 
biografi a, marrazki bizidunak, fi kzioa…), musika… Filmaren hasiera edo 
laburpena egin, eta fi lm hori zergatik aukeratu duzun ere esan. Horiek 
honela, ikastaroa aurrera doan heinean, ikasleek fi lmoteka t xiki bat izango 
dute. Adibide moduan, kritika bat duzu.

Julia & Julie

Sudalkarit za gustat zen bazaizu, gus-
tukoa izango duzu.

Julia Child amerikarra sukaldari-lane-
tan hasten da Parisen 20. mendearen 
hasieran. Errezeta-liburu bat idazten 
du, fama handia lort zen duena.

Julie Powellek, 100 urte beranduago, 
blog batean azalt zen du nola prestatu 
duen egunero liburu horretako erre-
zeta bat, arrakasta izugarria lortuz. 

Film hau entretenigarria dela esango 
nuke. Bi garai diferenteetako emakume 
amerikarrak dira protagonista. 

Zuzendaria: 
Nora Ephron

Proiekzio-data:
2009/11/6

Aktoreak:
Meryl Streep eta Amy Adams

Lan-proposamena:

Liburu baten kritika, aipamena edo gomendioa. Gida-lerro bat zuk ere 
eskain daitezke lana biderat zeko. Adibidez, izenburua, idazlea, gene-
roa (eleberria, biografi a, ent segua…), liburuaren hasiera edo laburpena 
(bukaera kontatu gabe), eta zergatik aukeratu duzun liburu hori, hori dena 
idazteko eska daiteke. Ikusi adibidea
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.21:

Euskal abestiak

.22:

Kresala

Txomin Agirre

Kresala, edo gesala, euskaraz it sasoko 
ura da, edo hau lurrunt zen denean 
gerat zen den gat z-hondarra. 

Eleberriaren gaiari ederki egoki t zen zaio 
izen hau, Euskal Herriko arran t zale-herri 
bateko bizimodua eta ohiturak deskri-
bat zen baititu bertan. Arrant za-ont zi 
baten urperat ze zorigaiztokoa, adibi-
dez, fi lmaturik bezala agert zen digu. 
Argumentuaren muina, ordea, maitasun-
-istorio bat da.

Oso erakargarria da abestien bidez kultura ezagut zea. Baina abestiekin 
hizkunt za ere ikas daiteke, edo lexikoa landu. Hori dela eta, glosate-
gian abestiak ere gehitu dit zakegu, letra, pentagrama, musika, audioa 
eta lexikoarekin. Kategoriak erabilt zen baditugu, Euskal abestiak izen 
orokorra izango du glosategiak, eta hainbat kategoriatan banatuko ditugu: 
Gabonetako abestiak, mendiko abestiak, maitasunezkoak…

Horrekin batera, foroan eztabaida bat sor dezakegu musika-taldeei buruz, 
kalean eskaint zen diren kont zertuei buruz… Edota wikian abestiare-
kin lotutako gaian sakonduko dugu. Adibidez, Gabon abestiak hizpide 
badugu, wikian, ikasleek konta dezakete Gabonak bere herrian nola bizi 
dituzten, zein diren egunik garrant zit suenak eta nola ospat zen diren 
Gabon gaua, Eguberri eguna, Urte Zaharra eta Berria… 

Euskal abestiak

Arin, arin, kristauak,
arin bai Belena,
Jesus adorat zera
ahal dan lasterrena.

1

Zer gertat zen ote da
Belengo herrian?
gure Jesus jaio da
estalpe batean,
ta harunt z honunt z lasterka
art zainak mendian,
elkar bilat zen dira
ahalegin guztian.
Arin, arin, kristauak…
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Glosategia 
sortu ondoren, 

ikas ezazu nola 
prestatu ausazko 

sarrera ikusgai 
jart zeko

2

Biolina, t xistua,
danbolin soinua,
art zainak jot zen daude
at segin ta pozez.
Hot zak eta beharrak
hilt zeko zorian,
estalpe zahart xo baten
leku irekian.
Arin, arin, kristauak…

Ent zuteko, klikatu hemen

Honaino egindako lanen lagina.

Orain glosategiko ausazko sarrera jendaurrean jart zeko eman beharreko 
pausook azalduko ditut. Egunero (edo zuk aukeratutako epean) zure glo-
sategian dagoen hit z bat, zita bat, esaera zaharra edo esamolde bat denon 
aurrean jart zea interesgarria da.

Irakasle batek glosategian eskat zen zien ikasleei nork bere aurkezpena 
egitea eta argazkia igot zea. Gero, blokeetan glosategi hori aukerat zen 
zuen ausazko sarrera egiteko, eta egunero ikasle baten aurkezpena zegoen 
ikusgai. Zitak, esaera ospet suak, eguneko hit za… ikaskideen aurrean 
jart zeko sistema ona da hau.

1. Edizioa aktibatu. 

2. Blokeak gehitu. 

3. Glosategiko ausazko sarrera aukeratu. 

Glosategiko ausazko sarrera

Konfi gura ezazu bloke hau edizio-ikurra erabiliz, mesedez.

4. Bloke berria sortuta dagoenean, editatu ikonoan klikatu eta hurrengo 
pantailan ikusten duzun formularioa azalduko da. Glosategi bat baino 
gehiago sortu baduzu zure ikastaroan, horietako bat aukeratu beharko 
duzu. “Glosategi honetako sarrerak hartu”. Formulario honetan, besteak 
beste, sarrera berria jendaurrean bistara izango den egun-kopurua zehaztu 
beharko duzu. Eta sarrera berria nola aukerat zen den ere bai: hau da, 
ausazkoak beti edo azkenekoak azaldu behar duen. Glosategiaren sarrera-
rekin batera jar dezakezu ikasleent zat notat xo bat, adibidez: “gehitu beste 
sarrera bat”. Aldaketak gorde sakatu eta egina dago.

5. Ikusi adibidea. Gure kasuan, Gelako hiztegia aukeratu dugu. Eta egun 
bateko epea.
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.23:

.24:

Ikusi, hurrengo pantailan, nola azalt zen den ausazko sarrera. Kasu hone-
tan, ostruka da hit za eta argazkiarekin batera ikusgai dago.
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Kategoriak 
editat zeko bidea

.25:

Glosategiek ere kategoriak editat zeko ahalmena dute. Orain, ikusiko 
duzu nola editatu behar dituzun, pantailaz pantailako bideari jarraituz.

Glosategia sortuta dagoenean, aldaketak gorde eta erakut si esaldiaren 
gainean klik egin eta sarrerak gehit zeko momentua irit siko da orduan. 
Sarrerak gehituta, Kategoriaren arabera bilatu sakatu eta kategoriak 
editatu. 

Zuk behar dituzun kategoriak gehitu eta gorde. Adibidez, errezetak 
gehit zeko glosategia bada, postreak, barazkiak, haragiak, arrainak… 
kategoriatan bana dit zakezu errezetak.

Pausoak:

Glosategiaren barruan zaudela jarraitu hurrengo pausoi: 

1. Kategoriaren arabera bilatu sakatu

2. Kategoriak editatu sakatu

3. Gehitu kategoria sakatu

4. Idat z ezazu nahi duzun kategoria-izena (adibidean, arrainak)

5. Aukeratu automatikoki estekatuko den ala ez

6. Aldaketak gorde aukeran sakatu 

Hurrengo pantailetan, ikus ezazu egindako bidea. Hemendik aurrera, 
sarrera gehit zean, kategorien artean, zuk sortutakoa ikusiko duzu eta 
aukera dezakezu zein kategoriatan gorde sarrera berria.
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.26:
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Glosategiaren 
abantailak

Zergatik erabili 
glosategia 

hizkunt za-gelan 
eta zertarako? 

✓ Tresna kolaborat zailea da.

✓ Erraza da parte hart zea. 

✓ Erakargarria da.

✓ Motibagarria da. Ikasleen lana bult zat zeko oso aproposa da.

✓ Oso praktikoa da, bilaketa alfabetikoki egin ahal da, edozein zerrenda 
egin daiteke.

✓ Hit za linkatuta azalt zeko aukera ematen du.

✓ Egileak berak eta tutoreak egin dit zakete aldaketak egindako sarreretan. 

✓ Iruzkinak egin daitezke.

✓ Taula eta argazkiak t xertat zeko, linkak egiteko eta art xiboak eransteko 
aukera ematen du.

✓ Inprimat zeko aukera ematen du.

✓ Hurrengo ikastaroetan ere erabilgarriak dira, glosategiak inportatu 
eta esportatu baitaitezke. Eskuineko blokeetan −egunero edo tutoreak 
aukeratutako epean− sarrera bat (ausazko sarrera)

✓ Jar daiteke bistara. 

Ikasleen ikas-prozesua hobet zeko, erant zukizuna eta autonomia bul t zatuz. 
Askotan, irakasleak aukerat zen ditu “hit z ezezagunak” irakurmena 
lant zerakoan, eta hit z horiek ez datoz beti bat ikasleen beharrekin. 

Ikasleek sentit zen badute glosategia beraiena dela, beraiek sortua, balio 
handia emango diote eta interesgarrit zat joko dute. Horrez gainera, edo-
zer ikasterakoan, hobeto barnerat zen da ondo ulert zen dena, aplikat zen 
dena, analizat zen dena, sintetizat zen dena eta ebaluat zen dena.

Glosategian idazteak ikasleen ikas-prozesua lexikoa lort zean hobetu eta 
azkartu dezake. Bloom-en taxonomiaren5 arabera, hobe gogorat zen dira 

5.

Bloom’s Taxonomy of Cognitive Objectives

Six levels arranged in order of increasing complexity (1=low, 6=high): 

1. Knowledge: Recalling or remembering information without necessarily understanding 
it. Includes behaviors such as describing, listing, identifying, and labeling. 

2. Comprehension: Understanding learned material and includes behaviors such as 
explaining, discussing, and interpreting. 

3. Application: The ability to put ideas and concept s to work in solving problems. It 
includes behaviors such as demonstrating, showing, and making use of information. 

4. Analysis: Breaking down information into it s component part s to see interrelationships 
and ideas. Related behaviors include differentiating, comparing, and categorizing.

…
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hit zak haiekin lan egiten badugu. Honako pauso hauek ditu hit zen eza-
gut zarako bere eskemak:

1. Ezagut za.

2. Ulermena.

3. Aplikazioa.

4. Analisia.

5. Sintesia.

6. Ebaluazioa.

Beraz, glosategian sarrerak gehit zean, ikasleak hauetako pauso bat zuk 
eman behar ditu: hit zen edo kont zeptuen esanahia bilatu, ulertu, (testuin-
guruan jarriz, sinonimoa bilatuz), eta defi nitu. Ondorioz, gehitu dituen 
hit zen esanahia gogorat zeko erraztasuna izango du.

Oso baliagarrit zat jot zen dut lan kolaborat zailerako glosategia erabilt zea 
hizkunt zen ikaskunt zan. Tutoreak antola dezake lana, oso bideratua 
edo modu aske batean, ikasleen nortasunaren arabera. Ikasleak berak 
bilat zen badu hit za, idazten badu, horrekin loturiko esaera bat bilat zen 
eta kopiat zen badu, eta irudi bat aukerat zen badu ideia irudikat zeko… 
horrekin guztiarekin hit za barnerat zeko ahalbideak biderkat zen direla 
esango nuke. 

Glosategia erabilt zeko ideia gehiago lort zeko, ikus ezazu bibliografi a, eta 
URLak.

…

5. Synthesis: The ability to put part s together to form something original. It involves 
using creativity to compose or design something new. 

6. Evaluation: Judging the value of evidence based on defi nite criteria. Behaviors 
related to evaluation include: concluding, criticizing, prioritizing, and recommending. 
(Bloom, 1956)

http://www.bmcc.cuny.edu/genedassess/Glossary.html



35Glosategia Moodle plataforman: erabilera didaktikoa

Bibliografi a

Hanson-Smith, E. & Rilling, S. 2005. Learning 
languages through technology. Alexandria, 
Virginia

Hillar, S.P. 2010. Moodle 1.9 English Teacher’s 
Cookbook. Birmingham-Mumbai, Packt 
Publishing 

Rice, William H. 2006. Moodle : e-learning course 
development. Birmingham, Packt.

Stanford, J. 2009. Moodle 1.9 for Second Language 
Teaching. Birmingham-Mumbai, Packt 
Publishing

URLak

Moodle. Docs. 
http://docs.moodle.org/eu/Irakasleent zako_doku-

men tazioa

Nola erabili glosategia modu sort zailean
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http://www.youtube.com/watch?v=wQgGdGaT4no
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Interneten dauden beste estiloetako glosategiak:

http://www.ieer.org/clssroom/glossary.html 
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(Helbide elektroniko hauek 2010-11-22an egiaz-
tatu ziren). 
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Sarrera

Sen onez Interneteko 
it sasoetan

Iñaki Murua

Abiadura it zelekoa k dira Internet eta teknologia berriak. Aldaketa 
aldaketaren gain, hort xe ditugu Facebook, Tuenti, Neurona, Dejaboo.net, 
Sonico, etab. Artikulugileak berak dioskunez, 600.000.000 erabilt zaile 
daude jadanik Facebook sarean. Informazioa inoiz ez bezalako tamainan 
heda daiteke gaur egun eta informazio horren igorleak eta jasot zaileak 
ere biderkatu egin dira. Zer ondorio du horrek guztiak gizartean, zer 
ondorio irakaskunt zan eta, bereziki, hizkunt zen irakaskunt zan? 

Artikulu honetan, gogoeta egiten du Iñaki Murua artikulugileak aurre-
rapen horien guztien zer-nolakoez. Bere ustez, harreman pert sonalen 
aberastea da ondorio garbienetako bat ondo gogoan hartuta tresnak 
tresna direla, eta, tresnek gizakiaren zerbit zupean egon behar dutela eta 
ez alderant ziz. 

Sarri erabilt zen dut it sasoaren metafora Interneterako; ez naiz, ez lehena, 
ez bakarra horretan. Nabigat zea ere baliatu ohi da sareetan arit zea iru-
dikatu eta adierazteko. Bestalde, benetako it sasoetan bezala arriskuak 
egon badaudelako, Adellek (1996) aspaldi ohartarazitakoari jarraikiz, 
nabigatu aurretik igeri egiten ikastea ez legoke gaizki, batez ere gizarte-
-sareen guneetan eta ant zeko esparruetan berriak bagara. Edo gut xienez 
salbamendu-jaka edo fl otagailuren bat eskura izatea. 

Bestelako lankidet zakBestelako lankidet zak
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Ze rbait izango du 
urak bedeinkatua 

izateko

Funt sezko bi osagai daude, nire ustez, horrelakoren bat jant zi edo erai-
kit zeko: jarrera eta baloreak batetik, eta sen onez jardutea bestetik. 
Bizit zaren gainont zeko eremuetan bezalaxe, azken batean. 

Beraz, egungo garai likidootan, oraina nahiz geroa egonkorrak eta sen-
doak ez direnean, eskarmentutik abiarazita eta sen on hori kontuan 
izanda, esaera zaharrak baliatuko ditut testua garat zeko, Interneten oro 
har, eta aipaturiko guneetan bereziki, urik gabe ez itot zeko. Edo ur beroaz 
ez erret zeko, gero epelaren beldur izan gintezkeelako. 

Pert sonek esparru teknologikoetan duten portaerari buruzkoa da Forrester 
t xostena. Erabilt zaileen kategoria berri bat defi nitu behar izan dute bi 
urteren buruan Interneteko joera berriei erant zun ahal izateko (Bernoff, 
2010): “conversationalist s” jatorrizko bert sioan, hizlari edo mint zat zaile 
izango liratekeenak euskaraz. Honako hauek ditugu: mezu laburrak idat zi 
edota gizarte-sareen guneetan profi l pert sonala egunerat zen dutenak 
(datuak berritu eta osatu, argazkiak igo…). 

Erabilt zaileen kopuruari buruz, internauten %85ak erabilt zen ditu maiz-
tasun handiz gizarte-sareak; hori horrela, fi nkat ze-garaian ei gaude 
dagoeneko, erabilera ia unibert sal bilakatu ondoren (The Cocktail 
Analysis, 2011).

Facebook1 derit zon gunean, adibidez, 600.000.000 erabilt zaile daude 
(INTECO, 2011). Agerikoa da, hortaz, egungo Interneten erabileran, eta 
gizartean ondorioz, gizarte-sareek hartu duten pisua.

Ohar bat aurrera jo aurretik, azpimarra dezagun murgilduko garen it sasoe-
tan teknologia osagaietako bat baino ez dela. Horrez gain, norbanakoak 
daude eta hauen arteko loturak edo harremanak. Ikuspegi horretan har-
tuko dute benetako zent zua gizarte-sareek eta horiek gauzat zeko eraiki-
tako gune, zerbit zu eta aplikazioek.

Bigarren ohar bat: gizarte-sareak baino, nahiago dut gizarte-sareen 
guneak (webguneak) kont zeptua erabili. Sinonimot zat jot zen dira sarri, 
webgune eta web orri hit zekin gertat zen denaren ant zera. Hor ere bereizi 
egiten dut; webgunea berez fi t xategiz eta web orrialdez osatua baitago. 

Nire ustez, beti egon dira gizarte-sareak, garaian garaiko teknologiak 
bitarteko izanda2. Besteekiko harremana ezinbestekoa du gizakiak 
pert sona den heinean. Hala, informazioaren eta komunikazioaren tekno-
logiek (IKT, aurrerant zean) harremanak gauzatu eta hedat zeko aukera 
paregabea eskaini digute; aurrez aurre sortutakoak zaindu eta man-
tent zeko ere sarri. 

1. http://www.facebook.com 

2. Adibidez, Itun Berrian ageri diren sareak irudikat zen saiatu dira blog honetan 
 http://www.crossway.org/blog/2007/01/mapping-nt-social-networks (11/07/08)
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Ez  dakigu zoin 
uretatik edanen 

dugun

Bestela esanda, ez gaude espazio eta denbora jakin bati lotuak baldin eta 
Interneterako lotura badugu; herrixkarik isolatuenean ere ez. Lehen herria 
eta jaiotako garaia genituen funt sezko baldint zat zaile, horiek gaindit zen 
ez ziren kasuetan behinik behin. 

Orain, muga horiek gaindit zea erraza da it saso birtualetan eta ziberespa-
zioan, berehalakoa, ez da garai bateko abentura. Honela ulertuta, gizarte-
-sareen webgune horiek bakoit zak dituen sareak irudikat zeko modua 
eskaint zen dute (Boyd eta Ellison, 2007).

Ez dut gustuko teknologiei “berri” adjektiboa eranstea; zer den berri eta 
zer ez zehaztea ez baita batere erraza. Inoiz zient zia-fi kziozkot zat jo zire-
nak gauzatu egin dira: Atriok (2010) egiaztatu duenez, joan den mendeko 
60ko hamarkadan Star Treck sail famatuan agert zen ziren hainbat objektu 
gure artean ditugu jadanik, i-padak, ordenagailu pert sonalak edo memoria 
eramangarriak, esaterako. Areago oraindik; gaur berrit zat jot zen duguna 
laster batean zaharkiturik egongo da. 

Etengabeko aldaketak direla bide, geroa ez da egonkorra eta sendoa, garai 
likidoetan bizi gara ant za (Murua, 2010) Beraz, artikulu hau idazten ari 
naizenetik argitarat zen denera auskalo kontu berririk ez ote den agertuko 
une honetan puri-purian dagoena baztertuta edota zein izango den artiku-
luan zehar adierazitako zerbit zu zehat zen iraungit ze-data. 
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Ikus dezagun hizkunt zen ikas-irakas prozesuen esparruko adibide bat. 
Bloga aipatu zuen Herrerak (2007), web 2.0 delakoa zedarrit zeko eta 
hizkunt zen didaktikarekiko lotura argit zeko ahalegina egin zuenean; ez, 
ordea, mikrobloggingaren arloko erremintarik. Testu laburrak idaztean 
dat za mikroblogginga, horretarako aukera ematen duten zerbit zu eta 
guneak baliatuta. 

Egun ezagunenetakoa eta erabilienetakoa Twitter3 dugu; mezu bakoit zeko 
140 karaktere baino gehiago ez da onart zen 2006ko uztailean plazaratu 
zen zerbit zu honetan. Horren hedapen azkarra izan duen twitter hau balia-
tuta espainolaren irakaskunt zan izandako esperient ziaren berri eman du 
berriki Fornarak (2010), testuinguru berean sorturiko “El bazar de los 
locos”4 derit zon ekimenaren baitan. 

Edozelan ere, joera berriak zeint zuk diren ezagut zeko, edo gut xienez 
sumat zeko, adi egotea komeni delakoan nago; Johnson et alii (2010) 
bezalako adituek egiten dituzten etorkizuneko azterketei erreparatuta, 
kasu. Ikas-irakas prozesuetara eta etorkizun hurbilera bueltatuta, bi dira 
aipatuko ditudan fenomenoak, eta bietan dute zer-ikusia sareek eta tek-
nologiek: m-learning eta ikas-ingurune pert sonalizatuak (“personal
learning environment” ingelesez). 

Tresneria eramangarriarekin du lotura lehenengoak; orain ezagun zaigun 
e-learningari mugikorra den tresneria gehit zean dat za, hot s, labur esanda, 
ikas-irakas prozesuetan telefono mugikorrak, tabletak, i-padak eta horre-
lakoak baliat zea (Sierra, J., 2010). 

Pert sona bakoit zak ikasteko erabili ohi dituen erremintak, informazio-
-iturriak, loturak eta ikas-esperient ziek osat zen dituzte PLEak (Castañeda 
eta Soto, 2010) Eta kasu bietan, arestian aipaturiko pert sonen eta hauen 
arteko harremanen pisua ukaezina da teknologiaz landa, besteekin eta 
besteengandik ikasten dugulako. Ikus dezagun eboluzio azkarraren 
adibide bat: eskuko telefonoen bidez gizarte-guneen sareetan sart zen den 
erabilt zaileen kopurua %20 igo da azken urtean, %29ra irit sita guztira 
(The Cocktail Analysis, 2011) Horrelako bilakaerek izango dute eraginik 
aipatutako bi fenomenoetan, zalant zarik gabe. 

Orain arte azaldutakoak gazteent zakoak direla pent satu eta esango duen 
pert sona ugari egongo da, gai teknologikoetarako belaunaldi galdu 
baten kide balira bezala. Prenskyk eman zuen, apika, bide horretarako, 
etorkin digitalak eta bertako digitalak kont zeptuak plazaratu zituenean, 
zenbaiten beldurrak harrotuz horrela. Dena den, Prenskyk berak gerora 
jakinduria digitala kont zeptua garatu du (Prensky, 2009) eta bisitari / 
egoiliar digitalak bereizketa ere proposatu da (White, 2009) egokiagoa 
delakoan. 

3. http://twitter.com/ 

4. http://www.elbazardeloslocos.org 
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Hala eta guztiz ere, ez dut ukatuko bideo-jokorik edo Internetik gabeko 
mundua ezagutu ez duten gazteek berezko joera eta berebiziko trebezia 
dutela IKTen erabilerarako. Sarritan, baina, adinarekin baino zerikusi 
estuagoa du beharrarekin. Internet bidezko komunikazio sinkronoa, ale-
gia, aldi berean ematen dena telefono-deiekin egiten dena bezalakoxea, 
urrun dagoenarekin modu merkean komunikat zeko beharra duenak eza-
gutu eta erabilt zen du sarri askotan; nahiz eta lagungarria izan, ez da era-
bat erabakigarria adina, ikasketa-maila edo lan-egoera (ONTSI, 2011) 
Beraz, gerta liteke berrogei urtez goitikoa izan arren tripa bustit zea.

Hasieran adierazitako datuen arabera, internauta gehienak gizarte-saree-
tan partaide ditugu eta joera hori nagusit zen joan da azken urteotan. 
Gainera, erabilt zaile bakoit za, batez beste, bi gizarte-saretan da partaide, 
eta lau erabilt zailetik bat sare gehiagotan parte hart zeko prest omen dago 
(The Cocktail Analysis, 2011).

Adituen aburuz, sareak alda litezke eta agian ez dira gerora gaur beza-
lakoak izango, baina gerat zeko etorri direla ematen du. Hala ere, nire 
ustetan, ez dago ezinbestean sartu beharrik. Beste era batera esanda, 
gehiengoak hori egiteak ez gaitu nahi eta nahi ez horretara behart zen, ez 
da derrigorrezkoa uretan sart zea, edo “norat ixurkia, harat ura” esaera 
betet zea.

Gizarte-sareen gune batean kontua irekit zea eta profi leko datuak betet zea 
pent satu orduko, helburua argitu beharko genuke, hau da, zergatik erabili 
zerbit zu hori eta zertarako eraiki profi la. Batetik, asmo eta helburu guz-
tiak zilegi dira, iruzurra ez denean jakina. Bestetik, gune guztiak ez dira 
berdinak: orokorragoak eta espezifi koagoak dauzkagu, horizontalak eta 
bertikalak hurrenez hurren, aisiarekin edo lanarekin zerikusia dutenak, 
interes jakinei lotuak edo adin-tarte zehat zagoei zuzenduak… Hizkunt zak 
ikasteko bereziak ere badaude (Sotomayor, 2010). 

Aldi berean, ez da baztert zekoa, arrazoi desberdinak direla medio, hamar 
kontutatik lau ez direla aktiboak jakitea. Maiz gertat zen da kontua ireki 
baina bere horretan uztea inoiz erabili gabe (The Cocktail Analysis, 
2011). Ondorioz, aukera izateak ez du ezinbestean erabilt zea ondorioz-
tat zen. Interneteko bestelako eremuetan gertat zen den bezalaxe, partai-
det za pasiboa (Murua, 2007) ez da horren gertakari arrot za. Irtenbiderik 
egokiena oreka delakoan nago: parte hartu bai, baina era kont zientean; 
informazioa eman eta partekatu baina aditu eta komunikatu ere bai.

Agian ez duzu inoiz bilat zaile batean, Googlen kasu, zeure izena jarri 
eta zer gertat zen den ikusi. Ala bai, eta gainera pert sonent zako bilat zaile 
bereziak ere badaudela jakingo duzu, www.123people.com esate baterako. 
Baten batek inoiz ez badu Interneten zuzenean parte hartu, iruzkinen bat 
idat zita besterik ez bada ere, berari buruzko edukirik ez dagoela pent satuko 
du seguruenik, baina, adi, ustelak erdi ustel suerta baitaitezke erraz-erraz. 
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Litekeena da izen bereko beste pert sonaren baten esan-eginak agert zea… 
ala ustekabe galanta hart zea. 

Nortasun digitala ez da bilaketa bat eginda norberari buruz agert zen 
dena, era sinplistan pent sat zen den bezalaxe, Internet bitartez zabalt zen 
den norberaren idea osoa baino (De Haro, 2011) Honetan bi osagai edo 
iturri leudeke: bakoit zak egindakoa eta besteek egindakoa. Eximitatea 
kont zeptua hasi dira erabilt zen, intimitatea plazarat zea lit zatekeena, 
nolabait esateko (Pérez Lanzac eta Rincón, 2009).

Bestalde, gaur egun hainbeste argazki makina digital dagoenean, telefono 
mugikorrak hamaika aukera eskaint zen dituenean, Interneteko guneetan 
idaztea horren konplikatua ez denean… ez da lan handia informazioa jaso 
eta sarerat zea, interesatuari ezer esan gabe maiz. 

Badago eztabaidarako beste puntu bat: nortasun digitala norbere nita-
sunaren beste geruza bat den ala ezizenak baliat zea den nortasun hori 
eraikit zeko bide segurua. Azken hau proposat zen du INTECOk (2011) 
egindako gida baten gaztelaniazko bert sioan, euskarazko laburpenean 
ez bezala. Nahiz eta aurrez aurre gertat zen denaren ant zera, jokat zeko 
garaian testuinguruak berebiziko garrant zia duela onartu, bat nator Genis 
Rocak berriki egin dioten elkarrizketa batean adierazitakoarekin (Sierra, 
G., 2011): nortasun digitala garena osat zera eta gure gaitasunak area-
got zera dator, ez beste zerbait ordezkat zera. 

Bidenabar, dena kontrolpean izatea ezinezkoa dela jabet zea da ga-
rran t zit sua, eta, aldi berean, uhara ez bezala, barraskiloarenaren ant zerako 
arrastoa uzten duela Interneten egiten dugunak (eta egiten ez dugunak); 
are, behin zerbait jarrita, horrek izan dezakeen bilakaera zail da zehazten, 
ezabat zen saiatu arren. 

Horren guztiaren aurrean, jarrera aktiboaren aldekoa naiz. Eta era natu-
ralean arit zearen aldekoa, amarruak edo trikimailuak alde batera ut zita. 
Bestela esanda, guk geuk aukeratu behar dugu geure irudia, patua bai-
lit zan zain egon gabe: sareetan nor garen zaindu, nor garen eraiki; zer 
erakut si nahi dugun erabaki eta horren arabera jokatu. Nortasun digital 
hori sendoagoa den heinean zailagoa izango da falt sut zea edo lapurtua 
izatea, besteren batek ordezkat zea, bide batez eremu jakin bateko “lagu-
nak”, “adiskideak” edota kontaktuak engainatuta.

Esparru digitaletan jokat zeko irizpide nagusi gisa, bizit zako gainont zekoe-
tan dauzkagunei erreparatu eta beroriei jarrait zea nahikoa izan litekeela 
uste dut. Gazteei zuzendutako kanpaina eta webgune espezialduetan 
irizpide hauxe azpimarrat zen da; Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren 
“Kontuzdatos”5 da adibideetako bat. Aurrez aurre ere ez dugu erakusten 
garen guztia, ez dugu plazarat zen pent sat zen dugun guztia. Besterik gabe 
inork oihukatuko ote luke kalean ozenki berari gertatutakoa edota bere 

5. http://www.avpd.euskadi.net/s04-kontuzdt/eu/ 
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argazkiak kalean ezezagunei banatu helbidearekin batera? Horixe ba. 
Beste esaera zahar bat baliatuta, “ur isuria gait z da bilt zen”.

Ez dakit hilt zeraino irit siko den ur geldia aztert zen ari garen eremue-
tan, pert sonak aspert zearen ondorioz beharbada. Behin gizarte-sareetako 
gune batean parte hart zeko erabakia hartu badugu, ez dut gomendaga-
rri ikusten geldi eta isilik gerat zea, gune jakin horretan arit zeko modua 
ulert zeko denbora tarte laburra pasatutakoan behinik behin. Gogora deza-
gun kontuen %40 ez ei dela aktiboa (The Cocktail Analysis, 2011).

Erant zun gabe gerat zen diren mezuak ere gehitu ahal dizkiegu geldi dau-
den ur horiei; komunikazioaren hilgarri, zalant zarik gabe. Webgune uga-
rik ematen digu bertatik atera gabe kideekin komunikat zeko aukera, berez 
gizarte-sareen gune gisa ulertuak direnak baino gehiago. Komunikat zeko 
bide ugari izateak mezuak galt zea edo ez erant zutea ekar dezake, horren 
ondorioekin. Eta Interneten, komunikazio asinkronoa denean ere, hau da, 
posta elektroniko bidezko mezuetan legez igorlea eta hart zailea ezinbes-
tean ez daudenean aldi berean konektaturik, erant zun azkarra espero iza-
ten du mezu bat igort zen duenak. Eta hari seguruenik ez dio balio izango 
azalt zeak dena delakoagatik ez dela irakurri mezu jakin hori. 

Badago, bestalde, beste arrisku garrant zit su bat; infoxikazio hit za jarri 
zion gertakariari Alfons Cornellak (Fumero, Roca eta Saez, 2007: 14). 
Segidako honetan dat za, labur-labur esanda: jasot zen dugun informazio 
guztia ezin digeritu eta prozesat zearen ondorioz sort zen den intoxikazio-
-mota berria. Ant zeko beste irudi bat baliatu dute Valerio eta Valenzuelak: 
informiboro osasunt suak; hau da, informazioaz elikat zen den pert sona 
hori egoera orekatuan egon dadila. 

Kontuan har dezagun, besteak beste, era guztietako webgune kopurua-
ren ugalketa, horietan sort zen diren edukien gorakada etengabea, webgu-
neen arteko loturek edota norbere e-postara oharrak eta jakinarazpenak 
bidalt zeko aukerak. Azken batean, eta it sasoarekiko alderaketara it zulita, 
t sunami baten ant zekoak harrapa gint zake informazioak gainezka egiten 
badigu eta itot zeko arrisku bizian jarri; aurreko atalean azaldutakoaren 
alderant zizkoa, beraz. 

Egoera areagotu egiten da, gizarte-sareei dagokienez, ikuspegi kuantita-
tiboa nagusitu denean; bat nator Rocarekin (2009): tamainaren araberako 
hierarkia burugabea lehenet si da. Zenbat eta “lagun” edo “jarrait zaile” 
gehiago hobe da irizpide zabaldua eta onartua, kalitateari edo kudeatu 
ahal den bolumen errealari erreparatu gabe.

Horren aurrean, eta denbora mugatua dugula kontuan izanda, ezinbes-
tekoa da lehenestea eta zarata baztert zen saiat zea. Aukeratu beharra 
dago: kontaktuak sailkat zea da bide bat, webguneak horretarako aukera 
ematen badu. Esate baterako, Twitter-en posible da zerrendak sort zea 
(une honetan 20 dira guztira erabilt zaile bakoit zak sor dit zakeenak) edo 
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besteren batek egindakoetatik hautat zea. Facebook-en, berriz,  lagunen 
taldeak egin daitezke eta, are interesgarriagoa dena, posible zaigu talde 
bakoit zeko kideek gure datu eta informazioa eskuratu ahal izateko dituz-
ten eskubideak bereiztea. 

Beste aukera bat gune honetan: zeregin jakinetarako taldeak sortu. 
Horretarako ez da beharrezkoa aldez aurretik edo ondoren “lagunak” 
izatea. Bestetik, ez dut aholkat zen guztiari baiezkoa ematea; inor mindu 
gabe baina ezet z esaten ere jakin behar da gizarte-sareetan.

IKTez ari garela, informazioaz eta komunikazioaz beraz, komunikazioaren 
arloa ahaztu egiten du zenbaitek. Hau da, pulpitu digitalak balira bezala, 
norbere mezuak bidalt zeko erabilt zen dira gizarte-sarearen guneak, gai-
nont zekoekiko harremana norabide bakarreko bilakatuta. Arestian aipa-
tutako ikuspegi kuantitatiboarekin badu zerikusi argirik honek. 

Garaian garaikoa egitearekin, badugu beste gertakari bat; hainbat ataza 
batera egin nahian edota denbora luzeegiz nabigat zearen ondorioz egite-
koak at zerat zea; prokastinat zea deitu ohi zaio. Dena den, ohartu ez duela 
podkastingarekin loturarik; bigarren hau, Aizpitarte eta Guilléni (2009) 
jarraikiz, audio eta bideo-fi t xategiak Internet bidez zabalt zea baita. 

Ukaezina da Interneten erabilera eta gizarte-sareen guneen erabileraren 
hedapena gazteen artean (Camacho eta Murua, 2010); orokorrean baino 
port zentaia handiagoan dira erabilt zaile aktibo. Eta egoera honek gura-
soengan sortarazten duen kezka. Honetarako iturri desberdinak dauzkagu; 
ezjakintasunaz gain, susmo t xarrak piztu egiten dira aldiro komunikabi-
deetan plazarat zen direnekin. Baina kausa-ondorio lotura ez da horren 
sinplea; are, gaiztakeria-mota gehienak sarerik bako gizartean ere gertatu 
ohi dira. 

Zertarako erabilt zen den Internet dugu alde batetik. Gazteek naturaltasun 
osoz eta era ludikoan baliat zen dituzte teknologiak, horrelako testuingu-
ruetan heziak izan direlako, auto-ikaskunt zaz eta era informalean sarri 
(Merino, 2010). 

Teknologiekiko ikuspegi gardena, alegia bitartekoa edo tresna zein den 
ahaztuta jokat zea, handiagoa da adina t xikiagoa den heinean, baina 
ikuspegi ludikoa, aisia eta ezagunekin harremana dira nagusi erabilera 
aztert zen bada. Eta berriki aurkezturiko ikerketa batean agert zen denari 
erreparatuta (Livingston et alii, 2011) haurren gehiengoak gustuko du 
online komunikazioa, 11-16 urte bitarteko europar erdiek errazago ikusten 
dute norbera izatea on line eran aurrez aurre baino eta nerabeent zat sarri-
tan Internet bidez komunikat zea errazagoa da ant za. Hala ere, gut xiengoa 
da aurrez aurreko bizit zan benetako arazoak dituena.

Dena den, arit zea ez da nahikoa digitalki alfabetat zeko, Durallek (2010) 
adierazi duen legez. Eta, seguruenik, esparru digitaletan ere denboraren 
poderioz lortuko den heldutasunaz gain, alfabetat ze digital hori ezinbeste-
koa da, besteak beste, trebetasun digital horien baitakoa delako aipatutako 
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nortasun digitalaren kudeaketa (Giones eta Serrat, 2010). Honetan guz-
tian, alderdi informalak eta berdinen arteko ikaskunt zak berebiziko pisua 
dutela onartua, familiak, eskolak eta gizarte osoak izango dute erant zuki-
zunik (Camacho eta Murua, 2010).

Beste alde batetik, gazteek, seme-alabek, egiten duten guztia ezin da kon-
trolatu; debekat zea ere ez da biderik egokiena. Beraz, hobe da bidaide 
izan, konfi ant zaren bidez zubiak eraiki, eta bertako digitalak izan ordez 
ez daitezela umezurt z digitalak izan, alegia, gurasorik gabe heziak saree-
tan (Roca, 2009b).

Hirugarren alde bat ere badago. XXI. mende honetan eta gizarte-sareek 
duten hedapena aint zat hartuta, gizarterat ze osoa ziberespazioaren espa-
rru hori kontuan izan gabe ia ezinezkoa dela pent sa liteke, eta sarbide-
rik izan ez edota parte hart zen ez dutenen baztert ze-digitalaren arriskuaz 
ohartaraztea ez dago soberan. Seguruenik, “igela haserreturik ere, urmae-
lari ez zaio axola”.

Beste metafora hedatu bat erabilita, hodeia deiturikoak berebiziko 
garrant zia du ematen ari den bilakaeran; hodei konputazioa derit zo 
Internetez zerbit zuak eskaint zea ahalbidet zen duen teknologiari. Beste 
era batera esanda, gure ordenagailuetan fi sikoki fi t xategiak eta bestelako 
informazioa gorde beharrean, geurean lan egin beharrean, hor nonbait, 
sarearen lekuren batean dagoenaren bitartez jardutea.

Abantailekin batera, Internetarako lotura dagoen edonondik gure fi t xate-
gietara edo aukeratutako webguneetara sarbide zuzena izateak dakarren 
erosotasuna esaterako, arriskuak badaudela onartu behar. Hamaika gal-
dera daude tartean, informazioa noren esku dagoen, nor den informa-
zioaren jabe edo ea desagertu ahal den, besteak beste. Adibidez, orain dela 
gut xi, honelako zerbit zu bat, “gogokoak” ordenagailu bakarrean gorde 
beharrean sarean mantendu eta partekat zeko aukera ematen dutenetako 
bat, Delicious6 hain zuzen, epe laburrean ez zela mantenduko zabaldu 
zen internauten artean; horrek, zer esanik ez, ezinegona eta kezka zabaldu 
zituen, hainbat informazio eta urtetako lanak kolokan jart zen zituen eta. 
Baina, egia esan, nork bere ordenagailuan lan eginda ere informazioa 
galdu egin daiteke edo, are okerragoa dena, lapurtua izan. 

Ondorio gisa, ez ahaztu dohaineko zerbit zuak ez direla agian beti hain 
merkeak izango. It zelezko erraldoi eta jaun bilakatu zaizkigu Google edo 
Facebook bezalakoak. Enpresekin ari gara, ez irabazi asmorik gabeko 
erakundeekin, eta interes handiak daude tartean, Echevarriak (1999) 
ohartarazi zuen bezalaxe. 

6. http://www.delicious.com/ 
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Aipatu dugu, epe laburrera begiratu arren, Interneten munduan ia 
ezinezkoa dela aurrerant zean uraren bidea zein izango den jakitea. 
Alfabetatua izatearen kont zeptua aldatu da dagoeneko. Dena den, ñabar-
durak ñabardura, aurrez aurre zein ziberespazioan harremanak harreman 
izango dira. Eta sen ona, sen on. 

2008an idat zitakoa berresteko moduan nago: harreman pert sonalak abe-
rastea izan da web 2.0 delako fenomenoak ekarri didan arlo onenetariko 
bat.

Azken batean baloreak dira funt sezkoak, sinesten dugunak gidatuko du 
egiten duguna. Bitartean eta etorkizunean, tresnak hori baino ez dira 
izango, tresna. Zenbat eta erabiliago eta hedatuago egon, gut xiago erre-
paratuko diegu eta gardenago suertatuko zaizkigu. Bien bitartean, hor 
izango dugu sena, fl otagailu bezala, ur azalean manten gaitezen. 
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Ikaslea hizkunt zaren 
erabilt zaile gisa: 
ikasgelako praktikak 
hizkunt zen irakaskunt zan

Ernesto Martin Peris

Hizkunt za ezagut zaren eta ikaskunt za ororen 
bitartekaria 

(L. Vigot sky)

When working together,
we do not only interact; we ‘interthink’

(N. Mercer)

Aspaldian da aldarrikatua gizakiaren izaera sozialak ikasteko prozesu 
orotan duen eragina. Gizakiok gaur egun dakiguna, munduaz dugun 
ikuskera, giza harremanei zor zaie hein handi batean. Jaio eta hil arteko 
ibilbidea ahaide, adiskide eta lagunen konpainian egiten da nagusiki. 
H1 ere horrela ikasi genuen gurasoen lagunt zaz. Gure izaera sozialari 
esker izan dezakegu inoiz bizi izan ez ditugun esperient zien berri. Eta 
guk ere jakinaraz diezaiokegu lagun hurkoari berak inoiz bizi izan ez 
duenaren edo oraindik ez dakienaren berri. Izaera sozial hori, norbera-
ren irit ziak, ezagut zak, pent samendua… besteri jakinarazteko ahalmen 
hori da, ezbairik gabe, giza zibilizazioen aurrerapenaren euskarririk 
behinena. Komunikazio-prozesu horretan funt sezko tresna da hizkunt za. 
Artikuluaren egileak bi alderdiei begirat zen die: hizkunt zari bere soilean, 
eta, gizakion arteko harreman sozialei, elkarreraginari, alegia. Bi ardat z 
horiek H2 ikastearekin duten loturaz gogoeta xehea egiten du. Merezi 
duen artikulua da, enurarik gabe.

Aldaketa handiak izan ditu azken urteotan “Hizkunt za erabiliz ikas-
tea” kont zeptuak ikasgelako jardunaren ikuspegitik. Bi dira aldaketa 
horien arrazoi nagusiak: batetik, diskurt soaren analisiaren gaineko 
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ikerketaren garapena; bestetik, berriz, ikastearen eta ezagut zaren psikolo-
giari buruzko teoriak (soziokonstruktibismoak eta horren ezarpenak biga-
rren hizkunt zen ikaskunt zan, teoria soziokulturalak, J. P. Lantolf-ek eta 
L. Van Lier-ek proposat zen duten bidetik).

Artikulu honetan, ikuspegi berri horrek ikasgelako jardunari begira gure 
ustez ekarri dituen zenbait ondorio aurkeztu eta hizpide ere izango ditugu.

Komeni da hasieratik “ikasgela” zer den argit zea. Ikasge1a gune fi sikoa 
da, eta bertan sinkronian ikasten da, bertara joanez. Baina ikasgela 
guret zat ez da hori bakarrik, era birtualean ere komunikatuz ikasten baita, 
sarritan modu asinkronoan eta urrutitik. 

Beraz, hemengo azalpenek ikasteko bi era horietarako balio dute. Areago: 
egungo komunikazio-teknologiek, oraindik ere hizkunt za idat zian ardaz-
tuta egon arren, sendotu egiten dute hizkunt zaren erabilera ahozko eta 
idat zizkoari buruz azaletik aipatuko ditugun hainbat baieztapen.

Hezkunt zari oro har begiratuz, ikasgela ikusi ohi izan da ikasleent zako 
toki nagusi gisa gure kulturan. Eta ikasleek hor jasotako informazioa 
buruan bilt zen dute ezagut za moduan. Hizkunt zari ez zit zaion aitort zen 
egiteko funt sezkorik ikasgelako atazak burut zeko, irakasleak ikasleei 
informazioa igort zea eta jarraibideak jakinaraztea ez bazen behint zat.

Ikasgelaren ikuspegi hori lar aldatu da berriki, baina, ez erabat. Eta badago 
egoerak lehenean segit zeko nolabaiteko joera. Hala ere, hizkunt zak eta 
elkarrekint zak, ezagut zaren garapenaren bitartekari gisa, gero eta eginki-
zun garrant zit suagoa dute irakaskunt zaren ikuspegi berrietan

Beraz, komeni da aztert zea hizkunt za erabilt zeak eta erabilera horrek 
ikaslearen jardunarekin duen lotura-moduak nola egiten duten bideragarri 
ezagut za eraginkorki garat zea.

Goraxeago aipatu tradizioan, nolabaiteko salbuespena izan da hizkunt za-
-ikasgela; izan ere, ikasleek xede-hizkunt za baliaturik trebetasunak 
lant zeko plazat zat jo izan da oro har.

Hasiera-hasieratik aldarrikatu zen Metodo Zuzenean hizkunt za hit z egitea 
trebetasuna dela eta trebetasunak garatu egiten direla erabilt zearen poderioz. 

Hizkunt zaren garapena ez dator hizkunt za eta beraren ezaugarriak 
aztert zetik. Hortaz, “hizkunt zaren erabilera”, eta erabilera horretarako 
behar den “trebetasuna”, sakonetik landu eta “aberat sago” bihurt zetik 
dator egungo egoeraren berritasuna.

Jakina, hizkunt za ikasteko metodologietan era askotara interpretatu izan 
ohi da ikasgelaren kont zeptua historian zehar; nahiz eta ez izan beti modu 
berean.

Izan ere, hizkunt zari eta hizkunt za ikasteari buruzko teoria aipatu berri 
horiek hedatu arte, “hizkunt zaren erabilera” terminoa esaten zenean 
“xede-hizkunt zaren erabilera” esan nahi zuten, zeren uste bait zen ikas-
gelan hori ez beste hizkunt za bat sart zea kalterako zela xede-hizkunt za 
ikasteko.
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Gaur egun bestela uste da. Ikasgelan hizkunt za erabili behar dela esaten 
denean, garrant zi handia dute, batetik, ikaslearen beraren hizkunt za era-
bilt zeak; bestetik, ikasle guztiek H1 bera izan ezean, ikasleek elkarren 
artean komunikat zeko erabil dezaketen beste edozein hizkunt zak, eta 
jakina, xede-hizkunt za erabilt zeak ere bai.

Beraz, gertuago gaude “hizkunt zaren erabilera” kont zeptutik, eta ez 
hain gertu hizkunt za jakin baten erabileratik (erabilera esatean ahozkoari 
gagozkio, jakina, baina ez da ahaztu behar, berebiziko garrant zia baitu, 
ahozko hizkunt za beste hainbat sistema semiotikorekin uztart zen dela, 
beste hizkunt za bat zuekin, bai ikasgelan bertan, bai hortik at).

Eleaniztasunari eta gertuko hizkunt zen arteko elkar ulert zeari buruzko 
azken teoriek sendotu baino ez dute egiten gizakiari hizkunt za-era-
bilt zaile gisa begirat zeko ikuspegi hori, hainbat eta hainbat hizkunt za 
izanik komunikazio-tresna.

Bestetik, hizkunt za ikasteko, “erabili” behar zela esatean “mint zatu” 
behar zela adierazi nahi zen eta, beraz, erabilera herren gerat zen da hein 
handi batean, hizkunt zaren ekoizpenari eta ahozkoari soilik lotua, bazter 
ut zita erabilera idat zizkoa, eta, bereziki, trebetasun hart zaileak. 

Horrekin ez da adierazi nahi bigarren hizkunt zen irakaskunt zak trebeta-
sun hart zaileak, ezta idazmenari dagozkionak ere, alboratu egin dituenik. 
Esan nahi baita, ikasgelako hizkunt zaren erabilera-prozesuak, hizkunt za 
ikasteko bide zelakoan, ia soilik ahozko jarduna hart zen zuela jomuga. 
Eta bigarren hizkunt za ikasteko bidean jardun horren garrant zia (ahoz-
koa) ukaezina bada ere, osatu egin behar da eta aint zat hartu ikasgelan 
H2n egiten den komunikazioaren berezko izaera, eta, ikusi ea izaera hori 
soilik ahozko jardunarekin eta ekoizpenarekin lotu behar den.

Badira psikologia alorreko hainbat teoria ezagut zari eta ezagut za horrek 
hizkunt zarekin duen loturari buruzkoak berri-iturri direnak hizkunt za 
erabilt zeari eta ikasteari dagokienez.

L. S. Vigostky-k dio jardunean sort zen dela ezagut zaren garapen oro, eta 
bereziki jardun sozialean, giza harremanetan gertat zen diren elkarreragi-
netan, alegia.

Psikologo horren jarrait zaileen ustez, bigarren hizkunt za eskurat zeari 
buruzko ikerketetan erabilitako metaforak, hala nola, “input”, “kaxa 
belt za”, edo “hizkunt za eskurat zeko dispositiboa” ez dira egokienak 
hizkunt za nola ikasten den azalt zeko. Hor ez dago ikasten ari den norba-
nakoaren ekint zarik, ezta gertu daudenen ekint zarik ere. 

Metafora horiek ez omen dira egokienak bazter uzten baita horietan ikas-
ten ari denaren ekint za baita ikasle horren gertukoen ekint zak ere. Eta 
hauxe proposat zen du: “ezagut zaren bitartekarit za”. 

Gizakiak berezko genetikari esker dituen gaitasun horiek gizarte-
-ekint zaren bidez aldat zen eta berrantolat zen ditu ezagut za-forma jasoago 
bihurtuz eta, aldi berean, forma horiek ahalbidetu egiten diote bere adi-
men-ekint zak jakinaren gainean kontrolat zen.
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Beraz, hizkunt za giza harremanetarako oinarrizko lanabes izatetik, 
pert sonak bere prozesu mentalak antolat zeko eta kontrolat zeko lanabes 
bilakat zen da. Bada honetan guztian berezitasun bat; izan ere, ikasteko 
bide ematen duen lanabesaren garapena, eta ikas-helburuaren beraren 
garapena, gauza bera baitira: hizkunt za, alegia.

Azpimarrat zekoa da hori guztia zeren “ezagut zaren” eta “erabileraren” 
arteko muga ez baita hain argia, ezagut za erabilerari lotua baino ezin bai-
taiteke defi nitu, eta, aldi berean, hizkunt zaren erabilera delako ezagut za 
eraikit zen duena. 

Gai horri dagokionez, interesgarria da M.A.K. Halliday hizkunt zalaria-
ren proposamena. Proposamen hori hizkunt zaren ikaskunt zan dago oina-
rritua eta hizkunt zalarit za sistemiko-funt zionalaren ikuspegitik egina. 
Psikologia-eskola batek (Vigot sky) eta hizkunt zalarit za-eskola batek 
(Halliday) sortutako teoriek elkarren artean dituzten paralelismoak eta 
osagarritasun-guneak Wells-ek (1994) azpimarratu ditu.

Ahozko elkarreraginak, bada, ezagut zaren bitartekari-rola jatorriz due-
nez, ulertarazi egiten du ikaskunt za oro, hizkunt zaren ikaskunt za barne, 
elkarrizketa-modu bat bezala. Hizkunt za eskurat zeko gailuren bat baldin 
badago ez da egongo gizakion burmuinean, elkarreragin sozialean baizik, 
teoria sozio-kulturalean esaten den bezala. 

Hizkunt za bat eskurat zen baldin bada, eskurapena ez da elkarreraginaren 
emait za. Elkarreragina bera da eskurapen. Horregatik, Lantolf edo van 
Lier bezalako autoreek hit z egin nahiago dute hizkunt z jardueretan parte 
hart zeaz hizkunt za eskurat zeaz baino. 

Elkarreragin-jarduera sozial horietan, hain zuzen, jabet zen da hiztuna 
hizkunt z forma gehiagoz, hasieran beste solaskideen lagunt zaz erabiliak, 
apurka-apurka barneratuko dituenak, harik eta bere kasa erabiliko dituen 
arte. Partaidet za horixe da norberaren hizkunt z jokabidea araut zen lagun-
duko duena: ikaskunt zaren autoregulazioa, azken batean.

Planteamendu berri horiek laburtuz, bada, hiru ikuspegitatik begira die-
zaiokegu ikasgelako hizkunt z erabilerari:

• H2ko hizkunt z gaitasunaren gauzat ze gisa (H2 horren erabileraz ari 
gara, jakina).

• Ikasgelako jarduerak biderat zeko kudeat ze-lan hori H1en edo H2n egin 
daiteke baita beste hizkunt zaren bat baliatuta ere, beti ere kudeaketa 
hori errazten duen heinean.

• Ezagut zak elkarrekin eraikit zeko bitarteko gisa. Oraingoan ere ikas-
leek hobeto dakiten H1 nahiz beste edozein komunikazio-hizkunt za 
balia dit zakete egiteko horretan (Ez da haatik ezinbestekoa).

Hizkunt z erabilerari modu horretan begirat zeak aldatu egiten du ikasge-
lako elkarreginaren kont zeptua baita horrek ikastearekin duen erlazio-
-modua ere. Horretaz gain, aitortu ere egiten die H1-i nahiz bestelako 
hizkunt zei eginkizun erabakit zailea H2 ikastean.
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2. Komunikazio-
gaitasuna abian 
jarriz ikasgelan: 

hizkunt zaren 
erabilera 

ikasgelatik kanpo

Esan gabe doa, ikasleak H2 dakien neurrian, horren erabilera guztiz onu-
ragarria izango dela ikasteari begira arestiko hiru alderdiotan. Baina, 
aldi berean, ikasleak H2 behar beste jakin ez eta hori oztopo baldin bada 
ikasgelako jardueretan komunikat zeko edota ezagut zak elkarren artean 
eraikit zeko, orduan guztiz gomendagarria izango da beste hizkunt zetara 
jot zea eta ez, inolaz ere ez, arbuiagarria.

Artikulu honetan, aurrerant zean, hainbat puntu jorratuko dira lehenengo 
eta hirugarren ikuspegiei dagozkionak, ez zaio bigarrenari helduko aukera 
hobeagoaren zain. 

Ikasgelan komunikazio-gaitasuna nola gauzat zen den oinarri sendoaz 
begirat zeko, komeni da erreparat zea hizkunt za ikasgelatik kanpo era-
bilt zeak dituen ezaugarriei.

Halaxe da, goraxeago H2ren ahozko erabileratik eta erabilera ekoizletik 
haragokoaz esandakoa gogoan, beharrezkoa da erabilera horien ereduak 
izatea baldin eta ikasleak hizkunt za erabilt zen trebatu nahi bada. Bestela 
esanda: zer da ikasgelatik kanpo hizkunt za erabilt zea? Nola egiten da? 
Zer aldagai daude? Komunikazio-gaitasunaren erabilera-baldint zak gal-
dera horiei ematen zaizkien erant zunen araberakoak izango dira.

Diskurt soaren ikerketak berezkoa duen kont zeptu bati jarraikiz, defi ni 
dezakegu hizkunt zaren erabilera diskurt so-jardun sozialetako partaidet za 
gisa. 

Parte-hart zea ez da bakarrik hit z egitea, irakurt zea edo idaztea. Zerbait 
gehiago da. Parte-hart zeak bere-bereak ditu hainbat diskurt so-genero. 
Ondorioz, generoak eta diskurt soak nolakoak diren, oso desberdinak 
izango dira parte-hart ze horien formak, arauak, erregelak… Bi adibidek 
erakut siko digute zenbait partaidet za-mota eta -arau. 

Lehen adibidea. Et xeko seme-alabetako bat ezkont zera doa, eta ger-
taera garrant zizkoa da hori sendiarent zat. Gure gizartean egoera horrek 
gizarte-jardun bat jart zen du abian: berria jakinarazi egin behar da, adis-
kideak gonbidatu, senitartekoak, konpromiso hut sez gonbidat zeko jendea 
ere izaten da tartean… 

Eta gonbidapenari erant zun behint zat egin behar zaio. Nola gauzat zen 
da giza jardun hori? Jeneralean ezkongaien sendikoak gonbidapenak 
igort zen hasten zaizkie gonbidatu nahi dituztenei, eta horiek mezua jaso 
eta egoki irit zitako erant zuna bidalt zen dute. 

Ahaztu dit zagun azken bi faseak, eta azter dezagun sendiak bidalt zen 
duen mezuaren prestaketa. Hasteko, gonbidapena: zer testu-genero 
baliatu behar du igorleak? Zerrenda luzea da: eskutit z arrunta aukera 
dezake, telegrama, SMSa, blog-ean post bat idaztea, gonbidapen-t xarte-
lak bidali, telefonoz deitu, herriko aldizkarian iragarkia jarri… testuin-
guru sozio-historikoa hartu behar du kontuan, bera bizi den giroan zer 
usadio eta ohitura izan diren ere bai, eta usadio eta ohitura horiei lotutako 
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kultura-arauak ezagutu behar ditu. Eta horrela aldian-aldian arrisku han-
dirik gabeko erabakia har dezake. 

Bat zuetan, gainera, aukera edo genero horietako bat baino gehiago batera 
erabili beharko ditu. Adibidez, gure artean ohikoena da, gonbidapen-t xar-
tela bidali aurretik, telefonoz deit zea edo mezu elektroniko bat idaztea 
jasot zaileari. Beste bat zuei bisita egin beharko zaie gonbidapen-t xartela 
eskura emateko, edo zenbaitent zat t xartel horretan zerbait idat zi beharko 
da eskuz, berariaz… 

Lehen erabakia harturik, bada zereginik oraindik, eta ez gut xi. Nola pres-
tatu mezua? Zein da hizkeraren tonu egokia? Dauden aldagaiak aint zat 
hartuta, zer hizkunt za-baliabide erabili behar dira? Eta abar. Hizkunt zala-
rit za modernoak oso ondo azaldua dauka hori dena. 

Baina alderdi bat nabarmendu nahi nuke. Hizkunt zalarit za tradiziona-
lak osagai paralinguistikoetan sartu du alderdi hori, eta egungo zenbait 
adituk komunikazioaren multimodalitatea deit zen diote. Nire ustez, 
hizkunt zen irakaskunt zak ez dio osagai horri behar hainbat erreparatu, 
baina ezkont zako gonbidapen-igorleek begiratu beharko liokete. 

Zer ezaugarri hartu behar dira aint zat ezkont za-gonbidapen hori idaz-
terakoan? Txartelaren forma, kolorea, paperaren sendotasuna eta ehun-
dura, letra-tipoa eta tamaina, marrazkirik izango duen, testua nola banatu 
t xartelean… 

Hizkunt za-irakaskunt za modernoan hizkunt zari erreparatuko lit zaioke: 
zein den tonurik egokiena, gonbidapenetan zer esaldi erabilt zen diren, 
opari-zerrendei eta horrelakoei buruz zer arau dauden gizarte eta kultura 
horretan, eta abar. Baina hori ez da nahikoa komunikazio eraginkor bate-
rako, ez da nahikoa giza ekint za horretan bete-betean eta behar bezala 
parte hartu dela esateko. 

Agian H2 ikasten ari den ikasleari begira, aukeratutako adibidea ez da apro-
posena gizartean hizkunt za nola erabilt zen den adierazteko, baina adibide 
esangurat sua da, erabilera horren konplexutasuna agerian uzten baitu, eta 
agerian uzten du, halaber, hizkunt za beste sistema semiotikoekin uztart zen 
dela. Adibidea egokia da, bestalde, aukera ematen baitu ikusteko, aipatu 
konplexutasun hori baita hit z bidezko hizkunt zak beste hizkunt zekin duen 
lotura hori ere, ikaslearent zat ohikoagoak diren egoeretan.

Bigarren adibidean, berriz, gure gizarteko beste jardun-mota bati begi-
ratuko diogu. Teknologia baliatuz egiten den komunikat zeko modu bat, 
internet-foro batean parte hart zea, alegia, izango dugu aztergai. 

Har dezagun foro bat, Cervantes Institutuaren Zentro Birtualaren 
Irakasleen Foroa. Berriki foro horretan izenburu hau azaldu zen:
“Re. Munduko ipuinik laburrena”. Mezuan klik egin eta mezuaren igor-
leak forokideei eskainitako ipuin labur-laburra irakur zitekeen. 

Horrela erant zuten zion forokide honek espainiera at zerriko hizkunt za 
gisa irakasten duen irakasle batek forora bidalitako beste mezu honi: 
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“Oinarrizko bigarren hizkunt zan ikasleekin lant zeko munduko ipuinik 
mot zena, zein?”. Erant zun hau jaso zuen mezu honek: “Abuztua. Rodas. 
Larruazala. Larruazala. Adio!”.

Adibide honetan ematen den gizarte-jardunari erreparat zen badiogu, esan 
dezakegu “bat-bateko tertulia digital asinkronoa dela.” Foroan aurrez 
aurre arituko balira bezala ari dira forokideak. 

Errepara diezaiogun, lehenik eta behin, adibide horretako jardun sozia-
lari. “Bat-bateko tertulia digital asinkronoa” dela esan daiteke; izan ere, 
foroko parte-hart zaileek aurrez aurreko solasaldi batean arituko lira-
tekeen modu bert suan dihardute: nahi dutenean eta nahi duten moduan 
parte hart zen dute, solaskide bakoit zak esandakoari arreta gehiago edo 
gut xiago emanez, etab. Hala, bat zuek foroko adierazpen bat irakurri, eta 
ez diote erant zun ere egingo; beste bat zuek, berriz, mezuari erant zun, eta 
saioa amaituko dute; eta izango da beste forokide bat zuekin mezu-trukea 
gauzat zea erabakit zen duenik ere (tertulia digitala sortuko dute horrela). 

Tertulia digitalean parte hart zeko abiapuntuko urrat sa mezu batean 
sart zea da; horretarako, forokideek pantaila bat irakurriko dute, aldez 
aurretik, eta parte-hart zeen zerrenda ikusiko dute, aukeratutako mezua 
barne. 

Zerrenda horiek konfi gurazio eta egitura berezia dute, erraza eta laburra; 
baina ezinbestekoa da ongi ezagut zea konfi gurazio eta egitura horiek, era-
ginkortasunez parte hart zeko. Hau da, ongi bereizi beharra dago mezuaren 
gaia zein den eta non dagoen adierazita; mezua hut setik sortua den edo 
aurrekoren baten erant zuna den; mezuek segida bat osat zen duten, etab. 

Ildo horretatik, funt sezkoena hauxe da: parte hartu ahal izateko, foroki-
deek hizkunt za erabili behar dute lehenik; hain zuzen ere, zerrenda bat 
irakurri, eta zerrendako osagai bat hautat zean dat za hasierako erabilera 
hori. Eta, horretarako, ezinbestean jakin beharra dago mezuen zerrenda 
zer hizkunt zatan idat zita dagoen: alegia, tresna informatikoak erabilt zeko 
trebetasunez gainera, hizkunt za horren gut xieneko ezagut za bat behar da. 

Baina, (a) hizkunt zaren ezagut za horrek ez du zertan izan osoa eta zehat za 
(ez ikuspegi lexikotik, ezta morfologikotik edo sintaktikotik ere); eta (b) 
ez da nahikoa izango, hizkunt zaren erabilerari at xikitako beste proze-
dura eta kode bat zuk menderatu ezean (batik bat, zerrendaren egitura eta 
erregistroen atal bakoit zean ager daitekeen informazio-edukia araut zen 
dutenak)1. 

1. Gai honi buruzko komunikazio pert sonal batean, kide batek kontatu zigun nola egin 
zuen interpretazio-akat sa posta elektronikoz jasotako mezu bati buruz, ez zuelako kon-
tuan izan gutun zirkular bat zela, eta ez hart zaile harent zat berariaz idat zitakoa. Mezu 
haren testuak inon ez zioen gutun zirkular bat zenik; baina datu hori ondoriozta zitekeen, 
mezuaren hart zailearen atalean izen-zerrenda luze bat agert zen zelako, eta ez pert sona 
haren izena soilik. Horra hor baliabide linguistikoak gizartean fi nkatuta dauden eta 
mezuaren interpretazio zuzena baldint zat zen duten beste kode bat zuekin nola uztart zen 
diren erakusteko adibide bat.
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Gure aztergaiari dagokionez, forokidea hizkunt za erabilt zen ari da inte-
resekoa duen mezua zabalt zeko tekla sakat zean; eta, it xuraz (it xuraz, 
soilik) paradoxikoki, erabilera horretan ez du inolako soinurik egiten, ezta 
inongo zeinurik idazten ere, baina erabaki bat hart zen du hizkunt zaren 
bidez lortutako informazioan oinarriturik.

Komunikazio-erabilera bat da, hortaz, zent zuz betea, eta subjektuak 
informazio jakin hori eskurat zeko duen premiari erant zuten dio. H2ko 
gela bati dagokionez, goian aipatutakoaren jardun baliokide bati buruz ari 
bagara, ikasleek enunt ziatu bat sortu beharrik izan gabe ere esan daiteke 
H2 erabilt zen ari direla, zalant zarik gabe. 

Litekeena da arrazoi pedagogikoak direla medio ikasleek nolabaiteko 
ahozko erant zunen bat ekoit z dezaten nahi izatea, erabilera hart zaile eta 
isil hori gertatu dela egiaztat zeko; baina, edonola ere, aint zat hartu beha-
rra dago erabileraren beraren izaera, bere horretan. 

Gure ustez, horrek aukera asko ematen dizkigu ikasgelan H2ren erabi-
lera hart zailea lant zeko, H2 eskurat zeari begira inputak duen garrant ziari 
buruzko bigarren hizkunt zen jabekunt zaren teorien tesi ezagunetatik hur-
bil, baina horietatik harago; hain zuzen ere, gakoa ez baita input gut xi-
-asko ulergarri bat lort zea eta prozesat zea, baizik eta H2ren benetako
erabilera interaktibo bat biderat zea. 

Bestalde, mezua ikusteko pantaila irekitakoan, forokide edo tertuliaki-
deak testu konplexu bat topatuko du aurrez aurre. Testu konplexua eta 
konposatua; izan ere, genero horren berezko gainegitura ezagut ze hut sak 
(posta elektronikoko mezua) mezua interpretat zeko aukera emango 
dion arren, testuak bi zati bereizi ditu: alde batetik, egileak solaskideari 
erant zuteko idat zitako paragrafoak, eta bestetik, paragrafo horietan t xer-
tatutako ipuin bat. 

Horra hor, beraz, gaur egungo gizartean gertat zen diren hizkunt zaren bi 
erabilera elkarren oso bestelako: indar funt zional handiko genero baten 
erakusgarria (posta elektronikoko mezu bat), eta fi kzio-genero baten 
erakusgarria (ipuina). 

Hala, elkarren oso bestelakoak izango dira bi genero horien erabilera-
-moldeak nahiz horietan parte hart zeko moduak ere, biak ala biak diren 
arren pantailan irakurt zeko moduan emandako testu inprimatuak. 

Hemen partaidet za-molde horien azterketa zorrot zik egingo ez dugun 
arren, bi xehetasun aipatuko ditugu: 

• Irakurketa soilera muga liteke forokide batek bi testuez egindako era-
bilera esangurat sua. Era berean, irakurketa horrek beste irakurketa 
bat zuk ekar lit zake (tertulia honetako beste esku-hart ze bat zuenak, 
adibidez), baina inola ere ez da ezinbestekoa ezer ekoiztea, erabilera 
benetakoa eta esangurat sua izan dadin. 

• Bestalde, irakurleak irakurketa soiletik harago heda lezake bere partai-
det za, adibidez, mezua idat ziz foroan. 
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Bigarren partaidet za-molde horretan ere (irakurritakoari erant zuteko 
mezu bat idaztekoan) hainbat aukera daude, era berean: mezuaren idaz-
learekin duen erlaziora mugatutako edukia izan dezake (adibidez, ipui-
nagatik zorionak ematea, eskerrak ematea, edo beste “hizketa-jardunen 
bat”, mikroipuina jaso izanari lotua); “munduko beste ipuin labur” 
bat zuei buruzko informazioa eman dezake, Augusto Monterroso-k dino-
sauroari buruz egindako harena esaterako; edo esku-hart zea erabakit zen 
duen forokideak bere ipuina sor dezake, aurrekoak egin bezala; etab. 

Mezu bat idat ziz esku hart zeko hautuak gaitasun-sorta bat aktibat zea 
eskat zen du; ez ditugu hemen zehaztuko gaitasun horiek, baina, horietan 
funt sezko eragina du egileak bere buruari buruz transmititu nahi duen 
irudiak, baita hart zailearekin eta gainerako irakurleekin oro har sortu nahi 
duen erlazioak ere. 

Moldea edozein dela ere, hiztegiaren, gramatikaren eta testu-egituren 
ezagut za soiletik harago doa lortu nahi diren helburuak lort zeko behar 
den hizkunt zaren jabekunt za. 

Mezurik idat zi gabe esku hart zea erabaki duten irakurleei dagokienez, 
azter dezagun irakurketarako testuan zer eskaint zen zaien eta beraient zat 
zer esan nahi duen foroan parte hart zeak. 

Horretarako, hizkunt zaren erabilera hauek bereiziko ditugu: trukezkoak 
(informazio-trukea), pert sonartekoak (solaskideen arteko erlazioa) eta 
estetikoak (kodearen baliabideak baliat zea). 

Testuaren hiru alderdi horiek konbinatuta agertu ohi dira testuen 
barruan, horietako bat besteak baino gehiago nabarment zen bada ere. 
Interesgarriena mezuaren zati batean erabilera estetikoak duen gailenta-
suna da. 

Egileak ipuin bat idat zi, eta balizko irakurleei eskaint zea erabaki du, 
ipuina behar bezala interpretat zeko gaitasunen jabe izango direlakoan. 
Gaitasun horien artean dago, besteak beste, diskurt so-generoen eta haien 
egituren ezagut za (inplizitua, ez nahitaez esplizitua). 

Hala, ipuinean espazio-denborazko egoera bat, pert sonaia eta gertaera 
bat zuk, eta gertaeren amaiera aurkit zea espero dute irakurleek; eta horixe 
da, hain zuzen, testu labur horrek eskaint zen diena (betiere, aurrerago 
aipatuko ditugun beste ezagut za osagarri bat zuen jabe badira, jakina). 
Hain zuzen ere, kontakizunaren denbora abuztua da, jakina; eta Rodas 
tokia. 

Nolanahi ere, bi erreferent ziek dituzte espazio-denboraz haragoko infor-
mazio-osagai bat zuk at xikita: abuztua, Mendebaldeko Europako eta 
gizarte garaikideetako kulturan, udaldiko hilabetea da (eta udaldiaren 
kont zeptu hori ere ez da kronologikoa hut s-hut sik); horrek igurikapen 
jakin bat zuk sort zen dizkie ipuinaren irakurleei, denbora eta toki horretan 
gerta litekeenari buruz, eta, aldi berean, beste gertaera bat zuk baztert zera 
eramango ditu, oso nekez edo inola ere gerta ezin litezkeelakoan. 
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Rodas, bestalde, ez da Mediterraneoko greziar uharte bat soilik: udaldiko 
bidaia askoren helmuga da. Ipuin labur horren argumentua osat zen duten 
gertaerak espazio-denborazko kokapenaren ondoren adierazita daude, 
“larrua-larrua” sekuent zia linguistikoan bilduta, eta gaitasun egokia duen 
edozein irakurlek interpretatuko du sekuent zia hori bi larru desberdin eta 
elkar ukit zen dutenen erreferent zia gisa (giza larruak, zehat zago esanda, 
eta gorput zei erreferent zia egiten dietenak, sinekdoke baten bidez); elkar 
ukit zen ari direla adierazteko, egileak uko egin dio hizkunt za-proposizio 
bat erabilt zeari, eta, aldiz, testuaren materialtasunean bi hit zen arteko hur-
biltasunaren bidez erreproduzitu du aipatutako gorput zen hurbiltasuna. 

Horrez gain, sexu-elkart ze bat adierazten du bi hit zen arteko justaposi-
zioak; eta erlazioaren iragankortasuna nabarment zen du testuaren azken 
hit zak, amaiera ematen dionak. 

Testu osoa da, beraz, eta haren interpretazioa irakurlearen ezagut zen ara-
berakoa izango da; alegia, interpretazioan zerikusia izango du irakurleak 
munduaz duen ezagut za orokorrak, diskurt soaren generoaz duenak, hiz-
tegiari buruz duen ezagut za linguistikoak. 

Sintaxirik ia batere ez duen testu bat da, baina beste edozein testu bezain 
testu betea. Are gehiago. Inork berregin nahiko balu testuan agerian ez 
dagoen sintaxi hori, honen moduko esaldi bat osa lezake, besteak beste: 
“Abuztuan, Rodasko uhartean, maitasun-kontu labur bat izan zuten”. Eta 
esaldi hori inork ez luke ipuint zat hartuko. 

Jakina, ipuin, eleberri edo bestelako kontakizun baten osagaia izan liteke, 
baina eman den moduan, mezu osagabe modura ageri zaigu, beste era 
batera esanda: esaldi edo enunt ziatu gisa, baina ez testu gisa. 

Zer lotura du azalt zen ari garen honek guztiak ikasgelan egiten den 
hizkunt zaren erabilerarekin? Ikasgelatik kanpoko testuinguruetan egiten 
diren hizkunt zaren erabileren berezitasunek garrant zi handiko jarraibi-
deak markat zen dizkigute ikasgelan komunikazio-gaitasuna garat zeko. 

Berezitasun horien artean, aipat zekoa da, lehenik eta behin, erabilera 
estetikoen garrant zia. Ikasgeletatik bazter ut zi zen erabilera estetikoa, 
bere garaian, metodologiaren hastapenetako jatorrizko bekatu moduko 
baten eraginez, gramatika-it zulpena metodoak hizkunt za idat ziko testu 
literarioak erabilt zen zituenean ia soil-soilik. 

Bestalde, begi-bistakoa da gure eskoletan izena ematen duten ikasleen 
lehentasunezko helburua ez dela gure hizkunt zan idat zitako poesia 
ulert zea, eta, are gut xiago, gure hizkunt zako idazleak izatea. Baina, aldiz, 
erabilera ikaskunt za dela oinarri hart zen badugu, garrant zi handikoa izan 
liteke erabilera-mota bakoit zak ikaskunt zari egin diezaiokeen ekarpena 
aztert zea; bereziki, erabilera estetikoak egin dezakeen ekarpena, modu 
nagusiki hart zailean erabiliz gero. 

Ildo horretatik, erabilera estetikoei indar berezia ematen diete erabilera 
adierazgarria kont zeptuak, Europako Erreferent zia Markoak propo-
sat zen dituen pert sonaren gaitasun orokorrekin duen harremanak (batik 
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bat, “izaten jakiteko” gaitasunarekin duenak) eta pert sona osotasunean 
(eta ez haren alderdi intelektual edo arrazionala soilik) inplikat zearen 
ideiak; eta, ikuspegi horretatik, gomendagarriak dira H2ko ikasgelarako. 

Bestalde, jardun hart zailea (ahozko edo idat zizko testuen irakurketa, 
ulermena eta interpretazioa) zent zu osoko jardun gisa hart zeak eta 
nahitaez ekoizpen-jardunei ez at xikit zeak aukera ematen du erabi-
lera estetikoak barne hart zen dituzten ikaskunt za-atazak pent sat zeko, 
horietatik abiatuta, eta erabilerak bult zaturiko ikaskunt za-prozesuak 
ustiatuz horietan. 

Gogoeta ere nabarment zekoa da ikasgelako hizkunt zaren erabileraren 
ezaugarrien artean. Izan ere, ezaugarri horri esker, garrant zi espezi-
fi ko handia hart zen du hizkunt zaren kont zient ziak komunikazio- eta 
ikaskunt za-prozesuetan. 

Ikasgelako elkarreraginaren baldint zei esker, mezuen esanahiaren arre-
tari eut siko zaio, eta, aldi berean, arreta emango zaie mezuen alderdi for-
mal eta funt zionalei ere; “foku bikoit za” esaten diote horri aditu bat zuek 
(Bange, 1992): esanahiaren fokua eta formaren fokua.

Ikasgelatik kanpoko elkarreraginaren baldint zek presioa eragiten dute 
mezuaren edukiari buruz, eta, horren ondorioz, alde batera ut zi ohi da 
esanahi horren negoziazioari hert siki loturik ez dagoen formaren gaineko 
beste edozein gogoeta; ikasgelan, aldiz, berez zilegi izan daiteke elkarriz-
ketetan formari arreta ematea. 

Multimodalitatea ere ezaugarri aipagarria da, hizkunt zaren erabilerari 
dagokionez. Nire irit zian, ikasgelako ikaskunt za-jardunetan, eraba-
teko nagusitasuna hartu du komunikazioaren alderdi linguistikoak, eta, 
horren eraginez, ez zaio behar adinako arretarik eman multimodalitateari, 
hizkunt zaren erabilera orok berezkoa duen arren eta ikus-ent zunezko 
komunikazioan oinarrituriko gizarte modernoetan gero eta present zia 
nabariagoa duen arren. 

Hala, trebakunt za ustela izango da ikasgelan hizkunt zaren erabilera 
lant zean komunikazioaren multimodalitatea aint zat hart zen ez duena. 
Horrez gainera, komunikazioaren multimodalitatea kanpo-euskarri 
bikaina da H2ko ikasleek forma linguistikoen jabekunt zan izan lit zaketen 
gabeziei aurre egiteko. 

Azkenik, hizkunt zaren erabilera kritikoa azpimarratu nahi nuke, dis-
kurt soaren analisi kritikoak eta literazitate kritikoko ikerketek aint zat 
hartua. 

Gaur egungo munduan, diskurt soen zurrunbilo batean bizi da herrita-
rra: diskurt soek inguratuta, diskurt soek jazarrita eta haien nahasmen 
batean. Hala, hizkunt za jakin baten erabilt zaile gaitua izateak ezinbestean 
eskat zen du erabilt zaile kritikoa izatea. 

Cassany irakasle eta lankideak lau gaitasun hauekin lot zen du, hain zuzen 
ere, hizkunt zaren erabilera kritikoa: 
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3. Ikasgelako 
hizkunt zaren 

erabilera: 
ikaskunt zarako 

bitartekarit za

• Diskurt so-gaitasun kritikoen jabe den pert sonak modu autonomoan 
ulert zen ditu bere inguruko diskurt soen azpian dauden hizkunt za-
-xedea, asmo pragmatikoa eta ikuspegiak.

• Diskurt so horiek zer testuingurutatik abiatuta landu diren jabet zen da 
(eduki kognitiboa, diskurt soaren generoa, hiztunen komunitatea, etab.). 

• Gai da bere jarrera defendat zeko diskurt so alternatiboak eraikit zeko, 
aurrekoekin lotura polifonikoa edo intertestuala dutela. 

• Eskuragarri dituen baliabide linguistiko guztiak erabilt zen ditu bere 
irit zia bigarren diskurt so horien bidez adierazteko, modu diskurt siboan. 

Diskurt soaren analisi kritikoaren teorien eratorpen didaktikoek, orain 
artean, bn hizkunt zaren irakaskunt zari eman diote arreta, batik bat 
idat zizko hizkunt zaren irakaskunt zari; baina ez dago arrazoirik horiek 
bigarren hizkunt zen didaktikara eta diskurt so-molde guztietara –ahozko 
nahiz idat zizko– ez zabalt zeko. 

Atal hau amait zeko, H2ko ikasleak ikasgelan egin dit zakeen hizkunt za 
horren erabilera-moldeen sailkapen bat proposatuko dugu; hau da, ikas-
leak zer diskurt so-jardun sozialetan parte har dezakeen zehaztuko dugu. 

Lehenik eta behin, bereizi egin behar dira gertaera jakin batean parte 
hart zen duten kide aktiboak eta gertaera horren kanpo-behat zaile gisa 
dihardutenak. Kanpo-behat zaileek berez haiei begira ekoit ziak ez diren 
mezuak jasot zen eta interpretat zen dituzte: hala, elkarreraginetik kanpo 
geldi daitezke. 

Gertaeren kanpo-behat zaileen prototipoa fi kzio-generoen hart zaileak 
dira: testuenak (eleberria, poesia) nahiz genero eszenikoenak (ant zer-
kia), edo ikus-ent zunezkoenak (zinema eta telebista). Gertaera batean 
parte hart zen duten kideek, aldiz, berariaz beraiei bideratutako mezuak 
jasot zen dituzte (eta igorri ere egin dit zakete), eta modu askotara gauza 
dezakete parte-hart zea: 

a. Beste kide bat zuekin elkarreraginean jardunez (mezu teilakatuak 
ekoiztea eta jasot zea, modu arautuan nahiz bat-batekoan: solasaldiak, 
hit zaldiak, elkarrizketak, tertuliak…). 

b. Mezuaren igorle gisa: ahozko mint zaldiak edo mezu idat ziak igo-
rriz, hart zaile indibidual nahiz kolektiboei, ezagun nahiz ezezagunei, 
espezifi ko nahiz zehaztugabeei, presente nahiz absenteei, etab. 

c. Mezuen hart zaile gisa, igorpenari dagozkion ezaugarrien ezaugarri 
korrelatiboekin. 

Sarreran nabarmendu dugunez, hizkunt zaren erabileran, alderdi jakinga-
rria da ikaskunt zarako bitartekarit za. Kont zeptu horren lehen hurbilketa, 
hizkunt zen irakaskunt zaren esparruan, aurreko mendeko 80ko hamarral-
dian egin zen; autonomia garat zeko proposamenen eta “ikasten ikasteko” 
proposamenen eskutik, hain zuzen ere. 
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Proposamen horiek fi nkatutako ikaskunt za-helburu berriei loturiko 
jardunetan, komunikazio-eremua zen ikasgela (irakaslearen eta ikas-
leen artekoa, nahiz ikasleen beren artekoa), eta, eremu horretan, gaia 
eta ekint za ez ziren aurreko atalean landutakoen moduko jardun sozia-
letan parte hart zea, baizik eta ikaskunt za-prozesuaren beraren gara-
pena eta ikasle bakoit zak prozesu hori gauzat zeko baliat zen zituen 
estrategiak.

Europako Erreferent zia Markoaren 2. kapituluan, haren oinarri hartutako 
ikuspegia laburbilduta dago paragrafo labur batean: “ekint zara bideratu-
tako ikuspegia”, hain zuzen ere. 

Atal horretan esaten denez, hizkunt zen ikaskunt zan eta erabileran, 
pert sonek “gaitasun orokor zein komunikazio-gaitasun bat zuk garat zen 
dituzte”. Eta “jarduera horien gainean duten kontrolaren bidez, parte-
-hart zaileek beren gaitasunak sendotu edo aldatuko dituzte”. 

Nire irit zian, azken esaldi horrek (hau da, gaitasunak sendotu edo 
aldat zeak) ikaskunt zari buruzko ikuspegi berri bat adierazten du, eta, 
ikaskunt za gerta dadin, ikaskunt za gauzat zeko ekint zen kontrola ikasleen 
esku uztea eskat zen du. Horrek, nire ustez, aldaketa handia dakar, irakas-
learen eta ikasleen funt zioei dagokienez: zabaldu eta sakondu egiten ditu 
autonomiaren eta ikasten ikastearen kont zeptuak, edo, gut xienez, irakas-
leen trebakunt zan eta materialen lanketan kont zeptu horiek praktikara 
eramateko modua. 

Izan ere, koska ez da ikasleek hizkunt za ikasteko teknika eta estrategia 
eraginkorragoak bereganat zea soilik, ezta curriculuma amaitutakoan 
H2ren ikaskunt za modu autonomoan jarrait zeko prestatuta egotea ere 
(bizi osoan zehar luza baitaiteke prozesu hori); prozesuaren kontrola 
irakasleak ikaslearen esku uztea da gakoa, prozesu hori eraginkorra izan 
dadin, hemen eta orain. 

Proposamen horren oinarrian Vigot sky-ren tesi bat dago: goren mailako 
adimen-prozesu oro bi une bereizitan gertat zen dela dioena, hain zuzen. 
Tesi horren arabera, hasieran, subjektuaz kanpo gauzat zen da prozesua, 
gaitasun handiagoa duen beste subjektu batekin elkarreraginean; elkarre-
ragin horrek aukera ematen dio bere kabuz egin ezingo lukeen zerbait 
egiteko, eta, kanpo-lankidet zan bermatutako jardun horren bidez, prozesu 
hori bera modu autonomoan gauzat zeko beharrezko baliabideak barne-
rat zen eta bere egiten ditu subjektuak.

J. Bruner-ek (1966) kanpo-euskarriaren metafora ezaguna erabili zuen 
prozesu hori azalt zeko, eta H2ren ikaskunt zari begira eskaint zen dituen 
aukerak ikertu dituzte hainbat egilek (ikus, adibidez, Donato 1994, eta 
Lantolf & Thorne 2006). 

Ikasgelako diskurt soaren azterketak agerian ut zi du ikasleek nola erai-
kit zen duten ezagut za elkarrekin; azterketa horrek erakut si duenez, solas-
kide adituagoaren kanpo-euskarriaren metafora elkarreragin linguistikoan 
oinarrituriko kanpo-euskarriaren metafora bilakatu da. 
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Era berean, fenomeno horren gakoa kanpo-euskarriak berez duen indarra 
da, euskarri hori eskaint zen duena adituagoa izatea baino gehiago; ildo 
horretatik, ekarpen bereziki interesgarriak egin dituzte, besteak beste, 
Donato (1994) eta Lantolf (2000) egileek, “kidekoen arteko kanpo-euska-
rria” ardat z hartuta; edo Van Lierrek (1993), zeinak baitio kanpo-euskarria 
ez dela mekanismo estatiko bat, baizik eta prozesu dinamiko bat, gaitasun 
apalagoa duen kidearen ekimenez abiat zen dena eta haren eskakizunen ara-
bera garat zen dena. 

Egile horren beraren arabera, ikasleak lau motatako elkarreraginak bidera 
dit zake ikasgelan: kide adituagoekikoa (irakaslea), maila bereko beste 
ikaskide bat zuekikoa, maila apalagoko ikaskideekikoa (“irakat siz ikasi 
egiten da”) eta norberarekikoa, bere baitan dituen baliabideekikoa. 

Bada beste ikerketa-ildo bat ikuspegi interesgarriak eskaint zen ari dena: 
ikaslearen barne-diskurt soarena (De Guerrero 1994, Ushakova 1994), 
hau da, pert sona batek nola lagunt zen dion bere buruari bereziki kon-
plexua edo zaila gertat zen zaion ekint za bat gauzat zeko. 

Egiten ari den edo egin behar dituen hurrenez hurreneko eragiketak ahoz 
adieraziz, pert sonak hobeto menderat zen du bere ekint za; edo buruz 
edo ia isilka esaldiak edo egiturak errepikatuz, hobeto bereganat zen ditu 
horiek, eta eraginkortasun handiagoz ikasten ditu. 

Egile askok arreta eman diote ikasgelako diskurt soari. Baina nire ustez 
H2ko ikasgelarako adierazgarrien eta emankorren diren bi ekarpenak 
aipatuko ditut hemen. Mercer-ek (2004) ikasgelako elkarrizketa modura 
deskribat zen du irakaskunt za-ikaskunt zako jarduera2. 

Diskurt so-genero hori ikasgelaren testuingurura aplikatuta, agerian uzten 
du elkarrizketa partikular oro nola den pert sonak bere solaskideekin duen 
elkarrizketa askoz ere luzeago baten pasarte soila; izan ere, elkarrizketa 
oro, baita ikasgelakoa ere, solaskideek aldez aurreko beren elkarrizketa-
-trukeetan zehar sortutako testuinguru kognitibo batean oinarrit zen da, 
unean uneko egoeraren testuinguruan ez ezik. 

Ikasgelako elkarrizketa horiek hiru motatakoak izan daitezke, Mercer-en 
arabera: eztabaida-elkarrizketa, metaketa-elkarrizketa eta ikerketa-elka-
rrizketa. Lehen motako elkarrizketa desegokia da, ez baitu lagunt zen 
elkarrekin ezagut zak eraikit zen, ezta elkarreragina gauzat zen ere; eta 
bigarrena ant zua da, parte-hart zaileen saioak irizpide kritikorik gabe 
metat ze hut sean baitat za. 

Beraz, ikerketa-elkarrizketa da interesgarriena; jende guztiak bere ekar-
penak egin dit zan sustat zen dute mota horretako elkarrizketek, ekarpen 
arrazoituak eta kritikari irekiak, betiere.

2. Ikus, halaber, Esteve 2009.
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.1:

Van Ller-ek (1993) hainbat parametro erabili zituen irakasleen eta ikas-
leen arteko elkarreraginak deskribat zeko, eta hainbat elkarreragin-maila 
bereizi zituen, parametro horien arabera. 

Sailkapen horretan, transmisio-eredua da mailarik apalena; hau da, irakas-
leak ezagut za-mult zo bat eskaint zean dat zana, ikasleek jaso eta barnera 
dezaten; eta jasoena, eraldaketa-eredua, irakasleak ikasleen gaitasunak 
eta ezagut zak ahalik eta gehien garat zen lagunt zean dat zana. 

Eredurik t xiroenetik eredurik aberat senera jauzi egiteko, Van Ller irakas-
leak kontingente derit zon diskurt soa oinarri hartu behar da, hau da, ikas-
leen jardunari begirako eta haren mendeko diskurt soa; eta, hala izan 
dadin, hainbat baldint za bete behar ditu, hala nola elkarrizketa bidezko 
elkarreragina izatea, eta ez bakarrizketa. 

Ikasgelako diskurt soaren ezaugarri horiek hobeto aztert zeko, gaztelania 
at zerriko hizkunt za gisa irakasteko eskola baten pasarte labur bat aur-
keztu, eta haren gaineko iruzkina egingo dut. 

Pasarte horretan, ikasleak talde t xikitan dihardute, komunikazio-ataza 
bat gauzat zen: hain zuzen ere, pert sona jakin batent zako oparia aukeratu 
behar dute. Taldekide batek zapia erostea proposatu du, eta honela gau-
zatu da ondorengo elkarreragina: 

 I 1 Ik.-  A mi… parece caro.

 2 2 Ik.-  ¿Un pañuelo te parece caro? ¿Cómo es un pañuelo barato?

 3 1 Ik.-  Mmm… Un pañuelo barato es… no… un pañuelo no es de… silk.

 4 3 Ik.-  Profesora.

 5 I.-  ¿Si?

 6 3 Ik.-  ¿Silk?

 7 I.-  Seda. (“SEDA” idat zi du A3ren koadernoan).

 8 3 Ik.-  Seda. Silk, seda… ¿La seda?

 9 I.-  Sí, femenino. Un caro… pañuelo de fi na… seda.

 10 1 Ik.-  Un pañuelo barato es un pañuelo no es de fi na seda.

 11 I.-  Un pañuelo barato es un pañuelo QUE no es de fi na seda.

 12 1 Ik.-  Un pañuelo barato es un pañuelo que no es de fi na seda.

 13 I.-  Muy bien, seguid.

 14 2 Ik.-  Mmm… ¿Un pañuelo de seda? ¿Cómo, un pañuelo de seda?

 15 3 Ik.-   ¿Quieres decir… mm… un pañuel o para la cabeza o para… la… 
nariz?

 16 1Ik.-  [Un pañuelo para la nariz.

 17 2 Ik.-  [Un pañuelo para la cabeza.

 18 barreak 
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Pasarte labur horretan, hiru gertaldi bereiz daitezke:

• 1. gertaldia: 1-3 lerroak

• 2. gertaldia: 4-13 lerroak

• 3. gertaldia: 14-18 lerroak

1. gertaldian, bi ikasle saiat zen ari dira haietako baten (1 Ik.) lehen esku-
-hart zearen esanahia negoziat zen. Haren mezuaren edukian jarria dute 
arreta, zertan dat zan oso ongi ez dakiten desadostasun bat konpondu 
nahian. 2 Ikasleak jakin nahi du 1 Ikaslearen arabera zer den zapi merke 
bat, ezin baitezake imajinatu objektu hori garestia izan daitekeenik. 

Bere bigarren esku-hart zearen amaieran, 1 Ikasleak ingelesera jo du, esan 
nahi duena argit zeko, 2 Ikasleak horrela ulertuko diolakoan. Gertaldi 
horretan guztian, ikasleek H2 erabili dute, hizkunt za horren jatorrizko 
hiztunek ikasgelatik kanpo egingo luketen moduan (alde batera ut zita, 
noski, beren enunt ziatuen zuzentasun linguistikoa). Irakasleak ez du esku 
hartu, it xuraz, nahiz eta ikasleen ekoizpenek, inperfektuak edo anbiguoak 
izanik, horretara bult zatu ahal izan zezaketen. 

Hirugarren gertaldian, jarraipena izan zezakeen elkarrizketak, baina 
3 Ikasleak erabaki du “silk” adierazteko gaztelaniazko hit za ikasi nahi 
duela. Horrek gertaldi luze bat ekarri du, eta, gertaldi horretan, funt zio 
berriak hartu ditu H2k, zerikusia dutenak ikaskunt zarekin, baina, batez 
ere, eta funt sezkoa dena, aurreko gertaldian abiatutako komunikazioa 
gauzat zearekin. Azter dit zagun bigarren gertaldian parte-hart zaileek 
izandako esku-hart zeak zehat zago: 

3 Ikasleak lagunt za eskatu dio irakasleari, ingelesezko “silk” hit zaren 
gaztelaniazko ordaina zein den eta zer genero gramatikal dagokion jaki-
teko. Helburu bera lortuko zuen hit za hiztegian begiratuta ere; baina, era-
bateko zilegitasunez, biderik bizkorrena hart zea erabaki du. 

Irakaslearekiko elkarrizketa eraginkor bat gertatu da, 3 Ikasleak egindako 
elipsi sintaktikoei esker (6. lerroa: “¿Silk?”; 8. lerroa: “¿La seda?), era-
ginkortasuna lort zeari begira, hain zuzen ere. 

Kontraste gisa, gogora ekar dezakegu garai bateko jarduna, zeinak 
behart zen bait zuen irakaslea ikaslearen solas-haria etetera, galdera osorik 
formulatuta eskaint zeko (“¿Cómo se dice silk en español?”), ikasleak 
esaldia errepika zezan, zuzen ekoit zi arte. 

Kontuan hartu beharra dago, hala ere, 8. lerroko lehenengo hiru hit zak ez 
direla irakasleari zuzenduak; 3 Ikasleak bere buruari esan dizkio, hit zez 
eta haien esanahiaz jabetu nahian bezala. Bere t xandaren amaieran gal-
dera egiten duenean soilik ari zaio irakasleari hizketan. 

Ant zeko zerbait gertat zen da –gauza berbera ez den arren– 1 Ikasleak 
gertaldi honetan dituen esku-hart zeetan (10. eta 12. lerroetan). Norekin 
ari da hizketan? Zer esaten ari da? Nori ari zaio hizketan? Eta zergatik? 
Seguru asko, 2 Ikasleak lehen gertaldian egindako galderari erant zun nahi 
dio; baina, horretan ari bada, aitortu behar dugu eduki hori adierazia ziola 
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gertaldi horren erant zunean: beraz, enunt ziatu erredundantea formulat zen 
arituko lit zateke, eta, hala balit z, erredundant zia horren komunikazio-
-funt zioa zein den aztertu beharko genuke. 

Ikaslea, hemen, irakasleak eman berri dizkion baliabideez jabet zen ari da; 
litekeena da, aldi berean, irakasleari erakut si nahi izatea ikasle saiatua eta 
argia dela, eta hark irakasten diona ikasten duela. 

Baina, nolanahi ere, hizkunt zaren erabilera berezi bat egiten ari da, H2 
ikastera bideratua: egitura eta forma linguistikoak errepikat zen ari da, 
baina –joera konduktista eta estrukturalistako irakaskunt za ezaugarrit zen 
duten errepikapenezko jardunetan ez bezala– gai eta xede komun bat zuei 
buruzko elkarrizketa baten baitan, eta, are garrant zizkoagoa dena, bere 
ekimenez eta bere asmoen arabera, inork halakorik agindu gabe. 

Azter dit zagun, orain, gertaldi horren baitan irakasleak gauzatutako esku-
-hart zeak: lehenengo hiruretan (5., 7. eta 9. lerroak) 3 Ikaslearen eskaki-
zunari erant zuten dio, ikasle horrek erabili dituenen ant zeko estiloa eta 
estrategiak erabilita. 

Baina ikaslearen premia zehat za zein den ohartuta (lexikoaren ezagut za), 
osatu egin du informazioa, hit za ikaslearen koadernoan idat ziz: irakasleak 
hizkunt zaren erabileraren multimodalitatea lant zeko dituen baliabidearen 
erakusgarri labur baina oso aberat sa da hori; horri esker, eraginkortasun 
handiagoz erant zun dio ikaslearen galderari, eta ezagut za osoagoa ber-
matu dio (nola esaten den eta nola idazten den; litekeena bait zen ikasleak 
bestelako grafi a bat ere pent sat zea, hala nola “ceda”, edo ongi ez bereiz-
tea “seda” eta “seta” hit zak, etab.). 

Era berean, 9. lerroko esku-hart zean, beste baliabide bat zuk erabili ditu 
eraginkortasunaren mesedetan: ikasleak artikulua erabili du generoaren 
bereizgarria adierazteko, eta irakasleak kategoria gramatikala esanez 
erant zun dio (“femenino”), eta izenen generoen arteko kontrastearen 
bidez osatu du erant zuna, gainera. 

Irakasleak emandako informazio linguistiko horren jarraian, 1 Ikasleak 
esku hartu du, jada azaldu dugunez; eta irakasleak esku-hart ze baten 
bidez erant zun dio (11. lerroa), 1 Ikasleak formulatu berri duen esaldiaren 
forma zuzena emanez, hain zuzen ere. Eta ikasleak informazio hori at xiki 
du, oker egindako esaldia berriro formulat zean. 

Forma linguistikoa ardat z duen gertaldi hori amait zeko, irakasleak esal-
diari onirit zia eman, eta lanean jarrait zeko esan die. 

Gertaldi horren alderdirik interesgarriena hau da: ohart zea nola aldatu 
den arretaren gunea zent zutik formara eta nola gertatu den hori ikasleen 
ekimenez eta, hein handi batean, haien kontrolpean. Era berean, ekoiz-
penak bere bidea jarraitu du, elkarrizketaren esanahi eta xede orokorrari 
arreta emanez. 

Hirugarren gertaldiaren abiapuntua 2 Ikaslearen esku-hart zea da (14. 
lerroa). Ikasleak irakaslearen jarraibideak bete ditu, eta elkarrizketaren 
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4. Ondorioak

lehengo gaiari heldu dio berriro; hori egitean, berriro proposatu du nego-
ziazioa, 1 Ikasleak 12. lerroan egindako esku-hart zearen esanahiari buruz. 

Azpimarrat zekoa da, beraz, 2 Ikasleak at xiki egin duela 1 Ikaslearen 
esku-hart zearen balio bikoit za: ez soilik irakasleak emandako baliabide 
linguistikoak bere egin izanaren adierazpen gisa, baizik eta 1 Ikasleak 
transmititu nahi duen baina guztiz lort zen ez duen mezu horren adieraz-
pen gisa. 1 Ikaslearen lexikoan bada 2 Ikasleari zalant za sort zen dion 
zerbait, berak munduaz duen ezagut zarekin guztiz bat ez datorren zerbait. 

Une horretan, 3 Ikasleak berriro lagundu dio taldeari (15. lerroa), argitu 
baitu zapia sudurra garbit zeko patrikan eraman ohi den osagarria nahiz 
buruan ezart zen den janzkeraren osagarria izan daitekeela; horrela, ebat zi 
egin du bere bi kideen artean komunikazio-arazoa sort zen zuen anbiguo-
tasuna, azken bi esku-hart zeek eta amaierako barreek erakusten dutenez. 

Ikusi dugunez, H2ko eskola bateko pasarte oso laburra izan arren, ikas-
kunt za-prozesu eraginkorrean hizkunt zak betet zen dituen funt zioen uga-
ritasunaren erakusgarri asko bilt zen ditu, eta saioan parte hart zen ari diren 
ikasleek funt zio horietara erabateko naturaltasunez jot zen dutela erakus-
ten du. Gure ardura izango da funt zio horiek eta horien adierazpenak eza-
gut zea eta gure jardun didaktikoan horiei behar adinako etekina aterat zea. 

Ondorio gisa, ikasgelako hizkunt zaren erabileraren ezaugarri nagusiak 
aipatuko ditugu, ikasgelan ari diren kide guztiak –hau da, irakasleak 
nahiz ikasleak– kontuan hartuta.

Lehenik eta behin, guztiek ematen diete arreta solaskideek erabilt zen 
dituzten esapideen zent zuari eta esapide horiek erabilt zeko asmoei. Horri 
esker, lankidet zan lant zen dute ulermena, balizko akat sak eta kohe-
rent ziarik ezak zuzenduz. Estrategia hori bera erabilt zen dute jatorrizko 
hiztunek (eta jatorrizko hiztun ez direnek ere, ikasgelatik kanpoko elka-
rrizketetan), modu eraginkorrean elkarrekin komunikat zeko. 

Esanahiari lehentasunezko arreta emateaz gainera, adierazpen linguis-
tikoen formari ere erreparat zen zaie, eta hainbat komunikazio-arazo 
konpont zeko aukera ematen du horrek. 

Hemen ere, ikasgelatik kanpoko munduarekiko elkarreraginetan beza-
laxe jarduten da, baina desberdintasun honekin: estrategia hau askoz ere 
sarriago erabilt zen da ikasgelan, komunikazio-arazoak sort zeko arrisku 
handiagoa dagoelako, lehen aipatutako okerren eta koherent ziarik ezaren 
ondorioz, baina baita H2ren ikasleek hizkunt zaren erabilerari dagokionez 
dituzten ezagut za faltaren eta gabezien ondorioz ere.

Gainera, formari arreta ematera bult za dezake askotariko ikaskunt za-tek-
nikak baliat zeak –hala nola ikasi berri diren baliabideak buruz ikastea edo 
fi nkat zea (aztertutako pasartean ikusi dugunez)– edo kanpoko lagunt zara 
jot zeak (adibidez, hiztegiak, kont sulta-liburuak, irakaslearen lagunt za, 
etab.). Gorago esan dugunez, egile bat zuek (batik bat P. Bange-k) “foku 
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bikoit za” derit zote ikasgelako diskurt soaren ezaugarri horri. Eta atazetan 
oinarrituriko irakaskunt za-molde berrien oinarria da. 

Giza komunikazioan, lankidet za da oinarrizko print zipioetako bat. 
Lankidet za elkarrizketaren analisiaren funt sezko gakoetako bat da 
(Grice-k erakut si zuenez, bere maxima ezagunen bidez); eta, ikasgelako 
diskurt soan, balio berriak hart zen ditu, aldez aurretik elkarrizketa natura-
lean zituenen kalterik gabe.

Askoz ere gehiagotan egin behar izaten da esanahiaren eta esapideen 
zent zuari buruzko negoziazioa, ikasgelaren beraren ezaugarriak direla 
eta; baina, gainera, atazak eta ikaskunt za-problemak elkarrekin ebazteak 
parte-hart zaile guztien lankidet za berezi bat eskat zen du. 

Hala, lankidet za-mota horri “kanpo-euskarri” deitu diote egile bat zuek, 
Brunner-i jarraituz. H2ren irakaskunt zaren esparruan, edozein solaskidek 
eskain dit zake euskarri horiek, ez soilik gaitasun gorena duenak. 

Leo van Lier eta Neil Mercer dira, lehen esan dugunez, interpretazio 
horren aldeko aditu nagusietakoak. 

Ikasgelako diskurt soan baldint za horiek guztiak betez gero, baldint za 
horiek bete gabe baino errazagoa izango da ikaskunt za eraginkorra ger-
tat zea. Eta ikasgelako jardunetan parte hart zen duten kide guztiek dute 
zeinek bere eginkizuna, baldint za horiek lort zeari begira. Batik bat 
irakasleak, ikasgela gobernat zeko ardura duen aldetik. 
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Aint zane Ibarzabal

Zabal hedatu da Europan barrena “Hizkunt zen ikaskunt za, irakas-
kunt za eta ebaluaziorako Europako Erreferent zia Marko Bateratua”. 
Euskarazko bert sioa 2005ean eman zen argitara. A1, A2, B1, B2, C1 eta 
C2 sailkapena erreferent zia ezaguna da euskaldunt ze-alfabetat zearen 
alorrean. Eta beste horrenbeste gertat zen da maila horietako bakoit za 
zedarrit zeko asmoz egindako hizkunt za portaeren deskribapenei dago-
kienez ere. Oinarrizko dokumentu horren ildotik beste hainbat lan ere 
plazaratu dira. Horietako bat da “Relating Language Examinations to the 
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment (CEFR)”. Eskuliburu hori 2009an plazaratu zen. 
Eta tresna lagungarri bilakatu da Europan hizkunt za ebaluazioan dihar-
dutenen artean. Artikulu honetan, eskuliburuaren nondik norakoen berri 
ematen du artikulugileak, azterketak sortu eta aplikat zeko prozesuan 
aint zat hartu beharreko alderdiei erreparatuz.

Urte bat zuk igaro dira Hizkunt zen ikaskunt za, irakaskunt za eta ebalua-
ziorako Europako Erreferent zia Marko Bateratua argitaratu zenetik. 
2001ean argitaratu zen jatorrizko bert sioa ingelesez eta frant sesez, eta 
2005ean euskaraz1.

Geroztik, Europako Markoa asko erabili da eta oso tresna praktikoa izan 
da hizkunt zen ikas/irakaskunt zan. Zein izan du ekarpen nagusia, zer 
aldatu da, zein bere eraginpean egindako ibilbidea, bereziki azterketen 
arloan? 

Brian North liburuaren sort zaileetako bat eta gaian adituak dioenez, 
Markoak bi ekarpen nagusi egin ditu ebaluazioaren eta azterketen arloan, 
bata teorikoa eta bestea praktikoa. 

1. Hizkunt zen ikaskunt za, irakaskunt za eta ebaluaziorako Europako Markoa, Donostia, 
2005
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Alderdi teorikoan, elkar ulert zea bideratu du hizkunt zen irakasle eta pro-
fesionalen artean eta praktikoan, dokumentuak hizkunt zen ikas/irakas-
kunt zan bi galdera nagusiri erant zuten asmatu du: zer eta nola. 

Bi galdera horiei erant zun zaienean (ZER eta NOLA ikasi, irakat si eta 
ebaluatu), konparaketak egin ahal izan dira hizkunt zen artean, bai ikas/
irakas prozesuan eta bai ebaluazioan, bai ikas mailak zedarrit zeko eta bai 
ikasleen profi lak sort zeko.

Izan ere, hizkunt zak ikasteko mailaketa bateratu bat plazarat zearekin 
batera, Europako Markoak, ikerketa zehat z baten ondorioz, era enpi-
rikoan sei maila zehaztu zituen hizkunt zen ikas-prozesuan (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2), eta horrela, ikasle bakoit zaren profi la edo trebetasunez 
trebetasuneko maila ikusteko, eta aldi berean, profi l hori maila batean 
kokat zeko aukera eman du. Hori, esan dugun bezala, bi galdera nagusiri 
erant zunez, zer eta nola.

Ibilbide horiek ezarri zirenetik, ikasleen profi len gaiarekin batera, 
hizkunt zaren hedapenaren prozesuarena ere azpimarratu nahi izan da, 
hau da, erdi mailatik aurrera hizkunt zen ikas prozesuan ibilbidea aldatu 
egiten dela, hizkunt za hedatuz eta sakonduz doan heinean, mailak gain-
dit zeko prozesua moteldu egiten dela edo, beste era batera esanda, tarteak 
zabalagoak direla maila batetik bestera igarot zeko. 

Europako Markoak, gainera, ebaluazioari atal bat eskaint zen dio. 
Ebaluazioaren hastapenak −baliotasuna, fi dagarritasuna eta bideragarri-
tasuna− aipat zen ditu atalaren hasieran. Ondoren, ebaluazioaren arloko 
beste gai nagusiak azalt zen dira: proben edukia nola zehaztu (zehaztape-
nak), deskribat zaileetan oinarritutako irizpideak nola ezarri, deskribat zai-
leez osatutako eskalak nola erabili (gaitasun-eskalak, neurketa-eskalak), 
eta proben eta agirien arteko gaitasun-mailen deskribapenak eginez, 
azterketa sistemen arteko konparazioak nola egin. Bukat zeko, 13 ebalua-
zio mota zehazten ditu bikoteka.

Aipatuak gerat zen dira liburuan, beraz, gerora beste dokumentu 
garrant zit su baten muina izango diren gaiak: Relating Language 
Examinations to the Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). Manual, 2009.

Markotik abiatuta garat zen joan diren egitasmo edo lanen ondorioz argi-
taratu da Manuala (azken bert sioa, 2009koa). Dokumentuaren hasierako 
helburua ez zen gerora ezaguna egin dena, hau da, azterketak Markoaren 
mailekin lot zea. Jatorriz, dokumentu hori azterketak garat zeko, pres-
tat zeko eta haien berri era gardenean emateko sortu zen, etengabeko 
hobekunt zarako. 

Lehen bert sioetan, Europako Markoa hobeto ezagut zeko eta baterat ze-
-saioak egiteko prozedurak azalt zen zituen, besteak beste. Azkenean, doku-
mentuak azterketak Markoaren mailekin lot zeko prozedura zehaztu du, hiru 
zeregin nagusi erabiliz horretarako: Markoaren erabileran trebat zea (3. eta 
4. atalak) /estandarrak ezart zea (5 eta 6 atalak)/eta balioztat zea (7. atala).
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Edozein ebaluazio-probaren edo azterketaren egitekoak dira: azterketen 
eta ebaluazio-irizpideen zehaztapenak prestat zea, estandarrak edo cut off 
puntuak ezart zea, baterat ze-saioak, itemen jarraipena eta berrikusketa, 
eta proben azterketa estatistikoak egin eta balioztat zea.

Gai horiek guztiak hiru mult zo nagusitan bilt zen dira: 

• Trebat zea.

• Estandarrak ezart zea. 

• Balioztat zea. 

Ebaluazio arloan, eta azterketen testuinguruan, beti eta aldioro egin beha-
rreko urrat sak dira hirurak, bai azterketa berri bat sort zeko, bai azterketa 
aldiro azterketen mailari eusteko edo azterketen arteko konparaketak 
egiteko.

Egoera edozein dela ere, prozesuaren abiapuntua azterketaren helburua 
zein den ikustea da: ikasleen sailkapen bat egitea, estandarrak ezart zea 
edo ikaslea maila batean gai/ez gai den erabakit zea, zein ebaluazio mota 
den, alegia.

Hortik aurrera, Markoak (3. taula) eta Manualak bere dokumentu eta taula 
zehat zagoetan (A1, A2, A3, A4 eta A5; C1, C2, C3, C4) deskribat zaileak 
eskaint zen dituzte edukiaren zehaztapenekin lanean hasteko. Adibidez, 
mint zamenean, ekoizpena eta elkarreragina neurt zeko; idazmenean, 
ahoz kotik hurbilago dauden testu informalak eta formalagoak; irakur-
menean, testu laburrak eta luzeak, testuaren informazioa eta idaz learen 
jarrera ulert zeko eta ent zumenean, testu laburretan informazio orokorra 
edota luzeetan xehetasunak jasot zeko. 

Taula horien erabileraren gakoa, ikerketaren eta praktikaren ondorioz, 
deskribat zaile onak bereizten joatea da, maila erabakit zeko gilt zarri 
izango diren deskribat zaileak, hain zuzen.

Tresna horiekin estandarizazioa landu behar da, bai harreran eta bai 
ekoizpenean, esperient zian oinarrituta, laginak kalibratuz eta mugak eza-
rriz, hau da, maila jakin bat emateko ikasleak zer/nola egin behar duen 
erabakiz.

Irizpideak dira neurria, baina ez hut setik abiatuta, datuak bildu eta kon-
tuan hartu behar dira etengabe, datu horiek asko dute esateko eta. Hala 
ere, ez da hor amait zen prozesua, balioztatu egin behar dira erabaki 
guztiak, kanpo balioztat zea eta gut xienez beste metodoren bat erabiliz. 
Prozesuaren jarraipena egin behar da zikloaren amaiera arte. 

Izan ere, estandarrak erabakit zeko lanean edo azterketak zuzent zean, 
distort sioak izatea normala da, hala nola, itemen zailtasuna erabakit zeko 
orduan, zorrot z/malgu jokat zen denean edo joera pert sonalak nabar-
ment zen direnean. Moderazioa ezinbestekoa da, hot s, jarraipena egitea, 
bigarren zuzenketak edo berrikusketak.
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Deskribat zaileak 
eta irizpideak

Prozesuaren hiru 
egitekoak

Bi osagaiak oinarrizkoak dira azterketa-prozesuetan, baina nondik 
sort zen dira deskribat zaileak? Estatu Batuetako unibert sitateetan ikaske-
ten amaieran ikasleek maila bat lort zen zuten jakiteko erabilt zen ziren, 
lan munduan sart zeko prest zeuden ala ez erabakit zeko. 

Urtero ikasleei maila bera eskat zen zit zaien. Arau bat zuk zeuden eta arau 
horiek gainditu edo ez gainditu zehazten zuten. Arauetan oinarritutako 
deskribat zaileak ziren.

Hizkunt zak ikastean, irizpideek hart zen dute garrant zia, ikas-prozesuak 
jarraipena du ezaugarri nagusi, eta bidea bertikala da. Ikasle bakoit zak 
bere bidea egiten du eta irizpideen arabera neurtu behar dugu une horre-
tan noraino irit si den, zer eta nola egiten duen hizkunt zarekin, berriro 
ere. Irizpideetan oinarritutako deskribat zaileak dira ikas/irakas-mailak 
mugat zeko erabilt zen ditugunak.

Irizpide horiek dira gero azterketen arteko loturak (linking) eta konpa-
raketak egiteko erabilt zen direnak, laginak ebaluatu, neurtu, kalibratu eta 
moderat zeko.

Bi osagai horiekin hartutako erabaki oro balioztatu egin behar da, beti ere 
ahaztu gabe azterketak predikzioa egiteko balio duela. Zertifi kazioari edo 
azterketak gaindit zeari errealitateak emango baitio benetako balioztat zea. 
Erabaki baten arabera, uste da ikaslea gai dela zerbait egiteko eta, frogatu 
arte, predikzioa da, errealitatea izango da azken froga, benetakoa.

1. Trebatu eta prestatu

Zehaztapenekin hasten da prozedura, Markoaren taulak (edo kurriku-
lua) erabilita egiten da lan hori. Erakunde bakoit zak aukerat zen du 
zein izango den bere tresna. Azken urteotan egokit zapenak egin dira 
etengabe kurrikuluak Markora egokit zeko, batez ere zehaztapen maila 
handiagoa eta ziurragoa eskaint zen duelako bigarrenak. Hala ere, 
horrek ez du kent zen testuinguru bakoit zean zehaztapen maila horiek 
probatu behar ez direnik edo berezitasunak eta egokit zapenak erant si. 

Trebat ze garaian laginak erabilt zen dira estandarrak eta mugako 
eten puntuak erabakit zeko.

Azterketa prozesuan trebat ze fasea eta prestaketa fasea aldiro egitekoa 
da: laginetan notak jarri, ekoizpenak ebaluatu, beti maila ongi ulertu 
ondoren eta zehaztapenetan oinarrituta. 

Prestaketa faseak ikaslearen mailaz ziur egotea ekarriko du, bai epai 
holistiko edo testu bidez, deskribat zaileen bidez balorazio orokorra 
eginez, eta bai zenbaki zehat zez (adibidez, 20/10 puntu/B1 izateko). 
Egiteko bat baino gehiago lant zen dira fase horretan, bat zuk zenbaki-
tan eta beste bat zuk ezarritako irizpideen arabera.

Epai seguruak lortu behar dituzte irakasle eta epaileek, eta errefe-
rent zia puntuak; horretarako laginak behar dituzte eta aurrez ezarritako 
mugako puntuazioak (cut-off score).
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2  Estandarrak ezarri

Estandarrak ezart zea ikasleak maila jakin batean kokat zea da: B1, 
B2… Cut-score edo mugako puntuazioak ezart zea da, maila NON 
ematen den erabakit zea. 

Erabaki horiek taldean hart zen dira, talde trebatu batek egiten du lan 
hori. Horretarako, Manualak hainbat prozedura edo metodo propo-
sat zen ditu, 10 denera: 5 azterketan oinarrituak, 3 aztert zaileengan 
oinarrituak eta 2 itemen erant zunen teorian (IRT) eta datu enpirikoetan.

Estandarrak ezart zea azterketaren puntuazioa fi nkat zea ere bada, 
zenbakitan neurt zen diren trebetasunetan, zein den erant zun zuzene-
kin lortu beharreko gut xieneko puntuazioa, maila jakin bat lort zeko. 
Harrerazko trebetasunetan erant zun zuzenen batuketa da eta ekoiz-
penean hainbat alderdi baloratu ondoren lortutakoa. Trebetasun 
bakoit zaren eta azterketaren gut xieneko emait za zein izango den era-
bakit zea da estandarrak ezart zea.

Prozedura horren beste erabilera izan da azterketa bat Markoaren maila 
jakin batekin lot zea (linking). Azterketaren gut xieneko puntuazioa 
Markoaren maila jakin batekin lot zeko cut score puntua erabaki behar 
da, hori izango baita emait za estandarra gai izateko. Eten horiek bi 
mailen artean kokatu ohi dira, B1/B2ren artean, adibidez. 

Lehenago aipatutako hamar prozedura horietako bat edo bat zuk erabi-
lita, ezart zen dira estandarrak.

3. Balioztatu

Azterketa prozesuetan balioztat zea ez da azkenerako ut zi behar, hasie-
ratik hartu behar da kontuan. Helburuak betet zen ari diren ikusi, urrat s 
guztiak ongi egin diren, etengabe ziurtatu behar da. Datuak, frogak, 
dokumentuak bildu behar dira bidean. 

Balioztat zea etengabeko ziurtat zea edo checking-a da, azterketen 
ziklo osoan eta urrat s bakoit zean egin behar dena.

Balioztat zeak ebident ziak edo frogak jart zen ditu azterketaren prozesu 
osoa “fi dagarria” dela ziurtat zeko. Erant zuna, baina, ez da izango “azter-
keta balioztatua dagoen ala ez” balioztat ze neurriak edo mailak izango 
ditu.

Balioztatuko dira: edukia, azterketa bera, atalak eta galderak, estanda-
rrak eta puntuazioak, zuzenketak eta emait zak.

Edukia balioztat zea. Azterketaren edukia kurrikuluak mugat zen 
du. Kasu bat zuetan Markoaren edukia hart zen da kontuan, azterketa 
Markoaren mailekin parekatu nahi denean. 

Edukiaren gaian beti garbi ut zi behar da Markoaren edukitik zer hartu 
den azterketan eta zer ut zi den bazterrean. Dena dela, Markoarekin 
loturak egiteko izan ala ez izan, edukiaren zehaztapenak egitekoak 
prestat zeko beti aurrean izango dira.
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Azterketa probat zea. Azterketa jarri aurretik, hainbat unetan datuak 
bildu behar dira. Pilotajea materiala probat zeko egiten da, anbiguo-
tasunak saihesteko, galderen eta instrukzioen argitasuna eta ulerga-
rritasuna probat zeko, lehen inpresioa izateko itemen eta egitekoen 
zailtasunaz eta behar den denboraren kalkulua egiteko. 

Eskala t xikian egin daiteke, baina azterketaz ahal den informaziorik 
osoena aterat zeko, elkarrizketak eta galdeketak onak dira. Horrek 
saihestuko ditu azterketa garaiko ezusteak. Feedbacka jaso galdeke-
ten bidez eta cognitive labs (azterketak ozenki egitea galderak nola 
ulert zen diren, erant zuteko erabilt zen diren estrategiak eta egindako 
urrat sak ikusteko). Ikasle eta irakasleek har dezakete parte. 

Itemen arteko menpekotasunak arreta berezia eskat zen du, izan ere, 
item bakoit zak zerbait neurtu behar du konstruktoan. Adibidez, i ongi 
erant zuteko j ongi erant zun behar bada, edo j gaizki erant zuteak i 
gaizki erant zutea badakar, elkarren menpeko dira. Item horiek arris-
kut suak dira bai estandarrak ezart zeko eta bai fi dagarritasunerako. 
Menpekotasun horiek pilotaje eta proba garaian aztertu behar dira eta 
feedbacka jaso.

Azterketaren aurreko proba. Denbora neurt zeko erabilt zen da. Bete 
gabe edo egin gabe ut zitako itemak aztert zeko. 

Denbora zehat za idat zi behar da ariketa bakoit zean. Ikasle berberekin bi 
azterketa eredu parekoak diren ikusteko erabilt zen da proba hau. Bi urte 
aurretik proba hori egitea da onena, ikasle horiek eredua ez gogorat zeko. 
Ikasleek ez dute ikusiko urteko proba, baina bi probak parekatuak gera-
tuko dira.

Beste aukera da blokeetan egitea proba, hainbat eredutako item mult zoak 
erabiliz. Ikasle guztiek mult zo kopuru bera dute era horretan, baina azter-
keta osorik ez. Hiru eredu zatika, adibidez (1,2; 2,3; 3,1). Blokeak hete-
rogeneoak izango dira, bai edukian eta bai zailtasunean. Balioztat zeko 
itemen erant zunen teoria IRT erabili ohi da.

Alderdi psikometrikoak. Itemen zailtasun-maila eta diskriminazio-
-indarra balioztatu behar dira. Ikasle taldeekin probatu behar dira eta talde 
bera denean kontuz ibili beharko da, taldearen mende daude eta emait zak. 
Item blokeak erabilt zen badira heterogeneoak eta azken probatik ahalik 
eta hurbilen egotea da onena.

Estandarrak ezart zeko unea. Estandarrak ezart zeko datuak azterketa 
egin aurretik bilt zen dira. Ez dira azterketa testuinguruan bilt zen ordea, 
eta horregatik zuzenketa neurriak ezarri beharko dira eta galdeketa egin 
ikasleei, proba hori egin ondoren.

Estandarizazioa balioztat zeko trebat ze-garaia ezinbestekoa da eta proze-
dura zuzena izan dadin, bi balioztat ze mota nagusi erabiliko dira: barne 
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balioztat zea (epaileena eta epaileen artekoa, adostasuna, item arazot suak, 
sendotasun-indizeak) eta kanpo balioztat zea (balioztat ze gurut zatua) 
edo beste proba batekin konparat zea.

Hiru egitekoz osatutako prozedura hori erabili da hainbat hizkunt zatako 
azterketak Markoaren mailekin lot zeko eta, ondorioz, agirien arteko 
baliokidet zak egiteko. 

Gure kasuan, euskara agirien arteko baliokidet za-prozesuan hori egin zen: 
Markoaren mailak erreferent ziat zat hartuta, euskara agiriak elkarren 
artean parekatu. Ez azterketaz azterketa Markoaren mailekin loturak 
eginez, hori beste lan bat da, interesgarria azterketen mailak egonkorrak 
izan daitezen, enpirikoki kokatuak eta epe luzera erreferent zia ziurrak, 
gorabeherarik gabeak.

Hiru egitekoz osatutako prozedurak, gainera, bide ezin hobea eskaint zen 
du, adibidez, trebetasun hart zaileetan cut-score edo estandarrak mailaka 
ongi fi nkat zeko, zehaztapenak berrikusteko eta azterketa estatistikoen 
bidez ziurtatu eta balioztat zeko.

Kalitateaz kezkat zen dira Manualaren egileak eta, horregatik, hasieratik 
bertatik, lehen orrian bertan aipat zen dute: “Manualak aukera ematen die 
–azterketari, erabilt zaile, irakasle eta profesionalei– azterketaren kalita-
tea aztert zeko eta, prozesu horren ondorioa Markoaren mailekiko lotura 
eskaera bezain garrant zit sua da” (Manuala, 2009). 

Dena dela, Manuala ezaguna egin da azterketak Markoaren mailekin nola 
lotu erakusten duelako. Horretarako, edukia zehaztapenekin erkat zea, lagi-
nen puntuazioak Markoaren laginekin gurut zat zea edo kanpo balioztat zea 
ezinbesteko dira. Azterketa bat B1 dela esateko nahitaezko bidea da hori.

Hala ere, Markoarekiko loturak ez du baliorik azterketak berez ba -
liorik ez badu. “Egokia ez den azterketa bat ez da egokiagoa izango 
Markoarekin lotura egiteagatik”. Adibidez, prozedurarik ez badu azter-
t zaile guztiek berdin jokat zeko, azterketa berriak aurrekoen maila berekoak 
ez badira, azterketak ez du barne-konsistent ziarik edo sendotasunik izango.

Hori ez gertat zeko, praktika ona aipat zen da, Manualaren 7. atalean 
bereziki, eta irakurlea 10. orrian, oinarrizko liburuetara biderat zen du 
(Alderson, 1995, Milanovic, 2002, Weir (1993) edo Into Europe liburuak, 
besteak beste). 

Markoak zabaldutako bidetik, Manualak ere erreferent zia bateratuak 
jart zen ditu mahai gainean azterketa ereduak, baita hizkunt za desberdine-
takoak ere, parekat zeko, berdinak izan gabe. Bi ikasle maila berean dau-
denean, arrazoi desberdinengatik dauden bezala, bi azterketa B1 izango 
dira, berdinak izan gabe. Profi l bera izango dute, baina ezaugarri desber-
dinez osatuta.

Metodologia ezarri, psikometria erabili eta t xostenak egin, hori egin behar 
da, egia ez baitago inoren esku. Egiara hurbilt zen joatea da helburua. 



74 Aint zane Ibarzabal

.1:

Kalitatezko 
azterketak

Azterketa bat B1 izatea akordioa da, adostasuna. Adostasun hori ongi 
formulat zen bada, gauza bera izango da testuinguru desberdinetan. 

Balioztat ze-ikerketek emango diote Markoari zehaztasun handiagoa. 
Hori biderat zeko Manuala tresna ona da.

Azterketak nola prestatu (prozedura): Europako Markotik abiatuta, doku-
mentuan trebat zea da abiapuntua, ondoren mailako zehaztapenak idaztea 
eta prestaketa, mailako estandarrak ezart zeko. Fase horiek berak erre-
pikatuko dira azterketa bat sort zeko. Irudian ikusten da, azterketen balio-
kidet zak zer oinarri duten.2

AZTERKETA

azterketaren zehaztapenak azterketaren puntuazioa estandarrak ezart zea /
  baterat ze-saioa

edukia fi dagar.baliot. balioztat zea
  (barne, kanpo, prozeduran)

CEFR Markoa2

Manuala, 2009

Azterketa-prozesua kalitatezkoa izateko atal eta une guztiak balioztatu 
behar direla esan dugu, eta horrenbestez, baita azterketa bera ere, ber-
tan bilt zen baita prozesu osoaren muina. Balioztat zeaz gain eta batera, 
praktika onak3 eta kode etikoak dira beste tresna baliot suak. 

2. Azterketak Europako Markoaren mailekin lotu nah direnean aukeratzen da eskema hori.

3. EALTAren gida-lerroak hizkunt za-probetan eta hizkunt zen ebaluazioan jokabide egokia 
izateko.

ZEHAZTAPENAK

(dokumentazioa)
MARKOREKIN 

TREBATZEA

(dokumentazioa)

PRESTAKETA/estandarizazioa

(dokumentazioa)
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.2:

Sauli Takala adituak 50 urte eman ditu ebaluazioaren arloan eta, jakin-
duria urteetan bildu ondoren, pat xadaz eta ziur hit z egiten du, azterketen 
inguruko ohiko galderei buruz.

Nola erabaki itemen zailtasun-maila, itemen kopurua, galderen diskrimi-
nazio-maila, azterketen eta emait zen fi dagarritasuna, ariketa-mota edo 
formatu onak.

Ez dagoela erant zun errazik esaten du. Oinarrizko galderak egiten 
ditu, galdera funt sezkoetan eta soiltasunean fi nkat zen ditu kalitatezko 
azterketak. 

Azterketak zer funt zio betet zen duen gogorarazten du: ikasitakoa eba-
luat zeko (of), ikasi bitartean ebaluat zeko (in) edo ikasteko (for) eba-
luat zea dira aukerak. 

Testuingurua edozein dela ere, azterketak nolako eragina duen kon-
tuan hartu, eta at zera eragina positiboa izatea dira bere gogoeta 
azpimarragarrienak.

Gainera, hiru galdera oinarrizko proposat zen ditu azterketa bat jart zeko 
unean: Zertarako? Zer? Nola?

Azterketa-testuinguru ugari dago, aniztasuna da nagusi, ez dago formatu 
bikain bakarrik, kultura ezberdinak daude eta modak ere eragina du.

Konstruktua da abiapuntua (edukia eta edukiaren zehaztapenak), egi-
tekoak erabakiko dira ondoren eta ebaluazio-zehaztapenak. Hiru osa-
gaien zehaztapenak balio handiko dokumentuak dira.

Azterketaren aldagaiak

Lege esparrua azterketen esparrua Markoa4 azterketen teoriak

Zehaztapenak

Azterketa sortu aztert zaileak prestatu feedbacka, ikerketa

Azterketa egin eta ekoizpenak baloratu

Figueras, 2010

4. Markoa edo kurrikuluak erabilt zen dira azterketen zehaztapenak egiteko.
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.3:

Azterketa-prozesuan une guztien jarraipena egin behar bada ere, denek 
ez dute garrant zi bera, hasierakoak dira garrant zit suagoak. Azterketa t xar 
batekin, adibidez, alferrik da emait zen estatistikak egitea; azterketak ongi 
probat zea ere ez da beti posible izaten. Kalitatea hasiera hasieratik ziur-
tatu behar da, hor baitu oinarria.

Azterketa baten ibilbidea

– Plana. 

– Edukia defi nitu. 

– Zehaztapenak idat zi. 

– Testa diseinatu. 

– Testa egin; probatu (probatu, zuzendu, feedbacka jaso, itemak erre-
bisatu, onartu, baztertu; eskala handian eta t xikian probatu).

– Testa jarri.

– Puntuazioa ezarri/ Gai/ez gai non.

– Itemen bankua.

– Txostena egin.

Zein da azterketa ona?

“Ikasleek dakitena erakusteko aukera ematen duena da azterketa ona. 
Informazio fi dagarria ematen duena, benetako gaitasunak neurt zeko 
eta emait zen garantia duena. Praktikoa, eraginkorra, ekonomikoa eta 
onuragarria” (S. Takala, 2010).

Zer behar du horretarako?

✓ Zehaztapen onak 

✓ Egiteko mult zo egokia (trebetasunak, gaiak, testu mota eta generoak…)

✓ Instrukzio argiak

✓ Formatu zabalak eta egokiak

✓ Puntuazio irizpideak garbiak egitekoekin lotuta

✓ Emait za zuzenak (prestaketa, feedbacka eta esperient zia)

Itemekin, galderekin, egitekoekin… zer egin?

idatzi berrikusi

errebisatu
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.4:

✓ Itemak eztabaidatu 

✓ kontrol zerrendak erabili

✓ testuaren zailtasuna neurtu

✓ itemaren argitasuna

✓ aukera onargarriak

✓ testu mult zoak itemarekin duen lotura

✓ inferent ziarik egin behar den

✓ …

• Itemak errebisatu

* Edukia (baliotasuna); itema bat 
datorren espezifi kazioekin (eduki, 
formatuan)

* Zailtasuna (aurreikusi)

* Iraingarri ez, estereotiporik ez, 
talde batent zat errazagoa ez izatea

* Ez galdetu erant zun pert sonalik, 
gustuak adieraztea eskat zen duten 
galderak

* Egitekoa edo itema sort zea zaila 
bada, hobe da berria idaztea

* Errutinarekin kontuz ibili, beti 
ikuspegi eta joera bera ez erabili

* * *

* Argia, zehat za, osoa den

* Gramatika arauak betet zen dituen

* item askea den

* Nahigabeko pistarik ematen duen

* Trikimailurik duen

* Material nahasgarririk

* Bestelako akat sik

* Formatu zaila edo bit xia den

* Ikaslearen ezagut za neurt zen duen, 
beharrezkoa duen ezagut za hori 
galderari erant zuteko

* Edukia zuzena den, datuak zuze-
nak diren

• Puntuazio irizpideak 

* Erraz ulert zen diren

* Azalpen egokia ematen den emai-
 t zetan

* Instrukzioekin bat datozen

* Zehat za

* Interpretat zen erraza

• Erant zunak

* Lagin nahikoa eta ona den

* Notak, puntuazioak adostuta dau-
den, fi dagarriak diren, azterketa 
estatistikoak egiten diren
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• Itemen zailtasun maila aztertu

%50eko zailtasunak ongi diskri-
minat zen du, baina zoriz asmat zea 
saihesteko beste kopu ruak (p-value) 
erabili behar dira, altuagoak: %75 
egia/gezurra eran, %67 a, b, c, auke-
ra anit zekoekin, %62 a, b, c, d.

• Itemen diskriminazioa

Zuzen erant zuten dutenak %95 
direnean, diskriminazioa .19, baina 
%75 bada berriz, .92.

• Probaren luzera eta fi dagarri-
tasuna

Item gehiago jarrita erroreak zu-
zent zen dira. Test luzeak fi daga-
rriagoak dira. 25 item .70; 35 item 
.76; 43 item .80; 54 itemekin .90eko 
fi dagarritasuna lort zen da. Itemak 
homogeneoak izatea ezinbestekoa 
da.

• Testuen hedapena zaindu

Testuen irakurgarritasuna, ulerga-
rritasuna, hiztegia, neurria, testuen 
luzera, ereduak, hot s, testuek 
norainoko hedadura duten.

Emait zak egonkorragoak dira hiz-
tegi hedapena zabalagoa denean. 
Gai nera, eredu desberdinek, testu 
labur eta anit zek emait za egon-
korragoak dituzte, luzeek eta urriek 
baino. 

• Distraktore kopurua

Ahal diren guztiak, baina 3ko au-
kerak (a, b, c) dirudi muga naturala.

Abantaila t xikia dute aukera gehia-
go dituztenak, zaila baita aukera ba-
koit zak bere lana ongi egitea.

Item gut xiagorekin asmat zea erra-
zagoa da. Item kopurua igota kon-
pont zen da arazoa. Item kopu rua 
gehituta, infi nitesimala da as ma-
 t zeko aukera.

Takala, 2010

Laburtuz, kalitatezko azterketak prestat zeko oinarri teorikoa beha-
rrezkoa da, esperient zia sendoa, datuetan oinarritua, baita gogoeta, 
berrikusketak egitea eta etengabe feedbacka jasot zea ere. Adituak eta 
aldizkari espezializatuak iturri ona dira eta praktika ona jarrera, bidea 
eta ahalegina.

Bai Europako Markoak eta bai Manualak prozedurak eskaint zen dituzte 
kalitatezko azterketa prozesuak biderat zeko, eta prozesu horiek ongi 
balioztatuak egoteko: zehaztapenetatik lanean hasten denetik, azterke-
ten diseinuan zehar, prestaketan eta estandarrak ezart zean, azterketak 
egiten direnean, balorat zen direnean, emait zak aztert zean eta feedbacka 
jasot zean.

Prozedura bera proposat zen da bai azterketak Markoaren mailekin 
lot zeko eta bai azterketak sort zeko. 

Estatistika lagungarria da une askotan, bat zuetan hizkunt za irakasleoi bel-
durra ematen badigu ere. Izan ere, badira erabilera erraz eta praktikoak, 
estandarrak ezart zeko eta azterketak balioztat zeko, bereziki.

Ahaztu gabe ikerketan eta esperient zian oinarritutako adostasuna, 
akordioak eta konbent zioak direla sistemaren euskarri.
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Prozesu sendo eta ziur batek eta kalitatezko azterketek onura ekarriko 
dio ikas/irakaskunt zari, ez helburuak bete dituen ikasleari edo agiri bat 
eskurat zen duenari bakarrik, prozesuari berari ere bai. 

Hizkunt zak irakasten diren erakunde eta testuinguruetan ikas/irakas 
mailen jarraipena egitea ezinbestekoa da, zer eta nola (ikasleek zer 
ikasi duten/zer egin dezaketen eta nola) galderei erant zun beharko zaie. 
Testuinguru horietan ez da hut setik abiatuko, tresna bat zuk lehendik ere 
ezagunak dira. Tresna horiek ongi erabilt zen jakitea, hobet zen joatea, 
etengabeko hobekunt zan, izango da bidea.

Izan ere, lan hori eskuartean dutenei dagokie tresnak ahalik eta era-
rik bidezko eta zuzenenean, berdintasuna ziurtatuz, era fi dagarri eta 
praktikoan erabilt zea. Bigarren zatia ikasleak berak egin behar du, berari 
baitagokio ikasteko ahalegina, berak eta ez beste inork egin behar du 
bidea, eta hori ongi daki hizkunt za bat ikasteko abenturari ekiten dionak. 
Ebaluazio arloko profesionalek bidea zehaztu eta aurrera egiteko tresnak 
besterik ezin dituzte eskaini. Hori ere ez da lan makala.

Bibliografi a 

Alderson, J. C., Clapham, C. and Wall, D. 1995. 
Language Test Construction and Evaluation. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Alderson, J.C., Series editor: INTO EUROPE.

Council of Europe. 2001. Common European 
Framework of Reference for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment: Cambridge 
Uni ver sity Press.

Council of Europe. 2009. Relating Language 
Examinations to the Common European 
Framework of Reference for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment (CEFR). 
Manual, 2009.

Europako Kont seilua. 2005. Hizkunt zen ikaskunt za, 
irakaskunt za eta ebaluaziorako Europako Mar-
koa. HABE eta Hezkunt za Saila).

Milanovic, M. 2002. Language Examining and Test 
Development. Strasbourg: Language Policy 
Division, Council of Europe.

North, B. 2000a. The Development of a Common 
Framework Scale of Language Profi ciency. 
New York: Peter Lang. 

North, B. 2000b. Linking Language Assessment s: 
an example in a low-stakes context. System 28: 
555−577.

North, B. and Schneider, G. 1998. Scaling descrip-
tors for language profi ciency scales. Language 
Testing 15/2: 217−262. 

Weir, C. 1993. Understanding and Developing 
Language Test s. Hemel Hempstead UK: 
Prentice Hall.





 Espezializatutako Liburutegia
1  Hizkunt zalarit za aplikatuaren atala (hiz-

kunt zen didaktika, soziolinguistika, psi-
kolinguistika)

2  Euskarazko atala (euskarazko produk-
zioa)

3 Hizkunt za i(ra)kasteko materialak

Katalogoak Interneten 
(http://www.habe.org)
Katalogo orokorra (25.000 erregistro)
Artikuluen Datu-Base Dokumentala 
(ADBD) (70.000 erregistro)
Aldi bereko kont sulta

Dokumentuak
25.000 liburu, 600 aldizkari, 700 bideo, 
kaseteak, disketeak, CD-ROMak

Zerbit zuak (doan guztiak)
Mailegu zerbit zu arrunta
Mailegu zerbit zu berezia HABEren Bilbo 
eta Gasteizko bulegoen bidez
Liburutegiko buletinak e-posta bidez
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)
Internet  http://www.habe.euskadi.net









Xedeak
HIZPIDE euskalduntze-alfabetatzearen aldizkaria bi
eremu horietan dihardutenei edo horiekin lanbidezko
loturarik dutenei zuzendua dago, helduen euskara-ira-
kasleei batik bat. Lau hilabetekari honek ama-hiz-
kuntza eta bigarren hizkuntzen irakaskuntzarekin
zerikusirik duten zientzi arloak ditu berezko esparru
(Psikolinguistika, Linguistika aplikatua, Andragogia/
Pedagogia, Soziolinguistika) eta hizkuntzen irakas-
kuntzan/alfabetatze-gaietan teoria, teknika eta ikerke-
tak ezagutaraztea helburu nagusi. HIZPIDEk teoria
aplikatuaren eta praktikaren arteko oreka lortu nahi
du, arestian aipaturiko zientziak eta klaseko mundua
uztartzeko zubi izan, aplikatua baita argitalpenaren
orientabidea. Ez da lan makala informazio aberatsa
eta nork bere burua hobeto prestatzeko lantresnak
eskaintzea eta ideiak elkartrukatzeko eztabaidagune
ireki, jori eta bizia izatea. Ba, horixe du HIZPIDEk
erronka. Amaitzeko, esan HIZPIDEren zuzendaritza
ez dela artikuluetan agertzen diren iritzi eta ideien
erantzule.

HIZPIDErako lankidetzak
HIZPIDEk gogo onez hartzen ditu helduen euskaldun-
tze eta alfabetatzearen arazoari behar bezala erantzute-
ko lagun dezaketen ekarpenak. Bertara bidalitako lanek,
aldizkariaren orientabidea gogoan hartuz, zerikusi han-
dia izan behar dute euskalduntze/alfabetatzegintzak
egunero eta gertutik bizi dituzten gorabeherekin.
Helduen euskalduntze- eta alfabetatze-eremuei buruzko
ekarpenak nahiago izan arren, aldizkariak ez ditu inon-
dik ere helduez beste gizataldeekin aritzen direnenak
baztertzen, baldin eta beste egoera ezberdinetan aritzen
direnentzat ere baliagarri eta interesgarriak gertatzen
badira.

Lanak taxutzerakoan “Artikulugileentzako irizpi-
deak” izeneko idazkia hartu behar da kontuan. Berau
urteroko lehendabiziko alean emango da argitara.

HIZPIDEk hemendik dei egiten die euskara-arlo-
an lan egiten duten irakasle, hizkuntz eta hezkuntz
teknikari, euskara-arduradun eta unibertsitate-alorre-
ko ikertzaileei, aldizkarian esku har dezaten.

Posta
Editorial-gaien inguruko posta eta harpidetzari buruz-
koa honako helbide honetara igorriko da:

HIZPIDE
Vitoria-Gasteiz, 3
20018 Donostia
Tel.: 943 022 600
Fax: 943 022 601
Prestakuntz@habe.org

Zuzendaritza
HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzua

Koordinazioa
Prestakuntza-atala

Koordinatzailea
Josu Perales
Prestakuntza-atala

2011rako prezioak
Ale hau: 5,90 €
Harpidetza: 14 €

Diseinua eta atalburuetako ikonoak:
Figueras Design
Zedro Plaza 2-1. C
20016 - Donostia

Fotokonposaketa, inprimaketa eta koadernaketa:
Michelena artes gráficas, s.l.
Ubarburu pasealekua, 54. - Polígono 27
20115 Astigarraga (Gipuzkoa)

Legezko gordailua
SS-745/96

© Autonomi Elkargoko Administrazio Orokorra,
HABE.

ISSN 1136-5714

HIZPIDE aldizkaria. Lehen ZUTABE izenaz argitaratua (1983-1994: 1-34 aleak)

Bestelako lankidetzak Jon Antxia
Bestelako lankidetzak Aitor Ortiz de Pinedo

Minzamen-ariketak

Euskararen kutxa Juanjo Odriozola Sainar
Kausazko perpausen inguruko bi arazo

H
XXIX. URTEA • 77 zenb. • 2011 MAIATZA-ABUZTUA

Hurrengoan



H I Z P I D E  a l d i z k a r i a

V i t o r i a - G a s t e i z ,  3

2 0 0 1 8  D O N O S T I A

T e l . :  9 4 3  0 2 2  6 0 0

F a x :  9 4 3  0 2 2  6 0 1

Prestakuntz@habe.org

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea

Erakunde Autonomiaduna

EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO
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Glosategia Moodle plataforman: erabilera didaktikoa
Sen onez Interneteko itsasoetan
Ikaslea hizkuntzaren erabiltzaile gisa: ikagelako praktikak

hizkuntzen irakaskuntzan
Kalitatezko prozesuak eta kalitatezko azterketak
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