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Eskarne Lopetegi*
BAGOAZ! A1 eta A2 mailetan ahozkoaren ulermena eta mintzamena lantzeko ikasmateriala da, eta oinarrian propio sortu den ikus-entzunezko edukia du. Egitasmo hau, beraz, osagarriak diren bi esparrutan garatu da: mailako hizkuntza ikus-entzunezko euskarrian ekoitzi eta argitaratzea, batetik, eta, bestetik, ikus-entzunezko eduki hori oinarri hartuta entzumena edo ahozkoaren ulermena lantzeko ikasmateriala diseinatu, sortu eta argitaratzea. Lerro hauen bidez, ikasmaterial hauen
helburu eta ekoizpen-irizpide nagusiak zein diren zehaztuko dugu, bai
inputarenak, bai ustiapen didaktikoarenak.
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1. HEOCaren
gidalerroak

BAGOAZ! ikasmateriala HEOCaren gidalerroei jarraiki sortu da. Curriculuma printzipio nagusi batean oinarritzen da: “hitz egitea gauzak egitea
da, eta eginez ikasten da egiten”. Hori horrela izanik, “egitea” da helburua, hizkuntzarekin gauzak egitea; beraz, ikasleak zerbait egitera heldu behar du. Horretarako, ekintza komunikatiboa da printzipio eta helburu horren eragile nagusia. Izan ere, gaitasun komunikatiboa ekintza
komunikatiboetan gauzatzen da.
Curriculumak jasotako ildo metodologiko nagusiei jarraiki, BAGOAZ
egitasmoaren garapenean oinarrizko izan diren ideia batzuk azpimarratuko
ditugu:
• Testuinguru jakin batean landuko dira proposatutako eta burutu beharreko ekintzak.
• Proposamen didaktiko hauek ikasleak ekintza jakin hori gauzatzeko beharrezko dituen baliabide linguistikoak eskuratzera bideratuko dira.
• Ahozko zein idatzizko ulermen- eta ekoizpen-ekintzak xede edo
funtzio zehatz batekin gauzatuko dira.
• Baliabide linguistikoak gauzatu beharreko ekintza komunikatiboaren baitan eskuratuko dira.
• Ikasgelako dinamikak ikasleen zein irakasle-ikasleen arteko elkarreragina bultzatuko du, eta ezinbestekoa izango da harremansarea, lan-giroa, lankidetza, enpatia, begirunea eta interesa sortzea.
• Input egokiaren ezaugarriei dagokienez, ikasleari aurkeztu eta
ereduzko izango duen testuak benetakoa edo benetako itxura izan
behar du.

2. A1 eta A2rako
ikus-entzunezko
testuak: Bagoaz!
audio eta bideoak

HEOCeko (2015) oinarrizko lerruneko erabiltzaileek (A1 eta A2) beren
xede komunikatiboak lor ditzaten proposatu dira ikus-entzunezko testu
hauek. Hori dela eta, audio eta bideo bakoitzak mailari dagokion egoera komunikatibo bat aurkezten du. Guztira, IKASBIL atarian ahozko trebetasunak lantzeko ereduak eskaini ahal izateko, A1 eta A2 mailetarako multimedia-edukia sortu eta ekoitzi dugu. Guztira, A1 eta A2 mailetako 100
ikus-entzunezko testu sortu dira: 50 audio eta 50 bideo.
Ikus-entzunezko testu hauek sortzeko, hartu dira kontuan HEOCaren A1
eta A2 mailei dagozkien funtzio, gai, testu-genero, adierazpide linguistiko
eta adierazpide testualen zerrendak eta maila hauei dagokien material curricularra (testu-ereduak, dokumentu osagarriak...), eta oinarri eta eredu
izan dira.
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Ahozko testuok motibagarriak eta komunikazio errealaren eredu izan nahi
dute. Ongi testuinguratuta, errazak eta motzak dira. Ahoskera eta erritmoa
zaindu da, eta egoera komunikatibo bakoitza esanguratsuak diren zatietan
banatu da, zatiak ulertzeko eta didaktikoki kudeatzeko erosoago bihurtuz.
Bideo eta entzungaiek, batez beste, 2-3 minutuko iraupena dute.
Pertsonaia nagusiak Josu eta Amaia dira: ikasleak eta etxeko lagunak. Beren eguneroko bizitzako gorabeheren berri izango dugu atalez atal: pasadizo hurbil, atsegin eta askotan umoretsuak biziko dituzte elkarrekin.
Bideo eta audio hauek Donostiako Zinea Sortzen ekoiztetxeak sortu ditu,
Ritxi Lizartzaren gidoietan oinarriturik. Bi aktore nagusiak Oihana Maritorena (Amaia) eta Asier Oruesagasti (Josu) dira. Bideoak Alex Ezkurdia
zine-zuzendariaren gidaritzapean grabatu dira, eta musika, berriz, Pascal
Gaignerena da.

3. Proposamen
didaktikoa

Proposamen didaktikoari dagokionez, audio eta bideo bakoitza oinarri
hartuta sekuentzia didaktiko bat sortu dugu. Sekuentzia-sorta honek, hala
ere, ez du ikastaro bat osatzen. Sekuentzia bakoitza bideo edo audioan gertatzen den egoera komunikatibo hori lantzeko diseinatu dugu; beraz, autonomoak dira. Nolanahi ere, egia da, bideo eta entzungaien pertsonaien
bizipen eta gertaeretan oinarrituta dauden neurrian, pasarteen artean hari
narratiboa egon badagoela. Hori dela eta, sekuentziak zenbakituta datoz,
gertaeren logikari jarraituz, eta didaktikoki katalogatuta irakasleek programazioetan aise txerta ditzaten.
Aukeratu dugun planteamendu didaktikoak baditu ezaugarri jakin batzuk:
ikasgelan irakaslearen gidaritzapean audio eta bideoak ikus-entzun, ulermen-jarduerak egin eta beste ikaskideekin batera ekintza komunikatibo bat
burutzeko diseinatu dira sekuentziok. Lan osagarri gisa, proposamen didaktikoak jarraipena du, ikasleak bakarka egiteko jarduerak ere aurkituko
baititu.
Irizpide hauek gogoan hartuz sortu dira langaiok:
• Ustiapen didaktikoaren ezaugarriak: ulermen-jardueretatik ekintzara. Ikasleak bere burua ikusi behar du berarentzat esanguratsuak diren ulermen-jardueretan. Inplikazio-maila altua sortu behar dute jarduerek, ikasleak bere eskarmentutik eta interesetatik
abiatuta sor dezan hizkuntza, ekarpenak egin ditzan. A1 edo A2ko
ikaslearentzat errentagarrienak izango dira, noski, egunerokoak
diren oso oinarrizko ekintza komunikatiboetan, elkarreragineko
egoeretan parte hartzeko gai izateko trebatzen lagunduko diotenak.
• Ikasgelatik kanpo erabili ohi diren ulermen-eragiketa berdinak
erabili behar dira ikasgelan. Zertarako entzuten dugun eta ikasBagoaz!, A1 eta A2 mailetarako ikasmaterialak IKASBIL atarian
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learen aurrezagutzak zein diren aurreikustea nahitaezkoa da edozein ulermen-jarduera diseinatzeko garaian.
• Trebetasunak prozesu gisa hartu eta landuko dira. Azpitrebetasunak, ikas-estrategiak eta estrategia komunikatiboak baliatuko
ditu ikasleak jardueretan.
Ahozkoaren ulermena lantzeko jardueretan, entzunaldiak prestatu egingo dira, aurrezagutzak sustatzeko, hipotesiak egiteko…
Entzunaldiak esanahitik abiatuko dira, eta ondoren forman jarriko
da arreta. Entzunaldiak eten egin daitezke, eta nahi adina aldiz
entzun. Entzunaldiak aktiboak izango dira, ikasleak zerbait
egingo du tarte horretan.
Trebetasun sortzaileei dagokienez, ikasleak beste ikasle batekin
elkarreraginean sortuko du hizkuntza, eta horretarako ereduzko
elkarrizketak eskainiko zaizkie, adibide gisa. Elkarrizketa hauek
beren hizkuntza eraikitzeko aldamioak dira.
Ikastunitate guztietan, audio edo bideoan aurkezten den testuinguru eta hizkuntza aztertuta, entzumena lantzeko jarduerak eskaintzen dira. Batzuk gelan aurrez aurre egitekoak dira eta beste batzuk bakarka.
Ikasmaterial hau, —bai ikaslearen orria eta baita irakaslearen gida ere—
pdf artxiboetan argitaratu dugu, eta bideo edo entzungai jakin horri dagokion IKASBILeko ataza-fitxan izango du sarbidea (1. irudia).
1. irudia:
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4. Ikastunitateen
ezaugarri
nagusiak

Ikastunitate guztietan, audio edo bideoan aurkezten den testuinguru eta hizkuntza aztertuta, entzumenaren garapenerako ariketak eskainiko dira. Lehenik, batzuk gelan aurrez aurre egitekoak izango dira eta, ondoren, beste
batzuk bakarka:
• Gelan bizpahiru entzunaldi egingo dira, eta ulermen orokorra eta
xehea helburu duten ariketak proposatuko dira. Ariketa hauek aldez aurretik aurrezagutzak ondo piztu ondoren egingo dira. Ondoren datozen ariketetan arreta hizkuntza-edukiren batean jarriko da, eta hizkuntza-eduki hori ekintza komunikatibo batean erabiltzeko beharra eragingo du azken ariketak. Une hori izango da
jasotako inputa modu esanguratsuan erabiltzeko unea, bai binaka eta baita talde handian ere.
• Bakarkako entzunaldietan, ikaslea bere kasa arituko da. IKASBIL atarian egingo ditu ariketak on-line. Atal hau bizpahiru ariketez osatu dugu. Aldez aurretik, irakasleak beharrezko azalpenak eman eta zalantzak argituta helduko dio bakarkako lan honi
ikasleak. Gelako saioetan egin den bezalaxe, entzunaldiak gidatuak
eta hizkuntza-edukiren batean arreta jartzeko diseinatutako ariketak izango ditu atal honek.
Bakarkako proposamen hauek, hala eta guztiz ere, ikasgelan aritu ez direnek egiteko modukoak ere badira. Hori dela eta, ulermenean eta hizkuntza-edukiren batean arreta jartzeko diseinatutako
jarduerak ditu atal honek.
Unitate didaktiko guztietan aintzat hartuko dira ahozkoaren ulermenerako beharrezko diren azpitrebetasunak eta estrategiak, hauek erabili eta garatuz ikasleek hobeto entzuten ikastea baitu helburu egitasmo honek.
Instrukzioak ikasleari zuzendutakoak izango dira. Euskaraz, motz eta argi
idatziko dira, ikaslearen maila zein den oso gogoan hartuta. Instrukzioetan, zehatz jasoko da ariketaren testuingurua eta egitekoa. On-line bertsioan, gaztelaniaz ere ageri dira instrukzioak.
Instrukzioak, ariketen izenburuak, dena da ikaslearentzat inputa. Hori dela
eta, bereziki zaindu dira atal hauek.
Ikastunitateak irakaslearentzako gida didaktikoa ere izango du. Gida honetan, ariketa bakoitzaren antolaketa, hizkuntza-aurreikuspenak, ariketa
osagarriak… zehaztuko da. Gida honek ikasleak sortuko duen hizkuntza
aurreikusten, ariketaren helburua azaltzen eta egitekoak gidatzen lagunduko
dio irakasleari.
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5. Unitate
didaktikoaren
egitura

Ondoko taulan dago laburbilduta unitate didaktikoaren egitura.

Unitate didaktikoen egitura
Gelan elkarrekin entzun: esanahia partekatzen
Inputaren ulermena landu, hizkuntzan arreta jarri eta inputaren hariko
ekintza komunikatibo jakin bat garatuko da.
Entzun aurretik:
• Aurrezagutzak pizteko jarduerak
• Hiztegia lantzeko jarduerak
• Entzun bitartean:
• Ulermen orokorreko jarduerak
• Ulermen xeheko jarduerak
• Hizkuntza-edukietan arreta jartzeko jarduerak
Entzun ondoren:
• Hizkuntza-edukien lanketa: araua emanda edo ondorioztatuta
• Praktika esanguratsua talde txikian
• Praktika esanguratsua talde handian
Bakarka entzun eta hizkuntzan jarri arreta
Ikaslea da entzunaldien kudeatzailea: entzunaldi gehiago eta batzuetan helburu desberdina dutenak proposatu zaizkio. Arreta zertan jarri ere bere esku
gera liteke.
Entzun bitartean:
• Ulermen orokorreko jarduerak
• Ulermen xeheko jarduerak
• Hizkuntza-edukietan arreta: errepasoa
Ikus ditzagun xeheago aipatutako atalak.
5.1. Gelan elkarrekin
entzun
5.1.1. Entzun aurretik

86

Audio edo bideoan aurkeztutako egoera(k) ardatz hartuta, aurrezagutzak
lantzeko jarduerak egingo dira. Ikasleak bere eskarmentutik abiatuta egin
ahal izango ditu jarduera hauek. Irakaslearen laguntzarekin egingo du jarduera, bakarka hasieran, eta binaka ondoren.
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Entzunaldirako preparatzea du helburu jarduera honek. Ikasleak apenas sortuko duen hizkuntzarik. Eta sortzen duena ama-hizkuntzan egin lezakeela
ere aurreikusi behar da.
Tarte honetan landuko den hiztegia gako-hitzak eta oinarrizkoak dira,
gaiaren araberako esparru semantikora bakarrik mugatu gabe.
Ariketa arinak izango dira, teknika sinplea izango dutenak. Ikasleak bere
bizipenetatik abiatuta aise egingo dituenak. Ez du gaiaren aparteko ezagutzarik beharko ariketa egoki egiteko. Galdera motzak, zuzenak eta erantzun irekikoak edo aukera anitzekoak izango dira. Unitate lexikalak ere eskainiko zaizkio, ikasleak aukera ditzan. Binaka jarrita informazioa adostea
da helburua. Sortzen den hizkuntzarekin ikasleek taldean elkarrekin zerrenda, bilduma… osatuko dute.
2. irudia:

5.1.2. Entzun bitartean

Bi entzunaldi egingo dira, gutxienez.
• Lehena, ulermen orokorra lantzekoa: ideia nagusiaren harikoa.
• Bigarrena, ulermen xehea: datu bat, gertaeraren gakoa, ondorioren
bat… atera, eta taula bat edo testu bat osatu beharko dute ikasleek binaka, informazioa bien artean adostuz.
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Ikasleak edukiren batean jarri behar arreta du; adibidez, nork bere burua
aurkezteko baliabideetan. Eta eduki hori izango da entzun ondorengo atazaren helburua.
Entzun bitartean, ulermena hobetzen lagunduko dioten estrategiak landuko
dira eta aholkuak eskainiko. Esaterako, ezagutzen dituzun hitzetan arreta
jarri eta elkarrizketa gertatzen den egoera aztertu, ezagutzen ez dituzunak
ondorioztatzeko.

5.1.3. Entzun ondoren

Bi jarduera prestatuko dira, normalean. Antzeko ezaugarriak izango dituzte,
baina lehena talde txikian eta bigarrena talde handian garatzekoak izango
dira. Hizkuntzan arreta jartzeko tartea ere izango da. 3. irudian dago adibide bat.

3. irudia:

• Ikastunitatean eduki jakin bati arreta jarri diogula aipatu dugu aurreko atalean. Eduki hori egoera komunikatibo batean erabiltzeko
beharra eragingo du momentu didaktiko honetan aurkeztuko den
jarduerak. Esaterako, jarduera hau binaka-hirunaka egingo da elkarreraginean, esanahia negoziatuz (ikus 4. irudia).
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4. irudia:

• Eduki hori talde handian lantzeko, azken ataza aurkeztuko da: egoera bat diseinatzea, non ikasleek ikusi duten eduki hori ekintza
komunikatibo baten baitan txertatu eta natural erabiltzeko modua izango duten (adib.: selfiak atera eta whatsappeko taldera bidali). Lehendik binaka-hirunaka egindakoa, une honetan talde handian egiteko aukera eskainiko zaie ikasleei. Simulazioak, antzerkiak edo rol-jokoak baino gehiago gelan “gertatu” daitezkeen
atazak proposatuko dira, sortuko duten hizkuntza lehendik ikastunitatea diseinatzean aurreikusi dena izango da, eta ereduak eskainiko zaizkio, ikasleak molde horien gainean berak esan nahi
duena eraiki dezan. Adibide gisa, ikus 5. irudia.

Bagoaz!, A1 eta A2 mailetarako ikasmaterialak IKASBIL atarian

89

5. irudia:

5.2. Bakarka entzun
eta hizkuntzan jarri
arreta

Bakarka, on-line egin daitezkeen jarduerak dira, nahi adina aldiz entzunez
eta transkripzioa baliatuz.
• Ulermen orokorra eta xehea lantzeko jarduerak eskainiko dira.
Gidatuak eta esanahiaz jabetzera bideratuak
• Hizkuntza-edukiak lantzeko jarduerak: esanahiaz jabetu ondoren, hizkuntza-egituretan arreta jartzeko jarduerak izango dira.
Arau gramatikala azpimarratu daiteke, metahizkuntza erabiliz,
edo araua ondoriozta dezake ikasleak.
Entzun duen testuan aurkeztuko dira arauak, egiturak edo landu
beharreko esamoldeak. Beste adibide gehiago ere aurkeztuko dira:
elkarrizketa-zatiak izango dira.
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6. Irakaslearen
gida

Irakaslea da ikasmaterial honen gidaria. Proposatutako jarduera guztien helburua zein den azaldu eta ikasleak zein hizkuntza sortuko duen aurreikusi
eta jasoko da gida hauetan. Jarduera bakoitza nola egingo den ere bai: banaka, binaka, talde handian… Feedbacka emateko gidalerroak, ideia osagarriak edota bestelako osagaiak ere txertatu dira irakaslearen gidan.
Zaila da lanketaren denbora-estimazio orokorra egitea. Batez beste, bi orduko ikastunitateak dira. Eragile asko daude denboran eragin dezaketenak,
oinarrian duen bideo edo audioarena, besteak beste.

7. Argitalpena

A1eko ikasmateriala argitaratua dago dagoeneko IKASBIL atarian. A2koa
2015eko irailetik aurrera argitaratuko da.
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