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Ba al dago bizit zarik 
atazetan oinarritutako 
irakaskunt zatik harago?

Josu Perales

Ez da asmatu oraindik hizkunt z irakasle eta ikasle guztien gogobeteko 
ikasbidea. Artikulu honetan, begiratu egiten zaie ikasbide bat baztert zeko 
eta beste bat lehenesteko, hizkunt z irakaskunt zaren alorrean erabili ohi 
diren arrazoiei. Dirudienez, arrazoi horiek ez daude beti ere proba sen-
doetan sustraiturik.

Ikasbiderik eraginkorrena zein den zehaztearren egindako ikerketek ma-
kina bat aje eta behaztopa dituzte aurrean. Eta ikert zeko ahaleginak egin 
direnean, ez dira beti gailendu eraginkortasunaren sailkapenean ikasbi-
derik modernoenak, salduenak, it xuraz erakargarrienak.

Atazetan oinarritutako irakaskunt za zabal-zabal hedatu zen aurreko ha-
markadan. Baina 2005etik aurrera gainbehera nabarmena dago gaiaren 
gaineko nazioarteko argitalpenetan. AOIk bere onena emana duelako 
ote? Hizkunt za esparru formalean ikasten denean, komunikazioa hel-
buru, hizkunt z formez ardurat zeak ere adituen arreta piztu du berriro ere. 

Hizkunt zari objektu gisa begirat zeko ahalmena: kont zient zia metalin-
guistikoa, lorpen-emait zen aurresalerik garbiena izan zen helduen eus-
kaldunt ze-alfabetat zean burututako azterlan batean.

Badago zertaz gogoeta egin ikasle bakoit zaren profi la kontuan harturik, 
ikasgela, esparru informalaren ekarpena eta teknologia berriak elkarre-
kin uztartu eta zeinek bere aldetik ere hiruki horretan zer eskain dezakeen 
zehaztekoan.
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Argitalpen franko aurki dit zakegu hizkunt zak irakasteko metodoen his-
toria azalt zen dutenak. Helduen alorrean diharduten hizkunt z irakasle 
guztiek ere izan dute eta badute aukera ugari xehe-xehe jakiteko zer diren 
metodo naturala, joera audiolinguala, erant zun fi siko osoa, sugestopedia, 
ataza bidezko irakaskunt za etab.

Denbora igaro ahalean metodo bat zuk bazter ut zi dituzte aditu eta hi zkunt z 
irakasleek eta beste bat zuk aukeratu dituzte horien ordez, edo metodo ho-
riek erabat aienatu gabe, nabarmen gailendu zaizkie joera bat zuk besteei 
ikasgeletan, hobeak eta eraginkorragoak direlakoan.

Helduen euskaldunt ze-alfabetat zean urte bat zuk daramat zagunok gertu-
tik bizi izan ditugu hizkunt za zabalduenen irakaskunt zan gertatu diren 
aldaketa horiek baita askotan gurera ekarri ere. Izan ere, oso aint zat hartu 
dira euskaldunt ze-alfabetat zean kanpo aldean aldian-aldian nagusitu di-
ren irakaskunt za-joerak.

Euskara helduei irakasteko metodologia eklektikoa da, oro har. Eta, ur-
teen joanean izan duen bilakaerari begiratuz gero, nabaria da hizkunt zen 
irakaskunt zen alorrean boladan boladako joera nazioartekoek, hein batean 
nahiz bestean, euskara irakasteko erari eragin diotela. Halatan, arauen azal-
penak, hiztegia, irakurgaiak eta ariketak dituztelarik, ikasgaiz ikasgai egi-

1. Sarrera
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turatuta dauden hainbat gramatika-liburu aipa genit zake (Zabala-Arana, 
1931; Umandi, 1976). Baita irratiz ere irakat si izan da euskara: Euskera 
irrati bidez - Método de Euskera Radiofónico (1966). Liburuez gain, zazpi 
irrati-emisorak eta hiru egunkarik hartu zuten parte proiektu hartan (Teresita 
Oñatibia, 1987, neuri jakinarazia).

Gerora, Europako Kont seiluak Treshold, Umbral, Seuil, Llindar… mailak 
zehaztu zituenean, euskararen Atalase-maila ere paratu genuen hemen. Eu-
ropako hainbat telebistak Follow me, Avec Plaisir, Digui digui… pantaila-
ratu zituztenean Bai horixe –30 emanaldi, bakoit za ordu erdikoa, HABEk 
paratuak– emititu zuen ETBk. Eta ezagunak dira helduen euskaldunt ze-
-alfabet zearen alorrean geroztiko planteamendu komunikatiboak, nozio-
nalak, funt zionalak, nozional-funt zionalak baita berrikiago plazaratu diren 
ikuspegiak ere, atazatan oinarritutakoak (Perales, 2000).

Aski uste hedatua da komunikazioari lehentasuna ematea dela azken 
hamarkadetako ezaugarri nagusietako bat, aurreko garaietan ez bezala. 
Baina, hizkunt zak irakasteko metodoen historiari begiratuz gero, aldake-
tak ez dira beti pausoz pauso ildo bakarrean gertatu, beti ere aurrerant z 
norabide berean.

Egia da hasierako gramatika eta it zulpen bidezko metodoetan hizkunt za 
modernoak irakasten zirela latina eta greziera irakastean ohi zituzten 
molde berberei jarraikiz. Hau da: hizkunt za formetan erabat oinarrituz, 
ikaslearen guraso-hizkunt za erabiliz, ikasleek gramatika-ariketa ugari 
paperean eginez, hizkunt zaren gramatika-arauak abiapuntu nagusi eta 
bakart zat hartuz, esaldien eta testuen it zulpenak eginaraziz…

Berehala ohartu ziren, ordea, horrela jardunez gero ikasleek ez zutela xede-
-hizkunt zan mint zat zen ezta esandakoa ere ulert zen nahiz eta emait zak ase-
betegarriagoak ziren idazmenean eta irakurmenean.

XIX. mendean ere irakasleen kezka nagusia gaur egunekoen kezka ber-
bera zen: ikasleek gaitasun komunikatiboa eskurat zea xede-hizkunt zan. 
Kezka horri erant zuteko, metodo naturalak hasi ziren erabilt zen.

Bide naturalen ait zindarietako bat Sauveur izan zen. Boston-en irakas-
ten zuen 1860ko hamarkadan. Xede-hizkunt zan gaitasun komunikatiboa 
lort zeko, xede-hizkunt za erabili behar zen haien eskoletan. Izan ere lehe-
nengo hizkunt za horrela ikasten zen. Horixe zen bidea. Beraz, bigarren 
hizkunt za ere horrela ikastea zen onena. Ikasbide zuzena bide naturale-
tako bat izan zen. Horren aldekoen arabera, hizkunt za ikasten da imita-
zio bidez, esaldiak buruz ikasiz, gramatika induzituz hainbat eta hainbat 
eredu ent zun ondoren.

Aro emankorra izan zen hura. 1886an nazioarteko alfabeto fonetikoa 
adostu zuten, eta, hizkunt za biziak irakasteko bide eraginkorragoak aur-
kit zeko nahia ere biziki areagotu zen. Berrit ze-mugimendua abian ze-
goen. Marcel, Prendergast eta Gouin izan ziren, besteak beste, sustat zai-

2. Komunikazioa 
jomuga

2.1. Berrit ze-
-mugimendua
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letako bat zuk. Berrit ze edo erreforma-mugimendu hark honako oinarri-
-lerroak zituen (CVC):

− Ahozko hizkunt zak erabateko lehentasuna du; beraz, hizkunt z irakas-
kunt za ahozko trebetasunetan ardaztu behar da.

− Ahoskera ere, alderdi fonetikoa, munta handikoa da hizkunt zak irakastean.

− Lehenago eskaini behar zaie ikasleei ahozko hizkunt za idat zia baino.

− Hit zak esaldietan t xertatuta eskaini behar zaizkie ikasleei eta esaldi ho-
riek testuinguru esangurat suetan landu behar dituzte.

− Gramatika era induktiboan irakastekoa da.

−  Uko egiten zaio it zulpenak egiteari: guraso-hizkunt za ez da erabili be-
har noiz eta ez den hit z berriak azalt zeko edota ikasleak ulertu duen 
egiaztat zeko.

Bide naturalean irakasleak, ahal izatera, irakasten zuen hizkunt zaren hiz-
tun jatorrizkoa izan behar zuen, baita ekimen handikoa eta elkarreragina-
ren sort zaile iaioa ere. Terrell-ek iturri haietatik edan zuen bere hurbilbide 
naturala sortu zuenean (1977). Eta, aldeak alde, beste horrenbeste ger-
tat zen da Krashen-ekin ere bai.

Según Krashen el aprendizaje consciente es de muy poca utilidad. Algunas 
técnicas de enseñanza, como la corrección de errores o la explicación de 
reglas gramaticales, fomentan directamente el aprendizaje consciente y en 
consecuencia poco pueden aportar al alumno y al profesor.

Es ya ampliamente conocida la diferencia que hace Krashen entre adquisi-
ción y aprendizaje. Krashen, sin ningún genero de dudas, es partidario de la 
adquisición. La lengua se adquirirá de manera implícita por medio del uso 
y gracias al input comprensible. Existe al adquirir la L2, un orden natural 
que independientemente de cuál sea la L1, es seguido por todos los alumnos. 
Así, los errores que hacen éstos son más un producto del propio proceso de 
aprendizaje que de la interferencia de la L1.

Estos planteamientos pusieron en solfa muchas de las prácticas que los 
profesores de lenguas desarrollaban en el aula: las técnicas basadas en 
el análisis contrastivo, por ejemplo, chocaban frontalmente con los su-
puestos anteriores. Y otro tanto sucedía con el esquema ya clásico de 
tres etapas para la clase de lengua PPP (presentación - práctica guiada -
práctica libre). Las ideas de Krashen fueron rápidamente difundidas y 
aceptadas por muchos profesores y editoriales, principalmente en la en-
señanza del inglés.

Nota: Según el análisis contrastivo: a) las difi cultades más grandes en el aprendizaje 
de la L2 provienen de las interferencias de la L1. Las lenguas afi nes serán más fáciles 
de estudiar que las lingüisticamente más distantes. b) esas difi cultades son previsibles 
gracias al análisis comparativo de la L1 y la L2 y c) la preparación del material de 
enseñanza teniendo en cuenta esas diferencias contribuirá a disminuir las difi cultades 
(Richards, Platt & Platt, 1995).

Para una revisión del estado actual de la lingüística contrastiva aplicada a la enseñan-
za del español como lengua extranjera véanse los números monográfi cos de la revista 
Carabela, 51 y 52; 2002. (Perales, 2004: 337-338).
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Nazioen arteko harremanak gero eta ugariagoak ziren, enpresa handiak, 
multinazionalak, gero eta lurralde gehiagotara hedat zen ziren, hiritarren 
mugikortasuna lanerako zein bidai turistikoetarako ere biderkatu egin zen 
nazio garatuetan. Horrekin batera, hezkunt za formalaren esparruan gero 
eta nabariagoa zen frant sesaren gainbehera, eskoletako ikasketetan inge-
lesaren mesedetan. Hizkunt za arrot za edo bigarren hizkunt za irakastea 
ingelesa irakastea zen hein handian.

70 eta 80ko hamarkadetako planteamendu komunikatiboetan oinarri zko 
abiaburua zen jarduera komunikatiboa. Proiektu hit za ere erabili zen. 
Ikasleek proiektutan erabilt zen zuten xede-hizkunt za. Ildo beretik, oso 
aint zakot zat hart zen ziren hizkunt za ahalik eta modurik naturalean era-
bilt zeko saioak, nahiz eta, askotan ikasgeletako programazioetan hizkunt z 
formek osat zen zuten muineko ardat za.

Ariketa asko helburu horrekin parat zen ziren: ikasgelan bikoteka nahiz 
azpitaldeka egiteko ariketak, solas-jokoak, mint zamena lant zeko saioak, 
kanpo-ekint zak… Liburu-andana luzeak ematen ziren argitara. Jai zuen 
komunikazio hit za ahotan ez zerabilenak.

Euskararenean ere isla nabaria izan zuen horrek guztiak It zulpen Saile-
ko hainbat eta hainbat izenburu lekuko: Hizketarako jokoak (H. Hauge,
J. F. Borot; M. Vielmas, 1984; Hizkunt za irakaskunt za komunikatiboa (W. 
Littlewood, 1986; Eztabaida erabilgarriak (P. Ur, 1986) Proiektugint za 
(D. L. Fried-Booth, 1987) etab.

1976an Wilkins-ek bere liburu ent zutet sua eman zuen argitara: Notional 
Syllabuses. Eta programazioaren alorrean ere aldaketak egiten hasi zi-
ren edo behint zat aldaketa-proposamenak. Sailkapen nozionalak, nozio-
-funt zionalak edota funt zional-nozionalak izan genituen mint zagai. Ho-
rrekin bat, Atalase-maila kont zeptua barreiatu zen J. A. Van Ek-en eskutik 
unitate metagarrizko sistema europarraren barnean, Europako hizkunt zen 
irakaskunt zarako gut xieneko maila zedarrit zeko asmoz.

Kont zeptu hori ez zit zaion inongo hizkunt zari bereziki lot zen, edo-
zein hizkunt zarent zat balio zuen eta. 1980ean Thresold level English 
delakoa eman zuten argitara (J. A. van Ek, L. G. Alexander, 1980). 
Horren oihart zuna segituan irit si zen Euskaldunt ze-alfabetat zearen 
alorrera (J. Lizarralde, P. Esnal, 1983). Berehalako batean, Nivel seuil, 
Nivel umbral, Nivel Llindar… argitaratu ziren baita euskarari begi-
rako Atalase Maila ere (A. King, 1988).

Euskararen atalase-mailak (maila bezala ulertuta) honako ezaugarriak zituen:

− Autonomoa da: hot s, hau lortu duen ikasleak jadanik badu berez balio 
duen gaitasun praktiko bat, ikasten jarraituko ez balu ere praktikan ba-
lioko liokeena (eta honek ez du esan nahi jarraituko ez duenik!).

− Komunikatiboa da: hot s, gaitasun praktiko hori benetan euskaraz ko-
munikat zeko gaitasun gisa neurtuko dugu.

2.2. Joera nozional 
funt zionalak
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−  Ikaslearen beharrei moldatua da: hot s, ikasleak espezifi koki euskaraz 
burutu beharko dituzten eginkizun komunikatiboetarako prestat zeko 
eratua dago.

− Orokorra da: hot s hizkunt za sistemaren oinarrizko jabet za praktikoa 
jasot zen du, jaiot zetiko hiztunen gaitasunak.

− Gut xienekoa da: hot s, aipatutako baldint zak betet zen dituen maila 
minimoa da, honen lorpenak ikasleari ahalik eta denbora edo ahale-
gin gut xiena eskatuko dion (edo ikasleari ahalik eta ikas-zama t xikiena 
ezarriko dion) zent zuan.

Nozioak bitan sailkaturik ageri ziren: espezifi koak eta orokorrak. Euska-
rarent zako Atalase-mailari jarraikiz, nozio espezifi ko gehienak lexikoaren 
bitartez adierazten dira. Tenedore hit za, adibidez, sukaldarit zaren gaiari 
lotutako hiztegian bilat zekoa da, ez ordea zinearenean. Nozio orokorrak, 
berriz, lexikoan ezezik egitura edo forma gramatikalen bidez ere gauzat zen 
dira askotan: a) izakiak (existent zia, pertinent zia, identitatea…); b) kantita-
tea; c) kalitatea; d) jarduera (prozesua, parte hart zea, modua); etab…

Eta funt zioak lau mult zotan bereizi ziren:

−  Ekint za-funt zioak: hiztunaren ekint zak, elkarrekint zak, ent zulearen 
ekint zak.

−  Informazio-funt zioak berri ematea, informazio-eskaera, adostasuna, 
jakitea…).

− Jarrera-funt zioak: segurtasuna, arreta, erreakzioa, balorapena, jarrera 
psikosozialak, hunkipenak.

−  Diskurt so-funt zioak: hasierakoak, bukaerakoak, parada berezietakoak, 
t xanda eta gaien kontrola, komunikazioaren konponketak, lotura logikoak).

Eta hainbat bildumak eta zerrendak osat zen zuten lana kont zeptu horien 
arabera.

Euskararent zako Atalase maila Notional syllabuses lanaren zorduna da 
hein handian. King-ek dioenez (1988):

Funt sezko liburu labur honek planteat zen duenez, syllabusen ildo nagusia 
ez lit zateke gramatikan oinarritu behar tradizionalki bezala, ezta komunika-
zio-egoeretan ere inoiz saiatu den bezala, komunikazioan adierazten diren 
esanahietan baizik (King, 1988: 20).

1980-1990 bizitasun handiko hamarkada izan zen eta gertutik jarraitu ge-
nien euskaldunt ze-alfabetat zetik aire berriei.

Prabhu-k Bangalore-ko eskola publikoan abian jarrita zuen proiektu 
ent zutet suaren berri eman zuen (1987). Eta ataza bidezko planteamen-
duaren lehen harria jarri zuen. Hurrengo bi hamarkadetan liburu eta ar-
tikulu ugari eman ziren argitara ataza bidezko irakaskunt zaren zert zela-
dak azalduz.

3. Atazetan 
oinarritutako 
irakaskunt za 

(AOI)
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Bazirudien garai hartan hizkunt za irakaskunt zan ez zela nahikoa hizkunt za 
egiturari soilik erreparat zea, esanahiak adierazteko gaitasuna ere landu be-
har zen (Widdowson, 1978). Garapen pedagogiko horien inplikazioak zabal-
-zabal hedatu ziren eta eragin handia izan zuten syllabus-diseinuan (White, 
1988), metodologian (Nunan, 1989), ebaluazioan (Morrow, 1977, 1979), eta, 
atazetan oinarritutako planteamenduak erabilt zeko proposamen goiztiarrean 
(eta eragin handikoan) (Prabhu, 1987); azken hori askoz berrikunt za aipaga-
rriagoa izan zen, zein testuingurutan aurkeztu zen kontuan hartuta (bigarren 
hezkunt zako Bangalore-ko eskola publikoan) (Skehan, 2005).

Skehan-ek bi norabide bereizten ditu ataza bidezko irakaskunt zan: plan-
teamenduaren forma “indart suak” eta “ahulak”. Oro har, jarrera ahula 
proposat zen dutenen pent saera da atazak ez direla syllabus-diseinuaren 
ardat z nagusia. Atazak hizkunt z egiturak oinarri dituen irakaskunt zaren 
osagarri dira. Eta egiturak atazez “jant zi” egin daitezke ardat z hori osatuz 
eta aberastuz. Esatekoa da, hala ere, “ahulak” direnen artean planteamen-
du estuagoak era badaudela.

Ahulen mult zoan, batez ere, ikaskunt zari begirat zen zaio automatiza-
zioaren eta lanketaren ikuspegitik. Ait zitik, soilik atazei lehentasuna 
ematea hobesten dutenek funt sezkot zat dute eskurapen-prozesuarekiko 
konpromisoa −hizkunt za eskurat zeari begirat zen diote, ez hainbeste 
ikasteari−.

Joera indart suaren jarrait zaileent zat horixe da benetako planteamendua: 
“atazetan oinarritutako planteamendua”, alegia. Horixe da, halaber, ho-
rient zat ataza bidezko irakaskunt za terminoa merezi duen bakarra. Eta 
arbuiatu egiten dute forma “ahula”, lehengo lepotik burua dela egot zita; 
zeren eta, haien ustez, planteamendu estrukturalista mozorrotuak baizik 
ez baitira horiek. Esan nahi baita hizkunt z formetan oinarritutako pro-
gramazio atazez osatua ez dela horient zat ataza bidezko planteamendua.

Atazen planteamendua bolo-bolo hedatu zen ingeles-irakasleen artean, 
prestakunt za-saio ugaritan langai izanik. Helduen euskaldunt ze-alfabe-
tat zean ere Jane Willis-en “Atazatan oinarritutako ikaskunt zarako lan-
-markoa” euskaraz eman genuen argitara It zulpen Sailean. Eta artikuluak 
ere plazaratu ziren aldizkari honetan bertan bai at zerriko egileek idat ziak 
eta gero euskaratuak bai euskaldunt ze-alfabetat zeko alorrean zihardute-
nek ere idat ziak. Aurrez aurreko saioak eta jardunaldiak ere ez ziren falta. 

Dave Willis ingeles-irakasleak sut su egin zuen AOIren alde. White-ri 
jarraikiz (1988), bitan sailkatu zituen hizkunt za irakaskunt zan erabil 
zitezkeen syllabusak: A eta B.

A syllabusak, White-ren defi nizioari jarraituz, ikasi beharrekoari begirat zen 
dio, eta ikasi beharreko hori zehaztekoan, hizkunt z egitura-sail bat edo no-
zio edo funt zio edo dena delakoen errealizazio-mult zo bat ematen ditu. B 
syllabusa, berriz, atazetan oinarritutako syllabusa dugu. Planteamendu hau 
ez da hizkunt za beraz ardurat zen; ait zitik, hizkunt za erabiliz lortu behar 
denari begirat zen dio, eta hori zelan lortuko den hart zen du aint zat.

3.1. AOIren bert sio 
“indart suak” eta 

“ahulak”
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Ikasleek hizkunt zaren bidez emait zak lort zea du arretagune. A syllabu-
sak, beraz, hizkunt za itemen inventarium ordenatu bat ematen digu: esal-
dien egiturak, hizkunt za nozio eta funt zioen errealizazioak, edo inventa-
rium horien konbinaketa posible bat. B syllabusak ikasgelan burutu beha-
rreko jarduera-mult zo bat eskaint zen du, eta ez du aint zakot zat hart zen 
horretarako erabili daitekeen hizkunt za (Willis, 1997: 104).

Beraz, beste aldaketa bat genuen aurrean. Nozioen eta funt zioen aldekoek 
ez zuten hizkunt z formetan ardaztuta irakastea begiko, ez zuten hizkunt z 
formak ezarri nahi irakaskunt zaren hari-eramaile nagusi, hizkunt za egi-
tura-mult zoak lant zea zeharo bazter ez ut zi arren. Baina AOIren aldekoek 
nozioak eta funt zioak ere jarri zituzten hizkunt z egiturekin batera zorro 
berean, A syllabus motapean sailkatuz bat zuk eta besteak.

APP metodologiari ere (Aurkezpena, Praktika gidatua, Praktika librea) 
muzin egiten zit zaion AOIren ikuspegitik. Eta ez ziren kritika bakarrak 
izan. Scrivener-ek ere (1996), esaterako, eraso egin zion APP ereduari 
BEA (Benetako erabilera, Erabilera mugatua, Argibideak) proposatuz. 
Eta eredu hori, BEA, zabaldu zuen irakasleent zako prestaketa-saioetan 
APPren ordezko gisa (ikus 1. eranskina).

Hona hemen, labur, Scrivener-ek APPri egindako kritikak eta berak pro-
posatutako BEA ereduaren ezaugarriak:

Scrivener-en kritikak APPri eta proposat zen duen BEA ereduaren 
ezaugarriak

APP BEA

1  Ez dago ikastearen inongo 
teoria koherentetan oinarrituta, 
behaviourista dela uste badugu 
behinik behin.

2  Jarrera zurruna du ikasleen eta 
ikastearen beraren aurrean.

3  Ikastea “bide zuzeneko” lant zat 
hart zen du (errutina jakin bati 
jarraituz gero, emait zak ziurtatuta 
daudela uste du).

4  Oinarria ematen dion hizkunt z 
teoria oso badaezpadakoa da, 
atomista eta esaldi-mailakoa.

5  It xuraz, gauza segurut zat jot zen 
du gramatikako item diskretu 
funt zional edo lexikoak behar 
beste landuz gero, hit z egiteko 
trebetasuna berez-berez etorriko 
dela.

1  BEA irakat si eta ikasteko eredu 
sinple eta deskribat zailea da.

2  BEA eredua esperient ziaren 
maila guztietan aplika daiteke, 
eta ez bakarrik irakaslegaient zako 
ikastaro batean eredu sinple 
bat behar denean. Hauexek dira 
BEAren atalak:

  •  Benetako erabilera.– Ikasleek 
erabili edo ulert zen ahal duten 
hizkunt za ez da mugatua.

  •  Erabilera mugatua.– Ikasleek 
erabili edo ulert zen ahal duten 
hizkunt za, zelanbait ere, 
mugatua da.

  •  Argibideak.– Eskolaren parte 
horretan ikasleek hizkunt z item 
batean bilt zen dute arreta, berori 
ikusteko, horretaz pent sat zeko eta 
hobeto ulert zeko.

.1:
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APP BEA

6  Mugatu egiten du irakaslea. Eredu 
honek apenas tokirik uzten duen 
irakaslearen aurrerabiderako edo 
hark bere ikerlana egin dezan. 
Funt sean ez-gaitu egiten du 
irakaslea, gaitu beharrean.

7  Badirudi irakasteko erak mugatuak 
direla, eta den-denak aurretik 
planifi kat zeko modukoak. Alde 
horretatik, geure irakaslegaiei 
ikasgelako gertaera errealen 
ondorioz sor daitezkeen aukerak 
kontuan ez hart zen irakasten 
gabilt za.

8  Arau-emailea da. Ezaugarri hori 
ez da beti-beti esplizitua, baina, 
irakaslegaiei oso eredu zurruna 
eskaint zen zaienez, beraiek 
halakot zat jot zen dute, tutoreek 
eurengandik espero duten irakas-
-modua hori dela interpretat zen 
baitute (zuzen nahiz oker 
interpretatu).

3  BEA planteamendua irakasleak 
prestat zeko eredu gait zailea da, ez 
eredu murrizgarri edo itogarria.

  Irakasleak prestat zeko ikastaro 
batean deskribapen gait zailea 
eskaint zeko gai izan nahi nuke. 
Deskribapen horrek eskolan zer 
gertat zen ari den garbi aztert zeko 
era eman beharko liguke, eta 
hut suneak, alternatibak eta 
bestelako aukerak ikusteko, 
baina ezer ebaluatu, epaitu edo 
gait zet si gabe; bide eman beharko 
liguke alternatiba diferenteak 
ikertu eta proban jart zeko, ikaste 
eta irakastearen ezagut za eta 
kont zient zia gero eta handiagoa 
lant zeko, eta irakasle gisa hazi 
eta helduagoa izateko. Halako 
deskribapen bat eman nahi nuke, 
eta ez eskuloturik ut zi eta formula 
erabilgarri baina murrizgarri batera 
bidalt zen gaituen deskribapen bat.

4  Hauexek dira BEAren oinarriak: 
eskolaren osagaiak zein diren 
berriz defi nit zea eta, batez ere, 
preskripzioa baztert zea.

BEA (Benetako erabilera - Erabilera mugatua - Argibideak) eredua oso 
gertu zegoen AOItik. Baina Scrivener ez zen argi eta garbi ataza bidezko 
irakaskunt zaz mint zo. Bai, ordea, Willis, esaterako. Willis-en ikuspegia-
ren arabera, A motako syllabusek zuzentasunari ematen diote lehenta-
suna. B motakoek, hot s, AOI gorpuzten dutenek, berriz, jarioari.

Hizkunt zan oinarritutako syllabus gehienak zuzentasuna lort zeko kon-
trol-maila handia eskat zen duten aurkezpen-metodologiaz baliatu ohi 
dira. Aurkezpen-metodologia batek eredu edo gramatika-ale jakin bat 
isolat zen du eta horretara biderat zen ikaslearen arreta, ale hori aurkeztuz, 
landuz eta jorratuz (arestian ikusitako APP).

Ikasleek item hori lant zen dute irakaslearen ardurapean harik eta apurka-
-apurka barnerat zen duten arte. Willis-ek dioenez, horrelako metodologia 
baten oinarrian ideia hauxe dago: zuzentasunak jarioa dakarrela. Ikasleek 
item berria menderat zen dutela frogat zen dute eta sendotu egiten dute 
ikasitakoa.

Atazetan oinarritutako planteamendua, berriz, sakontasun handiko es-
trategiaz baliatu ohi da; horren bidez, ikasleak arazo komunikatibo bati 
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irtenbideren bat ematen ahalegint zen dira, dauzkaten hizkunt z baliabide 
guztiak jardunean jarriz.

AOIn, ikasleek premia dutenean lagundu dakieke hizkunt za baliabi-
de horiek osat zen, baina arretagune nagusia ez da zuzentasuna, jarioa 
baizik.

Itemez item antolatutako syllabusei (hizkunt za formetan nahiz nozioetan 
eta funt zioetan oinarrituak) hainbat aje ikusten dizkiete AOIren aldekoek. 

1. Uste izatea ikasleak bere sistema modu linealean garat zen duela, for-
mak bata bestearen at zean gehituz. AOIren aldekoak ez daude baiez-
tapen horrekin ados. Horien ustez, baieztapenaren azpian dagoen ideia 
da itemak banan-banan ikasten ahal direla eta item horiek elkarri ge-
hituz hizkunt za eraikit zen ahal dugula. Baina AOIren aldekoent zat ez 
dago hori ziurta dezakeen azterlanik.

2. Forma isolatuak “eredua bezala menderat zera” jot zen du ikasleak. 
Leporatutako kritika da hemen ikaslea adierazi nahi duena ahalegindu 
beharrean, irakasleak harengandik espero duena sort zen ahaleginduko 
dela, hot s, irakasleak eskainitako ereduekin bat eginez ahaleginduko 
dela, bere behar komunikatibotik urrunduta.

3. A syllabusari jarrait zen dionak ziurt zat jot zen du jendeak irakasten 
zaiona ikasten duela. AOI planteamenduaren zaleent zat begien bis-
takoa da hori ez dela egia. Haiek diotenez, inputa eta ikasle bakoit zak 
jasotakoa ez da gauza bera.

4. A syllabusaren beste arazoa zera da: “sinplifi kazio artifi ziala” dela 
bide, hizkunt za desit xurat zeko joera duela. Eredua biluz-biluzik aur-
keztu nahian eta xedea berehala ezagut zeko moduan erakut si guran, in-
guruko konplikazio guztiak kent zen dira. Gauzak errazteko gogo hori 
nabarmena omen da, esaterako, Europako Kont seiluaren Thresold eta 
Waystage programetan.

AOIn, berriz, B syllabusak lekut zen dituzte eta honako ezaugarriak be-
reizi (Willis, 1997):

1. Onart zen da tarteko hizkunt za modu ez linealean garat zeko aukera, 
eta aitort zen da, halaber, ikas-prozesua tarteka burut zen dela, eta 
bat zuetan prozesu horretan at zera egin daitekeela. Ez dizu aurrez 
esango edo mugatuko ikasleak zer aterako duen hizkunt z esperient zia 
jakin batetik. Areago, badakigu ikasle desberdinek gauza desberdinak 
ikasiko dituztela, modu zurrunean aurreratu beharrean.

2. Ikasleei “benetako hizkunt zaren” adibideak eskaint zen dizkie, eta 
hizkunt za erabilt zeko aukerak ere bai. Benetako hizkunt zaren adibi-
deak esatean esan nahi da helburu komunikatiboren batekin osatutako 
testuak direla, eta ez beren-beregi diseinatuak adibideak emateko, 
hi zkunt za kanpoko sistema independentea balit z bezala.

3.2. Itemez item 
antolatutako 

syllabusei egindako 
kritikak AOIren 

ikuspegitik
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3. Arretagunea jarioa da, ez eskainitako ereduekin bat etort zea. B plan-
te amenduaren azpian dat zan premisa zera da, jarioak zuzentasuna daka-
rrela, esan nahi da, ikasleak hizkunt zaren erabileran murgilt zen badira, 
beren hizkunt z sistema zabalduz joango direla ezinbestean. Bide ho-
rretan aurreratu ahala, gero eta gehiago joko dute mezuaz gainera be-
ren burua ere aurkeztera hizkunt zaren bidez. Horrek, alde batetik, eta 
hi zkunt zaren bitartez prozesatu beharko dituzten transkripzioak gero eta 
konplexuagoak izateak, bestetik, bult zatu egingo ditu xede-sistema ispi-
lat zen duen inputean oinarritutako hizkunt z eredu batera.

4. Xede-hizkunt za erabiliz, emait zak lort zeko gaitasuna lort zea du jomuga 
zuzena. Ikasleei eskat zen bazaie hizkunt za erabiliz emait zak lort zeko, 
eurek erabakiko dute zein den hizkunt za garat zeko biderik/erritmorik 
egokiena, bi premiaren arteko oreka bilatuz: alde batetik, behatutako 
inputarekin bat datorren hizkunt za garat zekoa, eta, bestetik, denbora 
errealean funt ziona dezakeen sistema malgu bat mantent zekoa.

AOI eta APP alderatuta

Aurreko metodoak, teknikak, jardunbideak, hein batean nahiz bestean, 
euskaldunt ze-alfabetat zera ekarri genituen bezalaxe AOI ere ekarri ge-
nuen gurera, baita hainbat euskaltegitan ardatz bihurtu ere, batez ere, 
planteamenduaren bert sio “bigunak”, alegia:

.2:

3.3. AOI 
euskaldunt ze-
-alfabetat zean
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“AOIren ildotik Hernaniko Udal Euskaltegian egindako aldaketak

Aurreko orrialdeetan ikusi ditugu AOI eredu metodologikoaren ildo nagu-
siak, labur bada ere, eta orain arrasto horri jarraiki, Hernaniko Udal Euskal-
tegian eragin dituen aldaketak azalduko ditut.

Programazioaren ardat za

Lehen aldaketa programazioaren ardat zari berari dagokio. Ikusi dugun be-
zala, AOI eredu metodologikoan atazak dira programazioaren ardat z. Gu-
rean, berriz, hizkunt z formak izan dira ia oraint su arte. Eredu metodologiko 
honekin frogak egiten hasi ginenetik, ordea, ardat z hau aldat zen joan da, 
eta egun esan dezakegu gure programazioaren ardat z, neurri handi batean 
behint zat, atazak direla, oraindik prozesua amaitu ez bada ere.

Dena den, aldaketa hau ez da bat-batean egin; beharbada komeni ere, ez da 
komeni hala izatea, irakasleak ere dakienetik abiatu behar baitu aldaketa, 
bere burua seguru samar sentituko badu. Hasieran atazak egiten saiat zen 
ginen, bai, baina beti genuen begi bat hizkunt z formei begira, ia eman beha-
rreko guztiak emanda ote zeuden. Poliki-poliki, eta ia oharkabean, hizkunt z 
formen ant zinako sekuent ziazioari gero eta arreta gut xiago eskaint zen ge-
niola konturatu ginen eta aukerat zen genituenak “ataza komunikatiboak” 
egiteko beharrezkoak ziren neurrian hautatuak izaten zirela. Beraz, gure 
programazioaren ardat z ataza mult zo bat izan ohi da.

Integrazioa

Eredu metodologiko honen aukeraketak ekarri duen bigarren aldaketa na-
barmena klaseen integrazioa izan da. AOIren defi nizioan esan duguna 
hona ekarrita, autore desberdinek emandako defi nizio guztietan ageri diren 
puntuetako bi honako hauek dira: alde batetik, atazak klasean lan egiteko 
ekint za-unitate bezala defi ni daitezkeela eta, beste aldetik, helburu batekin, 
egitura batekin eta lan-sekuent zia batekin diseinatuta daudela.

Gure klaseetako jarduna defi nizio horretako bi puntu horietatik oso urrun 
zebilen: bat, hizkunt z formak programazioak hala agint zen zuelako eta 
hala agint zen zuenean azalt zen ziren; eta, bi, trebetasunak, normalean 
hizkunt z formekin inolako loturarik gabe landu ohi ziren. Gainera, as-
kotan, elkarrekin loturarik gabe: gaur mint zamena eta irakurmena, bihar 
idazmena eta ent zumena; gai baten ingurukoa ent zumena, beste batekoak 
ent zumena eta irakurmena. Egia da, saiat zen ginen trebetasunak gai baten 
ingurukoak izan zitezen, lotura hori beharrezko eta komenigarri ikusten 
genuen, baina ez zen beti hala izaten eta, hala zenean ere, lotura beti gaia 
izaten zen eta ez besterik. Orain, berriz, lan-sekuent zia guztia ikasleak 
ataza gauzat zea lort zera bideratua dago, ataza da ekint za-unitatea” (Na-
zabal, 1998: 27-28).

Euskaltegi horretan, AOIren bert sio bigunetako bat hobet si zuten. Izan 
ere Nazabalek berak (1988) dioenez:

“…atazak bi motatan bereizten ditu: ataza komunikatiboak eta ataza 
biderat zaileak:

Ataza komunikatiboak.– Hauen helburua komunikat zea da, hot s, ikasleak, 
klasean, modu errealean eta ikasten ari diren hizkunt zan, esanahia trukat zea, 
formari erreparatu gabe.
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Ataza biderat zaileak.– Ataza komunikatiboak burutu ahal izateko ikasleek 
behar dituzten tresnak, edukiak, ikastea eta menperat zea dute helburu.

Adibide baten lagunt zaz errazago ikusiko da bereizketa hau, eta lehen ai-
patu dugun adibideetako bat hartuko dugu horretarako: trenen ordutegiari 
buruzko informazio eske geltoki batera deit zea.

Informazioa elkarri trukat zen ari direnean, gero apuntatu eta erabili ahal 
izateko, esanahia trukat zeak, orduak apuntat zeak, hot s, komunikazioak, du 
garrant zia eta ez edukiek. Beraz, hau ataza komunikatibo bat izango da.

Baina, informazio hori trukatu ahal izateko, ikasleak zenbait eduki men-
peratu beharko ditu, “galdet zaileak”, esate baterako. Bada, horiek ikasteko 
jarduera ataza biderat zaile bat izango da.

Dena den, AOIri buruz idat zi duten teoriko guztiak ez datoz bat bosgarren 
puntu honekin, eta muturrekoenek Ataza biderat zaile hauek baztertu egiten 
dituzte, alferrikakoak direlakoan. Nik ez dut artikulu honetan ikuspegi baten 
aldeko edo bestearen kontrako arrazoirik emango, artikulu honen helburue-
tatik haratago baitago, baina, gure ustez, ataza biderat zaileak baliagarriak 
dira eta, erabilt zen ditugunez, aipatu egin ditut.

Jane Willis-ek hiru baldint za jo zituen behar-beharrezkot zat ikasleek 
hi zkunt za ikasteko (aurkeztapena, erabilera eta motibazioa). Laugarren 
bat ere aipatu zuen: instrukzioa. Baina hori, aurrekoak ez bezala ez da, 
bere irit ziz beharrezkoa, komenigarria baizik. Horretaz bada, aski dira 
hiru lehenengoak hizkunt za ikasteko.

Berak dioenez, ikert zaile gehienak ados leudeke edozeinek hizkunt zak 
eraginkortasunez ikasteko hiru baldint za behar-beharrezkoak dituelakoan. 
Gainera, ikasle guztient zat dira baliagarri eta oinarrizko, norberaren estilo 
kognitiboa kontuan hartu gabe. Komeni da, bestalde, beste baldint za osa-
garri bat, nahiz eta behar-beharrezkoa ez den. Honako diagrama honetan 
laburbilt zen dira baldint zok (ikus .3):

.3:
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Hizkunt za ikasteko, instrukzioa beharrezkoa ez izatea bereziki azpima-
rratu nahi izan zuen, gainera:

Guk, hala ere, gogorarazi behar dugu forman fokalizat zea edo instrukzioa ez 
dela ikasteko behar-beharrezkoa (Willis, 1999: 38).

Instrukzioa, hot s, hizkunt z formak era esplizituan lant zea beharrezkot zat 
ez jot zea Krashen-ekin (1985) bat egitea da. Autore horrek input ulerga-
rriari aitort zen dio hizkunt zaz jabet zeko indarra.

Nolanahi ere, Willis-ek instrukzioa beharrezkoa ez dela esan bazuen ere, 
oso aint zat hartu zuen bere diagrama ezagunean (ikus .4). Hiru atal be-
reizten ditu: atazaurrea, atazaren zikloa (ataza, prestaketa eta azalpena), 
eta, hizkunt zan fokalizatu (analisia eta praktika). Azken atal horretan, 
hizkunt za da langaia, objektu gisa hartuta. Esatekoa da, haatik, propo-
sat zen dituen ariketak kont zient zia pizteko ariketak direla, eta batez ere 
hizkunt zaren forma eta ez formak jorrat zera bideratuak (ikus aurrerago 
Long-ek egiten duen bereizketa hizkunt zaren forman eta formen artean). 

.4:
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Atazetan oinarritutako planteamenduak −bert sio indart suak− hainbat 
kritika jaso ditu. Skehan-ek berak argi ikusi zuen jarioari begira dagoen 
planteamendu batek hizkunt zaren zuzentasunean izan dezakeela ahulezia:

Atazetan oinarritutako ikaskunt zara bult zat zen baditugu ikasleak, eta bide 
hori bestelako jarduerekin orekat zen ez badugu, horrek ulermen eta komu-
nikazio-estrategiak erabilt zera eraman ahalko ditu, eta performant ziari be-
gira dagoen planteamendu bat bult zatu. Honela, jarioa eta sintesia garatuko 
ditugu, baina zuzentasunaren eta berregiturat zeko gaitasunaren lepotik izan-
go da (Skehan, 1992).

Skehan-en ustez, AOIk dituen koskak berdint zeko, hiru lan-arlori begira-
tu behar zaie:

•  Hizkunt zari modu zuzen eta kritikoan erreparat zera daramaten 
jarduerak.

•  Arreta zuzentasunean jart zeko aukera eskaint zen duen metodoa era-
bilt zea, atazetan oinarritutako metodologia baten barruan.

•  Atazak mailakat zeko prozedurak.

Willis-ek (1997) kont zient zia piztea (ikus aurrerago lan honetan bertan 7. 
Gramatika komunikazioaren et saia ote?) aipatu zuen Skehan-en kritikei 
aurre egiteko. Hizkunt zaren gaineko kont zient zia piztea da hizkunt zaren 
formari erreparatu eta hartaz kont zient zia hart zea: egitura bera, joskera, 
hiztegia… era esplizituan kontuan hart zea. Egiteko horretan, hizkunt za-
ren zertarakoa: komunikazioa, bazter ut zita geldit zen da. Kont zient zia 
pizteko modu asko daude. Formari begirako ariketa usadiozkoak egitea 
modu bat izan daiteke kont zient zia pizteko. Baina, gaia jorratu duten 
adituek eskainitako pizte-jarduerak bestelako ariketak izan ohi dituzte 
buruan. Ikus dit zagun bi adibide:

“Un ejercicio que busca dirigir la atención del alumno a la forma 
sería el siguiente:

Cuero sintético

¡Oiga! Sí, sí. Vd. ¿Conoce nuestra oferta inigualable de cazadoras de 
cuero sintético? ¡Venga a nuestro establecimiento! ¡Pase a la sección 
de ropa y pruébese la que más le guste! ¡Anímese! Gracias al cuero 
sintético Vd. respetará el medio ambiente. ¡No lo dude! ¡Ni busque ni 
compare! No hace falta. La solución está en Paseo de Calatrava, 25. 
Ahí nos encontrará. ¡Venga y conózcanos!

Haz una lista con las palabras que en el anuncio te indican que 
hagas algo.

En el caso anterior se ha seguido la técnica de anegación del input. 
Es decir se ha “inundado” de formas imperativas de manera artifi cial 
pero sin dañar la función comunicativa del texto. Existen otros tipos 
de actividades que llevan a la concienciación gramatical del alumno. 
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Pueden verse algunas de esas actividades en Cadierno, 1995a; Coro-
nado, 1998 y Fernández, 1998 (Perales, 2004).

Ikus dezagun beste adibide bat Willis-ek berak eskainia (1997), eta eus-
karara egokitua.

“Azpimarratu NON kasua daukan sintagma. Noiz adierazten du le-
kua? Noiz denbora? Zer diozu gainerakoez?

1. Goiko pisu batean bizi da, Londresen.

2. Zein gelatan daude pert sona horiek?

3. 1890ean eraiki zuten.

4. Modan dago musean jokat zea.

5. Negua hot za izan daiteke. Batez ere urtarrilean eta ot sailean.

6. Zergatik zaude izerditan?

7. Zenbat hit z daude esaldi honetan?

8. Zure lagunak kantuan daude.

Zein hit z erabiliko zenituzke zeure hizkunt zan NON horren lekuan? 
Egingo zenuke esaldiren bat -ETAN bukaeradun hit zen bat daukana, 
goiko 6.ean bezala?

Hau oso ariketa sinplea da, euskarazko at zizki arruntenetako ba-
ten erabilera aztergai hart zen duena. Ikasleei eskat zen die NON 
at zi zkiaren esangurak sailkat zeko eta NON at zizkiaren esanahi ho-
riek euren hizkunt zan zelan ematen diren pent sat zeko. NON at ziz-
kiaren oinarrizko esanahi espazio-tenporalak nabarment zen ditu (1, 
2, 3, 5, 7). 4. esaldiak jokoaren ideia adierazteko modua erakusten du 
(futbolean jokatu, part xisean jolastu, musean aritu…); 6. esaldia mu-
gagabearekin erat zen diren forma adberbialen adibidea da (izerditan 
egon, sutan jarri, praka mot zetan ibili…); 8. esaldiak erakusten du 
nola NON kasuaren bidez ekint za puntukaria ere adieraz daitekeen 
(lanean egon, jolasean, dant zan ibili…); 4. esaldian esamolde bat 
daukagu: modan egon (Willis, 1997; euskarara egokitua).

AOIn ikasleek hizkunt za prozesa dezakete esanahia berenganat zeko, eta 
gero, hizkunt za hori birziklatu kont zient zia pizteko ariketen bidez, ikas-
learen arreta formara bideratuz. Beraz, aurrenik, ikasleak topo egiten du 
hizkunt z corpus batekin; eta gero, ahozko eta idat zizko testuak birpro-
zesatu egiten ditu baina formari erreparatuz.

Willis-ek ikaslea murgilt zen deneko hizkunt zari ikaslearen corpusa 
deit zen dio. Izen horren azpian bilt zen dira ikasleak ikasgelan bizi duen 
hizkunt za, eskolatik kanpo jatorrizko hiztunekin harremanetan bizi duen 
hizkunt za baita telebistaren eta irratiaren bidez, eta, liburu eta aldizkarien 
bidez ere bizi duena.

Ikaslearen corpus horretan −beste bat zuek input hit za erabiliko lukete− 
badago parte handi bat aurrez igarri daitekeena, ikasgelan langai dagoe-
na. Corpus pedagogikoa deit zen dio parte horri.
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Aitortu egiten du corpus hori zehaztu beharra dagoela ez item-zerrenda 
bat xehe-xehe eginez, esaterako, baizik eta makro-mailan testu-mult zo 
bat zehaztuz. Horrekin batera ere, bere ustez, lexikoaren alorrean egin-
dako maiztasun-ikerketak kontuan hartu beharko lirateke hit zik usuenak 
corpus pedagogiko horretara bilt zeko.

Jasoak ditu Atazetan Oinarritutako Irakaskunt zak hainbat kritika. Sheen-ek 
(1994), esaterako, Krashen-en “input hipotesia” (1985) ikusten du AOIren 
ardat z nagusi. Eta berarent zat ez da aski inputean bakarrik oinarrit zea eta 
horri nagusitasun osoa aitort zea. Halaber, ikasleak atazak egiten ari diren 
bitartean erroreak elkarri kut sat zen dizkiote, ikas-prozesua mant sotuz. 
Baieztapen hori bat letorke AOI zuzentasunari ez baina soilik jarioari begira 
dagoela dioen kritikarekin.

Beste kritiketako bat da AOIk ikuspegi murrit za duela komunikazioari 
dagokionez, (Ellis, 2004). Helburu nagusia AOIn komunikazioa da bai, 
baina, kritika horren arabera, atazetan komunikazioaren esparru aski 
mugatua jorrat zen da. Jakobson-ek komunikazioaren funt zioak ai-
pat zen dituzte:

1. Funt zio emotiboa igorleari dagokio, eta emozioak, sentipenak, aldar-
teak hart zen ditu bere baitan.

2. Funt zio konatiboa edo egin arazlea hart zailearengan ardazten da; 
hart zaileak “erant zun egin behar die” igorlearen eskaera, agindu, 
galderei.

3. Funt zio erreferent ziazkoa testuinguruari begira dago, erreferentea den 
heinean, ez egoera. Halatan, funt zio hori aurkituko dugu informazio-, 
narrazio-testuetan, besteak beste.

4. Funt zio metalinguistikoa. Hizkunt zari objektu gisa begirat zen zaio-
nean jart zen da abian ohikoa duen komunikazio-helburua alde batera 
ut zita.

5. Funt zioa fatikoa edo harremanari eustekoa komunikazio-kanala irekita 
mantent zeari dagokio. 

6. Funt zio poetikoa mezuan ardazten da hart zailearengan eragin berezia 
sortarazi nahi denean: poza, emozioa, sentipenen bat…

Kritikaren egileek, argitara emandako atazak begiratuta, ikusten dute ata-
zetan ez direla komunikazioaren funt zioak behar beste lant zen. Horie-
tako zein funt zio hart zen dira kontuan atazetan? Ellis-ek (2004), AOIren 
aldeko argudioak eskainiz, esan zuen jorratutako atazen artean errefe-
rent ziazkoak direla nagusi: ikasleak helbideak ent zuten ditu, informazioa 
trukat zen du bere ikaskideekin, argazkiak deskribat zen ditu, istorioak 
kontatu, zerbaiten bila ibili eta aurkitu duenaren berri eman behar izaten 
du. Egon badaude orobat atazak funt zio konatiboa langai dutenak: irit zia 

4. AOIri egindako 
kritikak
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emateko atazak, non ikasleak bere irit zia eman behar baitu eta ikaskideak 
konbent zitu zerbait egin dezaten.

Badira, hala berean, hizkunt zaren gaineko kont zient zia pizteko ariketak, 
gaitasun metalinguistikoa jorrat zekoak… Horietan ikaslea sustatu egiten 
da hizkunt zaz gogoeta egitera eta bere gramatika-arauak sort zera. Rol-
-play erako atazek, berriz, funt zio emotiboa agerrarazi dezakete ikas-
learen sentipenak azalduz. Funt zio fatiko edo hizkunt zaren bidezko ha-
rremanari eustekoa ere badago hein batean edo bestean atazetan. Baina, 
Ellis-ek aitort zen duenez, ikasgeletako elkarreraginak grabatu eta horien 
azterketa egiten denean ez da sumat zen erabilera-modu horien aztarna 
handirik. Funt zio poetikoa, gainera, ez da inon ageri.

Kritikari aurre egiteko argudio-era bat izan daiteke atazak hein handi 
batean irakaslearen esku daudela eta berak orekatu dezakeela nahierara 
sumat zen dituen hut suneak, atazak sortuz, moldatuz, eta bat zuei besteei 
baino leku gehiago emanez ikasgelan.

Funt zio poetikoaren falta gogoan, Ellis-en irit zia ere bada leku gehiago 
eskaini beharko lit zaiekeela hizkunt zaz gozat zea helburu soila duten ata-
zei: errepikak, lehiaketak, jokoak…

Nolanahi ere, alderdi teorikotik behint zat ataza-tipologia zabalak es-
kaint zen dira. Besterik da ea eskaint za horrek zenbaiterainoko isla duen 
ikasgeletan.

Vanegas-ek (2000) hamar ataza mota nagusi bereizi zituen:

1. Konfi ant za sort zeko eta giroa erlajat zeko atazak, adibidez, ikasleen pro-
fi lak, nortasun-t xartelak, autobiografi ak etab.

2. Kont zient zia pizteko eta sent sibilitatea lant zeko atazak; adibidez, poe-
mak irakurt zea, zent zuen kont zient zia piztea (musika), gauzak gogo-
rat zeko trukoak (buruz ikastea) etab.

3. Informazioa konpartit zeko atazak, adb. irudiak gogorat zea, testu bateko 
zatiak berrantolat zea, puzzle erako teknikak etab.

4. Pent sat zeko estrategiak eta arazoak konpont zeko atazak; adb. trenen or-
dutegiak, mapak egitea, matematikako oinarrizko atazak etab.

5. Irudimen-hut sune, fantasia eta adierazpen sort zailerako atazak; adb. iru-
diak ordenat zea, ipuinak asmat zea, ipuinak luzatu eta bukat zea etab.

6. Interakzio eta inter-nortasun atazak; adb. autoerretratu atazak, rol-jokoak, 
simulazioak etab.

7. Balioak argit zeko eta eztabaidat zeko atazak; adb. balioen lan-orria (na-
zionalismoak), jendearen sailkapen-eskalak, dilema moralak etab.

8. Prozesua ebaluat zeko atazak; adb. eskola ebaluat zeko atazak, irakaslea-
ren jokoa (feedbacka), ikasleen egunerokoak etab.

9. Irit ziak eta sentimenduak adierazteko atazak; adb. osasun-sistema britai-
niarra, erlijioak, at zerriko kulturak etab.
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10. Aurkikunt zaren bidez ikasteko atazak; adb. gramatikaren kont zient zia 
pizteko atazak (araua aurkit zea), testuinguruko estimuluen atazak, ge-
nero/erregistro atazak (erretorika) etab.

Beste kritika bat da atazetan oinarritutako irakaskunt zak, ingelesaren 
irakaskunt zaren alorrean sortua denez, baduela osagai sozio-politiko bat 
kultura anglo-amerikarrean errotik sustraitua. Pedagogia kritiko baten 
egitekoa izango lit zateke, beraz, hizkunt za irakasten deneko lurraldeko 
kultuarekin bat ez datozen mezuak biluztea, agerian gera daitezen be-
hint zat (Pennycook, 1994). Ikert zaile horrek ohartarazten du ”garapena”, 
“demokrazia”, “kapitalismoa”, “modernizazioa” bezalako balioak, onu-
ragarriak direlakoan, barra-barra zabalt zea inolako kritikarik gabe arris-
kut sua izan daitekeela.

Pennycook-ek gonbitea luzat zen du askotan hizkunt za materialean ezku-
tuan dauden mezu sozio-politikoez ohart zeko eta kontrako argudio-
-lerroak prestat zeko, ikasleak ez daitezen, egonean-egonean, ideologia 
neokolonialista horren bezero oharkabekoak izan.

Ildo beretik, zail ikusten dute bat zuek AOI ezart zea T xinan eta Korean, 
esaterako. Lurralde horietan irakaslearen eta ikasleen arteko harrema-
nak ez dira ikusten mendebaldeko nazioetan bezala. Han indar handia du 
Konfuzioren tradizioak. Begirune it zela zor zaio irakasleari, ikasleak isil-
-isilik egoten dira haren aurrean −bera da maisu orojakilea− eta galderak 
egiten dituztenean it zal handia erakusten diote. Ikasleen “parean” ego-
ten ahalegint zen den irakasleak, sustat zaileak, dinamizat zaileak… de-
seroso sentiaraz dit zake ikasle bat zuk horrelako kulturan (Widdowson, 
1993; Li, 1998).

Aipatu ere egin da AOI ez dela at zerriko hizkunt zaren irakaskunt zan 
bigarren hizkunt zaren irakaskunt zan izan daitekeen bezain eraginkorra. 
“At zerriko hizkunt za” ikastea da ikaslearen ingurunean erabilt zen ez den 
hizkunt za ikastea. Alemana Bilbon ikasten duena at zerriko hizkunt za 
ikasten ari da. Egoera horretan hizkunt zan murgilt zeko aukerak oso urriak 
dira. Euskara Euskal Herrian ikasten ari dena bigarren hizkunt za ikasten 
ari da −bertan erabilt zen den hizkunt za baita− eta askozaz errazagoa da 
ikasleari giro naturalean erabilera-aukerak eskaint zea atazak burut zeko.

Beste aditu bat zuek zail ikusten dute AOI erabilt zea ikas-prozesuaren ha-
sierako urrat setan. Atazak burut zeko, ikasleak hizkunt zaren gut xieneko 
baten jabe izan behar du. Baina, hizkunt zari berari ez zaio berariaz arreta 
handirik eskaint zen harik eta atazen zikloa burutu arte. Beraz, zer egin 
behar da lehenengo eskola-saioan, esaterako? Ez al da emankorragoa 
hi zkunt zaren forma eskaint zea ereduen bidez ezezik egiturak azalduz eta 
azalpenak emanez ere?

Vanegas-ek (2000) dioenez, atazak bazter ut zi gabe, metodo behavioris-
ta, kognitibo eta humanistetatik garatutako planteamenduak aint zat hartu 
beharko lirateke. Proposat zen duenez, ikaslearengan ardazteko beharra 
erabatekoa da bere ikas-estrategiei bereziki erreparatuz (ikus .5):
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Atazetan oinarritutako hizkunt z ikaskunt za humanista: eskola baten eskema 
(Vanegas, 2000)

Ataza-aurreko
etapa
(prestaketa)

•  Gaia aurkeztea

 Aurretik negoziatua, eta interesekoa dena ikasleen 
momentuko bizimodurako, adb. irit ziak eta 
sentimenduak adieraztea.

•  Ikaslearen estrategietan trebat zea

 Estrategia kognitiboak (buruz ikastea), adb. hiztegi-jasa.

•  Materialak aurkeztea

 Lan-orriak edo grabaketak

Atazaren etapa 
(jarioa lant zeko 
praktika)

•  Ikaslearen estrategietan trebat zea

  Estrategia metakognitibo eta sozio/afektiboak, adb. 
autoantolamendua eta lankidet za

•  Ataza burut zea

  Ikasleek hiruna ikaskideri egingo diete elkarrizketa, 
esaterako, osasun-sistema britainiarrari buruzko irit zia 
eskatuz, eta gero datu horiek jasoko dituzte koadernoan.

•  Ikaslearen estrategietan trebat zea

  Estrategia metakognitiboak, adb. autoantolamendua, 
automonitoret za eta autoneurketa.

•  Planifi kat zea eta t xostena aurkeztea

  (Ikasleak ikert zeko trebat zearen atarikoa) Ikasleek 
taldearen aurrean aurkeztuko dituzte bildutako datuak. 
Ondoren, eztabaida egon daiteke.

Ataza
osteko etapa 
(zuzentasunaren 
analisia)

•  Ikaslearen estrategietan trebat zea

  Estrategia kognitiboak (asmat zea/inferit zea), adb. zerbait 
aurkit zeko teknika: kont zient zia pizteko gramatika.

•  Gramatika-arauak ikasi/fi nkat zea

  Ikasleek praktikatu egiten dute, adibidez drillak eginez, 
eta datuak kopiat zen dituzte koadernoan, geroago 
erreferent zia gisa erabilt zeko.

•  Ataza ebaluat zeko etapa

  Ikaslearen kont zient zia kritikoa trebat zea:

–  Atazaren ebaluazioa

–  Eskola osoaren ebaluazioa

–  Ikaslearen jardunaren ebaluazioa

–  Gaiaren interesari buruzko gogoeta, hau da, zelan 
lagundu dizu gai honek autoerrealizazioaren helburua 
lort zen?

.5:
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Ronald Sheen ikert zaile kanadiarra izan da, ezbairik gabe, AOI zorrot zen 
maiseatu dutenetako bat. Bere argudio nagusia da hizkunt zen irakas-
kunt zan sarri gertatu diren paradigma-aldaketek ez dutela aurrerapen 
nabarmenik ekarri hizkunt zak ikastean. Berak dioenez, porrotaren zerga-
tikoa da erabilt zen diren paradigmei egot zitako kritikak handiet si egiten 
direla eta hut s egiten dela paradigma berriei ikusten zaizkien onurak be-
netakoak ote diren egiaztat zean:

It is suggested that a new paradigm shift is gaining momentum in the proposals 
for the task-based syllabus; if we wish to prevent another unproductive revolu-
tion, we must submit those proposals to critical scrutiny. Such scrutiny will re-
veal that the criticisms of the synthetic syllabus (i.e., of conventional methods) 
and of method comparison research are largely unjustifi ed when seen in the 
light of largely ignored research fi ndings. It is concluded that the priority for 
advocates of the task-based syllabus should lie in the necessity to demonstrate 
the greater effectiveness of such an approach over those of a more conventional 
nature (Sheen, 1994: 127).

Sheen-en arabera, AOIren bidea ikasgeletan urratu beharko da baldin eta 
egiaztat zen bada eraginkorragoa dela bestelako bideak baino. Eta ez dago 
baieztapen hori egiteko froga enpiriko nahikorik. Areago, dauden frogek 
kontrakoa iradokit zen dute.

Bere ustez, metodo tradizionalak eraginkorragoak dira (era esplizituan 
irakastea eta hizkunt za formei erreparat zea ditu gogoan). Metodoak al-
der at zeko egin diren azterlanak ez dira ugari baina egin direnetan, emait zek 
metodo horien aldeko sostengua bistarat zen dute, jeneralean. Hala ere, 
emait za horiei ezikusiarena egin zaie.

Nahikoa bat etorriko ginateke guztiok baldin eta esango bagenu metodo bat 
bazter ut zi eta beste bat hobesteko arrazoi nagusia dela bigarrena egokiagoa 
izatea helburuak lort zeko. AOIren bidetik jardunda gehiago ikasten da?, 
azkarrago?, ahalegin gut xiagoz beste edozein ikasbide erabilita baino?

Ellis-ek (2004) aitortu zuenez, harrigarria da alor horretan dagoen in-
formazio-eskasia. Epe mot zeko azterlanak badaude, ataza bat edo bat zuk, 
teknika bat… aztert zeari emanak. Baina urri dira zeharo azterlanak atazetan 
oinarritutako ikastaro oso bati jarraitu dioten ikasleen eta beste ikastaroren 
bati jarraitu diotenen arteko aldeak aurkit zeko asmoz egindakoak.

The empirical evaluations, to wich I now turn, address whether task-based 
teaching ‘works’ i. e. achieves it s objectives, in particular context s. In fact, 
there have been surprisingly few such evaluations. In contrast to the exten-
sive research into tasks examined in the preceding chapters there have been 
no more than a handful of evaluations of task-based teaching. In particular, 
theres is a surprising lack of empirical information about complete task-
-based courses (Ellis, 2004: 323).

Konta ahaleko azterlan horietako bat Beretta eta Davies-ek (1985) eta 
Beretta-k (1990) burutu zuten. Ikert zaile horiek The communicational 
Teaching Project (Prabhu, 1987) ebaluatu zuten.

4.1. Sheen-en kritika

4.2. Zergatik 
aukeratu metodo 
bat eta beste bat 

bazter ut zi?
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Gogora dezagun Prabhu-ren proiektu hura ait zindaria izan zela eta era-
bakiorra AOI ibilian jart zeko. Proiektuaren lehenengo ebaluazioan al-
der aketa-lana egin zuten, bi talde bereizita: saio-taldea eta kontrol-taldea. 
Saio-taldean hizkunt za AOIren bidez ikasitako ikasleak bilt zen ziren. 
Kontrol-taldean, berriz, irakaskunt za tradizionala baliatuta ikasitakoak 
zeuden (kasu hartan, hizkunt z egiturak ardat z zituzten egoerez osatutako 
metodoa erabili zuten).

Ikerketa-galdera nagusia zen: “Zein da biderik eraginkorrena hizkunt za 
ikasteko, metodo tradizionala ala AOI?”.

Ikasle guztien lorpen-emait zak neurtu zituzten eta arreta berezia jarri 
zuten aukeratutako hizkunt z proba abantailosoa izan ez zedin talde bat-
en nahiz bestearen mesedetan. Horrela bada, AOIn oinarritutako proba-
-atala prestatu zuten baita hizkunt z egiturak berariaz neurt zeko testa ere. 
Hor rela, bi taldeak parekatu egiten ziren. Bi proba horiekin batera, beste 
hiru ariketa “erdibidekoak”, hau da, ez bataren ez bestearen aldekoak, 
prestatu zituzten: gramatika neurt zeko ariketa testuinguruduna, diktaketa, 
eta, irakurmen-ent zumena neurt zeko testa.

Emait zen arabera, AOIren bidetik jardundako ikasleek lorpen-emait za 
hobeak lortu zituzten AOIren araberako proba-atalean baita erdibideko 
hiru ataletan ere. Ez, ordea, hizkunt za egiturak berariaz neurt zeko za-
tian. Zati horretan, metodo tradizionalari jarraikiz ikasitakoak gailendu 
zit zaizkien AOIn jardundakoei emait za hobeak lortuz.

Ikert zaileek ondorioztatu zuten AOIk lorpen-emait za desberdinak da-
kart zala irakaskunt za tradizionalarekin alderatuta. Eta AOIn jardundako 
ikasleek lorpen handiagoak dituztela egiturak era inplizituan ikasten di-
tuztenean, ikasi dutena azkarrago erabiliz, gainera.

Geroago, Beretta-k eskainitako beste ondorioetako bat izan zen ko-
rap ilat sua izan zitekeela Indiako irakasleent zat Bangalore-ko proiektu 
hartan erabilitako AOI planteamendua barnerat zen. Azpimarratu egin 
zuen (1990) irakasleriaren ingeles-maila izan zitekeela arrazoietako bat 
AOI ez aukerat zeko.

Ellis-en ustez (2004), ikastaroak elkarrekin alderat zeak zailtasun ugari
ditu. Berak dioenez, Bangalore project bezalakoen alderaketa-lanek, 
ikasteko metodoak aztertu eta eraginkorrena zein den aurkit zea helburu 
dutenek, hut s egiteko arriskua dute alde esangurat suak bistarat zeko. Eta 
badaude horretarako hainbat arrazoi. Horietako bat dira hizkunt za probak 
diseinat zeko dauden behaztopak.

Probek orekatuta egon behar dute. Hau da, helburua da izan daitezela 
neurri berean “mesedegarriak” alderagai guztient zat; edota ez dezatela 
eduki talde baten mesedetan eta bestearen kaltetan ari den alborapen-
-errorerik. Beste eragozpen bat izan ohi da oso zaila dela aurkit zea egoera 
bert suko norbanakoak dituzten taldeak.

5. Metodoak 
elkarrekin 
alderatuz
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Eskola-ingurunean ausazko laginketa egiteak ere makina bat katramila 
ditu. Eta ikasleen gaitasun komunikatiboaren hasierako ebaluazioa akas-
tuna ere izan daiteke. Askotan, ebaluazio hori egin baino lehenago hasia 
baita programa aztergaiaren ezarpena. Izan ere, bi ikasbideren eraginkor-
tasuna neurtu nahi badugu begien bistakoa da hut saren hurrengoa dela 
ikasle bakoit za noraino irit si den zehaztea baldin eta ez badakigu aurretik 
nondik abiatu den ere. Lan hut sala da amaieran zenbat dakien zehaztea 
hasieran zekiena zehaztu ezean.

Aurrekoarekin batera, bestelako aldagai ugari ere kontrolatu beharko li-
rateke horrelako alderaketa bat burutu nahi izanez gero. Euskara adibide 
harturik, haurt zaroan nola edo hala hizkunt zarekin harremanetan egon 
den norbanakoak abantaila izango luke hizkunt z bizipen hori jaso ez duen 
ikaslearen aldean.

Hor daude, era berean, norbanakoaren aldagaiak: adina, adimena, sexua, 
motibazioa, jarrerak, herstura edo ant sietatea, ikasteko estiloak etab. Esan 
gabe doa nekeza dela aldagai guztiak kontrolat zea eta erraza izan daite-
keela, halaber, horrelako azterlan batean, ikasle-taldeek lorpen-emait zetan 
dituzten aldeak alderatutako metodoei leporat zea, noiz-eta, agian, bestela-
ko aldagaiei zor zaizkienean.

Prabhu-ren proiektuari dagokionez (Prabhu, 1990), datu asko irakasleen 
idat zietatik jaso ziren eta ez ikert zaileak ikasgeletara sartu eta bertan zer 
gertat zen zen zuzenean behat zetik. Zailtasunak zailtasun direla eta ez-
kortasuna alde batera ut zirik, Ellis-en ustea da (2004) behar-beharrezkoa 
dela AOIren eraginkortasuna egiaztat zeko azterlanak egitea.

Aipatu ditugu metodoak elkarrekin alderat zeko dauden zailtasunak. Traba 
horiek ez dute, noski, alderat zeko beharra saihesten. Eta konta ahalekoak 
izan arren burutu dira horrelako ikerketak hizkunt zen irakaskunt zaren 
alorrean, nahiz eta AOI alderagai hartu direnekoak banaka bat zuk izan. 
Bestelako metodoak hartu dira kontuan (Sheen, 1994).

Alderaketa-lan goiztiar bat izan zen “The Pennsylvania Foreign Language 
Project” delakoa (Smith, 1970). Eta, bit xikeriak bit xikeria, merezi du ho-
rren sorrera zeri zor zaion jakitea. Sobiet Batasunak 1957ko urriaren 4an 
Kazajstango Baikonur kosmodromotik Sputnik 1 lehen satelite artifi ziala 
bidali zuen espaziora. Estatu Batuen eta SESB-en arteko gerra hot zaren 
garaia zen.

Satelite-jaurtipen hark errotik inarrosi zituen estatu batuarren kont zien-
t ziak. Sobiet Batasunak aurrea hartuta zuen espaziora iristeko lasterketan. 
Eta programa espazial propioak bizkort zearekin batera, aztert zen hasi zi-
ren zergatik hartu zien Sobiet Batasunak aurrea.

Erant zunetako bat izan zen sobietarren prestakunt za akademikoa, 
hezkunt za-sistemaren bidez jasotakoa, hobea zela beraiena baino. ikasle 
“errusiarrek” gehiago zekiten, esaterako, zenbakizko kalkuluan, mate-
matikan, besteak beste. Ondorioz, hezkunt za-sistema hobetu beharra ze-

5.1. The 
Pennsylvania 

Foreign Language 
Project
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goen. Horretarako, hainbat eta hainbat azterlan burutu zituzten gabeziei 
ant zemateko.

Hizkunt za irakaskunt zaren alorra ere ez zen kezka horretatik at geldi-
tu eta hizkunt zak irakasteko metodorik eraginkorrena aurkitu nahirik 
“The Pennsylvania Foreign language Project” jarri zuten abian. Garai 
hartan indarrean zeuden metodoak alderatu zituzten: “A comparison 
of the Cognitive and Audiolingual Approaches to Foreign Language 
Instruction”.

Artikulu honetan aipatu dugunez, horrelako lanak burut zea ez da samurra 
zeren eta aldagai ugari izan baitaitezke azken emait zen erant zule. Hori 
gogoan, ikerketa-diseinua ez zen garai hartako aditu guztion gogobete-
koa. Ondorioak, oro har, irakaste tradizionalaren alde ageri ziren. Baina, 
joera audiolingualaren aldekoek setati egin zuten horien aurka arestian 
aipatu diseinuan omen zeuden akat sak zirela medio.

Gaur egun, hainbat eta hainbat autorek ere azterlan haren berri ematen 
dutenean, eztabaida hura saihestu nahirik-edo, metodo horiek ant zeko 
eraginkortasuna dutela diote. Eta horixe izan da, gainera, bolo-bolo he-
datu den leloa gaiari buruzko literaturan gainerako alderaketa-lanak ere 
hizpide harturik: “ez dago metodo onenik”, “in most cases, it seemed, 
method A, B or C made little or no difference”, “little evidence has been 
forthcoming to support one approache or another”, etab.

Metodoak elkarrekin alderat zea haien eraginkortasuna bistarat zeko, ares-
tian esan bezala, gai korapilat sua da. Burutu dira, hala ere, horrelako la-
nak. Von Elek eta Oscarsson-ek (1973) garai hartako hogeita bi azterlani 
begiratu eta emait zen berri eman zuten. Aitortu egin zuten azterlan-bilke-
ta ez zela xehe-xehea. Egon bazeuden, beraz, beste bat zuk meta-analisian 
kontuan hartu ez zituztenak. Krashen-ek berak ere (1982) beste hamabi 
alderaketa-lanen berri eman zuen Von Elek eta Oscarsson-en meta-anali-
sian aztert zen ez zirenak.

Von Elek eta Oscarsson-en ekarpenean (1973) hogeita bi azterlan horie-
tan hirutan ez zen ageri alde esangurat surik alderagai baten edo bestearen 
mesedetan. Seitan aldeak ageri ziren hizkunt zaren abildade jakinetan, eta, 
gainerako azterlanetan metodo oso baten aldeko emait zak bistaratu ziren. 

Ondorio orokorra izan zen era argian metodo deduktiboak eraginko-
rragoak zirela metodo induktiboak baino. Egileek beraiek egindako lan 
propioan ere ondorioztatu zuten irakaste esplizitua eraginkorragoa zela 
irakaste inplizitua baino.

The only safe conclusion one can draw is that, in the teaching of foreign 
grammar to adult s, such techniques as grammatical explanations, deduc-
tive presentations of the subject matter, translations, the use of the native 
language and contrastive analysis are jointly superior to the combination 
of techniques constituting the implicit method (Von elek eta Oskarsson, 
1973).

5.2. Ikasbide 
guztiek dute 

eraginkortasun 
berbera?
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Hari beretik, beste hainbat azterlan burutu dira ikusteko ea hizkunt z for-
metan oinarrit zea onuragarria den hizkunt za ikasteko. Spada-k (2000) 
Kanadan, frant seseko murgilt ze-programen eta ESLko (Ingelesa bigarren 
hizkunt za hartuta) ikastaro trinkoen azterketei begiratu zien esplizituta-
sun-maila kontua hartuz:

Beraz, sailkatuko bagenitu frant seseko murgilt ze-programen eta ESLko 
ikastaro trinkoen azterketok eurotan emandako irakaskunt zaren esplizituta-
sun-mailaren arabera, honako hurrenkera hau izango genuke: azterlanik es-
plizituenak White (1991); White et al, (1991), Spada eta Lightbown (1993) 
eta Lyster (1994) izango lirateke; horren ostean Day eta Shapson (1991) 
izango genuke, eta azkenik Harley (1989). Ikaskunt zaren emait zek ant zeko 
egitura erakut siko lukete (nahiz eta ez berdina). Hau da, azterlan horietan 
onurarik handiena atera zuten ikasleak izan ziren testuinguru oro har komu-
nikatiboan FOI jaso zutenak irakaskunt za metalinguistikoaren eta feedback 
zuzent zailearen konbinaketa gisa (Spada, N. 2000: 106).

Oharra: FOI = forman Oinarritutako Irakaskunt za; BHE = Bigarren Hi zkunt zaren 
Eskurapena. Spada-k, dena den, ez du Long-ek egiten duen bereizketa egiten. Spada-
rent zat hizkunt zaren forman, nahiz formetan oinarrit zea FOIren barrukoak dira.

Autoreak berak, lan berean, 30 azterlanen berri eman zuen. Bere ondo-
rioetan azaldu zuenez:

Gure irit ziz, FOI onuragarria da BHErent zat. Bestalde, emait zek adit zera 
ematen dute FOI esplizitua bereziki etekint sua izan daitekeela irakas-
kunt za komunikatiboan oinarrituta dauden H2ko eskoletan, bai eta H2 
eskolako irakasgaien bidez ikasten den klaseetan ere. N. Ellis-ek (1995: 
136) begiratu bat eman zien irakaskunt za eta ikaskunt za esplizituak eta 
inplizituak betet zen duten zereginaz bai laborategian eta bai ikasgelan 
egin diren ikerlanei, eta azterketa horretan Ellis nireen ant zeko ondorioe-
tara irit si zen: “… jokabide inplizitu eta esplizituek modu interesgarrie-
tan eragiten diote elkarri… [eta] erakusten dute irakaskunt za esplizitu eta 
inplizituaren nahasketa hobea izan daitekeela irakaskunt za esplizitu edo 
inplizitu hut sa baino”.

Gut xiago ikertu da FOI emateko garai apropos bat ote dagoen, baina ditu-
gun datuek zera adierazten dute: ezaugarri linguistiko bat zuen kasuan ko-
meni dela FOI ikaslearen garabideko hurrengo etapara zuzenduta egotea, 
baina beste ezaugarri linguistiko bat zuk, ordea, hobeto gara daitezkeela bal-
din eta H2ko ikasleari ematen zaion irakaskunt zak haren garapen-puntutik 
zenbait etapa aurrerago dauden ezaugarriak bilt zen baditu. Ikerketa gut xi 
egin dira aztert zeko ea badagoen momentu pedagogiko bereziki egokirik 
FOI emateko, hizkunt z irakaskunt zari buruzko literaturan gai honi arreta 
handia eman bazaio ere.

Ezaugarri linguistiko bat zuent zat FOI beste bat zuent zat baino onuragarria-
goa den ala ez aztertu duten ikerketei begira, badirudi ebident zia positiboak 
bakarrik ekar dezakeela neurri handiko ikaskunt za, baina gerta daiteke for-
ma jakin bat zuek FOIren beharra izatea etengabe garat zen jarrait zeko. Bes-
talde, beste ebident zia bat zuek adierazten dute FOIren mota desberdinak 
erabilt zea komeni dela kasuan kasuko ezaugarrien propietate linguistikoen 
arabera. Faktore horiek eta ikasle bakoit zaren diferent ziek elkarri zelan era-
giten dioten oso gut xi ikertu da orain arte (Spada, N. 2000: 116-117).
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Spadak (2000), beraz, hizkunt zaren forma kontuan hart zearen alde 
azalt zen da, hizkunt zaren lanketa esplizitua eta inplizitua ere aint zat 
hartuz. Bestalde, ezaugarri linguistiko guztiak ez daude maila berean 
eta horrek eragiten ahal dio horiek irakasten edo lant zen hasteko uneari. 
Hi zkunt za forma guztiek ez dute zertan izanik trataera bera.

Sona handiko lana izan da Norris-ek eta Ortega-k (2000) burututako 
meta-analisia. Ikert zaileok 1980tik 1998ra bitartean egindako hainbat eta 
hainbat ikerketa aztertu zituzten, berrogeita bederat zi norbanako lagine-
tan oinarrituak, hizkunt za formen irakaskunt zen eragina zehazteko as-
moz. Emait zen arabera, hizkunt za era esplizituan irakastea eraginkorra-
goa da era inplizituan baino. Eta hizkunt zaren forman nahiz hizkunt zaren 
formetan oinarrit zea (Long-ek egiten duen bereizketa gogoan), biak ala 
biak, dira onuragarri.

“Comparisons of average effect size from 49 unique samples studies re-
porting suffi cient data indicated that focused L2 instruction result s in 
large target-oriented gains, that explicit types of instruction are more 
effectiv than implicit types, and that Focus on Form and Focus on Forms 
interventions result in equivalent and large effect s. Further fi ndings su-
gget s that the effectiveness of L2 instruction is durable…” (Norris, J., 
Ortega, L., 2000: 417).

Komeni al da ikasleari H2 objektu gisa erakustea erabilt zen jakin dezan? 
Zenbateraino lagunt zen dio hizkunt zaren arauak era esplizituan irakas-
teak erabilera-esparru naturaletik kanpo? Komunikamena xede harturik 
H2ren ikaslea H2n metalinguistikoki trebat zeak zenbait eztabaida sortu 
du. Krashen-en ustez (1985), ant zua da erabat H2ren ikasleari hizkunt za-
ren arauak era esplizituan irakastea.

Berak dioenez, H2 H1en erara eskurat zen da, oharkabe eta ingurune ko-
munikatibo esangurat suetan. Baina asko dira, gaur egun, baieztapen hori 
arbuiat zen duten ikert zaileak. Ait zindarietako bat Sharword-Smith dugu. 
Honela zioen ikasle helduak gogoan zituela:

“… bistan da oso zaila dela ikasle helduei xede-hizkunt zari buruzko infor-
mazio esplizitua emateari uko egitea. Helduen garapen intelektualak eta 
aurretiko ikas-esperient ziek ere halabeharrez bult zat zen dituzte ikasleak 
azalpen bila. Irakasleek, susmat zen dudanez, sarri ematen dizkiete beren 
ikasleei azalpenak (baita ikaslearen ama-hizkunt zaz eman ere) … “Natu-
rala” izango da aurki hizkunt zak era intuitibo hut sean ikastea, baina zenbat 
denbora behar da hizkunt za erabilt zeko behar diren ezagut za inplizitu eta 
trebezia egoki guztiak metat zeko?” (Sharwood-Smith, 1981: 160).

Eta, H2n komunikat zeko gaitasuna eskurat zeko, hizkunt zaren ezauga-
rri formalak kontuan hart zea (Focus on form), hot s, hizkunt za objektu 
gisa hart zea, eta, gramatikarekiko kont zient zia piztea (Conciousness 
raising) onuragarri direla erakusten dutenen lanak gero eta ugariagoak 
dira: Doughty, 1991; Fotos & Ellis, 1991; Fotos, 1993; Long, 1991; Schmidt, 
1990, 1993, 1995; Robinson, 1995, 1996, 1997.

6. Ikasleei 
hizkunt zaren 

forma era 
esplizituan 

irakasten
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Dougthy eta Williams-ek (1998) diotenez, soil-soilik hizkunt zaren for-
metan oinarritutako irakaskunt zak edo soil-soilik mezuan oinarritutakoak 
ez dute, zein bere aldetik, hizkunt zaren eskurapena ziurtat zen.

Beren ustez, hizkunt zaren formari arreta eskaint zea onuragarria da. Biga-
rren hizkunt za helduaroan ikastea oso bestelakoa da, alderdi askotan, H1 
haurt zaroan ikastearekin alderatuta eta zent zu gut xikoa da ikasle heldua 
bere kasa uztea formaren eta funt zioaren arteko erlazioa aurkit zen.

Ñabardurak ñabardura, gramatika-arauen irakaskunt za 1980.eko ha-
markadan galdua zuen indarra berreskurat zen hasia da ant za. Eta are 
nabariagoa da hori ikasle helduen kasuan. Hala ere, esan beharrekoa da 
hizkunt zaren formari arreta eskaint zea mahaigainerat zen dutenean ez di-
rela gramatikaren irakaskunt za proposat zen ari bide klasiko hut setik.

Aipat zekoa da hemen Long-ek (1991) egiten duen bereizketa, Focus 
on form-en (FonF) eta Focus on forms-en (FonFs) artekoa. Bigarrena, 
hi zkunt zaren formetan oinarrit zea, syllabus sintetikoei dagokie. Eta, 
usadiozko ariketak (ereduen errepikak, eraldaketa-ariketak, errakunt zen 
zuzenketa…) dira sail horretakoak. Lehenengoa, berriz, komunikazioak 
lehentasuna duelarik, komunikat zeko zailtasunek bult zatuta, aldizka-
-aldizka hizkunt zaren formari erreparat zeari dagokio (ikus 9. zeri begi-
ratu hizkunt za formari ala hizkunt za formei?). 

Badira, hala ere, focus on forms bideari alde onak ikusten dizkioten au-
toreak Hulstijn (1995) (ikus Perales, 1998: 34-36) eta Sheen, (1994), 
esaterako. Sheen-en ustez, atazetan oinarritutako syllabusen abantailak 
egiaztatu gabe daude. Berak dioenez, badira hainbat eta hainbat azterlan 
syllabus sintetikoen eraginkortasuna begien bistan jart zen dutenak baina 
ezikusiarena egiten zaie.

Zenbaitetan, muzin egin zaio hizkunt zaren gramatika lant zeari eskola 
zaharreko ohitura ant zua zelakoan. Gaur egun, ordea, hizkunt zen irakas-
kunt zan, auzia ez da gramatika bai ala ez. Ikert zaile gehien-gehienak 
ados baitaude gramatikaren lanketak balio duela esatean. Kontua gehiago 
da: gramatika nola landu?

Schmidt-ek dioenez (1995), joera “komunikatibo” hut saren jarrait zaile 
askok eta askok aurrerakoi eta modernot zat dituzte beren buruak eta 
Neandertal Arokoak balira bezala so egiten diete ikasleei azalpen es-
plizituak ematen dizkieten irakaskideei. Komunikazio hut saren zaleak 
ez dira ohart zen mezua oinarri duen irakaskunt zaren eta forma oinarri 
duenaren arteko tirabira aiseago ulert zen dela hizkunt zen irakaskunt za-
ren historian harant z eta honant z kulunka dabilen pendulu gisa eta ez 
bueltarik gabeko aurrerabide gisa. Izan ere, hurbilbide naturala baina 
lehenagokoak ziren metodo zuzenaren eta joera audiolingualaren bera-
ren sort zaileek eta erabilt zaileek ere betozkoz begirat zen zioten irakas-
te esplizituari.

7. Gramatika 
komunikazioaren 

et saia ote?
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Lehenago esan bezala, gramatika era esplizituan irakastearen arerioe-
tako bat Krashen (1985) izan zen. Berak hizkunt za era inplizituan 
eskurat zen dela proposat zen zuen. “Ikaste” inplizitu soilaren aldeko 
pent samolde hori jaio eta lehenengo urrat sak egiten hasi orduko, duda-
-mudak sortu ziren batez ere helduen irakaskunt zari begira. Eta gurean 
era azaldu ziren zalant za horiek. Mit xelenak berak ere plazaratu zuen 
bere irit zia:

Badakit edozeinek ikasiko duela hizkunt za bat (gaizki gehienetan), gra-
matikaren lagunt zarik gabe ere, besterik egiten ez den lekuren batera al-
dat zen baldin bada. Horrela ez izatekotan, ez dakit. Franko ezagut zen ditut 
hizkunt zak, baita gurea ere gramatika lagun ikasi dituztenak. Bestela egin 
duenik (lehen esan dudan gisan ez baldin bada) erakusten didatenerako, 
harri koxkor xuri bat gerturik daukat egun seinalagarri hura markat zeko 
(Mit xelena, 1988: 63 or.).

Gramatika lant zeko hainbat era berri hasi ziren proposat zen. Kontua ez 
zen araua azalt zea eta egiaztat zea ikasleek ulert zen zutela segidan hainbat 
adibide eskaini eta ariketak egiteko.

•  Gramatikari buruzko kont zient zia piztea.−

 Sharwood-Smith-ek, hain zuzen ere, sortu zuen garai hartan bertan 
gramatikarekiko kont zient zia piztea terminoa. Berak dioenez, badaude 
modu bat zuk gramatikaren kont zient zia pizteko. Modurik bistakoena 
da hizkunt za-erabileraren adibide bat ikasleei eskaini, horren ezau-
garri gramatikalak agerian ut zi eta horien zer-nolakoak adierazi eta 
jorrat zea.

 Badaude, ordea, autorearen ustez, beste modu bat zuk, ez hain age-
rikoak, ezkutuagoak, ikaslearen arreta hizkunt zaren formara bide-
rat zeko. Horiek guztiak lau zatitan ( A, B, C eta D) banatutako lau-
kiak ispilat zen ditu (ikus .6). Bi ardat z daude 0tik 10era bitarteko es-
kalekin. Zutikako ardat za elaborazio-mailari dagokio eta et zanekoa 
esplizitutasunari. Horrela, kont zient zia pizteko D motak irakasteko 
modurik agerikoena, esplizituena, adierazten du; metahizkunt za 
erabilt zen da hemen: adjektiboa, adlatiboa, ergatibo-marka… eta 
elaborazio-maila ez da oso altua. C mota, berriz, zeharbidezkoagoa 
da, baliozkoa izan daiteke ikaslearent zat, arauak bere kasa aurki-
tuz eta bere bidea era autonomoan urratuz, ikas-prozesuan aurrera 
doan heinean, baina inputa elaborazio-maila gut xikoa da oraindik 
ezaugarri gramatikalei dagokienez. B mota elaborazio eta esplizi-
tutasun handikoa da. Azalpenak, erabilera-adibideak, ariketak… 
pausoak arretaz daude aldez aurretik antolatuta. Hori berori ez hain 
agerian ere egin daiteke –A mota–. Hot s, ikasleari gramatikarekiko 
kont zient zia piztu dakioke ikaslearen ibilbidean zant zu gramatika-
lak han-hemenka era antolatuan jarriz ikasleak ezinbestean horie-
kin topo egin dezan.

7.1. Hainbat 
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•  Inputa nabarment zea.−

 Duela gut xi, 1993an, beste termino bat proposatu du, ez baitakigu 
kont zient zia piztea helburu duten jarduera guztiek hori lortuko duten. 
Baina, input enhancement “inputa nabarment zea” edo hobeto: “inpu-
taren zenbait alderdi nabarment zea” esanez ñabardura hori errespeta-
tu egiten da. Bestalde, autore honek, hizkunt zaren modularitatearen 
ideia (1) onart zen duelarik, ez derit zo egoki hizkunt zaren atal guz-
tiak ant zeko lorpen-mekanismoez eskurat zen direla esateari. Hizkunt z 
atala nolakoa den halako ikas-mekanismoa jarri beharko baitu abian 
ikasleak.

•  Noticing hypothesis.−

 Hizkunt za ikasteko, horren formaz arretat zea ezinbestekoa dela dioen 
autorea Schmidt da (1990, 1993, 1995), lehen aipatua. Bere hipote-
siaren arabera noticing hypothesis, H2ren ikasle helduak hizkunt zaren 
ezaugarri gramatikal erredundanteei ohartuki erreparatu beharko die 
hizkunt za hori ikasteko. Autore horrent zat helduak nekez ikas dezake 
zerbait oharkabean eta argudio franko (2) eskaint zen ditu bere hipotesia 
sostengat zeko. Bere ustez, hizkunt zaren formari erreparat zea nahikoa 
eta ezinbesteko baldint za da inputa (guregana datorren hi zkunt za) in-
take (geurea egiten dugun hizkunt za) bihurt zeko.

•  Prozesu bidezko irakaskunt za gramatikala.−

 Cadierno-k (1995a), ildo bert sutik, gramatika irakasteko ohiko arike-
ta tradizionalak eta prozesu bidezko irakaskunt za gramatikala bereiz-
ten ditu. Prozesu bidezko irakaskunt za gramatikalak ikasleak inputaz 
ohartu eta prozesat zeko moduari eragiten dio. Bestela esanda, gra-
matikaren irakaste tradizionalak ekoizpen soilari eragiten dio, zerbait 
sort zean oinarrit zen baita: ordezkat ze-ariketak, esaldiak berridaztea, 
hut suneak betet zea, it zult zea, galde-erant zunak… Prozesu bidezko 
irakaskunt zaren eta gramatika era tradizionalean irakastearen arteko 
aldea da, beraz, ikasteari gune ezberdinetan eragiten diotela.

.6:
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 Gramatikaren irakaste tradizionalak outputari eta prozesat zearen irakas-
kunt zak inputari. Hainbat ikerketak (VanPatten & Cadierno-k, 1993a, 
1993b; Cadierno 1995b) berret si egin dute prozesu bidezko irakaskunt zaz 
hezitako ikasleek ekoizpen-mailan ez ezik interpretat ze- eta ulert ze-mai-
lan ere hobera egiten dutela; irakaskunt za tradizionaleko ikasleek, be-
rriz, ekoizpen-mailan bakarrik aurrerat zen dute. Cadierno-ren ondorioa 
da prozesat zearen gramatikarako ariketak egiteak ez dakarrela nahitaez 
ariketa tradizionalak bazter uztea. Bere ustez, ikasleek ariketa horietako 
zenbait egin dit zakete ekoizpenerako onuragarriak diren heinean.

Hulstijn-ent zat (1995), gero eta autore gehiago datoz bat helduent zako 
hizkunt z ikastaldietan gramatika irakat si behar ote den galderari baiezko 
borobila –hainbat ñabardura onartuta– eman behar dela erant zutean. Bere 
ustez, ezin esan daiteke arau gramatikal guztiak berdinak direnik. Eta, 
ondorioz, modu ezberdinetan aurre egin behar diegu irakaste-saioak an-
tolat zerakoan. Arau gramatikalak bitan banat zetik hasten da: lexikoaren 
inguruko arauak eta lexikotik at daudenak: sintaxi mailakoak, konkor-
dant ziak, esaldien barruko ordena…

Segidan bost eragile bereizten ditu ikastaldien prestat zaile eta irakasleek 
gogoan hartu beharrekoak:

− Arauaren hedadura.

− Fidagarritasuna.

− Maiztasuna.

− Erabilera-modua: sort zailea ala hart zailea den.

− Araua ikasleei azalt zekoan ulerterraza ala ulergait za den.

•  Hedadura.−

 Batez ere lexikoaren inguruko arauei dagokie (plural-markak, gene-
roa…) hainbat arauk hit z asko hartuko dituzte barnean, beste zenbai-
tek, berriz, banaka bat zuk.

•  Fidagarritasuna.−

 Badaude, bestalde, salbuespen ugari izan dit zaketen arauak edo 
aplikat zerakoan duda-mudak sort zen dituztenak ere. Zenbat galdegi-
leak mugagabea eskat zen duela jakin eta arau horri jarrait zeak zenbat 
denboratan? ekar lezake. Gaztelaniaz izen femeninoak artikulu feme-
ninoa eskat zen duela pent sat zeak la agua clara ekar dezake. Alemanez, 
-e bukaera duten ±15.000 izenetatik %90 dira femeninoak. Beraz, arau 
hori hit z horiei guztiei aplikatuz gero, %10ean kale egingo genuke.

•  Maiztasuna.−

 Badaude arau bat zuk, baita arauen salbuespenak ere, etengabe erre-
pikat zen direnak. Salbuespenei gagozkielarik, oso lagungarria izan 
daiteke ikasle helduarent zat “bihar ikusiko gara” euskara ongi dakiten 
askoren ahotik ent zungo duela argit zea.

7.2. Egitura guztiak 
ez dira berdinak
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 Gaztelania ikasten ari den ingelesari lagundu egingo dio adierazteak, 
-a bukaera duten izen askok eta askok artikulu femeninoa behar badute 
ere (la mesa, la silla, la casa…), el día esaten dela eta ez la día, edo-
ta hainbat horrelako dituen zerrenda eskaini eta modu esplizituagoan 
lant zea mesedegarria izan daiteke Hult stijn-en ustez. Horrela bada, 
arau bat hedadura gut xikoa, oso fi dagarria eta maiztasun ertainekoa 
izan liteke, etab.

•  Erabilera-modua: sort zailea vs. hart zailea.−

 Beste irizpide bat da gehiago aint zat hart zea araua zein modutan era-
bilt zen den: sort zailean ala hart zailean. Prent sa-hizkunt zan, esaterako, 
kazetariek hainbat molde erabil dit zakete, hainbat gramatika-joera, 
hiztun arruntek eguneroko bizit zan apenas erabili baina hart zaile gisa 
guztiz ezagunak dituztenak.

•  Araua adierazteko erraza ala zaila den.−

 Ondo gogoan hart zekoa da hemen xede-ikasleriaren profi la: ea ter-
minologia gramatikalarekin ohituta dauden, ea ikaslearen guraso-
-hizkunt zan parekorik dagoen…

Ezaguna da gaur egun hizkunt zalarit zan eta hizkunt za irakaskunt zaren alo-
rrean Kont zient zia metalinguistikoaren kont zeptua. Segidan gaiaren gai-
nean lehendik ere (Perales, 2001, 2004). esanak ditugunak bertara ekarriko 
ditugu era laburtuan eta araztuan. Defi nizio argienetako bat hauxe dugu:

Bada munta handiko alderdia, gizaki garen heinean, geure-geureak ditugun 
abildadeei dagokiena. Hauxe: jardun eta gauzak egin ez ezik dihardugunaz 
eta egindakoaz gogoeta ere egiteko gaitasuna; edo hizkunt za ikasi eta era-
bilt zeaz gain, hari objektu gisa begirat zeko ahalmena. Kont zient zia meta-
linguistikoa bere kasako abildadea da hizkunt z performant zian. Hizkunt z 
formek duten komunikazio-indarra bazter ut zi eta forma horiek beren 
soilean miat zeko gaitasuna da. Kont zient zia metalinguistikoak eskakizun 
kognitibo bereziak ditu. Eta zailagoa da eskurat zen ent zundakoa ulert zen 
edota hit z egiten ikasten baino. (Cazden, 1976: 603).

Kont zient zia metalinguistikoa abiarazten da hizkunt za, aldi batez, giza-
kiaren pent samenduaren objektu bihurt zen denean, norberaren ideiak, 
usteak, irit ziak beste bati adieraztea, diskurt so gehienetan funt ziorik era-
biliena, alde batera ut zita (Van Kleeck, 1982). Lombardi-k ere dioenez 
(1986), abildade metalinguistikoa da hizkunt za maneiat zeko eta har-
taz gogoeta egiteko trebezia, hizkunt zaren erabilera arruntean, esaldiak 
ekoiztu eta ulert zekoan ez bezala.

Van Damme-k (1994) kont zient zia metalinguistikoa noiz agert zen den 
zehaztu nahirik, hainbat ikerketa aztertu zituen eta bi joera bereizi:

– Kont zient zia metalinguistikoa bi urterekin azalt zen da

 De Villiers eta De Villiers-ek (1974), haurrek sintaxi gramatikala 
ulert zeko ahalmena aztertuta ondorioztatu zuten bi urteko haurrak ka-

8. Kont zient zia 
metalinguistikoa
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pazak zirela gramatikako akat sak zituzten esaldi bat zuk zuzent zeko, 
nahiz eta ez ziren gai izan zuzenketa horiek zergatik egin zituzten 
azalt zeko. Kont zient zia metalinguistikoa bi urterekin azalt zen dela 
dioten beste autore bat zuk Clark (1978), eta, Smith eta Tager-Flusberg 
(1982) dira.

– Kont zient zia metalinguistikoa sei urterekin azalt zen da

 Foss eta Hakes, 1978; Donaldson, 1978; Tunmer eta Harriman, 1984 
dira bigarren baieztapen horren aldeko.

 Van Damme-ren ondorioa izan zen kont zient zia metalinguistikoa ez 
zaiola zor “zahart ze” soilari baizik eta esperient ziari. Badago, ildo be-
retik, haurra heldu ahalean, garaian garaiko kont zient zia metalinguis-
tikoa eskurat zeari arreta eskaini dionik eta baita, haurraren kont zient zia 
metalinguistikoaren eta garapen kognitiboaren arteko lotura aztert zen 
saiatu denik ere (Van Kleeck, 1982; Birdsong, 1989, MacLaren, 1994; 
Gombert, 1990, 1996).

– Kont zient zia metalinguistikoa pixkanaka-pixkanaka eskurat zen da

 Haurra t xiki-t xikitatik hasten da hizkunt za objektu gisa ikusten. 
Urtebete eta sei hilabeteren inguruan kapaza izan ohi da helduek 
esandako hit zak errepikat zeko eta hainbat aliterazio-jolas xume ere 
egiteko. Apurka-apurka, koxkortu ahalean, gaitasun handiagoa izan-
go du, errimak egiteko, hit z berriak asmat zeko, ikusi-makusi jokoan 
arit zeko… Eta, jeneralean, hamar/hamaika urteren bueltan metafo-
rak, hit z jokoetan oinarritutako t xisteak… ulertu eta kontat zeko ere 
gai izango da.

 Gombert-ek (1990, 1996), Karmiloff-Smith-en eredua (1987) oinarri 
harturik, lau aldi bereizi ditu garapen metalinguistikoan:

a Lehenengo hizkunt z abildadeak eskurat zeko aldia

 Hasierako aldi honetan haurra hizkunt za erabilt zen hasten da, al-
damenean dituen helduek aurkezten dizkioten hizkunt z ereduen 
kariaz. Halatan, asoziazio ugari metatuko ditu bere oroimenean 
hizkunt zaren forma eta horren ingurune ohikoenak elkarrekin uz-
tartuz. Gainera, helduek indartu egingo dizkiote haurrari hit zezko 
portaera-erant zunak, egokiak direnean.

b Abildade epilinguistikoak  eskurat zeko aldia

 Bigarren aldian ezagut za inplizituak oroimenean metat zen eta 
elkarren artean egiturat zen hasten dira. Horrela gauzatuko dira 
haurraren burmuinean hizkunt z arau sistemak. Hizkunt z inguru-
nea garrant zi handikoa izango da aldi horretan. Ezagut za epilin-
guistiko horiek norbanakoaren egint za linguistikoak oro gidatuko 
dituzte. Abildade epilinguistikoak zailak dira behat zen autozu-
zenketa edota gainorokort zea bezalako portaera bat zuetan izan 
ezik. Portaera horiek, gainera, arestian adierazi bezala, oharkabe-
koak dira.
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c Ahalmen metalinguistikoa eskurat zeko aldia

 Kont zient zia metalinguistikoa ez da bat-batean eskurat zen, pixka-
naka-pixkanaka baizik. Bi baldint za dira hemen beharrezko. Batetik, 
jakinaren gaineko bihurtuko diren ezagut za epilinguistikoek ondo 
sustraiturik egon behar dute norbanakoaren burmuinean eta, beste-
tik, kanpoko eragileen eragina ere (hizkunt z ingurunea) beharko da. 
Esan nahi baita norbanakoak “meta” modura (maila kont zientera) 
eramango dituen hizkunt zaren alderdiak hizkunt z ataza berriei au-
rre egiteko beharko dituen horiexek izango direla.

d Portaera metalinguistikoak automatizat zeko aldia

 Hizkunt za metalinguistikoki erabilt zeak, irakurt zen ikasteak, esate-
rako, erne egotea eskat zen dio norbanakoari. Errepikaren errepikaz 
automatizazioa lortuko du eta, hein batean, “meta” izaera bera ere 
desagertu egingo zaio.

Van Damme-ren ondorioaren haritik (1994), badu bere pisua ibilbide ho-
rretan hizkunt zarekin izandako esperient ziak. Gombert bera uzkur ageri da 
haurra aldi batetik bestera noiz igarot zen den esateko. Haurrari irakurt zen 
irakasten noiz hasten zaion, esaterako, funt sezkoa da. Hala ere, Gombert-en 
ustez, nekez aurki daiteke haurraren jokaeran erabat sustraituriko portaera 
epilinguistikorik bost urteko adina baino lehen. Eta, bide beretik, sei-zazpi 
urterekin hasten zaizkio haurrari ant zematen hizkunt za erabat metalinguis-
tikoki tratat zen duela bistarat zen duten lehenengo aztarnak.

Kont zient zia metalinguistiko handia izateak ez du, halabeharrez, “grama-
tika” edo termino gramatikal asko jakitea esan nahi. Izan dira bert solari 
eskolatu gabeak eta baita analfabetoak ere hizkunt zari objektu gisa begi-
rat zeko oso kapazak. Eskola-girotik at ikasi dute horiek. Hala ere, punta-
-puntako KM alfabetizazio-maila handiari lot zen zaio. KM handituko da 
KM areagot zen duten ariketak egiten diren heinean.

Birdgson-en ustez (1989), badira, haurrari dagokionez, kanpoko eta bar-
neko eragileak ondorio metalinguistikoak dakart zatenak (ikus .7).

Ez dago zehat z-mehat z jakiterik eragile-mult zo bakoit zak zenbateko pi-
sua duen KMren garapenean. Baina Kemper-ek eta Vernooy-k (1993), 
beren azterlanean elkarrizketak eta triangelazioaren teknika erabilita, 
adierazi zuten elkarreragin sozialen pisua, gut xienez eragile kognitiboena 
hainbatekoa zela. Baieztatu egin zuten, beraz, KMren maila gorago jar 
daitekeela gizakiaren kanpoko eragileen maneiuaren bidez.

Bialystok eta Ryan-en arabera (1985), ant zua da erabat abildade meta-
linguistikoa izari bakarrekot zat hart zea. Beraiek diotenez, ataza meta-
linguistiko ezberdinen arteko korrelazioak maila apalekoak izaten dira. 
Beren ustez, metalinguistiko terminoa ez dagokio buru-eragiketa bakar 
bati, ezaugarri komunak dituzten hainbat eta hainbat eragiketaren sor-
tari baizik.

8.1. Kont zient zia 
metalinguistikoaren 
eragileak eta horien 

ondorioak
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KMren eragileak eta horien ondorioak

Kanpoko
eragileak

Norberaren 
baitako eragileak

Ondorio
metalinguistikoak

Hizkunt za 
trebetasunen indart zea; 
beste hizkunt zei 
aurkeztapena.

Nork bere burua 
alfabetaturik egotea 
balioestea (haurrak 
maiz askoan irakurt zen 
du eta ikusten 
aldamenekoek ere 
irakurt zen dutela).

Hizkunt z joko-jolasak; 
haurra hizkunt za ez-
-ohiko eran erabilt zera 
sustat zen da.

Haurra berez 
hasi da hizkunt za 
komunikazio-
-tresna gisa goiz 
erabilt zen.

Hit zezko adimen 
altua.

Sormena.

Berez hasten da bere 
hizkunt z ekoizpena 
zuzent zen eta solaskideak 
darabilenari egokit zen.

Hizkunt zaren erabilera 
testuinguruaren 
lagunt zarik gabe: juzguak, 
atalez ataleko zatikat ze 
eta sintesia; ondorioz: 
irakurmen, idazmen eta 
ahoskat zeko trebeziaren 
garapena.

Hizkunt zaren erabilera 
fi guratiboa.

Eta bi ardat zeko eredua paratu zuten: analisia eta kontrola. Analisiak eza-
gut za linguistikoaren egitura eta azalpena ditu jardungune. Analisia ba-
liat zen dugu, esaterako, esaldi ez-gramatikalen erroreak zein diren eta zein 
arau hausten duten adierazten dugunean. Kontrola, berriz, denbora muga-
tuan burut zen den arreta selektiboaz baliaturiko hautapen-prozesua da. Zeri 
erreparatu behar zaion eta zeri ez erabakit zea da bere egitekoa (Bialystok, 
1994). Abildade hau abian jart zearen adibide garbiak dira haur eta nerabeen 
arteko hizkunt za bidezko hainbat joko-jolas; galdera-erant zun modukoak, 
“ez” hit za ezin erabil daitekeen horietakoak, esaterako:

– Galdera: tentela al haiz?

– Erant zuna: hori hik pent satuko duk, baina nik kontrako irit zia diat.

Con el fi n de identifi car el conjunto mínimo de operaciones cognitivas que 
permiten la adquisición y el uso de la lengua Bialystok y Ryan (1985) ela-
boraron un marco cognitivo (Ver fi gura) en el que consideraron dos com-
ponentes que aunque diferentes están relacionados entre sí: el proceso del 
análisis y el proceso del control (Bialystok & Ryan, 1985; Bialystok, 1994; 
Bialystok, 2001a, 2001b). El análisis es el proceso a través del cual las re-
presentaciones mentales van estructurándose de manera cada vez más sólida 
en torno a los signifi cados (conocimiento del mundo). Un nivel de análisis 
bajo en las representaciones que el individuo hace del lenguaje se basaría 
fundamentalmente en los signifi cados y funciones del mismo dejando de 
lado el cómo esos signifi cados y funciones son vehiculizados. En cierto sen-

.7:
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tido, el análisis es el proceso que subyace en el tránsito del conocimiento 
implícito al explícito. La corrección gramatical de un texto requerirá un alto 
nivel de análisis. Nivel que no será necesario al conversar en un ambiente re-
lajado entre amigos. Utilizamos el análisis cuando, por ejemplo, señalamos 
los errores gramaticales y explicamos que regla lingüística violan.

El proceso de control es aquél donde el individuo debe mantenerse aten-
to ante la información y procesarla de manera selectiva en condiciones de 
tiempo limitado. El control es utilizado cuando, por ejemplo, en determina-
das situaciones sociales recurrimos a un registro lingüístico no habitual en 
nosotros y “medimos constantemente las palabras” o cuando en la infancia 
y/o adolescencia se practican juegos del tipo: A cualquier pregunta que yo 
haga responde lo que quieras pero sin usar la palabra NO.

Este modelo podría explicar por qué los habitantes de la tribu Vai de la costa 
de Liberia analfabetos y, según concluyeron Scribner y Cole (1981), con 
niveles bajos de conciencia metalingüística –no fueron capaces de señalar 
ni de corregir errores gramaticales básicos– podían utilizar varias lenguas. 
O por qué, en el otro extremo (Birdsong, 1989), algunos estudiantes norte-
americanos a duras penas pueden comunicarse en la L2, aunque su conoci-
miento de las reglas gramaticales y capacidad de explicarlas puedan superar 
al conocimiento y capacidad de los propios nativos de esa lengua.

(Perales, 2004)

Ikusita ditugu labur kont zient zia metalinguistikoari buruzko zert zelada 
bat zuk. Ba al dago loturarik kont zient zia metalinguistikoaren eta eus-
kara-ikasle helduen lorpen-emait zen artean? Lan bat burutu genuen Gi-
puzkoako hainbat euskaltegitako ikasleria ikergune (ikus 2. eranskina). 
Gure analisietan, kont zient zia metalinguistikoa izan zen, hain zuzen ere, 
aldagairik behinena lorpen-emait zak aurresateko. Aztergai izan genituen 
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euskara-ikasleen kont zient zia metalinguistikoa zenbat eta handiagoa eus-
karazko lorpen-emait zak ere ere hainbat eta jasoagoak dira.

Erlaziorik sendoena idazmenaren kasuan bistaratu da eta hori bete-betean 
dator bat Bialystok-en (1994) baieztapenarekin, idazmenak kont zient zia 
metalinguistikorik handiena eskat zen duela dioenarekin.

Erregresio-analisiak

Mint zamena menpeko aldagai harturik

Ereduan sarturiko aldagaiak Beta T Esangura-maila

1 Kont zient zia metalinguistikoa (2) 0,321 5,595 0,000

2 Ant sietatea -0,240 -4,091 0,000

3 Ikasle ohia izatea 0,201 3,550 0,000

4 Estrategia metakognitiboak 0,160 2,779 0,006

5 Adina -0,147 -2,559 0,011

R = 0,574 R2 = 0,330
F = 20,745 Esangura-maila 0,000

Idazmena menpeko aldagai harturik

Ereduan sarturiko aldagaiak Beta t Esangura-maila

1 Kont zient zia metalinguistikoa (2) 0,321 5,595 0,000

2 Ant sietatea -0,240 -4,091 0,000

3 Ikasle ohia izatea 0,201 3,550 0,000

4 Estrategia metakognitiboak 0,160 2,779 0,006

5 Adina -0,147 -2,559 0,011

R = 0,574 R2 = 0,330
F = 20,745 Esangura-maila 0,000

Bereizketa ezaguna da gaur egun Long-ek (1991) hizkunt zaren formen 
eta formaren artean egin zuena. Hizkunt za formetan oinarrit zea irakas-
teko modu klasikoari dagokio. Hizkunt za atalez atal sailkat zen da: fo-
nemak, hit zak, esaldiak, nozioak, egiturak… Ikasleari aurkeztu egiten 
zaizkio eta horiek lant zeko ariketak errepikarazi egiten zaizkio. Long-en 
arabera, formetan oinarrit zeak irakaste elkorra dakar, item linguistikoen 
lant ze soilera eramanez ikasleak, komunikazioa bazter ut zita. Long-ek 
kritikatu egiten du bide hori baina ez du, horren ordez, input soilean oina-
rrit zea proposat zen. Hori ere, baztert zekoa dela dio nahiz eta, bere ustez 
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emankorragoa den formetan oinarrit zea baino. Bere aukera da forman 
oinarrit zea eta ez formetan, eta, horretarako AOI ikusten du egoki.

Aukerak hizkunt za irakaskunt zan

1. aukera 2. aukera 3. aukera

•  Sintetikoa •  Analitikoa •  Analitikoa

•  Formetan ardaztua •  Esanahian ardaztua •  Forman ardaztua

•  Gramatika-it zulpen bidea, 
audiolinguala, bide isila, 
Erant zun fi siko osoa

•  Hurbilbide naturala •  AOI

•  Murgilpena
•  Edukietan 

ardaztutako 
irakaskunt za

•  Egiturez antolatuak, 
nozioak-funt zioak

•  Prozedurazko 
syllabusak

•  Prozesuetan 
ardaztuak

•  etab. •  etab. •  etab.

Long-en ustez, formetan oinarrit zea usadiozko hurbilbidet zat har-
tu da hizkunt zen irakaskunt zan nahiz eta beti ere ez den horrela izan. 
Hi zkunt za zatitu egiten da (fonemak, hit zak esaldiak, nozioak, funt zioak, 
egiturak…). Eta ikasleari aurkezten zaizkio ereduetan, item bat aldiko 
sartuta. Hurrenkera bati jarrait zen zaio −gehiago senari jarraikiz besteri 
baino− maiztasuna, erabilgarritasuna, zailtasuna… bezalako kont zeptuak 
sailkapen-irizpide izanik. Ikaslearen egitekoa izango da hori guztia sin-
tetizat zea. Hortik syllabus sintetikoa. Ikasgelan, gramatika-arauak era 
esplizituan azalduko dira, eraldaketa-ariketak egingo dira, erroreak zu-
zenduko dira, errepikak, elkarrizketa laburrak…

Aukera honi sei oztopo ikusten dizkio Long-ek

1. Ez dago analisirik zehazteko zein diren ikaslearen beharrak ezta ikas-
-estiloak eta nahiak ere. Ikasle guztiei era bakarrean irakastean, goitik 
edo behetik pasata, ez dira bakoit zaren beharrak aset zen.

2. Hizkunt zaren mailakat zeak, hiztegiaren eta egituren alorrekoak 
dakart zan material didaktikoak artifi zialak dira. Era honetakoak: He-
llo, Mary. Hello John. Are you a student? Yes I’m a student. What are 
you doing? I’m reading a book…” Ikasleari eskaint zen zaion inputa 
elbarritu egiten da, erraztu. Baina bere ustez, eskain dakiokeen inputa 
ulert zeko modukoa izan daiteke ikaslearent zat horrelako sinplifi ka-
zioetara jo gabe.

.10:

9.1. Formetan 
oinarrituz
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3. Formetan oinarritutako irakaskunt zan ez da kontuan hart zen gizakiek 
nola ikasten duten edota, era inplizituan onart zen dute bazter ut zitako 
eredu behaviorista. 

4. Gizakiak zein ordenatan ikasten duen eta zein ordenatan irakasten 
zaion ikuspegi honen arabera elkarren ant z gut xikoak dira. Ikasleak 
ikasten duena irakasten diozun hori dela eta ikasleak irakasten diozu-
nean ikasten duelako ideiak okerrak dira zeharo.

5. Testu egileek baita punta-puntako irakasleek ahalegin biziak egin arren 
formetan oinarritutako irakaskunt zak ikasgai aspergarriak dakart za, 
ikaslearen motibazioari, ernetasunari eta asistent ziari kalte eginez.

6. Lagun askok munduan barrena hizkunt zaren formetan oinarritutako 
irakaskunt zaren bidez ikasi dutela esatean bazter uzten da agian ika-
si dutela “nahiz eta” bide horretatik jardun duten. Bide horrek ikas-
le sasihasiberri ugari sort zen ditu xede-hizkunt zaren hiztunak baino 
gehiago.

Aukera honetan oinarria ez da hizkunt za bera, ikaslea eta ikas-prozesua 
baizik. Hemen, ikasgaiak komunikatiboak dira erabat, teorian bederen. 
Ikasleari hizkunt za-lagin ulert zeko modukoak eskaint zen zaizkio edukie-
tan oinarritutako ikasgai gisa edo murgilpen-ikasaio gisa, sarritan ikaslea-
ren interesa pizten dutenak eta arrakastarako bide direnak. Uste da hemen 
gramatikako arauak hobeto ikasten direla era inplizituan, bide batez edo 
ondorio gisa. Gainera, horixe da modu bakarra arau korapilat suei edo 
gaitasun pragmatikoari dagokienez. Esanahia oinarri hart zen duen bidea 
hizkunt zaren formetan oinarritutakoa baino eraginkorragoa izan arren 
baditu Long-en ustez, bost aje nagusi.

1. Saihestezina ez bada ere, ez dago ikuspegi honetan kurrikulua bide-
rat zen duen beharren eta esanahien analisirik.

2. Badaude adinak ekarritako murriztapenak adin gehiagoko haurrek, 
nerabeek, helduek ezin ikas dezakete, ant za, haurt zaroan ikasten den 
bezalaxe. Ikasgelan H2 ikasteko H1 ikasten deneko egoera sortu nahi 
izatea ant zua izan daiteke.

3. Nahiz eta bide honetatik ikasten dutenen artean aurrerapen handiak 
sumatu, urruti daude ikasle horiek oraindik jatorrizko hiztunek duten 
mailatik.

4. Aipatu egin da hainbat egitura jakin, oso gait zak direla ikasteko hut s-
-hut sean inputa eskainita. Formari erreparat zea eta hori lant zea kome-
ni da horrelakoetan.

5. Soilik esanahian oinarrit zea ez da aski. Azterlanetan ikusi egin da 
hi zkunt zaren lanketa “instrukzioa” beharrezkoa dela. Input ulergarria 
beharrezkoa da baina ez da aski.

9.2. Esanahian 
oinarrituz
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Long-ek hirugarren bidea proposatu zuen: forman oinarrit zea. Berak 
dionez:

Focus on form refers only to those form-focused activities that arise during, 
and embedded in, meaning-based lessons; they are not scheduled in advan-
ce, as a function of the interaction of learners with the subject matter or tasks 
that constitute the learners’ and their theacher’s predominant focus.

Beraz, nahiz eta “forma” hit za erabili ez “formetan”, hemen ez da egitu-
ra bat bere soilean aurkezten eta, horren segidan, hainbat ariketa egiten 
ikasleak barnera dit zan. Hurrenkera ez da: Aurkezpena - Praktika gida-
tua - Praktika librea. Hemen, komunikazioa abiapuntu, hizkunt za ahalik 
eta erarik naturalean ikasleari eskainita horren formari begiratuko zaio 
komunikaziorako beharrezkoa den heinean. Hizkunt zaren formak komu-
nikazioari egiten dizkion trabak irtenbiderat zeko begiratuko zaio formari. 
Syllabusaren ardat z nagusia ez dira hizkunt z formak errazenetik zailene-
ra era logikoan sailkatuak komunikazio-egoerak baizik.

•  Beraz, ikasbideen historiari begiratuta, badirudi, oro har, ikasbide 
bat hobet si izana besteren bat bazter ut zita ez zaiola horrenbeste zor 
azterlanetan argi eta garbi ikusi izanari aukera berria onuragarriagoa 
dela. Ikasbide bat puri-purian egoteak ez du esan nahi hizkunt za ikas-
teko modurik eraginkorrena horixe denik. Indarrean zegoen ikasbi-
dearekiko frustrazioa, asperdura, aldat zeko gogoa, gauza berrien 
lilura, argitalet xeen interesak, izan daitezke, besteak beste, ikasbide 
bat zokorat zeko eta beste bat besarkat zeko arrazoia. Bestalde, inge-
lesa gogoan, xede-hizkunt zaren gramatika era esplizituan lant zea, 
edo analisi erkat zailean oinarritutako metodoa edo ikaslearen guraso-
-hizkunt za baztert zen dituzten metodoak oso erosoak izan daitezke 
beren hizkunt zaren gramatika ez dakiten hainbat hizkunt z irakas-
lerent zat, ikasleen guraso-hizkunt za ez dakitenent zat baita taldean 
hainbat eta hainbat hizkunt za darabilt zaten ikasleak dituztenent zat ere. 

•  Atazetan Oinarritutako Irakaskunt za gait z askoren sendagarri balit z 
bezala eskaini zit zaigun. Baina, 2005 urtetik aurrera oso nabarmen 
etorri dira behera planteamendu horren gaineko lanak nazioarteko ar-
gitalpenetan, ia-ia desagert zeraino aldizkari akademikoetatik. Zergatik 
ote? Esateko guztia esana dagoelako jadanik? Usteak erdi ustel, espero 
zena lortu ez delako? Edo aurreko ikasbideekin gertatu zen bezalaxe, 
irudipenak irudipen, AOIk ere bere onena eman duela begitant zen 
zaigulako eta, azterketa handirik gabe, hurrengoa noiz etorriko zain 
gaudelako?

•  Ikasbideak alderat zeko azterlanak zailak dira burut zen aldagai asko 
tartean direlako eta luzetara egin behar direlako. Egin izan direnetan 
emait zak eztabaidagarriak izan dira. Are AOIren aldekoek ere aitort zen 
dute ez dagoela behar besteko sostengurik AOIren nagusitasuna argi 
eta garbi frogat zeko. Egoera korapilatu egiten da ikusten dugunean 
ikasbideak alderat zeko hainbat eta hainbat ikerketatan, teknika espli-

9.3. Forman 
oinarrituz

10. Ondorio 
bidetik: 

gogoetagaiak
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zituen erabilerak, hizkunt zaren formak lant zeak, analisi erkat zaileak 
eta bide tradizionalaren alorrekot zat jo daitezkeen jardunbideak onu-
ragarriak direla… Sheen-ek dioenez (2004), emait za horiei ezikusia-
rena egin zaie eta horren ordez esaten da ikasbide guztiek dakart zatela 
ant zeko lorpen-emait zak.

•  Egia esateko, AOIren bert sio bigunetan, bederen, formari ere begi-
rat zen zaio. Baina, beti ere, era reaktiboan, hot s, hizkunt za bera azter-
gune bihurt zen da ikaste-saioaren amaieran, analisiaren eta praktikaren 
bidez. Ez hasieran. Baina, AOIren kritiko bat zuent zat (Sheen, 2004) 
are modu hori ere da arbuiagarri, eta bide klasikoa nahiago.

•  Korronte guztietakoak daude ados hizkunt za giro naturalean erabilt zea 
guztiz onuragarria dela esatean. Are gramatikaren zaleenek ere begi 
onez ikusten dute hizkunt za erabilt zen den giroetan murgildu eta era-
bilt zea. Horient zat, are xede-hizkunt zaren hiztunekin jarduteko aukera 
duenak ere askozaz modu eraginkorragoan ikasiko du, batez ere zu-
zentasunari begira, baldin eta hizkunt zaren formak lant zen baditu era 
esplizituan. Ñabardurak ñabardura, azpimarrat zekoa ere bada autore 
bat zuek espresuki diotela irakaste esplizitua etekint sua dela baldin eta 
komunikazio-giroan egiten bada. Gramatika bere soilean era esplizi-
tuan lant zea hut saren hurrengoa da.

•  Gut xitan begiratu zaio ikasleriaren profi lari. Bidezkoa da pent sat zea 
hainbat ikaslek probet xu berezia aterako diotela irakasteko orientazio 
jakin bati eta beste bat zuek besteari. Mario Saltarelli Illinois-en Ur-
bana-Champaign unibert sitateko hizkunt zalarit za-irakasleak euskara 
ikasten jardun zuen HABEk Donostian zuen euskaltegian eta honela 
erant zun zigun berarekin egin genuen elkarrizketan:

Nik, ikasle bezala, neure eskemat xoak prestat zen ditut eta biziki es-
kert zen ditut adierazpen gramatikalak, baina nire ikaskideetako askok ez 
dio garrant zi handiegirik ematen gramatikari; eta, hala ere, ikasi egiten 
dute. Horregatik, metodo bat egiterakoan, hizkunt zaren nolakotasunez 
aparte, ikasi nahi duen pert sonaren ezaugarriak ere kontutan hartu behar 
dira eta pert sona guztiak ez gara berdinak (Zutabe 5, 1982: 153).

Eta Siguan-ekin egin genuen elkarrizketan honela mint zo zit zaigun:

Alabaina, askotan metodo komunikatibo xarmant horiek asmat zen di-
tuztenek edozeini salt zen dizkiote, edozein lurraldetan, eta lehenengo 
hi zkunt zarekiko erreferent zia guztiak kent zen dituzte eta ikasleen adina 
aipatu ere ez, metodo horiek ahalik eta gehien salt zeko; baina metodologia 
egoera jakin batean, adin eta hizkunt za jakin bateko ikasleent zat idazten 
duenak egoera horren arabera landu behar du (Hizpide, 1996: 56).

Ahalegin bakanetako bat Kanadan burutu dute. Han ikasleriari hainbat 
test aurretik erant zunarazi eta ant zeman egiten diote ikasle bakoit zari 
zein duen ikasbiderik egokiena. Eta norberaren ezaugarriak kontuan 
hartuz taldeetan sailkat zen dituzte ikasleak.

Lau erritmo eta hiru joera metodologiko dituzte aukeran, bakoit zaren 
profi laren arabera. Hona hemen hiru bide metodologikoak:
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– Ikus-ent zunezko ikasbidea.– Bide hau, ohiko “audiobisuala” zen. 
Gramatika ez da era formalean irakasten; ikasleak induzitu egiten 
ditu arauak. Hizkunt za ikus-ent zungailuen bidez aurkezten da: ka-
setea, proiektorea…

– Hurbilbide analitikoa.– Arauak adierazi eta ariketa analitiko uga-
rikoa. Syllabusa egitura gramatikaletan ardazten da… Wesche-ren 
esanetan (1981), bide honetatik jot zen zutenak zaharxeagoak ziren. 
Halaber, gizonezko gehiago eta adimen-maila altuagoa ere ageri 
zen. Ent zutezko ulermenari dagokionez, ordea, zailtasun handia-
goak zituzten beste ikasleek baino.

– Hurbilbide funt zionala.– Zenbait alderditan lehenengo ikasbidearen 
parekoa izan badaiteke ere, hirugarren sail honetako ikasleek biga-
rren hizkunt zaren premia murrit za dute; hot s, aski dute lanbideare-
kiko hainbat egoera linguistikotan moldat zen jakitearekin.

Kanadako administrazio publikoko langile askok eta askok programa 
horri jarraikiz ikasi dute ingelesa nahiz frant sesa (Perales, 2000).

•  Gaia lausot zera datorren beste aldagai bat da irakaslearen beraren ado-
rea, gaitasuna, ikasbidean duen “fedea”. Gure ustea da irakaslea dela 
eragilerik handienetakoa ikaslearen arrakastan. Eta ziur aski, ikasbide 
kaxkarra baina horretan “fedea” duen irakaslearen eskuetan egonik 
eraginkorragoa izango da ikasbide on ustekoa baina gehiegi sinesten 
ez duen irakasleak darabilena baino.

•  Euskaltegietan ikasbide eta joera guztiek ut zi dute, nola edo hala, be-
ren ondarea. AOIk ere aurreko joerek bezalaxe ut zia du berea. Nolana-
hi ere, muturreko planteamenduak ez dira it su-it suan besarkat zen. AOI 
erabilt zen den tokietan, planteamendu horren forma bigunak dira, ge-
hienbat, hartu direnak. Ataza komunikatiboak egin baino lehen, “ataza 
biderat zaileak” egiten dira aurrenik. Hot s, behar den hizkunt za jorrat zen 
da lehendabizi, komunikazioari lehentasun osoa ematen bazaio ere.

•  Azterlan bat zuen arabera (Hulstijn, 1995; Spada, 2000), hizkunt za 
forma guztiak ez dira berdinak ikasteari begira. Eta komeni da horien 
arabera, banan-banan aztertu eta zehaztea era esplizituan edo inplizi-
tuan irakastekoak diren, zenbaterainoko arreta eta nolakoa eskaini be-
har zaien etab. Arauaren hedadura, fi dagarritasuna (salbuespen ugari 
dituen ala ez), maiztasuna, erabilera-modua (sort zailea ala hart zailea 
den) eta araua ikasleei azalt zekoan ulerterraza ala ulergait za den ere 
kontuan hart zeko irizpideak dira. Spadak (2000) dioenez, hizkunt za 
forma guztiek ez dute zertan izanik trataera bera.

•  Euskaldunt ze-alfabetat zeari dagokionez, egin dugun azterlan pro-
pioan, Kont zient zia metalinguistikoa, hot s, hizkunt zari objektu gisa 
ikusteko gaitasuna da lorpen-emait zekin loturarik sendoena duen al-
dagaia. Ikasleek, ikasitako lehen hizkunt zan, gaztelaniaz, zenbat eta 
KM altuagoa eduki euskarazko lorpen-emait zak ere hainbat eta gora-
gokoak izaten dira.
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•  Esana dugu euskaldunt ze-alfabetat zean ispilatu egin direla, hein ba-
tean zein bestean, hizkunt zen irakaskunt zen alorrean munduan nagu-
situ diren irakaste-joerak eta AOI ez dela salbuespena izan. Zein ote 
hurrengo ikasbide “izarra”? Ba al du AOIk ordezkorik? Erreparat zen 
badiegu aldizkari teknikoetan argitara ematen diren lanei esan gene-
zake teknologia berrien alorra ari zaiela gainerako lanei gailent zen.

  Orain dela hogei urte ez bezala, hainbat aldizkarik teknologien alo-
rra berezko jardun-gune hartu dute gainera. IKTak bizkor sustraitu 
dira irakaskunt zaren alorrean. Eta kont zeptu-andana berri hasiak 
gara hit zetik hort zera erabilt zen: IKTak, E-learning, t xatak, foroak, 
wikiak, etab. Helduen euskaldunt ze-alfabetat zean ere orpoz orpo 
ari gat zaizkie jarrait zen joera horiei. Ahalegina handia da eta esan 
liteke euskaltegi asko puntan-puntan dabilt zala teknologia horien 
erabileran.

•  Baliabide horiek lagungarri gisa ikusten dira. Ez datoz, oraingoz, 
irakaslearen lana ordeztera. Bai, aldat zera eta osat zera, ordea. Tek-
nologia berriak erabilt zea ez dago oinarrituta inongo teoriatan. Ez da 
hizkunt zen irakaskunt zan arlo teorikoan egindako proposamen batek 
ekarritako aplikazioa. Aurrerapen teknologikoek beraiek bult zatuta da-
tor baliabide horien erabilera. Aurrerapenak hor daude, eta nola erabil 
litezkeen aztertuta, modu batera edo bestera erabilt zen dira etekinik 
handiena lort zeko asmoz. Denboraren bahetik igarota ikusiko da zerk 
irauten duen eta zerk ez.

•  Badago gurean, beste korronte bat interes handikoa bere ibilbide pro-
pioa egiten ari dena. Une honetan −3.000 partaide aipat zen dira 600dik 
gorako mint za-taldeetan antolatuak− hizkunt zaren berezko erabilpen 
naturala jomuga, Mint zalagun, Berbalagun eta ant zeko egitasmoak ari 
dira biderat zen. Horietan, hizkunt za erabili nahi dutenek aukera dute 
astean behin, jeneralean, euskaldun batekin elkartu eta euskaraz so-
lasteko. Eskaera eta eskaint za bat ez datozenez, bikoteak (euskalduna 
+ euskaldungaia) osatu beharrean hirukoteak osatu behar zenbaitetan. 
Eta, ekint za-sorta bat ere hizkunt za era naturalean erabilt zeko asmoz 
bideratua programatu egin ohi da urtero: kultur jarduerak, erakusketak, 
mendi-irteerak, bisitak, buletinen zabalkundea… Mint zalagun-saioak 
biziki estimatuak dira. Gurut zeagak (2005) eskainitako datuen arabera 
partaideen %96k aitort zen zuen aurreratu zuela eta horietatik %17k 
asko aurreratu zuela ere esan zuen. Ildo beretik, Baserrietan egonal-
diak programa dela eta egindako azterlanean parte hartutakoen %90k 
aitortu zuen esperient zia hori ona edo oso ona izan zela (Maiz, 1997).

•  Hizkunt zen irakaskunt za oso gai korapilat sua da. Hainbesteraino non 
galdetu ere egin baita ea zient zia ala artean den adituen artean. Adi-
tuek, espero genuenez, ez ziren “busti”. Eta bietatik zerbait bazuela 
esan zuten. Shohamy-ren erant zuna guztiz argigarria da:

Zient zia-Artea? Aspaldi konturatu nint zen goiko bikote horiek, edo 
komunikazio-garai honetako gut xieneko pareak, ariketa entretenigarri 
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hut sak besterik ez direla. Hain inozoak izango ote gara, faktore jakin 
bat jaiot zetikoa edo inguruneak eragindakoa ote den galderari, edota 
arrazoiari edo sentimenduari zor ote zaion galderari erant zun zuzen 
bakar bat emateko? Eta zergatik pent satu behar dugu kont zeptu han-
dioso eta korapilat su horiek dikotomia bat, atal bat bestearen kontra 
dituena, dakartela? Gainera, zergatik pent satu behar dugu “bi” baka-
rrik direla? Behar bada “hiru” edo “lau kont zeptu” daude elkarrekin 
lotuta edo elkarren aurka. Hizkunt z irakasle gisa, badakigu dikotomia 
bat jart zen dugun guztietan, hala nola “Bat zuek diote… beste bat zuek 
berriz…” gure ikasleek gogo biziz eta sut suki eztabaidatuko dutela 
(Shohamy, 2006: 94).

•  Gauzak horrela badira, gure ustez, lau zutabe bistatik ezin gal dit zake-
gunak aurrera begirako euskaldunt ze-prozesua antolat zerakoan.

1. Ikasleriaren profi la.
2. Ikasgela.
3. Euskaldunt zearen esparru informala.
4. Teknologia berriak.

1. Ikasleriaren profi la.−

 Pert sona guztiak ez gara berdinak. Bakoit zak bere ikas-estrategiak 
ditu, jarrerak motibazioak, adimen-maila, adina, kont zient zia metalin-
guistikoa… Hamar-hamabost ikasle dauden ikasgelan, badago modua, 
hein baten bederen, ikasle bakoit zaren nolakoari ant zemateko. Eta, 
ondorioz, irakaskunt za bakoiztua eskaint zeko, dela tutoret za-sistema 
baten bidez dela ikasgelan bertan, ahal denean, input norberari ego-
kitua eskainiz. Joera metodologiko desberdinak ikasle desberdinekin 
uztart zen jakitea eta taldeak horren arabera osat zea, dituen kostuenga-
tik, ameskeria izan liteke ez, ordea, bidegabekeria.

2. Ikasgela.−

 Hizkunt z formen irakaste eta lanketa esplizitua trinkin geldit zen da bere 
soilean egiten bada. Ant zua da, baina guztiz fruitukorra komunikazio-
-giroan. Bestalde, hizkunt z forma guztiak ez dira berdinak. Eta bat zue-
tan egokiagoa izango da bide deduktiboa induktiboa baino, eta, lant ze 
metalinguistikoa ere onuragarria izango da. Euskal adit zaren kasuan, 
esaterako, ez zaigu bidegabekeria irudit zen irakaste esplizitua eta bide 
deduktiboa ere baliat zea, ezta APP (Aurkezpena - praktika gidatua - 
praktika librea) baliat zea ere. Baina, ohiko moduaz gain badaude beste 
modu bat zuk ikasleak hizkunt z formak barnera dit zan. Azalduak ditugu 
artikuluan bat zuk. Horiek ere aint zat har daitezke.

3. Euskaldunt zearen esparru informala.−

 Mint zalaguna, Berbalaguna, Mint zakide, Baserrietan egonaldiak. 
Kuadrillategi eta ant zeko programei guztiz baliagarri eta are ezinbes-
teko ere derit zegu. Euskaldungaiak sare sozial euskaldunak aur-
kit zeko dituen arazoak aztert zekoak lirateke eta irtenbideak aurkit zen 
ahalegindu. Zer esanik ez, aipatu programetan askotan euskaltegie-
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tako irakasleek parte hartu arren irakaskunt za formalean (ikasgela) 
eta irakaskunt za informalean (mint za-saioak) dihardutenen arteko 
lankidet za areagot zeko ahaleginak oro behar-beharrezkoak dira.

 Gure ustez, hizkunt zaren berezko esparruari euskaldunt ze-prozesuan 
duen garrant zia aitortu arren, bi esparruek, formalak eta informalak 
elkar hartu eta era baterat suagoan jardutea oso mesedegarria lit zateke. 
Ikasleriaren egoera soziolinguistikoa (ikus .11) oso aint zat hart zekoa 
da ikasgelan.

H2 eskurat zeko egoera soziolinguistikoak

Egoerak Ikasleak H2 Adibideak

H2 hizkunt z 
nagusia

Hizkunt za gut xituen 
hiztunak (etorkinak, 
kulturalki 
irent sitako 
aborigeneak)

Hizkunt za 
menderat zailea 
edo gehiengoaren 
hizkunt za

Alemanian alemana 
ikasten duten 
turkiarrak; Peruko 
indigenak espainiera 
ikasten ari direnak…

H2 kanpokoa Hizkunt z 
nagusiaren hiztunak

Urrutiko hizkunt za edo 
at zerriko hizkunt za

Japonian ingelesa 
ikaste duten 
japoniarrak

Hizkunt zak
ukipen-egoeran

Ingurune 
eleanit zetako 
hiztunak

Populazioaren zati 
handi batek darabilen 
hizkunt za

Alemanaren hiztunak 
frant sesa ikasten 
ari direnak Suit zan, 
esaterako

Instituzionalizazio-
-maila altuko H2

Ingurune 
eleanit zetako 
hiztunak

Hizkunt za indigena 
edo inportatua maila 
ofi zialean onarpen 
zabala duena

Ingelesa Indian: 
Swahili Tanzanian; 
Ingelesa Samoan

Hizkunt za 
minoritarioa

Hizkunt za 
nagusiaren hiztunak

Talde minoritarioaren 
hizkunt za (bertakoa 
edo etorritakoa)

Ingelesaren hiztunak 
galesa ikasten ari 
direnak edo Panjabi

 Siegel, 2003

Aipatutako egoera horietan oso bestelakoa izan daiteke ikasleek H2ren 
hiztunekin duten harremana. Eta oso bestelakoak harreman horietan parte 
hart zen duten aldagaiak. Hori guztia oso garrant zizkoa izan daiteke lorpen-
-prozesuaren arrakasta zehazterakoan. Euskararen egoera azken iladakoa 
da, hizkunt za minoritarioa. Eta ezaugarri propioak ditu berezko izaera ema-
ten diotenak. Aldagai psikosozialak aint zat hart zekoak dira hemen.

“Badirudi, H2 ikasten duenak, komunitate elebakar batean bizi bada, aiseago 
jardungo duela xede-hizkunt zaren hiztunekin. Ant zera gertatuko zaio H2ren 

.11:
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ikasleari, baldin-eta bere H2 hori bera bizi den komunitateko hizkunt za na-
gusia bada. Horrelakoetan, hizkunt za erabilt zerakoan, hobeto moldat zen 
dira hizkunt za gut xiagotuaren hiztunak hizkunt za nagusian hizkunt za na-
gusiko hiztunak gut xiagotuan baino.

Baina hizkunt za ikasterakoan egoera soziolinguistikoa ez da dena, bada bes-
terik ere: H2 ikasten dihardutenek zein harreman duten H2 hori H1 duten hiz-
tunekin. Eta horrez gain, zer aukera duten hizkunt za horretan murgilt zeko, 
hi zkunt za hori nazioartean erabilt zen denean. Ikasleak urte luzeak pasa dit zake 
H2 erabilt zen den lurraldean, baina, bistan denez, komunitate horretako jato-
rrizko hiztunekin harreman gut xi badu, oso nekez egingo du aurrera. Eta mur-
gilt ze gehigarriari dagokionez, egoerarik begien bistakoena ingelesarena da. 
Quebec-en ingelesa hizkunt za gut xiagotua izan arren, nola nazioartean indar 
handiena berak duen, hizkunt za horretan murgilt zeko aukera zabalagoa da.

H2 beste batekin ukipen-egoeran dagoenean, aldagai psikosozialak sart zen 
dira tartean: talde etnolinguistikoen arteko harremanak, harreman horiei buruz 
ikasleak dituen usteak eta pert zepzioak… (Giles & Byrne, 1982; Gardner & 
Clément, 1990). Hasieran ikusi ditugu H2ren ikaskunt za aztert zen duten mo-
delo psikosozialak, eta horiek bat datoz oraint xe aipatu dugun ikuspuntuarekin 
(Shumann, 1978; Giles & Byrne, 1982; Gardner, 1979; Gardner & McIntyre, 
1993; Clément, 1980). Ildo horretatik sortu dira beste hainbat kont zeptu ere, 
bizitasun etnolinguistikoarena, kasu (Giles, Bourhis & Taylor, 1997).

Hizkunt za-komunitate baten bizitasun etnolinguistikoak hiru osagai dauzka: 
demografi a, estatusa eta erakundeen kontrola. Demografi an sart zen dira: hiz-
tun-kopurua, horien banaketa, jaiot ze-tasa, exogamia/endogamia-maila, etor-
kinak eta emigrat zaileak. Estatusa: komunitatean eta nazioartean hizkunt zak 
duen sona, prestigioa. Eta komunitate horrek gizarte-mailan, historian eta 
ekonomian duen sona. Erakundeen kontrola: komunikabideetan, hezkunt zan, 
erlijioan, kulturan, politikan eta administrazioan hizkunt za hori zenbateraino 
erabilt zen den. Hiru osagaiok aint zat hartuz hizkunt za-komunitateen arteko 
alderaketa erlatiboak egin daitezke. Adibidez, Paraguayn gaztelaniarekin al-
deratuta guarani-komunitatea nahikoa ugaria da, baina bi osagaiei dagokie-
nez, estatusari eta erakundeen kontrolari, horretan makal samar dabil. Eus-
karak Euskal Herrian, demografi ari dagokionez, gaztelaniaren oso azpitik 
dabil baina aldea ez da hain nabarmena estatusari eta erakundeen kontrolari 
bagagozkie. Ros, Cano & Huiciren arabera (1987) katalanerak Katalunian 
demografi ari eta erakundeen kontrolari dagokienez, bizitasun-maila ertain-
-gorena dauka, eta gorena estatusean. Gaztelaniak, ordea, hiru osagaietan 
dauka bizitasunik gorena. Eta bizitasun etnolinguistikoak zerikusirik ba al du 
H2 ikasterakoan? Ikerketek baiet z diote. Bi komunitateen bizitasun erlatiboaz 
ikasleak duen pert zepzioak zerikusia izan dezake hizkunt za hori ikasteko mo-
tibazioarekin eta eragina izan dezake ikas-prozesuan (Clément, 1984; Cenoz 
& Valencia, 1993; Gardner et al.; 1988); (Perales, 2006).

Teknologia berriak.−

Teknologia berriek eskaint zen dituzten aukerak ere indarrez ditugu 
ate joka. Ordenagailuaren aurrean ariketak egin daitezke. Eta, hala be-
rean, xede hizkunt zan ere hit z egin daiteke norbaitekin Skype-ren edo 
MSN-ren bidez, esaterako, bideokamera jarrita. Eta aldi berean testua 
idat zi ere bai. Alderdi formala eta informala batera har dit zakete tek-



49Ba al dago bizitzarik atazetan oinarritutako irakaskuntzatik harago?

nologiek. Argitara emanak ditugu aldizkari honetan bertan hainbat eta 
hainbat artikulu teknologien gainean.

Ikusiak ikusita, badirudi irit si zaiola garaia hizkunt z irakaskunt zaren 
alorrean AOIk sendatu behar zituen gait z guztiak ea benetan sendatu ote 
dituen egiaztat zeko. Eta oharkabe dator burura “int xaurrak urrutitik ha-
malau bertaratu eta lau” dioen esaera. Agian, lau izanda ere, ez dira gut xi. 
Nolanahi ere, metodoak metodo, hor ditugu, helburua lort zeari begira, 
arestian aipatu lau zutabe horiek: ikasleriaren profi la, ikasgela, euskal-
dunt zearen esparru informala eta teknologia berriak. Aztert zekoa dugu 
horiek elkarrekin nola uztar daitezkeen eta horietako bakoit zak eskain 
dezakeen onena zer den. Ikasgelak neurri bateraino bakarrik euskaldun-
du dezake euskaldungaia. Zenbaitetan aski izan daiteke horrekin. Beste 
bat zuetan ez. Bizikletan ibilt zen bizikletan ibiliz ikasten da. Esan nahi 
baita euskaldunt ze-prozesuari hizkunt zaren erabilpen-esparru naturalean 
ematen zaiola akabera. Beraz, ikaslearen profi lari ondo erreparatuta, ai-
patu eremu horietan: ikasgelan, erabilera-esparru naturalean eta irakas-
kunt zaren alorrean teknologia berrietan ari diren profesionalen elkarlana, 
esan gabe doa, guztiz mesedegarria ez ezik beharrezkoa ere bada.
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1. Eranskina
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Lagina

Gipuzkoako lurraldeko bederat zi euskaltegitan, Helduen Euska ldunt zearen 
Oinarrizko Kurrikuluaren arabera (HABE, 1999) 1. mailaren amaieran, 97-98 
ikasturtean ari ziren 411 ikaslek hartu zuten parte. Euskaltegi publikoak: Erren-
teriako U. E., Irungo U. E. Lasarteko U. E. Pasaiako U.E. Tolosako U. E; euskal-
tegi homologatuak: Hit zez, (Donostia) Ulialde (Donostia), Urrat s (Donostia), 
Maizpide barnetegia (Lazkao).

Datuak bi saiotan, egun banatan, jaso ziren. Lehenengo saioan hainbat eta hainbat 
ikasle izan ziren bigarrenean izan ez zirenak eta alderant ziz. “Hilkortasun” hau 
dela bide, 313 norbanako izan ziren hemen zehazten ari garen aldagaietarako 
neurpideei erant zun zietenak.

Neurpideak

Galdesortak eta ahozko elkarrizketak baliatu genituen. Neurtresnen lehenengo 
bert sioa Zornot zako “Aurten Bai” barnetegian, hiru ikasle-taldetan (40 ikas-
le denetara), xede-lagineko ikasleen maila berekoetan, aplikatu genuen. Beraz, 
saiakera-proba hori lagun araztu genuen geure neurtresna. Hona hemen artikulu 
honetan jorratuko ditugun aldagaien nondik norakoak.

• Kont zient zia metalinguistikoa

Ikasleak hizkunt za objektu gisa ikusteko ahalmena neurt zearren prestatu dugun 
tresnak bi abiapuntu ditu: kont zient zia sintaktikoa eta hiztegiarekiko kont zient zia. 
Lehenengoari dagokionez, Bialystok & Ryan-i (1985) jarraituz, “hit zak esaldie-
tan” tankerako galderak daude. Ikasleari hainbat esaldi-bikote eskaint zen zaizkio.

Bikote bakoit zaren lehenengo esaldian funt zio gramatikal jakin bat duen hit za 
azpimarratuta dago. Ikasleak, bigarren esaldian, ant zeko funt zioa duen hit za hau-
tatu behar du, eskaint zen zaizkion lau aukeren artean. 

Bigarren abiapuntuari dagokionez, berriz, TAM-2 eta TAM-31 testen “sinonimia” 
eta “comprensione et accettabilità” atalei erreparatuta “gainerako terminoekin lo-
turarik ez duena aurkitu” erako galderak ditugu.

Galdera guztiak aukera anit zekoak dira. Galderei era objektiboan erant zun ez 
ezik egin duten hautapena zergatik egin duten ere adierazi behar izan dute lagi-
neko ikasleek. Proba osoak hamazazpi item ditu eta gaztelaniaz erant zuteko dago 
prestatua.

Ikasleak item bakoit zean egindako hautapenaren arrazoiak, Pinto-ri jarraituz 
(1995), hiru kategoriatan kodetu dira.

1.  TAM = Test di abilitá metalinguistiche. TAM-2 testa nerabeen kont zient zia metalinguis-
tikoa neurt zeko tresna da eta TAM-3 helduena (Pinto, 1995).

2. Eranskina
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0 maila: analisi 

aurreko maila

1. maila: analisiaren 

hasiera baino ez

2. maila: analisi egokia

a) ikasleak ez du bere 
hautapena zurit zen duen 
arrazoirik eskaint zen 
edota ez dakiela dio; 

b) arrazoibide 
tautologikoak 
eskaint zen ditu: 
“testuaren arabera 
horrela delako”, 
“halaxe dela irudit zen 
zaidalako”, “beste 
aukerak gaizki 
daudelako” etab; 

c) erant zun erdi-
-tautologikoak ematen 
ditu gehienez ere 
itemaren gut xieneko 
berformulazioa eginez; 

eta d) erant zun it xuraz 
landuak ematen 
ditu, terminologia 
gramatikala ere balia 
dezake zenbaitetan, 
baina emandako 
erant zunak agerian 
uzten du arrazoibide 
okerra darabilela.

Ikaslea itema aztert zen 
hasten da aztarna 
semantiko-
-gramatikal bat 
bereiztuz, esaterako. 
Baina ez da gai harago 
joateko. Ezin aska 
dezake aurkeztu zaion 
korapiloaren muina.

Bereiztu beharko 
lituzkeen ant z eta 
aldeei erreparat zeko 
sena sumat zen zaio. 
Erdibidean dago. 

Ikaslea gai da itemaren 
azterbide bat aurkit zeko, 
garrant zia duten aztarna 
semantiko-
-gramatikalak isolatuz.

Gai da hizkunt zari 
objektu gisa 
begirat zeko, esanahitik 
aske izanik.

Beraz, bi puntuazio- bilduma lortu ditugu. Batetik, ikasleek galderen distraiga-
rrien artean aukera egin eta guk erant zun zuzenak zenbatuz lortu duguna (0tik 
17ra bitarteko eskala), eta, bestetik, ikasleek egindako hautapenak zergatik egin 
dituzten zurit zeko emandako arrazoiak, goiko taula lagun, puntuat zetik datorrena 
(0tik 34ra bitarteko eskala). Bi bildumek islat zen dute hizkunt za objektu gisa 
ikusteko gaitasuna. Aldea da bigarrenak sofi stikazio-maila handiagoa behar due-
la, ikasleari bete-betean eskat zen baitio gogoeta metalinguistikoa eta horren zer-
-nolakoen azalpena. 

• Mint zamena 

Ikasleek euskaraz hit z eginez komunikat zeko duten trebezia neurt zeko, elkarri z-
keta bat egin dugu ikasle bakoit zarekin. Horretarako, egoera horretan naturalena 
zena, ikas-prozesua bera, alegia, erabili genuen aurrenik solasgai. Segidan ikas-
learen lanaz, ikasketez eta zaletasunez hit z egin genuen. 

Elkarrizketa horretan ikasleak informazioa ematen du: bere irit ziak, iruzki-
nak… Elkarrizketat zailearen egitekoa izan da ikasleari ahalik eta gehien hit z 
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eginaraztea, solaskide gisa parte hartuz. Elkarrizketek zort zi/hamar minutuz 
iraun dute eta grabatu egin dira berriro ent zun eta bukaerako kalifi kazioa eman 
ahal izateko. 

Hiru atal bereizi ditugu mint zamenean: 1) zuzentasun gramatikala, hau da, ikas-
leak euskararen arau gramatikalak haut si gabe hit z egiteko duen trebetasuna; 
2) jariotasuna, ikasleak hizketaren erritmoari eusteko duen trebetasuna; eta 3) 
aberastasuna: ikasleak euskararen hizkunt z baliabide ezberdinez baliat zeko duen 
trebetasuna. Bost puntuko eskalaz baliatu gara atal horietako bakoit zean. Mint za-
menaren puntuazio orokorra hiru atal horien batuketa eginez lortu dugu. 

• Idazmena

Ikasleek testu idat ziak ekoizteko duten ahalmena testat zearren, orrialde bateko 
idazlan bat egiteko eskatu zit zaien, egoera bat proposatuz. Beren lagun min bat, 
Bart zelonan bere ikasketak amaitu dituena Euskal Herrira it zuliko da, eta gal-
dezka ari zaio, zalant zan dago-eta, ea euskara ikasteko zer egin beharko lukeen. 
Ikasleak aholkuak eman behar dizkio. Idazlanak lau irizpideren arabera puntua-
tu dira: 1) zuzentasun gramatikala; 2) egokitasuna, hau da, ikasleak komunika-
zio-egoera horrek eskat zen dion erregistroan idazteko duen gaitasuna; 3) dis-
kurt soaren antolaketa, ikasleak bere diskurt so idat zia era logiko eta ordenatuan 
lot zeko eta egiturat zeko duen gaitasuna; eta 4) aberastasuna. Bosna puntuko es-
kalaz baliatu gara. Idazmenaren puntuazio orokorra lau atal horien puntuazioak 
batuz lortu dugu.

• Irakaslearen balorazio orokorra

Irakasleek, ohiko ebaluazioetarako erabilt zen duten eskala baliaturik (1 = gut xie-
gi; 2 = eskas; 3 = nahikoa; 4 = ongi; 5 = oso ongi), ikasle bakoit zaren euskara-
-performant zia orokorra ebaluatu dute. 

9.3. Balizko erlazioak aztert zen

Balizko erlazioak aztert zeko faktore bakarreko sei bariant z analisi burutu ditugu. 
Levene-ren froga (1960) egindakoan, kasu guztietan bariant zak homogeneoak 
direla aurkitu dugu. Kont zient zia metalinguistikoa Z puntuaziotan dago emana. 
Ikus dit zagun emait zak:
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Irakaslearen balorazioa, eta, KM I eta KM II

Irakaslearen 
balorazioa

Ikasle-
-kopurua

Batez 
bestekoa

D. T. Scheffe-ren froga

1 Gut xiegi  4 -1,0738 2,72

2 Eskas  66 -0,6307 1,53

3 Nahikoa 144  0,0034 1,86

4 Ongi  91  0,1686 1,83

5 Oso ongi  7  1,4136 1,89

F (4, 307) = 3,60. Esanguratasun-maila < 0,005

Irakaslearen 
balorazioa

Ikasle-
-kopurua

Batez 
bestekoa

D. T. Scheffe-ren froga

1 Gut xiegi  4 -1,7034 1,57

2 Eskas  64 -0,7841 1,60 2x3; 2x4; 2x5

3 Nahikoa 143  0,0128 1,66 3x2

4 Ongi  90  0,5359 1,60 4x2

5 Oso ongi  7  0,0035 1,54

F (4,303) = 7,67. Esanguratasun-maila < 0,001
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Mint zamena, eta, KM I eta KM II

Mint zamena
Ikasle-

-kopurua
Batez 

bestekoa
D. T. Scheffe-ren froga

1 Gut xiegi  11 -0,7360 1,75

2 Eskas  46 -0,5607 1,84

3 Nahikoa 159  0,0798 1,73

4 Ongi  84  0,2350 1,91

5 Oso ongi  11  1,1950 1,97

F (4, 306) = 3,14. Esanguratasun-maila < 0,05

Mint zamena
Ikasle-

-kopurua
Batez 

bestekoa
D. T. Scheffe-ren froga

1 Gut xiegi  10 -1,8293 1,06 1x3; 1x4; 1x5

2 Eskas  45 -0,9918 1,70 2x3; 2x4; 2x5

3 Nahikoa 158  0,0014 1,62 3x1; 3x2

4 Ongi  83  0,5388 1,47 4x1; 4x2

5 Oso ongi  11  1,2109 1,93 5x1; 5x2

F (4,302) = 11,54. Esanguratasun-maila < 0,001
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Idazmena, eta, KM I eta KM II

Idazmena
Ikasle-

-kopurua
Batez 

bestekoa
D. T. Scheffe-ren froga

1 Gut xiegi  9 -0,9754 1,86

2 Eskas  20 -0,7682 1,53

3 Nahikoa 132 -0,3950 1,83 3x4

4 Ongi 124  0,3516 1,71 4x3

5 Oso ongi  28  0,7334 1,95

F (4, 308) = 5,56. Esanguratasun-maila < 0,001

Idazmena
Ikasle-

-kopurua
Batez 

bestekoa
D. T. Scheffe-ren froga

1 Gut xiegi 8 -2,1012 1,25 1x4; 1x5

2 Eskas 20 -1,7050 1,13 2x3; 2x4; 2x5

3 Nahikoa 131 -0,4918 1,54 3x2; 3x4; 3x5

4 Ongi 123  0,6383 1,53 4x1; 4x2; 4x3

5 Oso ongi 27  1,2724 1,24 5x1; 5x2; 5x3

F (4, 304) = 24,70 Esanguratasun-maila < 0,001
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HAUSNARKETAREN BIDETIK

Gogoeta orokorrak

Ezin ahant z daiteke azterlan hau ikasgela-giroan burutu dugula eta, alde horre-
tatik, argudia litekeela irakaskunt za-giro formal batean irakasleen joera dela 
hi zkunt zaren formez behar baino gehiagotan arretat zekoa. Hori horrela, KM 
handiko ikasleent zat izango lit zateke mesedegarrien eskola-giroa eta horrexega-
tik lirateke ikasle horiek arrakastat suenak2. 

Agerikoa da ez dela gauza bera hizkunt za ikastea erabilera-esparru naturalean 
edo irakaskunt za-sistema formal batean (Cenoz & Perales, 2000) eta bi ingurune 
horietan burututako azterlanen premia dugula. Esatekoa da, halaber, helduen eus-
kaldunt zearen alorrean dugun esperient ziaren arabera, ez direla batere arrot zak 
euskaltegietako irakasleent zat planteamendu komunikatiboak ezta atazatan oina-
rritutako irakaskunt za-moduak ere. 

Erabilitako baliabide eta teknika askok (mint za-saioak, kanpo-ekint zak, lante-
giak, proiektuak…) bete-betean lehenesten dute mezua eta ez forma. Honetaz 
gain, ikasgelako ikasle-kopuruak (gehienez ere 15) aukera ematen dio irakaslea-
ri ikasle bakoit zaren ibilbideari gertu-gertutik jarrait zeko eta bere jarduna hari 
moldat zeko. 

Ezin uka daiteke, jakina, irakaskunt zaren nolakoa zorrot z aztertu eta beste alda-
gaiekin batera kontuan hartu behar dela. Hala eta guztiz ere, egun, euskaldunt zeaz 
dakiguna dakigula, esan dezakegu aski joera eklektikoa darabiltela euskaltegietan 
eta, ondorioz, KM handiko ikasleen arrakasta ez zaiola zor irakasleen jarduna 
horient zat bereziki egokia izateari gainerako ikasleen kaltetan.

Azterlan honetako emait zek, bestalde, jadanik egin ditugun bi galdera, enbor be-
rekoak, gogoraraztera garamat zate: 

1. Ba al dago norbanakoaren kont zient zia metalinguistikoa handit zerik?
2. Zenbateraino da onuragarri ikasleari bigarren hizkunt za objektu gisa erakustea? 

Lehenengo galderari gagozkiolarik, KM, ikusi dugunez, alda daiteke. KM han-
dituko da KM ibilian jart zen duten ariketak egiten diren heinean. Ez da, beraz, 
zerbait aldaezina. Eta horrek badu bere garrant zia ikuspegi pedagogikotik esku 
hart zea ahalbiderat zen duen heinean. Bigarren galderari dagokionez, berriz, 
esatekoa da, oro har, nahikoa adostasun dagoela gaur egun hizkunt zaren forman 
ardaztea onuragarri dela aitort zean. 

Guztiarekin ere, ñabardura ugari bereizten dira hemen eta forman ardazteak 
adiera ugari har dit zake. Willis-ek (1999) esaterako, instrukzio terminoa for-
man oinarrit zearen sinonimo hart zen du eta, berak dioenez, komenigarria izan-
da ere ez da hizkunt za ikasteko nahitaezko baldint za. Spada-k (2000), berriz, 
honela zioen forman oinarritutako ikaskunt za aztergai zuten hogeita hamar 
ikerketaren meta-analisia egindakoan:

Hemen aztertu ditugun ikasgelako beste ikerlan bat zuek ere erakut si dute ezaugarri 
linguistiko bat zuen kasuan FOI (Forman oinarritutako irakaskunt za), komenigarria 
ez ezik, beharrezkoa ere badela etengabeko garapenerako (adb., adberbioaren kokae-
raren kasuan, ESLko ikasle frant sestunent zat). (Spada, 2000: 114).

2. Eta hemen kontrakoa ere plantea liteke, hau da, ea formari begirat zen ohituta daudenei 
hizkunt zaren forman oinarrit zen ez den irakaskunt za mesedegarria ote zaien.
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Norris eta Ortegak (2000) 1988tik 1998ra burututako 49 ikerketaren meta-analisia 
egin berri dute eta beren ondorioa da H2ren instrukzioan oinarrit zeak asmo han-
diko hizkunt z lorpenak dakart zala, instrukzio esplizitua eraginkorragoa dela ins-
trukzio inplizitua baino, eta, hizkunt zaren forman oinarrit zeak eta hizkunt zaren 
formetan oinarrit zeak, batak zein besteak, aldeko eragin handia dutela hizkunt za-
ren eskurapenean. Gainera, instrukzioaren eraginkortasuna iraunkorra da. Aitortu 
egiten dute, alabaina, horrelako ikerketetan lorpen-emait zak neurt zeko ohi diren 
bideek eragiten ahal dietela behatutakoaren tamainari.

Irakaskunt zari begirako gogoetak

Euskara ukipen-egoeran dagoela gogoan harturik, interesgarria izan liteke, gure 
ustez, batez ere ingelesaren irakaskunt zan (nagusiki hezkunt za formaletik at, aka-
demietan eta), hain arbuiatua izan den analisi erkat zailearen ekarria mahaigaineratu 
eta aztert zea. Analisi erkat zailea ingelesaren irakaskunt zan –batez ere ingelesaren 
jatorrizko hiztun diren hainbat eta hainbat irakaslek– begi onez ez ikustea hainbat 
arrazoiri lepora dakioke: 

Analisi kontrastiboak materialgileari ez ezik irakasleari berari ere eskat zen dio H2ren 
eta H1en gramatika-arauak ondo ezagut zea eta hau ez zen/da beti gertat zen. Eta ar-
gitalet xeei gagozkielarik, aski argi-emailea da Siguani egindako elkarrizketaren ho-
noko pasartea:

Alabaina, askotan metodo komunikatibo xarmant horiek asmat zen dituztenek 
edozeini salt zen dizkiote, edozein lurraldetan, eta lehenengo hizkunt zarekiko 
erreferent zia guztiak kent zen dituzte eta ikasleen adina aipatu ere ez, metodo 
horiek ahalik eta gehien salt zeko; baina metodologia egoera jakin batean, adin 
eta hizkunt za jakin bateko ikasleent zat idazten duenak egoera horren arabera 
landu behar du (Hizpide, 1996: 56).

Horrela, H1etik H2ra hainbat esaldi it zult zeko ariketei muzin egiten dien plantea-
mendu didaktiko batek bestelako arazoak ere irtenbiderat zen dizkie ikasleen ama-
-hizkunt za behar beste ez dakiten irakasleei, baita horien H1 ondo jakin arren, lu-
rralde ingelesdunetan irakat si behar eta taldean jatorri ezberdineko hiztunak dituen 
irakasleari ere. (Perales, 1998: 33).

Ingurune horretan, honela zioen Jimenez-ek (1999) it zulpen-ariketen balio ko-
munikatiboaz ziharduela:

It zulpenari analisi erkat zailea egiteko proposat zen dugunean, ez gaude garai batean 
analisi horrek berekin lotuta zeramat zan ideia konduktisten alde; ait zitik, gure iru-
diko, onuragarria da ikaskunt zako une jakin bat zuetan. Analisi erkat zaileari begi t xa-
rrez begiratu izan zaio ikasgelan, it zulpenari gaizki begiratu zaion arrazoi berberen-
gatik. Baina, gure uztez, analisi erkat zaileak badu lekua ikasteari ezagut zea den alde-
tik begiratuz gero eta baita begirada humanistikoaren aldetik ere. Gure eskarmentuak 
erakut si digu it zulpenari analisi erkat zailea egiten zaionean, hori sendo it sasten dela 
ikasleengan. Interes berezi eta handia sort zen du analisi horrek mundua eta errealita-
tea ikusteko modu desberdinak nabarment zen dituenean (Jimenez, 1999: 60).


