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idazteko tresna da.

lzenburuak dioen bezala, irakurtzeari garrantzia ematen zaio, baina ez dira era berdi
nean ulertu behar irakaskuntzan landu nahi den irakurmena, eta bestaldetik, irakaskun
tzatik at egin daitekeen irakurketa.

Lehenengo xehetasuna argitu ondoren, bigarren bat ere egin beharra dago. Irakas
kuntzan landu nahi den irakurketa hizkuntza berri bat ikasteko, hobetzeko eta finkatzeko
egiten da oro har. Irakaskuntzatik at egiten dena, ordea, kultura maila sendotzeko, aise
denbora betetzeko eta noizean behin nolabaiteko informazioa lortzeko egiten da.

Zenbait kasutan bi irakurketa moeta hauek nahasturik erabiliko ditugu, baina gauza
nabaria da, zehatz-rnehatz azterturik, egoera ezberdinetan egiten diren adimen-konposa
ketak direla. Eta honek gaia arakatzeko bide ezberdinak daudela adieraztcn digu.

Halere, bien arteko sintesia egiteko ahalbiderik badagoela forogatu nahi nuke, nahiz
eta irakaskuntzan nota erabil daitekeen azalduko dudan batipat.
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OROKORTA~UNAK

Zenbait arlotan bezala , hernen , irakaskuntzan, ez da gauza erraza zauden testuinguru
tik hanka egineta gaia objetibitate osoz ukitzea. Irakurmenaz hitzegiteko eta idazteko bi
ikuspegi daude: a) bata orokorra, b) bestea zehatza, mugatua, zerbaiti lotua. Jakina, ez
da gauza bera etxean liburu bat irakurtzea, besaulkian eserita, musika atsegina entzuten
duzularik, eta irakaskuntzan, hots, ikasgela batek inposatzen duen giropean, testu edo li
buru bat irakurtzea.

Halere , esan dezaket helburu bakar batek lotzen dituela bi joerak; baina , batak era
biltzen duen bidea , lekua eta giroa, eta besteak erabiltzen duena ez dira berdinak. Beraz,
helburu orokor bat bai, baina joera eta irakasbide ezberdinak ere bai.

Zutabe aldizkarian irakurmenari buruz idazteak irakaskuntzarekin loturik dagoen
mundua hautatzera bultzatzen nau. Horregatik lerro hauek irakurtzean, jakizu beti ibili
ko naizela ikasi-irakatsí esparruan. Hau oinarrizko joeratzat harturik, ikaslea, irakaslea
eta tresna, irakastresna alegia, nire ikertzapenaren elementuak izango dira. Beraz, ira
kaskuntzaren ildotik abiatuko natzaizue.

Euskararen irakaskuntzan metodo ugari dabil, eta ia denetan irakurmenari garrantzia
ematen zaio , handiagoa edo txikiagoa, baina, oro har, denetan onartzen da irakurmenak
garrantzia duela. Testu eta liburu gehienetan irakurtzeko testuak agertzen dira. Haueta
ko batzuetan ikastunitatearen oinarria irakurgaian dago , eta abiapuntutzat hartzen da.

Beste metodo batzuek , berriz, irakurtzeko testua ontzat hartzen baldin badute ere,
ikastunitate baten zati edo poxi garrantzizkoa baino ez da izango. Gaiak beste bidetik
doaz, nolabait esateko. Halere, ikastunitateak eskatzen duenean eta une egokia ikusten
denean, gaiari dagokionean, esango nuke, irakurtzeko testua hartu , eta zenbait ariketa
moeta egiteko erabiltzen da. Hemen bigarren mailako garrantzia ematen zaiola esango
nuke.

Irakurmena irakaskuntzan finkatzerakoan, esparru metodologiko batean sartzen
dugu. Honek esan nahi du joera metodologiko baten bitartez duen helburua lortuko du
gula.

Baina, egiaz esanda , zein izan daiteke egun irakurmenaren helburu nagusia? Gaur
euskarak duen egoera ikusi eta azterturik , hizkuntza mintzatzea da aurrena , eta ondoren
idaztea. Beraz, nolabaiteko ondoriotzat zera hau jo dezakegu: ongi hitzegiteko eta ondo
ren ongi idazteko irakurtzea ezinbestelakoa da.

Noiz irakurri, nota irakurri, zenbat irakurri eta zer irakurri behar den beste arazo rnoe
ta da, baina beti arazo pedagogikoa batipat.

Irakurketari funtzio didaktikoa emango diot, besteak beste. Zertarako den galderari
erantzun beharko dion funtzioa. Zertarako honek hiru une oso egoki eta ondoriokorrak
ditu irakaskuntzan:

• lnteresgune baten hasiera da.
• lnteresgunearen aplikazioa da.
• lnteresgunearen akabera da.

Hau hala kontsideraturik, hiru liburu edo testu ezberdin erabiliko ditut, nori bere tra
tuera berezia eskainiz.

Aldizkariaren sail honi esperientzia izena dagokionez , aurrerantzean esango dudana
urte batzuetan erabilitako esperientziatik jasotakoa izango da. Leku zehatz batean erabi
lia, neska-rnutiko ezagunekin egindakoa eta, honez gainera , metodo definitu batekin gau
zatua. Nahi baduzue , mugatua, hedapen estu batetan pentsatu eta egina, subjetiboegia
agian.

2. IRAKURMENA LANTZEKO LIBURUAK

Ikastunitate batek interesgunea hartzen du ardatzatzat ia beti, edo hartu egin beharko
luke behintzat. Interesgunearen mezua erdietsi behar da. Horretarako behar diren arike-
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tak egoki eta erakargarriki eratu eta apailatu behar dira. Hala, egoera ezberdinak sorta
razten dira, den-denak interesgunearen inguruan mugitzen direlarik. Egoera hauek ari
keta berezitan gauzatzen dira , eta orobat erdietsi beharko dute interesguneak iragartzen
duen mezu eta nahia.

Ariketa moeta hauetako bat irakurketa da. Baina irakurmena lantzeko ariketa eta tes
tu zehatz batzuez gainera -hauek ere beharrezkoak , jakina-, bada beste era irekiago
eta zabalagoa, hots, liburu baten erabilkera , liburu zehatz eta berezien erabilkera didakti
koa. Helburu luze, aberats eta koherentea eskaintzen duten liburuen erabilkera: araka
tuak, aztertuak eta hautatuak. Hari luze eta etengabea duten liburuak.

Ez dira testu-liburuak. Halere, testu-liburuen egitarauari begiratuta aukeratuak izan
dira. Ez dira metodología estu eta derrigorrezkoa eskatzen duten liburuak , baina bai tra
tuera egoki eta zehatza beharko duten liburuak.

Lehen aipatu dizuet liburu hautatuak direla. Nota ez bada? Irakurlegoa gogoan hartu
behar da. Irakurlegoaren adina, irakurlegoaren interesa eta joera, denbora eta lekua ...

Esandakoarekin, badirudi nolabaiteko sailkapena egin dudala; egia da. Gaiaren alde
tiko sailkapena baino forma eta interesaren aldetik begiratutako sailkapena egitera noa
kizue. Hiru liburu moeta aipatuko dizkizuet. Hirurak ikasgelan erabiliak, baina hauetako
bi irakurrrien hedakorra lantzeko, eta hirugarrena, berriz, irakurmen intentsiboa arike
tatzeko. Hirurak, beraz , irakaskuntzak sortzen duen giropean maneiatuak , eta irakurlego
ezjakitun bati eskainiak.

Zernahi gauza esan aurretik, erizpide orokor batzuk.

• lrakurmen Hedakorra

Zeri deitzen diot honela? Irakurtzeko moeta honi atseginezko irakurmena deituko
nioke. Liburu berezia da, bai azalean bai edukietan. Irakurlegoari oso atsegina gerta da
kiokeena. Irakurlegoaren adinari begiratuta aukeratua izan dena, eta bakarka irakurtze
rakoan eragozpen handiegirik sortarazten ez duen liburua.

Hizkuntza berria ikasten ari den edonork daki, liburu bat eskuratuz gero, etengabe eta
erabatera irakurtzeko desioa izaten dela. Baina , zoritxarrez, behin baino gehiagotan,
nahiz hiztegia nahiz irakaslea ... aldamenean behar izaten dituen elementu laguntzaileak
dira.

Liburua ongi sailkatu eta aukeratua baldin badago, esanak esan, ahal den gutxieneko
laguntza emanez, nork bere gisako gaitasuna beharko luke liburua irakurtzeko. Oztopo
rik handienak hitzak izaten dira irakurlegoaren ustetan, baina gehiago begiratu beharko
genioke irakurlegoak testuaren hari eta gunea hartu duen ala ez.

Irakurmen hedakorrean dagoen foroga edo kontrola nork bere buruari egiten diona
baino ez dago. Irakaslea elementu osagarria baizik ez da izango.

Irakurketa moeta honen barruan, xehetasun berezia baldin badu ere, antzezteko balio
duen irakur-liburua sartuko nuke. Kasu honetan ere, liburua tresna bat besterik ez da;
baina, hala eta guztiz ere, irakaslearen zeregina handiago eta zehatzagoa da. Ikasleak ere
badaki liburu honekin ez duela ariketa kutsu duen ezer ere egin behar. Alderantziz, or
dea, liburu moeta honetan irakurriko duena teatro gisa antzezteko erabiliko du.

Beraz, irakurri bai, baina horrez gainera antzeztu egin daiteke. Aspektu berezi honek
oinarrizko garrantzia ematen dio liburuaren bitartez egiten den ariketari. Honetarako ira
kasleak gidoia prestu eduki beharko du. Zertarako? Irakurritakoaren moldaketa serios
eta dibertigarria egiteko , hain zuzen, eta, ondoren, eskenan jartzeko , erakartasunez eta
errealismoz.

Atseginezko irakurketa eta Antzezteko balio duen liburua, biok , osatuko lukete Ira
kurmen Hedakorra izenarekin bataiatua izan den irakurketa moeta.

• lrakurketa lntentsiboa

Irakurtzeko era honek hirugarren liburu moeta eskatuko liguke. Hau ere liburua da,
baina helburu ezberdina darama. Hizkuntzaren aspektu morfologiko eta sintaktikoak
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ukituko Iituzke. J::<..zda seguían irakurtzen, ikasturteko une egoki eta mugatuetan baizik.
Liburuan zati edo poxi batzuk aukeratzen dira. Hautatzen diren zatiak, ordea, ongi auke
ratuak eta zehaztuak izango dira, helburua betetzeko zabal eta aberatsak. Gramatikak
zein hizkuntzaren beste aspektuak eskatzen dituen arauak ukitzeko zorroztuak, zuzen
duak ...

Testu hautatu horietan izen-sintagmak, aditz-sintagmak, perpausak, esaldi bakunak
eta txertatuak ... ukituko dira.

Beste bi Jiburuak aipatu ditugunean, ez gara xehetasun hauekin sartu. Dena dela, libu
ruaren pasarte hauek hautatzerakoan zenbait datu hartu beharko litzateke kontutan: pa
sarteen zailtasuna, pasarteak eskaintzen duen hariaren etengabetasunak edo etenak, de
klinabidea lantzeko eman dezakeen jokoa, esaldi edo perpaus berriak osatzeko iradoki
tzen dituen urratsak, arrastoak ...

Liburu moeta honen erabilkerak ikaslego eta irakurlego guztiaren partaidetasuna es
katzen du: norberarena eta ororena.

3. IRAKURKETA HEDAKORRA: ATSEGINEZKO LIBURUA

Lehen esan dudan bezala, liburu moeta hau eskuratuz gero, irakurleak poza eta atse
gina azaldu beharko lituzke. Liburuaren azalak berak, adinak adin, garbiki eta zuzenki
nolako Jiburua den adierazi beharko luke. Zertarako izan daitekeen, nori zuzenduta da
goen eta, are gehiago, liburuak barman daraman haria.

Liburu moeta honi ez litzaioke irudirik falta izan behar. Alderantziz baina, irudi eta
marrazki koherente horiei jarraiki liburuari nolabaiteko esanahia atera edo asmatu
beharko litzaioke. Ez da beti izango gerta daitekeen gauza, baina kasu askotan bai.

Esperientzia honetan Martinelo eta sei pirata Jiburua izan genuen. Neuk aukeratu
nuen. Ikasturtearen hasieran banatu nuen. Euskara ikasten urte batzuk---6 edo 7-zera
matzaten ikasleen artean banatu nuen. Hitz batzuk salbu, Jiburuak ez zuen beste inolako
eragozpenik eskaintzen. Irakurtzea bukatu zenean gehiengo batek oso gustora irakurri
zuela esan zuen.

3.1. Irakurtzeko metodoa

Nola egitarautu nuen irakurketa? Irakurri behar zuten liburuaren planteiaketa egin
nien. Liburua interesgarria zela esan nien. Honez gainera, bakarka irakurtzeko zela eta,
irakurtzen zuten bitartean, gero eta atseginagoa irudituko zitzaziela ...

Nik zera hauek aldarrikatzen nizkien bitartean, haiek, batzuek besteei, Jiburu hartan
agertzen ziren irudi eta marrazkiak erakusten zizkieten. Irudien erakargarritasunak be
rehala sartu zituen Jiburuak zekarren girope atseginean.

Ikasgelan irakurtzeko liburua zela adierazi nien. Astegun batean irakurriko zutela,
patxadaz eta giro berezian: isilik, musikaz ... Ostiralea aukeratu nuen. Egun horretan ez
nuen besterik egingo haiekin. Nork bere liburua irakurriko zuen, eta, apika zailtasun bat
edo beste topatzen bazuten, hiztegia erabiltzeko ohartarazi nien edo, bestela, neuregana
etortzeko azken batean.

Nor bere erritmoz irakurtzen hasi zen. Denak isilik eta burubelarri liburuan sarturik.
Baziren hitz bat edo beste blockean idazten zutenak. Beste batzuek liburuan bertan hitz
ezezagunak marrazten zituzten, gero hiztegian begiratzeko edo irakasleari galdetzeko.

3.2. Denboraren banaketa

Irakurtzeko sesioak 50 minutu zituen eta era honetan banaturik:
- 30 minutu lehenengoak bakarka irakurtzeko eta hitz ezezagunak azpimarratzeko.
- 10minutu ondorengoak hitzen bilaketa eta kontsulta egiteko, gero blockean idaz-

teko.
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- 10minutu azkenak irakurritakoaren azalpena emateko. Azken puntu hau bi edo
hiru irakurleren artean egin genuen.

Eskema honekin segituz, Martineloren liburua hiru hilabetetan bukatu genuen. Bes
talde , hala pentsatuta zegcm, eta ikaslek bazekiten.

3.3. Erizpide-emankizuna

Liburua bukatu genuenean, ondorengo galdera hau egin nien: Zer gustatu zaizue
gehienbat liburu honetatik? Ez zuten baietza edo ezetza soil-soilik eman behar; erantzu
nak arrazoitu egin behar zituzten. Hona hemen horietako ihardespen batzuk:

. .. gustatu zait

. .. ez zait gustatu

«irakurtzeko erraza zelako» .
«hor agertzen diren jokalariak ni bezalakoak direlako» .
«liburuan agertzen ziren pasadizo batzuetako ekintzak hark ere
eginak zituelako».
«Martinelo tipo bapoa delako» .
«liburua umeegia izan delako» .

.. . gustatu zait

. .. gustatu zait

... gustatu zaio

lkus daitekeenez, erantzun moeta askotakoak ditugu. Halere, ia denak oso gustara
geratu ziren. Honek, bederen, hautaketa ongi egina zegoela aditzera ematen digu.

3.4. «Atseginezko Liburuari buruz» laburbilduz

Sintesi gisa, hona segidan liburu moeta honi erantzuteko baliapide orientagarriak:

• Liburua zehatz-rnehatz aukeratu behar da.
• Zertarako den adierazi behar da.
• Irakurtzeko behar den giroa zaindu behar da.
• Ongi irakurtzeko orientazioa ematen da:

o poliki eta bakarka,
o hiztegia aldamenean dagoelarik,
o hitzak azpimarratuz, edo idatziz,
o kontsultak eginez.

• Hitz ezezagunak argitzeko denbora mugatua emango zaie.
• Irakurritakoaren haria ematen saiatuko dira.
• Zer ikasi duten galdetu beharko genieke.
• Zer gustatu zaien galdetu ondoren, arrazoiak eman diezazkiguten eskatu beharko
genieke.

4. IRAKURKETA HEDAKORRA: ANTZEZTEKO LIBURUA

Hasiera-hasieratik esan behar dut irakurtzeko liburu moeta honek irakurraldia eska
tzen duela. Ez da, ordea, helburu bakartzat hartzen irakurtzea; irakurri eta gero espresi
bitatea eta berezkotasuna eskatzen dira. Irakurmenari bultzatu egiten zaio; halere, zer
bait gehiago nahi da: motibapena, zioa, irakurritakoa denen aurrean jartzea.

Era honetako liburuak ez dira errazki aurkitzen. Oso gutxi dago argitaratuta. Bai
gaiak bai edukiak nahikoak dira liburu bat sailkatzeko, eta bi faktore hauei begiratutako
eskribuak oso gutxi aurkitzen dira.

Irakaslearen ukimenak erabakiko du zein libururekin geratu. Niri dagokidanez, Xa
bier Gereñoren Bederatzi nobela labur izeneko liburua aukeratu nuen. Hari bakarreko li
burua ez bada ere -irakurgai ezberdinez osaturiko liburua bait da-, gaiaren ikuspegitik
begiratuta, hizkuntz egiturak aztertu ondoren eta azaltzen diren jokalariak gogoan izanik,
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libun.i nau egokia iruunu znzaídan; uiuaknkoa, rntz bakar batez esateko , neurri batetan
bederen.

Martinelo irakurtzerakoan nork bere testua irakurri baldin bazuen ere, orain eta libu
ru honekin alderantziz gertatu zen: agirian irakurri genuen. Nork bere poxi edo zatia ,
ozenki eta goraki, txandaka, behin, bitan ... irakurgai guztiak burutu ziren arte.

Bakarka irakurtzen denean ia segurtasun osoz irakurtzen ari zarela ematen du. Eta
helduen artean hala gertatuko da gehientsuenetan. Baina ikasle gazte batzuen artean ez
da halakorik gertatzen. Gauza bat ikusi eta bestea esan egiten dute, eta hau, botatzen di
tuzten akatsak kontutan hartu gabe. Tentsioek, urduritasunek, keskek eta kinkek ... ira
kurlearen izakera eta aiurria aldarazten dituzte kasu anitzetan.

Agirian irakurri behar izateak arreta handiagoa eskatzen du. Aldez aurretik prestatu
behar izateak gehiago behartzen du ikaslea. Oztopo berezia duten zenbait hitzek prestatu
eta apailatu egin behar dira ...

Bestalde, irakurri, irakurlego guztiak irakurri behar du. Bitarte horretan irakasleak
akats guztiak, edo ia guztiak , zuzendu beharko lituzke.

Puntu honetara helduz gero, ohar bat: mutilak eta neskak ongi ezagutu behar dira
akatsak zuzendu aurretik. Badira zuzenketaren bat edo beste onartzeko prest daudenak;
beste batzuk, ordea, konplexuz betetzen dira eta ondorio kaltegarriak pairatzen dituzte.
Irakasleari oreka didaktiko eta sikologikoa nahitaezkoak egiten zaizkio.

Zeri ekin zuzentzerakoan?

4.1. Izen-sintagmak eta aditz-sintagmak

Lehen aipatutako liburutik Elias-en ikara hartu dut eredutzat. Pasartetxo bat hartuz
nota irakurtzen den eta nola irakurri behar den pasartetxo herbera adieraziko dizuet.

• Gaizki irakurrita
«Eliasek liburua/irakurtzeari utzi/eta eskua luzatu/zuen ezkerralderantz/mahai

txoaren gaineko/kopa hartzeko/eta dzangada txiki/bat edan zuen/».
Ikus daitekeenez, izen eta aditz-sintagmak erabat txikituak geratu dira. Baina ira

kurkera hau eguneroko ogia bihurtu zaigu zenbait irakurlerengan.

• Ongi irakurrita
«Eliasek/liburua irakurtzeari utzi/ eta/ eskua luzatu zuen ezkerralderantz/mahai

txoaren gaineko kopa hartzeko/ eta/ dzangada txiki bat edan zuen/»,

Ongi ala gaizki irakurtzeak ulermena baldintzatzen du batipat. Nor beraren ulermena
eta besteon ulermena. Gaizki irakurriz gero, hitz eta aditzen funtzioak desbideraturik ge
ratzen dira.

Gaizki irakurtzeak, gainera, nahasketa sortarazten du. Hau ekiditeko, hasieran, lan
gogor eta ezegoki honi ekin behar zaio. Gero, denbora zuhur samarra iragan eta gero, ja
tortasunaz irakurtzen entzuteak eginahal guztiak gratifikatzen ditu.

4.2. Fonetika

Euskararen jatortasuna zaindu nahi badugu, gure hizkuntzak --euskarak alegia-:
duen fonetika begiratu behar dugu, neurri bateko fonetika bederen. Ongi ahozkatzen
den, dugun, neurrian ortografiak ere irabazi egiten du. Ongi irakurriz gero, idazteko bide
eta urratsak errazten dira.

Nola idatzi neska hitza -adibide gisa- seta z aren arteko bereizketarik ez bada egi
ten?

Batzuk , egia esan, idatzitakoaz baliatuko dira. Besteek , ordea, lagunari begiratuta,
eta beste batzuk -gutxienak agian- irakasleari entzun dioten seta z aren arteko bereiz
keta ongi nabarituta. Hona, bada, nondik datorkiokeen irakasleari ahozkatzearen eran
tzunkizuna.
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4.3. Tonuera

Irakurketa on baten seinalea ulermena da. Irakurtzen den zera hori zein tonueraz ira
kurrita dagoen ulertuko da edo ez da ulertuko. Irakurle txar batek irakurtzen duen hori
ulertzen ez duencan, ez dio irakurkizunari ez tonuerarik ez fonetikarik ezartzen.

Ongi irakurtzeko , irakurketa egokia izan dadin, irakurritakoari erakargarritasun apur
bat eman diezaiogun, testuak barnekaldean daraman mezuaren adierazgarritasuna sorta
razi behar diogu, eta hau keinuz , pariztaz, mimikaz, bozaz ... erdiesten da. Honela irakur
keta monotono eta aspergarriak uxatzen ditugu.

* * *
Baina liburu hau aukeratu baldin banuen, ez zen irakurtzeko soilik izan; hasieran esan

dudan bezala, testua eraldatuz, teatroa egin nahi genuen, eskenan jarri, denen aurrean ,
buruz ikasitako testua antzeztu. Une honetan bigarren aspektu honi buruz azalpen batzuk
emango ditut.

Une egokia heldu zenean, zera hau esan nien:

Testua birmoldatu egin behar duzue. Nobelatxo bakoitzak teatrotxo baten itxura
hartu beharko du. Beste era eta aurpegia hartu beharko du. Azkenean teatro bat antzez
ten den moduan azaldu beharko duzue. Hau da, nolabait esateko, nobelatxoak izango
duen pizgarri berria. Taldeko lana izango da eta ondorengo datuok hartu beharko ditu
zue gogoan.

Honekin jakinaren gainean utzi nituen. Ez zen lan erraza izan, ez zuten espero. Oso
gutxitan egindako lana izan zen. Azkenean amare eman zuten, eta jo eta ke aritu izan zi
ren ekimen-ariketak sortarazten, borobiltzen.

Lanaren argibideak ematen hasi orduko eredu bat eskaini nien, orain segidan azaldu
nahi dizuedana hain zuzen. Jatorrizko testua Eliasen ikara zen. Gereñoren liburuan 26.
or. dagoena. Adibide hau beste talde batek egina zegoen, baina haiei argibideak emateko
baliagarria iruditu zitzaidan.

Narradorea: Elias etxezaina zen. Eliaz oso pozik zegoen lanarekin. Etxeko jauna oso
alaia eta ona zen. Elias eserita zegoen aulki batean, liburu bat irakurtzen
zegoen. Eliasi misteriozko liburuak asko gustatzen zitzaizkion. Ikertzai
lea izatea amestu zuen. Bizimodu lasaia zeraman. Bapatean tirrinajo zu
ten, baina ez atarikoa bibliotekakoa baizik. Eliasek dena utzi zuen eta
bibliotekara joan zen. Eliasek bibliotekako atean kolpe bigun bat jo
zuen eta esan zuen:
Sar al naiteke, markes jauna?
Aurrera, aurrera, Elias.
Zer nahi duzu, markes jauna?
Gaurko Deian nire lagun baten eskela ikusi dut eta hiletara joan behar
dut. Orduan zazpiretarako kotxea gertu nahi dut.
Ongi jauna, prest egongo da. Oraintxe bertan noa kotxea garbitzera.
Felipa , markes jauna hileta batetara joango da, eta esan dit zazpiretan
kotxea prest eduki behar duela.
Ongi, Elias, txofcrrari esango diot.
Orain nire gelara noa , liburua bukatu nahi dut.
Ni afaria egitera noa.
Markes jauna etortzen denean deitu, bale?
Lasai, Elias. deituko dizut.
Eliasek liburua hartu zuen berriro eta lanarekin 'pentsatzen hasi zen.
Markes jauna hiletara joan zen eta etorri zenean ...

Moldatutako testua

Elias:
Jauna:
Elias:
Jauna:

Elias:
Elias:

Felip:
Elias:
Felip:
Elias:
Felip:
Narradorea:
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Ondoren Eliasen ikara izeneko irakurgaiaren hana eman men. Azaltzen ziren jokala
riak -garrantzizkoenak eta ordezkoak-. Taldeburuak aukeratzeko ardua zela esan
nien, taldeburu bolondresak, ekimen berezia zutenak ... Hauek gero manupekoak hauta
tu zituzten.

Lanorduak eskaini nizkien, ikasgelan izango zituzten lanorduak. Epe luzea emango
niela esan nien, baina, hala eta guztiz ere, beraien arteko harremana eta erlazio ona ezin
bestelakoak zirela lana ongi burutzeko. Hala egin zuten. Lan-planteiamenduarekin nola
baiteko profesional mailara heldu zirela esan daiteke.

Lehentxoago adierazi dizuedan adibidea laburpena baizik ez da izan. Eskenan jartze
ko eguna iritsi zenean, 15 minutuko eskenefikapenak eman ziren; eta hau ez da atariko
haizea, ez horixe.

Laburbilduz:
• Nobelatxoak irakurri. Bakarka, baina agirian.
• Adibide baten haria eman. Jokalariak, gunea, testuingurua.
• Taldea osatzeko baliapideak jarri.
• Taldekideen artean nobelatxoa aukeratu behar dute.
• Nobelatxoa irakurri egin behar dute.
• Ulertzen saiatuko dira.
• Nobelatxoan agertzen ziren jokalariak eta giroa azpimarratu zituzten.
• Taldekideen artean jokalariak zehaztu egin zituzten, eta ondoren banatu.
• Jokalari bakoitzaren joerak arakatu zituzten.
• Nork bere testua buruz ikasi beharko zuen.
• Jokalari eta hariei zegozkien eskenak moldatu beharko zituzten.
• Eskenan jarri aurretik, gidoi moldatua eman beharko zuten.
• Leku eta egun egokia eskaini zitzaizkien.

Erabide guztia sortzen eta sortzen ari ziren bitartean, irakaslea gauza bat edo bestea
zuzentzen zebilen. Hizkuntz sailak mugatzen, zailtasunak biguntzen, eragozpen tekniko
eta mekanikoak erabakitzen.

Liburu honekin urteko bigarren sasoia burutu genuen, irakurmenari dagokionezjaki
na. Beraz, irakurketa eta, aldi berean, testu-eraldaketa teatro gisa eskenan jartzeko.

5. IRAKURKET A INTENTSIBOA: LANERAKO TESTUAK

Euskara irakasteko metodo batek irakurgaiak aukeratu dituenean, oro har lan meka
nikoak egiteko hautatu ditu. Horregatik sartu dituzten testuak, testuliburuetan sartu di
tuztenak, alegia, zehatzak, laburrak gehientsuenetan, eta, zehazki esateko, egiturei begi
ratuta hautatuak izan dira.

Nik testuliburuaz gainera irakurtzeko liburuak aukeratzerakoan, ikuspegi zabalago
bat eduki nuen. Tankera honetako liburu batek aukera handiago eta zabalagoa ematen du.

Egia esan behar baldin bada, gero, praktikan, testu motz eta zehatzak aukeratuko di
tugu; baina liburuaren haritik oso hurbil doazen testuak izango dira. Honez gainera, testu
hauek, liburu propio baten pasarteak izaterakoan, liburu beraren mamitik xurgatzen
dute. Funtzio analitiko eta adierazkorra bateratsuki betetzen direlarik.

Urteko hirugarren sasoian lana egiteko, Patxi Ezkiagaren Karnaba liburuxka hartu
genuen.

Hirugarren irakurketa moeta honi buruz ez naiz gehiegi luzatuko. Metodo gehientsue
netan adierazita dago eta. Dena dela, lanerako arrasto batzuk ematen saiatuko naiz. Ge
roago zehaztuko ditudan arrastoak hain zuzen.

Hona, beraz, egin daitezkeen ariketa moetak ...
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• Testua aukeratu.
• Testuaren irakurketa.
• Deklinabidea lantzeko hitzak azpimarratu.
• Eskema berezia eskaini:

o sinonimoa,
o antonimoa,
o adibideak,
o itzulpenak.

• Aditzak jokatzeko lerroak eskaini:
o denbora arakatu eta trukatu,
o kasuak aldatu,
o denbora aldetiko paralelismoak sortarazi.

• Juntagailuen zerrenda osatu:
o esaldi txertatuak egiteko,
o esaldi menpekoak egiteko.

• Eredu bat emanez, esaldi bat egin araziz.
• Esaldi bakun eta konposatuen itzulpenak eman.

Horretarako irakasbidea eskainiz:
o itzulpen formala emanez, multzoka egina,
o itzulpen zuzena edo orraztua eginez.

• Pasartearekiko mintzaira egiteko parada emanez.

Aurrerantzean puntuok zehaztuz eta komentatuz joango naiz. Eskemaren puntuak
nahiko adierazgarriak dira eta, beraz, ez lukete azalpen gehiegirik behar. Hale re, adibide
batzuk erabiliz printzipioa argiago geratuko delakoan nago.

5.1. Testua aukeratu

Testua aukeratzeko, irakasleak lan zehatza eta zorrotza egin beharko du. Testu ego
kia behar da, lanerako baliapiderik aberatsenak eskaintzen dituzten testuak. Hona he
men aukeratutako testua:

«Karnabaren txabola oso sinplea zen eta ez zuen beste txabolen artetik bereizteko
ezaugarririk. Okabeko txabola gehienak berdintsuak ziren. Harrizkoak ziren horrnak ,
eta nahiko zabalak gainera, nolabait neguko hotzari aurpegi emateko. Teilatuko ha
beak egurrezkoak ziren bai zabaleran bai luzeran, eta habeen tarteak betetzeko pago
oholak zeuden. Hauen gainean, berriz, belarra zegoen, ondo pilatua eta zapaldua, ura
pasatzen utz ez zezan. Kea ateratzeko zulotxo bat besterik ez zuen teilatuak, bazter ba
tetan, sutondo gainean».

Testua aukeratu aurretik liburuaren nondik-norakoa ematea oso kemenigarria da.
Honela hobeki azalduko diegu hitz eta sintagma bakoitzaren esanahia, ingurugiroa kon
tutan harturik.

5.2. Testua irakurri

Ezin da ahantzi testua ezustean aukeratua izan dela; beraz, haiek ez dakite aurreko le
rroen haría zein den. Irakurtzen hasten direnean, ezezaguna egiten zaien zerbaitekin hasi
ko dira.

Honez gainera, lanaren beste tokian esan dudana hemen ere errepikatu egin bcharko
nukc, hots, zein garrantzizkoa den irakurkera moeta gauzak ahalik eta hobekien ulcrtze
ko eta, agian, testuaren barruko ideien nahasketa ez sortarazteko.

Ez dira gauza bera «a» edo «b» modura irakurritako testuak , alegia:



60 Irakurmena irakaskuntzan

«a». Karnabaren/txabola oso/sinplea zen/eta ez/zuen beste/txabolen artetik/bereizte
ko/ezaugarririk.

«b». Karnabaren txabola/oso sinplca zen/eta/ez zuen/beste txabolaren artetik bereiz
teko/ezaugarririk.

Aldeak nabarmenak dira. Oztopoak gainditzeko, nire uste apalean, irakasleak hasi
beharko luke aurrena irakurtzen, eta ondoren ikasle batek. Ereduak beti emango dio
ziurtasuna ondorengoari.

5.3. Hiztegia eta deklinabidea landu

Bi elementu hauek puzzle baten piezak ditugu, hizkuntzaren tresnak alegia. Hitzak
nola ikasi galderari ihardespen bat behar dugu eskuetan. Hau batetik; baina, bestetik,
hitz hauek bcste batzuekin erlazionaturik duten funtzionaltasuna ere argitu behar den
gauza da.

Lehen aurreko lcrroetan aipatu eta idatzi dudan testua gogoan harturik, honako eske
ma aplikatuz, ondorio honetara iritsi gara. Azken batetan hitzak ikasteko eta arakatzeko
metodoa baizik ez da.

Eskemaren «gidoia»

Hitza: Txabola
Sinonimoa :Etxola
Antonimoa :Solairua
Azalpena :«Artzainek erabiltzen dute mendian»
Antzezpena :Arbela erabiliz, mimikaz, margotuz ...
Ikasi :Azalpena eta hitza bera buruz ikasteko esan nien.
Adibide itxiak :«Karnabaren txabola oso sinplea zen»
Adibide irekia :«Mendiko txabolan artzaina bizi da bere ardiekin»
ltzulpena :Casa de pastor.

Adibide itxia eta irekiaren arteko ezberdintasuna honetan datza. Adibide itxiak beti
du aukeratutako pasartea erreferentziatzat. Adibide irekiak, aldiz, ez du erreferentzia
hori derrigorrez; libreagoa da, ekimen pertsonalagoa suposatzen du.

Demagun hitz hori ongi ikasi dutela. Hitzaren ahalmen guztiak eskuratu beharko di
tuzte. Une honetan deklinabidea birpasatzeko aukera ezin hobea dugu. Kasurik arrunte
nak baldin badira ere, behin eta berriro gogora eraziko diegu.

Era xume batean ezarririk ...

Zer Txabola Txabolak
Zerk Txabolak Txabolek
Zeri Txabolari Txabolei
Zeren Txabolaren Txabolen
Zerekin Txabolarekin Txabolekin
Zertaz Txabolaz Txabolez
Non Txabolan Txaboletan
Nora Txabolara Txaboletara
Nondik Txabolatik Txaboletatik
Nongo Txabolako Txaboletako
Norako Txabolarako Txaboletarako
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Ariketa hauek oso mekanikoak dira. Noizbehinka egiteko <lira. Maizegi egiteak as
pergarritasuna eta alfertasuna emango lizkioke ariketari. Tarteka-marteka egiten badira,
aldiz, profitagarriak <lira.

5.4. Aditzakjokatu

Nor ez da inoiz edo behin harrituta geratu ikasle batí aditz baten itzulpena egin arazi
eta entzun duen astakeriarekin? Pasartearen hari nagusia emateko gai izaten <liraoro har,
baina, zehaztasun pixkat eskatzen hasi orduko, harridura da nagusia.

Hala, ikasle batek txabola oso sinplea zen itzuli behar badu, la chabola es muy simple
esan ondoren bapo-bapo geratuko zaizu, ongi dagoelakoan. Zer falta zaio? Zehaztasuna.
Zen aditzaren ideiak ihes egin dio. Halako puntu txiki eta ñimiñoak gero eta gehiago azpi
marratu behar dira, gauzak behar diren bezala ikasteko; ez <lagobeste arrazoirik.

Akats hauek bideratzeko ariketa asko dago. Adibidez, aditzen era trukatu egiten da,
honela:

• zeuden <laude
• zegoen dago

Edo aditzaren aspektuak birpasatuz, honela:
• sinplea da
• sinplea izan da
• sinplea izaten da
• sinplea izango da

Eta nola ez bada, adberbio eta aditzondoak erabiliz, honela:
• atzo zeuden
• gaur dago

5.5. Juntagailuen zerrenda osatu

Maíz, ikasleek burura etortzen zaien lehen ideia baino ez dute esaten, eta ondorengo
zerbait lotu ezinik geratzen <lira. Beraz, hizkuntzaren garapena aurrera doalarik perpaus
konposatuak egiten saiatu behar da. Horretarako hizkuntzak tresna baliotsuak ditu: ko
mak, puntu eta komak, bi puntuak ... , harridurak etajuntagailuak.

Azterketarako onartu dugun pasarteko juntagailuak hauexek <lira:
• Eta
• Gainera
• Nolabait
• Berriz
Beste zenbait gaietan bezala, puntu honetan ere, aspektu hauen erabilkeran dago ga

rrantzia. Buruz ikasteak mementuko ziurtasuna dakar, baina luzarora begira sistema hori
ez da oso praktikoa; beraz, beste joera eta aplikapen razionalagoa hartu beharko da. Esan
nahi da juntagailuek duten funtzio herbera betetzen saiatu behar dugula, hots, esaldiak
lotzen eta txertatzen.

Esaterako,

«Karnabaren txabola oso sinplea zen eta elurrez josita zegoen. Oso gutxitan erabiltzen
zuen lotarako gainera. Urtean behin edo bitan nolabait esateko. Xaguek, berriz, ia
egunero egiten zioten bisita».

Konposaketa arloan sartuz gero, juntagailuek eman dezaketen jokoa gero eta abera
tsagoa da, gero eta zabalagoa.
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5.6. Perpaus batzuen itzulpena

Puntu hau eztabaidagarria da. Itzulpenak bai ala itzulpenak ez? Ni neu ez naiz itzulpen
etengabekoaren alde dagoen horietako bat. Baina, zehaztasuna behar denean, forogak
behar dira, eta hau itzulpen formal eta jator batzuen bitartez ere egin daiteke.

Dena dela, itzulpen bat egin aurretik, bi hizkuntzen egiturak ongi menderatu behar
dira. Euskaratik erdarara egiten denean, eta erdaratik euskarara egiten denean.

Eskuetan dugun kasua euskaratik erdararakoa dugu. Demagun perpaus hau dugula:
Okabeko txabolak berdintsuak ziren.

Zein urrats moeta segitu?

• perpausa zatitu,
• zati bakoitzaren itzulpen formala eman,
• zati bakoitzaren itzulpen ja torra eman,
• orraztutako itzulpen orokorra eman.

1. . .. Okabeko txabolak
... berdintsuak
... ziren

2. ... de Okabe las chabolas
... igualitas
... eran

3.... las chabolas de Okabe
... igualitas
... eran

4.... las chabolas de Okabe eran igualitas.

Zer atzeman nahi izan dugu honekin? Aurrena, izen sintagmen ulermena. Gero, egi
tura formalen bereizketa. Deklinabidearen zehaztapena hizkuntz formulak erabiliz. Bu
katzeko , hizkuntz batetik bestera iragateko arau gutxienekoak kontutan hartzea.

5.7. Pasarteari buruzko mintzaira

Denbora luzea ematen bada pasarte bat aztertzen. bertako testua kasik ikasita gera
tzen da, eta ihardespen gisa ia denek jatorrizko testuarena ematen dute. Hizkuntzaren era
bilkeraren aldetik, ordea , gure gogoak antsiagarriagoak dira.

Testu bat buruz ikastea gauza garrantzizkoa zen garai batean; orain ere bai, zenbait
kasutan; baina , hizkuntzak garapen normalizatu bat erdiesten duen arabera, berezkota
sunak gero eta leku zabalagoa hartzen du.

Baina nola esango luke batek aztertu duen testu bera? Hamaika aldiz irakurri eta ara
katu duen pasartea?

Bideak erraztu behar dira. Nola? Kontaketari hasiera emanik. Aditzak , hasteko, era
orainaldian erabiliz; haiek kontatzen hasi, eta hitz zail bat edo besterekin topo egiten ha
dute , irakaslearen ekarpena agertuz ...

Testu berria egin daitekecla csaterakoan , gogoan hartzen dugu aztertutako testuaren
ezagupenak duen eragina. Beraz, erabat ezberdina ez bada sortzcn , ikasleen ekarpen za
bala somatu beharko da. Zalantzarik gabe , aldatuko den gauza er. da hitz multzoa izango.
adierazkera baizik.
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6. ONDORIO GISA

1. Esandakoaren arabera , irakurmena gauza zabala da, era askotara uler daitekeena ,
baina helburu nagusi bakar bat duena: hizkuntza. Helburu hau lortzen denean , hel
buru osagarri aunitz agertzen da.

2. Irakurmenak, irakaskuntzaren arloan kokatzen dugunean, irakasbide edo meto
doa behar du , eta kasik beti interesgune baten menean dago. Horregatik irakurrne
na lantzeko, testu zehatzak eta liburuak erabili beharko genituzke, liburuari gero
eta garrantzi handiagoa emanik.

3. Irakurmenak ikasle eta irakurlearen jarrerak aldarazten ditu, eta, zorionez, onera
ko. Informazioa zabaltzen du, kultur ateak hedatzen ditu eta, honez gainera, egu
nerokotasunari piper pixkat ematen dio.

4. Lanaren zehar aipatu ditudan hiru liburuak neronek aukeratuak izan dira, irakurle
goa ezagutu ondoren. Liburu sailkatuak izan dira eta, honez gain, bakoitzarekin
helburu berezi ezberdin bat lortzeko pentsatuak.

5. Irakurmenaren bidez hizkuntza ikasten da, informazioa aberasten da, eritziak kon
trajartzen dira , konposaketarako ateak irekitzen dira, hitz egiteko gai aproposak
eskuratzen dira. Azken batetan, irakurmena landuz, nor bere buruaren jabetasun
kritikoa egiten saiatzen da.
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