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nere ikasle [ator-jatorrei

Aurten emandako ikastaro labur .baten berri eman nahi nuke artikulu
honetan, interesgarri izan daitekeelakoan berreuskalduntzeko mugimenduan
dabiltzanentzat. Ikastaro honen xedea glotodidaktikaren -hizkuntzen irakas
kuntzaren- oinarri praktiko batzu ezagutaraztea zen, eta Udako Euskal
Unibertsitatearen barruan burutu zen. Berrogeita hamarren bat íkasle matri
kulatu ziren glotodidaktika sailean. Horien artean baziren gazteak eta zaha
rragoak, inoiz irakatsi ez zutenak eta .irakasle saiatuak, euskal irakasleak
eta maisu-andereñoak, eta beste zenbait. AEK-ko irakasleak ugari ziren;
HABE-koak ere ez ziren falta. Nahiko klase handi. eta heterogeneoa zen,
beraz, gehienak sentidu batean edo bestean irakaskuntzaren mundutik hurbil
zebiltzanak bazíren ere. Ikastaroaren enfoke praktikoa azpimarratu zen beti:
ez bait zen proposatzen glotodidaktika disziplina teoriko bat bezala tratatzerik,
trebetasun konkretu baten gisa lantzea baizik. Ikastaroaren bi asteetan zehar,
arratsaldea ariketa praktikoei emana zegoen, zeinetan benetako eskolak, bene
tako ikasleekin ematen bait ziren. Honetarako hamabi iruñear etortzen zitzaiz
kigun txintxo eguneroko euskal eskola hartzera, eta lerro hauetatik beren koo
perazioa eta jatortasuna bereziki eskertu nahi nieke. Era berean, Arturo
Kanpion euskaltegiari eta batez ere Sagrario Aleman zuzendariari eskerrak
eman behar dizkiet, ikastaroaren alderdi hau antolatzeagatik.

l. PLANTEAMENDUA ETA HELBURUA

1.1. Ez da berdina zerbait jakitea (nere izena, artearen historia edo euskal
gramatika, adibidez) eta zerbait egiten (edo zerbaitetan) jakitea (dantzan edo
irakurtzen edo euskaraz, adibidez), Lehen. kasuan, «jakin» aditzak edukin
batez jabetzea adieraztcn. du; bigarrenean, trebetasun (gaitasun praktiko) bat
edukitzea. Zerbait jakitera iristeko, ikasi egin behar dugu; beraz, «ikasi»
aditzak ere bi kontzeptu hauek adieraz ditzake: zerbait, edukin bat, ikastea;
eta zerbait egiten, trebetasun bat, ikastea. Azkenik, irakastean, ikasten laguntzen
dugunez gero, «irakatsi» kontzeptuak ere .bi interpretazioak jaso ditzake, Edu
kin bat Irakastea, .artearen historia adibidez, eta trebetasun bat irakastea,
dantzan adibidez, oso prozesu desberdinak lirateke. Honela bada, edozein gai
irakasteko, guiaren nolakotasuna, edo. eman .nahi diogun enfokea planteatu
beharko genuke, jakiteko edukin bat' ala trebetasun bat (ala biak, eta zer
proportziotan) írakastera goazen. Hizkuntzen irakaslrnntzari dagokionez, esate
baterako, aspalditik onartzen da hizkuntza biziak trebetasuntzat jo behar direla:
hizkuntza irakatsiko dugula, etazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ez dugula hizkunizari buru: zerbait irakatsiko
esanez baieztu izan da printzipio hau askotan. Beraz, hizkuntzen irakaskun
tzaren xedea, hizkuntza berria erabiltzeko gaitasun praktikoa dugu, eta ez

ezaguera teoriko bat.

1.2. Ikastaro honen ezaugarri bat .zera izan zen: irakatsi behar zen gaia,
kasu honetan glotodidaktikako teknikak, trebetasun-gaí bat bezala planteatu
nuela. Bestela esateko, saiatu naiz hizkuntzak irakasten irakasten; ez .naiz, be
rriz hizkuntzen irakaskuntzaren teoriari buruz irakasten saiatu. Hizkuntzen ira
kaskuntza praktíkoak teoria gramatikala ez dagoenik suposatzen ez duen beza
laxe, nere planteamendu honek ere ez du esan nahi disziplina intelektual eta
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akademiko bat ez dagoenik, metodología glotodidaktikoaren teoría eta historia
aztertzen dituena. Baina bi gauzok argi eta garbi bereiziko nituzke. Euskara
irakasteko, bi gauza jakin behar dira, euskara eta hizkuntzak irakasten, eta
biak trebetasunak dira.

1.3. Goazen orain euskararen irakaskuntzaren gaurko problematika konkre
tura. Euskal eskolen demanda lehertu egin da azken urteotan, izugarrizko
hutsune bat sortuz euskalduntzeko medioen aldetík, Positibotzaz hartu behar
da fenomeno hau, jakina, baina ordu berean, problema berriak ekarri ditu,
eta problema hauek konpontzeko premia larria dago. Euskaldunak alfabeta
tzeko premia da hauetako bat. Alfabetatze prozesutik, euskal irakasle berri
asko ari da sortzen, Askotan, oraingo kojunturan, alfabetatze hori, titulu jakin
batzu segurtaturik, nahikoa izaten da euskal irakasle bezala lanean hasteko.
Prozesu honetan, euskal irakasleek behar duten lehen trebetasuna -:-euskaraz
jakitea- kontuan hartua dago; ez ordea, bigarrena, hizkuntzak irakasten jaki
tea, alegia.

1.4. Glotodidaktikaren arloan bertan, bitartean, irakasleen faltaz gainera,
materialen falta ere aipatu behar da. Ahalegin handiak egin dira, eta egingo
dira, euskara irakasteko material berriak eta hobeak sortzeko, Ahalegin horiek
ere beharrezkoak dira, baina ez dute konponduko irakasleen arazoa. Irakasle
on bat materialik gabe molda daitekeen bítartean, irakasle txarra materialik
hoberenekin ere galdu egingo da, esku bat luzatzen ez bazaio. Ez dut materia
len balioa ukatu nahi, bai klaseen kalitatea hobetzeko errekurtso bezala, bai
irakasle lanpetuen eginkizuna arintzeko tresna bezala; baína, azkenean, eskulan
on bat artisauaren lana izaten da, ez lanabesarena, eta berdintsu gertatzen da
hizkuntz irakaskuntzan.

1.5. Gaurko egunean, arazo ekonomiko eta praktikoek beharturik, ezague
raren maila minimoen kontzeptua oso erabilia da. Honela, Europako Kontsei
luak hizkuntzen ikaskuntzarako maila mínimo orokor bat proposatzen du:
Atalase Maila. Euskararen mundu berezian ere, euskara irakasteko eta maila
linguistiko bat eskatzen duten beste lan batzutarako, EGA tituluak horrelako
funtzio bat hartu du praktikan. Berreuskalduntzeko prozesua aurrera erama
teko errekurtso ekonomiko eskasak gorabehera, euskal irakasleak, maila Iinguis
tikotik at, glotodidaktikan ere maila mínimo baten beharrean daude. Maila
mínimo hau definitzeko, herri honen posibílitate eta premia errealetatik abiatu
eta faktore desberdinak hartu behar lirateke kontutan.

1.6. Aztergaí bezala, glotodidaktika modan dago, Euskal Herrian ere, hain
bat linguista eta abar saiatu dira azken bolada honetan arlo honetan zerbait iker
tzen edo idazten. Ondorioz, noiznahi irakurtzen da, euskal liburu eta aldizkarietan,
zer edo zer hizkuntz irakaskuntzaren metodologiari buruz. Ia-ia esan genezake
badugula katixima popular bat: «Hasíeran gramatika-itzulpen metodoa zen; eta
honegatik eta honegatik ona zen, baina horregatik eta horregatik txarra zen.
Gero metodo zuzena etorri zen; eta ona ...», Dirudienez, hauxe da glotodidaktika
pertsona askorentzat gaurregun. Honela planteatuta, edozein irakasle experi
mentatuk nabaritzen du enfokea oso akademikoa eta «hotza» dela; gaia kan
potik ikusten da eta ez barnetik. Zera galdetzen dut nik, hain zuzen: zer balio
praktiko du «katixima» horrek gaitasun mínimo bat lortu behar duen irakas
learentzat? Metodo bat bazegoela ikastcn du, ezaugarri jakin batzurekin, eta gero
metodo horri kritika handiak egin zitzaizkiola, ondorioz metodo berri bat bes
tearen toldan jarri zelarik. Ondoren, berriz ere bigarren metodoak kritika han
diak jaso zituen, eta hirugarren metodo bat sortu behar izan zen... eta abar.
Zein da ondorioa? Lehengo metodoak txarrak zirela? Horrela baldin bada, zer
gatik hainbeste Ian metodo txar horien berri jakiteko? Ez ote litzateke hobe
izango gaurko metodo «onetík» abiatzea?

1.7. Eskema hori aurkezten den bezala, badirudi metodo berri bakoitzak
aurrekoa deuseztatzen zuela, honen printzipio guztiak kolokan jarriz, eta aurre
ra. Egia besterik da, ordea. Metodo guzti horiek, gramatika-itzulpenekotik
hasi eta azken-azkenekora arte, ekarpen praktiko iraunkor batzu izan dituzte.
Askotan, a posteriori, ez ditugu ekarpen positibo horiek metodo konkretu baten



ExperientziakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA73

ezaugarri gisa ikusten, ondoren metodo guztietan erabili izan bait dira, Ekar
penok ondare arrunt bihurtu dira, eta orain inork ez ditu diskutitzen. Eta dis
kutitzen ez direnez gero, lilura gutxi dute aztertzaile akademikoentzat, eta
garrantzi tx:ikia katixima eskematiko horretan, batez ere beraren bertsio la
burrenean. Lan praktikorako, berriz, metatu den ondare arrunt hura da egu
neroko ogia, eta ez eztabaidan dauden puntu «metodologiko» horiek. Baina
ondare komunazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«rnetodo» bat ez delako, ez da agertzen eskeman. «Metodoa»
ez den ondare komun hau, teknika deitzea proposatzen dut, termino hau me
todo terminoari kontrajarriz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

METODOA., -+zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.8. Metodología -.«metodoen» azterketa- espreski baztertu zen ikastaro
minimo honetatik, non oinarrizko teknika batzu irakastea nahi bait nuen, ez
besterik. Horra hor, beraz, ikastaro honen mugak: batetik, praktikoa izan
nahi zuen, ez teorikoa; bestetik, teknikak ikasiko ziren, ez metodoak. Maila
minimo bat Iortzeko saioa izango zen.

2. EGITURA

2.1. Aipatutako maila minimoaren kontzeptua gogoan izanik, ikastaro hau,
experientzia edo froga bezala planteatuta, galdera honi erantzuteko enfoka zi
tekeela iruditu zitzaidan: Zenbat denbora, zenbat ordu behar da euskara ira
kasteko teknika minimo batzu praktikan irakasteko eta ikasteko? Argi ikusten
nuen hori Iortzeko bi fase behar zirela: 1) teknikak ikasteko fasea, eta 2) hauek
lantzeko ariketa praktikoak. Beti minimo horrekin jokatuz, bi astetako ikastaro
osoan, hamabi ordu programatu nituen lehen faserako eta hemezortzi bigarre
nerako. Kontuan hartu behar da, lehen fasean ikasle guztiak elkarrekin daudela,
eta bigarrenean, berriz, ariketa praktikoetan alegia, banaka aritzen direla. Hala
ere, lan praktikoa askoz intentsiboagoa da ari denarentzat.

2.2. Funtsezk:o eskema gorabehera, onuragarri iruditu zitzaidan, beste maila
batean, beste gai orokorrago batzu ere sartzea programa aberasteko. Alde ba
tetik, normala da ikasleek gai horiek ezagutzeko edo gutxienez ukitzeko inte
resa izatea; bestetik, ikastaroa batipat irakasle berriei zuzendua bazegoen ere,
jabetzen nintzen lehen aritutako irakasle batzu ere agertuko zirela, nork bere
interesa ekarriz. Beraz, hirugarren konponente bat antolatu nuen: beste ·pertso
na batzu etorriko zitzaizkigun metodoei buruz edo materialei buruz edo beste
edozein aspektu bereziri buruz hitzegitera. Konkretuki, hiru hizlari lortu ni
tuen: Alberto Gabika etorri zen AEK-ko didaktika taldeko batzurekin, Hormi
rudien aurkezpena egitera; Teresa Marba-k, katalan irakasleak, katalanarekin
Iandu diren bide batzu azaldu zizkigun; eta Erramun Baxok metodo desberdi
nez eta bereziki komunikazio ikasbideaz mintzatu zitzaigun. Beste hizlari bat
ere etortzekotan zen, baina azkenean ezina gertatu zitzaion. Nere aldetik,
ahaleginak egin nituen norbait umeekiko glotodidaktikaz mintzatzera etor ze
din, baina alferrik.

2.3. Ikastaroaren programa osoa honelaxe zen:
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GOIZETAN:

Asteartetik ostiralera, uztailak 19-22: TEKNIKAK.
Asteartea, 19: Oinarrizko Mekanika.
Asteazkena, 20: Egoerak.
Osteguna, 21: Ariketa Motak.
Ostirala, 22: Beste Arazo Batzu.

Astelehenetik ostegunera, uztailak 25-28: METODOAK.
Astelehena, 25: Hormirudiak (Alberto Gabika eta taldea).
Asteartea, 26. Bide eta Experientzia Batzu (Teresa Marba),
Asteazkena, 27: Komunikazio Ikasbidea (Erramun Baxok).
Osteguna, 28: (inor ez zen etorri).

ARRATSALDEETAN:

Astearte 19-tik ostegun 28-ra: ARIKETA PRAKTIKOAK.

2.4. Klasearen funtzionamendua explikatzeko, has gaitezen lehen egunetik,
astearte 19-tik. Goizean, teknikei buruzko lehen ikasgaia eman nuen, hiru ordu
tako klase batean. Nere azalpenez aparte, ikasleek beren artean lehen prakti
katxo batzu egiteko aukera izan zuten. Klasearen amaieran, fitxa batzu banatu
nituen ikasleen artean. Fitxa bakoitza irakatsi behar zen puntu konkretu bati
zegokion, eta fitxa jasotzen zuenak puntu hori eman behar zuen arratsaldeko
praktika-klasean, goizean ikasitako teknikak aplikatuz. Berdin egin genuen le
hen astean zehar, Lehen eguneko fitxa bakoitzak bi, hiru edo lau minututako
lana besterik ez zuen ematen; baina puntuak gero eta luzeagoak egiten ziren
astean zehar, eta ostiralerako punturik gehienak hogei minututakoak ziren.

EGUNA: asteartea, uzt. 19
ZENBAKIA: 3
DENBORA: 2 min.

PUNTUA: LiburuazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

Boligraj oa da.

Papera

PAUSOAK: Sustituzio ariketa
SUJERENTZIA: Estimulu beza
zala, gauza errealak erabili (au
rreko irakasleek erabilitakoak).
Estimulu bakoitzarekin batera,
Zer da? esan.

EGUNA: osteguna, uzt. 21
ZENBAKIA: 6
DENBORA: 10 min.
PUNTUAK:

1) Ondoko elkarrizketa klase
aurrean aurkeztu eta ira
katsi:

A: Kaixo, Mikel.
B. Ez naiz Mikel!
A: Nor zara ba?
B: Koldo naiz.
A: A, barkatu, Koldo!
B: Lasai, lasai!

2) Elkarrizketa ariketa.

EGUNA: asteazkena, uzt. 20
ZENBAKIA: 11
DENBORA: 7 min.
PUNTUAK:

1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMahaian.
Aulkian 1 daga.

l
liburua?

Non daga boligraioa?

PAUSOAK: Betikoak. Lehen
puntuan, zuk zeuk egíngo ditu
zu galderak: Non daga boligra

foa? etab. Amaitzeko, binaka
ariketa bat.

2)

EGUNA: ostirala, uzt. 22
ZENBAKIA: 3
DENBORA: 20 min.
PUNTUAK:

1) Birpasatu daga eta daude.

2) nago eta zaude irakatsi.
3) Birpasatu doa eta doaz, da

tar eta datoz:
4) Irakatsi noa eta nator,

zocz eta zatoz.

FITXA BATZU



Ex perietüziakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bigarren astean, praktika-klaseek jarraitzen zuten egunero lehen astean be
zala, baina honen programaketa neuk egin beharrean, ikasleei agindu nien
prestatzea: programaketa, «fitxen» edo lanaren banaketa eta klaseak berak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. EDUKIA

3.1. Ikastaro honetan, irakasteko lan-modu konkretu bat irakasten saiatu
nintzen. Hala ere, ez zen inoiz sujeritu nahi hori lan-modu bakarra zenik,
behin eta· berriz seinalatu bait nuen jarrera dogmatikoak baztertu behar di
rela. Lan-modu konkretu bat irakatsi nuen, trebetasuna lortzeko biderik prak
tikoena hau delako eta oinarri bat, base minimo bat, ematen duelako. Modu
bat behin ikasiz gero, besteak erraz ikas daitezke. Bestalde, oinarri hau ez
da metodo bat izango, teknika bat baizik, metodo desberdinei molda dakie
keena gainera. Horretarako erabili dudan teknikak, edo teknika multzoak, ez
du izen berezirik; elementu asko oso ezagunak <lira, eta ez «sistema» honen
ezaugarri bereziak. Nolabait izendatu behar balitz, hala ere, agian «elizitaketa
eta egoera» teknika dei liteke, bi ezaugarri aipatuz.

3.2. Teknika konkretu hau besteetatik bereiztea baino interesgarriago da
zenbait printzipio orokor eta funtsezkotan oinarritua dela konturatzea, hala
nola aktibitatearen printzipioa (klaseak aktiboa izan behar du, ez pasiboa),
hitzegitearena (ikasleek asko hitzegin behar dute), ulertzearena (inportantea
da ikasleek entzundakoa eta esandakoa globalki ulertzea), edo interakzioare
na (ikasleek ikasitako hizkuntza interakzioan edo komunikazioan erabili behar
dute). Irakaslearentzat, printzipio hauek abstraktuan konprenitzea ez da nahi
koa; bide konkretuak behar ditu eguneroko praktikan aplikatzeko. Printzi
piootan oinarritutako telmika konkretu bat ikasiz, printzipioez benetan jabe
tuko da. Gero irakasleak irizpide batzu izango ditu beste teknikak baloratzeko.

3.3. Lehen egunean, hasieratik hasita, teknika hau osatzen duten pausorik
xeheenak irakatsi ziren; hauei «oinarrizko mekanika» deitu nien. Benetan oso
gauza sinpleak ziren egun honetan landu genituen gehienak, hala nola elemen
tu linguistiko baten ·aurkezpena (irakasleak liburu bati heldu eta Liburua da
esaten dio klaseari), errepikaketa (ikasle batek Liburua da esan ondoren, ira
kasleak berriz esateko eskatzen dio), eta zuzenketa (ikasleak gaizki esaten
duenean zer egin behar den). Beste elementu mekaniko bat ere irakatsi nuen,
hain ezaguna ez <lena, baina teknika honen oinarria <lena, «elizitaketa» deitzen
diodana (ingelesez eliciting edo elicitation). Azkenik, ariketamotarik sinpleen
eta mekanikoenetariko bat, sustituzio ariketa, irakatsi zen. Gai hauek, eta ha
sieran eman nuen ingelesezko demostrazio txiki batek, bete zituzten lehen hiru

orduak.

3.4. «Elizitatu» (ingelesez to elicit) aditzak esaneraztea edo mintzaraztea,
esan nahi du, informazioa edo nahi <lena norbaitengandik =-gure kasuan ikas
learengandik=- lortzea. Ikastaro honetan, lehen egunetik aurrera, erregela hau
eman zen: lkasleari inoi: ez esan, berarengandik elizita dezakezuna. Hau
da, beti hobe izaten da ikasleak berak zerbait esatea, irakasleak ikasleari esa
tea baino, eta dotrina hau 3.2.-an aipatutako printzipioekin konformatzen da,
alegía, aktibitatearen, hitzegitearen, ulertzearen eta interakzioarenarekin. Oro
har, zerbait esaten duena aktiboagoa da, zerbait aditzen duena baino. Gauza
hori esatean, ikasleak hitzegiten du; bestela, irakasleak bakarrik hitzegiten
du. Zerbait esateko, ikasleak zerbait ulertu behar du (elizitaketan errepikatze
hutsa ez bait .da onartzen); beraz, ulermen globala segurtatzen da. Azkenik,

elizitaketa interakzioa da.

3.5. Lehen egun honetan, oinarrizko mekanika hauek katea sinple batean
lotzen ikasten zen. Ahal delarik, aurkezten den guztia elizitatuko da. Nolanahi
ere, aurkeztutako gauzak ongi eta garbi entzun behar <lira, ikasleek asimilatu
ahal izateko. Gainera, aurkeztu eta berehala, ikasleak gauza berri hori esaten
saiatzeko aukera behar du; honetarako errepikaketaren fasea daga. Bere saioa
egitean, ikasleak zuzen esatea .lortu duen jakin nahi du, eta honetarako zuzen-
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keta erabiltzen da. Azkenik, zenbait gauza berri Iehen aldiz ikasiz gero, susti
tuzio ariketak edo bestelakoak erabiltzen <lira gauzok mekanikoki pixka bat
lantzeko ahantzi baino .Iehen,

3.6. Bigarren egunean, egoeren erabilpena aztertu genuen, eta hau izan
zen ikastaroaren gairik interesgarriena eta estimulagarriena ikasle askoren
tzat. Remen, lehen egunean Iandutako mekanikak berak era sofistikatuago
batean jokatu ziren; nolabait esateko, taktikatik estrategiara pasatu ginen.
Oraindik ere elizitaketaren prozedura funtsezkoa da. Helburua egitura Iin
guistiko edo beste kontzeptu bat irakastea da; egitura edo kontzeptu hori
ikasleengandik atera behar da. Azpimarratu behar da elizitaketa ezin dela
inoiz mekanikoa izan. Adibidez, inesiboaren: atzizkia elizitatzeko, ez du balio
Non daga Aitor? galdetzeak, Zergatik? Non galderak rnekanikoki forma ine
siboa exijitzen duelako erantzunean, eta hau hain zuzen non hitzak berak inesi
boa daramalako. Beraz, galdera horrekin irakasleak berak ematen dio ínesíboa
ikasleari, ez dio ikasleari ateratzen. ·

3.7. Kontuan harturik, gainera, egitura bat elizitatzeko ikasleek ezagutzen
dituzten egiturak bakarrik erabil ditzakegula prozesuan, konplikatu samarra
izan daiteke nahi dugun egitura elízítatzea, baina ez ezinezkoa; behar diren
elementu bakarrak imajinazioa eta praktika <lira (zenbat eta praktika gehiago,
hainbat eta imajinazio gutxiago). Edozein bidez balia gaitezke elízitaketa lor
tzeko; bide emankorrenetako bat egoera da. Egoera bat asmatzen dugu,
zeinetan xede-egitura naturalki erabiliko bait da. Egoera normalean irakasleak
aurretík asmatzen du; hala ere, ahal den neurrian ikasleek kontatuko eta
osatuko dute, horretarako irakasleak elizitaketaren teknika darabilelarik. Hau
oso teknika bizia da; egitean, bizitasuna aise sumatzen da, baina explikatzean,
hil egiten da nonbait, txistearen antzera, zeinek grazia handia izan bait dezake
kontatzerakoan, baina explikatutakoan gatz guztia galtzen bait du. Beraz,
egoeraren teknika hau ezagutu nahi duenari, datorren urteko ikastarora etor
tzeko sujerituko nioke berak ikus dezanl

3.8. Teknika honen demostrazio eta azalpena ikusita, ikastaroko ikasleak
lanean hasi ziren beren egoerak asmatzen, prestatzen eta elkarren aurrean
aurkezten. Martxa eder bat harrapaturik, konturatu ginen denbora gutxiegi
gelditzen zela puntu hau nahi adina lantzeko, hain zen handia klasearen entu
siasmoa! Beraz, programa aldatuz, hirugarren egunean jarraitu genuen -pauso
horretan. ·

·3.9. Beste zenbait gai aipatu ziren hirugarren eta laugarren egunetan tek
nika hauek osatzeko edo ikuspegi zabalago batean kokatzeko, hala nola ari
keta-mota desberdinak, idaztea, gramatika, textuak eta funtzioak. Ageri de·
nez, konponente honen ordu eskasetan (hamabi bakarrik), hainbat eta hainbat
gauza, aipatzea merezi zutenak, edo ezin ziren ikutu edo askoz Iaburkiago
tratatu behar ziren.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. ANTOLAMENDUZKO ARAZOAK

4.1. Antolamenduaren aldetik, ikastaroa hasi eta gero aurkitu zen Iehen
arazoa ikasleen kopuruarena zen. Hain zuzen, uste baino ikasle gehiago rna
trikulatu ziren, UEU osoan ez bait ziren beste sail batean gurean adina ikasle
apuntatu, eta honek adierazten du, dudarik gabe, premia eta demanda bizi
bat badagoela honelako zerbait egiteko. Kopuru hutsaz gainera, beste proble
ma bat klasearen heterogeneotasuna zen, beste nonbait aipatu dudanez.

4.2. Ikastaroaren funtzionamendua planifikatzean (ikus 2.4.), askoz talde
txikiagoarekin kontatu nuen; konkretuki, hamabosten batek parte aktiboa
hartuko zutela arratsaldeetako ariketa praktikoetan pentsatu nuen hasieran,
baina hogeita hamarrek altxatu zuten eskua. Larritasun honek erremedio ba
tera behartu gintuen, klasea taldeka banatzera alegia. Iruñetik etorri ziren
euskal ikasleak hamabi ziren, eta hauek bi taldetan banatzea erabaki genuen;
horrela, ikastaroko ikasleak ere bi taldetan banatu ahal izan genituen, ee-taldea
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eta B-taldea osatuz; hirugarren talde bat, «ikusentzuleena», arratsaldeetako
praktiketan parterik hartuko ez zutenek osatu zuten. Azkenean, beraz, klasea
honela banaturik gelditu zen: a-taldea, 13; B-taldea, 13; ikusentzuleen tal
dea, 21.

4.3. Honela taldekatuta, klaseak honelaxe funtzionatu zuen. Goizeko kla
seetara guztiak etortzen ziren. Arratsaldeetan, berríz, bi gela erabiltzen geni
tuen, eta talde bakoitzak, ikusentzuleetatik at, arratsaldeetako programa osoa
betetzen zuen. Hau da, fitxak (2.4.) duplikatu egin ziren. Irakasle bat falta zen
talde desberdinak ordu berean eramateko, eta hau konpontzeko talde bakoi
tzak arduradun bat izendatu behar zuen ikasleen beraien artetik.

4.4. -Arratsaldeko klase bakoitzaren ondoren, irakasle-íkasleen lanari kriti
ka puntualak egin behar zitzaizkion. Arratsaldeetako saioak ez luzatzekotan,
hasieran kritikaldi hauek biharamun goizean egiten genituen, gai berriari ekin
baino lehen, baina laster konturatu ginen askoz hobe zela arratsaldean bertan
egitea, eskola eman eta berehala. Beraz, hirugarren egunetik aurrera, horre
laxe egin genuen. Lehen egunetan, kritika hau neuk egiten nien irakatsi zu
tenei; baina laster deskubritu nuen beraiek beren burua kritikatzeko gai
zírela, eta .honela autokritikaren prozedura normalizatu genuen.

4.5. Beraz, espontaneoki edo kojunturaren eraginez klasea taldekatu eta
gero, taldeok funtzionamendu autonomo baterantz joan ziren egunez egun,
eta bigarren asterako, euskal eskolen programaketa ere beraien eskutan
utzirik (2.4.-ean esan bezala), haien autonomia erabatekoa zen. Hau da, talde
bakoitzean, arduradun baten gidaritzapean, eskola programatu, banatu, pres
tatu, eman eta azkenik kritikatu egiten zen, irakaslearen interbentziorik gabe.
Hau oso baikorra da, irakasle horiek gauza direla frogatzen bait du klase bat
beren gain hartzeko, oinarri batzurekin beren eskolak prestatuz eta funtzio
natzen duten teknika batzurekin emanez. Agian, estualdi batean, programa
keta primitibo bat sortzeko ere kapaz izango lirateke, ikastaroaren helburua
hau ez bazen ere.

5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAONDORIOAK

5.1. Ikastaroaren amaieran, bilera bat egin genuen experientzia baloratze
ko eta gerora begira iritzi batzu elkarri eskaintzeko. Bildu ziren guztiak ados
zeúden ikastaroaren experientzia baikorra izan zela eta hurrengo urtean erre
pikatzéak mereziko zuela. Ikastaroan irakatsi nahi izan ziren oinarrizko tek
nikak ikasi egin ornen zíren, eta tekníka hauek baliagarriak iruditzen zitzaiz
kien ikasleei.

5.2. Era berean, espero bezala, zenbait oztopo ere aurkitu izan ziren lehen
experientzia honetan. Adíbidez, klasearen handitasuna izan zen problema bat,
talde txikiago .batentzat asmatua bait nuen ikastaroa, eta hainbeste ikasle
rentzat soluzio inprobísatu bat -bilatu behar izan bait genuen. Hurrengo ba
tean, talde desberdinetan aritzeko, egitura bat eta laguntzeko pertsonal gehia
go prestatu beharko lirateke, beraz.

5.3. Klasearen konposizio heterogeneoa ere aipatu beharrekoa da. Ikas
taro hau ikasle-mota jakin batentzat pentsatua zen bitartean, agertu zirenak
=-beraz, glotodidaktikazko ikasketa bat egiteko gogoa zutenak- ez ziren de
nak mota horretan sartzen. Bestalde, aurtengo ikasle askok, ikastaro hau bu
katu ondoren, datorren urtean bigarren ikastaro bat egin nahi luketela adiera
zi zuten, baina, .jakina, gaiarekin aurrera jarraituz eta ez gauza bera errepi-
katuz. -· · · ·

5.4. Ikastaroko denbora ando aprobetxatua izan zen galdetzera eraman
gintuen honek. Lehen konponenteari zegokionez, hau da, oinarrizko tekníke
nari, batzuren iritziz denbora gutxiegi izan genuen, eta inola ere ez denbora
gehiegi, askorentzat hauxe bait zen ikastaroaren atalik gai:'rantzitsuena. Ari
keta praktikoeí zegokienez, baziren iritzi desberdinak: batzurentzat ariketok
ikastaroaren benetako mamía ziren bitartean, beste batzurentzat ez zíren be-
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harrezkoak. Hala ere, gehienok bat gentozen ariketarik gabe ikastaroak balio
handia galduko zuela. Zenbaiti, ordea, iruditzen · zitzaion ariketak luzeegiak zi
rela eta astebeterekin nahiko izango genuela. Beharbada, zalantza hau kon
pontzeko esan liteke pertsona batzurentzat praktika gehiago behar dela teknika
edo trebetasun bat asimilatzeko, eta besteentzat gutxiago. Hirugarren konpo
nenteaz ere, bigarren astean etorri ziren hizlariez alegia, iritzi desberdinak
zeuden: batzurentzat probetxugarriak izan ziren, beste batzurentzat ez hain
beste. Agian hurrengo batean, eskola horiek hobeki programatuz eta koordi
natuz, koherentzia garbiago bat lortzeko, baliagarriagoak bihurtuko Iírateke.

S.S. Ikasleen kopurua eta behar desberdinak ikusirik, plantea daiteke, eta
planteatu genuen, ez ate zen komeniko beste urte batean ikastaroa bitan ba
natzea, Glotodidaktika I eta Glotodidaktika II sortuz. Posibilitate honek bes
te hainbat arazo ekarriko lituzke, jakina, eta ez genuen astirik bileran arazook
zehazki tratatzeko, artikulu honetan ere tokirik ez dugun bezalaxe.

S.6. Aipatutako bileran, azkenik, batzuk erabaki genuen lantalde íraunkor
bat sortzea, irakasle eta ikasleek osaturik, atal honetan azaldu ditudan ara'
zoak aztertuz eta elkarrekin datorren ikastaroa prestatuz urtean zehar bil
tzeko. Beraz, experientziaren berri gehiago jakin edo UEU-ko Glotodidaktika
Lantaldearekin harremanetan jarri nahi lukeenak, dei diezaiola, mesedez, Alan

King-i, Donostiara (943) 218318.

Alan King

Hízkuntz írakasleentzat
íkastarozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbat

Joan den uztailean Lakuntza Ikastetxeak ingeleseko irakasleentzako meto
dologi ikastaroa antolatu zuen Donostian. Guk ehun ordutako ikastaro hau
egin genuen, ingeles irakaskuntzan erabiltzen den zenbait teknika euskararen
irakaskuntzan aplika daitekeen ikusteko.

Ingeleseko irakasleek irakasten hasi aurretik egin behar duten oinarrizko

metodologi ikastaroa izan da hau.

Artikulu honetan ikastaroan emandakoaren laburpena azalduko dugu eta
ondoren, gure ustez, eguneroko klasea programatzerakoan lagungarri izan dai

tekeen zenbait material.

1. IKASTAROAREN LABURPENA

Ikastaroa bi zati nagusitan banatuta zegoen:

a) Goizean irakaskuntzari dagokion teoriari buruzko klaseak.

b) Arratsalclean goizean ikasitakoa praktikatzen zen, benetako klaseak

emanez (Teaching Practice).

A.-TEORIA

Emandako programa hauxe da:

1.~Hizkuntzen irakaskuntzan egon diren korronte nagusien azalpena eta
azterketa: Skinner, Chornsky eta Hyrnes batez ere.


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	Glotodidaktikaren dídaktika: 
	l. PLANTEAMENDUA ETA HELBURUA 


	Page 3
	Titles
	72 
	Experienisiak 


	Page 4
	Titles
	Ex perientziak 
	73 
	METODOA., -+ 
	2. EGITURA 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	Experientziak 
	l liburua? 


	Page 6
	Titles
	Ex perietüziak 
	75 
	3. EDUKIA 


	Page 7
	Titles
	76 
	Experientziak 
	4. ANTOLAMENDUZKO ARAZOAK 


	Page 8
	Titles
	Ex perientziak 
	77 
	5. ONDORIOAK 


	Page 9
	Titles
	78 
	Ex perientziak 
	Hízkuntz írakasleentzat 
	1. IKASTAROAREN LABURPENA 


	Titles
	Titles
	Images
	Titles
	Images
	Titles
	Titles
	Titles
	Tables
	Images
	Titles
	Titles












