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MIKRO ALA MAKRO.
Begi bistan dago hizkuntza bat ikas

teko, beste edozein arlotan gertatzen
den bezala, ENTZUN-ERANTZUN ar
loarekin hatera MAKROHIZKUNTZA
REN erabilera dela helburu nagusia.
(Makro hizkuntza = bizitzako hainbat
egoeratan hizkuntza normalki erabiltze
ko trebetasuna), MIKROHIZKUN
TZAREN erabilera (hizkuntza baten
elementuen eta beraien konbinaketa po
sibleen ikasketa) helburu horretarako
medioa besterik ez da.

Mikrohizkuntzaren ikaste-maila ma
krohizkuntzarena baino errazago ebalua
daitekeelako, bada joera nabarmena en
tzun-ulertu prozesuaren ebaluazioa «au
kera ezazu erantzunik egokiena» edo
«egia ala gezurra» terminoetan jartzera
eramaten gaituena. Dudarik gabe, ze
haztasun batzuren ulertzea oso inpor
tantea izan daiteke entzute-prozesuan,
hada galtzeak blokaje kognoszitibo eta
emozionala ekar bait dezake, horrela
mintzatzera bultzatzen gaituzten esti
muluak minimizatuz.

Bestalde, badira ikasleak entzun-uler
tu prozesua ia heuristikoki (hau da, be
rez, naturalki) gainditzen dutenak, ia
hasieratik makrohizkuntzarekin fami
liarizatzen dircnak. Eta horientzat,
agian, denbora galtze hutsa izango litza-

teke mikrohizkuntzaren prozesu osoa
jorratzea.

Baina ikaslerik gehienek pausoz pau
so garatze-prozesuan ihardun behar du
tenez gero, beraien beharrak dira nagu
sienak ikasketa logiko baten plangintza
egiterakoan. Dena den, azkenengoentzat
ere egoera errealistetarako baliagarri
den ulermen funtzionalak izan behar du
kriterio nagusia. Arrazoi honengatik,
entzun-ulertu ariketek BAKARKAKO
ARIKETAK behar dute izan, ikasle ba
koitzak bere maila pertsonalari eta bere
erritmoari jarraitzen diolarik.

ARIKETA-SERIEA ESKAINI ON
DOREN, AHALIK ETA GEHIEN
ERREffiJETATU BEHAR DA IKAS
LE BAKOITZAREN ERRITMOA.
OSO INPORTANTEA DA BAKOI
TZAK BERE DENBORA HARTZEA.
Eta hori da, nire ustez, hizkuntz labo
rategiko ariketetan erabili behar den
lehenengo kriterioa. Bigarrena, berriz,
lehenengoa bezain inportantea, hauxe
da: MIKROHIZKUNTZAKO ARI
KETA OROK MAKROHIZKUNTZA
RAKO GARAPEN NORMALA BE
HARKO LUKE.

Hasierako printzipio horiek eman
ondoren, bigarren puntu hori jorratu
beharko genuke. Mikrohizkuntza zubia
izanez eta makrohizkuntza lur irmoa,
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experientziak diosku igarobidea gaindi
tzeko pausoa ez dela bultzadarik eta
laguntzarik gabe ematen. Ikasle askori
atseginago zaio .zubían geratzea egiazko
komunikazioaren babesik gabeko auto
norniari aurpegi ernatea baino.

Pauso hori ematearren, beren burua
renganako konfidantza eta segurantza
finkatzeko aukerak eskaini behar zaiz
kie. Beste hitz batzutan esateko, ikasle
asko eta asko lasaiago <laude egitura
tutako ariketaren babesean, hortik ate
ratzeko beldur gorria dutelarik, Men
peratzen dituzten hizkuntzaren elemen
tuen konbinazioak erabiliz ikasi behar
dute gure ikasleek beren intentzio per
tsonalak adierazten, Honek zera esan
nahi du (eta hau ízango litzateke hiru
garren oinarria): HIZKUNTZA BATE
TAN EGITEN DEN AURRERAPE
NA AUSARDIAREKIN LOTURIK
DAGOELA.

Ausardia horrek, berriz, lehen aipa
tutako konfidantza eta segurantzarekin
izugarrizko zerikusia du. Beste hitzetan
esanda: HIZKUNTZA, AHALIK ETA
GEHIEN, BESTEREKIKO HARRE:
MANETARAKO J?LANIFIKATU BE
HAR DA, GIZA-SETTING BATETA
RAKO.

Hizkuntz Iaborategiko ariketa hauek
entzun-erantzun REALISTA eta LOGI
KOA lortu behar dute; besteren hiz
kuntza ulertzen ez bada, kornunikazioa
bide bakarreko kale frustratzaile bihur
tzen bait da. Honen ondorioa hau da:
nahiz egituratuak nahiz desegituratuak
izan, ikasleek besteei interes haundiko
mezua adierazteko aukera eskainiko die
ten situazio errealak behar dituzte. ·Eta
laugarren printzipio honek, aipatuberri
dugun honek, hizkuntz laborategiko ari
ketarako ere hallo du.

Maslow-ek irakasten digun bezala,
indibiduo bakoitzak badu bete behar
dituen nezesitateen hierarkia, nezesita
te fisiologikoetatik hasi, segurantza,
jabetasun, estimu eta self -osakuntzarai
no. Guzti hauek edozein taldetako ha
rreman konplexuetan erreflejatzen <lira,
eta egiazko harremana indibiduoaren
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nortasunaren sakonetik jaiotzen denez
gero, hori motibatzeko baliagarri diren
situazioak mamitu behar dita.

Honako hauetan banatuko genituzke
situazioak:

1. Harrernan sozialen sorrnena eta
mantenua.

2. Bakoitzaren erreakzioak adieraz
tea.

3. Situazio problematikoetatik ate
ratzea.

4. Informazioa eskatzea eta ematea.
5. Zerbait egiten ikastea eta irakas-

tea.
6. Telefonoz hitzegitea.
7. Ideiak diskutitzea.
8. Bakoitzaren lorpenak adieraztea.

Arlo honetan Francis A. Cartier-ek
egin ditu, bere taldearen laguntzarekin,
saiorik interesgarrienak. «Situazio kase
teak» deitzen ditu eta hizkuntz labora
tegietarako prestatu ditu, ikasleek nahi
bezainbat bider landu eta errepika di
rzaten.

Ikasleek beraiekin garbi aski mintza
tzen ad diren pertsonen ahotsak entzu
ten dituzte. Kaseteko solaskideek beren
izen propioz elkar deitzen dute, eta
ikasleak berehala konturatzen <lira eza
gutzen dituztela eta beraiekin mintza
tzen ari direla. Ariketa-praktikan, ikusi
ko dugun bezala, hutsuneak uzten <lira,
ikasleek beren ROLA bete dezateri.

Elkarrizketek ongi tajutuak egon be
har dute, nolabait ikaslearen askatasu
na irakasleak aurrez markatutako ildoe
tatik joan dadin. Horregatik, beren
erantzunak grabatu ondoren, ikasleek
nahi hainbat bider berrentzuten eta ber
grabatzen dute, beren rolarekin zeharo
konforme geratu arte. Horrela, ikaslerik
beldurtienei ere aukera eskaintzen zaie
egiazko komunikazioan ihardun daite
zen. Ariketa hauetan, noski, ikasleari
ez zaio zuzenketarik eskaintzen, zintan
behintzat.

Honako hau da Cartier-ek eskaintzen
duen elkarrizketa horietako bat. Azpi
markatutako esaldiak jadanik grabatuta
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daudenak dira. «BLIP» batek adieraz
ten dio ikasleari noiz tokatzen zaion
mintzatzea.

Ikasleari zinema edo teatro baten ar
gazkia edo marrazkia eskaintzen zaio,
filmearen izena eta saioen orduketa gar
bi agertzen direlarik. Grabatutakoa en
tzun ondoren, ikasleak ideiari jarraipen
logikoa emango dion esaera-tipoa adíe
razi behar du. Hona hemen aukera po
sible bat.

PAULO ETA DABID-EK ZURE
KIN TOPO EGIN DUTE ZINEMA
BATEN AURREAN.

PAULO:
Kalxo, zer zabiltza? Hau ikusteko

asmoa al duzu?

IKASLEA:
- Bai, nahiko ona dela esan didate.
- Ez, kafea hartzera noa.
- Bai, ez dut beste zereginik.

DABID:
Nlre arrebak izugarri ona zela esan

zidan.

PAULO:
Egitan, nik ez dakit ezer. Eta zule?

IKASLEA:
- Nire lagun batzuk ikusi dute.
- Ez, nik ere ez dakit ezer.
- Ez, ezta aditu ere.

DABID:
Ez dugu presa handirik. Zerbait bar

tu nabl al duzu, Paulo? Kafea?
PAULO:

Ez da ideia txarra. Baina zer ordutan
hasten da burrengo saioa?

IKASLEA:
- Hamar minutu barru, uste duda

nez.
- Zazpietan, hemen dioenez.
- Oraintxe bertan.
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Aurkeztu dugun ariketa hau makro
hizkuntzarakoa denez gero, mikrohiz
kuntzako ariketa-rnultzo baten ondoren
joango litzateke, erabiltzen ditugun egi
turak ongi zaintzen eta mailakatzen di
tugularik.
Beste makrohizkuntz ariketa asko

egin daiteke hizkuntz laborategi bate
tan eta aukera bat eskaini nahi genuke.

A.-IDENTIFIKAPEN-ARIKETAK
l. Abestiak eta poemak entzutea,

entzutearen atseginagatik.
2. Ikusiko diren bideo-filmen soi

nuaren grabaketa entzutea.

B.-IDENTIFIKAPENA ETA
HAUTAKETA,
MEMORIZAZIORIK GABE

1. Hizketa erraztu dezaketen dialo
goak entzutea.

2. Jadanik irakurri diren istorioak
entzutea, orijinaletik egiten ditugun
barianteen aurrean erreakzioren bat edo
beste eskatuz.

3. Aurrez ikasitako dialogo baten
barianteak dituen elkarrizketa entzutea.

4. Ikusmenak parte hartuz:
a) Diapositiba-projekzio baten des

kribapena entzutea.
b) Marrazkiz osaturiko istorioa en

tzutea.
5. Ekintza fisikoak medio direlarik

(eskuak, boligrafoak, liburuak, klario
na, etab.).

Ariketa honi agintaldia lantzeko oso
egoki deritzot, batez ere agindua bete
ondoren, egin denaren arrazoia ematera
bortxatzen badugu ikaslea. Esate bate
rako:

«jar ezazu eskuína mahai gainean.
Orain jar ezazu ezkerra eskuinaren gai
nean! !!»

«Non (daga) (jarri duzu) (jartzeko
esan dizut) ... eskuina? Zein esku dago
bestearen gainean (azpian) ... ? Ikus al
dezakezu? ... »
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D.-IDENTIFIKAPENA ETA
HAUTAKETA GIDATUA, EPE
LABUR EDO LUZE
BATETARAKO
MEMORIZAZIOAREKIN

l. Elkarrizketa zuzendua. Esate ba
terako;

Irakasleak: bi pertsonaia zarete (zu
eta Nikolas). Zuk galdetu behar diozu
Nikolasi nora doan eta berak bazkaltze
ra doala erantzungo dizu.
- Nora zoaz?
- Bazkaltzera noa.
2. NOR DA? ZER DA? NON DA

GO?, irakaslea zer ari den deskribatzen
asmatuz. Eta alderantziz: irakasleak
pertsona, toki edo gauza baten izena
eman ondoren, izaki horren deskribape
na osatzea,

3. Diktaketa: ikasleek entzuten du
tena errepikatu eta grabatu egiten dute
idatzi aurretik,

4. Ikasleek aurrez entzuten dituzte
galderak, Orduan textua entzuten dute
eta gero, berriro ere galderak entzun
ondoren, erantzuna ematen diete.
5. Diapositibetan eta telepantailan

eskaintzen zaie aurretik entzundako is
torioaren kontaketa.

6. Misterio-istorio baten entzunal
dia. Bukaera ematen ez zaienez gero,
ondorio posibleen eta egindako aukera
ren arrazoien grabaketa.

7. Interpretapen-lana.
8. Textu baten berreginketa: textu

bat entzuten dute; notak hartu eta ge
ro, nota horiek medio, textua berrosa
tzen dute.

Guzti horiek makrohizkuntzarako
ariketak dira.
Jo dezagun orain ariketa horien oi

narri den MIKROHIZKUNTZAren
plangintza batetara. Ez gara sartuko de
duktiboa (aurrena grarnatika adierazi
eta gero egiturak landu) ala induktiboa
(eredu batzu funtzionamenduan ikusi
eta gero egitura gramatikala aurkitu)
izan behar duenaren eztabaidan, norma-
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lean egitura bakoitzari dagokion joera
aukeratu beharko bait dugu.

Beren funtzioa PRESTATZAILEA
RENA da: makrohizkuntzarako bidea
jorratu behar du. Ariketak HIRU edo
LAU fasekoak izan daitezke.

Esate baterako:

Hiru [asekoa:
Irakasleak: - Ekarri al zenigun

Atotxarako sarrera?
- Ez (blip).

(isilunea)
Ikasleak: - Ez, ez nizuen ekarri

Atotxarako sarrera.
Irakaslearen konfirmazioa: - Ez, ez

nizuen ekarri Atotxarako sarrera,

Lau [asekoa:
Hori herbera + irakaslearen errepi

katzea: Ez, ez nizuen ...
Edozein ariketak, gutxien-gutxie

nean, hiru fasekoa izan behar du, lau
garrena eranstea ariketaren zailtasuna
ren baitan dagoelarik, Grabatu aurretik
egin behar da aukera,

Hori esan ondoren, hizkuntz labora
tegietako ahozko ariketak normalki
bost arlotan sailka daitezkeela, edo sail
katzen direla, adierazi beharko genuke.

1. Errepikatze-ariketak.
2. Sustituzio-ariketak.
3. Bihurketa edo konbertsío-arike

tak.
4. Esaera-aldaketak edo modifika

zioak.
5. I tzulpenak.

1.-ERREPIKATZE-ARIKETAK

Ariketa hauetan, manipulatu nahi
den egitura daukan esaldi-eredua es
kaintzen du irakasleak, eta ikasleak esal
dia errepikatzen du tonua eta ahots-ín
flexioak errespetatuz. Ez <lira aurkez
pen materiala baizik. Eta zera eduki be
har da buruan: errepikatzea luzea eta
iraunkorra izan arren, ikasleak oso gu
txi ikas dezakeela eta agian zeharo me-
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kanikoa eta interesik gabekoa bihurtu
ko dela ariketa.

Esate baterako:
Eredua: Non daga geltokia? ... Ah

bail Hortxe ikusten dut!
Ikasleak: Non daga geltokia? ... Ah,

bai! Hortxe ikusten dut!
Eredua: Non daga Andia kalea?

... Ah bai! Hortxe ikusten dut.
Ikasleak: Non daga Andia kalea?

... Ah bai! Hortxe ikusten dut!

Ariketa honek ondorio, onik ekar de
zan nahi badugu, ikaslearen atentzioa
entzuten eta errepikatzen dituen objek
tuetara bultzatu behar dugu, hain me
kanikoa izan ez dadin. Horretarako,
ahal bada behintzat, kartel batetan edo
laborategian bertan ikus daitezkeen ob
jektuak erabili behar dira.

2.-SUSTITUZIO-ARIKETAK

Sustituzioak lau motatakoak izan
daitezke:

- sinpleak
- bikoitzak
- korrelatiboak
- multipleak

Sinpleak
Honela zuzendu daiteke mota hone

tako ariketa:
Errepika ezazu entzuten duzun ere

dua. Hurrengo ariketetan, alda ezazu
azken hitza, eskaintzen zaizunarekin
egin behar duzun ariketa burutuz. Ge
ro irakaslearen konfirmazioa entzungo
duzu (3 fase). Erruren bat egin baduzu,
errepika ezazu irakaslearen konfírma
zioa (4 fase). Entzun ezazu adibide hau:

Irakasleak: Aitak amari esan (blip).
Eredua: Zer esan zion?
Konfirmazioa: Zer esan zion?
Orain egin ezazu era berean, Hasi.
Irakasleak: Nik Gorkari esan (blip).

(isilunea)
Ikasleak: Zer esan nion?
Konfirmazioa: Zer esan nion?

(errepikatzeko aukera)
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Irakasleak: Zuk (blip).
(isilunea) Ikasleak bete dezan,
no ski.

Ikasleak: Zer esan zenion?
Konfirmazioa: Zer esan zenion?

Bikoitzak

Sinpleak bezalakoak dita. Lehen be
zala, ikasleak aurretik zegoen segmentu
batetan, beste bat jarri behar du. Bai
na orain bi UNE· daude segmentu be
rriak sarrarazteko. Segmentuaren egi
turak esaldi osearen egiturarekin dau
kan erlazloa da ikaslearentzat une ego
kia markatuko duen seinalea.

Sustituzio bikoitzak sinpleak baino
arreta haundiagoa eskatzen du, hitzak
(eta era berean esanahia) etenik gabe
aldatzen bait ditu, egitura aldatu gabe.
Halere, oraindik nahiko mekanikoak
dita, segmentu bakoitza bere unean jar
bait daiteke, ikasleak esanahia derrigor
ulertu gabe. Arrisku hau alboratzeko,
beharrezkoa da aurretik esanahiak az
tertzea.

Irakasleak: Aurkitzen badut / ernan
go dizut.

nahi baduzu (blip).
(isilunea).

Ikasleak: Nahi baduzu, emango di
zut.

Konfirmazioa: Nahi baduzu, ernan
go dizut.

Irakasleak: salduko dizu (blip),
(isilunea)

Ikasleak: Nahi baduzu, salduko dizu.
Konfirmazioa: Nahi baduzu, salduko

dizu.
Irakasleak: eskatzen baduzu (blip).

(isilunea)
Ikasleak: Eskatzen baduzu, salduko

dizu.
Konfirmazioa: Bskatzen baduzu, sal

duko dizu.
Irakasleak: bidaliko dizu (blip).

(isilunea).
Ikasleak: Eskatzen baduzu, bidaliko

dizu.
Konfirmazioa: Eskatzen baduzu, bi

daliko dizu.
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Irakasleak ondo adierazten badu zein
elementu manipulatu den (kasu hone
tan baldintza irekietako esaldi txerta
tuaren orainaldia eta nagusiaren etorki
zuna), baliagarri izango zaio ikasleari
ariketa tipo hau aditzaren denbora jato
rrarekin familiarizatzeko, baina hori
makrohizkuntzara eraman nahi bada,
eta erarnan behar da, beste ariketa mo
taren baten beharra dago: laborategitik
kanpoko ariketa kateaiatua, etab.

Korrelatlboak

Ariketa hauetan sustituzio bakoitzak
ereduan egin behar diren aldaketa ko
rrelatiboak eskatzen ditu. Posesiboak
eta aditz-formak lantzeko dira onak.

Irakasleak: Gorkak ekarri zuen bere
bazkaria,

zuk (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Zuk ekarri zenuen zeure
bazkaria.

Konfirrnazioa: Zuk ekarri zenuen
zeure bazkaria,

Irakasleak: Iñigok eta Gorkak (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Lñigo]: eta Gorkak ekarri
zuten beren bazkaria.

Konfirmazioa: Iñigok eta Gorkak
ekarri zuten beren bazkaria.

Batzutan artifizialtasun-kutsua ukan
dezakete eta hobe izaten da elkarrízke
ta-estiloa ematea, errealistagoa ager da
din:

Irakasleak: Kafea hartzeko asmoa
Irakasleak: zuek (blip)

(isilunea)
Ikasleak: Nik ere kafea hartzeko as

moa dut,
Konfirmazioa: N ik ere kafea hartze

ko asmoa dut.
Irakasleak: Arraultza-pare bat jate

ko asmoa dut. Eta aitak zer?
(isilunea)

Ikasleak: Aitak ere arraultza-pare
bat jateko asmoa du.
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Konfirmazioa: Aitak ere arraultza
pare bat jateko asmoa du,

Multipleak
Helburu oso sinplea dute: ikasleek,

beste zenbait puntutan pentsatu behar
duten bitartean, aldaketa gramatikalak
egiteko gauza diren ikustea, Kasu hone
tan esaeraren aldaketetan pentsatu be
harko dute aldaketa gramatikala egite
rakoan.

Irakasleak: Liburu gehiegi ekarri di
tugu eskolara.

Pello (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Pellok liburu gehiegi eka
rri ditu eskolara.

Konfirmazioa: Pellok liburu gehiegi
ekarri ditu eskolara.

Itakasleak: diru (blip),
(isilunea).

Ikasleak: Pellok diru gehiegi ekarri
du eskolara.

Konfirmazioa: Pellok diru gehiegi
ekarri du eskolara.

Irakasleak: eraman (blip).
(isilunea)

Ikasleak: Pellok diru gehiegi eraman
du eskolara.

Konfirmazioa: Pellok diru gehiegi
eraman du eskolara.

Irakasleak: denda (blip)
(isilunea).

Ikasleak: Pellok diru gehiegi eraman
du dendara.

Konfirrnazioa: Pellok diru gehiegi
eraman du dendara.

Irakasleak: plastikozko poltsa (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Pellok plastikozko poltsa
gehiegi eraman ditu dendara.

Konfirmazioa: Pellok plastikozko
poltsa gehiegi eraman ditu dendara.

Irakasleak: zuek blip)
(isilunea)

Ikasleak: Zuek plastikozko poltsa ge
hiegi eraman dituzue dendara.
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Konfírmazioa: Zuek plastikozko pol
tsa gehiegi eraman dituzu dendara.

3 .-BIHURKETA EDO
KONBERTSIO-ARIKETAK

Arlo honetan sartzen dita motahaue .•
tako ariketaks
baiezkoa> ezezkora
esaera';:::>galderata

:~;~~~nfatikora eta aiderantzfa:
aktiboa~asibora
orainaldía-elehenaldira, erorklzunera
•.. TEAGATIK~l k
• .•TZEAGATI~ a o
•.•TERAKOAN-....... ( )
•. •TZERAKOAN·' n ean

:::~1~8> (e)n .•. erlatiboa
Etab.

Ariketa hauetan farregarrikeriak egi
teko arriskua dago. Esate baterako: NI
IKASLEA NAIZ NI IKASLEA
AL NAIZ? Hau bezalako esaerak ger
tatzeko posibilitateak oso murritzak
dira. Beraz, baztertzea hobe.

Euskara ikasten duenarentzat hain
zailak diren ERLATIBOZKO ESAE
RAK ere (gehienak behintzat) bihurke
ta edo konbertsio-sailean sartzen dira.
Adibidez:

Irakasleak: Emazkidazu giltzak. Atzo
utzi nizkizun (blip)

(isilunea)
Ikasleak: Emazkidazu atzo utzi niz

kizun giltzak,
Konfirmazioa: Emazkidazu atzo utzi

nizkizun giltzak, ·
Irakasleak: Hor dago kotxea. Atzo

erosi nuen (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Hor dago atzo erosi nuen
kotxea.

Konfirmazioa: Hor dago atzo erosi
nuen kotxea.

Berdin gertatuko Iitzateke ERLATI-
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BOA + ARTIKULUA erabiliko luke
ten ariketekin:

Irakasleak: Amak onartu zuen. Bere
alabak ekarri zion (blip)

(isilunea)
Ikasleak: Amak onartu zuen bere

alabak ekarri ziona.
Konfirmazioa: Amak onartu zuen

bere alabak ekarri ziona.
Irakasleak: Gustatu zaio. Guk eka

rri diogu (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Gustatu zaio guk ekarri
dioguna.

Konfirmazioa: Gustatu zaio guk eka
rri dioguna .

Estilo zuzenarekin zeharkakoarekin
ere osa daiteke beste sail bat .

Irakasleak: Esaiozu Pellori zure ize
na Ane dela (blip)

(isilunea)
Ikasleak: Pello, nire izena Ane da.
Konfirmazioa: Pello, nire izena Ane

da.
Irakasleak: Galdetu Aliziari nora

doan (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Alizia, nora zoaz?
Alderantziz ere egin daiteke.
Irakasleak: etorriberri naiz, baina be-

rehala joango naiz. Zer esan dut? (blip)
Ikasleak: Etorri berria zarela, baina

berehala joango zarela.
Berdin ESAERA BATETIK IZEN

SINTAGMARAKO konbertsioak.
Irakasleak: Kotxea erosi duen gizo

na nire etxe aurrean bizi da
jabea (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Kotxearen [abea nire etxe
aurrean bizi da.

Konfirmazioa: Kotxearen ;abea nire
etxe aurrean bizi da.

Irakasleak: Gorkak onartu zuen gaiz
ki egin zuela errua (blip)

(isilunea)
Ikasleak: Gorkak onartu zuen errua.
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4.-ESAERA-ALDAKETAK EDO
MODIFIKAZIOAK

Bi eratakoak izan daitezke:
hedaketak
osaketak

Hedaketak
Normalki bi tipotakoak dira.
a) Zehazki rnanipulazio gramatikala

eskatu eta, batez ere, adberbioen eta
adjektiboen posízioa ikasteko erabil
tzen dírenak.
b) Espontaneoagoa izanik, ikasleei

esaera libre eta naturalagoak osatzeko
posibilitatea eskaintzen diena.

A.-
a. Aditzondoen posiziorako:
Irakasleak: Etxetik joan zen.

goiz (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Goiz joan zen etxetik.
Konfirmazioa: Goiz joan zen etxetik.
Irakasleak: sarritan (blip)

(isilunea)
Ikasleak: Sarritan joaten zen goiz

etxetik.
Konfirmazioa: Sarritan joaten zen

goiz etxetik.
Irakasleak: Iaz (blip)

(Isilunea)
Ikasleak: Iaz sarritan joaten zen goiz

etxetik.
Konfirmazioa: Iaz sarritan joaten zen

goiz etxetik.
b. Adjektiiboen posiziorako:
Irakasleak: Liburu bat erosi zuen.
.zahar (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Liburu zahar bat erosi
zuen.

Konfirmazioa: Liburu zahar bat ero
si zuen.

Irakasleak: garesti (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Liburu zahar garesti bat
erosi zuen.
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Konfirmazioa: Liburu zahar garesti
bat erosi zuen.

B.-
Irakasleak: Gizona kalea gurutzatze

ra doa, (blip)
(isilunea)

lkasleak: ERANTZUN LIBREAK.
Dena den, ariketa hauetan komeniga

rri da ereduaren zein elementuekin jo
ka daitekeen adieraztea: subjektuarekin
ala objektuarekin.

Osaketak
Arlo honetan era askotako ariketak

presta daitezke, Arruntenak bakarrik
adíeraziko ditugu.
- Aditzaren denborarekin jokatzen

dutenak.
Irakasleak: Ikusten badut, esango

diot.
lkusiko banu ... (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Ikusiko banu, esango
nioke.

Konfirmazioa: Ikusiko banu, esango
nioke.

Irakasleak: Hartuko bazenu ... (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Hartuko bazenu, esango
zeníoke.

Ikasleak: Hartuko bazenu, esango
zenioke.

Konfirmazioa: Hartuko bazenu, esan
go zenioke.

Irakasleak: Joango balitz... (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Joango balitz, esango lioke .
Konfirmazioa: Joango balitz, esango

lioke.
Subjektuarekin loturik daudenak.
Irakasleak: Motxila itzuli zidan, be

rea nahiago zuelako.
Motxila itzuli nizun ... (blip)

(isilunea)
Ikasleak: Motxila itzuli nizun,

nemea nahíago nuelako.
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Konfirmazioa: Motxila itzuli nizun,
neurea nahiago nuelako.

Irakasleak: Motxila itzuli genion...
(blip)

(isilunea)
Ikasleak: Motxila itzuli genion, geu

rea nahiago genuelako.
- Hiztegía ikasteko baliagarri di

renak,
Irakasleak: Taxia gidatzen duen gi

zona TAXISTA da.
Ogia egiten duen gizona... (blip)

(isilunea)
Ikasleak: Ogia egiten duen gizona

OKINA da.
Konfirmazioa: Ogia egiten duen gi.

zona OKINA da.
Irakasleak: Haragia saltzen duen gi

zona. . . (blip)
(isilunea)

Ikasleak: Haragia saltzen duen gizo
na HARAKINA da.

Konfirmazioa: Haragia saltzen duen
gizona HARAKINA da.

5.-ITZULPENAK
Hauek ere bitan sailka daitezke.
A. Hizkuntz laborategietan batez

ere aditza menperatzeko erabiltzen di
ta. Hitzegiteko estimulua izan behar
duenez gero, ariketa-mota honek badi
tu bere baldintzak:

1. makrohizkuntzarako baliagarri
izango diren formak erabili behar dita.
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2. estimuluak laburrak izan behar
dute eta lantzen ari garen puntúan zen
tratuak,

3. erabiltzen den hiztegiak ezagu
na izan behar du.

4. estimuluak laburrak izan arren,
ez dute fragmentatuak izan behar.

B. Makrohizkuntzarako itzulpen-
ariketak: interpretazio sitnultarieoa.

Ariketa hau arras onuragarri izan dai
teke, irakasleak grabatutako textuaren
edukiak eta hiztegia oso ongi aukeratu
ta baldin badaude.

Ideia hauek eskaini ondoren, hiz
kuntz laborategiko saio bakoitzak nor
malki hiru zati oso markatuak dituela
adierazi nahi genuke:

1. Ikasleek mikrohizkuntzan landu
ko duten materialaren aurkezpen eta
adierazpena, batez ere hiztegi eta egi·
turen aldetik. Hau oso inportantea da;
bestela ariketa tormentu hutsa 'bihur
bait daiteke.

2. Ariketa herbera. Normalean ez
luke 30 minutu baino gehiago iraun
behar.

3. Makrohizkuntzarako aplikazioa.
Honek esan nahi du, laborategi-saio
bakoitzaren ondoren, han landu diren
puntuek makrohizkuntzarako egoera ze
hatz eta konkretu batetan garapen nor
mal bat behar dutela. Bestela labórategi
saioa artifizialtasun kiratsez kutsatuko
da, bere eraginkortasuna galduz.
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EL LABORATORIO DE IDIOMAS

El objetivo principal en el aprendizaje de
una lengua es el uso del macrolenguaje (ha
bilidad en el uso de la lengua en situaciones
normales de la vida) mientras que el uso
del microlenguaje (aprendizaje de los elemen
tos de un idioma y las posibles combinaciones
de esos mismos elementos) se reduce a ser
un simple medio para llegar a tal objetivo.
Aunque existen casos de alumnos que des

de un principio se familiarizan con el macro
lenguaje, en general la mayoría necesita de un
proceso escalonado.
En un laboratorio de idiomas el primer

criterio a tener en cuenta es el respeto al
ritmo de cada alumno. Un segundo criterio
sería que todos los ejerciciosde rnicrolengua
je estén siempre en función del macrolen
guaje.
Normalmente, los ejercicios orales de los

laboratorios de idiomas se pueden clasificar
en cinco grupos:
- ejercicios de repetición
- ejercicios de sustitución
- ejercicios de conversión
- ejercicios de modificación
- ejercicios de traducción.

LE LABORATOIRE DE LANGUES

L' objecti] principal dans l'apprentissage
d'une tangue est l'emploi du tnacro-langage
(l'babileté d'utiliser la tangue dans les sltue
tions normales de la ole), tandls que l'em
ploi du nricro-langage (apprentlssage des élé
ments d'une tangue et des combinalsons pos
sibles de ces éléments) n'est q11'1111simple
mayen d'y paruenir.

Bien qu'il existe certains cas d'éléues qui
des le commencement se famlliarisent avec le
macro-langage, en général la majorité a be
soln d'un processus écbelonné.

Dans un laboratolre de tangues, le premier

critére a tenir en compte est le respect du
rytbme de cbaque éléue. Un deuxiéme crité
re serait que taus les exerclces de micro-lan
gage soient touiours en [onction du macro
langage.
Normalement, les exercices oraux des la

boratolres de tangues peuoent étre classi-
1iés en clnq grands groupes.

- exercices de répétltlon
- exerclces de substüution
- exerclces de conuerslon
- exerclces de modification
...,...exerclces de traductlon.

THE LANGUAGE LABORATORV

The rnajor airn in learning a language is the
use of a rnacro-lanquaqe -skill in the use of a
language in the normal sltuations of life
while the use of a mlcro-language -learning
the elernents of a language and their possible
cornbinatíons- is just a simple means to reach
thls rnajor airn.

Although there are cases of students who
from the beginning becorne rapídly familiar
with rnacro-lanquaqe, most students generally
need a graded process.
The flrst crlterlurn to keep in mind in a lan-

guage laboratory is to respect the rythrn of
every individual student. The second criterium
is that all micro-language exerclses rnust be
orientated towards rnacro-language.

The oral exerclses in language laboratories
can norrnally be divided in five groups:
- repetition exerclses
- substitution exercises
- conversion exercises
- modification exercíses
- translation exorclses.
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