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leak lagundu eta haiekin lan egin, ezin daiteke guztiekin beti egon. Horregatik go

mendatzen da batez ere 3. mailatik gora erabiltzea.

Laster, ondorioak ikusi eta aztertuz gero, eritzi sakonago bat edukiko dugu;
momentuz ekintzak gogoz hartu dituztela eta hizkuntza modu askeago batez era·
biltzen dutela aurreratu ahal dugu, eta hau, berez, pozgarri da guztientzat.

Karlos Azkuenaga

Irakursaíak lantzekozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

baliabide bat

Bi <lira gure klaseetan erabil · ·ditzakegun bideak experimentaziorako meto·
doa aukeratzerakoan. Metodo «standard» baten atxikimena izango litzateke ba
ta, eta joera eklektikoaren hautapena bestea. Lehenengoak ihardute esparru mu·
gatu batetara garamatza eta bertan markatzen diren jarraibideak itsumustuan
bete behar ditugu baldin eta metodo horren efektibitatea zehatz eta mehatz
neurtu nahi badugu. Bigarrena ordea konplexuagoa da lehenengoa baino, non
konposatu kimiko baten antzera bere efektibitatea, bera osatzen duten elemen
tuetan ezezik elementu horiek bateratzean erabiltzen diren portzentaietan ere

bai bait datza.

Joera eklektikoa amaierarik gabeko experimentazio-leku bilakatzen zaigu;

metodo «standard-a aitzitik bizitza laburragokoa da.

Honelako metodo baten sorrerak beste baten zokoratzea dakar berekin.
Joera eklektikoan murgilduta gaudenez, berorren barruan erabili izan dugun ira·

kurketarako errekurtso bat azalduko dugu hemen.

ZENBAIT IRAKURGAIREKIKO TRATAMENDUA

Irakurgaiak lantzerakoan orain arteko oztopoak hauetxek izan dira:

a) Globaltasunik eza

- Askotan gertatu eta gertatzen da arazo hau. Ikasleak textu batetan zer
bait ulertzen ez duenean, bertan geratzen da maiz aurrera jarraitu gabe, bere
ulermen-prozesua elementuz elementu eginez eta ez kateaz katea. Gehienetan
ordea, ulertzen ez dituen elementu horietariko asko ulertuko luke, baldin eta

textu osoa «esanahi orokor bila» írakurriko balu.

b) lnteresik eza

- Normala gertatu ohi da, bestetik, behin eta mementuz ulertuz gero, ira·

kurgai horretaz gehiago ez arduratzea, dena ulertzen baitu.

e) Oroímenik eza

- Puntu hau bigarrenarekin dator loturik, ulertzen duen ikasleak ez du
memoria gehiegi behartzen asimilatze horretan eta batez ere, eskaintzen zaíz
kion irakurgaiak ugariak badira, sakabanatze izugarria gerta daiteke irakur
gaien errentagarritasun pedagogikoa oso maila apaletara jaitsiaraziz.
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Eskuarki, hori konpontzeko erabiltzen den sistema, galde-erantzunena da.
Ikasleari textuari buruzko galdera pila egiten zaio, berriro konta dezala es
katzen eta ab ...

Irakurketa nahiko astuna bihur daiteke maiz asko, nahiz eta hau irakurgai
atsegín eta ikaslearen gustukoekin hein batetan konpon daitekeen.

Dickinson-ek «All's Well» deritzan ingelesa ikasteko metodoan proposatzen
duen sisteman oinarriturik beste errekurtso bat aurkitu dugu. Sistema honetan
globaltasuna erabatekoa da. Halaber, bai entzumena, bai irakurmena, mintza
mena eta idazmena ere bai harnean ditu. Gainera lehen aipatu puntuoi nolabai
teko irtenbide egokia ematen zaie.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROZEDURA

1.-Ikasleari zinta bat aditzera ematen zaio. Zinta horren edukia norbaitek
beste norbaiti idazten dion eskutitza da. Zintaren textua bi aldiz dago graba
turik eta bi solaskidek aldi banatan ahoskatuko dute.

Lehenengo aldia eskutitza idatzi duenari dagokio, bigarrena ordea jaso due
nari. Hauetako bakoitzak bere ikuspuntutik dramatizatuko du.

2.-Eskutitz horren textua, behin entzunez gero ikasleei banatuko zaie, zinta
berriro lagun dutelarik; orain ordea honoko puntuok bete beharko dituzte:

A) 1.-Azpimarratu behar, norberaren ustez gutxi gorabehera ulertzen den
guztia.

2.-Azpimarratu behar norberaren ustez eskutitz horretan «formalismo
hutsa» dena, hots: eskutitzetan zerbait jartzeagatik jartzen dena.

3.-Azpimarratu behar da zein den benetako informazioa.

B) 4.-Azpimarratu: zure ustez, eskutitz hau idazterakoan idazlea pozik
zegoeneko pasarteak.

5.-Egin beste horrenbeste triste zegoenekoekin.

6.-Egiatan ari zeneko pasarteak.

-oOo-

Sei puntu hauek banan-banan egingo dira eta behin bat eginez gero, besteari
ekingo zaio, tarteetan, lehenengoan ezik, ikasleak klasearen erdira ateraraziko
dira eta gurpil ikerketarien modura binaka jarrita parekatuko dituzte beren eri
tziak. Ez da beharrezkoa noski denek denekin hítzegítea, luzeegi gertatuko bait
litzateke.

Prozesu guzti honetan etengabe arituko da zinta entzuten.

Prozesu honen «B» atala bi ikuspuntuetatik egingo da: lehenik idazten due
naren ikuspuntutik eta gero, eskutitza jasotzen duenarenetik.

3.-Denen artean komentatuko dira azkenik dauden diferentziak eta akor
dio batetara iristen ahalegindu beharko dute.

4.-Beraiek ere beste eskutitz bat sortu.

-oOo-

Denbora-banaketa oso subjektiboa da zeren oso ariketa elastikoa bait da;
normalean abiapuntu bezala 20 minututik 30 minututara erabili ohi da bigarren
apartatuan, textuari eman nahi zaion luzapenak ere bere garrantzia bai bait du.
Ingeleseko zenbait irakaslek esatebaterako, lehenengo puntua, hots entzute soi
lari dagokiona aparte egiten du egunetako tartearekín, adibidez; egun batetan
zinta aditzera ematen da eta ez da ezer gehiago egiten, ez eta komentatu ere.
Handik bi egunetara berriro jartzen da zinta beste ezer egin gabe, hiru edo
lau egunetara ariketa osoa egiten da.
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Bariante bezala aldizkariko berri bat erabil daiteke eta gero berri horrek
bi entzule diferenterengan sortzen dituen inpresioen arabera berauen izaera
sikologikoa asmatzen eztabaida egin dezakete ikasleek.

Josu Perales

Mintzamena Iantzeko [okoak

Euskararen irakaskuntzan gutxien landutako gaitasuna mintzamena izan de
la, kontutan izanik, komenigarri iruditu zaigu ingelesa eta beste hizkuntza mo
derno batzutan erabiltzen den zenbait material euskararen irakaskuntzan ere
erabiltzea. Beraz ingelesaren irakaskuntzan mintza-praktikarako erabiltzen diren
rol-joko batzu euskaratu eta egokitu egin ditugu. Ondoko hauek dituzu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l. DATORREN HILEKO ANTZERKl-LANA

Fotokopia bana banatzen da ikasleen artean. Denek irakurri ondoren 3 talde
osatzen dira. Talde bakoitzak antzerki-lan diferentea aukeratu duenez gero, talde
bakoitzeko partaideek arrazoitu beharko dute zergatik nahi duten antzerki-lan
hori, eta ez besteek aukeratu dutena.

Bilera zuzendu behar duen arduraduna aukeratzen da, eta talde bakoitzak
proposatzen duena eztabaidatzeko eta denon arteko akordiora heltzeko bilera
egiten.

2. NAZIOARTEKO ARAZOAK

3. ISTORIO TRISTEA

Bi hauek berdintsu erabiltzen dira.

Ikasle bakoitzak kopia irakurtzen du. Ikasle kopuruaren arabera taldeak osa
tzen dira eta textuetan agertzen diren ideiak eztabaidatuko dituzte talde bakoi
tzean. Bitartean irakaslea talderik talde ibiliko da eztabaida nola gauzatzen den
ikusteko, eta gertatzen diren akatsak zuzentzeko.

4. KOTXEA GIDATU BEHAR DUZULA: BA, EZ EDAN

Ikasleek egoera eta txostena irakurri behar dituzte. Gero ikasle bakoitzak
aukeratuko du, rol-jokoa aurrera eramateko pertsonaia baten papera. Koordi
natzailea hautatzen da bilera zuzentzeko eta eztabaida bideratzeko.

5. AMODIOAK ERAGINDAKO HILKETA

Rol-joko hau besteak baino luzeagoa da. Horregatik guk bi alditan banatu
dugu:

l. Irakurmena lantzeko klasean erabili dugu lehendabizi. Klase honetan ikas
le guztiek irakurri dute txostena eta gero ikasle bakoitzak berak aukera
tutako pertsonaiaren papera bakarrik irakurri du.
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