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Euskadi Irratiak Jon eta Jone fikziozko saioen edizio berriari ekin zion

2015eko urtarrilean. Atal berriak sortu zituen, eta hiru minutu inguruko fik-

ziozko saioak emititu zituen, Prime time tarterako eduki gisa. Guztira, ehun

eta hamalau atalek osatu zuten bilduma.

2005ean emititu zen fikziozko saioez osatutako bilduma honen aurrekaria.

Jon eta Jone saioen kapitulu haiek argitaratu, eta B2 eta C1 mailetako jar-

duerez hornitu zituen HABEk. 

Oraingo ekitaldian aurreikusitako produkzio-emanarekin beste hainbeste

egin daitekeela eta kapitulu berri hauek didaktikoki ustiatzeko baliagarriak

direla iritzita, beste egitasmo bati ekin dio Materialgintza Atalak. 

Egitasmo didaktiko honek badakartza, hala ere, hainbat berrikuntza. Ho-

rien artean, nagusiena hauxe: HEOCaren ikuspegi pedagogiko eta ildo me-

todologikoei jarraituz, jardun biko ikasteredurako sekuentziak diseinatze-

ari ekin diogu.
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Irratsaio hauen helburu nagusia da tarte entretenigarria eskaintzea entzu-
leari. Horretarako, tentu handiz aukeratu dira gaiak eta egoerak, eta ahoz-
ko ereduan oinarrituta idatzi dira gidoiak. Hizkera naturala darabilte, bere
horretan azalduz etenaldi, errepikapen edo elipsiak; bikote arrunt batek egu-
neroko harremanetan era naturalean erabili dezakeen hizkera, ohiko ego-
era hurbilak erakutsiz, umorea tartekatuz eta euskalkiak nabarmenduz (biz-
kaiera eta gipuzkera, kasu honetan).

Saioen ezaugarri hauek oso erabilgarri bihurtzen ditu B2 eta C1 maileta-
rako ikasleentzat langaiak sortzeko oinarrizko input gisa, Helduen Eus-
kalduntzearen Oinarrizko Curriculumak (HEOC) ezarritako irizpideak kon-
tuan hartuz. Alde batetik, Curriculumaren oinarrizko ikuspegia aintzat har-
tuta, testu komunikatiboak dira eta ekintza komunikatibo baten edo batzuen
adierazle. Beste alde batetik, B2 eta C1 mailei dagokien gaitasun sozio-
linguistikoa, testuala, linguistikoa eta estrategikoa garatze aldera, maila ho-
rietan zehaztutako edukiez osaturiko ahozko testuak dira.

Jon eta Jone saioaren kapitulu bakoitza izango da unitate didaktiko baten
oinarrian dagoen hizkuntza-inputa. Unitate hauetan, ahozkoaren ulerme-
na eta mintzamena lantzeko proposamen didaktikoak egongo dira, talde-
ko eta bakarkako ikastereduetan. Beraz, jardun biko ereduari erantzuteko
diseinatu dira. 

HEOCaren gidalerroei jarraituz sortuko dira ikastunitate hauek. Curricu-
luma printzipio nagusi batean oinarritzen da: “hitz egitea gauzak egitea da,
eta eginez ikasten da egiten”. Hori horrela izanik, “egitea” da helburua, hiz-
kuntzarekin gauzak egitea. Beraz: ikasleak zerbait egitera heldu behar du,
baina taldean, zerbait partekatuz eta parte hartuz; izan ere, ikasgela ko-
munikazio- eta elkarreragin-gunetzat hartuko baita. Ikuspegi honen arabera,
inguru fisiko horretako egitekoak berariaz lantzeko moduan eskaini behar
zaizkio ikasleari, bakarka zein taldean.

Ikasleak audioa entzungo du ikasgelan irakaslearen gidaritzapean, ulermen-
jarduerak egingo ditu, eta, beste ikaskideekin batera, ekintza komunikati-
bo bat burutuko du. Ekintza hau garatzeko, ikasleak bakarkako lana egi-
na beharko du aldez aurretik: lan hau gidatua izango da, helburu bat edo
batzuk izango ditu, eta “gelan gertatuko den ekintzarako” derrigorrezkoa.
Ez da, hala ere, ziklo didaktikoa bukatuko, ikasleak berriz hausnartzen ez
badu bakarka. Une honetan, ikasleak hizkuntzan berriz arreta jartzeko au-
kera izango du, baita ulermen-jarduera xeheagoak egiteko ere.

Proposamen didaktiko hau, beraz, elkarrekintzan oinarritutakoa izango da;
trebetasun hartzaileak bietara landuko dira, eta hausnarketarako eta auto-
ebaluaziorako tarteak proposatuko dira bakarlanerako: 

Baliabide linguistikoak gauzatu beharreko ekintza komunikatiboaren bai-
tan eskuratuko dira.

1. Jon eta Jone

fikziozko saioen

ezaugarriak

2. Jon eta Jone

fikziozko saioen

ustiapen didakti-

koa: jardun biko

eredurantz
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Ikasgelako dinamikak ikasleen zein irakasle-ikasleen arteko elkarreragina
bultzatuko du, eta, ikaslearen konplizitatea lortzeko, ezinbestekoa izango
da harreman-sarea, lan-giroa, lankidetza, enpatia, begirunea eta interesa sor-
tzea. 

Egitekoen, lekuen eta denboraren antolaketari dagokionez, bakarlanak ehu-
neko hogeita hamarra hartuko luke. Ikasgelakoa da jardun nagusia.

Ikasleen arteko elkarreragina aurrez aurrekoa izatea aurreikusi da. Ez dago
sarean modu sinkronikoan edo ez-sinkronikoan idazketa kolaboratibora-
ko edo sareko ahozko saioetarako proposamenik. 

Bakarlana ikasleak aukeratzen duen tokian egingo du. Nahi izatera, Mo-
odlen egin dezake fitxan bertan duen sarbidetik sartuta.

Gelaz kanpo: bakarkako aurre-lana

• Entzun aurreko lanketa

• Gaiaren aurreikuspenak egin

• Aurrezagutzak sustatu

• Hiztegi-mailako lanketa egin

• Aurkeztutako gaiaren aurrean, nork bere eskarmentuaren berri
eman

• Hizkuntza-baliabideak aurreikusi eta landu

• Gelan landuko den jarduerarako hizkuntza sortu

Gelan elkarrekin entzun: esanahia partekatzen

• Inputaren ulermena landu, ulermen orokorra eta xehea landuz

• Elkarreraginean burutu jarduera guztiak: parte hartuz eta parte-
katuz

• Arreta jarri hizkuntzan eta unitate lexikaletan 

• Hizkuntza sortu: Inputarekin lotutako ekintza komunikatibo ja-
kin bat garatuko da, esanahia negoziatuz beti. 

Gelan entzun aurretik:

• Aurrezagutzak pizteko jarduerak

• Hiztegia lantzeko jarduerak

2.1. Ikastunitateen
egitura
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Gela entzun bitartean:

• Ulermen orokorreko jarduerak

• Ulermen xeheko jarduerak

• Hizkuntza-edukietan arreta jartzeko jarduerak

Gelan entzun ondoren:

• Unitate lexikal eta hizkuntz edukien lanketa: arau eta ereduen aur-
kezpena. Testu-eredu ugarien aurkezpena. Ondorioak atera.

• Elkarreragina talde txikian: binaka

• Elkarreragina talde handian

Gelaz kanpo: bakarka entzun eta hizkuntzan jarri arreta

On-line ereduan: Ikaslea da entzunaldien kudeatzailea. Entzunaldi gehia-
go eta beste helburu bat duten proposamenak. Arreta zertan jarri ere bere
esku gera liteke.

Entzun bitartean: 

• Ulermen orokorreko eta xeheko jarduerak

• Hizkuntza-edukietan arreta: birpasa

• Transkripzioaren lanketa

Proposamen didaktiko hauen bidez, ekintzara ez ezik, prozesura ere zu-
zenduko dira jarduerak. Helburu nagusia da entzun eta zerbait egitea. Hor-
taz, entzunaldia prozesuaren ikuspegitik antolatu behar da, eta ikasleak, es-
kuratu duen esanahiaz eta hizkuntza-formez baliatuz, elkarreragineko jar-
duerak burutzeko aukera izan behar du. Hau guztia aurreikus litekeen lo-
gika didaktiko eta koherentzia tematikoaren barruan. 

• Entzun aurretik, testuingurua (gaia, testu-era…) landuko da, eta
entzunaldirako ikaslea motibatuko. Hiztegiari ere erreparatuko
zaio.

• Entzun bitartean: 

° Ulermen orokorra lantzeko entzunaldia, testuinguruaren
edo hiztunen asmo komunikatiboaren inguruko galderak
egiteko tartea izango da.

° Ulermen xehea: zehaztasun handia eskatzen duten uler-
men-jarduerak, erantzunen inguruko hausnarketa…

2.2. Entzunaldiaren
antolaketa 
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• Entzun ondoren: arretagune bihurtzen dira hizkuntza-funtzioak,
hizkuntza-formak, hitzen esanahiaren inferentzia, transkripzio-
aren lanketa…

Aipatutako urrats hauek oinarrizkoak dira, baina zeregina ez da hor bukatuko.
Entzungaia abiapuntu izanik, ikasleak taldean zerbait egin behar baitu.

Bi une nagusi aurreikusten dira bakarkako jarduerak egiteko: entzun aurre-
koa eta entzun ondorengoa. Beste uneekin konparatuta, helburu didaktikoak
eta estrategiak oso desberdinak dira, eta ikasgelaz kanpo gertatuko dira.

Ikasleak bakarka eta gelaz kanpo landuko ditu saioan entzungo duen inputaren
gaia, egoera, intentzio komunikatibo eta baliabide diskurtsiboak. Honela
lortu nahi da ikasleak jarrera motibatuagoa eta aktiboagoa izatea entzun-
gaiaren aurrean —ulermen arrakastatsuagoa lortze aldera, batez ere—, bai-
na baita, bere aurrezagutzak astinduz, entzun ondorengo jarduerak aisea-
go egiteko ere.

Adibidez, ikaslea bere eskarmentutik abiatuta, bere aurrezagutzaz baliaturik
erantzungo dio jarduera honi. 

2.3. Bakarka egiteko
jardueren 

ezaugarriak: 
gelaz kanpo

1. irudia:

Beste hainbeste gertatzen da ondoren datorren honetan. Kasu honetan, hiz-
kuntza-euskarri gehigarriarekin: 
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Une honetan, hizkuntza-egitura jakin batean fokalizatzea ere oso eragin-
korra da. Hona hemen adibide bat:

2. irudia:
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Adibide hauek bakarkako jarduerak dira, gelako entzunaldiaren eta ikas-
leek elkarreraginean egingo duten jardueren euskarri. Jarduera hauek egin
ezean, erabat desitxuratuta geratzen dira gelako jarduerak. 

Ikasleak, hortaz, gelaz kanpo egingo duen lanaren ardura hartu behar du; kon-
promisoa, alegia. Lan hori burutzen ez duen ikasleak hautsi egingo du gelako
dinamika; izan ere, ikasle guztiak dira beste ikasleen ikasprozesuaren eragile.

Entzun aurreko unean, taldeko jarduerarik ere gara daiteke. Aurrezagutzak
partekatzeko unea izan ohi da, eta estrategien lanketa esplizituak lekua izan
lezake tarte didaktiko honetan. Hala ere, Jon eta Jone sail honetan ez dira
honelako asko proposatu. 

Ulermen orokorra nahiz xehea lantzeko proposamenak aurkezten direne-
an, gelako jardunean ikasleek jardueraren urrats batzuk partekatu egingo
dituzte eta feedbacka ere emango diote elkarri. 

Adibideak eskaintzen dira, ikasleak euskarriak izan ditzan hizkuntza sortze-
ko garaian, eta, baita ere, ondo ikus dezan zertan diren ikaskideen arteko el-
karrizketa horiek; alegia, jardueraren helburua zein den, zer eskatzen zaion.

3. irudia:

2.4. Taldeko 
jardueren 

ezaugarriak

2.4.1. Gelan entzun 
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Hizkuntza-formen lanketa ere parteka daiteke gelan. Entzun ondoren bu-
rutzeko jarduera izan ohi da, normalean, une didaktiko honetan egituraz haus-
nartu eta jabetzeko.

Entzungaitik abiatuta, aintzat hartuta orain arte landutako egoera, gaia eta
asmo komunikatiboa, ikasleek ahoz garatuko dituzte solasaldiak eta ezta-
baidak, elkarreraginezko jarduereretan, betiere esanahia negoziatuz; eta on-
dorioak aterako dituzte, adostu, bateratu, besteen ideiak interpretatu… Hau
da, jardueran ikasleari egitekoa proposatuko zaio, eta ez zer esan behar duen.
Jarduna beren ezagutzatik sortua izango da, beren izaeraren araberakoa, hiz-
kuntza-baliabide jakin batzuekin. Jardueran, euskarri edota adibideak es-
kainiko zaizkio, aukeran erabil ditzan. Ikasleak hizkuntza solaskidearekin
batera sortuko du. Horixe da helburua. Horretarako, proposamen ugari es-
kaintzen dira unitate hauetan: antzezpenak, ideiak biltzea, konparazioak egi-
tea, ikuspegi bat baino gehiago azaltzea… 

4. irudia:

2.4.2. Gelan, elkarrekin
jarri arreta hizkuntzari

2.4.3. Gelan, hizkuntza
sortu elkarrekin: 

esanahiaren 
negoziazioa 
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5. irudia:

Ikastunitatean, entzungaiak ez ezik, testuak ere eskaintzen dira. Une didaktiko
desberdinetan eskain daitezke. Eredu honetan, zati bat eskaini da ikastunitate-
hasieran eta bukaeran osatu. Horrezaz gain, azken jarduerari begira, beste
bat eskaintzen da; izan ere, ikasmaterial hauen beste ezaugarrietako bat da
testu-eren ugaritasuna:
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Eta jarduera honen jarraipenean, ikasleak bere eskarmentua azaltzeko, ikas-
kidearekin partekatzeko aukera izango du, eta elkarrekin galdera bati eran-
tzun beharko diote. Eginkizun honetarako ere, beste testu eredugarri bat es-
kaintzen da.

6. irudia:
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Bakarka eta on-line egin daitezkeen jarduerak dira. Bertan ikastunitatea-
ren une guztien inguruko jarduerak eta informazioa biltzen da; entzungaia
nahi adina entzunez eta transkripzioa baliatuz egin daitezke. 

Ikasleak, gelako jardunaren aurretik, bertan izango du egin beharrekoa. Nahi
izatera, plataforman bertan egin ahal izango du zenbait kasutan. Besteetan,
gelarako zer prestatu behar duen, instrukzioak izango ditu. Ikaslearen orrian,
pdf artxiboan dagoen informazioa izango da normalean.

Ulermen orokorra eta xehea lantzeko jarduerak eskainiko dira. Ariketa itxiak,
autozuzenduak. 

Hizkuntza-arauak lantzeko jarduerak: Esanahiaz jabetu ondoren, hizkun-
tza-egituretan arreta jartzeko jarduerak izango dira. Entzun duen testuan aur-
keztuko dira arauak, egiturak edo landu beharreko esamoldeak. Adibide gehia-
go ere aurkeztuko dira: elkarrizketa-zatiak izango dira. 

Ikasbilen argitaratuko dira bilduma honetako ikastunitate guztiak. Ikasle-
aren orria, irakaslearen orria eta entzungaia bera (transkripzioa eta guzti)
fitxa bakarrean ematen dira argitara. Informazio guztia bildua dago, elka-
rri lotua: bai Interneten bertan, bai eta pdf artxibotan argitaratzen diren fi-
txetan ere. 

Egitura hau du ikasmaterial honek:

7. irudia:

2.5. Bakarka on-line

3. Nola aurkeztu

ikasmateriala: 

informazioaren

kudeaketa
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Pdf artxiboetan dauden jarduerek ikasbileko fitxaren zenbakia daramate,
eskura izan dezaten, bai ikasleek, baita irakasleek ere. Bakarka egiteko di-
ren jardueretan, on-line egitekoez gain, pdf artxibotan dauden bakarkako
jarduera guztiak ere biltzen dira. Nolanahi ere, irakaslea da ikastunitate hauen
gidaria. Berak du ikuspegi orokorra, eta bera da kudeatzailea. Hori dela eta,
ikasmaterialen jardun biko izaera ahaztu gabe, ikasle-taldeen beharren ara-
bera garatuko eta egokituko ditu ikasmaterial hauek. 

Unitate didaktiko eta entzungai bakoitza Ikasbil atarian argitaratuko da. Ho-
rretarako, 2015eko abendua bitarterako argitalpen-egutegi bat aurreikusi
da, kontuan hartuz, betiere, irratiko emisioaren ondoren argitaratuko dire-
la Ikasbil atarian. Belen Benitez irakasle eta materialgilea da ikasmaterial
hauen egilea. Berak sortu ditu jarduera guztiak, HABEko Baliabide Di-
daktikoen Atalaren lankidetzarekin.

8. irudia:

4. Argitalpena
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