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A1-B1 mailetan lehenaldiko 
kontaketa lant zeko 
proposamen didaktikoa

Garbi Ugarte

Gauza jakina da testuek zuzenak ez ezik egokiak ere izan behar dutela bal-
din eta helburu komunikatiboa erabat lortuko bada. Testu bat sortu daiteke, 
gramatikari dagokionez, zuzena. Baina kontuan hart zen ez bada norent zat 
den, zein egoeratan jasoko den, non, noiz… ez da egokia izango. Eta komu-
nikazioa akastuna izateko arriskuan egongo da. Zenbaitetan, zuzentasun 
soilari begiratu izan zaio. Baina, gramatikaren ekarpena estimatu arren, 
hizkunt zen irakaskunt zaren alorrean diharduten askoren kezka da nola 
bilbatu oihal bakarrean komunikazioaren hari guztiak eta gramatika bera, 
ikasleek hizkunt za ahalik eta erarik emankorrenean ikas dezaten. Gramatika 
komunikatiboa eta gramatika didaktikoa ditugu mint zagai. Ildo horretatik, 
artikulugilea proposamen didaktiko bat egitera dator iraganeko kontaketa 
lant zeko baliabidea eskainiz. Proposamen argia, zehat za eta baliagarria.

Lanak ematen ari zaigu euskara-irakasleoi planteamendu gramatikaletik 
komunikatibora egin nahi dugun ibilaldia. Bat zuetan, neurketa-puntuak 
ez daude guk espero genituen tokian; beste bat zuetan, jakiak ere ez dira 
espero bezain elikagarriak; edo ibiliaren ibiliaz urraskera ere trakestu eta 
nondik gatozen, nora goazen eta non gauden ere ez dakigula gerat zen 
gara: oraindik badugu zeregina ikas-prozesuaren helburu, eduki, metodo-
logia eta ebaluazioa zehazten.

Ibilbide horren gaineko gogoeta eginez, Pello Esnalek honela agert zen digu 
edukiei buruzko erronka (Pello Esnal, 2009: 102, Gramatika berrirant z):

Agian, euskararen egoera ere tarteko, edukiak ikuspegi komunikatibora 
ekart zeak emango dizkigu lanik handienak; eta eduki horien artean, eduki 
gramatikalak eraberrit zeak.

(…) Gramatika berria egin beharrean gara; bi ezaugarri izango dituen gra-
matika: aldi berean, gramatika komunikatiboa (horrela dei geniezaioke) eta 
gramatika didaktikoa izango dena. Bi galdera izango ditugu horretan gidari: 
ZER eduki ditu gramatika komunikatiboak eta NOLA irakat si eduki horiek. 
Lehenengoari erant zunez osatuko dugu gramatika, komunikatiboa den alde-
tik; eta bigarrenari erant zunez, didaktikoa den aldetik.
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Galdera horiei erant zuteko, 1) ezin ditugu baztertu ohiko gramatiken eta 
gramatikarien ekarpenak, 2) ezinbestekoak ditugu ekarpen eta ikerketa 
berriak, 3) oso baliot suak ditugu irakasleek senaz eta beharrak eraginda 
egindako aurrerabideak eta lagungarri izango zaizkigu ikasleen galderak eta 
iradokizunak ere.

Ez, ez noa gramatika komunikatibo-didaktikoa egitera −ai, kartarik banu 
hordagoari aurre egiteko−, baizik eta hirugarren puntu horren enbido 
t xikiari eut si eta, izenburuan diodan bezala, A1-B1 mailetan lehenaldiko 
kontaketa lant zeko proposamen didaktiko xumea egitera.

Ez naiz lehena; honelaxe kontat zen du Pello Esnalek artikulu berean 
(Pello Esnal, 2009: 105):

Ondo gogoan dut zer galdetu zidan bertako (Lasarteko Udal Euskaltegiko) 
irakasle Marifer Gorostizak, euskaltegiko kurrikulu-proiektua egiten ari 
ginela. Izan ere, ariketa jakina eginarazten zien bere ikasleei, goizero-goi-
zero euskaltegian: bezperan bizi izandako (edo ikusi izandako) gertaera edo 
pasadizoren bat kontatu. Horixe zuten et xeko lana, eta hori eginez hasten 
zuten klasea.

Oso emankorra izan omen zen eguneroko ariketa hura, ikasturte osoan zehar. 
Eta horren harian egin zidan Mariferrek galdera: ea, jarduera haren harian, 
kontaketa bezalako beste zerbait ezagut zen nuen. Esaterako, berak probatu 
zuela argudioarekin, baina horrek ez ziola funt zionatu. Ez nuen jakin zer 
erant zun. Gaur, gut xienez, bi kontu esango nizkioke.

Lehen-lehenik, biziki azpimarratuko nioke zer garrant zizkoa eta funt sezkoa 
den berak izandako intuizioa. Intuizio hirukoit za, gut xienez: 1) hizkunt za 
ikastea, besteak beste, kontat zen ikastea dela; eta horrekin ari gara esaten 
kontaketa, aldi berean, gai (eduki) eta baliabide (metodologiaren arloko) 
dela hizkunt zaren ikas-prozesuan, 2) kontaketa bezala, egon behar dutela 
beste zer nagusi eta oinarrizko bat zuk aldi berean hizkunt zaren ikasketan 
gai eta baliabide direnak eta, 3) berak probatu bezala, argudioa ez dagoela 
zer nagusi eta oinarrizko horien artean.

Eta espero dut azkena ez izatea.

… Ot soak galdetu dio Txanogorrit xori ea nora doan eta neskak erant zun 
dio amonaren et xera doala bisita egitera, eztia eta arraut zak eramatera. 
Orduan ot soak galdetu dio ea badakien zein den biderik laburrena eta 
Txanogorrit xok erant zun dio ezet z, ez dakiela, eta galdetu dio ea berak 
badakien. Ot soak esan dio baiet z, badakiela, eta neskak galdetu dio ea 
esango dion. Ot soak erant zun dio baiet z, baso erditik joateko…

Harrigarria bada ere, hori bezalako testuak sort zeko eskat zen genien 
geure ikasleei orain dela ez asko: pozarren gerat zen ginen euskara-irakas-
leok zehar-estiloaren markak zuzen erabilt zen baldin bazituen ikasleak, 
eta at sekabeturik nahasten baldin bazituen.

Baina harrigarria bezain poztekoa ere bada jarduera: horrelako ariketak 
proposat zen genituenean, hasiak ginen konturat zen esaldia, bere neu-
rri soil isolatuan, ez zela komunikazioaren gakoa, planteamendu komu-
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nikatiboak esaldiaz haragoko beste zerbait eskat zen zuela; hasiak ginen 
diskurt soaren, testuaren garrant ziaz jabet zen. Eta aurrerapausoaren 
seinalet zat daukat nik konturatu izate hori; izan ere, gure lanaren eten-
gabeko ebaluazioaz eta, ondorioz, alderdi sendoez eta ahulez jabetuz 
goazen neurrian mantent zen dugu indart su lanerako motibazioa. 

Ez nuke bazter ut zi nahi, gainera, bizit zarekiko motibazioa ere inplikat zen 
duela horrek, lana gure bizipozen eta et sipenen iturri ere baden heinean, 
behint zat. Horrenbeste denbora eman behar izaten dugu bertan!

Idazki honen bidez, motibaziorako ait zaki gertatu nahi zaituztet, ikasturte 
honetan bizi izan dudan esperient zia xume baina, nire ustez, arrakas-
tat suaren berri emanez, ze didaktikaren arloan, ia beti, praktika arrakas-
tat su batek ematen baitio abiaburua bide berri eraginkorragoari. 

Baina helburua lortuko badut, zenbait oinarri eta irizpide hartu behar 
ditugu kontuan. Ut zidazue hasierako adibide-jarduerara it zult zen.

Esan dudanez, hasiak ginen konturat zen testuaren garrant ziaz, plantea-
mendu komunikatiboa ezin zela mugatu esaldiaren neurrira, alegia; baina, 
oharkabean, lehenagoko eskema bert suetan mugit zen ginen: edukiei 
begira planteat zen genituen testu horiek lant zeko helburuak; elementuz 
elementu, gramatika-arauz arau gonbidat zen genituen ikasleak ikastera, 
berorien metaketaren bidez, egunen batean, hizkunt zaren jabe izango 
zirelakoan. 

Hit z batean, bide sintetikoa erabilt zen genuen: xehe-xehe egin testuak 
(ikuspegi gramatikaletik), gero ikasleak puzzlea osa zezan (ikus HEOK, 
1999, 18. orr). Nolako lanak hart zen genituen piezak askat zen, eta nolako 
lanak ematen puzzleak berrosarazten. 

Besteak beste, adibideko jarduera bezalakoak nahikoa argigarriak dira 
orain, eta orduan ere izan ziren, kontura gintezen ez generamala bideari 
ekiteko behar beste ekipamendurik. Bat zuek senaz, beste bat zuek oinarriz 
eta irizpidez jant ziago, berriro ere gure jardueraren etengabeko ebalua-
zioan ondorioztatu genuen oraindik ez geniola heldu ot soari belarrietatik: 
ipuineko ot so horrek ez zuen inor beldurt zen, lokarrarazten baizik.

Horrela, pausoz pauso, konturatu ginen hizkunt z komunikazioa gauzat zen 
deneko testu horiek, zuzenak izateaz gain −gramatika-arauak errespeta-
tuz−, egokiak ere izan behar dutela: gizakiok komunikazioan dihardu-
gunean beti izaten dugu helburu bat, zertarako bat darabilgu buruan; eta 
helburu hori lort zearren, oharkabean edo jakinaren gainean, egoerari 
erreparat zen diogu, norekin ari garen, non… 

Laburbilduz, benetako komunikazioa egoerari eta xedeari egokitu behar 
zaiela jabetu ginen (HEOK, 1999, 17. orr.).

Gauzak horrela, adibidet zat hartu duguna zuzena zen, esaldiz esaldiko 
gramatika-arauak betet zen zituen. Baina, zorionez, konturatu ginen ez 
zela egokia, ez zuela betet zen ez helburuaren −zein ipuinek du zehar-

Testu zuzenak
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-estiloa lant zea helburu?−, ez testuinguruari egokit zeko premisarik −nori 
eta non konta dakioke ipuin bat horrela?−. 

Egokitasunaren kont zeptu horrek lagunduta, ikusi eta ikasi genuen ez zela 
nahikoa hizkunt za ikastea, ez zela nahikoa hizkunt z formen berri izan eta 
arauak errespetatuz erabilt zea: gizakiok zerbait komunikatu nahi izaten 
dugu hizkunt za lanabes dugularik, eta komunikazioa burut zeko zerbait 
adierazi behar dugu, benetako esanahia duen zerbait, beti ere testuingurua 
aint zat hartuta. 

Gure jardun didaktikoa aldatu beharra genuen, orduan, eta ideia berria 
nagusituz joan zit zaigun euskaltegietan: ikasleari eskaini behar dizkiogu 
komunikazio-egoera errealez baliat zeko aukerak, baldin eta lagunduko 
badiogu euskara izan dezan komunikazio-tresna eraginkor.

Harrezkero, proposamen eder askoak heldu zaizkigu euskara-irakasleoi 
didaktikaren zerbit zuan jar dit zagun, beti ere orain eta hemen azalt zen 
saiat zen ari garen ikuspegi komunikatiboa oinarri dutela/dugula. 

Ugari dira han eta hemen argitaratutako artikuluak, denak interesgarriak 
eta elkarren osagarriak. Badago bat, nire ustez, guztiak bat zen dituena eta 
didaktikari begira gauzatua, oinarri-oinarrit zat hartu beharko genukeena: 
Lourdes Elosegik eta Pello Esnalek 2004an plazaratu zuten Euskaltegi-
-kurrikuluak egiteko jardunbide bat lan monografi kotik abiatuta, Pello 
Esnalek 2009an Hizpide 71n eskainia: Testu-arkitektura eta Gramatika, 
ekint za komunikatiboaren baitan. 

Ez naiz hemen luzatuko proposamen horren barrenaldeetan, interesgarrien 
baiterit zot norberak irakurri eta lant zeari. Baina balioko ahal du kontatu 
behar dizuedan nire esperient zia xumeak bide hori agerian jar dezan! 

Esan dizuedanez, ez da at zo goizekoa komunikazio-egoera errealak 
landu nahi izatearena. Horien artean, lehenaldiko pasadizo eta kontake-
tek −norberarenak edota besterenak, errealak edota fi kziozkoak− zati 
handia hart zen dute gure eskoletan. Gainera, gero eta lehenago hasten 
gara horrelako ekint za komunikatiboak lant zen, nolabait ere konturatu 
garelako baliabide bizi-bizia direla gure ikasleak ahalik eta azkarren 
abia daitezen euskarazko komunikazio-bideetan. Izan ere, gure eta bes-
teren kontuen gainean jarduten dugunean eguneroko bizit zari gat za eta 
piperra ematen dizkiogunez, gizakiok maiz erabilt zen dugu kontaketa-
ren baliabidea. 

Planteamendu komunikatiboari esker lortu dugu adibidekoa ez bezalako 
istorioak konta dit zaten ikasleek, lagundu diegu egokitasunean aurrera 
egin dezaten; eta ez da gut xi! Hala eta guztiz ere, A1-B1 mailetan ibili 
garen irakasleok badakigu zenbat kostat zen den ikasleek kontaketa, ego-
kia ez ezik, zuzena ere −tarteko hizkunt zak1 eskat zen duen bezain zuzena 
esan nahi dut hemen− egin dezaten, batez ere adit zaren erabilerari dago-
kionez: adit zaren aspektuari dagokionez, hain zuzen.

Proposamen 
didaktikoa, 
paradigma 

komunikatibotik
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Lehenaldiko aspektuari buruz hamaika azalpen eta bat gehiago ematen 
ibilt zen gara maila horietan irakasleok; hainbat ariketa analitiko eta it zul-
pen eta erdararekiko alderaketa proposat zen dizkiegu ikasleei, baina alfe-
rrik. Ikasle koitaduen lanak, puzzlea osatu ezinik! 

Pent sa genezake maila horietako tarteko hizkunt zaren berezko ezauga-
rrietan dat zala arazoa, oraindik ikasleak ezin direla gai izan kontaketak 
exijit zen dien adizkien ugaritasuna era zuzenean erabilt zeko; hain zuzen 
ere, prozesuaren hasierako urrat setan ekiten diogulako eta oraindik bide 
luzea gerat zen zaielako hori guztia barnerat zeko.

Horrela pent sat zen nuen neuk behint zat. Baina…

Lourdes Elosegik eta Pello Esnalek jarri digute esku-eskura, gorago 
aipatu lan monografi koetan, oztopo horiek guztiak gainditu ahal izateko 
kont zeptu bat: adit zaren kontrastea. Benetan diot suet: merezi du kont zeptu 
horren mamia at zemateko denbora-tartet xo bat ematea, emait zek soberan 
it zult zen digute-eta ahalegina; hala erakut si dit, neuri behint zat, aurtengo 
esperient ziak.

Adit za ikuspegi gramatikaletik aztert zen badugu, aspektua markat zea 
adit zaren funt zioetako bat da; garrant zit sua, zalant zarik gabe. Horregatik 
zorat zen gara hainbeste irakasleok horren funt sa igort zen saiat zen. Baina 
ez gara konturat zen nolabaiteko kontraesana ere baduela gure jardunak: 
planteamendu komunikatiboaren barat za landu nahi dugu, egokienak ez 
diren lanabesak hartuta, hot s, eremu gramatikalerako baino balio ez duten 
tresnekin.

Ikuspegi komunikatibotik, ordea, adit zak denboratasuna eta kontras-
tea markat zen ditu testuan. Hemen, gauzak soilduz, kontraste-funt zioaz 
baino ez nat zaizue arituko, idazki honetarako markatu dudan helbururako 
−kontaketaren lanketarako praktika didaktiko arrakastat su baten berri 
emanez, bide horretatik aurrera egin dezagun− nahikoa delakoan. Gaia 
sakonago landu nahi duenak beti du Lourdes Elosegiren eta Pello Esnalen 
lanetara jot zeko aukera paregabea.

Lasaiago abia gaitezen, esan dezagun kontaketetan ematen dela nagusiki 
kontraste-funt zioa, hau da, aztergai dugun sekuent zian (testu-mota baino 
egokiagoa irudit zen zait niri ere sekuent zia erabilt zea). Eremu horretatik 
begiratuta, honela deskriba daiteke kontrastea: kontaketa batean, adit za 
lagun, bereizi behar izaten ditugu egoerak gertaeretatik, baldin eta gure 
testua gat zez eta piperrez ondu nahi badugu; bereizketa hori da, hain 
zuzen, kontrastea. Balia dezagun kontrasterik gabeko kontaketa bat berei-
zketa horren garrant ziaz jabet zeko:

… Txanogorrit xo abiatu zen amamaren et xerant z. Bidean ot soa aurkitu 
zuen. Honek engainatu zuen: bide luzetik bidali zuen neskatoa. Beraz, azka-
rrago heldu zen ot soa amamaren et xera Txanogorrit xo baino. Amama jan 

Adit zaren 
kontrastea 

vs. adit zaren 
aspektua

Zer da, baina, 
kontrastea?
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zuen. Txanogorrit xo heldu zen. Ot soa saiatu zen neskatoa ere jaten. Baina 
hau libratu zen. Ehiztari bat zuk agertu ziren orduan. Hil zuten ot soa eta 
tripetatik atera zuten amama…

Gertaerak baino ez ditugu kontatu adibidean. Uste dut garbi dagoela 
kontaketa horrek ez duela ez gat zik, ez piperrik. Kontaketa errealetan, 
gertaera horiek guztiak eskenatoki batean kokat zen ditugu, giro zehat z 
batean jart zen ditugu, atrezzoz janzten ditugu, horrela egoeraren berri 
ere emanez: gertaerak eta egoerak kontrastatuz gauzat zen ditugu bizit za 
errealean kontaketak. 

Azterketa horren ildotik, gertaerek kontaketaren LEHEN PLANOA 
osat zen dute, eta egoerek BIGARREN PLANOA. 

Orduan, jarri berri dugun kontaketa graziabako horretan LEHEN 
PLANOA bakarrik erabili dugu, gertaerena. Jar diezaiogun atrezzoa, 
eman dezagun egoeraren berri BIGARREN PLANOA eraikiz, ea zer ger-
tat zen den. Bide batez, marka dit zagun adizkiak bata eta bestea bereiz-
teko. Azpimarra soilaz nabarmendu dizkizuet bigarren planoa markat zen 
duten adizkiak; eta letra eta azpimarra lodiez, lehen planoa markat zen 
dutenak. Horra:

… Txanogorrit xo abiatu zen amamaren et xerant z. Udaberria zen, eta 
basoan zehar zihoan bidearen alde bietan lore koloret su eta usain ede-
rreko asko zeuden. Txanogorrit xok bazekien amamari izugarri gustat zen 
zit zai zkiola loreak eta sorta polita egitea bururatu zit zaion, beti egiten zuen 
bezala. Horretan zebilela, ot soa aurkitu zuen. Ot soa baso horretan bizi zen 
eta beti egoten zen zelatan ea aurkit zen zuen zerbait edo norbait jateko. 
Horregatik, Txanogorrit xo ikusi zuenean, engainatu zuen eta bide luzetik 
bidali zuen neskatoa. Beraz, azkarrago heldu zen ot soa amamaren et xera 
Txanogorrit xo baino… 

Seguruenez, badaude modu ederragoak Txanogorrit xoren ipuina kon-
tat zeko. Baina hemen, literatura aparte ut zita, bi kontu azpimarratu nahi 
ditut:

1. Kontaketa errealetan LEHEN PLANOA eta BIGARREN PLANOA 
bereizten ditugu, eta gure ikasleek, kontalari trebeak izango badira, 
bereizi beharko dituzte.

2. Adizkiek beraiek lagunt zen dute kontrastearen bi plano horiek bereiz-
ten. Adi begiratuz gero, honako ondorio hau atera dezakegu:

a. Lehen planoa −gertaeren planoa− markat zen duten adizki guztiak 
dira aspektuz burutuak.

b. Bigarren planoa −egoeren planoa− markat zen dutenak, berriz, dira 
puntualak eta ez-burutuak.

Adit zaren kontraste-funt zioa ondo azalt zea lortu badut, hamar paragrafo 
luze baino ez den teoria uler, ikas eta erabil dezazuen animatu nahi zai-
tuztet, proba egin dezazuen kont zeptua bera eskolan praktikara eramaten. 
Izan ere, nago nahikoa erraz gertatu ohi zaiela gaur egungo ikasleei, ikus-
-ent zunezko komunikazioaren garai honetan, eskenatokiaren eta gertae-
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ren mundua bereiztea; hain gaude denok ohituta zinearen, telebistaren, 
ant zerkiaren, bideo-jokoen… lengoaiekin. 

Errazago irudikat zen dute bereizketa hori, erabat abstraktua eta gra-
matikala den adit zaren aspektuaren ideia baino. Behin bereizketa hori 
at zemanda, erraz azter dezakegu haiekin zein adizki mota behar duen 
bakoit zak, goiko azalpenean agertu bezala, adibidez. Azken batean, bide 
analitikoa baliat zea da: osotasunetik abiatu, ondoren ikasle bakoit zak 
bere analisiak egin dit zan (ikus HEOK, 1999, 18. orr.).

Ez dizuet ekarri, ez, unitate didaktiko zehat zik A1-B1 mailetan kontaketa 
lant zeko. Hori ere egin beharko dut, duzue, dugu. Oraingo honetan askoz 
xumeagoa izan dut xedea, hasieran esan dizuedanez: lehenaldiko kon-
taketa lant zeko erabili ohi dugun metodologiak nahi bezalako etekinik ez 
duela konturatuta gaudenez gero, ikuspegi komunikatiboaren atal t xiki 
bat, kontrastearena, jarri nahi izan dut mahai gainean, aurtengo ikasleekin 
esperimentatu dudana eta, zin degizuet, arrakastat su gertatu dena. Izan 
ere, irakasleok kont zeptuak garbi baldin badauzkagu, errazago igort zen 
dizkiegu ikasleei eta argiago planteat zen instrukzioak eta jarduerak.

Nik neuk behint zat, kontrastearen garrant ziaz jabetu naizenetik, hainbeste 
ariketa analitiko eta it zulpen eta erdararekiko alderaketekin bueltaka ibili 
beharrik izan ez dudanez, denbora gehiago eman ahal izan diot kontake-
tari berari: pasadizo, kontaketa, ipuin gehiago ent zun eta irakurt zeko 
aukera gehiago izan dugu gelan eta, ondorioz, gureak ahoz eta idat ziz 
egokiago eta zuzenago kontatu. 

Proposamen xumea dakarkizuedana, ikusten duzuenez, baina bide eman 
diezaiokeena oraindik ataka batean daukagun lehenaldiko kontaketaren 
planteamendu didaktikoari. Ez du merezi saiat zea?

Laburbilduz

Oharra

1. Tarteko hizkunt zaren ezaugarriei buruz gehiago 
sakondu nahi izanez gero, jo ezazue HEOKera

 (Helduen Euskaldunt zearen Oinarrizko Kurriku-
lua, HABE, 1999, 23. orr.).



 Espezializatutako Liburutegia
1  Hizkunt zalarit za aplikatuaren atala (hiz-

kunt zen didaktika, soziolinguistika, psi-
kolinguistika)

2  Euskarazko atala (euskarazko produk-
zioa)

3 Hizkunt za i(ra)kasteko materialak

Katalogoak Interneten 
(http://www.habe.org)
Katalogo orokorra (25.000 erregistro)
Artikuluen Datu-Base Dokumentala 
(ADBD) (70.000 erregistro)
Aldi bereko kont sulta

Dokumentuak
25.000 liburu, 600 aldizkari, 700 bideo, 
kaseteak, disketeak, CD-ROMak

Zerbit zuak (doan guztiak)
Mailegu zerbit zu arrunta
Mailegu zerbit zu berezia HABEren Bilbo 
eta Gasteizko bulegoen bidez
Liburutegiko buletinak e-posta bidez
Informazio bibliografi koa
Bisita gidatuak

Informazio gehiago edo gurekin 
harremanetan jart zeko

HABE Liburutegia
Vitoria-Gasteiz, 3
20018 Donostia
Tel.: 943 022 604/602
Fax: 943 022 601

e-postak: 

liburutegi@habe.org
(orokorra)
maileguak@habe.org
(maileguei buruz)
Internet  http://www.habe.euskadi.net




