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PRIMERAN! B2.2
EUSKARA IKASTEKO METODOA

Primeran! B2 eskuliburuak B2 mailako gaitasun komunikatiboa lortzeko ikasibilbide egituratua eta gi-
datua eskainiko dio euskara-ikasleari jardun biko ikastereduan eta ekintzara bideratutako meto-
dologian oinarrituta.

Eredu hori bideratzeko zehaztu dira irakaslearen gidari-lanak, ondo planifikatua izan dezan proposa-
tutako denbora-lerroa: aurrez aurreko saioetan egitekoak eta horien aurretik nahiz ondotik izango den 
dinamika. 

Nolanahi ere, Primeran! B2 ikasmateriala metodo irekia eta malgua da; irakaslearen esperientziak eta 
ikasleen erabilerak emango dizkiote nortasuna eta izaera, bakoitzaren egoerara eta lekura, ikastaldeen 
beharretara eta tokian tokiko egoera soziolinguistikora moldagarria baita.

Gidaliburu honen diseinuari dagokionez, Ikaslearen Liburua hartu da oinarri. Ikasleari aurkeztu zaion 
jarduera bakoitzaren alboan txertatu dira irakasleei proposatutako gidari-lanak prozedura-koadroetan. 
Hala, ikasleari aurkeztu zaion edukiaren ingurumarian jasoko ditu gidari-rolean izan ditzakeen egite-
koak, eta, hein berean, ikasleak eskuartean duen langaiaren ikuspegia ere euskarri izango du. 

Jardun biko ikasteredurako proposamena
Primeran! B2k 200 ikastordu proposatzen ditu, ikasgelan eta ikasgelatik kanpo gauzatzeko. Ikas-
tunitate bakoitzak 10 ikastordurako jarduerak eskainiko ditu, beraz, honela banatuta: 90 ikastordu 
ikasgelan, taldean aurrez aurre eta elkarreraginean garatuko dira; gainerakoak ikasgelako saioen 
aurretik —30 ikastordu— eta ondoren —80 ikastordu— egin beharreko jarduerek osatuko dituz-
te, gehienetan bakarka burutzekoak. Honako eskema honetan ikusten da jardueren pisua metodoan: 

JARDUERAK IKASTORDUAK

Saioen A atala: prestaketa-jarduerak % 15

Ikasgelako taldeko ikas-jarduerak % 45

Kontuan Hartu ataleko bakarkako finkatze- eta sendotze-jarduerak % 30

Kontuan Hartu ataleko taldeko finkatze- eta sendotze-jarduerak % 10

Primeran! B2k, jardun biko ikasteredua garatzeko, gela irauliaren metodologia ahalbidetzen du, irakas-
lea gidari delarik ikasesparruak irauli edota malgutasunez konbinatzeko aukera ematen baitu. 

• Ikasgela komunikazio- eta elkarreragin-gunetzat hartu da, eta bertan garatuko dira mailari dagoz-
kion ekintza komunikatiboak.

• Gelaz kanpokoa lan autonomoa garatzeko esparrua izango da: 

 » Ikasgelako saioen aurreko jarduerak: hipotesiak egin, aurrezagutzak martxan jarri eta edu-
ki berrien aurrean interesa pizteko uneak eskainiko dira, baita testuak irakurri nahiz entzuteko 
uneak proposatuko ere. Jarduera hauen helburua da ikasleek ikasgelako saioa prestatzea. 

 » Ikasgelako saioen ondorengo jarduerak: ikasgelan landutako edukiak finkatzeko eta ikasge-
latik kanpo bakarka nahiz beste ikaskideekin elkarreraginean aritzeko izango dira. Ikasleak au-
kera izango du hizkuntzaren alderdi zehatzak hobeto ezagutzeko, finkatzeko nahiz ebaluatzeko: 
fonetika, morfosintaxia, hiztegia, ortografia, egitura funtzionalak, diskurtsiboak eta testualak.
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Primeran! B2 web-ataria

Primeran! B2 eskuliburuaren osagarri guztiak eskuragarri 
daude www.primeranb2.ikasbil.eus atarian: 

• Entzungai, bideo eta testu osagarriak ikastunitateka 
multzokatuta daude. Ikasleak oso erraz topatuko du une 
bakoitzean behar duen dokumentua, liburuan aurkituko 
duen QR kodearen bidez. 
Ikus-entzunezko horietan, askotariko egoera, genero… 
aurkituko ditu ikasleak. Hizkuntzaren erabilera natural 
eta arruntarekin jarriko da harremanetan, eta hainbat 
hitz egiteko molde ezagutuko ditu; izan ere, orekatuta 
daude materialerako berariaz sortutako ikus-entzunez-
koak eta euskarazko hedabideetatik hartutakoak. 

• Moodle Primeran! B2 ikastaroa: ikastaro honen bidez, 
gelaz kanpoko elkarreraginerako jarduerak eta ebalua-
zio-saioak egin ahal izango ditu ikasleak, baita irakasleak 
ere. Ikastaro hau, beraz, jardun biko ikasteredua gara-
tzeko tresna da, eta bertan talde-komunikaziorako eta 
jarraipenerako baliabideak daude erabilgarri.  
Edonola, ikastaldeak aukera izango du bestelako ba-
liabideak (telefono bidezko mezularitza, posta elektro-
nikoa…) erabiltzeko, erosoen egiten zaizkion dinamikak 
sustatzeko. 

• Primeran! B2 Irakaslearen Liburua: PDF formatuan ar-
gitaratuko den liburu honek jarduera bakoitzaren proze-
durarako argibideak emango ditu: jarduera aurretikoak, 
jarduera berari dagozkionak, aurreikuspenak eta erabile-
ra-aukerak.
Ikasgelan nahiz gelaz kanpo egingo diren jardueren ar-
teko loturak, gelaren kudeaketa, gaiaren zabalkundera-
ko proposamenak eta feedbackerako aukerak ere jasoko 
ditu.
Irakaslearen Liburuak, atal batean, edukien aurkibide di-
daktikoa du, non ikastunitatez ikastunitate landu diren 
edukiak HEOCaren katalogazio-sistemaren arabera sail-
katuta dauden.
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

01.ikastunitatea

GAUZA EDERRA DELA

SALTZEKO 
AMUAK

01. saioan:
BASQUE 
LANGUAGE 
CENTER
Zergatik erabiltzen da euskarazko 
publizitatean ingelesa?

C

B

 –Guk ere esan dugu gertukoa dela, ezta?
 –Bai, eta erritmoa, errima...

 –Gogoratzen al duzu Patxiiiii!? Hura bai iragarki ona! 
Baina, egia esan, ez dakit iragarkia zerena zen.
 –Nik Gabonetakoak, oro har, gorroto ditut. Denak.

Ikusi bi hiritarrek esan dutena, eta alderatu zuen iritziekin.

Irakurri iragarkiaren balorazio-txostena, 
eta markatu egia esaten duten 
paragrafoak, ikusi duzunaren arabera.

Hausnartu mintzagai hauen inguruan, eta komentatu 
ikaskideekin.

• Zure belaunaldiko iragarki gogoangarri bat.
• Zure belaunaldiko iragarki gorrotagarri bat.02. saioan:

IRAGARKI- 
-LEHIAKETA
Nolako iragarkia 
aurkeztuko dugu 
lehiaketan? 

03. saioan:
NEUROMARKETINA 
Zenbateko garrantzia du 
neuromarketinak?

Lexikoa:
• Anglizismoak ordezkatzeko. 

Diskurtsoa: 
• Hitz egiteko txandak 

kudeatzea. 
• Proposamenak egitea, 

onartzea, errefusatzea.

Gramatika:
• Subjuntiboa helburuzko 

esaldietan.

Ondorioak:
c Gogoratzen duten ala ez galdetuta, in-
kestatutako gehienek gogoratzen dute ira-
garkia; hori bai, kasu gehienetan, inkes-
tatuari gogorarazi egin behar izan diogu 
iragarkia. Gutxik baino ez dute iragarkia 
gogoratu inolako laguntzarik gabe. Ho-
rrez gain, erdiak baino gehiago, iragarkia 
gogoan izan arren, ez dira gai izan Mahala 
markarekin lotzeko.
c Iragarkiaren leloari buruz galdetu du-
gunean, elkarrizketatuek ez dute asmatu. 
Aipatutako arrazoi nagusia izan da azka-
rregi abesten dutela, eta ez dela erraza go-
goratzeko.

c Gehien baloratu diren elementuak hauek izan 
dira: bertakotasuna iradokitzen duela, euskararen 
trataera, eta aukeratutako abestiaren erritmoak ema-
ten dion dinamismoa eta freskotasuna.
c Hala ere, eta hiritarrei zuzenean galdetu zaienean 
erosiko ote luketen, lehendik ezagutu edota kontsu-
mitzen zutenek adierazi dute erosiko dutela; erabili 
ez dutenek diote, ordea, iragarkiak ez dituela bultza-
tu produktua erostera.
Jasotako datuen arabera, ondorio nagusia da ira-
garkia ez dela batere eraginkorra izan. Nahiz eta 
gehienek gogoratzen duten iragarkia, ezin izan dute 
Mahala markarekin lotu, eta, beraz, ez da lortu mar-
ka gogoraraztea.

2

Entzun iragarkia, eta egizu balorazioa. Erabili galderak gidoi gisa, nahi 
baduzu.

• Ezagutzen zenuen iragarkia?
• Nola baloratzen duzu, beste esneki-iragarki batzuekin konparatuta?
• Iragarkiko zein elementu gustatu zaizu gehien? Zein gutxien?

Komentatu iragarkia taldeko foroan.
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A 1

GAIA
Publizitatea gure bizitzaren 

erdigunean dago. Telebistako 
eta irratiko iragarkiak, kartelak... 
Interneten sozializazioak biderkatu 
egin du publizitatearen presentzia.

Saltzeko asmotan, iragarleek 
produktu moderno eta sofistikatuak 
erakutsi nahi dituzte ohiko iragarkien 
bidez; horietan, gero eta hedatuago 
dago ingelesaren erabilera dotorezia 
ustez. Era berean, teknikarik 
aurreratuenak erabiltzen dituzte gure 
kontsumoa bideratzeko.

Publizitatea erabiltzen da, halaber, 
euskara ikasteko grina sustatzeko.

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea
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AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
2. eta 4. paragrafoetan esaten dena ez 
da egia; 1.a erabakitzeko ez daukagu 
informazio nahikorik; 3.a egia da

01.ikastunitatea

GAUZA EDERRA DELA

SALTZEKO 
AMUAK

01. saioan:
BASQUE 
LANGUAGE 
CENTER
Zergatik erabiltzen da euskarazko 
publizitatean ingelesa?

C

B

 –Guk ere esan dugu gertukoa dela, ezta?
 –Bai, eta erritmoa, errima...

 –Gogoratzen al duzu Patxiiiii!? Hura bai iragarki ona! 
Baina, egia esan, ez dakit iragarkia zerena zen.
 –Nik Gabonetakoak, oro har, gorroto ditut. Denak.

Ikusi bi hiritarrek esan dutena, eta alderatu zuen iritziekin.

Irakurri iragarkiaren balorazio-txostena, 
eta markatu egia esaten duten 
paragrafoak, ikusi duzunaren arabera.

Hausnartu mintzagai hauen inguruan, eta komentatu 
ikaskideekin.

• Zure belaunaldiko iragarki gogoangarri bat.
• Zure belaunaldiko iragarki gorrotagarri bat.02. saioan:

IRAGARKI- 
-LEHIAKETA
Nolako iragarkia 
aurkeztuko dugu 
lehiaketan? 

03. saioan:
NEUROMARKETINA 
Zenbateko garrantzia du 
neuromarketinak?

Lexikoa:
• Anglizismoak ordezkatzeko. 

Diskurtsoa: 
• Hitz egiteko txandak 

kudeatzea. 
• Proposamenak egitea, 

onartzea, errefusatzea.

Gramatika:
• Subjuntiboa helburuzko 

esaldietan.

Ondorioak:
c Gogoratzen duten ala ez galdetuta, in-
kestatutako gehienek gogoratzen dute ira-
garkia; hori bai, kasu gehienetan, inkes-
tatuari gogorarazi egin behar izan diogu 
iragarkia. Gutxik baino ez dute iragarkia 
gogoratu inolako laguntzarik gabe. Ho-
rrez gain, erdiak baino gehiago, iragarkia 
gogoan izan arren, ez dira gai izan Mahala 
markarekin lotzeko.
c Iragarkiaren leloari buruz galdetu du-
gunean, elkarrizketatuek ez dute asmatu. 
Aipatutako arrazoi nagusia izan da azka-
rregi abesten dutela, eta ez dela erraza go-
goratzeko.

c Gehien baloratu diren elementuak hauek izan 
dira: bertakotasuna iradokitzen duela, euskararen 
trataera, eta aukeratutako abestiaren erritmoak ema-
ten dion dinamismoa eta freskotasuna.
c Hala ere, eta hiritarrei zuzenean galdetu zaienean 
erosiko ote luketen, lehendik ezagutu edota kontsu-
mitzen zutenek adierazi dute erosiko dutela; erabili 
ez dutenek diote, ordea, iragarkiak ez dituela bultza-
tu produktua erostera.
Jasotako datuen arabera, ondorio nagusia da ira-
garkia ez dela batere eraginkorra izan. Nahiz eta 
gehienek gogoratzen duten iragarkia, ezin izan dute 
Mahala markarekin lotu, eta, beraz, ez da lortu mar-
ka gogoraraztea.

2

Entzun iragarkia, eta egizu balorazioa. Erabili galderak gidoi gisa, nahi 
baduzu.

• Ezagutzen zenuen iragarkia?
• Nola baloratzen duzu, beste esneki-iragarki batzuekin konparatuta?
• Iragarkiko zein elementu gustatu zaizu gehien? Zein gutxien?

Komentatu iragarkia taldeko foroan.
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A 1

B ALDERATU
Aurkeztu bideo-pasartea: iragarkiaren 

eraginkortasuna ebaluatzeko, kale-
inkesta bat egin dute. Ikus dezatela, eta 
konpara dezatela arestian egin duten 
balorazioarekin.

Irakur ditzatela txostenaren emaitzak, 
eta esan dezatela zein diren egokiak, ikusi 
dutenaren arabera.

C EKINTZA
Animatu ikasleak euren eskarmentua 

partekatzera. Hitz egin dezatela gogoan 
dituzten iragarkiei buruz. Une honetan, 
pentsatzekoa da ikasleek gaztelaniazko 
leloak ekarriko dituztela. Jolas zaitezte 
lelook euskarara ekartzera.

ZABALKUNDEA
Animatu ikasleak jarduera honetan ikusitako iragarkia 

inguruko norbaitekin partekatzera, euskaltegitik kanpo. 
Egin dezatela eurek ere inkestatxo bat; horretarako, 
bideo-pasartean ikusi ez diren galderak imajina ditzakete.

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea

A GAIAN SARTU
Esaiezu irratiko iragarkia entzuteko, eta 

iritzia emateko taldeko foroan.
Dinamizatu foroa, ikasleen parte hartzea 

sustatzeko; zirikatu ikasleak, haien mezuei 
erantzunez.

ESKOLA AURRETIK
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Gidaliburu honetan, atalka zehaztu dira irakasleak parte 
hartzeko tarteak Ikaslearen Liburuko egitekoen baitan 
eta ordenan. 

Jardun biko ikastereduan, irakaslearen egitekoa izango 
da jarduerak girotzea, horien feedbackak eskaintzea, 
taldeko elkarreragina kudeatzea… Liburu honetan, 
kudeaketa horretarako baliabideak proposatu dira, bai 
komunikaziorako, beharrezko oharrak egiteko hobetsi 
diren unean uneko kanalak, bai dinamikak bideratzeko 
eta feedbacka eskaintzeko edukiak eta aholkuak.

Gidaliburu honetan, hauek aurkituko ditu irakasleak:

GAIA
Ikastunitatearen sarreran, gaiaren aurkezpena irakur-
tzeko aukera izango du; hala, izenburuek iradoki deza-
ketenetik harago joateko leihatila izango da.

Ikastunitatean gaiari zein trataera eman zaion, nola ga-
ratu den eta zein ertz landu diren azalduko zaio, ikasleei 
aurkezteko baliatu nahi balu ere. Nolabait, ikastunita-
teek planteatzen dituzten hausnarketen testuingurua 
eskaintzen da. 

PROZEDURAK
Gidari-lanak betetzeko proposamenak jardue-
raz jarduera zehaztu dira. Prozedura-eran jaso 
dira, jarduera bakoitzean ikasleak izango duen 
egiteko nagusia goiburu dutela. Jarduera osa-
tzeko, ikasleari liburuan aurkeztu zaion egite-
koa dinamizatu eta kudeatzeko bide eta tres-
nen nondik norakoak deskribatu dira.

Euskal Herriko eta hemendik kanpoko ikuspegien arte-
ko oreka bilatu da gaietara hurbiltzerakoan. Era berean, 
bermatu nahi izan da ohiko erabilera-esparruetan balia-
garriak izango diren eta zeresana eragingo duten egoera 
eroso eta motibagarriak planteatzea, ikaslearen bizipe-
netatik urrun ala gertu egon.

IKASGELAZ KANPOKO LANA

Ikasgelaz kanpoko prozeduretan, irakaslearen eta 
ikasleen arteko eta ikasleen arteko elkarreragina bide-
ratzeko komunikazio-kanalak eta -baliabideak zehaz-
tu dira, Moodle Primeran! B2 ikastaroan izango 
dituenak.

Jarduera hauek egingo dira ikasgelaz kanpo, eta ho-
nelako parte-hartzea iradoki zaio irakasleari: 

Saioetako A jarduerak: berariaz identifikatuta etxe-
txoaren ikonoa, ESKOLA AURRETIK nabarmenduta eta 
atzealde zuridun txartelaz, ikasleari azaldu beharre-
koak proposatu dira. Azalpen horiek emateko, kon-
tuan hartuta ikasleak ez dituela parean izango, irakas-
leak Moodle Primeran! B2 ikastaroan aurkituko dituen 
baliabideak erabil ditzake.

Kontuan Hartu ataleko jarduerak: 

 »Bakarka egitekoak: irakasleak erantzun-orriak 
izango ditu. Erantzun irekiko jardueretan, 
Moodle Ikastaroan izango ditu ikaslearekin 
elkarreraginean aritu eta feedbacka emateko 
baliabideak.

 »Taldeka egitekoak (4, 8, 12 eta 16): irakaslearen 
parte-hartzea bideratzeko proposamenak egin 
dira, baita feedbacka ematekoak ere.

NOLA ERABILI 
PRIMERAN! B2.2
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• EGIN ZEURE KASA azken ekintza nagusia: ikasleei 
azalpenak emateko instrukzioak proposatu dira.

Era berean, ZABALKUNDEA izeneko txartel batzuk aur-
kituko ditu irakasleak; bat ikastunitateko. Txartel horie-
tan, ikasgelaz kanpo egiteko moduko proposamenen 
bat egin zaio irakasleari, dela gaiarekin, dela landutako 
testuarekin lotura duelako… Hautazkoak dira, eta ez 
daude ibilbide didaktiko nagusian txertatuta.

Aurkibide didaktikoa
Jardueren aurkibide didaktikoa Irakaslearen gidali-
buruaren eranskin modura jaso da, eta ikastunita-
teetan lantzen diren edukien gaineko informazioa 
ematen du, HEOCaren hezurduraren arabera.

Hauek dira aurkibideak:

• Gaien aurkibidea

• Funtzioen aurkibidea

• Adierazpide testualen aurkibidea

• Adierazpide linguistikoen aurkibidea

Aurkibide honetan, eduki bakoitza zein jardueratan 
lantzen den eta ikasleek Ikaslearen Liburuan zein 
orrialdetan aurkituko duten azaltzen da.

Erantzunak eta feedbacka
Liburu honetan, irakasleak erantzun itxiak dituzten jardue-
rak eta ariketak ere zehaztuta dauzka. Hala ere, feedbacka, 
unean uneko prozeduretan zehaztuta agertzeaz gain, ez du 
beti irakasleak berak emango, ikasleen arteko feedbackera-
ko aukerak sustatu baitira; azken finean, egiteko guztiek ez 
dituzte erantzun itxiak, elkarreraginean osatu eta eraikiko 
baitira erantzun irekiak. Bestalde, feedbacka ikasleek ekoiz-
tutako lanaren arabera emateko uneak ere prozedura-koa-
droetan zehaztu dira.

Ikus-entzunezkoen transkripzioak
Ikasleek irakurgai dituzte, Ikaslearen Liburuan, ba-
karka edota gelaz kanpo egin beharreko jardueretan 
erabiltzeko ikus-entzunezkoen transkripzioak. Ira-
kaslearen Liburuan, berriz, transkripzioak dagokien 
erabilera-ordenaren arabera jaso dira. 

Ikus-entzunezko guztiak Primeran! B2 web-atarian 
izango dituzte ikasleek eta irakasleak, eta identifika-
zio-kodeak adieraziko du zein fitxategi-zenbaki den 
eta zein ikastunitateri dagokion.

AURKIBIDE DIDAKTIKOA

ERANTZUNAK
2. eta 4. paragrafoetan esaten dena ez 
da egia; 1.a erabakitzeko ez daukagu 
informazio nahikorik; 3.a egia da

01.ikastunitatea

GAUZA EDERRA DELA

SALTZEKO 
AMUAK

01. saioan:
BASQUE 
LANGUAGE 
CENTER
Zergatik erabiltzen da euskarazko 
publizitatean ingelesa?

C

B

 –Guk ere esan dugu gertukoa dela, ezta?
 –Bai, eta erritmoa, errima...

 –Gogoratzen al duzu Patxiiiii!? Hura bai iragarki ona! 
Baina, egia esan, ez dakit iragarkia zerena zen.
 –Nik Gabonetakoak, oro har, gorroto ditut. Denak.

Ikusi bi hiritarrek esan dutena, eta alderatu zuen iritziekin.

Irakurri iragarkiaren balorazio-txostena, 
eta markatu egia esaten duten 
paragrafoak, ikusi duzunaren arabera.

Hausnartu mintzagai hauen inguruan, eta komentatu 
ikaskideekin.

• Zure belaunaldiko iragarki gogoangarri bat.
• Zure belaunaldiko iragarki gorrotagarri bat.02. saioan:

IRAGARKI- 
-LEHIAKETA
Nolako iragarkia 
aurkeztuko dugu 
lehiaketan? 

03. saioan:
NEUROMARKETINA 
Zenbateko garrantzia du 
neuromarketinak?

Lexikoa:
• Anglizismoak ordezkatzeko. 

Diskurtsoa: 
• Hitz egiteko txandak 

kudeatzea. 
• Proposamenak egitea, 

onartzea, errefusatzea.

Gramatika:
• Subjuntiboa helburuzko 

esaldietan.

Ondorioak:
c Gogoratzen duten ala ez galdetuta, in-
kestatutako gehienek gogoratzen dute ira-
garkia; hori bai, kasu gehienetan, inkes-
tatuari gogorarazi egin behar izan diogu 
iragarkia. Gutxik baino ez dute iragarkia 
gogoratu inolako laguntzarik gabe. Ho-
rrez gain, erdiak baino gehiago, iragarkia 
gogoan izan arren, ez dira gai izan Mahala 
markarekin lotzeko.
c Iragarkiaren leloari buruz galdetu du-
gunean, elkarrizketatuek ez dute asmatu. 
Aipatutako arrazoi nagusia izan da azka-
rregi abesten dutela, eta ez dela erraza go-
goratzeko.

c Gehien baloratu diren elementuak hauek izan 
dira: bertakotasuna iradokitzen duela, euskararen 
trataera, eta aukeratutako abestiaren erritmoak ema-
ten dion dinamismoa eta freskotasuna.
c Hala ere, eta hiritarrei zuzenean galdetu zaienean 
erosiko ote luketen, lehendik ezagutu edota kontsu-
mitzen zutenek adierazi dute erosiko dutela; erabili 
ez dutenek diote, ordea, iragarkiak ez dituela bultza-
tu produktua erostera.
Jasotako datuen arabera, ondorio nagusia da ira-
garkia ez dela batere eraginkorra izan. Nahiz eta 
gehienek gogoratzen duten iragarkia, ezin izan dute 
Mahala markarekin lotu, eta, beraz, ez da lortu mar-
ka gogoraraztea.

2

Entzun iragarkia, eta egizu balorazioa. Erabili galderak gidoi gisa, nahi 
baduzu.

• Ezagutzen zenuen iragarkia?
• Nola baloratzen duzu, beste esneki-iragarki batzuekin konparatuta?
• Iragarkiko zein elementu gustatu zaizu gehien? Zein gutxien?

Komentatu iragarkia taldeko foroan.
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B ALDERATU
Aurkeztu bideo-pasartea: iragarkiaren 

eraginkortasuna ebaluatzeko, kale-
inkesta bat egin dute. Ikus dezatela, eta 
konpara dezatela arestian egin duten 
balorazioarekin.

Irakur ditzatela txostenaren emaitzak, 
eta esan dezatela zein diren egokiak, ikusi 
dutenaren arabera.

C EKINTZA
Animatu ikasleak euren eskarmentua 

partekatzera. Hitz egin dezatela gogoan 
dituzten iragarkiei buruz. Une honetan, 
pentsatzekoa da ikasleek gaztelaniazko 
leloak ekarriko dituztela. Jolas zaitezte 
lelook euskarara ekartzera.

ZABALKUNDEA
Animatu ikasleak jarduera honetan ikusitako iragarkia 

inguruko norbaitekin partekatzera, euskaltegitik kanpo. 
Egin dezatela eurek ere inkestatxo bat; horretarako, 
bideo-pasartean ikusi ez diren galderak imajina ditzakete.

SALTZEKO AMUAK01. ikastunitatea

A GAIAN SARTU
Esaiezu irratiko iragarkia entzuteko, eta 

iritzia emateko taldeko foroan.
Dinamizatu foroa, ikasleen parte hartzea 

sustatzeko; zirikatu ikasleak, haien mezuei 
erantzunez.

ESKOLA AURRETIK
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TRANSKRIPZIOAK
AURKIBIDE DIDAKTIKOA

E —Eta produktuak eskuratu dituztenak konturatu dira, bada, 
swine hitzak zerri esan nahi duela, eta lurrin horrek txerrito-
ki-usaina duela. Eta betaurrekoak eskatu dituztenek, berriz, 
deskubritu dute horiek erabiliz ez dutela ezer ikusten blind 
effect horrek itsu-efektua esan nahi duelako.

EITB

4.1. ANGLIZISMOAK II mp3 (5'01'')

Esataria —Bada, RAEk egin duena ikusita, guri bururatu zaigu, 
galdera bat bururatu zaigu: zer pentsatuko ote du hone-
taz guztiaz, anglizismoen erabileraz, Euskaltzaindiak. Bada, 
erantzuna Andoni Sagarnak emango digu, Euskaltzain-
diako hiztegiaren eta lexikoaren behatokiaren zuzendaria. 
Egun on, Andoni!

Andoni Sagarna —Egun on, zuei ere!

E —Andoni, neurri gabe erabiltzen al ditugu anglizismoak?

AS —Bueno, RAErena aipatu duzu, eta hor garbi dago gehiegiz-
ko erabileraren aurka daudela; alegia, publizitatean, modan 
eta horrelako sektore batzuetan, batez ere, kontsumitzailea 
liluratzeko, dotorezia ustezko hitzak erabiltzen dituzte, ba-
tere beharrik gabe. Beste gauza bat da ingelesezko hitzak 
hizkuntzetan, beste hizkuntzetan, sartzen direla; bai gazte-
laniaz, bai euskaraz eta bai beste hizkuntza batzuetan. Bai-
na, esate baterako, RAEk berak bere, zera, bere iritzia emana 
dauka askoz ere modu zabalagoan. Bada, esate baterako, 
Diccionario Panhispánico de Dudasen hitzaurrean, edo, bai-
ta ere, bere webgunean; eta esaten duena da, bada, bi mo-
tatako arrotz-hitzak daudela, batzuk direla inolako beharrik 
gabe erabiltzen direnak, badaudelako lehendik hizkuntza 
horretan, alegia, gazteleraz…, bada, gaztelaniaz, hitz ba-
tzuk hori bera esan nahi dutenak, eta ez dagoela zertan 
beste ingelesezko batzuen… batzuengatik ordezkatze… 
ordezkatu beharrik. Eta beste batzuk direla, bada, hizkun-
tzan txertatuta daudenak edo beste modu batera esaterik 
ez dagoenak edo erraz… modu errazean esaterik ez dau-
denak. Eta euskaraz ere beste hainbeste gertatzen da eta 
beste hizkuntzetan ere bai. Alegia, erabiltzen direnean, 
nolabait ere, erabilera bitxi horrekin, beharrik gabe eta do-
torezia ustez eta horrela, bada, horiek baztertzekoak direla, 
ezta? Dena den, gaur egun, hiztegi guztiak egiten dira era-
bilerari begira. Eta, hain zuzen, aipatu duzu, bada, lexikoa-
ren behatokia, eta euskaraz badaukagu, horixe, lexikoaren 
behatoki bat; esan nahi dut jasotzen ditugula euskarazko 
testuak, bada, bai prentsarenak, bai liburuenak eta abar, eta 
ikusten dugu idazleek eta itzultzaileek-eta zer erabiltzen 
duten eta zer ez duten erabiltzen. Eta zenbat eta noiztik. Eta 
ikusten denean hitz bat txertatu dela hizkuntzan eta adie-
ra garbia duela, eta hizkuntza zaintzen dutenek erabiltzen 
dutela, bada, hori hiztegian sartu egiten da. Adibidez, eus-
karaz surf hortxe daukagu hiztegian edo fox-terrier hortxe 
daukagu Euskaltzaindiaren hiztegian. Zergatik? Bada, hitz 
horiek erabiltzen direlako eta, gainera, oso zaila delako ho-
riei beste modu batera esatea…

E —Hori da: hitz horiek ez dutelako baliokiderik geure hizkun-
tzan, ezta?

AS —Hori da.

E —Orduan, aipatu dugu eta argi geratu zaigu baztergarria dena 
dela, batez ere, bada, gure hizkuntzetan, adibidez, euskaraz, 
bada, korrikalari hitza erabili beharrean…

AS —Hori da.

E —…runner erabiltzea.

AS —Hori da.

E —Ezta? Bada, pixka bat iruditzen zaigulako…

AS —Bai, bai…

E —…coolagoa dela, modernoagoa dela, eta gimnasio erabili 
beharrean gym erabiltzea eta, eta horrelakoak. Aizu, Ando-
ni, eta erakunde publikoen artean ere gero eta zabalduago 
dago, bada, bueno, bada, ingelesezko izenak jartzearena; 
hortxe ditugu hainbat unibertsitate…

AS —Bai, bai.

E —…eta beste zentro eta leku… Horren inguruan Euskaltzain-
diak ba al du iritzirik?

AS —E, bueno, ez dauka iritzi garbirik, zeren ez da hiztegi-kontu 
bat hori. Esan nahi nuke, hori beste arazo bat izan liteke; 
alegia, erakunde horiek nahi baldin badute ez bakarrik he-
men azaldu, baizik eta mundu zabalean…, bada, logiko 
samarra bada, e, ingelesezko izena ere edukitzea, gutxie-
nez; ere esaten dut, ez dizut esango bakarrik, baina… Bes-
te lekuetan-eta, bada, beharbada, ezagutzeko, ez? Baina, 
bueno, ohiturak ere badira. Aizu, aspaldikoak ditugu gure 
artean, futbola ingelesen bidez etorri baitzitzaigun, bada, 
Athletic, esate baterako, edo Sporting edo Touring bezala-
ko izenak hemen Euskal Herrian, Errenterian, Herreran edo 
Bilbon, ezta? Bueno, horiek garai batean sartu ziren, modan 
zegoen futbola, futbola ingelesek ekarri zuten eta horrelaxe 
txertatu dira, ezta? Bueno…

E —Alegia. Alegia, ez dela hain berria ere…

AS —Ez, ez…

E —…ez dela hain modernoa ere ingelesezko hitz horiek era-
biltzea, eta spanglisha eta euskanglisha ez direla… ez direla 
atzo goizeko kontuak, ezta?

AS —Ez. Atzo goizeko kontuak ez dira, ez, ez. Gauza guztiek be-
zala, bere neurria daukate, ezta? Esan nahi nuke, zuk esan 
duzuna: zerbait izendatzeko, hitz, e, bertako hitzik ez baldin 
badugu eta etortzen bazaigu izen bat eta txertatzen bal-
din bada hizkuntzan, bada, erabili egingo dugu; eta, aldiz, 
lehendik baldin badaukagu hitz bat erabilia eta ezaguna 
eta adiera garbikoa, eta jendeak erabiltzen duena, zertarako 
ordezkatu, ezta?

E —Oso ondo.

AS —Horren gauza sinplea da.

E —Argi geratu zaigu, beraz. Andoni Sagarna, Euskaltzaindiako 
hiztegiaren eta lexikoaren behatokiaren zuzendaria. Bye, 
bye! See you!

AS —Bai, bai, Hori da. See you!

E —Ondo izan!

AS —Ondo izan, bai!
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