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Artikulu honetan, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko proposamenen 

azterketa exegetikoa egingo dugu, Liburu osagarriaren bertsio eguneratuan, bigarren 

hizkuntzen ikasleen ahozko ekoizpen-jarduerekin lotuta, eta zehazki ahozko 

adierazpenarekin eta elkarreraginarekin. Bi jarduerak eta horiek egiteko aktibatu behar 

diren estrategiak labur azaldu ondoren, argi eta garbi eta azaletik iruzkinduko ditugu 

hizkuntza-gaitasunaren sei mailetako bakoitzerako deskriptoreak: komunikazio-jarduera 

horiek garatzeko orientazio didaktikoak eta gomendio metodologikoak erakutsiko ditugu, 

Europako Kontseiluaren dokumentu eguneratuaren gomendioei jarraikiz; ahozko 

ekoizpen- eta elkarreragin-jardueren planifikazioa planteatuko dugu; eta, azkenik, 

jardunbide egokien dekalogoa eskainiko dugu. 

 

Gako-hitzak 

ahozko ekoizpena, ahozko elkarreragina, deskriptoreak, estrategiak,  

komunikazio-jarduerak, orientazio pedagogikoak 

 

1. SARRERA 
Giza komunikazioa ahozkoa da jatorriz, eta hizkuntza espezifiko baten bidez eskuratu 
eta egikaritzen dugu. Aldiz, idazketa gizakiaren produktu eta asmakuntza bat da, haren 
existentziaren eta horrek dakarrenaren aztarna uzteko denboran zehar. Ahozko 
hizkuntza bizitzako lehen etapetan eskuratzen da; idazketa, berriz, ikasi egiten da, eta 
beranduago ezartzen da, pertsonak dagoeneko behar bezala garatu duenean ahozko 
adierazpenerako gaitasuna. Izan ere, idazteko teknika, bitarteko eta baliabide batzuk 
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menderatu behar dira, eta prozesua luzea da. Hori gertatzen da gizaki baten ama-
hizkuntza edo lehen hizkuntzarekin; hala ere, bigarren hizkuntzen kasuan, ez da beti 
mantentzen sekuentzia-hurrenkera hori.  
 
Atzerriko hizkuntzen irakaskuntzaren historiako korronte metodologiko ezagunenak 
azaletik berrikusten baditugu, egiaztatuko dugu metodo tradizionalak, gramatika-itzul-
penekoak, idatzizko aldaeran zentratzen zirela hizkuntzaren irakaskuntzan, bai ulerme-
nean, bai ekoizpenean; ez zegoen ahozkoaren espaziorik. Nahiz eta XX. mendearen bi-
garren erdiko estrukturalismoek, plano teorikotik, ahozko irakaskuntza sustatzen zuten 
lehentasunezko komunikazio-modu gisa1, eredua ikasgeletara eramateko orduan hiz-
kuntzaren irakaskuntza-ikaskuntza prozesua egikaritzeko oinarrizko jarduera idazketa 
zen: testuen irakurketa, arau gramatikalen eta lexikoaren aurkezpena askotan ze-
rrenda gisa, estilo tradizionalean; beste batzuetan, esaldietan sartuta, askotan testuin-
gururik gabe, baita etengabe egiturak errepikatzea ere, idatzizko ariketen zerrenda 
amaiezinak osatuz.  
 
Komunikazioaren Hizkuntzalaritzaren heldueran, eta, zehazki, atzerriko hizkuntzen 
irakaskuntzaren arloan, komunikazio-ikuspegien sorreran hasi ziren arreta jartzen 
ahozko trebetasunen garapenean, silogismo sinple batetik abiatuta. Silogismo hori 
kontsiderazio batean oinarritzen zen: hizkuntzek komunikatzeko balio badute eta giza 
komunikazioa funtsean ahozkoa bada, hizkuntzak irakastean ahozko jarduerak 
lehenetsi beharko lirateke. Komunikazio-ikuspegiei esker hizkuntza-orientazioak 
itzalitako hainbat diziplina garatu ziren besteak beste soziolinguistika, 
psikolinguistika edo semiotika. Horrekin batera, berri batzuk ere agertu ziren, horien 
artean diskurtsoaren analisia, testuaren hizkuntzalaritza eta ahozkotasunari buruzko 
ikerketak, pragmatikaren agerraldiaz gain (Gutiérrez Ordóñez, 2002, 84-88. or.), 
gizarte-elkarreraginak zuzen ulertzeko funtsezko diziplina gisa, bereziki ahozkoak.  
 
1972an Dell´ Hymes-ek komunikazio-gaitasunaren kontzeptua aurkeztu zuenetik puntu 
teoriko eta metodologiko batetik gaur egunera arte, hizkuntza bat komunikatzeko ira-
kastearen ideiak ulertuz komunikazioa funtsean ahozkoa dela nahiko bilakaera posi-
tiboa izan du; izan ere, nahiz eta hasieran zaila izan zen aurreko metodo eta ereduak 
alde batera uztea, urteek aurrera egin ahala eta zehazki XXI. mendean esan dezakegu 
atzerriko hizkuntzen irakaskuntza horien erabilera zuzen, egoki eta eraginkorrean oi-
narritzen dela, komunikazio-funtzionaltasuna erdigunean dagoelarik eta lehentasu-
nezko espazioa emanez ahozkoari.  
 
Horren aldeko ekarpenak egin zituen, zalantzarik gabe, 2001ean argitaratu zen Hizkun-
tzen Europako Erreferentzia Marko Bateratua: ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluazioa 
(EEMB) lanak eta 2020ko haren Liburu osagarriak (LO), non Europako Kontseiluak aho 
betean aldarrikatzen duen nortasun europar anitz eta pluralaren kontzientziaren age-
rraldia, oinarri gisa atzerriko hizkuntzen ikaslearen rola gizarte-eragilearena izanik, 
hainbat jatorritako herritarren arteko elkarrizketa ahalbidetzeko eta hizkuntza eta kul-
turaren aldetik ulertzeko2.  
 
EEMBak proposatutako eredu-aldaketak berekin zekarren lau komunikazio-
trebetasunak gainditzea hizkuntzaren komunikazio-jarduerak izenekoetan, eta, ahozko 

                                                        
1 Lehen estrukturalismoak AEBn sortu ziren, eta lotura handia zuten soldadu estatubatuarrek alemana eta 
japoniera ikasteko zuten beharrari erantzuteko premiarekin. Metodo tradizionalak ez zuen balio, oso grama-
tikala zelako, ezta zuzenak ere, ez zegoelako ondo prestatutako materialik. Armadak oso esku-hartze didak-
tiko zehatza behar zuen, azkar asimilatu ahal izateko eta hiztun natiboengandik gertuko azentu bat izateko; 
hortik sortu zen lehen estrukturalismoa, Bloomfield eta Fries-ena (Richard eta Rodgers, 2014, 154-155. or.).  
 
2 Editorearen oharra 
2001ean eman zuen argitara EEMBa Europako Kontseiluak; euskarazko argitalpena, berriz, 2005ekoa da. 
EEMB LOari dagokionez, berriz, 2020an plazaratu zen ingelesez eta frantsesez behin-betiko bertsioa eta 
2022koa da euskarazkoa. 
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ekoizpeneko, idatzizko ekoizpeneko, ahozkoaren ulermeneko eta idatzizkoaren 
ulermeneko jarduerekin batera, bitartekotza agertzen da, eta “makrojarduera” 
inklusibo bihurtzen da, bitartekariaren elkarreragina integratzen duena inplikatutako 
eragileekin, baita ekoizpena eta ulermena ereahozkoa eta idatzizkoa (Europako 
Kontseilua, 2005, 110. or.). Beraz, modu egokiago batean islatzen da komunikazioaren 
errealitate osoa eta konplexua, hizkuntzaren bizitza errealeko erabileran 
zentratutako antolaketa baten bidez elkarreraginera bideratuta, esanahia elkarlanean 
eraikitzeko oinarri gisa (Europako Kontseilua, 2022, 33. or.). 
 
1. irudia. Ulermenaren, ekoizpenaren, elkarreraginaren eta bitartekotzaren arteko 
harremana (Europako Kontseilua, 2022, 34. or.) 

 

 
 
Artikulu honetan, EEMBaren proposamenen azterketa exegetikoa egingo dugu, LOaren 
bertsio eguneratuan, bigarren hizkuntzen ikasleen ahozko ekoizpen-jarduerekin lotuta, 
hiru arlotan antolatuta: ahozko ekoizpena, ahozko elkarreragina eta bitartekotza. Dena 
dela, espazio-kontuengatik, eta, dagoeneko aldizkari honetako beste lan batean jorratu 
denez, azterlanetik kanpo utziko dugu ahozko bitartekotza. Ahozko adierazpena eta 
elkarreragina eta horiek egiteko aktibatu behar diren estrategiak labur azaldu ondoren, 
LOaren proposamenen arabera, argi eta garbi eta azaletik iruzkinduko ditugu 
hizkuntza-gaitasunaren sei mailetako bakoitzerako deskriptoreak 3: ahozko ekoizpen 
eta elkarreraginezko komunikazio-jarduerak garatzeko orientazio didaktikoak eta 
gomendio metodologikoak erakutsiko ditugu, Europako Kontseiluaren dokumentu 
eguneratuaren gomendioei jarraikiz; ahozko ekoizpen- eta elkarreragin-jardueren 
planifikazioa planteatuko dugu; eta, azkenik, jardunbide egokien dekalogoa eskainiko 
dugu. 
 

2. AHOZKO EKOIZPENAREN KOMUNIKAZIO-JARDUERAK ETA  
-ESTRATEGIAK, EEMB LOaren ARABERA 
EEMBan proposatutako ereduko ahozko ekoizpenaren trebetasun tradizionala hedatu 
egin zen, irizpide onekin gure ustez, ahozko elkarreraginarekin eta bitartekotzarekin. 
2020ko LOak (2022koa euskararako itzulpenean) jarduera horiei eutsi zien, eta ahozko 
ekoizpeneko eta elkarreragineko deskriptoreen eskalak eguneratu zituen. Horrez gain, 
2001eko EEMBan ezarri ez ziren bitartekotza-eskalak gehitu zituen.  
 

2.1. AHOZKO EKOIZPENA 
Komunikazio-jarduera hau (Europako Kontseilua, 2022, 60-61. or.)  

“txanda luze”tan egiten da: izan daiteke deskribapen labur edo pasadizo bat azaltzea, eta 
orobat izan daiteke aurkezpen luzeago edo formalago bat egitea. Ekoizpen-jarduerek 
funtzio garrantzitsua dute eremu akademiko eta profesional askotan (adibidez, badira 

                                                        
3 Alde horretatik, adierazi behar dugu LOan eskala jakin batzuetarako zazpi maila ezartzen direla, EEMBan 
baino bat gehiago, A1 aurreko maila sartzen baita. Halaber, eskala jakin batzuetan, A2, B1 eta B2 mailak bi 
bloketan agertzen dira antolatuta, eta horiek bat datoz zailtasun-mailekin: A2.1 eta A2.2; B1.1 eta B1.2 eta 
B2.1 eta B2.2. Lan honetan, datuak mugatzeko eta gure helbururako alferrikako zehaztasun-maila bat ekidi-
teko, sei mailatako antolakuntzari eutsiko diogu; izan ere, horiek dira ia eskala guztietan agertzen direnak. 
Horrez gain, A1 aurreko maila ez dator bat artikulu honen hartzailearen errealitatearekin. 
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ahozko aurkezpenak eta idatzizko azterlan zein txostenak zeinu-hizkuntzan adieraz dai-
tezkeenak), eta balore sozial berezi bat atxikitzen zaie. […] Halako ekoizpen formaletan, 
trebetasunak ez dira modu naturalean garatzen; aitzitik, hezkuntzaren eta esperientzia-
ren bidez ikasitako literazitatearen emaitza da. Dagokion generoko espektatibak eta 
konbentzioak ikasi behar dira.  

 
Ahozko ekoizpen-jarduerak, Europako Kontseiluaren dokumentu eguneratuaren ara-
bera, eskema honetan inguratuta agertzen direnak dira, eta, horiekin batera, dagozkien 
estrategiak ere markatuta daude:  
 
2. irudia. Ekoizpen-jarduerak eta –estrategiak (Europako Kontseilua, 2022, 61. or.) 

 

 
 
 
Eskeman ikus daitekeen moduan, dokumentuak nolabaiteko heterogeneotasuna 
planteatzen du ahozko ekoizpenaren osagaietan. Izan ere, kategorietako bat ahozko 
ekoizpen orokorra da, hurrengo ataletan sartzen ez diren ekoizpen-mota gisa ulertuta. 
Ondoren, hiru eredu daude, eta, bakarrizketa jarraituaren izenburupean, testu-moten 
arabera bereizten dira: deskribapena (barne hartzen du narrazioa), aurkezpena 
(informazioa ematea) eta argudioak ematea. Maila berean, eta LOaren zerrenda itxiz, bi 
diskurtso-jarduera sartzen dira: jendaurreko adierazpenak eta jendaurrean hitz egitea, 
modu bikainean konbinatuta aurreko kategoriekin. Hau da, argudioak, deskripzioak eta 
abar erabiltzen dituen informazioa bilduko du jendaurreko adierazpenak; jendaurrean 
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hitz egiteak, aldiz, eta asmoaren arabera, argudioak, deskripzioak, narrazio-sekuentziak 
eta abar jasoko ditu. 
 
Jarraian, oro har ahozko ekoizpenarekin lotutako deskriptoreak aurkeztuko ditugu, 
erreferentzia-maila bakoitzerako4: 
 

A1 

− Gai da pertsonei eta lekuei buruzko esaldi sinpleak, gehienetan bakunak, ekoizteko. 

− Gai da bere burua deskribatzeko, eta bere lanbideaz eta bizitokiaz hitz egiteko. Halaber, gai 

da bere egunerokoaren alderdi errazak deskribatzeko, betiere aurrez prestatu badezake. 

− Gai da objektu bat izendatu eta haren forma eta kolorearen berri emateko, objektua besteei 

erakutsi bitartean, oinarrizko hitzak, esaldiak eta formulazko esapideak erabiliz, baldin eta 

aurrez presta badezake. 

− Gai da agiri labur eta aurrez prestatuak irakurtzeko. 

 
A2 

− Gai da pertsonen, bizi- edo lan-baldintzen, eguneroko jardueren, gustatzen zaizkion edo gus-

tatzen ez zaizkion gauzen deskribapen edo azalpen errazak egiteko, esaldi eta esapide errazen 

sail mugatua erabiliz. 

− Gai da familia, ikasketak eta lana deskribatzeko. 

− Gai da lekuak eta jabetzak deskribatzeko. 

− Gai da asteburuan edo oporretan zer egingo duen laburki aipatzeko. 

− Gai da deskribapen laburrak eta oinarrizkoak egiteko gertaerei eta jarduerei buruz. 

− Gai da deskribapenak egiteko planez eta hitzorduez, ohiturez, jarduera arruntez edo iragane-

koez eta bere esperientziez. 

− Gai da istorioak kontatzeko, elementuak elkarrekin erraz lotuz. 

− Gai da argibide errazak emateko (helbideak). 

− Gai da bere iritzia modu sinplean azaltzeko. 

− Gai da aurrez prestatutako adierazpen oso laburrak egiteko, aurreikus daitekeen edukia eta 

eduki ikasia dutenak. 

− Gai da eguneroko bizitzako gai garrantzizkoei buruzko azalpen laburrak eta aurrez prestatuak 

egiteko, eta baita iritziak, planak eta jarduerak labur-labur arrazoitzeko eta azaltzeko ere. 

− Gai da galdera errazei erantzuteko, baldin eta errepikatzen badizkiote eta erantzuna 

formulatzen laguntzen badiote. 

 
B1 

− Gai da nolabaiteko jariotasunez bere intereseko gaien deskribapen errazak osatzeko, eta 

jarraitasun lineal moduan aurkezten ditu elementuak. 

− Gai da nolabaiteko jariotasunez narrazioak eta deskribapenak osatzeko.  

− Gai da istorioak kontatzeko. 

− Gai da liburu edo filmen argudioen kontakizuna egiteko, eta bere erreakzioak deskribatzeko. 

− Gai da ustekabeko gertaeren xehetasunak emateko; istripu batenak, esaterako. 

− Gai da esperientzien kontakizun xehea egiteko, sentipenak eta erreakzioak deskribatuz. 

− Gai da benetako edo irudizko gertaerak deskribatzeko. 

− Gai da ametsak, itxaropenak eta nahiak deskribatzeko. 

− Gai da esperientzia bati buruzko sentipenak argi adierazteko eta sentipen horiek arrazoitzeko. 

− Gai da ezagutzen duen gai bati buruzko gertaera arrunten berri emateko. 

− Gai da zerbait nola egin behar den deskribatzeko, jarraibide xeheak emanez. 

− Gai da norbaitek egin duena ondo edo gaizki iruditzen zaion azaltzeko eta bere iritzia 

arrazoitzeko. 

− Gai da iritziei, planei eta jarduerei buruzko argudio eta azalpen laburrak emateko. 

− Gai da eguneroko bizitzarekin zerikusia duten auziei buruzko iritziak adierazteko, esamolde 

sinpleak erabiliz. 

− Gai da ezagutzen duen gai bati buruzko ikuspuntu bat justifikatzeko, arrazoi sinpleak emanez. 

− Gai da argudioak zailtasunik gabe ulertzeko moduan garatzeko. 

                                                        
4 Maila desberdinei begira zerrenda bakar batean sartu ditugu LOan proposatutako eskaletan zehazten diren 
deskriptoreak (Europako Kontseilua, 2022, 62-66. or.), maila bakoitzerako jardueren ikuspegi global eta za-
bala eskaintzeko eta irakasleari lana errazteko. 
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− Gai da bere espezialitateko gai arruntei buruzko eta aurrez prestaturiko adierazpen laburrak 

egiteko. 

− Gai da galdera osagarriei erantzuteko, baina litekeena da galdera azkar egiten badiote galdera 

errepikatzeko eskatu behar izatea. 

− Gai da bere espezialitateko gai bati buruzko azalpen laburrak eta aurrez prestatuak egiteko. 

− Gai da bere arloko gai bati buruzko azalpen bat egiteko, aurrez prestaturik, antzekotasunak 

eta aldeak aipatuz. 

 
B2 

− Gai da deskribapen eta azalpen argiak eta xeheak egiteko bere espezialitatearekin zerikusia 

duten hainbat gairi buruz, eta bere ideiak zabaltzeko eta aldezteko alderdi osagarriak eta 

adibide esanguratsuak txertatzen ditu. 

− Gai da gertaera eta esperientzien esanahi pertsonala xehe deskribatzeko. 

− Gai da prozedura bat nola bete argi eta xehe deskribatzeko. 

− Gai da informazio xehea ziurtasunez emateko. 

− Gai da bere lanbidearekin zerikusia duten gai guztiei buruzko aholkuak emateko. 

− Gai bati buruzko ikuspegiak azaltzen ditu, zenbait aukeraren alde onak eta txarrak proposatuz. 

− Gai da argudio-kate arrazoituak osatzeko. 

− Gai da argudioak argitasunez garatzeko, nolabaiteko zabaltasunez eta bere ikuspegiari eusteko 

ideia osagarriak eta adibide egokiak emanez. 

− Gai da argudioak era sistematikoan garatzeko, alderdi esanguratsuak, dagokien neurrian, 

nabarmenduz eta xehetasunez egoki baliatuta. 

− Gai da gai orokor gehienei buruzko adierazpenak egiteko, argitasunez, jariotasunez eta bat-

batean. 

− Gai da galdera osagarriei jariotasunez eta bat-batean erantzuteko. 

− Gai da aurrez prestatutako aurkezpen argiak egiteko, ikuspegi jakin baten aldeko edo kontrako 

argudioak emanez eta zenbait aukeraren alde onak eta txarrak erakutsiz. 

− Gai da aurrez prestatutako testu batetik bat-batean urruntzeko eta publikoak iradokitako ideia 

interesgarriei heltzeko; jariotasun nabarmena eta adierazteko erraztasun handi samarra 

erakusten du. 

 
C1 

− Gai da deskribapen eta azalpen argiak eta xeheak gai konplexuei buruz egiteko; beste gai 

batzuk txertatzen, ideia zehatzak garatzen eta amaieran ondorio egokiak ateratzen ditu. 

− Gai da prozedura profesional edo akademiko konplexuak betetzeko argibideak emateko. 

− Gai da elkarren antz handia duten ideien, kontzeptuen eta gauzen arteko ezberdintasunak 

argitzeko. 

− Gai da argudio bat era sistematikoan garatzeko ondo egituratutako hitz-hartze baten barruan, 

solaskidearen ikuspuntua kontuan hartuz, alderdi esanguratsuak adibideen bidez indartuz eta 

era egokian amaituz. 

− Gai da auzi konplexu bati buruzko argudioak emateko, puntuak zehaztasunez formulatuz eta 

enfasia egoki erabiliz. 

− Gai da adierazpenak jariotasunez egiteko, ia ahalegin berezirik gabe, azentuaren eta 

intonazioaren bidez esanahiaren ñabardurak zehaztasunez transmitituz. 

− Gai da interjekzioak egoki erabiltzeko. 

− Gai da, gai konplexu bat azaltzean, iradokizunak edo hipotesiak egiteko, eta proposamen eta 

argudio alternatiboak konparatu eta ebaluatzeko. 

− Gai da aurkezpen luze bat egoki egituratzeko, entzuleek ideien segidari jarraitu eta argudio-

ildo orokorra ulertu ahal izan dezaten. 

− Gai da gai konplexuei buruzko azalpen laburrak eta ongi egituratuak egiteko, nolabaiteko 

zabaltasunez eta bere ikuspegiari eusteko ideia osagarriak eta adibide egokiak emanez. 

 
C2 

− Gai da deskribapen argiak, ongi egituratuak eta eraginkorrak jariotasunez sortzeko, entzuleari 

osagai esanguratsuak azpimarratzen eta oroitzen laguntzen diotenak. 

− Gai da galdera zailei, eta are aurkakoei ere, aurre egiteko. 

− Gai da, gaia ezagutzen ez duen jendearen aurrean, gai konplexuen azalpenak segurtasunez eta 

era adierazgarrian egiteko, eta bere diskurtsoa erraz egituratzen eta egokitzen du, entzuleen 

beharren arabera. 
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2.1.1. Ekoizpen-estrategiak 
Hiru eskalatan antolatzen dira: “planifikazioa”, “konpentsazioa” eta “monitoretza eta zu-
zenketa”.  
 
Planifikazio-fasean, hiztunak hitz egiteko ekintza planteatzen du: “izan daiteke zer 
esan eta nola formulatu kontzienteki pentsatzea” (Europako Kontseilua, 2022, 69. or.). 
Hauek dira alderdi nagusiak: 1) zer esan pentsatu; 2) nola esan planifikatu; 3) hartzai-
leek esandakoaren aurrean duten erreakzioa kontuan hartu. Hauek izan daitezke tres-
nak, gaitasun-mailaren arabera: 1) errepertorioko esaldiak; 2) entzuleen balizko erre-
akzioetarako adierazpen egokiak, 3) testu-genero jakin baten berezko konbentzioak. 
 
Konpentsatzea norberari adierazpide aproposik bururatzen ez zaionean formula alter-
natiboak bilatzea da. Horretarako, funtsezkoa da: 1) keinuak erabiltzea; 2) hitz oker bat 
nahita erabiltzea eta hala egin bada zehaztea; 3) burura ez datorren kontzeptua defini-
tzea; 4) parafrasiak egitea (itzulinguruak). Hauek izan daitezke tresnak, gaitasun-maila-
ren arabera: 1) adierazi eta galdetzea zer den; 2) berezko hizkuntzako hitzak xede-hiz-
kuntzara egokitzea; 3) antzeko hitzak erabiltzea; 4) termino baliokideak erabiltzea; 5) 
itzulinguru eta parafrasiak erabiltzea. 
 
Monitoretzak eta zuzenketak aukera ematen diote hiztunari akats bat egin duela kon-
turatzeko eta esan duenera itzultzeko, egiaztatzeko zuzena den; zuzena ez bada, bere 
burua zuzenduko du eta entzuleari eskatuko dio erabili duen forma baieztatu edo zu-
zentzeko.  
 

2.2. AHOZKO ELKARRERAGINA 
Ahozkotasunak elkarreragin-jardueretan aurkitzen du adierazteko modu naturala; izan 
ere, ahozko trukea da gizakien arteko komunikazioaren funtsezko helburua: “ahozko el-
karreragina hizkuntzaren sorburu gisa hartu ohi da, pertsonen arteko jarduerak, elkar-
lana eta transakzioak gauzatzeko balio baitu” (Europako Kontseilua, 2022, 71. or.). 3. 
irudian ikus daitekeen moduan, elkarreragin-jarduera gehienak ahozkoak dira, eta, ho-
riekin batera, dagozkien estrategiak sartzen dira: 
 
Jarraian, oro har ahozko elkarreraginarekin lotutako deskriptoreak aurkeztuko ditugu, 
erreferentzia-maila bakoitzerako: 
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3. irudia. Elkarreraginezko jarduerak eta estrategiak (Europako Kontseilua, 2022, 72. or.) 

 

 
 
 

A1 

− Gai da aurreikusteko moduko gaiei buruzko elkarrizketa zehatz eta sinpleetan jarduteko; 

adibidez, bere aberriaz, familiaz edo eskolaz hitz egiteko, solaskideak argi eta mantso hitz 

eginez laguntzen badio eta ulertzen ez duena errepikatzen badio. 

− Gai da premia jakin eta arruntak bete ahal izateko ohiko adierazpenak ulertzeko, baldin eta 

solaskideak diskurtso argia erabiltzen eta mantso hitz egiten badu, eta ulertzen ez duena 

errepikatzen badio. 

− Gai da bere burua aurkezteko eta agur egiteko oinarrizko esamoldeak erabiltzeko. 

− Gai da jendeari nola dagoen galdetzeko eta berriek sortzen dioten erreakzioa adierazteko. 

− Gai da orduarekin, tokiarekin, zenbakiekin eta halakoekin zerikusia duten jarraibide errazak 
betetzeko. 

− Gai da norbaiti zerbait eskatzeko eta, berari zerbait eskatzen diotenean, eskariari erantzuteko. 

− Gai da zenbaki, kopuru, prezio eta ordutegiekin ongi moldatzeko. 

− Gai da gustatzen zaizkion eta gustatzen ez zaizkion kirolez, janariaz eta antzeko gauzez iritziak 

trukatzeko, esamoldeen errepertorio mugatu bat erabiliz. 

− Gai da elkarrizketetan datu pertsonalei buruzko galdera erraz eta zuzenei erantzuteko; gai da 

zer gertatzen zaion osasun-langile bati azaltzeko eta galdera errazei erantzuteko; hala ere, 

keinuak eta gorputz-adierazpidea erabili behar ditu mezua argitzeko. 
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A2 

− Gai da lanarekin eta aisiarekin zerikusia duten gai arruntei buruzko informazio-truke erraza 

eta zuzenekoa eskatzen duten ataza bakunetan eta arruntetan komunikatzeko. Solaskideak 

pazientzia badu, uler dezake. 

− Gai da gizarte-harreman oso laburretan lagunekin, lankideekin edo ezagunekin moldatzeko, 

baina ez du nahikoa ulertzen bere kabuz elkarrizketa bati eusteko. Solaskideak laguntzen badio 

eta elkarrizketa egituratua bada, partaidetza arrakastatsuagoa izan daiteke.  

− Gai da eguneroko gaiei buruz argi esaten zaiona oro har ulertzeko, baldin eta, tarteka, esaten 

diotena errepikatzeko eskatzeko aukera badu. 

− Gai da agurtzeko eta jendeari hitz egiteko adeitasun-formula errazak erabiltzeko. 

− Gai da gonbitak eta iradokizunak egiteko eta besteek egiten dizkiotenei erantzuteko; gai da 

barkamena eskatzeko eta besteek barkamena eskatzen diotenean erantzuteko. 

− Gai da nola sentitzen den adierazteko, esapide oinarri-oinarrizkoak erabiliz. 

− Gai da zer gustatzen zaion eta zer gustatzen ez zaion esateko. 

− Gai da mesedeak eskatzeko eta eskaintzeko, eta gai da norbaitek mesede bat egiteko eskatuz 

gero, erantzuteko. 

− Gai da ondasun eta zerbitzu arruntak eskatzeko eta eskaintzeko (bidaiak ─ toki batera joateko 

argibideak eskatzeko eta emateko, txartelak erosteko, garraio publikoa erabiltzeko─, 

ostatuak, otorduak eta erosketak ─gauzei buruz galdetzeko eta dendetan, postetxeetan edo 

banketxeetan truke errazak egiteko, erosketa sinpleak egiteko, jatetxe batean jatekoa 

eskatzeko, zerbait gaizki dagoela adierazteko─, turismo-bulegotik behar duen informazio 

guztia lortzeko, baldin eta informazio hori sinplea eta ez bada espezializatua eta abar). 

− Gai da medikuarekin hitzordu bat finkatzeko (aurrez aurre) eta haren erantzuna ulertzeko. 

Gai da arazo baten nolakotasuna adierazteko osasun-langile bati. 

− Gai da, egunerokoan, aurreikusteko moduko egoeretan elkarreraginean aritzeko, hitz eta 

esamolde errazen sail zabal bat erabiliz. 

− Gai da elkarrizketaren hariari jarraitzen diola adierazteko. 

− Gai da egin beharreko urratsez eztabaidatzeko, iradokizunak eginez eta besteen iradokizunei 

erantzunez, argibideak eskatuz eta emanez. 

− Eztabaida informaletan (lagunekin) gai da iritziak trukatzeko, zer egin, nora joan eta norbaitekin 

hitzordua egiteko nola adostu erabakitzeko; gai da iritzia adierazteko, modu mugatuan; gai da 

gauzak eta jendea konparatzeko, hizkuntza arrunta erabiliz; gai da iradokizunak egiteko eta 

iradokizunei erantzuteko; gai da beste norbaitekin bat datorren ala ez adierazteko. 

− Eztabaida formaletan (bileretan), gai da gauzez pentsatzen duena esateko, bilera formal batean 

zuzenean galdetzen diotenean, baldin eta, hala behar izanez gero, oinarrizko puntuak errepika 

diezazkioten eska badezake; gai da gai-aldaketa bati antzemateko, baldin eta eztabaida horiek 

mantso eta argi ahoskatuak badira; gai da informazio egokia trukatzeko eta arazo praktikoei 

buruz bere iritzia emateko, zuzenean galdetzen zaionean. 

− Elkarrizketa batean, gai da galdera eta adierazpen errazei erantzuteko; gai da zer gertatzen 

zaion azaltzeko osasun-langile bati eta galderei erantzuteko; gainera, gai da esan nahi duena 

ulertarazteko eta eguneroko bizitzako gaiei buruzko ideiak eta informazioa adierazteko, baldin 

eta, tarteka, esandakoa argi diezaioten eskatzeko aukera badu eta esan nahi duena adierazten 

laguntzen badiote. 

− Telekomunikazioen esparruan, gai da lagunekin albiste errazak trukatzeko, planak egiteko eta 
hitzorduak finkatzeko; gai da telefono bidezko elkarrizketa erraz eta laburretan jarduteko, 

ezagutzen duen pertsona batekin eta aurreikusteko moduko gai bati buruz; gai da telefono 

bidezko mezu errazak ulertzeko, mezuan adierazitako xehetasunak baieztatzeko eta, hala 

dagokionean, albistea beste batzuei telefonoz adierazteko. 

 
B1 

− Gai da errepertorio linguistiko nahiko erraz bati nahiko etekin ateratzeko, bidaiatzean gerta 

daitezkeen egoera gehienetan moldatzeko. Gai da eguneroko bizitzako gaiei buruzko 
elkarrizketetan aurretik prestatu gabe parte hartzeko, iritzi pertsonalak adierazteko eta ideiak 

eta informazioa trukatzeko gai arruntei, interes pertsonalekoei edo eguneroko bizitzakoei 

buruz (adibidez, familia, zaletasunak, lana, bidaiak eta gaurkotasunezko gertaerak). 

− Gai da bere intereseko edo espezialitateari loturiko gai arruntei edo ez hain arruntei buruz 

nolabaiteko segurtasunez komunikatzeko. Gai da informazioa trukatzeko, egiaztatzeko eta 

berresteko, eta egoera ez hain arruntei aurre egiten die eta arazoen arrazoiak azaltzen ditu. 

Gai da gai abstraktuagoez eta kulturalez hitz egiteko, filmei, liburuei, musikari eta abarri buruz, 

esaterako. 

− Gai da eguneroko gaiei buruz argi esaten zaiona oro har ulertzeko, baldin eta, tarteka, esaten 

diotena errepikatzeko eskatzeko aukera badu. 
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− Gai da gai arruntei buruz bat-bateko elkarrizketak egiteko. 

− Gai da elkarrizketa edo eztabaida luze samarra egiteko, baina batzuetan zaila da zer esan nahi 

duen zehatz ulertzea. 

− Gai da irtenbide posibleei eta egin beharreko urratsei buruzko bere iritziak eta erreakzioak 

ulertarazteko, arrazoi eta azalpen laburrak emanez. 

− Gai da besteak egin behar denari buruzko ikuspegia ematera bultzatzeko. 

− Gai da arazo baten arrazoiak azaltzeko, egin beharreko urratsez eztabaida egiteko, alternatibak 
alderatzeko eta bakoitzaren alde onak eta txarrak ikusteko. 

− Gai da beste pertsona batzuen ikuspegiaz adierazpen laburrak egiteko. 

− Gai da sentipenak (adibidez, ezustekoa, zoriona, tristura, interesa eta axolagabekeria) 

adierazteko eta sentipen horiei erantzuteko. 

− Gai da elkarrizketa bat abiatzeko eta solasaren hariari eusteko, jendeari bat-bateko samarrak 

diren galderak eginez esperientzia edo ekitaldi berezi bati buruz, erreakzioak adieraziz eta gai 

ezagunei buruzko iritziak emanez. 

− Gai da bidaietan sor daitezkeen truke gehienetan moldatzeko. 

− Gai da denda batean produktuen artean zer alde dagoen azal diezaioten eskatzeko, zein 

erosiko duen erabakitze aldera. 

− Gai da asebete ez duen zerbait erosten badu, erositakoa itzultzeko. 

− Gai da kexa edo erreklamazioak egiteko. 

− Eztabaida informaletan (lagunekin), gai da, oro har, lagunarteko eztabaida informaletako ideia 

nagusiak ulertzeko; gai da gai orokorrei buruzko ikuspegi eta iritzi pertsonalak emateko edo 

eskatzeko; gai da bere iritziak edo erreakzioak ulertarazteko, arazo edo gai praktikoen 

soluzioari buruz (nora joan, zer egin, zerbait nola antolatu…); gai da usteak, iritziak, adostasuna 

eta desadostasuna adeitasunez adierazteko. Gainera, gai da arazo baten arrazoia azaltzeko, gai 

abstraktu edo kulturalei buruzko ideiak adierazteko (zinemari edo musikari buruzkoak 

esaterako), besteen ikuspegiari buruzko adierazpen laburrak egiteko eta aukerak alderatu eta 

kontrastatzeko, zer egin, nora joan, nor edo zer aukeratu, etab. eztabaidatuz.  

− Eztabaida formaletan (bileretan) gai da gertaera jakinei buruzko informazio-trukea dakarten 

eztabaida arruntetan parte hartzeko; gai arazo praktikoei buruzko jarraibideak eztabaidatzeko 

edo jarraibideak emateko; gai da aurreikusteko moduko gai arrunt bati buruzko argudioei eta 

eztabaidei jarraitzeko. Gainera, gai da bere ikuspegiak argi azaltzeko, baina zail gertatzen zaio 

eztabaidan parte hartzea. 

− Elkarrizketa batean: gai da aurrez prestatutako galdetegi bat erabiliz elkarrizketa egituratua 

egiteko, bat-bateko galdera osagarri batzuk erantsita; gai da, osasun-zerbitzuetan, sintomak 

modu errazean deskribatzeko eta aholkuak eskatzeko, eta erantzuna ulertzeko baldin eta argi 

ahoskatzen bada eguneroko hizkuntza erabiliz. Gai da batzuetan elkarrizketetan edo 

kontsultetan aurrea hartzeko. Gai da eskatzen zaion informazio zehatza emateko, baina 

zehaztasun mugatua du horretan. Gai da aurrez prestatutako elkarrizketak egiteko. 

− Telekomunikazioen esparruan: gai da elkarrizketa erraz samar baina luzeak izateko, aurrez 

aurre ezagutzen duen jendearekin; gai da errutinazko mezuak helarazteko (adibidez, hitzordu 

bat antolatzeko) eta oinarrizko zerbitzuak eskuratzeko (adibidez, hotel batean gela bat 

erreserbatzeko). Gainera, gai da eguneroko helburu pertsonal eta profesionalak lortzeko, 

baldin eta, tarteka, azalpenak eskatu baditzake; gai da ezusteko bati buruzko xehetasun 

garrantzitsuak bideodei bidez jakinarazteko (arazoak sortu badira hotelarekin, etab.). 

 
B2 

− Gai da elkarrizketetan jariotasunez eta bat-batekotasunez parte hartzeko, xede-hizkuntzako 

hiztunekiko elkarreragin arruntean, eta inorentzako tentsiorik sortu gabe. Gai da gertaera eta 

esperientzia jakin batzuek beretzat duten garrantzia nabarmentzeko, bere ikuspegia argi 

adierazteko eta azalpen eta argudio egokiak emanez horri eusteko. 

− Gai da jariotasunez, zehaztasunez eta eraginkortasunez hitz egiteko, gai orokor, akademiko, 

profesional eta aisiako askori buruz, ideien arteko lotura argi adieraziz. Gai da bat-bateko 

komunikazioa bideratzeko, eta gramatika ongi menderatzen du; egoera bakoitzari egokitzen 

dio formalitate-maila. 

− Gai da hizkuntza estandarrean edo aldaera ezagunean esaten den guztia zehatz ulertzeko, baita 

inguruan zarata handia dagoela ere; solaskideari ez dio eskatzen gaitasuna duen hiztunari 

ematen dion tratamenduaren bestelakoa. 

− Gai da jarraibide xeheak erabateko ziurtasunez ulertzeko. 

− Gai da besteak bultzatzeko lan batean parte hartzera eta pentsatzen dutena esatera. 

− Gai da arazoak edo auziak garbi azaltzeko, arrazoiez edo ondorioez gogoeta egiteko eta 

ikuspegi bakoitzaren alde onak eta txarrak alderatzeko. 
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− Gai da nolabaiteko emozioa transmititzeko, eta gertaerek eta esperientziek beretzat duten 

garrantzia nabarmentzeko. 

− Gai da, eskakizun bat adosten duenean edo zerbaitetarako baimena ematen duenean, 

erreparoa edo errezeloa adierazteko, eta bere ikuspuntua uler dezaten eskatzeko. 

− Gai da baldintzak finkatzeko eta galdera xeheak egiteko zerbitzu konplexuagoei buruz; 

adibidez, alokairuari buruz. 

− Gai da arazo baten azalpena egiteko. 

− Gai da gatazken konponbidea negoziatzeko (zirkulazio-isun bidegabe bat erreklamatzeko, 

etab.). 

− Gai da kalte-ordaina eskatzeko bere argudioa garatzeko, hizkuntza sinesgarria erabiliz, eta argi 

zehazteko bera zer emateko prest dagoen. 

− Eztabaida informaletan (lagunekin): gai da modu aktiboan parte hartzeko, bere ikuspegiak argi 

adieraziz, proposamen alternatiboak ebaluatuz, hipotesiak eginez eta hipotesi horiei 

erantzunez; gai da esaten den gehiena ulertzeko, ahaleginak eginez bada ere, baina zail gerta 

dakioke xede-hizkuntzako erabiltzaile batzuekiko eztabaidan eraginkortasunez jardutea, 

horiek beren diskurtsoa nolabait moldatzen ez dutenean; gai da eztabaidetan bere ideiak 

adierazteko eta ideia horiei eusteko, azalpen, argudio eta iruzkin egokiak eginez. Gainera. gai 

da xede-hizkuntzan diharduten erabiltzaile trebeen arteko eztabaida bizien erritmoari 

jarraitzeko; gai da bere ideiak eta iritziak zehatz adierazteko, gai konplexuei buruzko argudio-

ildoak sinesgarritasunez aurkezteko eta besteen argudioei erantzuteko. 

− Eztabaida formaletan (bileretan): gai da era aktiboan parte hartzeko, izan arruntak edo ez; gai 

da bere espezialitatearekin zerikusia duten gaiei buruzko eztabaidak ulertzeko; gai da bere 

iritzia emateko, azaltzeko eta horri eusteko, proposamen alternatiboak balioesteko, hipotesiak 

egiteko eta hipotesiei erantzuteko. Halaber, gai da eztabaida bizien erritmoari jarraitzeko eta 

ikuspegi bakoitzaren argudioak zehatz identifikatzeko; gai da terminologia tekniko egokia 

erabiltzeko, beste aditu batzuekin bere espezializazio-arloari buruz hitz egiten duenean; gai da 

bere ideiak eta iritziak zehatz adierazteko, argudio-lerro konplexuak erabiltzeko eta besteen 

argudioei sinesgarritasunez erantzuteko. 

− Elkarrizketa batean: gai da aurrea hartzeko, elkarrizketatzailearen laguntza handirik gabe bere 

ideiak zabaltzeko eta garatzeko; gai da elkarrizketak eraginkortasunez eta jariotasunez egiteko. 

− Telekomunikazioen esparruan: gai da horiek erabiltzeko helburu pertsonal eta profesional 
ugari asetzeko, baldin eta azalpenak eskatu baditzake; gai da telefono bidezko elkarrizketa 

informal luzeetan jarduteko, pertsona ezagun batekin eta era askotako gaien inguruan.  

 
C1 

− Gai da jariotasunez eta bat-batekotasunez hitz egiteko, ia ahaleginik egin gabe. Hitzen 

errepertorio zabala du, eta horrek itzulinguruak eginez bere gabeziak erraz gainditzeko aukera 

ematen dio. Ez du ia esamoldeen eta saiheste-estrategien bila ibili beharrik. 

− Gai da zehatz ulertzeko gai abstraktuei eta gai espezializatu konplexuei buruzko hitzaldiak eta 

bere espezialitateaz haragoko gaiei buruzkoak, baina baliteke tarteka xehetasunak egiaztatu 

behar izatea. 

− Gai da hizkuntza gizartean malgutasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko, baita emozioak 

adierazteko, norbaiti edo zerbaiti buruz jarduteko eta diskurtso dibertigarria egiteko ere. 

− Gai da kide batekin edo talde batekin duen eztabaida bideratu eta zer ekintza-ildori jarraitu 

behar zaion erabakitzeko, besteek esan dutenaren berri emanez, laburtuz, garatuz eta hainbat 

ikuspuntu konparatuz. 

− Gai da transakzio publiko edo delikatuak kudeatzeko arlo publikoan, lan-arloan eta hezkuntza-

arloan. 

− Eztabaida informaletan (lagunekin) gai da eztabaida-taldeetako beste solaskideen artean 

gertatzen diren elkarreragin konplexuak erraz ulertzeko eta eztabaida horietan parte 

hartzeko.  

− Eztabaida formaletan (bileretan), gai da eztabaiden erritmoari erraz jarraitzeko; gai da bere 

jarrera era formalean eta sinesgarritasunez argudiatzeko, eta jariotasunez, bat-batean eta 
egokitasunez galderei eta adierazpenei eta bere kontrako argudio konplexuei erantzuteko; gai 

da, bere arlo akademikoari eta profesionalari dagozkion auzietan, eztabaidako beste parte-

hartzaile batzuek egindako ekarpenak beste modu batean planteatzeko, ebaluatzeko eta 

zalantzan jartzeko; gai da iruzkin kritikoak eta desadostasuna diplomaziaz adierazteko; gai da 

galderei jarraitzeko, xehetasun gehiago eskatuz, eta gai da, egin duen galdera ulertu ez bada, 

galdera beste modu batean formulatzeko. 

− Elkarrizketa batean: gai da erabateko parte-hartzea izateko, bai elkarrizketatzaile gisa bai 

elkarrizketatu gisa, eztabaidagai diren ideiak jariotasunez eta laguntzarik gabe zabalduz eta 

garatuz, eta harridura-hitzak ongi erabiliz. 
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− Telekomunikazioen esparruan: gai da horiek eraginkortasunez erabiltzeko helburu profesional 

eta pertsonal gehienak lortzeko.  

 
C2 

− Ongi menderatzen ditu esamolde idiomatikoak eta lagunartekoak, eta ohartzen da konnotazio-

esanahiaz. Gai da esanahiaren ñabardura txikiak transmititzeko, zehaztasun nahiko handiz, 

hainbat eraldaketa-prozeduraren bidez. Gai da zailtasunak gainditzeko eta diskurtsoa erraz 

berregituratzeko. 

− Gai da edozein solaskideri ulertzeko, baita gai abstraktuei buruz edo gai espezializatu 
konplexuei buruz eta bere espezialitateaz haragoko gaiez badihardu ere. 

− Gai da elkarrizketa erosoa eta egokia izateko, muga linguistikorik gabe, gizarte-bizitzako eta 

bizitza pertsonaleko edozein egoeratan. 

− Eztabaida informaletan (lagunekin) gai da auzi arantzatsuei buruz eztabaidatzeko eta aholkuak 

emateko, naturaltasunez, erreferentzia arruntak ulertuz eta desadostasunak eta kritikak 

diplomaziaz hartuz. 

− Eztabaida formaletan (bileretan) gai da gai konplexuei buruzkoetan moldatzeko, argudio ongi 
antolatuak eta erakargarriak erabiliz; gai da auzi zail, delikatu edo polemikoei buruzko aholkuak 

emateko eta halakoei aurre egiteko; gai da aurkakotasunez egindako galderei konfiantzaz 

erantzuteko, hitz egiteko txanda errespetatzeko eta kontra-argudioei diplomaziaz 

erantzuteko. 

− Elkarrizketa batean: gai da berari dagokion partea ongi aurkezteko, esaten duena egituratzeko 

eta autoritatez eta jariotasunez aritzeko, ahaleginik gabe, elkarrizketatzaile izan edo 

elkarrizketatu izan, beste parte-hartzaileei inolako eragozpenik sortu gabe. 

− Telekomunikazioen esparruan: gai da horiek ziurtasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko, 

helburu profesional zein pertsonalak lortzeko, baita interferentziak badaude (zarata) edo 

deitzen duenak azentu ezezagunarekin hitz egiten badu ere.  

 

2.2.1. Ahozko elkarreraginezko estrategiak 
Elkarreraginezko estrategiei dagokienez, LOak hiru deskriptore-eskala jasotzen ditu: 
“hitza hartzea” (“hitz egiteko txandak)”, “elkarlana” eta “azalpenak eskatzea”.  
 
Hitza hartzea eskalari dagokio “diskurtsoari hasiera emateko gaitasuna eta ekimen-
gaitasuna” (Europako Kontseilua, 2022, 89. or.). Dokumentu europarrak adierazten 
duen moduan, eskala honekin lotutako hainbat kontzeptu nagusi daude: 1) elkarrizke-
tak hastea, izatea eta amaitzea; 2) dagoeneko hasita dagoen elkarrizketa edo eztabaida 
batean parte hartzea, sarritan, aurrez sortutako esamolde bat erabiliz elkarrizketan sar-
tzeko edo denbora irabazteko eta pentsatu ahal izateko.  
 
Elkarlana eskalari dagokio eztabaida bati garatzen laguntzen dion elkarlanezko diskur-
tsoa. Hauek dira eskala honen kontzeptu nagusietako batzuk (Europako Kontseilua, 
2022, 89. or.): 1) esandakoa ulertu dela egiaztatzea (behereneko mailak); 2) aurreko 
hizlariei feedbacka emateko gaitasuna eta aurreko hizlariek esandako norberaren ekar-
penarekin bateratzeko gaitasuna (goreneko mailak); 3) eztabaidan landutako ideiak la-
burtzea, egoera ebaluatzeko asmoz (B mailak); eta 4) beste hizlari batzuei esku hartzeko 
gonbita egitea.  
 
Azkenik, azalpenak eskatzea eskalak honako puntu nagusi hauek ditu: 1) esaten dena 
ulertzen dela edo ulermen-arazo bat dagoela adieraztea (behereneko mailak); 2) erre-
pikatzeko eskatzea; eta 3) galdera osagarriak egitea, ondo ulertzen dela egiaztatzeko 
edo xehetasun gehiago eskatzeko. 
 
Ahozko elkarreragin- eta adierazpen-jardueren garapenerako estrategiekin batera, 
LOaren proposamenez (2022) gain, Kawai-k (2008), H2ko hiztunen azterlan ugaritatik 
abiatuta, ondorioztatu zuen gakoa dela estrategia asko erabiltzea, horiek zuzen hautatu 
ahal izateko inguruabar bakoitzean, baita konbinazio egokia ere. Ikertzaileak frogatu 
ahal izan zuen aldez aurretik prestatzen zen ikaslea zela ahozko ekoizpen onena zuena, 
eta, horrez gain, galderak egiten zituen, maiz jartzen zen harremanetan hitz egindako 
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hizkuntzarekin, besteekin hitz egiteko ahalegina egiten zuen eta ikaskuntza 
monitorizatu eta ebaluatzen zuen. 
 

3. ORIENTAZIO DIDAKTIKOAK ETA GOMENDIO 
METODOLOGIKOAK AHOZKO ADIERAZPEN ETA 
ELKARRERAGINEKO KOMUNIKAZIO-JARDUERAK GARATZEKO 
Bigarren hizkuntzen ikas-irakas arloko metodo eta ikuspegien bilakaerak komunikazio-
proposamenen esparrura garamatza XXI. mendean, eta, eredu espezifikoetan zehaztuta 
ikuspegi humanista (Moskowitz, 1978), edukietan oinarritutako hizkuntza-irakaskun-
tza (Brinton, Snow eta Wesche, 1989), ikuspegi lexikoa (Lewis, 1993), adimen aniztunen 
eredua (Gardner, 1993), lankidetza-ikaskuntza (Johnson, Johnson eta Holubec, 1994), 
hizkuntzaren irakaskuntza atazen bidez edo atazen ikuspegia (Breen, 1987; Candlin, 
1987 eta Nunan, 1998), etab. edo, modu orokor eta zabalagoan, komunikazioa proze-
suaren ardatz izanda, ikasgelan lan egiteko moduak zehazten dituzte. EEMBak proposa-
tutako ereduari ekintzara bideratutako ikuspegia (aurrerantzean EBI) deitu zion, eta 
AH/H2 hizkuntza irakasteko metodo eta material didaktiko ugaritan ezarri da, gutxie-
nez izen gisa; izan ere, nahiz eta dokumentu europarrak derrigortzen ez duen, askoren 
ustez gomendatzen zen ikuspegi-eredua zen. Aurretiazko lanetan aztertzen dugun mo-
duan (Robles Ávila, 2017 eta 2019), izendapen berri horrek atazen ikuspegiari erantzu-
ten dio5, eta baliozkoak ziren beste batzuk baztertzen zituela zirudien eredu baten alde 
egitea ekiditeko sortu zen, nahiz eta aitortzen dugun ikuspegi honek aurrerapausoak 
ekarri dituela komunikazio-ereduetan komunikazio-ikuspegien bertsio berriena 
(Martín Peris, 2010) eguneraketa horrek, alde batetik, diskurtsoaren analisiaren eta 
testu-hizkuntzalaritzaren ekarpen nagusiak jasotzen ditu hizkuntzaren zientziaren pla-
noan, eta, bestetik, konstruktibismoak eta gizarte-interakzionismoak ikaskuntzaren psi-
kologian txertatutako hobekuntzak (Robles Ávila, 2017). 
 
EEMBaren proposamen metodologikoa agertu zenean 2001ean, anbiguotasun ugari 
eragin zituen testuinguru akademiko eta profesionalean, eta LOak, 2017ko aurretiazko 
edizioan, atal bat eskaini zion ekintzara bideratutako ikuspegiaren ezarpenari 
(Europako Kontseilua, 2022, 29-30. or.), non ikuspegi horren funtsa argitzen duen. 
Haren gakoa da ikasleen beharretara egokitzen diren bizitza errealeko atazak sortzea, 
haien bizi-interesei erantzuteko eta ikasten ari diren hizkuntzaren gauzak egiteko 
gaitasuna emateko, irakasten denaren funtzionaltasun operatiboak eta esanguratsuak 
menderatutako paradigma berri batean (Robles Ávila, 2019, 12. or.).  
 
Dokumentu europarraren ustez, ikuspuntu metodologikotik hainbat gako-elementu 
daude AHaren irakaskuntzarekin lotuta: 

1. Hizkuntza baten ikasleak gizarte-eragileak dira, eta, beraz, gizartean jarduteko 
gaitasuna izan behar dute. 

2. Haien jarduketak atazetan islatzen dira (hainbat motatakoak, ez soilik ahoz-
koak). 

3. Atazek planifikazio estrategikoa behar dute. 
4. Ekintzara bideratutako ikuspegi horrek kontuan hartu beharko ditu gaitasun 

orokorrak eta hizkuntza-gaitasun espezifikoak (Robles Ávila, 2017). 
5. EBIak helburu zehatz bat lortzeko sortutako lankidetza-atazekiko lana azpima-

rratzen du, eta, beraz, funtsezkoa da esanahia lankidetzan eraikitzea, nagusiki 
ahozko elkarreraginaren bidez.  

6. Ikasgelako lanen emaitza izan behar dira bizitza errealean erabil daitezkeen ko-
munikazio-produktuak, funtzio bat betetzeko (hitzaldi bat eman, hitzaldi bat 
antolatu, norbait konbentzitu zerbait egiteko, etab.). 

 

                                                        
5 Hala ere, Puren (2004, 2008 eta 2015) edo Álvarez Bernárdez (2014) bezalako autoreek ikuspegi horren 
berezitasuna azpimarratzen dute, desberdintzat jotzen baitute, ez soilik AIarekiko, baizik eta baita komu-
nikazio-ikuspegiarekiko ere. Bigarren autoreak komunikazio osteko ikuspegitzat jotzen du EBI.  
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Horrela ulertuta, Europako Kontseiluaren dokumentuak sustatzen duen metodologia 
komunikazioaren arloan sartzen da KIaren bertsio indartsuenean, Howatt-en (1984) 
terminologiari jarraikiz, eta ataza ekintza esanguratsutzat jotzen du, ikasleek egin 
behar duten produktu gisa, arreta ipiniz esanahian, edukian eta enuntziatuak erabilera-
testuinguruetan duen zentzuaren negoziazioan oinarritutako gizarte-jarduera bat 
egitean (Robles Ávila, 2017). Ikaskuntza sustatuko duten ekintza motibatzaile eta 
errealak izango dira, hain zuzen ikasleek menderakuntzan eta bizitza errealerako 
transferentzian aurkitzen duten erabilgarritasunagatik. Alde horretatik, eta 
testuinguruaren arabera, EEMBak (2005, 181-182. or.) bereizten ditu bizitza errealeko 
atazak hezkuntza-ingurunetik kanpo egindakoak, gizarte-espazioan, eta ataza 
pedagogikoak horiek ere komunikaziokoak dira, baina irakaskuntza-espazioan 
garatzen dira. Ataza horietan, ahozko komunikazio-jarduerak izango dira gehien 
eskatuko direnak, sustatuko diren ekintzak egiteko funtzionalenak direlako. 
 

4. AHOZKO EKOIZPENAREN ETA ELKARRERAGINAREN 
PLANIFIKAZIOA 
Ahozko jarduera ulertuta hainbat motatako komunikazio-eduki eta -jarduerak jaso be-
har dituen sekuentzia didaktiko baten zati gisa, beharrezkoa izango da hori planifika-
tzea unitate didaktiko globalaren barruan. Jarraian, fitxa-eredu bat aurkeztuko dugu, eta 
barne hartzen ditu, gure ustez, funtsezko elementuak izango liratekeenak eta jarduera 
zuzen garatzeko eta emaitza probetxugarriak lortzeko planifikatu behar direnak. 
 
Modu sintetikoan, ahozko adierazpen-jarduerak bat datoz testu mota hauekin, eta gai-
tasun-maila desberdinetara egokituko dira bakarrizketa, dramatizazio edo simulazio 
gisa: 

 deskripzioak; 
 narrazioak; 
 azalpenak, aurkezpenak eta iragarkiak; 
 argudiatzeak (B1 mailatik aurrera). 

 
Ahozko elkarreragin-jarduerak truke-mota hauetan islatuko dira: 

 interakzio funtzional eta puntualak helburu jakin bat betetzeko (helbide baten 
argibideak eskatzea, adibidez); 

 hizketaldiak edo solasaldiak zentzu zabalean; 
 elkarrizketak; 
 dramatizazioak eta simulazioak; 
 eztabaida formalak (A2 mailatik aurrera) edo informalak; 
 telefono-trukeak eta beste telekomunikazio-tresna batzuk baliatuz egindakoak. 

 
Modu sinoptikoan, ahozko jarduera horiek garatzeko ikasgelan landu behar diren estra-
tegiak honela zerrenda daitezke6: 
 

1. Hiztunaren estrategia zuzenak mezuarekiko: 
 mezua sinplifikatzea; 
 mezua birformulatzea; 
 itzulingurua; 
 hitzak sortzea; 
 atzerritartzea, kodea aldatzea; 
 betegarriak erabiltzea; 
 errepikapenak; 
 keinuak erabiltzea; 
 hitzak luzatzea adierazpena jariatzeari denbora emateko; 

                                                        
6 Egokitzapenaren zati bat: Dörnyei eta Scott (1997).  
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 bokalizazio eta kontsonantizazioak erabiltzea ahozko ekoizpena luzatzeko 
eta isiluneak saihesteko. 

 
2. Hiztunaren estrategiak komunikazio-jarduerarekiko eta entzulearekiko: 

 laguntza eskatzea; 
 ulertu dela egiaztatzea; 
 ekoizpen propioa egiaztatzea; 
 errepikatzeko eskatzea; 
 argibideak eskatzea; 
 baieztatzeko eskatzea; 
 inferentzia; 
 ulermen-falta adieraztea elkarreraginean; 
 kontrolaren laburpena eta erantzuna. 

 
1. taula. Planifikaziorako fitxa-eredua (Robles Ávila, 2012 [2006], 76. or. Egokitua) 

 

Komunikazio-jarduera mota, izan adierazpe-

nekoa edo elkarreraginekoa ─ataza̶─ 

Elkarrizketa bat, aurkezpen bat, kontakizun bat, 

ohar bat.. 

Lagin-ereduaren aurkezpena Adibide bat, ahozko edo idatzizko produktu gisa, 

osorik edo zati batean irudikatzeko ikasleak egin 

beharko duena, eta hori erreferentzia, gida edo gi-

dalerro gisa erabiltzea. 

Jardueraren helburua Programazioan eta dagokion sekuentzia didakti-

koan txertatzea. 

Azalpena  Jardueraren deskripzioa jarraitu beharreko urrats 

edo faseekin. 

Edukiekiko lotura (hizkuntza- eta kultura-edu-

kiak, pragmatikoak...) 

Funtsezkoa izango da ahozko jarduera sekuentzia 
didaktikoan landutako edukiekin lotzea. Jarduera 

aurrera eramateko beharrezko input berria ema-

tea, ikasitako edukiak berrikustea edo zabaltzea. 

Taldekatzea  Banaka, bikoteka, talde txikia, talde handia edo 

guztiak. Taldekatzea fase desberdinetara egokitu 

beharko da. 

Aurreikusitako denbora Jarduera globalaren eta fase bakoitzaren gutxi go-

rabeherako iraupena. 

Egiteko beharrezko materiala Beharrezkoa balitz. 

Aurreko edo ondorengo beste jarduera ba-

tzuekiko lotura 

Ahozko ekoizpen- edo elkarreragin-jarduerari 

zentzua emateko, lotura izan behar du aurreko 

eta ondorengo jarduerekin sekuentzia didakti-

koan.  

Aurreko edo ondorengo beste ahozko edo 

idatzizko komunikazio-jarduera batzuekiko lo-

tura 

Halaber, proposatutako komunikazio-jarduerak 

lotura izan behar du beste mota batzuetako jardu-

erekin (idatzizko elkarreragina, bitartekotza...). 

Ebaluazioa  Ebaluazio-sistema finkatu beharko da. 
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5. GOMENDIO ETA PROZEDUREN DEKALOGOA 
1. Ikasleen ahozko beharrei erantzutea diagnostiko zuzen batetik abiatuta, in-

kesta edo elkarrizketa baten bidez. 
2. LOan (2022) proposatutako ahozko ekoizpen- eta elkarreragin-eskaletatik 

abiatuta, komunikazio-jarduerak zehaztea mailen arabera, taldeen ezaugarriak 
kontuan hartuta (ikasle-motak, ikastaroaren iraupena, etab.), eta curriculum-
programazioan sartzea beste edozein item bezala, ez dadin espaziorik gelditu 
planifikazio-faltaren arbitrariotasunerako. 

3. Ahozko lana barne hartuko duten sekuentzia didaktikoak diseinatzea, pixka-
naka eta modu ordenatuan garatzeko. 

4. Ahozko jarduera esanguratsuak sortzea, ikaslearen aurreko ezagutzetatik abi-
atuta gaitasun-mailan aurrera egitea sustatzeko, eta anitzak, interesgarriak eta 
probetxugarriak izatea erabilera errealera eramateko. 

5. Ikaslearen ahozko hitz-jarioa sustatzea ahoskerari eta intonazioari 
erreparatuz, nahiz eta zehaztapenaren eta zuzenketa formalen kaltetan izan. 
Alde horretatik, funtsezkoa da jarduera mota bakoitzerako finkatutako ahozko 
komunikazio-estrategiak garatzea. 

6. Arazoen ebazpenean oinarritutako ahozko negoziazioak planteatzea, komuni-
kazio-helburu bat lortzeko, ikasleak jarrera aktiboa izan dezan eta ekimenak 
bultza ditzan. 

7. Ikasgelan konplizitate-, afektu- eta enpatia-espazio bat sortzea, konfiantza esti-
mulatzeko eta ikasleak lotsa alde batera uzteko. Ikaskuntza afektiboa sustatzea, 
lankidetza-, elkartasun- eta elkarrizketa-sentimenduak garatuz. 

8. Erregistro- eta kortesia-kontuei erantzutea, ezinbestekoak baitira irudirako eta 
ahozko elkarreraginen funtzionamendu egokirako. 

9. Akatsaren tratamenduari eta beste disfuntzio batzuei dagokienez, gomenda-
tzen da ez zuzentzea ikasleen ekoizpenak unean bertan; izan ere, esku-hartzea 
mozteak blokeoa, frustrazioa edo gutxienez atsekabea eragin baititzake. Aitzi-
tik, irakasleak, pixkanaka eta ikasleak esku hartu bitartean, nahitaez zuzendu 
behar diren akatsak jaso behar ditu, eta, horien bolumenaren arabera, akats txi-
kiagoak ere jaso. Jarduera amaitu ondoren, irakasleak lan egingo du ikasleare-
kin. 

10. Azken batean, ikasgelan ahozko praktika sustatuko da, entsegu- eta entrena-
mendu-espazioa7 bihur dadin, ikasgela prestatzeko, konfiantza emateko eta gi-
zarteko elkarreraginetarako animatzeko. 

 
 

Itzultzailea: IVAPeko Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala 
  

                                                        
7 Gogora ekarri Canale-ren (1983, 16-17. or.) gidatzeari buruzko konparazioa. Bertan azaldu zuen zirkulazi-
oko gizarte-inguruneetako praktika errealik eta aurretiazko entrenamendurik gabeko gidari batek zi-
urgabetasuna eta beldurra sentituko lituzkeela horiei lehen aldiz aurre egitean. Egoera hori atzerriko 
hizkuntzen ikasle batenarekin aldera daiteke, ez bada sartzen ikasten ari den hizkuntzaren erabilera-testuin-
guru errealetan eta ezin badu entseatu benetako komunikazioa.  
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