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Plan orokorra eta 

koherent zia HABEren 

3. mailako idazlanetan: 

azterketa eta ondorioak

Nekane Artolazabal

Hizkunt zen irakaskunt zan, urte luzeetan begiratu izan zaio gramatikari 

oinarririk behinena eta ia bakarra balit z bezala. Irizpide horri jarraikiz 

prestatu zen “Gramatika-it zulpen bidezko metodoa”, besteak beste. 

Baina, dakigunez, gizakion komunikat zeko ahalmena beste hainbat 

osagairen zorduna ere bada. Koherent zia dugu osagai horietako bat. 

Artikulugileak, ikasleek 3. mailan egiten dituzten idazlanen kalitateaz 

kezkaturik, gaia aztertu eta ondorioztatu du koherent zia-falta pisuzko 

arrazoia dela idazlanen maila nahi bezain asebetegarria ez izatean. 

Gauzak horrela, koherent ziari erreparat zeko gomendioa biziki egi-

ten du, produktuaz ez ezik prozesuaz ere arretat zeko aldarri eginez. 

Artikulugilearen proposamena da idazten duenak aurretiazko eskemak 

prestat zen, ideiak hurrenkerat zen, hierarkizat zen eta elkarri eut siarazten 

ere jakin behar duela taxuzko idazlana osatuko badu. Langint za horre-

tarako hainbat jardunbide proposatuko ditu. Merezi du kontuan hart zea.

Si los alumnos fracasan a la hora de escribir, 

también lo hacemos los profesores en nuestras 

maneras de enseñar y de corregir.

Victor Moreno

Bestelako lankidet zakBestelako lankidet zak



52 Nekane Artolazabal

Aurkibidea 

1. Sarrera

1. Sarrera
2. Testuingurua erat zen
3. HABEren idazmen-proba zertan den
4. Lan honen nondik norakoak
5. Plan orokorra eta koherent zia
6. Plan orokorra eta koherent zia HABEren 3. mailako azterketetan
7. Ondorioak
8. Eskemak
9. Nola landu koherent zia ikasgelan

10. Eta bukat zeko, historia eta proposamen bat
11. Bibliografi a

ZOK −Zergatia - Ondorioa - Konponbidea−: bigarren mailatik gora ari 
garen irakasleoi ezagun egingo zaizkigu sigla horiek, azalpen-testu bat 
nola sort zen den irakastean jarraibideetako bat baita, azken urteotan 
idaz kunt zak gurean izan duen bilakaeraren adierazle izanik gainera.

Nahiz eta dezente lehenago hasi gure lankide bat zuen ibilbide profe-
sionala, bilakat ze-prozesu horren hasiera 90eko hamarkadan kokatuko 
dugu: IKAren sorreran, hain zuzen ere.

Urte haietan, metodologia komunikatiboan oinarritutako eskolak ematen 
genituen. Unibert sitate-ikasketak bukatu gabe oraindik, ofi zioan eskar-
mentu handia zuten irakasleen ohar eta gomendioei jarrait zen genien 
hasi berriok. Funt zio eta nozioak zer ziren orduant xe ikasi genuen IKAn 
lanean hasi ginenok.

Gramatikak, hala ere, garrant zi handia zuen gure eskoletan, EGA esku-
rat zeko ikastaldietan batez ere: Euskalt zaindiaren arauek, berridazketek, 
atarikoek… baldint zat zen zuten gure jarduna. Hori zela eta, metodolo-
gia arau-emaile baten mesedetan, saihestu egiten genituen funt zio eta 
nozioak azken urrat setan.

Ez ginen gustura sentit zen, ordea, bagenekielako ikasleek bestelako 
gabeziak zituztela: berridazketak egiten ikasiko zuten, atarikoetan ere 
t xukun moldatuko ziren; baina idazlanek eta ahozko jardunek bazuten 
zer hobetua.

2000. urtearen bueltan, HEOKak beste bide bat zuk urrat zeko tresna 
paregabea eskaini zigun. Horren ondorioz, gure material guztiaren plan-
teamendua errotik aldatu, eta testugint zari garrant zia ematen hasi ginen; 
modu horretan, zuzentasunaz gain, koherent zia, kohesioa, egokitasuna, 
testu-generoak eta horiek lant zeko ildo jakin bat zuk ikasi ahala, irakas-
ten ere hasi ginen.

Etengabeko lanari esker, eskarmentu handia dugu euskara irakastean, eta 
beti egin dugu aurrera irizpide kritikoz, gure jarduna nola hobetu azter-
tuz, modu eta metodologia berriak probatuz. 2010eko azken bat zarrean, 
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2. Testuingurua 

erat zen

esate baterako, irizpide kritiko horren adierazle den kezketako bat plaza-
ratu genuen: HABEren 3. mailako emait za apalak.

Arazo baten aurrean geundela jabetu ginen. Eta beti egin ohi dugun 
bezala, arazoa aztertu, kausak ikertu eta konponbideak ematen saiatuko 
gara.

Horixe da, neurri t xiki batean, lan honen helburua: idazmenean gure 
ikasleek dituzten arazoei ant zeman, zergatiak aurkitu eta arazo horiei 
konponbideren bat ematen saiat zea. Konponbide hori idazlanen ekoizpe-
nean berberean dagoela uste dugu, idazteko prozesuan, alegia.

Derrigorrezkoa da testuaren lehenengo urrat setan arreta jart zea, testu 
argi eta ondo egituratuak gauzat zeko zeren eta et xe bat eraikit zen dugu-
nean bezalaxe, et xea goitik behera erort zeko arriskuan izango baitugu 
oinarrian dauden adreiluak zuzen jarri ezean.

Lan honetan aurkezten duguna ez da konponbide bakarra izango segu-
ruenik, ezta onena ere, baina ezer ez egitea baino hobe izango dugu bide 
berriak urrat zen hastea.

Ikas eta ari dio gure leloak: ikas dit zagun, beraz, euskara irakasteko 
molde berriak, eta aritu gaitezen bide berriak ebakit zen.

2010eko 2. deialdian, 2.390 azterketari aurkeztu ziren HABEren 3. 
mailako azterketara. Horietatik 1.422k ez zuten idazmen-proba gain-
ditu. Euskal Et xeetako ikasleak kontuan izan gabe, %35,36k baino ez 
zuten eskuratu, EAEn, maila horri dagokion egiaztagiririk. Araban ere 
emait zak ez ziren askoz hobeak izan: 377 pert sona aurkeztu ziren, eta 
230ek egin zuten kale idazmenean, hau da, %67,06k; gainditu zutenak, 
berriz, %32,941 izan ziren.

Inolako erreferent ziarik gabe, ezin esan datu horiek onak edo t xarrak izan 
diren; beraz, ekar dit zagun lan honetara emait zak balorat zeko baliagarriak 
izango zaizkigun bi irizpide: batetik, azterketariari C1 mailan zer gaitasun 
eskat zen zaion, bereziki idazmenean; bestetik, gure inguruko hizkunt zetan 
zer nolako emait zak izan diren maila horri dagokionez.

Europako portfolioan zehaztuta dagoen C1 mailaren parekoa dugu 
HABEren 3. maila. Agindu hauxe argitaratu zen 2011ko urtarrilaren 
19ko EHAAn2:

AGINDUA, 2011ko urtarrilaren 19koa, Kulturako sailburuarena, HABEren 

Helduen Euskaldunt zea ren Oinarrizko Curriculumean xedatutako euska-

raren komunikazio-gaitasunen mailak egiaztat zeko oinarri berriak zehaz-

ten dituena.

(…)

5. artikulua. Hirugarren maila (C1).

Hirugarren maila burut zerakoan, ikaslea gai izango da kultura orokorra-

ren mailako edozein hizketaldi ulert zeko; baita zuzentasunez, egokitasunez 



54 Nekane Artolazabal

eta abe rastasunez komunikat zeko ere. Saiakera arruntak, na rrazioak eta 

argibide teknikoak ulertuko ditu. Testu argiak eta ondo egituratuak idaz-

teko gai izango da, norbere ikuspegia luze samar azalduz. Dena den, zail-

tasunak izango ditu autu espezializatuei eta erregistro bereziei buruzko 

testuak ulertu eta adierazteko.

(…)

Idazmenean, gai izango da ondo egituratutako testu argiak idazteko 

(narrazioak, instrukzioak, azalpenak eta argudioak), testu-erari eta 

hart zaileari egokitutako idazkera aukeratuz, eta egokitasunez, zuzenta-

sunez eta aberastasunez idat ziz.

Hizkunt zen Europako Erreferent zia Marko Bate ratuari bagagozkio, maila 

hau gainditu duena gai da testu luzeak eta korapilat suak irakurt zeko. Eta 

gai da, orobat, testu horietako esanahi inplizituei ant zemateko. Badaki 

jariotasunez eta bat-batean gauzak adierazten, eta jardun horretan, ez 

zaio sumatuko esapide egokia aurkit zeko ahalegin handia egiten ari denik. 

Hizkunt za malgutasunez eta eraginkortasu nez erabil dezake gizarte-espa-

rruan, akademikoan zein lan-munduan. Testu argiak, ongi egituratuak 

eta xeheak ekoizteko gai da, baita autu konplexuei buruzkoak ere, tes-

tuaren antolaketa-, artikulazio- eta koherent zia-mekanismoak zuzen 

erabiliz.

Aginduan esaldi bat zuk azpimarratu ditugu, garbiago ikus dezagun zer 
nabarmendu nahi dugun: [ikaslea] testu argiak, ongi egituratuak eta 

xeheak ekoizteko gai da testuaren antolaketa-, artikulazio- eta kohe-

rent zia-mekanismoak zuzen erabiliz.

Beraz, irakasleok argi izan behar dugu 3. mailako azterketan idazmena 
egiaztat zeko proban ikasleei ez zaiela gai baten ikuspegi oso sakon eta 
landua eskat zen; baizik eta testu xehea, baina argia eta ondo egituratua. 
Eta guk, ikuspegi hori garbi izan ezean, nekez irauliko ditugu ikasleak 
euskaltegira ekart zen dituen uste okerrak; hau da, 3. mailako idazmen-
-proban zeresan sakoneko testuak idat zi behar dituela, batetik, eta ideiak 
ordenatuak eta garbi azalt zeak irakaslearen apetak baino ez direla, 
bestetik.

Horiek guztiak 3. mailako gaitasunen inguruan, baina zer gertat zen da 
inguruko erdaretan? Erreferent zia hori gabe, ezin esan gurean ditugun 
emait zak oso t xarrak, t xarrak edo balekoak diren.

Zalant za hori argit zeko, bi hizkunt za hartu ditugu kontuan: ingelesa eta 
katalana. Lehenengoa, hiztun ugari dituen hizkunt za da, it zal handikoa, 
ez dago desagert zeko zorian eta gaur egun lan-giroan oso beharrezkoa 
denez, gure eskoletako programetan oso errotua. Euskarak bezala, ez du 
jatorri erromanikorik eta, beraz, guraso-hizkunt za gaztelera dutenent zat 
morfosintaxi eta lexiko oso desberdinekoa.

Ingelesean, Certifi cate of Advanced in English da gurean 3. mailakoaren 
parekoa, eta hauexek Espainiako emait zak 2009ko abenduan: %66,1ek 
gainditu zuten3. Urrun Danimarkako %100etik edo Herbeheretako 
%89,5etik.
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Katalanak, berriz, neurri handi batean badu euskararekin ant zekota-
sunik: euskararekin batera, Espainiako hizkunt za ofi zialetako bat da; 
ez du ingelesak adina hiztun, ez indar, ezta ospea ere; ikasle askok 
eta askok derrigorrean egiaztatu behar dute hizkunt za-maila lanpostu 
publikoetan arit zeko; baina gaztelerak bezala, sustrai erromanikoak ditu 
katalanak eta, ondorioz, haren egitura morfosintaktikotik nahiko gertu 
dagoen hizkunt za da.

Azkeneko ezaugarri horiek aint zat hartuta, badirudi errazagoa dela 
katalana egiaztat zen duen titulurik eskurat zea. Baina sufi ciència maila, 
gure 3. mailaren parekoa, %41,61ek baino ez zuten lortu Direcció 

General de Política Lingüísticak egindako 2008ko deialdian4. Urru-
negi ingelesaren emait zetatik, eta gertuxeago, zorit xarrez, euskara-
renetatik.

Argi dago, gure ustez, arazoa ez dela euskararen egitura konplexu eta 
arrot zek sortua, eta ez dela HABEren 3. mailara mugat zen: hizkunt zen 
egiaztagiria lort zeaz ari garenean, askoz ere emait za eskasagoak ditugu 
Estatu espainiarrean Europako beste zenbait herrialdetan baino; eta are 
apalagoak euskararen kasuan, hizkunt za gut xituek jasaten duten egoera 
soziolinguistikoak eraginda seguruenik.

Mendeetan zehar, euskarak kontra izan ditu faktore sozio-politikoak, 
ekonomikoak eta bestelakoak. Horrek hizkunt zaren at zerat ze geogra-
fi koa eta hiztunen galera eragin du.

Azken urteotan, hala ere, hobera egin du hizkunt zak zenbait alorretan: 
batetik, euskara estandarra edo batua sortu da, eta euskalki guztietako 
euskaldunoi gure artean elkar ulert zeko tresna paregabea eskaini digu; 
gainera, hiztun-kopuruak ere gora egin du, batez ere, haur eta gazte eus-
kaldunei esker.

Baina aurki guztiak badu bere ifrent zua, eta, euskararen kasuan, bada 
zenbait kontu hizkunt zaren egoera kezkagarria agerian uzten duena5:

– Euskaldunen artean gero eta gehiago dira jatorriz erdaldunak eta erda-
raz hobeto moldat zen direnak euskaraz baino.

– Hiztun-kopuruak gora egin arren, alde handia dago ezagupenaren eta 
erabileraren artean.

– Gasteizen eta halako zonalde erdaldunetan, euskararen erabilpena 
anekdotikoa da, eta asignaturizazioa izeneko fenomenoa aurkit zen 
dugu: euskara eskola-gai hut s bihurtu da, eta horrek galt zea dakar 
euskaraz egiteko motibazioa.

– Gainera, gazte eta heldu gehienek funt zio komunikatiboa ematen 
diete erdarei; euskarari, berriz, funt zio ideologiko eta politikoa.

– Erdaren present zia gero eta handiagoa da orain arte euskararenak izan 
diren hainbat esparrutan; ondorioz, erdararen present zia eta interfe-
rent ziak gehiago eta handiagoak dira.
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3. Haberen 

idazmen-proba 

zertan den

.1:

Faktore horiek guztiek, batez ere asignaturizazioak eta erdaren inter-
ferent ziak, badute eraginik euskararen egiaztat zean izan diren emait za 
apal ustekoekin. Nabarmen egin du behera hizkunt zaren kalitateak, 
gazte euskaldunen artean batik bat: euskara-maila eskasa dute, eta 
gabezia horrek ez ditu asebetet zen gazteen behar komunikatiboak.

Baina, gure ustez, bada beste arrazoi bat emait za t xar horiek azalt zeko: 
kasu askotan, ikasleek ez dakite ideiak antolat zen eta haien arteko hie-
rarkia-harremana zein den bereizten; ondorioz, ikasle horiek 3. mailako 
idazmen-proba gaindituko badute, derrigorrean ikasi beharra dute, eus-
karaz gain, zer den koherent ziaz idaztea, ideiak ondo lot zea, testu ego-
kiak sort zea…

Esandako guztiak kontuan hartuta, lan honetan alde batera ut ziko ditugu 
zuzentasun-arazoak, eta testuen planifi kazioari helduko diogu, alor hori 
ez baitago hizkunt za jakin bati lotua: testuinguruan parte hartuko duten 
elementu guztiak zehaztu eta kontuan hart zea, ideiak modu koherentean 
ordenat zea eta lot zea; hori guztia berdin-berdin egin genezake ingelesez, 
katalanez edo euskaraz ere.

Bi gai zituzten azterketariek 2010eko bigarren deialdian6:

• Autorik gabeko eguna

• Organo-emaileak

Egitekoa, berriz, hauxe: gut xienez, 300 hit zeko testu bat idat zi. 
Azterketariak hainbat idat zi-mota gauza dit zakeen arren, deialdi horre-
tan euskaltegiko aldizkarirako irit zi-artikulua idat zi behar zuen. Ekint za 
komunikatiboa ere zehaztu egin zit zaion: egitekoaren egoera, gaia, 
testu-generoa, erabilera-esparrua, enunt ziat zaile eta enunt ziatarioaren 
rola, eta egitekoaren xedea.

Ondorengo taulan argiago ikusiko dugu azterketariak burutu behar zuen 
ekint za komunikatiboa:

EKINTZA KOMUNIKATIBOA

Enunt ziat zailea: irit zi-emaile ez-kualifi katua

Enunt ziatarioa: euskaltegiko aldizkariaren irakurlea

Xedea: irit zia ematea

Testu-generoa: irit zi-artikulua

Erabilera-esparrua: komunikabideak
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4. Lan honen 

nondik norakoak

Azterketaren atal horrek, gehienez, 30 puntu ditu, eta 15 puntu lortu 
behar dira gaindit zeko. Idazlana burut zeko denbora-tartea, aldiz, ordu 
eta erdikoa da.

Idazmen-probaren ezaugarriak aipatuta, ez genuke atal hau bukatu 
nahiko ebaluazioaz hit z egin gabe; azterketaria gai den edo ez eraba-
kit zeko, garrant zit sua baita jakitea zer baloratuko duten aztert zaileek 
trebetasun horretan.

Honela dio ebaluazioaz HABEren euskara-agiriak7 (hizki lodia gurea 
da):

Idazlanaren ebaluaziorako kontuan hartuko da eskatutakoari zuzen eta 
egoki erant zun zaion, planteatutako egoera komunikatibora egokitu 
zaion, beharrezko informazioa aukeratu duen, era logikoan orde-
natu eta lotu duen, eta hizkunt za baliabide aberat sak, askotarikoak, 
zehat zak eta zuzenak erabili dituen.

Argi gerat zen da, berriro ere, azterketariak 3. mailako idazmen-proba 
gaindituko badu, gaitasuna izan behar duela beharrezko duen informa-
zioa aukeratu eta era logikoan ordenat zeko.

Lan honen helburua hauxe izango da: HABEren 2010eko 2. deialdian, 
3. mailako 30 idazlan egoki planifi katu ote diren aztertu; hartara, ikusiko 
dugu arazoak badaudela, zuzentasunean ez ezik, testuaren beste alderdi 
bat zuetan ere.

Lehen aipatutako deialdi eta mailan, idazmen-proba gainditu ez zuten 
230 idazlanetatik, ausaz, 30 hartu ditugu: %13,04, hain zuzen ere. Inork 
pent sa lezake kopuru hori ez dela esangurat sua, azterketa gut xi direla 
emait za fi dagarriak izateko. Egia da, baina kontuan hartu behar dugu lan 
honetan arazo baten berri ematea dugula helburu eta hurbilt ze bat baino 
ez dela gure jardunaren inguruko hausnarketa bult zatu eta idazmenean 
ditugun emait zak hobet zeko.

Lan honetan, beraz, idazlan horietako plan orokorra xeheki aztertu 
dugu: irakurri eta paragrafoz paragrafo ideia nagusiei erreparatu egingo 
diegu; horrela ikusi ahal izan dugu azterketariak zer planifi kazio egin 
zuen idat zi aurretik; bestalde, planifi kaziorik ezak eragindako arazo eta 
oztopoen diagnosia ere gauzatu ahal izan dugu, eta horri esker, errazago 
izango zaigu ikasleari lagunt zea, idaztean sort zen zaizkion arazoei aurre 
egiteko konponbideak eskaint zea.

Ekin diezaiogun, bada, lan honen atalik nagusienak aipat zeari: hasteko, 
plan orokorra eta koherent zia defi nituko ditugu; bigarrenik, plan oroko-
rra ez zehazteak ekart zen dituen arazoak azaldu; hirugarrenik, HABEren 
3. mailako idazlanetan aurkitu ditugun arazoak zerrendatu. Ondoren, 
eskemen inguruko azalpenak eskaini eta, bukat zeko, eskemak eta, oro 
har, koherent zia lant zeko jarduerak proposatuko ditugu.
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5. Plan orokorra 

eta koherent zia

Plan orokorra zer den ulert zeko, hizkunt zen didaktikan aditua den 
Jean-Paul Bronckart-engana jo behar dugu lehenengo. Belgikarrak 3 
maila bereizten ditu testuaren barne-eraketan8:

1 Testuaren azpiegitura orokorra.

2 Testualizat ze-mekanismoak.

3 Gauzat ze enunt ziatiboaren mekanismoak.

Era berean, 3 elementu zehazten ditu lehen maila horretan:

1 Testuaren azpiegitura orokorra

1.1 Plan orokorra,

1.2 Diskurt so-tipoak

1.3 Sekuent ziak edo testu-motak

Lan honetan, testuaren azpiegitura orokorrean bereizten duen plan 
orokorra interesat zen zaigu. Eta hauxe dio Bronckartek (Miño y Dávila, 
2007) plan orokorraren inguruan:

El plan general concierne a la organización de un conjunto del contenido 
temático que se observa en el proceso de lectura y que puede codifi carse en 
un resumen.

Plan orokorra, beraz, eduki tematikoaren eraketari dagokio, irakurt zean 
edo ent zutean ant zematen da, eta laburpen batean bil daiteke. Bestalde, 
plan orokorrak forma asko izan dit zake, testuaren generoa zein den, tes-
tuaren luzera, gaia, ahozkoa edo idat zizkoa den…, baina garrant zit sua 
da, testu baten azpiegituraren lehenengo elementua delako.

Ez da Bronckart plan orokorrari buruz hausnartu eta idat zi duen aditu 
bakarra, Victor Moreno-k ere eginak ditu hamaika lan testuen plani-
fi kazioaz. Dale que dale a la lengua (Pamiela, 2008) liburuko pasarte 
batean, esate baterako, eskemen inguruan hauxe irakur genezake:

El esquema es una expresión gráfi ca y resumida de los contenidos de un 
texto. Presenta las ideas ordenadas y clasifi cadas según su importancia, de 
tal modo que permite captar de un solo golpe de vista la estructura del texto. 
Y desde niños sabemos que existen esquemas de llaves o fl echas, mixtos 
(números y letras), y conceptuales.

Koherent zia gai bati buruz daukagun informazioa kudeat zea da: zer 
informazio eman nahi dugun, zer hurrenkeratan, zer egitura erabiliz, 
zenbaterainoko zehaztasunarekin… Eta derrigorrezkoa da plan oroko-
rra ondo zehaztea, koherent zia-arazoak izan nahi ez baditugu eraikiko 
dugun testuan.

Bestalde, testu-koherent ziak alderdi garrant zit su hauek hart zen ditu 
kontuan:

• Informazio-kantitatea. Beharrezkoak diren datuak aukeratu behar 
dira, ez da gehiegizko informaziorik eman behar (errepikapenak, 
erredundant zia, betelana eta abar), ezta gut xiegi ere (esanahiaren 
aldetik hut suneak, hart zaileak ulert zen ez dituen datuak). Halaber, 
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6. Plan orokorra 

eta koherent zia 

HABEren 

3. mailako 

azterketetan

.2:

informazioa aukerat zeko irizpideak testuinguruak markatuko ditu: 
enunt ziat zailearen helburua zein den, enunt ziatarioak gaiaz duen 
aurrezagut za, mezu-mota…

• Informazioaren kalitatea. Ideiak garbi eta modu ordenatu eta progre-
siboan azaldu behar dira; gainera, adibide egokiak eta terminologia 
zehat za aukeratu…

• Informazioaren egituraketa. Datuek orden jakin bat izan behar dute 
(kronologikoa, espaziala, etab.). Ideia bakoit zari paragrafo bat dago-
kio; hau da, paragrafo bakoit zean ideia nagusi bat eta beharrezkoak 
diren menpekoak bilduko ditugu. Gainera, gauzatu nahi dugun testuak 
sarrera, garapena eta bukaera izan behar du. Era berean, informazioa 
progresiboki emango dugu.

Azterketa honetan lortu ditugun datuak nahiko esangurat suak dira. Izan 
ere, aztertutako 30 idazlanetatik 29tan plan orokorra ondo ez zehazteak 
ekarritako arazoak aurkitu ditugu. Halako arazorik ez zeukan idazlan 
bakarrak zuzentasun-arazoak zituen: azterketaria aspaldi alfabetatu-
tako euskaldun zaharra zela esango genuke, Euskalt zaindiaren arauak 
ezagut zen ez zituena, hit z egiten duen bezala idazten duena, alegia. 
Azterketari horren idazlanean, ideien garapena ona zen, argi ulert zen 
zen zer esan nahi zuen eta egin zituen akat sek ez zuten testuaren uler-
mena oztopat zen.

Aztertutako beste 29 idazlanetan, plan orokorra ondo zehaztuta ez zute-
netan, arazo ugari ikusi dugu. Taula batera ekarri ditugu aurkitutako 
akat sik nabarmenenak. Idazlan-kopurua zutabean, hut s horiek zenbat 
idazlanetan aurkitu ditugun azalt zen da, kontuan hartu gabe idazlan 
berean akat s berbera behin baino gehiagotan errepikat zen zela zenbait 
kasutan.

Arazoak Idazlan-kopurua %

Errepikapenak 6 %20

Betelana, gaitik kanpoko aipamenak 13 %43,33

Tema/rema 25 %83,33

Hut sunea informazioan 23 %76,66

Informazio kontrajarria 11 %36,66

Informazio desordenatua 2 %6,66

Paragrafo 1= ideia 1 14 %46,66
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Ikus dit zagun arazo horien adibideak aztertutako idazlanetan. Testu-
zatiak transkripzioak dira, azterketariek idat zi bezala ekarri ditugu hona, 
akat s eta guzti.

1. Ideien errepikapena

Testuinguruak baldint zatuko du testua idazteko beharrezkoa zaigun 
informazioa aukerat zea: enunt ziat zailearen helburua zein den zehaz-
tea, enunt ziatarioaren aurrezagut zak zein diren, mezu-mota, ohitura eta 
konbent zioak…

Idat ziko duguna ondo planifi katu ezean, oso arrunta izaten da ideia bera 
behin baino gehiagotan errepikat zea, kontu berberak modu desberdine-
tan esatea. Halakoetan ez da progresio tematikorik izaten, ez da idazkian 
agertuko diren ideietan aurrera egiten.

Hona esandakoaren adibide bat:

…Irailaren 22an “Autorik Gabeko Eguna” ospatu genuen, Europar 
Batasunak izendatua. Hilabete geroago, nork gogorat zen da ospaki-
sun hartaz?

Nahiz eta urtean zehar era horretako kont zient ziazio-kanpaina anit z 
antolat zen diren, ez dago oso garbi gizartean duten eraginean.

(…)

Idat zi honen hasieran aitortu den moduan, horrelako egunak ospat zeak 
eraginkorrak dira? Bat zuk hala defendat zen dute, baina nire aburuz, 
egun berean eraginkorrak dira eta hiru edo lau egun geroago gut xienek 
dabilt zate ideia buruan.

Adibide horretan, azterketariak aurreko paragrafo batean esandakoa 
errepikatu du, informazioan inolako aurrerapenik egin gabe.

2. Gaiarekin zer ikusirik ez duten ideiak sart zea: betelana

Informazioaren kantitatearekin zerikusia duen beste kontu bat da 
hauxe: gaitik kanpo dagoen informazioa erabilt zea. Akat s hori maiz 
aurkitu dugu aztertutako idazlanetan. Azterketariak zer informazio era-
biliko duen pent satu ez duenean, askotan, gaiarekin zuzenean loturarik 
ez duena erabiliko du, betelana egingo du eskat zen zaion gut xieneko 
hit z-kopurura ailegat zeko.

Hauxe irakurri dugu Autorik gabeko eguna izenburua zuen idazlan 
batean:

…Ez dut idazlan hau bukatuko ez badut aipat zen kot xe elektrikoen 
gaia. Auto hauek oso ekologikoak badiruditela ere, hori ez da guztiz 
egia. Nondik uste duzue aterat zen dela elektrizitatea? Erant zuna zen-
tral nuklear bat da. Orduan kot xe elektrikoak nahi ditugu baina zentral 
elektrikoak aldi berean baztertu. Hau ala bestea? Zentral nuklearretatik 
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gehien kezkat zen gaituena zabor hondakin nuklearrek dira. Honi buruz 
ausnarketa sakon bat egin dut eta ahilegatu naiz konklusio batera. 
Hondakin nuklearrik lurrean ez baditugu nahi, zergaitik ez ditugu espa-
ziont zi batean sart zen eta espaziora botat zen? Espazioa infi nitoa dela 
diote ez? Pixkat zikint zen badugu ez dela ezer gertatuko uste dut eta 
kasu hoberenean zulo-belt z batek jango zituzkeen…

Uste dugu adibideak ez duela azalpenik behar.

3. Hut sunea informazioan

Idazlan askotan aurkitu dugun akat sa hori ere bada. Hau da, idazleak ez 
digu eman ulert zeko behar dugun informazio guztia. Informazio falta 
hori bi arrazoirengatik izan daiteke: ulert zeko beharrezkoa den baino 
informazio gut xiago eman duelako (informazioaren kantitateari dago-
kio) edo ideia ez duelako behar bezala garatu (informazioaren kalitatea).

Idat zitakoa ulertu ahal izateko, beharrezkoak dituen datuak testutik 
kanpo bilatu beharko ditu irakurleak. Ondorengo adibidea “Organo-
-emaileak” izenburua zuen testu batean aurkitu dugu.

…Jendearen adina oso faktor garrant zit sua da zein dago organoak 
ematekoaren alde edo kontra bereizteko. Gauzak horrela, gazteak, 
zaharrak baino ematearen aldekoak dira. Pent sa dezagun adine-
koek, erlijioko kontuengatik edo beldurragatik, ez dutela ondo ikus-
ten bai ematea eta bat zutan bai jasot zea. Eta hori gut xi izan balit z 
prensa-belt za dago kalean, organo-transplante ilegalekin eta haurren 
baiketekin.

Lehen esan bezala, horri buruzko informazioa oso mot za da eta 
emaileen kopurua sustat zeko egiten diren kanpaiak ez dira asko, 
zorit xarrez.

Prent sa belt zaren aipamena egin digu, baina hori zer prent sa-mota 
den ez du azaldu; halaber, organo-transplante ilegalak aipatu ditu 
haur-bahiketekin batera, baina inolako azalpen zehat zik eman gabe. 
Irakurleak ondorioztatu behar du herrialde bat zuetan haurrak bahitu egi-
ten dituztela, haien organoak lapurtu eta merkatu belt zean salt zeko.

4. Tema/rema

Testu batean bi informazio-mota bereiz dit zakegu: hart zaileak eza-
gut zen duena eta, ondorioz, testuaren hasierako oinarria dena (tema), eta 
benetan berria den informazioa (rema).

Tema-ren eta rema-ren arteko orekak komunikat zen dena ulert zea eta 
harekiko interesa bermat zen du. Gainera, hart zaileak testua deskodet zen 
duen neurrian, tema eta rema aldatu egiten dira; horrela, datu berriak 
agert zen diren heinean, rema tema bihurt zen da, eta rema berriak ager-
tuko dira.
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…Hau dela eta, munduan zenbait mafi a daude organo baten truke 
edozein gauza egiteko kapazak direnak. Mafi a hauek leku guztietan 
daude, baina batez ere hirugarren munduan. Bertan umeak bahit zen 
dituzte, hilt zen dituzte eta euren organoak salt zen dituzte.

Hau guztia kontrolat zea oso zaila izan arren, uste dut agintarien alde-
tik zerbait egin daitekeela…

Adibide horretan, bigarren paragrafoaren hasieran hau guztia kontro-

lat zea esaten duenean, anafora horren aurrekaria aurreko paragrafoan 
aurkituko dugu: azken aipamena mafi ak dira, mafi ek haurrak bahit zen 
dituzte eta organoak salt zen. Idazlearen arabera, horixe da kontrolatu 
behar dena: mafi en zeregina.

5. Informazio kontrajarria

Askotan, ongi planifi katu ez izanaren ondorioz, paragrafo batean ideia 
bat ematen da eta, beste batean, kontrakoa adierazi. Adibide honetan, 
esate baterako:

…Garraio publikoak dekadent zia asko dituela esan daiteke, adibidez, 
duen prezio gareztia, dituen ordutegiak eta bat zutan sortarazten dituen 
at zerapenak esaterako. Jendeak, ondorioz, gehiago erabilt zen du 
autoa. Garraio hau denen arabera ziurragoa delako eta ez dituelako 
at zerapenak sortarazten.

Autorik gabeko eguna nire uztez ez da oso eraginkorra berotegi efek-
tuaren ant zeko arazoak konpont zeko. Egun batean autoa ez era-
bilt zeak ez baitu ziurtat zen arazo hau konponduko denik. Hau kontuan 
hartuta langileek ibilgailuak behar-beharrezko direnean erabil beharko 
lituzkete. Gainera Bizkaiko eta Arabako langileek garraio publiko oso 
erabilgarria daukate, adibidez, Euskotren, Renfe, Bizkaibus,…

Lehenengo paragrafoan, garraio publikoak arazo asko dituela esan digu 
idazleak; bigarrenean, berriz, Bizkaiko eta Arabako garraio publikoa oso 
erabilgarria dela. Beraz, garraio publikoa erabilgarria al da? Zalant zare-
kin ut zi gaitu azterketariak.

6. Informazio desordenatua

Autorik gabeko eguna zen ondorengo adibidearen gaia. Azterketariak 
hiru irtenbide proposatu nahi zituen, hirietan auto gehiegi izateak 
sort zen dituen arazoei aurre egiteko: lehenengoa, hezkunt za; bigarrena, 
legeak eta, hirugarrena, garraio publikoan diru gehiago inbertit zea.

Testuan aurrera egin ahala, hezkunt zari buruzko aipamena egingo du 
lehenengo, gehiegi sakondu gabe; bigarrenik, dirua, aipatu baino ez eta, 
bukat zeko, legeak gure gustukoak ez direla izango esatearekin nahiko. 
Hiru elementuak ez ditu hasieran esandako hurrenkeran azalduko.

…Eta erant zuna dudarik gabe, baikorra da, bai badago irtenbiderik 
baina oso zaila eta, ziur asko, ez da gure gustokoa izango. Nik uste 
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7. Ondorioak

dut hiru motakoak izan beharko direla, oso errazak esateko, baina oso 
zailak garat zeko. Hezkunt za (eta informazioa noski) legeak eta garraio 
publikoan diru gehiago inbertit zea. Hezkunt za epe luzera izango da 
lehen aipatu dugun sena, instintua aldat zeko, eta Sen kolektiboa gizar-
tea sort zeko; dirua lor daiteke; baina legeak ez dira ez gure gustukoak 
izango. Hot s egun bikoitian matrikula bikoitiak ibiliko dira, besterik ez…

7. Paragrafo 1= ideia 1

Paragrafoa oso kont zeptu garrant zit sua da. Ideia bakarra adierazten du, 
beste paragrafoetan daudenetatik bereizten dena. Esaldiak gaika bildu 
eta testu baten atalak bereizten ditu.

Aztertutako idazlan guztietatik batean topatu dugu muturreko adibi-
dea: idazlan osoa paragrafo bakarra zen. Ez dugu halako adibide luzerik 
jarriko lan honetan. Bai, ordea, adierazgarria den beste hauxe:

…Hala eta guztiz ere esan behar dugu; EAEn estatuarekin konpara-
tuz organo-emaile tasa handiagoa izaten jarrait zen dugula. Beste nor-
baiti bizit za iraunaraztea; edota zient ziarako gure hildakoen gorput zak 
ematea gogorra eta mingarria izan arren, pozgarria eta betegarria 
suerta daiteke; azken fi nean gure senideari ez zaio ezertarako balio 
eta organo jazo duen pert sonai bizia eman ahal dio…

“Organo-emaileak” izenburua zuen idazlan horretan, idazleak bi ideia 
nagusi kokatu ditu paragrafo bakar batean: organo-emaileen tasa handia 
dugula EAEn eta organoak emateak eragiten duen poza.

Burutu dugun azterketatik, hauexek izan dira erator daitezkeen ondorio 
nagusienak:

1 Arazorik larrienak (akat s-kopuruari dagokionez) progresio tema-
tikoan aurkitu ditugu. Azterketariek ez dute informazioa behar bezala 
harilkat zen, ez esaldien artean, ezta paragrafoen artean ere. Akat s 
horrek informazio-jauziak eta pasarte ulergait zak dakart za.

2 Informazioaren galera da, hurrenez hurren, aztertutako idazlanetako 
bigarren hut segite zabalduena. Arazo larriak sort zen ditu ulert zekoan 
ideiak garatu gabe idat zi eta ideien arteko harremanak ondo aztertu ez 
izanak; ondorioz, irakurleak testutik kanpo bilatu beharko ditu errefe-
rent ziak, idat zia ulertuko badu.

3 Ideiak paragrafotan bilt zeko arazoak izan dituzte hainbat azterketarik. 
Horrek esan nahi du ez direla gai izan lehenengo eta bigarren mailako 
ideiak bereizteko. Beraz, testuaren egitura ere ez da zuzena izango.

4 Betelanak, errepikapenak eta informazio kontrajarriak ere hut segite-
-mult zo garrant zit sua osat zen dute. Erraza izango zatekeen akat s 
horiek ekiditea, baliagarria den informazioa bildu eta ordenatu izan 
balute idazten hasi aurretik.
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Aurreko ataleko adibideen bidez zerrendatu eta azaldu ditugu plan 
orokorra ondo ez zehazteak sort zen dituen arazoak. Hut segite horiek 
ekidin eta ikasleei konponbideren bat eskaini behar badiegu, gure esko-
letan koherent zia lant zeko modua hobetu beharko dugu. Halaber, edo-
zein testu sort zen hasi aurretik, derrigorrean, eskemak egiten irakat si eta 
ikasleengan eskemak egiteko ohitura sustatu behar dugu.

Bestalde, irudit zen zaigu testua planifikat zeari ez diogula nahikoa 
garrant zi ematen euskaltegian, jakint zat ematen dugulako; hau da, gure 
ikasleek eskemak egiten eskolan ikasi dutelako uste zabaldua dugu-
lako, eta jakin badakigu euskal at sotit z ezagun batek zer dioen: usteak 
erdi ustel. Victor Morenok (Pamiela, 2008) berak ere halaxe dio kontu 
horren harira arestian aipatutako liburuan:

Lo más llamativo de los llamados esquemas es que se mandan hacerlos, 
pero, en contadas ocasiones, se enseñan. Es una más de las contradicciones 
en las que naufragamos el profesorado. No solo no enseñamos el apren-
dizaje de una estrategia, sino que, además de darla por sabida, llegamos a 
exigir y evaluar su conocimiento. Pero ¿cómo va a saber el alumnado hacer 
esquemas si nadie les enseña hacerlos?

Irakurri berri ditugun hit zek hezkunt za-sisteman dagoen arazo bat plaza-
rat zen dute: ikaslea ez da beti gai izaten testu koherente eta ordenatu bat 
idazteko, edozein delarik ere hezkunt zan egiaztatu zaion ikasketa-maila. 
Eta horixe da euskaltegietan aurkit zen dugun arazoetako bat: gure ikas-
leek baliabide gut xi izaten dituzte ideiak ordenat zeko eta haien arteko 
loturez jabet zeko.

Gure lanean, euskal hiztunak lortuko baditugu, derrigorrean, estrategiak 
eskaini beharko dizkiogu ikasleari, arrakastaz, aurrera egin dezan euska-
raren ikas-prozesuan, bai hizkunt zaren zuzentasunean, baita komunika-
zio-gaitasunean ere.

Bestalde, aspaldi jabetu ginen ikasleen idazlanetan aurkit zen ditugun 
akat sen kalko perfektuak aurkit zen ditugula ahozko produkzioan, esate 
baterako: errepikapen asko; anbiguetate semantikoak; testu-antolat zaile 
gut xi; koordinazio gehiegi; informazioa jakin bat modu desordenatuan 
azalt zea; konkordant zia-arazoak…

Ez ginateke ados jarriko arazo horien guztien jatorria zein den azal t zeko, 
baina ikuspegi metodologiko eta pragmatiko batetik abiatuz gero, ziur 
akat s horietako askoren iturria planifi kazio-faltan aurkituko genukeela. Eta 
idat zizko jarduna hobet zea lortuko bagenu, dudarik gabe, hobekunt za hori 
ahozko ekoizpenean ere islatuko lit zateke.

Baina nola egin arazo horiek konpont zeko bidea? Ahaztu egiten zaigu 
koherent zia, egokitasuna, ordena, ortografi a edota testu-antolat zaileen 
erabilera planifi katu, irakat si eta gauzatu egiten dela.

Ez da nahikoa esatearekin “zure testuari koherent zia falta zaio” edo 
“ideiak ordena it zazu”, horretarako baliabideak eskaini behar zaizkio 
ikasleari, irakat si egin behar zaio nola lort zen den koherentea eta orde-
natua izaten idat zi edo hit z egiten duenean.
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8. Eskemak

Egia da azken urteotan ahalegin berezia egin dugula gurean material berria 
sort zen eta kurrikuluak markat zen dituen irizpideak t xertat zen. Horren guz-
tiaren ondorio da azken urteotan berritu den 1. eta 2. mailako materiala eta 
egokit zen ari garen 3.enekoa. Guztietan, ekint za komunikatiboa zehaztu, 
eta eredu den testu batetik abiatuta, beste bat eraiki behar dute ikas-
leek. Garrant zi berezia eman zaio unitate bakoit zean testuaren egiturari, 
argudioz ko zein azalpenezko testuak eraikit zeko lagungarri diren ildoei.

Egia da −irakasle bat zuek beste bat zuek baino gehiago− testugint zan 
oinarritu dugula azken urteotako jarduna. Baina oraindik badugu zer 
hobetua. Emait zak hor daude, ikusi besterik ez dago. Lan honen bidez, 
eskemak egiten irakasteko baliabideak eskaint zeaz gain, proposamen 
metodologiko bat aurkeztu nahi dizuegu, zuzenketekin zerikusia duen 
proposamena, hain zuzen ere. Hala ere, horretara irit si aurretik, jar deza-
gun arreta eskemetan eta horiek irakasteko moduetan.

Lan osoan zehar, argi eta garbi ut zi dugu gure ikasleek ondo plani-
fi katu behar dutela, idazlan t xukuna egin nahi badute; jarduera horrek, 
oso arruntak diren akat sak saihesten lagunduko die, eta, modu horre-
tan, testu koherenteak idat ziko dituzte. Lehenengo pausoa, beraz, ideiak 
bilt zea eta ordenat zea izango da, eta, horretarako, derrigorrezkoa da 
eskemak egiten irakastea.

Eskemak egitea ez da lan erraza. Victor Moreno-ren ustetan (Pamiela, 
2008), ikaslearent zat ariketa zaila da, ideia nagusiak eta bigarren mai-
lakoak bereizten jakiteaz gain, euren arteko hierarkia-harremanak ulertu 
behar baititu. Hona hemen egile nafarraren hit zak:

Hacer esquemas es muy complicado. Es, con toda probabilidad, junto con 

el resumen, una de las actividades más difíciles con la que se enfrenta la 

inteligencia comprensiva del alumnado. No basta con entender el texto 

leído, sino, también, distinguir bien sus ideas, principales y secundarias, y 

las relaciones de jerarquía y de subordinación que guardan entre sí.

Y, especialmente, conviene distinguir su estructura.

Y esto, se enseña. O, por lo menos, debería enseñarse.

Nola irakat si eskema onak egiten? Horra hor koska!

Eskemak egiteko modu asko daude: bat zuek nahiago dituzte gilt zadun 
eskemak; beste bat zuek gezidunak; zenbaki eta hizkiak dituztenak ere 
erabilt zen dira eta, azkenik, mapa kont zeptualak. Lan honetan, ezagu-
nenak eta, gure ustez, idazkunt zarako erabilgarrienak diren bi eskema-
-moten azalpena emango dugu: eskema dezimala eta mapa kont zeptuala.

1. Eskema dezimala

Informazioa ordenat zeko modurik zehat z eta osatuenetakoa da. Testu 
teknikoetan erabilt zen den sistema da, batez ere. Hala ere, arazo bat izan 
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dezake: edozein unetan, ideiaren bat ez badugu egoki ikusten, eskema 
goitik behera berregin behar dugu, ideia berri hori sartu edo ezabat zeko.

Hona hemen “Eskemak” atalaren eskema dezimala.

1. Sarrera: eskemen garrant zia

2. Eskema-motak

 2.1. Eskema dezimala

  2.1.1. Ezaugarriak

  2.1.2. Abantailak

  2.1.3. Desabantailak

 2.2. Mapa kont zeptuala

  2.2.1. Ezaugarriak

  2.2.2. Abantailak

3. Ariketak

 3.1. Ideien arteko hierarkia-harremanak lant zeko ariketak

 3.2. Tema/rema lant zekoak

2. Mapa kont zeptualak

Ideiak hierarkikoki antolat zen dira horrelako eskemetan. Modu horretan, 
kont zeptu nagusienak orrialdearen goiko aldean kokat zen dira; bigarren 
mailako kont zeptuak, berriz, beheko aldean.

Hauek dira mapa kont zeptualek dituzten abantailak: ideien arteko harre-
manak oso garbi ikusten dira; modu paregabea eskaint zen dute ezagut za 
nola antolat zen den aztert zeko; gainera, gezietan lokailuak edo testu-
-antolat zaileak idat z dit zakegu; horrela, ideien arteko lotura nabarmen 
adierazten da.

Adibide batekin argiago ikusiko dugu eskema-mota hau (ikus .4).

ESKEMA

ESKEMA-MOTAK ARIKETAK

DEZIMALA

MAPA
KONTZEPTUALA

1. ideien hierarkia

2. tema/rema

3. a…
{ {
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9. Nola landu koherent zia ikasgelan

Ondoren azalduko ditudan ariketa bat zuk Victor Morenok (Pamiela, 
2008) proposatutakoak dira; beste bat zuk, urteetako eskarmentuaren 
ondorioz, guk geuk eskoletan landutakoak.

Proposatu nahi dizkizuegun ariketetan, bi mult zo nagusi bereiziko 
ditugu: lehenengoan, eskemak egiteko proposamenak; bigarrenean, 
berriz, tema/rema lant zeko ariketak. Azken kont zeptu horrek sortu baitu 
arazorik gehien azterketarien idazlanetan.

Zailtasuna izan da jardueren hurrenkera erabakit zeko irizpidea; hau 
da, lehenengo jarduera eskemak egiten ez dakiten ikasleekin era-
biliko dugu, eta trebat zen doazen neurrian landuko ditugu hurrengo 
jarduerak.

1. Ideien arteko hierarkia-harremanak eta eskemak

1. Jarduera9

Ikasleei paragrafo bat eman, eta ideia nagusia eta menpekoak bereiz-
teko esango diegu; ariketa honekin, batez ere, bigarren mailako ideiek 
nagusiarekin dituzten hierarkia-harremanak aztertuko ditugu.

2. Jarduera

4 edo 5 paragrafo dituen testua banatu eta irakurri. Ondoren, erabat 
osatu gabeko eskema emango diegu ikasleei, hut suneak bete dit zaten. 
Ezaugarri desberdinetako eskemak lant zea komeni da, ikasleak bere 
beharretara ondoen moldat zen den eskema-mota aurki dezan.

3. Jarduera

4 edo 5 paragrafo dituen testu bat eman ikasleei. Paragrafo horietako 
ideia nagusiak atera, haien arteko harremanak aztertu eta eskema 
batera eraman.

4. Jarduera

Guztiek ezagut zen duten ipuin klasiko baten eskema egin beharko 
dute, Errauskiñerena, adibidez. Ikasleren bati ipuina gogorat zen 
duen moduan kontat zeko eskatuko diogu. Kontat zen ari den heinean, 
beste ikasleek oharrak hartu eta, ondoren, mapa kont zeptual edo 
eskema dezimal batean bildu beharko dituzte ideiak. Ariketa honeta-
rako, garrant zit sua da ipuinen plan orokorra zein den gogoraraztea: 
markoa, korapiloa eta askaera. Atal nagusi horiek izango dira eraikiko 
dugun eskemaren oinarria.

Jarduera honen helburua hauxe da: ideia nagusiak bigarren mailakoeta-
tik bereiztea.
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.5:

Hona hemen adibidea (ikus .5):

5. Jarduera

Ent zungai baten eskema osatu, pare bat aldiz ent zun ondoren. 
Ariketa-mota honekin hasteko, komenigarria da eskema garbia duten 
testuak erabilt zea. Plan orokor erraza izaten dute zergatia/ondorioa/

konponbidea ildoa jarrait zen duten ent zungaiek, adibidez.

6. Jarduera10

Egunkariko albiste baten izenburua emanda, ikasleek eskema 
garatu beharko dute. Gelakide batek egindakoa arbeleratu eta guz-
tion aurrean azalduko du. Proposatutako eskemak koherent zian izan 
dit zakeen hut suneak aztertu, eta denon artean hobet zen saiatuko gara.

2. Tema/rema lant zeko

1. Jarduera11

Paragrafo bateko ideiak desordenaturik eman. Ideiak ordenatu, eta 
nagusia menpekoetatik bereizi ondoren, tema/rema nola egiten den 
aztertu.

2. Jarduera. (Tema/rema mapa)12

Ikasleei gai bat eman, eta guztion artean sekuent zia logiko bat anto-
latuko dugu lauzpabost gilt za-hit z erabilita. Demagun ura dela gaia, 
horrelako sekuent zia bat antolatuko genuke: euria, urtegia, energia-
-kont sumoa eta erabilera ardurat sua. Ondoren, hit z horiek tema/rema 
sekuent zia erabilita lotuko ditugu. Adibidez:

“Euskal Herrian euri asko egiten du. Horri esker, bete-beteak ditugu 
urtegiak. Ur-arazorik ez dugunez, energia kont sumit zen dugu inongo 
erreparorik gabe; eta kont sumo ez axolati horrek ondorio lat za ekart zen 
digu, besteak beste ingurugiroan. Hori dela eta, kont sumo ardurat su 
baten alde egin behar dugu”.

ERRAUSKIÑE

Markoa Korapiloa Askaera

Errauskiñeren 
aita alargundu

Amaordearekin 
bizi

Dantzaldirako 
gonbidapena

Zapataren 
jabea aurkitu
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10. Eta 

bukat zeko, 

historia eta 

proposamen bat

Idat zitako esaldi bakoit za paragrafo baten ardat za izango da. Ikasleek 
paragrafo horiek aberastu egin beharko dituzte adibideak t xertatuz, arra-
zoituz, proposamenak zehaztuz… Modu horretan, beti izango da kohe-
rentea paragrafoen arteko lotura.

Idazkunt zak tresna paregabea eskaint zen du hizkunt za bat irakasteko 
edo guraso-hizkunt za sakonetik ezagut zeko ere. Horren ondorioz, meto-
dologia asko erabili izan dira idazmena lant zeko eta idazmenaren onu-
rak baliat zeko hizkunt za bere osoan ikastea xede izaki. Hona hemen 
hiru ikuspegi. Hasierako biek lotura estua dute hemen jorratu dugun 
gaiarekin eta hirugarrena gure proposamenaren oinarri izango da.

1. Gramatikan oinarritutako ikuspegia

Eskolaren esparruan sortu zen metodo hau, eta guraso-hizkunt zan 
idazten irakasteko helburua zuen hasieran. Pixkanaka, beste esparru 
bat zuetara zabaldu, eta bigarren hizkunt zaren idazkunt za lant zeko oina-
rri bihurtu zen. Hauxe da ikuspegi gramatikal horren oinarrizko ideia: 
hizkunt zan eta horren erabileran, dena da gramatika; dena arau daiteke, 
eta nahikoa da arau horiek betet zea, hizkunt za, zuzen ez ezik, egoki ere 
erabilt zeko.

Metodo hau erabiliz gero, hizkunt zaren irakaskunt za homogeneoa 
da; hau da, ikasleari eredu estandarra baino ez zaio irakasten. Apenas 
agert zen da, beraz, erregistro-bereizketarik.

Bi eredu nagusitan oinarrituta dago:

• Perpausean (gramatika tradizionala): perpausaren atalak, konmuzta-
dura eta ortografi a ditu aztergai.

• Testuan (testuaren linguistika): paragrafoak eraikit zen irakasten da, 
testuaren informazioa modu logikoan egiturat zen, sarrera eta bukaera 
idazten…

Zuzenketari dagokionez, irakasleak, batez ere, gramatika-akat sak 
zuzent zen ditu; ez die erreparat zen originaltasunari, ideiak argi azalt zeari…

2. Funt zio eta nozioetan oinarritutako ikuspegia

Metodo hau 60ko hamarkadan sortu zen, bigarren hizkunt zaren irakas-
kunt zan. Metodologia komunikatiboak ikuspegi gramatikalaren zent zu 
esklusibista gainditu nahi zuen. Funt zio eta nozioetan oinarrituta dago, 
eta hizkunt zaren erabilera bult zat zea du helburu, garrant zit suena 
komunikat zea baita. Gure euskaltegiak darabilen metodologia ikuspegi 
horretan oinarrituta dago. Guztiok ezagut zen dugunez, ez dugu azalpen 
gehiagorik emango.
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Zuzenketari dagokionez, helburu komunikatiboetan oinarrit zen da. 
Oro har, irakasleak ulert zea oztopatuko duten akat sak zuzenduko ditu, 
eta komunikazioari trabarik egiten ez dioten akat s gramatikalei ez zaie 
horren gertutik begiratuko. Ez dira berehalakoan zuzenduko, teorian. 
Hala ere, praktikan, egituretan maiz errepikat zen diren akat sak ere 
zuzent zeko joera izaten dugu, komunikazioan eragina izan edo ez.

3. Ekoizpenean oinarritutako ikuspegia

70eko hamarkadaz geroztik, AEBko unibert sitate pribatu eta college-etan, 
idazten irakasten zuten psikologo, irakasle eta pedagogo bat zuk ikerketak 
egiten hasi ziren ikasleen testu idat ziak aztergai hartuta. Aditu horiek oso 
et sita ageri ziren ordura arte eta betiko metodoak erabilita lort zen zituzten 
emait za kaskarrak ikusita.

Arazoaren gakoa ikert zeari ekin zioten, eta, ikasleek testu bat idaz-
ten hasi aurretik, bitartean eta ondoren zer egiten zuten behat zen eta 
aztert zen hasi ziren. Ikerketarako oso metodo desberdinak erabili zituz-
ten: behaketa, grabazioa, ikasleek idat zitako zirriborroen azterketa, ikas-
leekin egindako elkarrizketak…

Bi adibide ematearren, hona hemen Beach-ek eta Simmons-ek 1979an 
burututako bi ikerketaren ondorioak:

Beach-ek egindako ikerketan, 14-18 urte arteko neska-mutilen zirriborroak 
(ez idazlan bukatuak), ebaluat zen eta zuzent zen zituenean −testu horien 
ekoizpenean sort zen ziren testu-zatiak ikasleekin komentat zen zituenean−, 
konturatu zen lort zen zuen azken emait za hobea zela eta ikasleek idazme-
nean aurrera egiten zutela.

Era berean, Simmons jabetu zen, idazmenean aurrera egiteko, ikasleek 
zirriborro asko idat zi behar zituztela, behin betiko idazlana idat zi aurretik. 
Irakasleak zirriborro horiek ikasleekin aztert zen zituen banan-banan elka-
rrizketatuz, eta, elkarrizketa bakoit zean, idazlan-zirriborro horren alderdi 
bakarrean jart zen zuen arreta: lehendabizi, beharrezkoa zen informazioa 
bilt zen; ondoren, testua planifi kat zen eta, bukat zeko, idazten.

Metodo horrekin, beraz, ekoizpenari ematen zaio garrant zia: testua idaz-
tean egin beharreko pauso guztiak irakasten zaizkio ikasleari (ideiak bildu, 
ordenatu, zirriborroak egin…); irakasleak pent sat zen irakat si behar dio 
ikasleari, eskemak egiten, ideiak ordenat zen, esaldiaren egitura orrazten, 
idazkia berrikusten. Ikastaroaren bukaeran, ikasleak gai izan behar du pro-
zesu guztia bakarrik egiteko.

Aurreko guztia azpimarrat zeko, Cassany-ren hit zez (Paidós, 1993) 
baliatuko gara berriro ere (hizki lodia gurea da):

Varios estudios analizan el papel que juega la corrección en la adquisición de 
la expresión escrita. En general, parece que la corrección es positiva y ayuda 
al alumno cuando se realiza durante el proceso de redacción del texto (por 
ejemplo, cuando se corrigen los borradores o un esquema inicial). Por el con-
trario, no es útil cuando se hace al fi nal del proceso (por ejemplo, cuando el 
profesor corrige las versiones fi nales de los textos de los alumnos).
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Idazlan baten koherent zia hobetu nahi badugu, beraz, ikasleari lagundu 
egin beharko diogu idazteko prozesuan egin beharreko urrat s guztie-
tan; ez soilik bukaeran, idazlana bukatutako prozesu baten emait za 
denean. Horrek guztiak zuzenketen inguruan daukagun ikuspegia errotik 
aldat zea dakar.

Baina, metodologia honek baditu bere mugak: konpromiso handiko 
irakaslea eskat zen du, hizkunt zari buruzko ezagut za zabala daukana 
eta irakasteko estrategia-bilduma baten jabe dena. Horrek esan nahi 
du irakasleok idazkunt zaren inguruko ikastaroak egitea derrigo-
rrezko baldint za dela, idazkunt za lant zeko prest egon nahi badugu. 
Eta, dagoeneko, ari gara trebat zen, It zulidat z eta bestelako ikastaroak 
eginez.

Irakasleon gaitasuna bermatuta (edo bermat ze-bidean), badugu beste 
oztopo bat ekoizpenak behar duen arreta eragozten duena: eskola-orduak 
eta taldeetan daukagun ikasle-kopurua. Kasuistika oso zabala aurkit zen 
dugu gurean: 2 orduko taldeak ditugu, 3 ordukoak, 5 ordukoak, EGAko 
modulu bereziak; ikasle-kopurua ere datu aldakorra da, eta ez da gauza 
bera 10 ikaslerekin lan egitea, edo 16rekin.

Oztopoak oztopo, proposamen zehat z bat egin nahiko genuke atal hone-
tan: idazkunt zaren ekoizpena lant zera bideratutako ikastaroak anto-
lat zea. Ikastaro horietan, irakasleak aukera izan beharko luke ikasleekin 
banan-banan hit z egin eta idazlanen sort ze-aldian bertan lagunt zeko. 
Horretarako, talde horietako ikasle-kopurua mugatu egin beharko 
lit zateke, eskolen kalitatea bermatu ahal izateko.

Ikastaroaren balizko iraupena, antolamendua… taldean hausnartu eta 
aztertu beharreko kontuak dira. Talde eragile horretan, eraketak, segi-
menduak eta didaktikariek hartu beharko lukete parte.

Bestalde, eta bestelakorik erabakit zen ez dugun bitartean, eskemak egi-
teaz eta horiek aztert zeaz ere arduratu beharko genuke merezi duten 
denbora-tartea eskainiz gure eskoletan. Ikasle bakoit zarekin, beti ere 
ahal den neurrian, testuaz hit z egiteko aukera izan beharko genuke: 
ideiak bilt zen, antolat zen, lot zen eta testua orrazten lagunt zen.

Hobe genuke idazlan bukatuak zuzent zen ematen ditugun orduak idaz-
lanak sort zeko prozesuan bertan erabiliko bagenitu idazten hasi aurre-
tik eskemetako koherent zia-faltari ant zemateko eta irtenbiderat zeko. 
Horrela, azken testua zuzenagoa eta hobea izateaz gain, ikaslearen moti-
bazioan ere eragina izango genuke. Eta egindako hausnarketa eta lanak 
azken emait zan, hau da, gauzatutako testuan bere isla izango luke.

Lan honetan zehar, HABEren 3. mailako idazlan bat zuetako plan oroko-
rrak aztertuta, ikusi dugu arazo larriak dituztela azterketariek testuak 
koherent ziaz idazteko. Azterketari horietako bat zuk, asko, gurean ikas-
ten aritu edo ari diren ikasleak dira: 2010eko bigarren deialdian, 129 
ikasle aurkeztu ziren 3. mailara, horietatik 40k baino ez zuten idat zia 
gaindit zea lortu, %31k, alegia.
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Ez dezagun beste alde batera begiratu, arazoa gurea ere baita, eta 
konponbidea, neurri batean behint zat, gure esku dago. Has gaitezen, 
beraz, urrat sak egiten, eta izan gaitezen ausartak gure planteamendu 
metodologikoetan, badago eta orain artekoa zertan hobetu.

Oharrak

1. HABEk emandako datuak. 2010eko 2. deial-
diari dagozkio. Taula eranskinetan dago.

2. EHAA - 2011ko urtarrilak 31, astelehena • 20 
ZK.

3. Certificate in Advanced English (CAE) - 
December. http://www.cambridgeesol.org

4. Taula eranskinetan dago. Informazio gehiago 
behar izanez gero, ikus http://www.gencat.cat

5. Euskararen Aholku Bat zordea (2004). 

6. Idazmen-probako gaiak eranskinetan daude.

7. HABEren euskara agiria: http://www.ikas-
bil.net/jet speed/portal/media-type/html/
language/en/country/US/user/anon/page/
azterketa?gid=333486

8. Hizpide 57 (2004), 35-42 orr.

9. It zulidat zen landutako testuak. Adibidea erans-
kinetan dago.

10. Adibideak eranskinetan daude.

11. It zulidat zen landutako adibidea. Eranskinetan 
dago eredua.
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Eranskinak

2010 urteko 2. deialdiari dagozkion emait zak, mailaz maila.

IDATZIA AHOZKOA

Aztertokia Maila Ikasleak Gai E G EA Gai % Gai E G EA Gai %

Araba 1 205 126 67 12 65,28 105 21 0 83,33

2 365 156 181 28 46,29 136 19 1 87,74

3 377 113 230 34 32,94 82 23 8 78,10

4 20 2 16 2 11,11 2 0 0 100,00

Bizkaia 1 869 497 299 73 62,44 418 75 4 84,79

2 1612 708 805 99 46,79 513 184 11 73,60

3 1444 495 858 91 36,59 360 116 19 75,63

4 75 14 57 4 19,72 12 2 0 85,71

Gipuzkoa 1 238 122 99 17 55,20 98 23 1 80,99

2 450 165 256 29 39,19 134 28 3 82,72

3 567 192 333 42 36,57 161 26 5 86,10

4 44 14 25 5 35,90 12 1 1 92,31

Euskal Et xeak 1 6 3 2 1 60,00 3 0 0 100,00

2 2 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00

3 2 1 1 0 50,00 1 0 0 50,00

6276 2610 3229 437 2039 518 53
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Certifi cate in Advanced English (CAE) - December

Average percentages in each grade by session, by country / territory, for December 2009.

Country / Territory
December Grades 

Grade A Grade B Grade C Total Pass Grade D Grade E

Albania 0.0% 14.3% 28.6% 42.9% 14.3% 42.9%

Argentina 7.7% 17.3% 55.2% 80.3% 8.5% 11.3%

Australia 6.6% 14.4% 57.0% 78.1% 7.1% 14.8%

Austria 14.4% 27.2% 41.0% 82.6% 7.7% 9.7%

Bolivia 20.0% 0.0% 80.0% 100.0% 0.0% 0.0%

Bosnia & Herzegovina 0.0% 11.1% 44.4% 55.6% 11.1% 33.3%

Brazil 5.9% 16.7% 48.2% 70.8% 10.5% 18.7%

Bulgaria 8.3% 14.5% 44.6% 67.4% 11.3% 21.4%

Canada 4.7% 11.8% 44.4% 60.9% 9.3% 29.7%

Chile 14.5% 12.8% 38.5% 65.8% 12.0% 22.2%

Costa Rica 0.0% 10.0% 60.0% 70.0% 10.0% 20.0%

Croatia 11.6% 20.3% 53.6% 85.5% 4.3% 10.1%

Czech Republic 12.5% 22.9% 50.5% 85.9% 5.6% 8.6%

Denmark 28.6% 14.3% 57.1% 100.0% 0.0% 0.0%

Ecuador 0.0% 12.5% 75.0% 87.5% 12.5% 0.0%

Estonia 16.7% 0.0% 50.0% 66.7% 0.0% 33.3%

Finland 25.0% 15.0% 35.0% 75.0% 10.0% 15.0%

France 10.3% 19.8% 50.4% 80.5% 9.6% 9.9%

Georgia 0.0% 10.0% 40.0% 50.0% 10.0% 40.0%

Germany 12.0% 22.4% 47.4% 81.7% 7.8% 10.5%

Greece 4.2% 4.5% 48.0% 56.8% 10.6% 32.6%

Hong Kong 16.7% 0.0% 50.0% 66.7% 11.1% 22.2%

Hungary 8.5% 13.3% 49.7% 71.5% 9.7% 18.8%

India 30.8% 19.2% 30.8% 80.8% 15.4% 3.8%

Indonesia 0.0% 0.0% 40.0% 40.0% 20.0% 40.0%

Iran 0.0% 11.1% 44.4% 55.6% 11.1% 33.3%

Ireland 5.9% 13.3% 47.9% 67.2% 9.5% 23.4%

Italy 6.6% 15.1% 49.3% 71.0% 10.8% 18.2%

Japan 10.0% 0.0% 35.0% 45.0% 25.0% 30.0%

Jordan 0.0% 0.0% 37.5% 37.5% 0.0% 62.5%

Kazakhstan 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 42.9% 42.9%

Korea (South), 10.5% 5.3% 36.8% 52.6% 5.3% 42.1%
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Country / Territory
December Grades 

Grade A Grade B Grade C Total Pass Grade D Grade E

Luxembourg 0.0% 16.7% 44.4% 61.1% 11.1% 27.8%

Macedonia 5.6% 22.2% 44.4% 72.2% 5.6% 22.2%

Malaysia 15.9% 17.8% 43.0% 76.6% 4.7% 18.7%

Maldives 0.3% 3.7% 21.0% 25.0% 11.0% 64.0%

Malta 21.4% 14.3% 53.6% 89.3% 0.0% 10.7%

Mexico 7.2% 16.6% 44.6% 68.4% 8.8% 22.8%

Netherlands 16.5% 26.9% 46.1% 89.5% 5.3% 5.2%

New Caledonia 0.0% 42.9% 28.6% 71.4% 0.0% 28.6%

New Zealand 7.5% 19.0% 60.5% 87.0% 5.5% 7.5%

Norway 22.2% 22.2% 33.3% 77.8% 0.0% 22.2%

Paraguay 5.6% 22.2% 66.7% 94.4% 5.6% 0.0%

Peru 5.0% 13.6% 41.8% 60.4% 13.4% 26.2%

Poland 5.8% 15.6% 50.5% 71.9% 10.3% 17.8%

Portugal 9.8% 22.5% 47.0% 79.3% 8.6% 12.1%

Réunion 0.0% 0.0% 75.0% 75.0% 25.0% 0.0%

Romania 11.6% 17.8% 45.2% 74.6% 8.9% 16.5%

Russia 14.0% 14.0% 45.1% 73.1% 11.4% 15.5%

Serbia 11.8% 12.4% 50.5% 74.7% 9.1% 16.1%

Singapore 0.0% 5.9% 35.3% 41.2% 17.6% 41.2%

Slovakia 7.8% 20.8% 51.9% 80.5% 7.8% 11.7%

Slovenia 8.7% 21.7% 54.3% 84.8% 4.3% 10.9%

South Africa 5.0% 20.0% 47.5% 72.5% 15.0% 12.5%

Spain 3.9% 10.5% 51.7% 66.1% 12.4% 21.5%

Sri Lanka 11.1% 11.1% 38.9% 61.1% 0.0% 38.9%

Sweden 18.7% 24.3% 44.6% 87.6% 5.4% 7.0%

Swit zerland 6.7% 15.2% 51.4% 73.4% 10.5% 16.1%

Taiwan 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0%

Tunisia 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0%

Turkey 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 80.0%

Ukraine 6.1% 14.6% 37.8% 58.5% 14.6% 26.8%

United Kingdom 5.3% 13.3% 50.3% 68.8% 10.3% 20.9%

United States of America 4.5% 11.7% 55.3% 71.6% 7.6% 20.8%

Uruguay 2.9% 9.3% 51.5% 63.7% 14.8% 21.5%



77Plan orokorra eta koherentzia HABEren 3. mailako idazlanetan: azterketa eta …

Katalanaren egiaztagiriak

Informazio-iturria: Secretaría de Política Lingüística 2008 para la obtención de los certifi -
cados de lengua catalana. 2008

Tipo de certifi cados Inscritos presentados
% presentados/

inscritos
aptos

% aptos/
presentados

Certifi cados generales

Nivel básico 275 193 70,18% 139 72%

Nivel elemental 322 219 68% 139 63,47%

Nivel intermedio 1.763 1.220 69,20% 910 74,59%

Nivel de sufi ciencia 5.088 3.311 65% 1.378 41,61%

Nivel superior 3.049 1.835 60,18% 734 40%

Total 10.497 6.778 64,57% 3.300 48,68%

Informazio-iturria: Secretaría de Política Lingüística

Esan ezazu zein den ideia nagusia ondorengo paragrafoetan. Orobat, errepara iezaiezu bigarren 
mailako ideiei.

1.1

Baina beste gezur batek asaldat zen nau bereziki: ent zuteak edozein ama dela zoriont su umea ikuste 
hut sarekin. Ama den emakumea, ama beste ezer ez izatera mugat zen duelako. Umearen zorionagatik 
aspert zen gara parkeetan; umearen zorionagatik erabakit zen dugu oporretara nora eta zertara joan; 
umearen zorionagatik uzten ditugu ama izan aurretik genituen eginkizun asko; eta umearen zorionaga-
tik saiat zen gara gure eginbeharrak lehenbailehen egiten. Baina horrek ez du inolaz ere amaren zoriona 
ziurtat zen. Amaren zorion osoaren zati bat baino ez du aset zen umearen zorionak. Ez dena. Amok, 
zoriont su izateko, beste zorion bat zuk ere behar ditugulako, umearenaz gain.

Arant xa Iturbe, Ai, ama! ALBERDANIA, 1999. (90-91. orr.)

1.2

Esperient ziak erakut si digu hiztegiekin ez dagoela erabat fi dat zerik, ezta hiztegi berrienekin ere, zeren 
euskara fi nkatu gabe dagoen honetan, zalant za asko baitaude gauza askoren inguruan, eta batek gaur 
“hau” esaten badu ere, besteak bihar “beste hura” esan baitezake, edota ematen dituzten irtenbideek 
ere ez dutelako testuinguru guztietarako balio. Beti erne esaten dutenarekin. Adibide bat jart zearren, 
Elhuyarren hiztegian “gut xi gora-behera” proposatu zuten, baina Euskalt zaindiak jada 1997. Urtean 
erabaki zuen “gut xi gorabehera” behar zuela. Ahalik eta hiztegi gehienak erabili behar dira, eta batean 
jart zen duena bestean jart zen duenarekin kontrastatu.

Mikel Hoyos, ESKURA. UEU, 1999ko uztaila
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Esan ezazu zein den ideia nagusia ondorengo paragrafoetan. Orobat, errepara iezaiezu bigarren 
mailako ideiei.

1.1

Baina beste gezur batek asaldat zen nau bereziki: ent zuteak edozein ama dela zoriont su umea ikuste 
hut sarekin. Ama den emakumea, ama beste ezer ez izatera mugat zen duelako. Umearen zorionagatik 
aspert zen gara parkeetan; umearen zorionagatik erabakit zen dugu oporretara nora eta zertara joan; 
umearen zorionagatik uzten ditugu ama izan aurretik genituen eginkizun asko; eta umearen zorionaga-
tik saiat zen gara gure eginbeharrak lehenbailehen egiten. Baina horrek ez du inolaz ere amaren zoriona 
ziurtat zen. Amaren zorion osoaren zati bat baino ez du aset zen umearen zorionak. Ez dena. Amok, 
zoriont su izateko, beste zorion bat zuk ere behar ditugulako, umearenaz gain.

Arant xa Iturbe, Ai, ama! ALBERDANIA, 1999. (90-91. orr.)

1.2

Esperient ziak erakut si digu hiztegiekin ez dagoela erabat fi dat zerik, ezta hiztegi berrienekin ere, zeren 
euskara fi nkatu gabe dagoen honetan, zalant za asko baitaude gauza askoren inguruan, eta batek gaur 
“hau” esaten badu ere, besteak bihar “beste hura” esan baitezake, edota ematen dituzten irtenbideek 
ere ez dutelako testuinguru guztietarako balio. Beti erne esaten dutenarekin. Adibide bat jart zearren, 
Elhuyarren hiztegian “gut xi gora-behera” proposatu zuten, baina Euskalt zaindiak jada 1997. Urtean 
erabaki zuen “gut xi gorabehera” behar zuela. Ahalik eta hiztegi gehienak erabili behar dira, eta batean 
jart zen duena bestean jart zen duenarekin kontrastatu.

Mikel Hoyos, ESKURA. UEU, 1999ko uztaila
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