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Aurkezpena

Hauxe duzu, irakurle, Hizpide aldizkariaren 73. alea. Begira diezaiogun, 
ohi bezala, mamiari.

Ikerketak.− Lehenengo artikuluaren izenburua da “Gaitasun estrate-
gikoa: gaia zertan den”. Josu Peralesen eskutik datorkigu. Hainbat hiz-
tunek era eraginkorrean komunika dezakete hizkunt z baliabide gut xiren 
jabe izanik. Nola moldat zen dira, ordea, ehun, berrehun hit zi horrenbes-
teko etekina aterat zen? Eskuak mugituz, imint zioak eta keinuak eginez, 
besteak beste. Orobat, isiluneak, errepikak, it zulinguruak ere baliat zen 
dituzte. “Erraldoi” hit za ezagut zen ez badute “oso handia” esango dute 
horren ordez. “Barat ze emankorra” esaten ez badakite “lur ona” esango 
dute. Hiztun horiek badira hizkunt za erabilt zeko gaitasun estrategikoaren 
jabe. Gaitasun estrategikoa gaitasun komunikatiboaren baitan bereizten 
den osagaietako bat da. Eta komunikazioan duen garrant zia aho batez 
aitort zen zaio hizkunt z irakaskunt zaren alorrean. 

Bi atal nagusitan dago artikulua ardaztuta. Lehenengoan, gaiaren alderdi 
teorikoak aztert zen dira. Halatan, terminologian dauden hutsuneei erre-
parat zen zaie lehenik. Izan ere, kont zeptuen arteko mugak nahi baino 
lausoago ageri dira gaia jorrat zen duten argitalpenetan. Komunikazio-
-estrategien eta ikas-estrategien arteko aldeak, esaterako, ez dira beti 
behar bezain argi bistarat zen. Hemen, zailtasun horiek agerian jarri-
takoan, gaitasun estrategikoak ebaluazioaren alorrean zer-nolako inplika-
zioak dituen ere hart zen da aztergai. Gaitasun estrategikoa osagai da 
gaitasun komunikatiboa ispilat zen duten hainbat eredutan. Baina, apar-
teko izaera du gainerako osagaiekin alderatuta. Eta kontuan hart zekoa da 
hori ebaluaziori begira.

Ez dago aho bateko erant zunik ikert zaileen artean, komunikazio-estra-
tegiak ikasgelan irakastea komeni ote den galdet zen denean. Artikulu 
honetan, irakastearen alde ageri da erabat egilea baita ikasgelan erabil 
litezkeen hainbat jarduera azaldu ere, komunikazio-estrategiak nola 
irakas daitezkeen ikusarazteko. Ez dira falta komunikazio-estrategiak 
sailkat zeko egin diren hainbat taxonomia ezta Europako Erreferent zia 
Markoan gaiaz zer aipat zen den ere.

Artikuluaren bigarren atalean ikerketen alorra jorrat zen da. Eta euskaraz 
egindako ikerketa-ahalegin xume baten zert zeladak ere eskaint zen dira. 
Ondorio nagusia da merezi duela gaitasun estrategikoa euskarari dago-
kionez oso aint zat hart zea, ikert zen jarrait zea eta ikasgeletan kontuan 
hart zea.

Bigarren artikuluaren izenburua da “Tokiko hizkera bizirik dagoen 
herri baten errealitateaz”. Egileak dira Amaia Arauzo eta Xabier 
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Arauzo. Amaiak Igorreko udalet xean euskara-teknikaria da eta Xabier 
Eusko Jaurlarit zako Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako 
Zuzendarit zako hizkunt za-normalizazioko teknikaria. 

Asko dira Euskal Herrian hizkunt za normalizazioaren bidean lanean 
ari diren udalerriak eta asko dira, halaber, baliabide ekonomikoak zein 
pert sonalak gorabehera, euskararen normalizazioa berreskurat zeko asmo-
tan, gaiaren inguruan egiten diren era guztietako ahaleginak. Artikulu 
honetan, egileen asmoa eta helburua da ekarpen t xiki bat egitea tokiko 
hizkera bizirik dagoen herri baten berezitasunetik abiatuta. Horretarako, 
Bizkaian, Igorreko herrian dagoen egoera soziolinguistikoari aztert zeari 
ekin diote etorkinak eta euskara aztergai harturik. Baina, euskara esatean, 
tokian tokiko euskara dute artikulugileek jomuga horixe baita nagu-
siki Igorren erabilt zen dena. Etorkinek euskarari buruz dituzten usteak 
aztert zen dira artikuluan. Ondorioa da tokiko euskara tresna guztiz 
baliot sua dela etorkinak bertakot zeko eta sustrait zeko eta ez diola horrek 
kalterik egiten euskara batuari. Ait zitik, bide ezin egokia izan daitekeela 
sinergiak lortu eta, azkenik, euskara batua bera ere indart zeko.

Irakasle esperient ziaduna da Aitor Ogiza euskaldunt ze-alfabetat zean. 
Ermuko AEK-n ari da. Aitorren ekarpena euskaldunt zearen 4. mailari 
buruzkoa da eta idat zi duen artikuluari jarri dion izenburua da “Hamar 
galdera 4. mailako irakasleari”. Izan ere, dezenteko jakin-mina piztu du 
euskaldunt ze-alfabetat zearen 4. mailak. Lana, gogoeta teorikoei muzin 
egin gabe, ikuspegi praktikotik bideratuta dator batez ere, zeren eta oso 
kontuan harturik baitago ikasgelako egunoroko jarduna. 

Artikuluaren egileak 4. mailaren goi-barrenak ezart zen dituzten hamar 
galdera egin ditu baita erant zunak eman ere. Horrela bada, “Zer da 4. 
maila” galderatik hasi eta “Zelan egokit zen zaio on line formatuari” 
galderaraino arin, era errazean eta ulerkorrean jorratu ditu maila horren 
ipi-apa guztiak. Hona hemen Aitorrek xehatutako gaiak 4. mailaren argi-
garri: mailaren defi nizioa; maila horretan jardun behar duen irakaslearen 
prestaketaren nolakoa; ikasleria-mota; ordutegia, erritmoa; helburuak eta 
bitartekoak. edukiak; eskolako jardunbidea; proiektua; ebaluazioa; garatu 
beharreko eremuak; eta, lehen aipatutako on line formatua. 

Horra hor, bada, alearen mamia. Hizpidek probet xuzkoa izan dakizula 
opa dizu.


