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lrakurtzeko teknikak
Jürgen Wolff

«Ohizko irakurketa» eta euskararen irakaskuntzan balioko luketeela uste duen irakur
tzeko teknika batzuk bereizten ditu artikulugileak. Teknika hauen bitartez, izan ere, hasibe
rriek ere izango bait lukete, eta azkar gainera, hizkuntza apurtxo bat menderatzen hasi dire
lako sentsazioa.

Teknika hauen erabilera azaltzen da, irakurleak ikasle bihurtuz eta alar horretako zen
bait puntu ikuitzen ditu: ariketen nolakoa, era honetako programen osakinak, ekintzen
progresioa eta euskara irakasteko horrelako programa bat egiteko prest leudekeen irakas
leentzat lanerako plan bat.

1.1. Testuak ulertzeko oso-osorik irakurri beharrik ez
Klasean hasitako egun beretik hizkuntza berrian irakurtzen hasi daitekeela esateak

ikasleen protestak sortuko lituzke, eta irakaslerik gehienek ere ez lukete sinistuko.
Jeneralean, irakurtzeko testuak ez <liralehenengo 50 klase-orduak, edo hobeto 150,

burutu arte ematen eta, orduan ere, testu egokituak, kimatuak eta erraztuak izaten <lira,
ia osorik uler daitezen. Guk hemen alde hatera utziko dugu testuak oso-osorik eta erabat
ulertu nahia, bigarren klasetik aurrera (hau da: fonetika eta ortografiaren elkarrekiko lo
turak atzeman bezain laster) lanean hasteko aukeraren mesedetan. Normalean irakurri
esaten duguna baino areago testu ezezagunen aurrean deszifratzeko teknikak eta jarrera
batzuk eskuratzea da kontua.

Honako pausu hauek egingo ditugu esandakoa bideratzeko: teknika horiek mendera
tzearen baliagarritasuna egiaztatuko dugu, batez ere euskararen irakaskuntzan; adibide
praktiko batzuk emango ditugu; gaitasun hori gauzatzen duten ekintzen zerrenda emango
dugu eta garatzeko moduak azalduko; eta, azkenik, euskarazko testuen ulermena gara
tzeko programa bat nola moldatu eta zein pausu egin zehaztuko dugu.

1.2. Edozeinek egiten ditu, testuak ulertzeko, zenbait ekintza bere hizkuntzan
Oso erraz ikusten da okerra dela testuko hitz bakoitza irakurtzea eta testua ulertzea

parekotzat jotzea. Bere hizkuntza irakurtzeko batere ohiturarik duenak baditu, jakinaren
gainean edo oharkabean, hitzak aukeratzeko teknika batzuk.
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" Pentsa ezazu itzultzaileentzat zein den paragrafo hauetan interesgarriena eta apuntatu
zenbat segundo eman dituzun irakurtzen.

f) Egunotan izan dira ikasleak auke
ratzeko saioak administrazio eta
lege-arloko itzultzaile-eskolan. Le
gearen eta Administrazioaren arloe
tan itzultzaileak eta interpretariak
prestatzea da eskola honen helburu
nagusia. Joan den urtean sortu zuen
Eusko Jaurlaritzak eta Herri-Ardula
ritzaren Euskal Erakunde delakoaren
baitan dago.
Gasteizen, Adriano VI, 20-1.ean

kokatzen da eskola hau. Hiru ikastur
te dute ikasketok eta egunero arra
tsaldez izaten dira. Sartzeko UBI eta
EGA nahiz balio bereko tituluak
beharrezkoak dira eta jadanik Admi
nistrazioan itzulpen-lanetan ari dire
nek dute lehentasuna eskola hone
tan sartzeko. Matrikula 25.000 pezeta
kostatzen da.•

f) Eusko Jaurlaritzako Kultura eta
Turismo Sailak euskara-ikasleakonar
tzen dituzten famili euskaldunei, di
ru-laguntza emango die. Horretara
ko baldintzen artean, etxebizitza edo
baserria Euskal Herrian egotea da
bat eta familiako guztiek euskaraz ja
kitea bestea. Gainera, familian bizi
diren kideen bataz besteko adina 60
urtetatik gorakoa ezin da izan.

lkasleak ere baldintza batzuk bete
behar ditu, besteak beste, 18 urtetik
30 urtera bitartekoa izan, gutxienez
700 ordu sartu dituena euskara ikas
ten eta Autonomi Elkartean errolda
tua. EGA edo pareko titulua dutenek
ez dute plangintza honetan sartzerik
izango .•

f) Donostiako Euskararen Udal Pa
tronatuak "Euskararen defendatzai
lea" sortu du. Honen eginbeharra hi
rian euskararen inguruko lege eta
arauak bete daitezen saiatzea da.
Jose Ramon Beloki izendatu dute
zerbitzu horren buru.

1982an sortutako Euskararen Era
bilpena Arauzkotzeko Oinarrizko Le
gea eta aurtengo martxoko euskara
ren erabilerako Ordenantza Munizi
pala ez ornen dira behar den mo
duan betetzen eta zerbitzu honek ar
duratu behar du bete daitezen. Bes
talde, euskararen eskubideen kon
trako situazioak direla-ta, egingo di
ren protestak bideratzea ere zerbitzu
honen ardura izango da.•

(1)

• Irakurri orain berriz zehatz-mehatz lehengo testuak eta apuntatu behar izan duzu
denbora.

Badago aldea, dudarik gabe. Hona zergatik: lehenengo irakurketan hitz-ikurren bila
aritu zara azkar eta zuzen-zuzenean, beste guztia alde batera utziz. Oraingo mekanismo
hau aski konszientea izan da, baina bada bestelakorik ere.
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• Irakurri orain ondoren doan testu hau eta laburbildu esandakoa.

1 La rana, !li!!oii verdose, viscos~
intermitente croar, paso de gigante,

tlM ., delbolsil!JJ,.-
mugrienta, de los mozalbe• dedica~

5 buscaja a Iba.escuelaCroaker, de
Emeryville (California), único cole~

~especial~ en " · enseñara
para ranas".

-..ranas cur-
1 O so · · hay.númt-

rus clousus--« seguirán.,. riguro
so programa • entrenamiento
......_ levantamiento Gt pesas,
barra, tnmersioncs ~ agua.

5 •••••• paralela.,. activi
dad fisica, ._ alumnos •• so
metidos a hipnosis. Mediante
minúsculos altavoces ~
a su cabeza, •• voz ••••••••••

20 a lesmunnura:-... absoluta
fe en ti misma. Eres fuerte, vale
rosa 9 tienes éxito. ...,duefta de
tu ,....,.m existencia, todas a.
acciones serán positivas".

La rana, ese animalillo verdoso, viscoso y de
intermitente croar, ha dado un paso de gigante,
un salto que la ha llevado del bolsillo, a veces
mugriento, de los mozalbetes dedicados a su
busca y captura a la escuela Croaker, de
Emeryville (California), único colegio del

mundo especializado en "la más alta enseñanza
para ranas".

Las ranas admitidas en el cur-
1O so -que aquí también hay númt·

rus clausus-r- seguirán un riguro
so programa de entrenamiento
físico: levantamiento de pesas,
barra, tnmcrsioncs en el agua,

15 De forma Paralela a la activi."'
dad física, los alumnos son so
metidos a hipnosis. Mediante
minúsculos altavoces acoplados
a su cabeza, una voz hipnotizan-

2 O e les murmura: "Tienes absoluta
IC en ti misma.. Eres fuerte, 'vale
rosa y tienes éxito. Eres dueña de
tu propia existencia, todas tus
acciones serán positivas".

(2)

• Irakurri orain orijinal osorik eta parekatu ea lehen eta orain berdin ulertzen duzun.
Ez dago diferentzia handirik. Izan ere, edozein testutan izaten dira arreta handirik es

katzen ez duten hitzak eta hitz-zatiak, ez bait dute garrantzirik ideia nagusian (guk ezaba
tu ditugunak dira hain zuzen). Kendu direnik ere ez da igerri, irakurtzerakoan horien gai
netik pasatzen bait gara. Hauxe da, bada, artikulu honen xedea: norberaren hizkuntzan
ematen diren jokabide hauek hizkuntzen irakaskuntzan txertatzea.

2.1. Gero eta handiagoa alemanierazko testo teknikoak irakurtzeko tekniken eskea
Artikulu honetan azaltzen ditugun teknikak alemaniera arrotzei irakasteko metodoe

tatik hartuak dira zuzenenan; eta metodo horiek, aldez bederen, ingelesaren metodoeta-
tik datoz.

Ez da gaizki etorriko, beharbada, alemanierazko testuak ulertzeko metodoak hain az
kar eta hainbeste ugaritzearen gibeleko arrazoiak aztertzea.

Alor asko eta oso desberdinetarako metodoak daude gaur egun: kimika, zuzenbidea,
arkeologia ... eta zero mailatik hasita, irakurtzen ikasteko kurtsoak alemaniera ikasteko
kurtso arruntak baino gehiago ari dira ugaritzen.

Erraz ikusten dira horren arrazoiak (zenbait hizkuntz eskola eta ikerlari-talderen aha
leginak kontuan hartu gabe ere). Zientzi testuak erraz maneiatzeko moduko alemaniera
menderatzeko (Mittelstufe 11, Kleines Deutsches Sprachdiplom, Unibertsitate-maila)
720 klase-ordu behar dira eta alemanieraz egiten den lurralderen batera joatea, eta horrek
inbertsio handia eskatzen du.

Beste hizkuntz gaitasunak (entzumena, idazmena eta mintzamena) alde batera utziz
eta arre ta guztia testuak ulertzeko gaitasunari emanez, laurdenera jaisten dira behar diren
orduak eta alemaniera egiten deneko lurraldean egotea, eta guzti hori era guztietako au
rrezkia da. Baina ba al da inor hain gaitasun mugatua lortu nahi duenik eta astiaren alde-
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tik hain estu dabilenik? Bai. Badira bi giza-talde egoera horretan daudenak: tesi eta iker
lanei buruzko iturri alemanak ulertu behar dituzten zientzilariak, eta alemanierazko agiri,
erabilera-argibide eta planoak eskuetan behar dituzten injeniari eta teknikariak. Batzuek
zein besteek asko dakite aurrez ere testu horietako gaiez eta horrek asko laguntzen die
testuingurutik dedukzioak egiten.

Gauzari honela begiratuta, ez dirudi burugabekeria esateak alemanieraren ulermena
garatzeko metodoak hainbeste ugaritzeak baduela zerikusirik erbesteko merkatuetan
Alemaniako kapital inperialista gero eta gehiago sartzen aritzearekin, zeren eta ez bait da
alemaniera, hizkuntza gisa, hainbeste zabaldu. Beraz, itzulpen garestiak beharko lirateke
edo erabiltzaileei hizkuntzaren irakaskuntza luzeak eman.

2.2. Zertarako euskaran horrelako teknikak?
Begi-bistakoa da arrazoi horiek ez dutela batere balio euskarari dagokionean, ez bait

dago xede horiekin metodo horiek garatzen aritu beharrik. Beste hizkuntza handiagoen
ondoan gutxituta dagoen hizkuntzak gaztelaniaz edo frantsesez eskura ez dagoen oso tes
tu gutxi sortzen du, eta politika, literatura eta hizkuntzalaritzaren ingurukoak dira. Orain
arte ez da gertatu inoiz Euskadiko (Hegoalde zein Iparralde) garapen kapitalista mugatua
egoterik informazio garrantzitsuren bat euskaraz bakarrik idatzita dagoelako eta, ondo
rioz, irakurle askoren eskuramenetik at.

Horregatik, gure arrazoiak oso bestelakoak dira, eta hiru funtsean:
l. Lehenengoz eta behin, beti komeni da meterialak aurkezteko bideak konbinatu eta

txandatzea, eta «irakurketaren» bidea lehenago erabili ahal izateak mesede egingo du.
2. Motibazioa eta estimulua ere hor daude. Euskararen progresioa aski motela da, hots,

egitura asko norbereganatu eta faktore asko kontuan eduki behar dira euskaraz, erdi
purdika bada ere, komunikatzeko gauza izateko, eta eskertzekoa da hizkuntza hori
erabiltzeko gauza garelako sentsazioa emango duen edozein ariketa edo aplikazio.
Euskaraz hitz egiterakoan oztoporik handienetakoa aditza izaten da; irakurtzerakoan,
berriz, aditz laguntzailea alde hatera utz daiteke askotan, esaldiaren beste zatiren ba
tean lehen azaldu diren osagarrien islada bait da. Horregatik, teknika hauek erabil
tzeak baikortasuna ematen dio ikasleari.

3. Azkenik, eta euskara gizartearen irletan (lagun artean, euskaltegietan, euskal txokoe
tan) erabiltzen den hizkuntza dadin bitartean, norberaren uharte mugikorra sortzeko
bidea eman diezaiekete teknika hauek aipaturiko irla horietan egoteko aukerarik ez
dutenei.

3. AZALPEN GARBIA: ALEMANIERAZ IRAKURTZEN BADAKIZU

Irakurlea oraindik ezagutzen ez dituen teknika batzuk erabiltzera bultzatuz hitz asko
gastatu dugunez, teknika horiek badaudela eta eraginkorrak direla azaltzea besterik ez
dugu falta.

Alemaniera euskaldunentzat ia alemanentzat euskara bezain ezezaguna dela pen
tsatuz, agerian utziko dugu irakurleak, nahiz eta alemanierarik jakin ez, ulertzen duela
hizkuntza hori, irakurriz.

a) Azpimarra ulertzen duzun guztia

diskutieren, eliminieren, formulieren, kokettieren, paraphrasieren, protestieren
Auto, Konzert, Oper, Radio, Theater, Universitát
antiquiert, diplomatisch, intelligent, komisch, modern, nervós
Bunker, Hinterland
kaputt, Kartoffel
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b) Azpimarra ulertzen duzun guztia

Betrieb und Wartung

Phase 1: Problem - Analyse
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Phose 2: Struktur -Entwurf

Str uktor+Spezitikcf icn

Phose 3: Komponenten-Entwurf

Komponenten-Spezifikation

Phase 4:

lnstalliertes System

Komponenten-lmplementierung

Phase 5:

Phantastisch
Du verstehst alles
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(3)

e) Azpimarra ulertzen dituzun lanbide guztiak. Zenbat dira? Ez ikaratu, asko izango
dira eta.

z .B.A utomateneinrichterin,
Bouschlosserin, Berufskroftfohrerin.

Betonwerkerin, Betriebsschlosserin, Bohrwerkdreherin.
Brauerin und MO/zerin. Büromaschinenmechanikerin,

5 Chem iefochorbeiterin. Dreherin.Druckerin. Druckform
herstellerin. Druckuorlogenherstelle rin,Elektroo nlogen
instolloteurin. Elektrogeratemechonikerin, Elektroin
stolloteurin, Elektromoschinenbouerin, Elektromecho-

nikerin, Energieanlagenelektronikerin. Ener-
1 O giegerüteelektronikerin, Feingerütee/ektroni

kerin, Feinmechanikerin, Feinoptikerin, Fern
meldeelektronikerin. Femmeldehondwerke
rin, Femmeldeinstallateurin, FluggerOtme
chonikerin, Flugtriebwerkmechanikerin, Frii-

15 serin, Funke/ektronikerin. Goluaniseurin.
Gas- und Wosserinstolloteurin, Gebüuderei
nigerin,Gloserin, Hondelsfochpockerin. Holz
mechonikerin, Isoliererin, Kalteonlo17enboue
rin, Korosseriebouerin, Kroftfohrzeuge/ektri-

20 kerin, Kroftfohrzeugmechonikerin, Kroftfahr
zeugschlos5erin, Kunststofj.Formgeberin,
Kunststoffschlosserin, londmoschinenmé
chonikerin, Molerin und lockiererin, Moschi-

25 nenbouerin, Moschinensch/osserin, Mechoni
kerin, Mefl- und Regelmechonikerin, Mode//
bouerin, Modellschlosserin, Mode/ltisch/erin.

t - 5
6 - 1o

11 - 15
16 - 20
21 - JO
JI - 40
41 - . 100
100 baino gehiago

Molker~ifochfrou, Nochrichtengerütemecho-
nikerin, Orthopi:idieschuhmacherin, Popíer
macherin. Porkettlegerin, Phonnokantin, Rodio- und
Femsehtechnikerin, Roumausstotterin, Rohrinstollo
teurin. Rolloden- und ºJolousiebauerin, Scbiíder- und
lichtreklomeherstellerin, Schmelzschweiflerin. Schlos
serin, Schmiedin. Schomsteinfegerin, Schuhmocherin,
Siebdruckerin, Stohlbauschlosserin, Stohlfonnenboue
rin, Steinmetzin und Steinbildhouerin, Stukkoteurin,
Tonkwartin, Textilmaschinenführerin, Textilmechanike
rin, Tischlerin, Uhrmocherin, Uniuersalfraserin, Unioer
solschleiferin, Verpockungsmittelmechonikerin. Ver
und Entsorgerin, Werkzeugmocherin, Zentrolheizungs
und lüftungsbouerin.
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4. ZEINTZU DIRA IRAKURMEN-PROGRAMAREN OSAGAIAK?

Arrazoi osoz esango da latinismo, anglizismo, galizismo eta antzeko erderakadatara jo
dugula, eta zientziaren alorreko hitz bat edo beste ulertzeak ez duela ziurtatzen testu
osoak ulertuko direnik. Horretarako ekintza zabalago eta korapilotsuagoak behar direla.
Egiatan, elkar osatzen duten tekniken zerrenda luzea da, honako adibide hauek azaltzen
duten bezala.

• Deszifratzeko teknikak (4)
- Hitzen mailan

• Hizkuntzaz kanpoko informazioaren laguntzaz (ilustrazioak, marrazkiak, dia
gramak, sinboloak, formulak, zenbakizko adibideak).

• Antzeko hitzen edo hitz internazionalen laguntzaz.
• Hitzen konposaketan eta eratorpenean ematen diren arauetatik deduzituz.

- Esa/di mailan
• Hizkuntzaz kanpoko euskarri informatiboen laguntzaz (ikus goian).
• Testuinguruaren laguntzaz parrafo bakoitza zer izan daitekeen antzemanez:

definizioa
deskribapena
parafrasia
jeneralizazioa
ejenplifikazioa
erlazioak (kausa/ondorio, helburu/bitarteko)

• Hitz-giltzen bitartez*.
• Hitz-ikurren bitartez* ".

- Testu mailan
• Hitz-giltzen bitartez.
• Testuaren edukiari antzeman, tituluen edo hizkuntzaz kanpoko informazioen Ia
guntzaz.

• lrakurri daitekeena itxaron (espectativa).
• Konektoreen edo testuinguruko erreferentzien bitartez antzeman.

• Ariketa askotan molda daitezke deszifratzeko ekintzak (5)
• Testuan datozen aginduak bete.
• Diagramak egin edukiaren arabera.
• Informazio okerra zuzendu, hitzen bat aldatuz.
• Testua hizkuntzaz kanpoko euskarri informatiboekin konbinatu.
• Testua estatistika, formula matematiko eta abarrekin konbinatu.
• Testuaren azalpen grafikoa egin.
• Testua hitz eta esaldi-bildumekin konbinatu.
• Testua paragrafotan konbinatu.
• Testua berregin.
• Testua erkatu.
• Egia/ez egia ariketak.
• Bilduma-taula egin.
• Prozesu-diagrama bat bete.
• Hitz-bildumak idatzi.
• Behar diren hitzak jarri testuko zuriguneetan. (Ikasleari bi testu eman, bata irakas
leak antolatua eta zurigune batzuk dituena, eta bestea, konplikatuagoa eta informa
zio zenbait ematen duena. Bigarren honetako informazioa baliatuz, Iehenengoa
osatu beharko du ikasleak.)

• Testuko hitzak jarri marrazkiren batí.
• Erreferentzi ariketak.

* Hitz-giltza, testuaren eduki semantikoa azaltzen duena.
* * Hitz-ikurra, testuaren egitura zertzen duena, konjuntzioak batipat.
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• Oker dagoen informazioa zuzendu, hitzen bat gehituz edo aldatuz.
• Testua osatu.
• Tituluak bilatu.
• Testuari buruzko galderei erantzun.
Ariketa horiek eta horien bitartez landu nahi diren gaitasunak testu-liburuetako pro

gresioekin parekatzen baditugu, honako progresio hau eman daiteke:

• Ekintzen progresioa
l. Norberaren hizkuntzan aplikatzen diren irakurketa-teknikak lantzea.
2. Internazionalismoak.
3. Hiztegia erabiltzea, etab. hitzen konposaketa eta eratorpena.
4. Testua eta irudia.
5. Testuaren muineko hiztegia eta gaia bilatzea.
6. Analogía eta testuingurua.
7. Esaldien analisiko pausuak.
8. Ukapenak.
9. Irakurleak garrantzizkotzat jotzen duen zenbait hitz aukeratu eta ulertzea (ira-

kurketa xehea).
10. Konjuntzioak.
11. Banaketa kronologikoa.
12. Testuaren egitura.
13. Edukia aurreikusi.
14. Nondik norakoa ulertzea.
15. Ekintza guztien aplikazioa.

5. ZER BEHARKO LITZATEKE EUSKARARENTZAT
HONELAKO PROGRAMA BAT GARATZEKO?

Artikulu honen xedea euskarazko testuak gaztelani edo frantsesdunek uler ditzaten
programa bat garatzeko bultzada edo arras to batzuk ematea besterik ez da. Programa ho
nek testu-moeta asko beharko lituzke bere barman.

• Testu-moetak (6)
Iragarkiak
Bandoak
Gutunak
Irakurlearen gutunak
Kartelak
Iruzkinak
Komikiak
Hiztegiak
Estatistikak
Foiletoak

Formulategiak
Gidak
Telefono-gidak
Ordutegiak
Oharrak
Txostenak
Erabilera-oharrak
Kondairak
Eguraldi-aurreikuspenak
Prezio-zerrendak
Mapak

Otabilak
Pintadak
Programak
Publizitatea
Errezetak
Rimak
Trafiko-ikurrak
Taulak
Tituluak

Aukera ez da nolanahi egin behar; zenbait erizpide behar dira.

• Erizpideak (7)
1. Zerk ematen dio testuari garrantzia ikasleen aurrean?
2. Zein da unitate didaktiko honen helburua?
3. Zer gomendatzen da, tratamendua estensiboa ala intentsiboa?
4. Zenbat ulertu behar da eta zeren bidez? (Zein ulermen-lan egin behar da? Zein za

tik eskatzen du xeheki ulertzea?)
5. Zernolako laguntza behar dute ikasleek ulertzeko? (Adib. gaiaren sarrera, testu

paralelo sinpleagoa, hiztegiaren glosarioa, ikusizko adierazgarriak)
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6. Zein ideia ulertu behar dira?
7. Zeintzu dira ariketatu beharreko hizkuntz unitate/ egiturak?
8. Zeintzu dira 6 eta 7 puntuetako helburu/ariketak?
Ez daiteke edozein ariketa edo ekintza edozein testutan aplika, izango bait dira mor

fologia, sintaxi, lexiko, helburu komunikatibo eta egituraren aldetik aldeak.
Adibidez:

Testu-moeta morfologia sintaxia lexikoa helburu egiturakomunikatiboa

Errezeta osomotza perpaus berezia argibideak argia
infinitiboa nagusiak ematea

Eskutitz osoa osoa orokorra dena ezagutzen
pribatua erraza

Egunkarietako zabal samarra, erdiak berezia kontatu ezagutzen
testua l. eta 2. nagusiak eta deskribatu erraza
(ekonomikoa) pertsonarik erdiak orokorra komentatu

gabea menpekoak aurrikusi
interpreta tu
parekatu

(8)

Hurrengo pausua gaiak ordenatzea da eta hau unean uneko mementukotasunaren eta
Iantzen ari den progresio gramatikalaren baitan dago. Progresio honen eta hitzezko ko
munikazioari begira moldatutako testuliburuetakoaren artean alde handiak egongo dira
nahitaez. Gainera, gai batzuk liburuan ikutu ere ez dira egiten.

Alemanierazko programa batean honako atal gramatikal hauek ikutu beharko lirate
ke (9):

Aditz modalak
Aditz banagarriak
Pasiboa
«ZU» eta infinitiboa
Erlatiboa

Izenaren deklinabidea
Artikulu mugatua
Artikulu mugagabea eta ezezkoa
Artikulu posesiboa
Preposizioen oinarrizko
esanaia
Aditzen 3. pertsonak,
singularrean eta pluralean
orain eta lehen aldietan
Honek suposatzen du gai batzuk ohizko programetan ez bezala emango direla: aditzak

hirugarren pertsonan, preposizioak ohi baino lehenago, eta, era berean, aditzaren lehe
naldia eta pasiboa eta konjuntzioak.

Bestalde, jakina, testu hauek Iantzeko ariketak behar dira eta maila eta osaketa des
berdinetako taldeekin aprobak egin programa finkatzera heldu arte.

6. PROGRAMAREN ERABILERA

Oinarrizko konjuntzioak
Aditzlagun pronominalak
Oinarrizko egitura sintaktikoak

Bi eratan erabil daitezke programa hauek: gehienetan bezala, bera bakarrik, edo pro
grama orokorraren osagarri gisa; horrela testuen ulermena neurriz gain eta aurreratuta
garatzen da.
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Euskararentzat egokiago iruditzen zaigu bigarren era, lehenengoa hitz egitea betirako
baztertu duten eta informazioajaso besterik nahi ez duten espezialistentzat bait da. Biga
rrenak, aitzitik, alderdi bat edo beste aurreratu nahi duten euskara ikasleentzat balio de
zake. Lehenengo kasuan erreferentziazko gramatika eta hitz-zerrendak behar dira. Biga
rrenean garrantzi handia dute liburuaren atalen arteko lotura onak eta ondo pentsatutako
erreferentzi sistemak. Nolanahi ere, emanak izango ahal ditugu euskara ikasteko horrela
ko programak moldatzeko iradokizun batzuk.

7. AIPUAK cht» In: Leseverstehen im Fremdsprachenunterricht,
München, Goethe-Institut.

(7) C!LT (1985): German far «A» Leve/: A Re
source-Based Approach»; London, CILT.

(8) LAVEAU,Inge (1985): Sach-und Fachtexte im
Unterricht , München, Goethe-Institut.
(9) HERRMANN,Karin (1981): «Konzeption und

Durchführung van Fachlesekursen für Geisteswis
senschaftler» In: Lesen in der Fremdsprache, Mün
chen, Goethe-Institut.
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(2) eta (3) TAMDEM(1987): «Programa de com
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tia, Tandem, 19 eta 32. orr.
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