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SARRERA

Hizkuntzaren/hizkuntzen irakaskuntza ezinbesteko ikasgaia dugu ikasleen
hezkuntza-ibilbidean zehar: Haur Hezkuntzatik Batxilergoraino. Hamasei urtean,
hainbat modu eta ikuspunturekin, ikasleen komunikazio gaitasuna landu dugu.
Emaitzak, halere, hala-moduzkoak izaten dira, betiere ikasleen gabeziak ageriago
geratzen baitira lorpenak baino: ez dute ondo ulertzen, ez dakite azaltzen, hitzerdika
mintzatzen dira... Datu bat nahikoa dugu egoera horretaz ohartzeko: beste ikasgaietako
ikasleen emaitzak eta ikasketa-mailak oso loturik agertzen dira haien hizkuntzakomunikaziorako gaitasunarekin. Hortaz, eskola-porrota hizkuntza-porrotaren ondorio
zuzena da.
Irakasle Eskoletako ikasgaietan ere, hizkuntza dugu enborrezko ikasgaietariko
bat espezialitate guztietan: Komunikazio Gaitasunaren Garapena, Hizkuntzaren
Didaktika eta Atzerriko Hizkuntza, Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika, Atzerriko
Hizkuntza eta bere Didaktika, Hizkuntza Estandarra eta Aldaerak Eskolan, Hizkuntzak
eta Berrikuntza Haur Hezkuntzako Ikasgeletan, Hizkuntzen Didaktikarako Ikuspegi
Berriak, Hizkuntzen Elkarrekintza, Lehen Hezkuntzarako Hizkuntzaren Didaktikaren
Oinarriak Testuinguru Eleanitzetan…..
Arazoak, ostera, bere horretan dirau. Kontuan izan behar da hizkuntza
pentsamendu intelektualaren euskarria den aldetik beste ikasgai guztientzako oinarria
ere badela, eta, hortaz, tratamendu berezia beharko lukeela ikasketa guztietan. Hala ere,
hainbeste urteren ondorengo emaitzak aztertuta nolabaiteko etsipena nabari da. Porrot
horren arrazoiak era askotakoak izan daitezke.
Batetik Euskal Herrian, Europako beste herrialdeetan bezala, egoera eleanitza
dugu (hizkuntza ofizialen egoera, ingelesaren eragina irakaskuntzan eta
komunikabideetan, eta migrazioek ekarritako beste hizkuntza batzuetako hiztunen
egoera). Ez dira erraz definitzen hizkuntza ezberdinen erabilerak jendartean, oro har, eta
irakaskuntzan, bereziki, sortzen dituen egoerak, askotan ez baitakigu zehatz-mehatz
zertaz hitz egiten dugun: elebitasunaz, diglosiaz, hizkuntza-gatazkaz, hizkuntzen
ordezkatzeaz edo interlinguaz. Egoera horiek guztiak hizkuntzalaritzak, soziologiak edo
historiak interpretatuko ditu, baina bakoitzak bere erara. Jendartean ikus daitezkeen
hizkuntza-egoera horiek guztiak eskoletan agertzeaz gainera, hizkuntzen irakaskuntzaz
ere mintzatzen da, eta, gaur egun bereziki, “Hizkuntza eta Edukiak Batera Ikastea /
Content and Language Integrated Learning” (HEBI / CLIL) ere indarrean hasi da.
Eta bestetik, irakasleen hizkuntza-prestakuntza beste arrazoietariko bat da. Izan
ere, egoera horretan eta erronka berrien aurrean, irakasleen hizkuntza-prestakuntza
egokia ezinbestekoa da. Prestakuntza horrek ildo nagusi bi ditu: prestakuntza
linguistikoa eta prestakuntza zentifiko-metodologikoa. UPV/EHUko irakasleen
eskoletan bada ikasgai bat, Komunikazio Gaitasunaren Garapena, irakaslegaien
hizkuntza-gaitasunaz arduratzen dena, ikasle guztiek ez baitute hizkuntza-gaitasun bera
hizkuntza ofizial guztietan. Egoerak askotarikoak dira: batzuek, ama-hizkuntza euskara
izanik, beren ikasketak gaztelaniaz egin baitituzte; eta besteek, jaiotzez erdaldunak
izanik, euskara helduaroan ikasi baitute bigarren hizkuntza gisa. Bi egoera horien artean
aukera ugari agertzen dira eta, horrela, irakasle batzuk euskaldun elebidun osoak badira,
beste batzuk, berriz, erdaldun hutsak dira.
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Esan bezala, irakasleen prestakuntza zientifiko-metodologikoan bada zer hobetu.
Irakasle askok ikasketak amaituta etengabe ikasten segitu eta berrikuntza pedagogikoen
berri badute ere, beste batzuek, ostera, ikasliburuei orpoz orpo jarraitzen diete, azken
urteetako planteamendu didaktiko berriei kasurik egin gabe. Hizkuntzaren alorreko
birziklapen hori ez dagokie bakarrik hizkuntza-irakasleei, beste guztiei ere bai, irakasle
guztiak nola edo hala hizkuntza-irakasle ere badirelako. Izan ere, erronka ez datza
bakarrik azaldu beharreko edukietan, baizik eta eduki horiek azaltzeko erabiliko den
irakas-hizkuntzan ere. Gogora dezagun irakaskuntza orokorrean, eta hizkuntzenean
batez ere, bilakaera handia izan dela azken urteotan: ikerketa berriak, metodoen
ugaritasuna, materialak eta planteamendu berriak. Eta hori guztia, Bolognako prozesua
izendaturiko akordioen ondorioz, 2010/2011 ikasturtean martxan jarri diren ikasketa
berriak kontuan hartu gabe.
Azken urteotako aldaketa horietan bada oraindik aipatu ez dugun beste aldagai
bat: Irakasle Eskoletako ikasleen profilaren aldaketa. Duela urte batzuk irakasle eskolak
husten ari ziren, oso ikasle gutxik egin nahi zituztelako irakasle-ikasketak, eta,
ondorioz, Cassanyk dioenez (1994: 14), irakasleen profila giro soziokultural ertainbaxuan kokatzen zen. Gaur egun, berriz, UPV/EHUko irakasle eskoletako ikasketak
eskatuenetarikoak dira, eta kultura- eta jendarte-maila guztietako ikasleak etortzen dira.
Baina aldaketa horrek beste bat ekarri du berekin: ikasketen hizkuntzarena. Alegia,
beste ikasketa askotan ez bezala, ikasle gehienek euskaraz ikasten dute gaur egun
UPV/EHUko irakasle eskoletan. Eta beste askok beren ikasketetarako euskara
aukeratzen ez badute ere, badute nolabaiteko hizkuntza-gaitasun bat euskaraz.
Dena dela, ikasleen profilaren aldaketa horrek ez du beti ikasmaterialen aldaketa
ekarri, eta, horrela, hizkuntzaren didaktikaz oro har bibliografia ugaria eta interesgarria
badago ere, gehiena ez dago euskaraz jarria.
Gure proposamenak orain arteko material falta betetzen lagundu nahi luke. Eta
horretarako galdera-erantzunen bidez ikasleen oinarrizko beharrizan batzuk ase nahi
genituzke hizkuntzaren didaktikaren arloan. Horretarako, azken urteotan hizkuntzaren
didaktikarekin nola edo hala loturiko ikasgaietan Irakasle Eskolako ikasleekin izaniko
esperientzia eta landuriko materialak erabili ditugu oinarri gisa. Egin dugun
ikasmateriala galdera sorta baten inguruan antolatu dugu, eta haren helburua da ikasleak
oinarrizko informazioa izan dezan hizkuntzaren didaktikaren alorraz, eta hartan
erabiltzen diren kontzeptu, ideia eta jardunbide nagusi batzuen berri jaso dezan, horiek
denak gaur egun beharrezkoak direlakoan hizkuntzen ikas-irakaskuntzaren esparruan,
jendarte eleanitz baten testuinguruan. Dena dela, ikasketa-prozesu guztietan bezala,
askoz interesgarriagoak dira ikasleek egin ditzaketen galderak guk ematen ahal
dizkiegun hasierako erantzunak baino. Hala, lan honetan hainbat erantzun eta azalpen
proposatzen badira ere, ikasleek bilatu eta aurki ditzaketen erantzunak askoz
baliagarriagoak izanen zaizkie beren jakinduria handitzeko, eta, alde horretatik, galderei
egindako erantzunak beti zabalik egonen dira eta beste galdera batzuk formulatzeko
oinarri izan nahi dute.
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1. HIZKUNTZA ETA GAITASUNAK

AURKEZPENA
Gaur egun gertatzen ari den hezkuntzaren berrikuntzan aipagarria da gaitasun
hitzak (kontzeptuak) hartu duen garrantzi nabarmena. Zalantzarik gabe esan daiteke
horixe dela hezkuntza-sistema guztia eguneratzeko saioaren gakoetako bat.
Gaitasunen arabera eratu dira unibertsitate-ikasketa guztiak 2009/2010
ikasturtean burutu berri den prozesuan, haien artean direla hezkuntza-sistemako maila
bakoitzean irakasle izateko egin behar diren prestatze-lanak (Haur, Lehen eta Bigarren
Hezkuntzako irakasle izatekoak). Bada, etorkizuneko irakasle horien prestakuntza
antolatzeko, erdiguneko elementua izan da gaitasunaren kontzeptua: ikasketen azken
helburuak gaitasunen (edo konpetentzien) arabera finkatu dira, baina tarteko bidean ere
kontzeptu horren inguruan egiten da lan, ebaluazioa barne dela. Baina unibertsitateko
ikasketak ez ezik, hezkuntza-sistemaren beste aldean ere, Lehen Hezkuntzan, heziketalanak ere gaitasunaren kontzeptuaren arabera antolatzen dira. Azken batean, gure
jendarteko kideok bizi guztia ikasten ari behar dugulako ideia gero eta zabalduago dago,
eta heziketa-prozesu guztia antolatzeko hezkuntza-gaitasun orokor eta gaitasun
oinarrizko batzuk proposatzen dira, bizi guztiko ikasketa-prozesua haien inguruan
antolatzeko baliagarriak izanen direlakoan.
Gaitasun horiek definitzean, alde batetik orotariko eduki akademikoak gogoan
eduki behar dira (kontzeptuak, fenomenoen ulerkuntza, datuak eta abar), baina aldi
berean prozedurei ere arreta jarri behar zaie; hau da, ikuspegi praktikoa eransten zaio
jakintzen erabilerari, kontuan harturik ez dela aski jakite hutsa: jakite hori nola aplikatu
ere zaindu behar baita. Eta horretarako, azken batean pertsona gisa bizi ona bizi izateko
eta jendartearentzat ere jardun ongarria egiteko, paper garrantzitsua betetzen du
gaitasunen hirugarren osagai nagusiak, pertsonaren izaeraz eta jarduteko jarreraz
arduratzen denak.
Beraz, gaitasun kontzeptuak hiru osagai nagusi ditu, denak batera batasun
integratua osatzen dutenak: batetik, jakiteari dagokiona; bestetik, egiten jakitearen
ingurukoa; eta azkenik, pertsonaren izatearekin zerikusia duena (haren jarrerarekin eta
balioekin).
Atal honetan, funtsezko bilakatu den gaitasun kontzeptuaz ariko gara, baina
hasieran gogoeta terminologiko labur bat aurkeztuko dugu, eta hartan konpetentzia hitza
ere egokia dela proposatuko. Gero, gaitasunaren definizioaz eta hezkuntza-sistema
guztia kontzeptu horren arabera antolatzeak dakartzan oinarrizko galdera batzuk ikusiko
ditugu (besteak beste, zer diren hezkuntza-gaitasun orokorrak, edo zeri esaten zaion
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oinarrizko gaitasun), eta bereziki ariko gara hizkuntzaren alorrean ikuspuntu horretatik
garatu diren beste kontzeptu xeheago batzuei buruz.

GLOSARIOA
Gaitasun: (en) aptitude, competence; (fr) aptitude; (es) aptitud, competencia.
Ahalmen edo helburu jakin baterako pertsona gai ote den ezarriko duten baldintzak.
Chomskyk gaitasun eta performantzia kontzeptuak bereizi zituen. Jatorrizko hiztunak
duen ezagutzari konpetentzia edo gaitasun deitu zion; eta hiztun bakoitzak gaitasun
horretaz baliatzeari, performantzia. Performantzia gaitasuna praktikan jartzea da, eta
hainbat faktore sartzen da haren esparruan: faktore psikologikoak, sozialak,
kulturalak…
Gaitasun paralinguistiko:
Berez hizkuntza-gaitasunik izan gabe hizkuntzaren inguruko bitartekoak ongi
erabiltzeari deritzo horrela. Ahozko jardunean, esate baterako, keinuak, imintzioak,
ahotsaren gorabeherak eta etenak dira gaitasun horren adierazle; idatzian, berriz,
goiburuak, atalburuak, marjinak eta paragrafoak egoki erabiltzea.
Gaitasun pragmatiko: (en) pragmatic competence; (fr) compétence pragmatique; (es)
competencia pragmática.
Hizkuntza-gaitasun komunikatiboa azaltzen duten modeloetako kategoria posible bat
da. Hizkuntza-egintzak egiteko ahalmena eta konbentzio soziolinguistikoen ezagutza
biltzen ditu bere baitan.
Gaitasun soziolinguistiko: (en) sociolinguistic competence; (fr) compétence
sociolinguistique; (es) competéncia sociolingüística
Hizkuntza gaitasun komunikatiboa azaltzen duten modeloetako kategoria posible bat da.
Hizkerak, jendarte-arauei jarraikiz, testuinguruari eta egoera bereziei egokitzeko
gaitasuna adierazten du.
Hizkuntza: (en) language; (fr) langue; (es) lengua
Hiztun-erkidegoko kideek elkarri ulertzeko erabiltzen duten hitz-formen multzoa, hala
nola gaztelania, katalana, euskara edo ingelesa. Mezuak ulertu eta adierazi ahal izateko
erabiltzen den zeinu-sistema edo -kodea.
Hizkuntza gaitasun: (en) linguistic competence; (fr) compétence linguistique; (es)
competencia lingüística
Hiztun batek hizkuntzaz barneratua duen gramatika-ezagutza. Gaitasun horren bidez,
perpausak sortzeko eta ulertzeko gai da hiztuna, baita perpaus bat gramatikala den edo
ez den ebazteko ere. Kontzeptu hori mugatua da, hizkuntzari buruzko ezagutza baino
jasotzen ez baitu —hau da, sintaxia, lexikoa eta morfologia—. Hori dela eta,
komunikazio-gaitasuna sortu da. Kontzeptu horrek, hizkuntza-gaitasunaz gainera,
hizkuntzaren erabilerari buruzko bestelako jakintzak jasotzen ditu, besteak beste, nola,
noiz eta nori zer esan.

1. Hizkuntza eta gaitasunak

Hizkuntza-gatazka: (en) language conflict; (es) conflicto lingüístico
Egoera eleanitzetan gertatzen diren arazoak dira. Hizkuntza desberdinak dituzten
hiztunen eskubide, betebehar edo asmoen arteko gatazka da. Hizkuntzen arteko auziak
adierazteko erabiltzen den terminoa da, hala nola zein izan behar duten eremu jakin
bateko hizkuntza ofizialak; zer hezkuntza eredu izan behar duten umeek, eta zein izan
behar duten epaitegietako hizkuntza ofizialak. Belgikak badu hizkuntza-gatazkez
beteriko historia bat, eta sarritan, nederlandera, frantsesa edo alemana erabiltzen duten
hiztunen arteko hizkuntza-eskubideen arteko gatazka gertatu izan da. Hizkuntzaplanifikaziozko jarduerak tankera horretako hizkuntza-gatazkak konpontzeko bideratuta
daude.
Hizkuntza-murgiltze: (es) inmersión lingüística
Hezkuntza elebidunaren eredu bat. Elebitasuna eta kulturaniztasuna sustatzeko helburua
izanik, hiztun-erkidego horretan bizi den gehiengoaren ama-hizkuntza duten ikasleei
bereziki zuzendua.
Hizkuntza-jabekuntza: (en) language acquisition; (fr) acquisition du langage; (es)
adquisición del lenguaje
Mintzairaz jabetzea. Hizkuntzaren jabekuntzaz bi alderdi azter genitzake: 1) haurra
hizkuntzaz nola jabetzen den; eta 2) haurra zertaz jabetzen den.
Ilokuziozko egintza: (en) illocutionary act; (fr) acte illocutionnaire; (es) acto ilocutivo
Hiztunak duen asmoa hitz egiten duenean betetzen da (baieztatzea, galdetzea,
informatzea eta abar).
Irakaskuntza elebidun: (en) bilingual teaching; (fr) enseignement bilingue; (es)
enseñanza bilingüe, educación bilingüe
Hizkuntza baten baino gehiagoren agerpena, hizkuntzekiko jokabidea eta haien
banaketa antolatzen dituen hezkuntza-sistema da, curriculumaren edukiak hizkuntzen
bitartez transmititzekoa. Jendartean dauden hizkuntzen estatusaren arabera eta
hizkuntzak kontrolatzeko eta erabilera arautzeko hizkuntza-politikak ezarri dituen
helburuen arabera, hezkuntza elebiduna antolatzea. Hezkuntza elebidunak baditu
hainbat eredu: eredu orekatzailea, eusteko eredua eta eredu aberasgarria.
Komunikazio-gaitasun: (en) communicative competence; (fr) compétence
communicative; (es) competencia comunicativa
Hizkuntza bat jakitea ez da gramatika, fonologia eta hiztegia ezagutzea soilik, hizkuntza
jendartean egoki erabiltzen jakitea baizik. Hiztunak jakin behar du noiz hitz egin ahal
duen eta noiz ez, zein hizkuntza-aldaera erabili behar duen une bakoitzean, zein
hizkuntza-forma baliatu behar dituen, eta egoeraren arabera zein estilo aukeratu behar
duen (adeitsua, atsegina, zakarra...). Hortaz, komunikazio-gaitasuna defini dezakegu
esanez egoera jakin batean helburu jakin bat lortzeko hizkuntzaz eta adierazpide ezlinguistikoez egokiro baliatzeko trebetasuna dela. Horrenbestez, norbanako batzuek
hizkuntza bera jakin arren (gaitasun linguistiko berdina eduki arren, alegia),
komunikazio-gaitasun desberdinen jabe izan daitezke.
Lokuziozko egintza: (en) locutionary act; (fr) acte locutionnaire; (es) acto locutivo
Esanahia duen eta uler daitekeen zerbait esatea. Hizketako egintzan soinuak artikulatu
eta konbinatzen diren heinean gertatzen da; hitzen bitartez adierazitako ideiak aipatu eta
erlazionatzen dira.
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Perlokuziozko egintza: (en) perlocutionary act; (fr) acte perlocutionnaire; (es) acto
perlocutivo
Hizketako egintza baten lokuzioak hartzailearen sentimendu, ideia edo ekintzetan izan
dezakeen ondorioa da; hau da, hiztunak zerbait esatean sortzen duen ondorioa edo
erantzuna da.

GALDETEGIA
1. Gaitasuna edo konpetentzia?
2. Zer diferentzia dago lehengo curriculumen eta oraingoen artean?
3. Zeri esaten zaio konpetentzia/gaitasuna?
4. Zer dira hezkuntza-gaitasun orokorrak?
5. Zer dira oinarrizko konpetentziak?
6. Zein dira oinarrizko gaitasunak edo konpetentziak?
7. Zer eta zein dira Oinarrizko Hezkuntzaren helburuak?
8. Zergatik da interesgarria konpetentzien bidezko planteamendua?
9. Zer abantaila dakarke konpetentzien ikuspegiak?
10. Zer zailtasun edo arazo etor daiteke konpetentzien ikuspegitik?
11. Zein dira oinarrizko konpetentzien ikuspegiaren on-gaitzak?
12. Zer da Oinarrizko Hezkuntzako curriculumean ageri den hizkuntzakomunikaziorako gaitasuna?
13. Zer da hizkuntza-gaitasuna?
14. Zer da komunikazio-gaitasuna?
15. Zer da gaitasun/konpetentzia pragmatikoa?
16. Zer osagai ditu komunikazio-gaitasunak edo -konpetentziak?
17. Zer da hiztunaren gramatika-gaitasuna?
18. Zer da gaitasun soziolinguistikoa?
19. Zer da gaitasun estrategikoa?
20. Zer da diskurtso-gaitasuna?

1. Gaitasuna edo konpetentzia?
Competencia hitz polisemikoa da gaztelaniaz, esanahi bat baino gehiago dituena.
Euskarazko hainbat hitzen baliokidea izan daiteke: lehia, norgehiagoka, borroka,
konkurrentzia, eskuduntza edo gaitasuna. Esanahi horien artean competencia hitzak
esan nahi duelarik zerbait egiteko gai izatea (eta ez konkurrentzia edo norgehiagoka edo
eskuduntza, esate baterako), gaitasun erabili izan da haren baliokide euskaraz.
Bestalde, euskaraz gaitasun hitza erabili da gaztelaniazko hainbat hitz
itzultzeko: capacidad, capacitación, cualidad, aptitud, habilidad, competencia…

1. Hizkuntza eta gaitasunak

Beraz, alde batetik, gaitasun hitzak gaztelaniazko batzuen baliokide egiten du;
bestetik, gaztelaniazko competenciak ere hainbat esanahi ditu. Ondorioz, oso esanahi
ugariko hitzak izan dira orain arte ere, bai gaztelaniaz eta bai euskaraz ere.
Gainera, azken urteotan hezkuntzaren eremuan Espainiako estatuan competencia
hitza erruz erabiltzen hasi da, Europako beste herri batzuetan gertatzen den antzera.
Hain zuzen ere, gako-hitza horixe da orain indarrean diren ikasplanetan, Haur
Hezkuntzatik hasi eta unibertsitateraino. Horregatik, oso maiz erabiltzen da, hainbat
ikuspuntutatik. Hala, lehenago ere hizkuntzaren ikas-irakaskuntzaren alorrean erabiltzen
baziren komunikazio-gaitasuna, gramatika-gaitasuna, gaitasun pragmatikoa, gaitasun
soziolinguistikoa, testu-gaitasuna, diskurtso-gaitasuna, gaitasun-agiria, eta abar, orain
gehitu behar ditugu beste hainbat gaitasun, horrela adierazteko, hezkuntza arautuaren
alorreko ikasmaila guztietan erabiltzen hasi diren kontzeptu oinarrizko batzuk edo haien
xehetasun-maila desberdinak. Horrela agertu zaizkigu hezkuntzaren alorrean oinarrizko
gaitasunak, gaitasun orokorrak, gaitasun espezifikoak, gaitasun operatiboak,
matematikarako gaitasuna, jendarterako eta herritartasunerako gaitasuna…
Ondorioz, gaitasun hitza, lehenago ere esanahi desberdinez aski kargatua zena,
eta anitz erabilia, hezkuntzaren eremuan askoz ere gehiago ugaritu da. Hori dela eta,
uste dugu hitz horri euskaraz bere orain arteko balio guztiak berretsirik ere, konpetentzia
hitza ere onartzekoa dela eta hala erabiltzea proposatzen dugu; batzuetan, baliagarria
delako aurre egiteko gaitasun hitzak testuinguru batzuetan izan dezakeen zehaztapen
edo ñabardura faltari (goian esan bezala, erdarazko habilidad, capacidad, aptitud,
competencia… hitzak gaitasun hitzaren bidez itzuli dira) eta beste batzuetan sinonimo
gisa erabiltzeko ere balio dezakeelako. Orobat, uste dugu konpetente hitza baliagarria
izan daitekeela konpetentziaren jabe dena izendatzeko (gai izan eta gaitua erabiltzen
jarraituta ere).

2. Zer diferentzia dago lehengo curriculumen eta oraingoen artean?
Espainiako Estatuan 1990ean hasi zen hezkuntzaren berrikuntzako
curriculumetan, jakintzak, prozedurak eta jarrerak bereizten ziren. Orain hiru osagai
horiek integratu egiten dira konpetentzietan. Oraingo planteamenduan ikaste-prozesua
ez da ulertzen bakarrik hurrengo ikasketen oinarrizko prestakuntza gisa. Eskolan egiten
diren lanak ez dira hurrengo ikasmailak prestatzeko bakarrik. Helburua ez da (bakarrik)
unibertsitateko sarrera prestatzea. Ikaste-prozesuaren maila bakoitzak bere azken
helburuak ere izan ditzake, ez da itxaron behar emaitza biribiltzeko ikasketen azken
fasea arte.
1990eko hamarkadako berrikuntzan jakintzazko edukiak, prozedurazkoak eta
jarrerazkoak bereizten ziren. Aurrerapauso hori eginez agerian uzten zen eskolaren
zereginetan sartzen zirela izaera bateko baino gehiagoko jakinduriak edo edukiak, eta
denei arreta eman beharra nabarmentzen zen. Hala ere, osagai horiek bereizita bezala
agertzen ahal ziren: jakintzazko eduki batzuk planteatzen ziren, prozedurazkoak beste
batzuk, eta jarrerazkoak azkenik. Eta mota bakoitzeko edukiak ebaluatu beharra
planteatzen zen. Horrela, jakintzazko edukiak ebaluatuko ziren, eta bestetik
prozedurazkoak eta bestetik jarrerazkoak. Denak ziren helburu, baina banaka
irudikatuta, neurri batean.
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Konpetentzien bidezko planteamenduan pauso bat gehiago egiten da: eduki
horiek ez dira banaka aztertzekoak eta lantzekoak; eduki horiek integratu egin behar
dira, eta ekintzara orientatu behar dira. Eta ebaluatu ere, konpetentziak ebaluatzea
planteatzen da.

3. Zeri esaten zaio konpetentzia/gaitasuna?
Azken urteotan konpetentziaren edo gaitasunaren definizio asko aurki daitezke,
bai lan-munduko erakunde batzuek eginak, bai hezkuntzaren mundutik datozenak1.
Konpetentziaren osagaiak modu desberdinetan adierazten dira, baina definizio batzuk
bat datoz horiek hiru dimentsio handitan sartzearekin: jakin (jakintza, ezagutza), izan
(pertsonaren izaera, jarrerak) eta egiten jakin (azken atal honetan, gaitasun txikietatik
hasi eta estrategia konplexuak ere sartzen dira). Beraz, ikaseduki oro izanen da
kontzeptuzkoa (jakitearen eremukoa), prozedurazkoa (egiten jakitearen barrenean) edo
jarrerazkoa (izanekin lotua).
Aipa ditzagun definizio horietako batzuk, hurrengo lerrootan.
Levy-Leboyer-entzat konpetentziak hauxe dira:
Portaeren errepertorioak [… pertsona bat eraginkor egiten dutenak] egoera jakin batean (in
Bronckart, 2007). (JMren itzulpena)

Definizio labur-laburra da Toupin-ek egina:
Konpetentzia da gaitasuna edo ahalmena hautatzeko eta batera biltzeko unitate batean jakintzak,
trebetasunak eta jarrerak, egoera jakin batean aplikatzeko (in Bronckart, 2007). (JMren
itzulpena)

Europako Kontseiluak bere Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko
Bateratuan2 (en.: Common European Framework of Reference for Languages, es.:
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) honela definitzen du
konpetentzia:
Konpetentziak dira norbanakoaren jakintzen, trebetasunen eta ezaugarri indibidualen batura,
pertsonari ahalbidea ematen diotenak jarduerak egiteko. (JMren itzulpena3)

EAEko curriculuma egiteko markoan (2005), konpetentziaren definizio hau jaso
zen:
Testuinguru jakin batean zeregin xume edo konplexuei arrakastaz aurre egiteko gaitasuna […].
(JMren itzulpena)
1

Definizio batzuk konparatuz, koadro sintetiko argigarriak erakusten dituzte Zabalak eta Arnauk (2007).
Izen osoa hau da: Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzi Marko
Bateratua (ikus: http://www.habe.org/pdf/erreferentzi_markoa.pdf)
3
Itzulpen ofiziala: “Gaitasunak norberaren ezagutzen, trebetasunen eta ezaugarrien batura dira; horiei
esker gauzatu ditzake pertsonak jarduerak.” Gaztelaniazko bertsioa: Las competencias son la suma de
conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones.
Ingelesez: Competences are the sum of knowledge, skills and characteristics that allow a person
to perform actions. (in http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf)
2
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Kataluniako curriculumak, berriz, honela ulertzen du oinarrizko konpetentzia:
Ikasleek duten gaitasuna praktikan jartzeko, modu integratu batean, zeharkako izaera duten
jakintzak, trebetasunak eta jarrerak; hau da, alor bateko baino gehiagotako jakintzak eta
ikasketak integratzea, sarritan ikasten direnak ez eskolan bakarrik eta balio dutenak egiazko
bizitzako arazo askotarikoak konpontzeko. (JMren itzulpena)

Perrenoud-ek (2001) definizio hedatuagoa ematen du:
Konpetentzia da gaitasuna (es. aptitud) elkarren antza duten egoera-familia bati eraginkorki
aurre egiteko, ohartuki eta aldi berean mugiarazita modu berehalakoan, pertinentean eta
sortzailean baliabide kognitibo anitz: jakintzak, ahalmenak, mikrokonpetentziak, informazioak,
balioak, jarrerak, eta pertzepzio-, ebaluazio- eta arrazoitze-eskemak. (JMren itzulpena)

Aurreko definizio horietako batzuk bilduman aurkeztu ez ezik, konpetentzia
kontzeptuaz bi sintesi hauexek egiten dituzte Zabalak eta Arnauk (2007):
Konpetentziak dira eraginkor aritzea testuinguru jakin batean.
Konpetentzia da gaitasuna edo trebetasuna zereginak egiteko edo hainbat egoerari aurre egiteko,
modu eraginkorrean, testuinguru jakin batean. Eta horretarako jarrerak, trebetasunak eta
jakintzak mugitu behar dira, aldi berean eta elkarrekin erlazionaturik. (JMren itzulpena)

Autore horientzat, bizitzarako prestatu behar duen eskola baten ikuspuntutik,
konpetentziak honelako zerbait izan behar du:
Konpetentzia hitzaren bidez identifikatuko dugu pertsona batek behar duena bizitzan aurkituko
dituen arazoei erantzun ahal izateko. Beraz, konpetentzia izanen da bizitzaren atal guztietan
eraginkorki aritzea, jarduera horretan aldi berean eta elkarri lotuta mugitzen direlarik osagai
jarrerazkoak, prozedurazkoak eta kontzeptuzkoak. (Zabala & Arnau, 2007) (JMren itzulpena)

Gaur egun Espainiako Estatuan garatzen ari den hezkuntzaren berrikuntzan
konpetentzien araberako formulazioa da ezaugarri nabarmenena, maila guztietan,
oinarrizko hezkuntzan hasi eta unibertsitateraino.4 Hezkuntzaren alorrean hainbat
konpetentzia mota bereizten ahal dira: orokorrak, oinarrizkoak, bereziak, etc.

4. Zer dira hezkuntza-gaitasun orokorrak?
Hezkuntza-gaitasun orokorrak zer diren eta zein diren ohartzeko, Euskadiko
Autonomia Erkidegoko curriculumaren dekretua arakatzea da bide bat, hartan agertzen
baitira hainbat argibide eta azalpen kontzeptu horri buruz. Beraz, hurrengo lerroetan
horixe jasoko dugu (Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. 175/2007
4
Unibertsitateko ikasketez, adibidez, honela dio hartarako errege-dekretuak: «Los planes de estudios
conducentes a la obtención de un título deberán […] tener en el centro de sus objetivos la adquisición de
competencias por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en
contenidos y horas lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias
así como en los procedimientos para evaluar su adquisición.» (Letra lodia, guk jarria) (REAL DECRETO
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.
BOE
260,
2007ko
urriaren
30ekoa).
Helbide
honetan
ikus
daiteke:
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
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DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren
curriculuma sortu eta ezartzekoa:
6. artikulua.– Hezkuntza-gaitasun orokorrak.

1.– Hezkuntza osorako nahiz oinarrizko hezkuntzarako ardatz erreferentzialak dira hezkuntzagaitasun orokorrak, eta hezkuntza-testuinguru guztietan ikasten dira, bai formaletan, bai
informaletan. Hezkuntza-gaitasun orokorrak komunak dira Oinarrizko Hezkuntzako jakintza-arlo
eta irakasgai guztietan, eta lortu nahi diren xedeen eta arlo eta irakasgai guztien arteko loturaelementuak edo bitartekariak dira; hala, hezkuntza-gaitasun orokorren bidez, jakintza-arloek zein
irakasgaiek handitu egiten dute hezkuntza-planteamendu oso baterako eta oinarrizko gaitasunak
eskuratzeko egiten duten ekarpena.
2.– Hauek dira hezkuntza oso baterako ardatz erreferentzialak, maila pertsonalean, familiarrean,
soziokulturalean, akademikoan eta profesionalean:
a) Arduraz eta autonomiaz bizitzen ikastea, eta, zehazki, nork bere burua ezagutzen ikastea,
norberaren buru-osasuna eta osasun fisikoa zaintzen ikastea eta ohitura osasuntsuak hartzea,
seguru sentitzeko. Izadiaz eta natura-baliabideez arduraz gozatzen ikastea, gizadi osoaren eta
egungo nahiz geroko belaunaldien ondarea diren aldetik.
b) Irizpide kritikoz ikasten eta pentsatzen ikastea, eta, zehazki, askotariko informazio-iturrietatik
(batik bat, komunikabideetatik) jasotako informazioa interpretatzea, sortzea eta ebaluatzea.
Erabakiak hartzen eta arazoak konpontzen ikastea, ikasteko eta lan egiteko ohiturak eta ikasteko
estrategiak eskuratzea, eta jakintza zientifikoko eta matematikoko metodoak aplikatzen ikastea,
jakintza teorikoaren eta praktikoaren alorrek planteatzen dituzten arazoak identifikatzeko eta
konpontzeko.
c) Bi hizkuntza ofizialetan, eta, gutxienez, atzerri-hizkuntza batean hitz egiten ikastea, eta,
berariaz, komunikabideak eta informazioko eta komunikazioko teknologiak irizpide kritikoz
erabiltzen eta interpretatzen ikastea. Irizpide hori bera jarraitu behar dute ikasleek hizkuntza
artistikoarekin, musika-adierazpenarekin eta gorputzaren, plastikaren eta ikusizko alorraren
adierazpenekin.
d) Elkarrekin bizitzen ikastea, eta, berariaz, harreman positiboak izaten eta, gatazka-egoeretan,
elkarrizketara eta negoziaziora jotzen ikastea. Halaber, gogoz eta demokratikoki parte hartzen
ikastea, lankidetzan jarduten eta taldean lan egiten ikastea, eta aniztasuna errespetatzea,
elkartasun-jarrerak erakutsiz.
e) Pertsona gisa garatzen ikastea, norbera izanda, eta emozio negatiboak kontrolatzea eta nork
bere burua modu positiboan eta errealistan balioestea. Pertsona autonomoa izatea, norberak
hartutako erabakien ardura hartzea, eta printzipio etikoei jarraitzea
f) Egiten eta ekiten ikastea, erabakiak eta ardurak hartzeko ekimena izatea, esfortzua eta
zailtasunak gainditzeko ahalegina balioestea, eta ekintzailea izatea, bizitzaren alor guztietan.

5. Zer dira oinarrizko konpetentziak?
Gaur egungo mundu globalizatuak eta bizimodu korapilatsuak erronka
garrantzitsuak jartzen dizkio norbanakoari, egoera konplexuetan jardun behar baitu
anitzetan. Jendarte aldakorrean ardura konplexu horietan egoki eta eraginkortasunez
aritzeko, berriz, komeni da aztertzea nolako prestakuntza jaso behar duen pertsonak,
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berak bizimodu ona izateko eta jendarteak ere ongi jardun dezan, oro har. Hortik dator
oinarrizko gaitasunak edo konpetentziak definitu nahi izatea.
Oraingo jendarte konplexuan norbanakoak konpetentzia asko behar ditu egoera
aldakor eta korapilatsuei aurre egiteko, baina gaitasunen zerrenda luzeak egiteak balio
praktiko txikia izanen luke, eta haren ordez aztertu da zein diren gakoak edo
oinarrizkoak diren gaitasunak, haien inguruan antolatzeko heziketa-prozesuaren alderdi
guztiak. Oinarrizko gaitasun horiek guztiek baldintza batzuk bete behar dituzte,
halakotzat hartuak izateko: a) pertsonarentzat eta jendartearentzat baliozkoak diren
emaitzak erdiesten lagundu behar dute; b) lagundu behar diote pertsonari erantzuten
aurrean aurki ditzakeen hainbat testuingurutako eskakizunei; c) jende ororentzat balio
behar dute, ez bakarrik espezialistentzat.
Adituak, erakundeak, intelektualak eta jakintsuak aritu dira konpetentzia kopuru
txiki hori hautatzen eta formulatzen, gero herrialdeek aukera izan dezaten beren
hezkuntza-sistemak haien arabera antolatzeko. Gure jendartean orain ari da gertatzen
prozesu hori, eta hezkuntza-sistema guztia konpetentzien inguruan antolatzeko saioan
gara.
Hona oinarrizko gaitasunen definizio bat (ingelesez, key competence esaten
zaie)5:
The ability to integrate knowledge, skills and attitudes in a practical way to solve problems and
react appropriately in a variety of contexts and situations.
In other words, it is the integration and application of theoretical and practical knowledge in
settings outside the academic context6.

Egungo formulazioaren arabera oinarrizko konpetentziak curriculumaren osagai
esentziala dira, eta erreferente gisa jokatu behar dute ikas-irakasteko prozesuak
antolatzeko eta ebaluatzeko. Gehienbat egiten jakitearekin daude lotuak. Baina, hala
ere, funtzionalak eta praktikara orientatuak izan arren, horrek ez du esan nahi izaera
mekanikoa dutenik; izan ere, egiten jakiteak badu dimentsio bat izaera teorikoa edo
ulertze-mailakoa duena, eta baita jarrerazkoa ere (azken batean jarrerek ematen dute
bide jakintzak erdiesteko, haiek mobilizatzeko, eta hautabideak balioesteko).
Oinarrizko konpetentziak ez dira gaitasun edo trebetasun espezifikoak; nukleo
gisa dihardute proposamen globalizatzaileak eta diziplinartekoak garatzeko, eta haietara
gai eta modulu batetik baino gehiagotatik hurbildu behar da, modu konbergentean, edo
denbora desberdinetan: ikastaro, etapa, ikasmaila batetik baino gehiagotatik (Escamilla,
2008).

6. Zein dira oinarrizko gaitasunak edo konpetentziak?
5

Plà i Novell (2008). Helbide honetan: http://www.slideshare.net/jpla23/key-competences-in-the-spanisheducation-system
6
JMren itzulpena: «Jakintza, trebetasunak eta jarrerak modu praktikoan integratzeko gaitasuna, arazoak
konpontzeko eta egoki erantzuteko hainbat testuinguru eta egoera askotarikoetan. Bestela esanda, jakintza
teorikoa eta praktikoa integratzea eta aplikatzea testuinguru akademikoz kanpoko egoeratan».

13

14

GALDERA-ERANTZUN BATZUK HIZKUNTZAREN DIDAKTIKAZ

Pertsonaren heziketa eta garapen-prozesua lau ardatzen inguruan eraturiko
ikasketek osatzen dute: jakitea, egiten jakitea, elkarrekin bizitzea, eta izatea (Delors,
1996). Pertsonaren etengabeko heziketa-prozesua lau atal horietan guztietan gerta
daiteke.
Beharrezkoa da jakinduria teorikoa izatea, fenomenoak ulertzea, bizitzaren eta
jakintzaren edozein ataletan (jakin behar da); jakinduria, ordea, baliatu behar da,
jakinduria mugitu egin behar da bizitzan ekiteko eta arazoak konpontzeko (egiten jakin
behar da); jendartean bizi gara eta elkarrekin kolaboratzen eta gatazkak bideratzen eta
konpontzen trebatu behar dugu (elkarrekin bizitzen jakin behar dugu); aurreko horiek
denak garatzeko, pertsonak balio batzuk behar ditu, haien arabera antolatzeko aipaturiko
beste hiru garabide horiek (izaten jakin behar dugu).
Lau ardatzen inguruan bizitza guztian garatzen den hazte-prozesu hori
gauzatzeko orientabide batzuk behar dira, orokorregiak gerta ez daitezen. Zehaztu egin
behar dira bideak non barna aurrera egin lau hezi-bide horietan. Eta horrela, bizitza
guztiko heziketa-prozesua konpetentzia gutxitan bildu nahirik, Europan honako hauek
hautatu eta proposatu dira7:
•
•
•
•
•
•
•
•

communication in the mother tongue (komunikazioa ama-hizkuntzan);
communication in foreign languages (komunikazioa atzerriko
hizkuntzetan);
mathematical competence and basic competences in science and technology
(matematika-gaitasuna, eta oinarrizko gaitasunak zientzian eta teknologian);
digital competence (gaitasun digitala);
learning to learn (ikasten ikastea);
social and civic competences (jendarterako eta herritartasunerako
gaitasunak);
sense of initiative and entrepreneurship (ekimena eta ekintzailetasuna);
cultural awareness and expression (kultura-kontzientzia eta adierazpena)
(JMren itzulpena)

Europa mailan definitu diren gaitasun horiek gero herrialde bakoitzean zehazten
dira eta legeetan jasotzen (hala nahi izanez gero).
Oinarrizko konpetentziak, hezkuntza osoaren ardatz erreferentzialak baitira,
orokorrak dira eta, beraz, gutxi8. Nahitaezko hezkuntzaren amaieran ikasle orok lortuak
behar lituzkeen gaitasunak dira, eta balioko diote bere bizi-proiektua garatzeko, herritar
gisa erantzukizunez eta arduratsu jarduteko, heldutasunera modu egokian sartzeko, eta
bizi guztiko ikasketan aritzeko. Espainiako Estatuak gaitasun hauek jo ditu oinarrizko9:
1. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna; 2. Matematika-gaitasuna; 3. Mundu
fisikoaren ezagutzarako eta harekiko interakziorako gaitasuna; 4. Informazioa tratatzeko
eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna; 5. Gizarterako eta herritartasunerako
7

European Union (2006). Helbidea:
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm
8
Oinarrizko gaitasunak definitzeaz eta hautatzeaz, hemen ikus daiteke informazioa, besteak beste:
http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf.
9
Helbide honetan: http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/08/pdfs/A43053-43102.pdf; informazio osagarria
hemen ere: http://www.slideshare.net/jpla23/key-competences-in-the-spanish-education-system
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gaitasuna; 6. Kultura- eta arte-gaitasuna; 7. Ikasten ikasteko gaitasuna; 8. Autonomia eta
norberaren ekimenerako gaitasuna.10
Espainiako Estatuan autonomia-erkidego bakoitzak baditu eskuduntzak neurri
batean bere irakaskuntza-sistema antolatzeko, eta haren garapena bideratuko duten
legeak ezartzeko. Lege horietan islatzen dira oinarrizko gaitasunak. Adibide moduan
honen segidan bildu ditugu EAEk eta Nafarroako Foru Erkidegoak beren Oinarrizko
Hezkuntzan lortu nahi dituzten oinarrizko gaitasunak.
Euskal Autonomia Erkidegoan, 8 hauek formulatu dira: a) Zientzia-, teknologiaeta osasun-kulturarako gaitasuna; b) Ikasten ikasteko gaitasuna; c) Matematikarako
gaitasuna; d) Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna; e) Informazioa tratatzeko eta
teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna; f) Gizarterako eta herritartasunerako
gaitasuna; g) Giza eta arte-kulturarako gaitasuna.
Honela dio zehazki Euskadiko Curriculumaren Legeak (Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Saila. 175/2007 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal
Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoa)11:
7. artikulua.– Oinarrizko gaitasunak.
1.– Testuinguru edo egoera askotarikoek eskatutako jakintza, trebetasunak, jarrerak eta balioak
konbinatzean datza oinarrizko gaitasunen funtsa, eta gaitasun horiek eskuratu behar dituzte
Oinarrizko Hezkuntzako ikasle guztiek, bai pertsona gisa errealizatzeko eta garatzeko, bai
herritar aktiboak izateko eta gizarteratzeko.
2.– Hauek dira Oinarrizko Hezkuntzako curriculumeko oinarrizko gaitasunak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna.
Ikasten ikasteko gaitasuna.
Matematikarako gaitasuna.
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
Giza eta arte-kulturarako gaitasuna.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

3.– Jakintza-arloak eta irakasgaiak landuz eskuratzen dira oinarrizko gaitasunak. Baina ez da
hori gaitasunak eskuratzeko modu bakarra, eskolako nahiz eskolaz kanpoko bizipenen bidez ere
eskuratzen baitira, eta, besteak beste, ikastetxeen organizazioaren eta funtzionamenduaren bidez,
irakaskuntza-jardueren bidez, hezkuntza-komunitateko kideen artean ezarritako harreman
moduen bidez eta programatutako jarduera osagarri eta eskolaz kanpokoen bidez.
4.– Ikasleek Oinarrizko Hezkuntzan eskuratu behar dituzten oinarrizko gaitasunak azaltzen ditu
III. eranskinak. Ikasleek gaitasun horiek eskuratzea izango da dekretu honek araututako
curriculumen eta ikastetxeek heziketa-proiektuetan curriculum horiei egindako zehaztapenen
xedea.
10

Jatorrizko testuan oinarrizko gaitasun horiek izen hauek dituzte: 1. Competencia en comunicación
lingüística; 2. Competencia matemática; 3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico; 4. Tratamiento de la información y competencia digital; 5. Competencia social y
ciudadana; 6. Competencia cultural y artística; 7. Competencia para aprender a aprender; 8. Autonomía
e iniciativa personal.
11
Helbide honetan (2010/09/29): http://www.euskadi.net/cgibin_k54/ver_e?CMD=VERDOC&BASE=B03N&DOCN=000000441&CONF=/config/k54/bopv_e.cnf
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Nafarroan ere zortzi dira Lehen Hezkuntzako oinarrizko gaitasunak, eta honela
formulatu dira: 1) Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna; 2) Matematika-gaitasuna; 3)
Mundu fisikoa ezagutzeko eta harekiko interakziorako gaitasuna; 4) Informazioa
tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna; 5) Jendarterako eta
herritartasunerako gaitasuna; 6) Kultura- eta arte-gaitasuna; 7) Ikasten ikasteko
gaitasuna; 8) Autonomiarako eta norberaren ekimenerako gaitasuna (JMren itzulpena)12.

7. Zer eta zein dira Oinarrizko Hezkuntzaren helburuak?
Jendarte batek bere oinarrizko hezkuntza antolatzen duenean haren bidez
emaitza batzuk lortu nahi ditu. Horrela, oinarrizko hezkuntza-sistemaren bidez
jendarteak norabide bat markatzen du, nolatsuko jendea nahi lukeen etorkizunean, hau
da, jendarte horretako kideek zer alderdi “lantzea” ikusten den egoki. Bestela esanda,
eredu bat markatzen da, gehiago eta gutxiago zehaztua, adierazteko zeri begira ari behar
lukeen hezkuntza-jardun orok. Horrelako nahien edo helburuen definizioak, gurea
bezalako jendarteetan, legeetan islatzen dira. Jarraian datozen lerroetan ageri da nola
definitzen diren oinarrizko hezkuntzaren helburuak Euskal Autonomia Erkidegoan.
Erreparatzekoa da, besteak beste, garbi adierazten direla eduki hertsiki akademikoak ez
diren hainbat helburu, esate baterako arduraz bizitzen ikastea, ikasten eta pentsatzen
ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea... Lerrootan biltzen dugu Euskadiko Autonomia
Erkidegoko curriculum dekretuaren atal hori13:
8. artikulua.– Oinarrizko Hezkuntzaren helburuak.
Hezkuntza-gaitasun orokorrak oinarri hartuta zehazten dira Oinarrizko Hezkuntzako helburuak,
betiere, oinarrizko gaitasunei erreparatuta:
1.– Arduraz bizitzen ikastea:
a) Giza gorputzaren eta sexualitatearen funtzionamenduaren alderdi guztiak ezagutzea, ulertzea
eta onartzea, eta norberaren eta gainerako pertsonen gorputzarekin lotutako ekintza eta erabaki
pertsonalek norberaren eta giza taldeen osasunean dituzten ondorioez jabetzea. Gorputza
zaintzeak eta osasuntsu mantentzeak, ariketa fisikoa egiteak eta elikadura orekatu bat eramateak
bizitza pertsonalari eta sozialari dakarzkion onurak garatzea, finkatzea eta balioestea.
b) Ingurune naturala balioestea eta hura arduraz gozatzea. Izadiaren funtzionamenduaren
oinarrizko mekanismoak aztertzea, giza jarduerek izadian duten eragina ulertzea, eta hura
babesten, zaintzen eta hobetzen laguntzea, gizakien eta gizakien hurbileko animalien bizikalitatearen nolakotasuna baldintzatzen duen elementua den aldetik.

12
Jatorrizko testuan: «1. Competencia en comunicación lingüística. 2. Competencia matemática. 3.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 4. Tratamiento de la información y
competencia digital. 5. Competencia social y ciudadana. 6. Competencia cultural y artística. 7.
Competencia para aprender a aprender. 8. Autonomía e iniciativa personal». Ikus:
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29416
13
Gure ikasgai honekin bereziki lotua da “komunikatzen ikastea” izeneko lerroaldea. Dekretuaren testu
guztia ikusteko (2010/09/29): http://www.euskadi.net/cgibin_k54/ver_e?CMD=VERDOC&BASE=B03N&DOCN=000000441&CONF=/config/k54/bopv_e.cnf
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c) Kosmoseko eta lurreko partaidetzat identifikatzea eta izaki bizidun eta giza espeziearen
kidetzat hartzea nork bere burua. Horren xedea da norberaren izaera eta gizaki guztien izaera
komuna ulertzea eta ekosistema osasungarri bati eusteko ardura hartzea.
2.– Ikasten eta pentsatzen ikastea:
a) Modu koherentean eta kritikoan pentsatzen ikastea, eta ohiturak hartzea diziplina, esfortzua,
erantzukizuna eta lan eta ikasketa indibidualerako eta taldekakorako teknikak lantzeko, hala,
ikasketarekin lotutako eginkizunak eraginkortasunez egiteko eta norberaren garapenerako
bitartekoak eskuratzeko. Horrek guztiak bultzatu egin behar du nork bere buruan konfiantza
izatea eta ikaslearen sen kritikoa, ekimena, jakin-mina, interesa eta sormena.
b) Problema zientifikoak eta matematikoak identifikatzea, planteatzea eta ebaztea, kalkulueragiketez, geometriari buruzko jakintzaz eta zenbatespenez baliatuta, eta azken horiek
eguneroko bizitzan aplikatzeko gai izatea. Problemak sormenez eta autonomiaz ebazteko, eskura
dituen jakintzak eta baliabide materialak erabili behar ditu ikasleak; esaterako, beste pertsona
batzuen lankidetza edo laguntza.
c) Zientziaren eta teknologiaren garapena, aplikazioak eta haiek ingurune fisikoan eta sozialean
zer eragin duten jakitea eta balioestea. Zenbait diziplinatan egituratutako jakintza integratutzat
hartu behar dute ikasleek jakintza zientifikoa, eta metodo zientifikoak aplikatu eta baliabide
teknologikoak erabili behar dituzte, jakintzaren eta esperientziaren eremuetako problemak
identifikatzeko eta ebazteko.
3.– Komunikatzen ikastea:
a) Zuzen, egoki, autonomiaz eta sormenez ulertzea eta adieraztea euskarazko eta gaztelaniazko
ahozko eta idatzizko testuak eta mezuak, eta horiek erabiltzea komunikatzeko, norberaren
pentsamenduak antolatzeko, errealitatea interpretatzeko eta hitz egiteko bete behar diren
prozesuei buruzko gogoeta egiteko. Literatura irakurtzeari, lantzeari eta aztertzeari ekitea.
b) Zuzen, egoki eta oinarrizko autonomiaz ulertzea eta adieraztea atzerri-hizkuntza bateko edo
gehiagoko ahozko eta idatzizko testuak eta mezuak, eta horiek erabiltzea komunikatzeko,
norberaren pentsamenduak antolatzeko, eta hitz egiteko bete behar diren prozesuei buruzko
gogoeta egiteko.
c) Ikaslearen bizi-inguruneko errealitate soziolinguistikoa ikuspegi kritikoz interpretatzea, eta
hizkuntzak sortzeko eta garatzeko eta hizkuntzen arteko harremanak finkatzeko faktoreak zein
diren jakitea. Hizkuntzen aniztasuna errespetatzea eta aniztasun hori herrien eta gizabanakoen
aberastasun eta eskubidetzat hartzea, interesa eta errespetuzko jarrerak izateko eskubide horren
erabilerarekiko eta hizkuntza-normalizazioko prozesuekiko.
d) Informazioko teknologiak eta komunikabideak erabiltzea ikasteko eta jakintza berriak
eskuratzeko prozesuan, betiere, hartutako eta sortutako mezuekiko ikuspegi kritikoa izanda.
e) Arte-sorkuntza ulertzea, ezagutzea eta balioestea; arte-hizkuntzaren mezu zuzenak eta
iradokitakoak identifikatzea eta ikuspegi kritikoz aztertzea; eta arte-adierazpenez eta -obrez
gozatzeko ahalmena, sentikortasun estetikoa eta sormena garatzea, eta arte-hizkuntzak erabiltzea
gauzak adierazteko eta komunikatzeko.
f) Hitzezko hizkuntza eta arte-, matematika- eta zientzia-hizkuntzak interpretatzea eta modu
aktiboan eta kritikoan erabiltzea, komunikazio-ekintza zehatzak egiteko, azalpenak eta arrazoiak
emateko, eta norberaren, gizartearen eta izadiaren errealitatea egoki irudikatzeko.
4.– Elkarrekin bizitzen ikastea:
a) Talde-jarduerak planifikatzen eta egiten laguntzea, eta, berariaz, bizikidetza-arauak eta
demokratikoki ezartzen diren gainerako arauak ezagutzea eta betetzea, norberaren helburuak eta
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interesak taldeko gainerako kideenekin uztartuz, norberarenak ez diren ikuspegiak errespetatuz,
elkarrizketa landuz eta norberari dagozkion ardurak hartuz. Hori guztia giza eskubideak
errespetatuz egin behar dute ikasleek, herritar aktiboa izateko prestatuz.
b) Auziak prebenitzeko eta haiek modu baketsuan konpontzeko trebetasunak eskuratzea;
esaterako, entzute aktiboa, enpatia, asertibitatea, emozioen erregulazioa eta kontrola, eta
negoziazioa eta bitartekaritza. Horien xedea ikasleak lankide-giroko testuinguru batean bizitzea
da, hala nola eskolan, familian, etxean eta ikasleak bizikide dituen gizarte-taldeetan.
c) Ikasleak arduraz onartzea bere betebeharrak eta zer eskubide dituen jakitea eta horiek
erabiltzea, gainerako pertsonak errespetatuz. Ez onartzea jaiotzagatik, arrazagatik, sexuagatik,
erlijioagatik, iritziagatik eta bestelako ezaugarri indibidual edo sozialengatik egiten diren
diskriminazioak. Tolerantea izatea eta lankidetza- eta elkartasun-jarrerak izatea pertsonekiko eta
taldeekiko.
d) Gizarteko arauak eta ohiturak betetzea pertsonekin harremanak izatean eta gizarte-jardueretan
parte hartzean; besteak beste, bide-hezkuntzako arauak eta nork bere burua babesteko
hezkuntzari dagozkionak. Errespetuzko jarrerak izatea, trafiko-istripuak eta bestelako istripuak
prebenitzeko.
e) Sexuen arteko diferentziak eta pertsona guztien arteko eskubide-eta aukera-berdintasuna
balioestea eta errespetatzea, eta, horrekin batera, gizonak nahiz emakumeak diskriminatzea
eragin dezaketen estereotipoak baztertzea.
f) Euskal herritartzat izatea norberaren burua, kultura askotariko ingurunean, eta balioa ematea
euskal hizkuntza eta kulturari edota norberak berezko eta erreferentziazko dituenei; hala,
ikasleak, identitate anizkunei erreparatuta, nortasun propio bat eraiki behar du, modu
inklusiboan. Horrek guztiak erreferentziazko marko komun bat eraikitzeko bide eman behar du,
pertsonen arteko diferentziak errespetatu eta bizikidetza erraztuko duena.
g) Euskal Herriko kulturaren eta historiaren oinarrizko alderdiak eta arte- eta kultura-ondarea
ezagutzea, balioestea eta errespetatzea, eta xede horiek betetzea gainerako kultura eta
gizarteekiko. Kultura eta sozietateen funtzionamenduko mekanismoak eta balioak aztertzea,
batik bat, herritarren eskubideei eta betebeharrei dagozkienak, haiek ikuspegi kritikoz aintzat
hartzeko eta haiekiko iritzi eta irizpide pertsonalak izateko.
5.– Ikaslearen giza alderdiak garatzen ikastea:
a) Bizi-ibilbidea gainerako pertsonekin batera eraikitzen duen subjektu autonomotzat ikustea
norberaren burua, eta pertsonek ekintzak zer irizpide eta baliori jarraituz egiten dituzten jakitea.
Kritikoa eta arduratsua izatea norberaren buruarekin eta gainerako pertsonekin, norberaren
garapen osoa, gizartearen garapena eta izadiarekiko oreka lortzeko.
b) Autoestimua eta gaitasun emozionalak lantzea eta horiek adieraztea nortasunaren esparru
guztietan eta gainerako pertsonekiko harremanetan; betiere, indarkeria eta aurreiritziak alde
batera utzita.
c) Ikasleak modu egokian ikustea bere burua eta bere ezaugarriak eta aukerak, jarduerak
autonomiaz eta orekaz egitea, eta balioa ematea helburuak lortzeko esfortzuari eta zailtasunak
gainditzen joateari.
6.– Egiten eta ekiten ikastea:
a) Izaera ekintzailea garatzea, norberarenganako konfiantza-jarreren, partaidetzaren, sen
kritikoaren eta ekimen pertsonalaren bidez, eta konpromisoa hartzea plangintzak egitea eta
erabakiak nahiz ardurak hartzea eskatzen duten proiektuekin.
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b) Norberaren jarrerak identifikatzea eta ikasteko nahiz lan egiteko aukeren alderdi onak eta
txarrak balioestea, norberaren proiektu akademikoa eta profesionala zehazteko, ikuspegi
errealista batetik eta norberaren gaitasun eta balioekin bat etorrita.

8. Zergatik da interesgarria konpetentzien bidezko planteamendua?
Enpresen munduan hasi zen erabiltzen konpetentzia kontzeptua XX. mendearen
azken laurdenean, eta geroztik beste esparru batzuetara ere igaro da, besteak beste
irakaskuntzaren esparruan lanbide-heziketaren esparrura, eta hartatik, azkenik,
gainerako irakaskuntza sistema guztira. Poliki-poliki hainbat herrialdetan saiatzen dira
definitzen zein diren oinarrizko konpetentziak, eta programak eta curriculumak ere
konpetentzien arabera agertzen dira, norabidea delarik gehiago azpimarratzea jakintzen
erabilera praktikoa —hots, jakintzak testuinguru konkretuetan eta desberdinetan
aplikatzea—. Bestela esanda: inportantea da, zalantzarik gabe, jakite hutsa, kontzeptuak
ulertzea eta datuak gogoan izatea, baina jendartearen etorkizunari begira inportantea da
aldi berean jakintza hori zertarako erabil daitekeen aztertzea eta jakintza bizitzan
aplikatzeko trebetasuna lantzea. Betiere gogoan edukirik, hirugarren osagai gisa,
jakintzaren eta trebetasunen erabilera ekintzailearen jarreraren araberakoa izanen dela
eta hark dituen balioek zehaztuko dutela azken batean haren jokaera.
Irakaskuntzaren helburuak, ordea, sarritan planteatu izan dira jakintzen (jakintza
“akademiko teorikoen”) pilatze gisa, ikasleak hurrengo ikasmailara igarotzeko egin
beharreko bide gisa; azken urratsa zen unibertsitatera sartzea. Ohikoa izan dugun
jardunbide horren arabera jakintza gaika antolatuta dago, gai bakoitza besteetatik
bereizirik. “Jakite huts”ari ematen zaio lehen mailako garrantzia, jakitearen aplikazioari
baino areago. Ondorioz, gauza anitz “badakigu”, eskolan ikasi bezala errepikatzeko gai
gara, baina askotan ez dugu jakintza horren aplikazioaz hausnartu. Hezkuntza-sistemako
maila bakoitzean ikasleak hurrengora pasatzeko prestakuntza jasotzen du, eduki
akademikoei dagokienez (hezkuntza-sistemaren funtzio propedeutikoa): horrela, Haur
Hezkuntzak prestatu behar du ikaslea Lehen Hezkuntzara igarotzeko; Lehen
Hezkuntzak Bigarren Hezkuntzarako zubia izan behar du; Bigarren Hezkuntzaren
helburua da unibertsitatera sartzeko hautaprobak gainditzea. Eta ibilbide zorrozki
akademiko horretan eskatzen diren jakintzak erdietsi ezean ikaslea hezkuntza-sistematik
kanpora atera ohi da edo bazter-bidera “kondenatzen” (hezkuntza-sistemaren funtzio
selektiboa edo hautatzailea). Jardun mota horretan eskolan neurri handi batean jakintza
abstraktuak edo teorikoak jasotzen dira, sarritan buruz ikasiak, eta erakunde horretan
ikasten denaren zati handi batek nekez balio du egiazko bizitzan aplikatzeko.
Aldi berean, ordea, maila bakoitzean ez da nabarmentzen zenbat ikasi duen
ikasle batek edo nolako maila edo konpetentzia lortu duen bizitzaren atal desberdinetan
eraginkorki aritzeko. Izan ere, bizitzak dimentsio bat baino gehiago ditu, eta pertsona
bakoitza denetan garatzen ahal da. Are gehiago: pentsatzekoa da pertsona bakoitzak
hobeto gara ditzakeela eta garatuko dituela atal batzuk besteak baino, berezko
jarrerarengatik edo ingurumenaren eraginez edo biengatik aldi berean. Bizitzaren
dimentsio horiek jaso nahi dira konpetentzia desberdinen formulazioaren bidez. Beraz,
garrantzitsua izanen da ea ikasleak hizkuntza zuzen eta egoki erabiltzen duen edo
matematikako kontzeptuak ongi aplikatzen dituen bizitzan, baina beste galdera batzuei
erantzuteko ere eskolak zeresana izan behar du. Esate baterako: Ikaslea bere osasunaz
arduratzen da? Ingurumena zaintzeko jarrera du? Zenbateko trebetasuna eta jarrera du
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ikasten ikasteko, ikasten segitzeko? Teknologia berrietan zer moduz defenditzen da?
Iritzi kritikoa garatua du? Jendearen eskubideak zer eta zein diren badaki?
Sentiberatasun artistikoa garatua du? Nolako autokontzeptua du? Harremanak ondo
eratzen ditu kideekin eta lagunekin?…
Jakite teoriko huts isolatuan oinarrituriko planteamenduaren ordez, konpetentzia
kontzeptua erabilita, begien bistara ekarri nahi da trebetasunak eta jakintzak eta jarrerak
integratzeko zereginak garrantzi handia duela. Lanbiderako (eta, oro har, bizitzarako)
prestakuntza-garaian ere gogoan eduki behar dira dimentsio guztiak (jakitea, egiten
jakitea eta izatea), eta dimentsio horiek integratuta jokatzen dela munduan. Horretarako
da baliozkoa konpetentzia kontzeptua, hiru dimentsio horiek batera integratu beharra
seinalatzen baitu.
Bestalde, hezkuntza-sistemak izan ohi duen funtzio selektibo edo hautatzailearen
tokian (goian aipatua) funtzio orientatzailea izan dezake konpetentzien araberako
planteamenduak.
Esan dugu irakasmaila bakoitzak, bizitzarako prestatu beharrean, gehiago jotzen
zuela hurrengo ikasmailara igarotzeko prestatzera; alabaina, orientabide horrekin,
hurrengo ikasmailara ezin igaroz gertatzen direnak ikasdenbora galdu egiten dute neurri
handi batean, eskolak izan litzakeen beste helburu batzuk bazterrera gelditzen baitira.
Aldiz, oinarrizko konpetentziak zein diren adierazteak eta eskolak horiek lortzen
lagundu behar duela argiro formulatzeak berak balio du gogorarazteko eskolak ere
irakatsi behar duela bizitzan jarduten, oro har, eta ez bakarrik hurrengo ikasmailara
pasatzeko jakintzak transmititzen. Horrela, helburu bakar bati begira ez, baizik eta
ikaslea bizitzako atal desberdinetan eraginkorki jarduteko prestatzen ariko da eskola.
Eta eskola horrek aukera hobea eskainiko dio ikasten ari denari bere proiektu pertsonal
berezia garatzeko, bizitzaren jardun-atal honetan edo hartan. Izan ere, kontuan hartu
behar da eskolak garatu behar dituen konpetentziak esparru desberdinetakoak direla,
ikaslearen osoko garapenak atal desberdinak hartzen baititu barrenean.14

9. Zer abantaila dakarke konpetentzien ikuspegiak?
Konpetentzien bidezko ikuskerak eta antolamenduak balio du lehenagoko
planteamenduetan ageri ziren hutsune batzuk konpontzeko. Hutsune horien artean
honako hauek aipa daitezke:
•

•
14

Jakintza burutuak, amaituak transmititu nahi ziren hezkuntzaren bidez,
kontuan hartu gabe haietara iristeko prozesuen nolakoa; prozesuen izaeraz
ohartzea eta haiek lantzea garrantzitsua da jendartea aldakorra denean
(oraingo gurea halakoa da eta etorkizunean ezaugarri hori areagotuko dela
aurreikusten da), jakintza amaituak atzeratuta gelditzen baitira eta, beraz,
muina “ikasten ikastea” baita.
Diziplinen arteko loturak urriegiak izan dira jakintza-arloen artean.

EAEko curriculumak 5 ardatz bereizten ditu: maila pertsonala, familiakoa, soziokulturala, akademikoa
eta profesionala. Beste banaketa batzuk ere egiten dira; adibidez: esparru soziala, interpertsonala edo
pertsonartekoa, pertsonala eta profesionala (Zabala & Arnau, 2007).
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•
•

Irakasleen arteko lankidetza txikiegia izan da.
Ebaluazio-sistemak autoritarioak, zurrunak eta pertinentzia/egokitasun
txikikoak izan dira.

Konpetentzien bidezko planteamenduak dituen alde on batzuk, berriz, honako
hauek dira (Escamilla, 2008):
•

•

•

•
•
•

•

•

Konpetentziaren kontzeptua lotua dago ingurunearekin; ingurua analizatu
beharko da eta ikusi behar da zer ingurunetan aplikatuko den (zer abantaila,
zer arazo izan daitekeen toki bakoitzean); horrek berdintasunaren
printzipioari laguntzen ahal dio.
Oinarrizko konpetentziak formulatzeko lehenbiziko lan handia egin behar
izan da bizitzarako garrantzi handikoak diren ikasketak identifikatzen,
hautatzen eta antolatzen; oinarrizko konpetentzien artean ere bada hierarkia
bat: ikasten ikastea eta norbanakoaren ekimena eta ekinzaletasuna dira
garrantzitsuenak.
Tipo desberdineko edukiak integratzen dira konpetentzietan, edo bestela
esanda, konpetentziak jakintza multzoak dira ekintzara orientatuak −“pakete
funtzioanitzekoak” deitzen die Coll-ek (2007)−. Datuak, kontzeptuak,
printzipioak erabiltzen dituzte, hainbat prozedurarekin batean (adierazpena,
galdeketa, arazoak ebaztea…), eta jarrerak eta arauak ere tarteko dira.
Eskolako edukiaren dimentsio desberdinak agerian gelditzen dira.
Konpetentziak formulatzearen bidez kontsentsu batzuetara iristen ari dira
nazioarteko hainbat erakunde eta organismo, eta oinarrizko adostasun horiek
balio dezakete hainbat programa aurrera atzeratzeko.
Konpetentziek balio dute nukleo gisa: erreferentzia izan daitezke hainbat
alor eta gaitako lanetarako, heziketa proiektu desberdinetatik eta ziklo
desberdinetatik.
Konpetentziek talde-lana sustatzen dute eta hartara behartzen dute.
Erreferentzia-nukleo gisa funtzionatzen baitute konpetentziek, irakasleek
elkarrekin hitz egin behar dute, eztabaidatu eta funtsezkoa adostu.
Proiektuak eta baliabideak elkarrekin bana daitezke. Gurasoek ere jakin
behar dute haien berri.
Beste zeregin batzuk egiteko prestakuntza kontuan hartzen dute.
Gaitasunetan eta trebetasunetan konkretatzen baitira, ataza bereziak
ebazteko prestatzen dute, eta ez bakarrik esparru akademikoan. Balio behar
dute identifikatzeko, hautatzeko, ezagutzeko, jakiteko, ulertzeko eta
aplikatzeko bizitzako beste atal batzuetan ere. Konpetentzien bidezko
enfoke batetik eskolan ikasitakotik haratago joatea bultzatu behar da,
erronka berriei aurre egiteko jarrera indartu behar da. Konpetentzia
konplexuenek sormena eta berrikuntza bizkortzen dute.
Trebetasun metakognitiboekin harremanetan daude. Ikasten ikasteko
konpetentziak eskatzen du trebetasun batzuk garatzea, nork bere prozesu eta
produktu kognitiboak ezagutzeko: nola ibiltzen naizen hobekien, non
ditudan zailtasunak, nola gainditzen ditudan… Hainbat konpetentziak
badute lotura ekimenarekin eta autonomia pertsonalarekin, nork bere
ahalbideei eta zailtasunei buruzko hausnarketa egitearekin.
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Amaitzeko, esan dezagun konpetentzien bidezko enfokearekin berdintasun
(ekitate) kontzeptua eta kalitate kontzeptua lotu izan direla (Escamilla, 2008).

10. Zer zailtasun edo arazo etor daiteke konpetentzien ikuspegitik?
Ikuspegi baten arabera arazoa ez da konpetentzien ikuspegia txarra dela baizik
eta hura gaizki ulertzen eta oker aplikatzen dela. Hala ere, arriskuak eta zailtasunak ere
aurreikus daitezke:
a) Konpetentzien bidezko ikuspegiaren sorburua izan da, hain zuzen ere, eduki
akademikoak gehiegitan landu direla modu teorikoan eta atomizatuan. Horren ordez,
berriz, ikuspegi praktikoari garrantzi handiagoa eman nahi zaio. Hala ere, konpetentzien
ikuspegiak ez du esan nahi prozedura hutsetan edo praktika hutsetan zentratu behar
denik: lehenengo eta behin jakin egin behar da, eta ulertu egin behar da.
b) Ikasketa-prozesu guztiak lan praktikoen bidez antolatzea da beste arrisku bat.
Hau da, konpetentzia kontzeptua jarduera praktikoekin gehiegi lotzea. Ez da ahantzi
behar kontzeptuak ere landu behar direla, ez direla baliogabetu behar. Teoria ez da utzi
behar “etxean ikasteko”, eta praktika eskolan egin: batzuetan hala izanen da egokiena
eta beste batzuetan alderantziz.
c) Irakasleen artean adostasun eza gerta daiteke konpetentzien artean zeini eman
lehentasuna eta zer baliabide erabili praktikara eramateko. Adostasuna behar da, ordea,
edukiak ez errepikatzeko eta inork ere lantzen ez duen hutsunerik ez gertatzeko.
Konpetentziak lantzeko beharrezkoa da espezialitate guztietako irakasleen arteko
komunikazioa: jakintzak trukatu behar dira, eta objektiboak izaten saiatu, konpetentzien
lehentasunei dagokienez. Orain arteko jokaera batzuk kendu egin beharko dira,
konpetentzien bidezko planteamenduek on ekar dezaten: irakasleak ez daitezke egon
“nor bere jakintzaren gazteluan”; lankidetzan ari behar dute ikasleei jakintzan gertatzen
diren aldaketen aurrean laguntzeko.
d) Konpetentziak garatzeko orientazioak gaitasuna/kapazitatea bilatzen du
esparru eta testuinguru guztietan egoki jarduteko. Kontua ez da zerbait egiten ikastea eta
hura errepikatzea; konpetentzia operatibo (xehe) batzuk menperatzeak galaraz dezake
konpetentzien ikuspegi globalagoa edo osoagoa: konpetentzien bidezko
planteamenduak eskatzen baitu etengabe mugitzea konpetentzia orokorretatik
berezietara eta haietatik operatiboetara. Konpetente izateak esan nahi du on izatea ikasi
denetik haratago joateko, jasoriko trebetasunetatik abiatuta bide berriak esploratzeko.
e) Curriculumeko elementu guztien definizioa konpetentzietara biltzea da beste
arrisku bat. Curriculuma hainbat osagaik osatzen dute, elkarri lotuak eta elkarren
menekoak (interdependenteak). Oinarrizko konpetentziak erreferentzia globaleko
nukleoak edo guneak dira. Konpetentzia orokorrak, bereziak eta operatiboak helburu
mota batzuk dira, eta haiek garatzeko beharko dira eduki egoki batzuk, eta baita
baliabide metodologiko, pertsonal eta material berariazkoak. Gainera, ikasirakaskuntzako esperientziak egiteko proposamenak beharko dira, eta ebaluatzeko,
berriz, erakusle egokiak, eta horiek jasotzeko eta erregistratzeko balioko duten sistema
bereziak (Escamilla, 2008).

1. Hizkuntza eta gaitasunak

Beste ikuspegi batetik, konpetentzietan oinarrituriko planteamenduari egiten
zaion bestelako kritika orokor bat da hezkuntza antolatu nahi dela jendarte guztia
enpresen interesen menpe jartzeko. Hala ere, konpetentzien araberako planteamenduak
berez inolaz ere ez du iritzi kritikoa isildu nahi edo langile automatak sortu nahi; ez da
ahantzi behar konpetentzien kontzeptuarekin jarrerak ere lehen mailan agertzen direla
eta haiek zaindu behar direla. Jendarteak, beraz, erabaki beharko du zer balio eta
printzipio izanen diren onuragarriak beraren garapen bidezkorako, eta hartarako nahi
diren konpetentziak formulatu.

11. Zein dira oinarrizko konpetentzien ikuspegiaren on-gaitzak?
Ondoko koadro honetan biltzen ditugu elkarren ondoan konpetentzien bidezko
ikuspegitik etor daitezkeen onurak eta aurreikus daitezkeen zailtasunak (Escamilla,
2008):
OINARRIZKO KONPETENTZIAK
Aurreikusi beharreko zailtasunak
 Funtsatu gabeko praktiketara
polarizatzea
 Adostasunik eza lehentasunen edo
bitartekoen gainean
 Praktika itxia arretagune gisa
(ikuspegiaren berezkotasuna, muina
galtzea/bestelakotzea)
 Curriculumeko gainerako osagaien
papera gutxiestea, aintzat ez hartzea
(desestimatzea)

Etor daitezkeen abantailak
 Praktika itxien pragmatismoa eta
instrumentalizazioa gainditzen da
 Eduki mota askotarikoak integratzen
dira
 Lan-marko adostuak
 Hezi-lanaren batera biltzea
(konbergentzia)
 Heziketa-lanaren norabidea zentratzea
 Taldean lan egitea sustatzen du eta
hartara behartzen du
 Aldaketari eta berrikuntzari bulkada
 Trebetasun metakognitiboak sustatzea

12. Zer da Oinarrizko Hezkuntzako curriculumean ageri den hizkuntzakomunikaziorako gaitasuna?
EAEko curriculumaren dekretuak formulatzen eta erakusten ditu zein diren
erkidego horrek ezarri dituen heziketa-asmoak, oinarrizko konpetentzietan biltzen
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direnak. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna (edo konpetentzia) oinarrizko
konpetentzia horietako bat da. Curriculumaren dekretua aztertuz ikas dezakegu nola
ulertzen den konpetentzia hori EAEn15:
4.– Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.
Gaitasun honen funtsa hizkuntza erabiltzea da, ahozkoa zein idatzizkoa, bai errealitatea adierazi,
interpretatu eta hura ulertzeko egindakoa, bai jakintza eraikitzeko eta komunikatzeko egindakoa,
bai eta pentsamoldea, emozioak eta jarrerak antolatu eta norberak erregulatzeko egindakoa ere.
Gaitasun honi dagozkion jakintzek, trebetasunek eta jarrerek bide ematen dute pentsamenduak,
emozioak, bizipenak eta iritziak adierazteko, elkarrizketan aritzeko eta iritzi kritikoak eta etikoak
osatzeko, ideiak sortzeko, jakintza egituratzeko, diskurtsoari eta norberaren ekintzei eta egitekoei
koherentzia eta kohesioa emateko, erabakiak hartzeko eta ahozko nahiz idatzizko entzunaldiez,
irakurraldiez nahiz mintzaldiez gozatzeko. Horrek guztiak, gainera, autoestimua eta
norberarenganako konfiantza handitzen laguntzen du.
Komunikatzeko eta elkarrizketan aritzeko, harreman eta lotura eraikitzaileak sortu behar dira
pertsonekin eta ingurunearekin; orobat, kultura berrietara gerturatzea eskatzen du jarduera
horrek, eta, kultura horiek ezagutu ahala, handitu egiten da kultura horiekiko ardura eta
errespetua. Nabarmena da, horrenbestez, bizikidetzarako eta gatazkak konpontzeko
ahalmenarekin erabat loturik dagoela hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.
Entzuteko, azalpenak emateko eta elkarrizketan aritzeko gai izanda, hitzezko harreman nagusien
jabe egiten gara, era bateko eta besteko komunikazio-egoeretan sortutako ahozko mezuak
adierazteko eta ulertzeko gaitasuna eskuratzen dugu, eta komunikazioa testuinguru bakoitzera
egokitzeko ahalmena geureganatzen dugu. Hala, komunikazio-egoera bakoitzerako egokiak
diren ahozko testuak sortzeko, behar bezala eta eraginkortasunez erabili behar dira
hizkuntzakoak diren eta ez diren kodeak eta trebetasunak, eta komunikaziorako harremanek
egoera bakoitzean bete beharreko arauak.
Irakurriz eta idatziz, indartu egiten dira informazioa bilatzeko, biltzeko eta prozesatzeko
trebetasunak; hala, jarduera horiek lagundu egiten dute askotariko asmo komunikatibo edo
sorkuntzakoak dituzten testuak behar bezala ulertzen, sortzen eta erabiltzen. Irakurketak erraztu
egiten du idatzizko hizkuntza erabiltzeko kodea interpretatzeko eta ulertzeko prozesua, eta,
gainera, plazer-, jakituria-eta fantasia-iturri da, eta beste ingurune, hizkuntza eta kultura batzuk
ezagutzeko aukera ematen du. Horrek denak, komunikaziorako gaitasuna mantentzen eta
hobetzen laguntzen du.
Hizkuntza-komunikazioko ekintzetako (elkarrizketa, irakurketa, idazketa, etab.) xedeak eta
helburuak hautatzeko eta aplikatzeko trebetasuna zuzenean dago lotuta gaitasun honen alderdi
nagusiekin; esaterako, norberaren errepresentazio mentalak egitearekin, errealitatea interpretatu
eta ulertzearekin eta norberaren jakintzak eta ekintzak koherentziaz antolatu eta
erregulatzearekin.
Mezuak ulertzea eta komunikatzen jakitea jakintza praktikoak dira, baina hizkuntzari eta haren
erabilera-arauei buruzko ezagutza erreflexiboa eduki behar dute oinarrian, eta horrek berariaz
eskatzen du hizkuntza behaketarako eta azterketarako objektutzat hartzen jakitea. Era askotariko
gizarte-eta kultura-testuinguruetako komunikazio-egoerei egokiak zaizkien diskurtsoak
adierazteko eta interpretatzeko, beharrezkoa da hizkuntza-sistemaren funtzionamendu-arauak eta
hizkuntza-interakzio egokiak izateko estrategiak ezagutzea eta behar bezala aplikatzea.

15

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. 175/2007 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia
Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoa. Helbide honetan ikusgai:
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/ver_e?CMD=VERDOC&BASE=B03N&DOCN=000000441&CONF=/config/k54/bopv_e.cnf

1. Hizkuntza eta gaitasunak

Gaitasun hori eskuratzeko, hauek ezagutu behar dira: hizkuntzarekin lotutako gizarte-ohiturak,
hizkuntzaren kultura-balio eta -alderdiak, eta hizkuntzak testuinguruaren eta komunikazioasmoaren arabera har ditzakeen aldaerak. Ahalmen hauek ere izan behar dira: beste pertsona
batzuen egoeran jartzeko ahalmen enpatikoa; norberarenak ez bezalako iritziak sentikortasunez
eta ikuspegi kritikoz irakurtzeko, entzuteko, aztertzeko eta aintzat hartzeko ahalmena; norberaren
ideiak eta emozioak funtsean eta formaz egoki adierazteko ahalmena, eta kritika eraikitzaileak
onartzeko eta egiteko ahalmena.
Atzerriko hizkuntzen komunikazio-gaitasunari dagozkion jakintza eta formalizazioa –batik bat,
idatzizkoa– bestelako maila batean kokatzen dira, eta hizkuntza horietakoren batean
komunikatzeko ahalmena izatea eskatzen dute. Hizkuntza horiek jakinda, aberastu egiten dira
gizarte-harremanak eta norberak berezkoak ez dituen testuinguruetan mugitzeko ahalmena
eskuratzen da. Atzerriko ikasleen atzerri-hizkuntzen kasuan ere, hizkuntza horiei eutsita, bultzatu
eta aberastu egiten da hizkuntza anitzeko inguruneen dibertsitatea. Horrekin batera, jokabide
horiek eskura jartzen dituzte informazio-, komunikazio-eta ikasketa-iturri ugari eta askotarikoak.
Laburbilduz, derrigorrezko eskolaldiaren amaieran hizkuntzarako gaitasuna behar bezala
eskuratua izateko, ahozko eta idatzizko hizkuntza menderatu behar da era bateko eta besteko
testuinguruetan, eta atzerriko, gutxienez, hizkuntza baten erabilera funtzionala izan.

Nafarroan hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna nola azaltzen den, helbide
honetan ikus daiteke:
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29416
Eta oinarrizko gaitasun horretaz Espainiako legedian egiten den esplikazioa,
berriz honako honetan:
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/08/pdfs/A43053-43102.pdf

13. Zer da hizkuntza-gaitasuna?
Chomsky-k eraturiko gramatika sortzaileak bereizten ditu hiztunaren gaitasuna
eta ariketa. Gaitasuna (en.: competence) da hiztunak burmuinean dituen arauen
multzoa, hizkuntza horren gaineko kontrola osatzen duena eta hiztunari balio diona
hizkuntza horretan esaten diren esaldiak ezagutu eta balioesteko; hizkuntza-arauen
multzoak osatzen du hiztunaren hizkuntza-jakinduria eta haren bidez ekoizten ditu
perpaus zuzenak eta ulertzen ahal du infinitu esaldi. Ariketa, berriz, hiztunak hitz egiten
duenean egiazki ateratzen dituen esaldiak dira, beren ezaugarri guztiekin (en.:
performance). Bestela esanda: hiztunak hizkuntzaz duen ezaguerari gaitasun esango
zaio, eta hiztun bakoitza bere gaitasun horretaz baliatze zehatzari, berriz, ariketa
(Goenaga, 1980)16.
Komunikazioaren ikuspuntutik azterturik, berriz, beste esanahi bat hartzen du
hizkuntza-gaitasunak. Komunikazioan beharrezkoak diren eta hiztunak baliatzen dituen
beste gaitasun batzuekin harremanetan den gaitasun bat da, eta beste gaitasun batzuekin
duen harremana formula honen bidez adierazi izan da:

16

Hizkuntza-gaitasuna eta gramatika-gaitasuna, zentzu horretan, batzuetan berdintzat jotzen dira.
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Hizkuntza-gaitasuna
+
gaitasun
psikofisiologikoak = komunikazio-gaitasuna.

estrategikoa

+

mekanismo

Ekuazio horretan hizkuntza-gaitasuna, zabalagoa den komunikazio-gaitasunaren
zati bat da, eta aldi berean bi azpigaitasun ditu: antolamendu-gaitasuna eta gaitasun
pragmatikoa. Antolamendu-gaitasunaren barrenean dira gramatika-gaitasuna (hiztegia,
morfologia, sintaxia, fonologia) eta testu-gaitasuna (kohesioa, antolamendu erretorikoa).
Gaitasun pragmatikoaren azpigaitasunak dira gaitasun ilokutiboa eta gaitasun
soziolinguistikoa (Bachman, 1990; in Ruiz Bikandi, 2009).17

14. Zer da komunikazio-gaitasuna?
Chomskyren hizkuntza-gaitasunari kontrajarririk Hymes-ek proposatu zuen
kontzeptu hau XX. mendeko hirurogeiko hamarkadan, adierazteko gramatikaz gainera
beste zerbait ere jakin behar dela hizkuntza zuzen edo egoki erabiltzeko, besteak beste
egoera guztietan ez baita egokia erregistro bera erabiltzea. Hortaz, hiztun konpetenteak
hizkuntza-osagai orotarikoak aukeratuko ditu komunikazio-egoera bakoitzean, norekin
ari den eta zertaz, zer testuingurutan, etc.
Gramatika-gaitasunaren bidez hiztunak, mezu bat transmititu nahi duelarik,
jakinen du hizkuntzako hitz batzuk hautatzen, haiek nola ahoskatu behar diren, eta zer
arau sintaktikoren arabera lotu behar diren elkarrekin. Baina komunikazio-gaitasuna
hori baino gehiago da. Jaiotzetiko hiztunak (native speaker) badaki orobat bere esanbeharrak egokitzen komunikazio-egoeraren arabera; mezua transmititzeko orduan,
komunikazio-jarduneko beste ezaugarri batzuek ere eragiten dute: nor norekin ari den,
zertaz, zer asmorekin,… Faktore horiek ere badute zerikusia komunikazio-saioaren
nolakoa zehazteko. Hizkuntzaren erabilerari buruzko jakite horri konpetentzia
pragmatiko esaten zaio.
Konpetentzia batzuek elkarrekin duten erlazioa ikustea argigarria izan daiteke
bakoitzaren posizio erlatiboaz ohartzeko. Ildo horretan, ekuazio hau erakutsi izan da:
Hizkuntza-gaitasuna + Gaitasun pragmatikoa = Komunikazio-gaitasuna
Beste erlazio batzuk ere planteatu izan dira, esate baterako ondoko hau (Lyle F.
Bachman, 1990):
Hizkuntza-gaitasuna
+
Gaitasun
psikofisiologikoak = Komunikazio-gaitasuna

estrategikoa

+

Mekanismo

Azken formula horretako hizkuntza-gaitasuna aurreko eredukoa baino zabalagoa
da, eta bere barrenean bi azpigaitasun ditu: antolamendu-gaitasuna eta gaitasun
pragmatikoa. Antolamendu-gaitasunaren azpigaitasunak, berriz, gramatika-gaitasuna eta
testu-gaitasuna dira; eta gaitasun pragmatikoaren azpigaitasunak, berriz, gaitasun
ilokutiboa eta gaitasun soziolinguistikoa (Ruiz Bikandi, 2009).
17

Puntu honen osagarri, ikus Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratua
(http://www.habe.org/pdf/erreferentzi_markoa.pdf), eta komunikazio-gaitasunari eta gramatikagaitasunari eskainiriko puntuak

1. Hizkuntza eta gaitasunak

Komunikazio-konpetentziak bere baitan
hartzen ditu jende-arteko
komunikazioak behar dituen elementu hitzezko eta hitzez besteko guztiak, eta baita
haiek nola erabili modu egokian egoera desberdinetan. Definizio batzuen bidez saiatuko
gara kontzeptuaren edukia mugatzera.
Gumperz eta Hymes-ek (1972) diote komunikazio-konpetentzia dela hiztun
batek jakin behar duena modu eraginkorrean komunikatzeko, sozialki esanguratsuak
diren testuinguruetan. Ekiteko trebetasuna da. Desberdindu nahi da zer dakien hiztunak
eta nola jokatzen den, ez baita gauza bera. Komunikazio-konpetentzia aztertzen dutenek
hiztunak tratatzen dituzte erkidego batzuetako kide gisa, rol batzuk jokatzen dituztenak,
eta haien hizkuntza-erabilera azaltzen saiatzen dira, autoidentifikatzeko eta haien
jardunak gidatzeko (Calsamiglia & Tusón, 1999).
Gumperzek honela definitzen du komunikazio-konpetentzia: “jakitea,
elkarrizketako kooperazioa sortzeko eta hari eusteko, hiztunek oro har eduki behar
dituzten konbentzio linguistiko eta komunikatiboak”, eta hartan sartzen ditu gramatikari
buruzko jakintzak eta baita testuinguruari dagozkionak ere.
Komunikazio-konpetentziak berekin dakar ez bakarrik hizkuntza-kodea jakitea,
baizik eta jakitea zer esan nori eta nola esan modu egokian edozein egoeratan. Badu
zerikusia hiztunei suposatzen zaien jakintza sozial eta kulturalarekin, bide ematen diena
hizkuntza-formak erabiltzeko eta interpretatzeko. Hartan sartzen dira nork hitz egin
dezakeen eta nork ez testuinguru jakinetan, noiz hitz egin daitekeen eta noiz egon behar
den isilik, nori hitz egiten ahal zaion, nola mintzatu behar den estatus eta rol bateko eta
besteko pertsonei, zer portaera ez-hitzezko diren egokiak testuinguru bakoitzean, zein
diren hitza hartzeko ohiko moduak (errutinak) elkarrizketa edo solasaldi batean, nola
galdetu eta eman informazioa, nola eskatu, nola eskaini edo errefusatu laguntza edo
kolaborazioa, nola agindu, nola ezarri diziplina, etc. Hau da: hizkuntzaren erabilerak
inplikatzen duen guztia testuinguru sozial jakin batean.
Oro har, esan daiteke komunikazio-konpetentzia dela hiztun batek beretu dituen
jakintzak eta trebetasunak orotariko komunikazio-egoerei arrakastaz edo
eraginkortasunez aurre egiteko.
Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuak, berriz, beste modu
batean deskribatzen du komunikazio-gaitasuna.18 Hartan, komunikazio-gaitasunaren
osagaiak dira hizkuntza-gaitasuna, gaitasun soziolinguistikoa eta gaitasun pragmatikoa,
eta horietako bakoitzak beste gaitasun batzuk ditu osagai gisa.
Horrela, hizkuntza gaitasunaren osagarriak honako “azpigaitasun” hauek dira:
gaitasun lexikoa, semantikoa, fonologikoa, ortografikoa eta ortoepikoa (forma idatzitik
abiatuta hitz bat zuzen ahoskatzeko gaitasuna); gaitasun soziolinguistikoaren bidez,
berriz, honako alderdi hauek hartzen dira aintzat: gizarte-harremanen adierazle
linguistikoak,
adeitasun-arauak,
herri-jakintzaren
adierazpenak,
erregistrodesberdintasuna, eta dialektoa eta azentua; eta gaitasun pragmatikoa, azkenik, gaitasun
hauek ditu osagai: diskurtso-gaitasuna eta gaitasun funtzionala.

18

Helbide honetan ikus daiteke testu osoa: http://www.habe.org/pdf/erreferentzi_markoa.pdf.
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15. Zer da gaitasun/konpetentzia pragmatikoa?
Pragmatika da semiotikaren eta hizkuntzalaritzaren adar bat, hizkuntza egoki
erabiltzeko behar diren jakintzak eta trebetasunak aztertzen dituena; hizkuntza-zeinuak
aztertzen ditu, baina betiere hiztunek zeinu horiek jendartean nola erabiltzen dituzten:
egoerak, mintzaideen rolak, nahiak, aurre-suposizioak edo ustekizunak, eta abar.
Beraz, gaitasun pragmatikoaren bidez hiztunak komunikazioa gauzatzen du
hartarako kontuan harturik, alde batetik, zeinuek beren erreferenteekin dituzten
harremanak (hau da, nolabait esateko, testuingururik batere ez balitz hitzek “hotzhotzean” esan nahiko luketena), baina bestetik baita erlazio pragmatikoak ere. Erlazio
pragmatikoan alde batetik hizkuntza-sistema dugu eta bestetik komunikazio-gertakarian
esku hartzen duten mintzaideak (interlokutoreak) eta komunikazio-testuingurua, denak
elkarri lotuak eta kontuan hartu beharrak.
Gaitasun pragmatikoa horixe da: hizkuntzaz beraz gainerako jakite horiek denak,
hiztun ideial batek barneratuak dituenak, eta modu eraginkorrean komunikatzeko behar
direnak.
Hala ere, autore guztiek ez dute kontzeptu bera erabiltzen. Bachman-en ereduan
gaitasun pragmatikoa eta antolamendu-gaitasuna dira hizkuntzaren gaitasunaren bi
osagaiak (komunikazio-gaitasunaren baliokidetzat jo daiteke Bachmanen hizkuntzaren
gaitasuna). Eredu horretan gaitasun pragmatikoak ere bi osagai ditu: gaitasun ilokutiboa
eta gaitasun soziolinguistikoa. Gaitasun ilokutiboan sartzen dira funtzio ideatiboak,
manipulatiboak, heuristikoak eta imajinatiboak. Gaitasun soziolinguistikoak, berriz,
honako osagai hauek ditu: dialektoaren eta aldaeraren aurreko sentiberatasuna,
erregistroen aurreko sentiberatasuna, naturaltasunaren aurreko sentiberatasuna, eta
kultura-erreferentziak eta irudi erretorikoak19.
Beste egitura bat erakusten du Europako Kontseiluaren Hizkuntzen Europako
Erreferentzia Marko Bateratuak. Dokumentu horren arabera, gaitasun pragmatikoa
komunikazio-gaitasunaren osagai bat da, eta beste biak dira gaitasun linguistikoa eta
gaitasun soziolinguistikoa. Gaitasun pragmatikoaren osagaiak, berriz, diskurtsogaitasuna eta gaitasun funtzionala dira:

19

Ikus irudi argigarria, in Ruiz Bikandi, 2009.
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Komunikazio-gaitasuna

Gaitasun
linguistikoak

Gaitasun
soziolinguistiko
a

Gaitasun
pragmatikoak

Gaitasun pragmatikoak

Diskurtsogaitasuna

Gaitasun
funtzionala

16. Zer osagai ditu komunikazio-gaitasunak edo -konpetentziak?
Jende-komunikazioan anitz osagai sartzen dira jokoan eta haien arteko loturak
eta antolamendua azaltzeko hainbat saio izan dira. Komunikazio-gaitasun kontzeptua
bera ere aldatu eta garatu da denboraren joanean, Hymes-ek lehenbizikoz formulatu
zuenetik. Ez dago adostasunik gaitasunaren definizioan egileen artean eta hortaz,
hainbat iritzi daude haren osagaiak zein diren ere. Horietako batzuk ikus daitezke
komunikazio-gaitasunari eskainiriko galderan.
Onarpen-maila polita duen ikuspuntu baten arabera, komunikazio-konpetentzian
honako osagai hauek sartzen dira: gramatika-gaitasuna, gaitasun soziolinguistikoa,
gaitasun estrategikoa eta gaitasun diskurtsiboa. Beraz, ekuazio hau genuke:
Komunikazio-gaitasuna
=
Gramatika-gaitasuna
soziolinguistikoa + Gaitasun estrategikoa + Diskurtso-gaitasuna

+

Gaitasun

Koadro horretan erakusten dira osagai horiek (in Ruiz Bikandi, 2009)20:

20

Canale eta Swain-en arabera; gero, Canale-k berritua, 1983; Ruiz Bikandik bildua, 2009.
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KOMUNIKAZIO-GAITASUNA

Gramatikagaitasuna

Gaitasun
soziolinguistikoa

Gaitasun
estrategikoa

Berbaldigaitasuna*

Ikus bedi, orobat, Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuak
proposatzen duen egitura desberdina21:
Gaitasun linguistikoak
Komunikazio-gaitasuna

Gaitasun soziolinguistikoa
Gaitasun pragmatikoak

17. Zer da hiztunaren gramatika-gaitasuna?
Hiztun batek zenbateraino dakizkien hizkuntza horretako arau fonologikoak,
morfologikoak, sintaktikoak eta esaldiak osatzeko behar dituen arau guztiak, hainbateko
gramatika-gaitasuna izanen du. Gramatika-gaitasunaren bidez hiztunak badaki zein
esaldi den zuzena eta zein okerra. Gaitasun horren bidez euskaldunak badaki Ni egin dut
hori ez dela zuzena, eta bai Nik egin dut hori. Orobat ezagutzen du kintrifiloka ez dela
euskarazko hitza; edo baita soinu batzuk ez direla euskarazkoak, beste hizkuntza
batzuetan existitzen baldin badira ere (adibidez, ingelesezko /ə/).
Esan den bezala, gramatika-gaitasunaren bidez ezagutzen du hiztunak, beraz,
perpaus bat zuzena den edo ez den. Baina gaitasun horrek ez digu esplikatzen martxa
ederra! bezalako esapide batek testuinguru batzuetan ez duela esan nahi abiadura onean
doala ibilgailu bat; testuingurua azterturik aurkitzen dugu hiztunak kexa (edo haserrea,
adibidez) adierazi nahi duela esapide hori erabiltzean.
Gramatika sortzailearen ikuspuntutik hiztun baten gaitasuna22 eta ariketa
desberdintzen badira ere, gure hemengo planteamenduan gramatika-gaitasuna
komunikazio-gaitasunaren zatitzat hartuko dugu (ikus komunikazio-gaitasunari eta
hizkuntza-gaitasunari eskainiriko puntuak).

21

Helbideak: euskaraz: http://www.habe.org/pdf/erreferentzi_markoa.pdf;
ingelesez: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
22
Ingelesez Competence vs performance. Gaitasuna da hiztunaren ahalmena perpaus zuzenak zein diren
bereizteko; ariketa da hiztunaren ariera konkretua, gaitasunaren gauzatze praktikoa (batzuetan gerta
daiteke zuzentasun-arauak ez betetzea ere).
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Gramatika-gaitasuna hizkuntzaren bidezko komunikaziorako gaitasun osoago
baten zatia da; formulazio desberdinen arabera, hizkuntza-gaitasunaren zati bat da edo
komunikazio-gaitasunaren zati (ikus Ruiz Bikandi, 2009), edo baita hizkuntzagaitasunaren (ia) sinonimo ere (esate baterako, ikus bedi Europako Erreferentzia Marko
Bateratuan).

18. Zer da gaitasun soziolinguistikoa?
Komunikazio-saioa arrakastaz egiteko hiztunak ez du aski gramatikagaitasunaren bidez esaldi zuzenak egiten jakitea. Zenbaitetan esaldi batek, berez
gramatikalki zuzena izan arren, ez du “ongi ematen” testuinguru jakin batean. Hori hola
gertatzen da jendartean badirelako konbentzio batzuk hizkuntza erabiltzeko, arau sozial
batzuk, balio dutenak esaldi baten egokitasuna neurtzeko edo balioesteko. Hala, gerta
daiteke funtsean esanahi bera duten bi esaldi, gramatikaren legeak eta arauak ongi
beteta ere, ez izatea baliokideak komunikazio-jardunean.
Bachman-en iritzian (1990) gaitasun soziolinguistikoa gaitasun pragmatikoaren
zati bat da, eta lau atal hartzen ditu: dialektoen edo aldaeren aurreko sentiberatasuna,
erregistroen aurreko sentiberatasuna, naturaltasunarekiko sentiberatasuna, eta kulturaerreferentziak eta hizkera figuratua ulertzeko trebetasuna.
Gaitasun soziolinguistikoari esker hiztunak badaki egokitasunaren parametroa
zaintzen. Aztertuko du norekin ari den (mintzaidearen adina, lanbidea, estatusa,
sexua…), zer formaltasun maila duen edo eman nahi dion jardunari (lagun-giroan ari
da?; lagun gisa tratatu nahi d(it)u mintzaidea(k)?…), non gertatzen ari den harremana
(jendaurrean,
pribatuan,
eskolan,
udaleko
zinegotzien
osoko
bilkuran,
legebiltzarrean…), eta horren arabera erabakiko du hainbat puntu: euskalkia edo
azpieuskalkia erabili edo ez, euskara batu soil eta hotzean egin, hika erabili edo zuka,
hizkera teknikoagoa edo arruntagoa, eta abar.
Konpetentzietan gertatu ohi den bezala, hiztunak gradu jakin bateko
konpetentzia soziolinguistikoa izanen du, eta erabileraren poderioz hura garatzen ahal
du. Zenbat eta konpetentzia soziolinguistiko hori garatuagoa izan, hainbat eta hobekiago
doituko du hiztunak bere hizkuntzaren bidezko jarduna egoeraren ezaugarrietara, eta
beraz komunikazio arrakastatsua izateko ahalbideak handiagoak izanen ditu.
Erreferentzia Marko Bateratuak, berriz, gaitasun soziolinguistikoez (pluralean)
honela dio:
Gaitasun soziolinguistikoak hizkuntzaren erabileraren baldintza soziokulturalei dagozkie.
Gaitasun soziolinguistikoek gizarte-hitzarmenekiko sentiberatasuna dute, kortesiazko arauekiko,
belaunaldi, sexu, klase eta gizarteko taldeen arteko harremanen arauekiko; eta komunitatearen
funtzionamenduan funtsezkoak diren oinarrizko errituen kode linguistikoarekiko sentiberatasuna
dute, eta, horren ondorioz, eragin handia dute kultura desberdinetako kideen arteko komunikazio
linguistikoan, sarritan horretaz ohartu ere egiten ez garen arren.

Eta geroko beste puntu batean zehazten du gaitasun soziolinguistikoaren
esparrua:
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Gaitasun soziolinguistikoak hizkuntzaren erabileraren alderdi soziala menderatzeko behar diren
ezagutzak eta trebetasunak hartzen ditu bere baitan. Gaitasun soziokulturalari buruz esandakoak
gogora ekarrita, hizkuntza gertaera soziokulturala denez, gaitasun soziolinguistikorako ere
baliagarria da Erreferentzi Markoan arlo horri buruz esaten den ia guztia. Hizkuntzaren
erabilerarekin lotura espezifikoa duten eta beste inon aztertzen ez diren alderdiak aztertuko dira
hemen: gizarte-harremanen adierazle linguistikoak, adeitasun-arauak, herri-jakintzaren
23
adierazpenak, erregistro-desberdintasunak, dialektoa eta azentua.

19. Zer da gaitasun estrategikoa?
“Hizkuntza manipulatzeko trebetasuna da, komunikazioan lortu nahi diren
helburuak lortzeko” (Ruiz Bikandi, 2009). Haren bidez, komunikazio arrakastatsua egin
nahian, hitzezko mekanismoak eta ez-hitzezkoak erabilita, hiztunak bere baliabideei
etekinik hoberena ateratzen die komunikazio eraginkorra egiteko, edo, beste gaitasun
batzuetan izan litzakeen hutsak edo eskasiak gainditzen edo gutxienez estaltzen ahal
ditu (esate baterako, 2H ikasteko prozesuan).
Gaitasun horren barrenean ulertze-estrategiak eta adierazte-estrategiak bereiz
daitezke (Ruiz Bikandi, 2009:106). Adierazte-estrategien artean, besteak beste, honako
hauek aipa daitezke: itzulinguruak (perifrasiak) erabiltzea; hitz bat ezagutzen ez eta
gutxi gorabeherako terminoak erabiltzea; mimika edo marrazkiak baliatzea; 1Hko
hitzak sartzea 2Hko jardunean; gaia aldatzea; laguntza eskatzea, eta abar. Ulertzeestrategietan, berriz, dedukzioa eta inferentzia aipa daitezke.

20. Zer da diskurtso-gaitasuna?
Diskurtso-gaitasuna diskurtsoak (berbaldiak) ulertzeko eta eratzeko gaitasuna
da. Soinuak artikulatuz hitzak ahoskatzen dira; hitzak artikulatuz eta elkarri josiz
perpausak eratzen dira; perpausak artikulatuz testuak eta diskurtsoak eraikitzen dira.
Perpaus gramatikalak egiteko eta ulertzeko gaitasunaz gainera, perpausen
konbinazioaren bidez eratzen den testuak koherentzia eta kohesioa izan behar ditu (ikus
koherentziari eta kohesioari eskainiriko galdera-erantzunak). Diskurtsoa egoki ulertzeko
eta eratzeko, hiztunak jakin behar du ideiak testu batean antolatzeko ohiko formulak
zein diren hizkuntza batean, gai berri bat nola sartu edo gaiaz aldatzeko zer baliabide
dituen hizkuntza bakoitzean, eta kontuan hartu behar du testu-genero bakoitzak bere
ezaugarri linguistikoak dituela.
Horiek denek osatzen dute hiztunaren diskurtso-gaitasuna edo berbaldigaitasuna.
Gaitasun horren eskema bat aurkezten du Ruiz Bikandik (2009), hartan
integratzen dituela beste gaitasun batzuk, munduaren ezagutza ere kontuan hartuta.
Eskema horren arabera, diskurtso-gaitasunaren osagaiak hauek dira: gramatika eta testu-

23

Helbideak: http://www.habe.org/pdf/erreferentzi_markoa.pdf

1. Hizkuntza eta gaitasunak

gaitasuna, gaitasun estrategikoa, gaitasun pragmatikoa eta munduaren ezagutza. Ikus
koadro hau:

Munduaren
ezagutza

Gaitasun
estrategikoa
Gramatikaeta
testu-gaitasuna

Gaitasun
pragmatikoa

BERBALDI-GAITASUNA

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuan, berriz, diskurtsogaitasuna gaitasun pragmatikoen artean sartzen da. Gaitasun horren bidez hiztuna on da
diskurtsoa gidatzeko eta egituratzeko, perpaus-hurrenkerak koherenteki ordenatzeko, eta
testua antolatzeko, erkidego baten ohiko prozedurak baliatuta (historiak kontatzeko,
argudioak eraikitzeko, testu idatziak paragrafoetan jartzeko).
Diskurtso-gaitasuna ebaluatzeko lau irizpide aipatzen dira: malgutasuna
komunikazioa gertatzen den situazioaren zertzeladen aurrean, hitz egiteko txandak
kudeatzea, gaia garatzeko gaitasuna, eta, azkenik, sortzen dituen ahozko eta idatzizko
testuen kohesio-koherentziak.
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2. DISKURTSOA ETA TESTUA

AURKEZPENA
Hizkuntzaren
ikas-irakaskuntzan
kontuan
hartzekoak
izaten
dira
hizkuntzalaritzak bere eskola edo korronte desberdinen bidez egiten dituen ekarpenak,
hainbatetan eragina izaten dutelako irakaskuntza funtsatzeko oinarrietan, haien ondorioz
datozen metodologietan eta azken horiek garatzeko jardunbideetan. Izan ere, zenbatez
hobeto dakigun nola erabiltzen dugun hizkuntza elkarrekin komunikatzeko, hainbat eta
ahalbide handiagoak izanen ditugu hura ikasteko prozesua egoki antolatzeko.
Azkeneko hamarkadetan, hizkuntzalaritza sortzaileak izan duen indarraldiarekin
batean, alde batetik diskurtsoaren analisia deitzen den diziplinak garapen esanguratsua
izan du, eta bestetik testu-hizkuntzalaritza izenekoak ere ibilbide oparoa egin du. Biek
ala biek hizkuntza komunikazio bide nagusi gisa hartzen dute, biek ere hizkuntzaren
erabileran jartzen dute bereziki arreta, eta haien ekarpenen eragina nabaritzen da
hizkuntzaren irakaskuntzarekin loturiko testuinguruetan eta zereginetan.
Atal honetan diskurtsoaren analisiarekin eta testu-hizkuntzalaritzarekin loturiko
hainbat kontzeptu eta ideia izanen dugu mintzagai. Horrela, galdera-erantzun hauen
bidez, hainbat ideiaren inguruko iruzkinak eginen ditugu: diskurtsoa eta testua zer diren
gogoeta eginen dugu; diskurtso-generoen gainean ariko gara; testu-sekuentziak zer diren
ikusiko dugu eta haien ezaugarriak ere aipatuko ditugu laburki; testuaren ezaugarri
nagusiez jardunen dugu; eta diskurtsoa antolatzeko eta garatzeko funtsezkoak diren
diskurtso-markatzaileez ere ariko gara.

GLOSARIOA
Azalpen (en) explanation; (fr) explication; (es) explicación.
Gai bat ulertarazteko ekintza, hark dituen xehetasunak erakutsiz.
Diskurtso: (en) discourse; (fr) discours; (es) discurso.
Komunikazio-testuinguru jakin batean, interakzioko parte-hartzaile batek sortutako
esakunea edo esakune-segida, hasiera eta bukaera dituena eta mezu bat aditzera ematen
duena. Jarduera honen bidez hiztunak zentzu-unitateak, testu egokituak, koherenteak eta
kohesionatuak sortzen ditu.
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Diskurtsoaren analisi: (en) discourse analysis; (fr) analyse du discours; (es) análisis
del discurso.
Helburu soziologikoak zein hizkuntzazkoak ditu eta perpausaren goi-mailako unitateez
arduratzen da, hau da, testuez. Hizkuntzaren erabilera eta hiztunaren hizkuntza-portaera
harreman sozialen eta, bereziki, ideologia-prozesuen definitzaile gisa aztertzen duen
analisi modua.
Egoki: (en) correct; (fr) correct; (es) adecuado.
Hizkuntza bateko jatorrizko hiztunek eta hizkuntza horretan etorria dutenek hizkuntza
hori erabiltzeko eragatik esaten da. Gero eta gutxiago esaten da hizkuntza-erabilera
“zuzena” ala “okerra” dela, eta gehiago giro sozial baterako egokia edo desegokia dela.
Egokia arauaren araberakoa denari esaten zaio, baina kontuan izan araua aldakorra dela
eta arau anitz izaten dela hizkuntza bakoitzean leku, maila eta gaien arabera.
Egokitasun: (en) appropriacy, adequacy; (fr) correction pragmatique, adéquation; (es)
corrección pragmática, adecuación.
Elkarte linguistiko bateko lagun guztiek ez dute berdin hitz egiten eta idazten egoera
guztietan. Hau da, egoera komunikatibo guztietan ez da hizkuntza modu bakarrean
erabiltzen. Batera edo bestera egiteak bere ondorioak ditu ulerkuntza-mailan. Bestalde,
egoera bakoitzak erregistro berezi bat eskatzen du. Beraz, egoerari dagozkion esakuneak
erabiltzen dituenaren nolakotasuna da egokitasuna: hiztunen rolak eta estatusak,
solaskideen arteko harremanak, gaia eta lekua dira hizkuntza-erabileraren egokitasuna
zertzen duten faktoreetako batzuk.
Elkarreragin, interakzio, eragin-truke: (en) interaction; (fr) interaction; (es)
interacción.
Komunikazio-egoera bateko solaskideen artean sortzen eta jasaten diren eraginak.
Asmoak, helburuak eta bitartekoak konpartitzen direlarik, jarduera batean elkarrekin
parte hartzea. Zenbaitetan termino hau erabiltzen da edozein komunikazio-egoera
izendatzeko: elkarrizketa, galdeketa, irakaslearen eta ikasleen arteko hartu-emanak...
Koherentzia: (en) coherence; (fr) cohérence; (es) coherencia.
Diskurtsoaren analisian, testu-hizkuntzalaritzan eta antzeko esparruetan erabilitako
terminoa da. Testuaren zenbait atalen arteko lotura semantiko eta pragmatiko zuzena
adierazteko erabiltzen da.
Kohesio: (en) cohesion; (fr) cohésion; (es) cohesión.
Diskurtsoaren analisian, testu-hizkuntzalaritzan eta antzeko esparruetan erabilitako
terminoa da testuaren zenbait atalen arteko “gramatikako lotura” zuzena adierazteko.
Izaera semantiko-sintaktikoa dauka; hau da, esanahi- eta kokapen-harremanak ezartzen
ditu termino linguistikoen artean. Harreman horien funtzioa esaldi bakoitzaren
interpretazioa ziurtatzea da, beste esaldiekin batean —hau da, testuaren esanahia osorik
ulertuko dela ziurtatzea—.
Testu: (en) text; (fr) texte; (es) texto.
Komunikazioaren hizkuntza-unitatea da, goragoko hizkuntza-unitateen parte ez dena.
Ahozko zein idatzizko testua ez da esaldien pilaketa hutsa; helburu zehatz bat betetzeko
asmo edo behar batzuek sortutako unitate komunikatiboa dugu testua. Esanahi osoa du
eta bi motatako koherentzia behar du izan: testuaren eta hizkuntzaren sistemaren arauek

2. Diskurtsoa eta testua

sortutako koherentzia, eta idazlearen asmoak eragindakoa. Hala, testuak zentzua,
egokitasuna, zuzentasuna, kohesioa eta koherentzia izan behar ditu.
Testuinguru: (en) context; (fr) contexte; (es) contexto.
Gertakizun bat, egoera bat, norbanako bat eta abar inguratzen eta azaltzen duen
zirkunstantzia multzoa. Komunikatzeko erabiltzen ditugun mezuen egokiera, egoera
kulturala edo testuala. Azken ikuspuntu horretatik unitate jakin baten aurretik eta atzetik
doazen unitateei esaten zaie testuinguru edo hitzezko testuinguru. Mezuari zentzua
emateko testuinguruaren informazioa erabakigarria da.
Zuzentasun: (en) accuracy, correctness; (fr) correction; (es) corrección.
Fonetikaren, ortografiaren, morfosintaxiaren eta lexikoaren inguruko ezagutza
gramatikalak sartzen dira ezaugarri honetan. Izan ere, komunikazioa lortzeko
beharrezkoa da jakintza gramatikala edo arauen aplikazioa.

GALDETEGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bada hizkuntzaren didaktikan ikuspuntu bat diskurtsoaren analisia deitzen
dena. Zer da diskurtsoa?
Hizkuntzaren irakaskuntzari buruzko lanetan testu hitza erabiltzen da ugari.
Horren bidez zeri egiten zaio erreferentzia?
Zer dira berbaldiaren generoak edo diskurtso-generoak?
Zer dira J.M. Adam-en testu-sekuentziak?
Zein dira narraziozko sekuentziaren ezaugarriak?
Zein dira deskribapenezko sekuentziaren ezaugarriak?
Zein dira argudiozko sekuentziaren ezaugarriak?
Zein dira azalpenezko sekuentziaren ezaugarriak?
Zein dira solasaldizko sekuentziaren ezaugarriak?
Testuaren hiru ezaugarrien artean nolabaiteko erlazio bat ezar daiteke
orientabide gisa?
Testu bat egokia dela esateak zer esan nahi du? Zeri deitzen zaio egokitasun?
Zer da koherentzia?
Zer da kohesioa?
Zer dira diskurtso-markatzaileak eta -konektoreak?
Zein dira testuaren antolamendu osorako markatzaileak?
Zein dira diskurtso-operazio partikularrei sarbidea emateko markatzaileak?
Zein dira testu-segmentuen artean harreman logiko-semantikoak ezartzeko
balio duten testu-markatzaileak (egiazko konektoreak)?
Badira testu-markatzaileak bereziki bat-bateko diskurtsoan agertzen
direnak?
Zer arau behar ditu testu batek estrukturalki koherentea izateko?
Zer dira testuaren makroegitura eta gainegitura?
Zer operazio kognitibo egiten ditu hartzaileak testu baten makroegituraz
jabetzeko?
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1. Bada hizkuntzaren didaktikan ikuspuntu bat diskurtsoaren analisia
deitzen dena. Zer da diskurtsoa?24
Ikuspuntu horretatik diskurtsoa da praktika sozial bat, pertsonen artean ekiteko
eta eragiteko, eta kontuan hartzen duena hizkuntzaren erabilera, ahozkoa zein
idatzizkoa, haren testuinguruarekin lotua eta hartan txertatua.
Diskurtsoa bizitza sozialaren zati bat da eta aldi berean bizitza soziala sortzen
du, harreman dialektikoan. Hizkuntza da haren gai nagusia; hizkuntzaren bidez eratzen
dugu diskurtsoa gehienbat. Hitz egiten dugu edo idazten dugu jendartean eragiteko,
helburu batzuk lortzeko. Hartarako antolatzen ditugu testuak, testuinguruarekin
harremanetan direnak, eta haren arabera aldatzen eta egokitzen direnak.
Hizkuntzaren erabilera anitz izan daiteke, testuinguruak ere ugari izan
baitaitezke jendarte jakin batean. Pertsonak, berriz, hizkuntza bidezko komunikazioerrepertorio batzuk ditu, nork bereak, bere esperientzian ikasi duenaren arabera eratuak.
Hizkuntza-errepertorio horretan hainbat gauza sartzen ahal dira: hizkuntza bat baino
gehiago, hizkuntzaren aldaerak, eta, oro har, hizkuntza erabiliz egiten diren orotariko
jardunak (adibidez: lan-eskeko gutunak egoki idazteko gaitasuna, jendarteko inguru
jakin batzuetan konfiantza lortzeko jargoiak erabiltzen jakitea…). Pertsona bakoitzak
komunikazio-errepertorio berea du. Euskal Herrian, konparazio batera, aski errepertorio
desberdineko hiztunak irudika ditzakegu: pertsona batek jakin dezake gaztelaniaz eta
euskara batuan, eta ingelesez hainbatean, eta euskalkiren bat ongi jakin eta besteren bat
ongi ulertu; ondoan izan daiteke beste pertsona bat gaztelaniaz ongi-ongi ez dakiena, eta
Afrikako hizkuntza bat edo batzuk ulertzeko moduan dakizkiena, eta frantsesa eskolan
ikasi duena, etc.; beste pertsona baten oinarrizko errepertorioan Iparraldeko euskalki bat
eta frantsesa izan litezke, maila desberdinetan, eta beharbada ingelesa eta espainola ere
maila desberdinetan. Gutako bakoitzak egin dezake bere errepertorioaren azterketatxo
bat: aski da pentsatzea hizkuntz(ar)en bidez zer egiteko gauza garen, eta hizkuntzaren
bidezko komunikatu-beharrean zertan sumatzen dugun eskasia edo ezintasuna.
Eta zer da hizkuntzaren edo hizkuntzen bidez “gauzak egitea”, “ekitea”?
Hasteko, hizkuntza bakoitzean baditugu hiztunaren aukeran soinu batzuk, grafia batzuk,
baliabide morfosintaktiko batzuk eta unitate lexiko batzuk, eta haien bidez osatzen
ditugu besteengan eragiteko ekoizpen linguistikoak, hau da, “testuak” (beste toki batean
mintzatuko gara xeheroago horietaz). Hizkuntza bakoitzak dituen baliabide horietatik
hiztunak batzuk hautatuko ditu, egoera jakin bakoitzean bere ustez hobekien betetzen
dutenak une hartako komunikatu-nahiaren helburua. Testuinguru bakoitzean, hiztun
gaituak haren ezaugarri batzuen arabera jardunen du: kontuan hartuko ditu nolako
egoeratan ari den, zer nahi edo helburu duen eta norekin ari den une hartan eragintrukean. Eta horien guztien arabera, baliabide batzuk hautatuko ditu bere hizkuntzazko
jarduna osatzeko. Gure jendartean aski ezaguna da hizkuntzak baduela gramatika bat
(hau honela esaten da, ez da beste hala esaten…), besteak beste eskolan esan zaigulako
zein diren onarturiko esamoldeak hizkuntza ongi erabiltzeko. Baina, horietaz gainera,
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Esan dezagun lehenengo eta behin hitz horiei ez zaiela esanahi bakarra egotzi izan, adituen artean ere:
batzuetan testua eta diskurtsoa ez dira bereizten (Castellá, 1992), eta beste batzuetan alderantzizko
esanahia egozten zaio hitz pareari: Van Dijk-ek testu esaten dio konstruktu teorikoari eta diskurtso, berriz,
haren gauzatze praktikoari; Halliday-ek, ordea, diskurtsoaren gauzatzeari deitzen dio testu (azken
ikuspuntu horretatik ariko gara hemen).
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badira beste arau edo orientabide batzuk hizkuntza-jarduna testuinguruan ongi
egokitzeko balio dutenak. Gramatikaren ikuspuntu batetik esaldi hau ongi da:
(1) “Hik zer kristo erran duk?”
Baina ez da egokia 20 urteko gazte batek agure xahar bati horrelakorik esatea,
baldin eta, beste komunikatu-nahi zehatzaz gainera, errespetua adierazi nahi baldin
bazaio agureari. Horrela jarduten duen gazteak ez du segur aski begirune handirik
lortuko agure xahar harengandik.
Eta hori zergatik gertatzen da horrela? Jendartean ohitura batzuk eratu direlako,
nolabaiteko lege gisa jarduten dutenak, jokabide batzuk egokitzat jotzeko eta beste
batzuk gaitzesteko komunikazio-testuinguru jakinetan. Izan ere, bizitza sozialaren
esparru guztiek, publikoek eta pribatuek, diskurtso-praktika batzuk eratu ohi dituzte, eta
haien arabera “epaitzen” dira esparru horietako jardunbide guztiak.
Laburtuta: diskurtsoa da jendartean komunikazio-gaitasunaren bidez ekitea,
helburu batzuen arabera; ekinaldi horietan, testuak ekoizten edo/eta interpretatzen dira,
baliabide batzuk hautaturik baliabide gehiagoren artean aukera eginez; pertsona
bakoitzak komunikazio-gaitasun bat du, testuinguru desberdinetan bizi izan dituen
esperientzien arabera eratua, eta hartan bildua du han eta hemen ikasi duena
(komunikazio-errepertorioa); eraginkorki jokatzeko, ekinaldi horietan pertsonak
kontuan hartu behar ditu lege, arau edo (gutxienez) orientabide batzuk, baita haien
kontra ekiteko bada ere; lege, arau edo orientabide horiek ez dute bakarrik balio zuzen
hautatzeko eta beren artean konbinatzeko baliabide fonetikoak, morfosintaktikoak edo
lexikoak: osagai linguistikoak testuinguruan egoki edo desegoki txertatzeko, kontuan
hartu behar dira, orobat, bestelako konbentzio edo ohitura batzuk, jendarte bakoitzean
desberdinak izan daitezkeenak.25
Beste modu batean esan daiteke ideia bertsua: hiztunak maila idealean baliabide
batzuk ditu, jendarte jakin bakoitzak bere ibilbide historikoan eratu dituenak, probatu
dituenak, eta komunikazio-balio jakin batzuk eman dizkionak; hiztunak, bere gaitasunen
arabera, hautatu eta antolatu behar ditu baliabide egokienak, komunikazio-egoera
bakoitzean bere helburua hobekien beteko dutenak (Bronckart, 2007).
Hitzez jardutearen emaitza testu moduan agertzen da. Testuak ahozkoak eta
idatzizkoak izan daitezke. Testuak komunikazio-unitate globalak dira, eta, alde batetik,
hitzezko ez diren jardueren arabera eratzen dira, eta bestetik haien sorkuntzan parte
hartu duten baldintza sozio-historikoen arabera. Gero, testu horiek genero sozialki
indexatu askotan banatzen dira, hau da, komunikazio-egoera jakinetan pertinente eta
egokitzat jotako generoetan.
Beraz, diskurtsoaren eta testuaren arteko erlazioa adierazteko, hauxe esanen
genuke: diskurtsoa edo berbaldia jarduera da, eta haren emaitza, berriz, testua.
Diskurtsoaren (berbaldiaren) beste definizio bat, testuarekin erlazionaturik,
hauxe da: “berbaldia (hitzez komunikatzeko) jarduera aipatzeko erabiltzen dugu;
prozesua da, eta testua, berriz, prozesu horren azken produktu hitzezkoa […] Berbaldiak
25

Iturri nagusia: Calsamiglia & Tusón, 1999.
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komunikazio-jarduera soziala dira, eta horren emaitza testua edo hitzezko produktua”
(Ruiz Bikandi, 2009).

2. Hizkuntzaren irakaskuntzari buruzko lanetan testu hitza erabiltzen da
ugari. Zer esan nahi du horrek? Horren bidez zeri egiten zaio erreferentzia?
Testu hitzaren bidez tradizionalki erreferentzia ekoizpen idatzi bati egiten
bazitzaion ere (testu-liburua, testu-bilduma…), testu-hizkuntzalaritzaren eta
diskurtsoaren analisiaren markoan beste esanahi bat du hitzak. Ondoko lerroetan
saiatuko gara kontzeptuaren edukira hurbiltzen.
Diskurtsoari buruzko lanetan datu enpirikoak aztertzen dira, printzipio bat baita
hizkuntzaren erabilera testuinguru batean gertatzen dela, haren zati dela eta hura sortu
ere egiten duela. Horregatik, datuak beren testuinguruetan analizatu behar dira.
Diskurtsoaren azterketarako unitatea enuntziatua da, esaleak esan egiten diona
jasotzaileari (enuntziatzaileak enuntziatu-jasotzaileari enuntziatzen diona). Egiazko
ekoizpen bat da, komunikazio-unitate txikiena osatzen duena. Jende-komunikazioan,
oro har, hiztunen arteko txanda-aldatzeak (hitza hartu eta uzteak) markatzen ditu
enuntziatuaren mugak. Enuntziatua perpaus-formakoa izan daiteke, baina baita
bestelakoa ere. Batek besteari galdetzen badio “Gaur Athleticen partida ikusiko duzu?”,
erantzuna izan daiteke “Bai, baina etxean”. Erantzun horrek komunikazio-unitate
minimoaren papera betetzen du, eta ez litzateke ulertuko testuinguruaren
erreferentziarik gabe (ez du aditzik, esate baterako).
Enuntziatuak elkarrekin konbinatzen dira eta hala eratzen dira testuak. Testua,
hortaz, komunikazio- eta asmo-unitatea da, osoa, eta hitzezko osagai batzuek eratzen
dute elkarrekin konbinatuta. Diskurtsoaren analisiak testuingurua ere aztertzen du
(kognitiboa eta soziala), ez bakarrik hitzek adierazten dutena. Izan ere, esaten dena
osorik ulertzeko, beharrezkoa da testuinguruak ematen duen informazioa ere gogoan
hartu eta edukitzea. Testuaren ezaugarria da komunikazioaren esparruan ulertzen dela
beti, beste hizkuntza-unitate batzuk ez bezala (perpausa, fonema…).
Testuaren formulaziorik sinpleenetik abiatuta (“testua komunikazio-unitate
linguistiko bat da”), definizio hau ematen du Josep M. Castellá-k:
Testua komunikazio-unitate linguistiko bat da, jendearen hitzezko jardunak ekoitzia, izaera
soziala duena. Haren ezaugarriak dira komunikazio-testuinguruari egokitzen zaiola, eta badituela
koherentzia informatiboa eta kohesio lineala. Haren egiturak islatzen ditu igorleak eta hartzaileak
erabiliriko prozedurak, ekoizteko eta interpretatzeko prozesuetan. Bi ahalmen eta jakintza
multzoren bidez eraikitzen da: testu-mailari dagozkionak eta hizkuntzaren sistemari
dagozkionak. (Castellá, 1992: 50) (JMren itzulpena)

Luis M. Larringan-ek honela dio (1998):
[…] testua ez da esaldi-metaketa hutsa baizik eta helburu zehatza betetzeko asmo edo behar
batzuek sortutako unitate komunikatiboa.
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Honela ere definitu izan da testua: “komunikazio-jardun baten hitzezko
erregistroa”. Testua, beraz, horrela ikusita, diskurtsoaren hitzezko osagaia da. Zeren
hitzezko osagaia ez baita komunikazio-trukeari zentzu osoa ematen dion osagai bakarra.
Testuan esanahia bi osagaiok zehazten dute: batetik, hizkuntzazko osagaien
konbinazioak ematen duen edukiak edo informazio globalak; eta bestetik, hizkuntzaz
kanpoko osagaiak ematen duen zentzuak, hala nola eduki inplizituak, jakintza
entziklopedikoak (munduari buruzko jakintzak), edo hartzaileak eta igorleak
konpartitzen duten esperientziak.
Bronckart-ek honela dio testuaz:
Testua da hitzezko ekoizpen-unitate oro, linguistikoki antolaturiko mezu bat bideratzen duena,
eta joera duena hartzaileari koherentzia efektu bat sortzeko (2004: 87). (JMren itzulpena)

Testua komunikazio-gertakari bat da, denborazko eta espaziozko koordenatu
jakin batean gertatzen dena. Hartako partaideak, berriz, posizio edo estatus jakin
batzuetatik ari dira elkarrekintza horretan; hitzezko eta hitzez besteko baliabideak
erabiltzen dituzte; tonu jakin batean aritzen dira, interakzioa bideratzeko arau batzuen
arabera jokaturik, interpretazio-arau batzuek gidari dituztela (jakina, arauak hautsi ere
egin daitezke edo oker aplikatu, nahita edo nahi gabe ere).
Osagai sorta horren bidez praktika sozial batzuk eratzen dira, eta generoak
sortzen dira, konbentzio batzuen arabera ezagutzen ahal direnak eta hiztunek baliatzen
dituztenak beren komunikazio asmoaren edo jardunaren arabera.
Labur esanda, diskurtsoaren analisiaren ikuspuntutik, testua diskurtsoaren
gauzatzea edo konkrezioa da. Bestalde, ez da perpausen zerrenda bat, ez da perpausaren
mailako zer bat ere, baizik eta zentzuzko (eta ez bakarrik esanahizko) unitate bat
semantiko-pragmatikoa; interakzio-unitate bat eta asmo-unitate bat, ez autonomoa
(Calsamiglia & Tusón, 1999).
Testuaren ezaugarri nagusiak hiru dira: egokitasuna, kohesioa eta koherentzia
(Ruiz Bikandi, 2009).26

3. Zer dira berbaldiaren generoak edo diskurtso-generoak?
Berbaldiaren generoak oso lotuak egon dira testu moten kontzeptuarekin.
Kontzeptu horrek balio du jendeak sortzen dituen eta hitzaren erabilera funtsezkoa
duten ekoizpen kulturalak sailkatzeko.
Aipa dezagun definizio bat: generoa da diskurtso-batasun mota bat, edukizko eta
formazko ezaugarri partikularrak dituena. Jende-jarduerak “eredu” desberdinak (edo
“tipikoak”) eratu ditu historian zehar, jardunaren izaeraren arabera. Eredu horietako
26

Beste autore
iritzian (1981)
onargarritasuna,
intencionalidad,
Tusón, 1999).

batzuek ezaugarri gehiago ikusten dizkiote testuari. Beaugrande-ren eta Dressler-en
zazpi estandar bete behar ditu testuak: kohesioa, koherentzia, intentzionalitatea,
situazionalitatea, intertestualitatea eta informatibotasuna (es. cohesión, coherencia,
aceptabilidad, situacionalidad, intertestualidad eta informatividad) (in Calsamiglia &
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bakoitza genero bat dela esan dezakegu. Horrela, generoaren adibideak dira mezako
predikua, irakaslearen ikasgai-ematea ikasgelan, poliziaren galdeketa, hitzaldiak (badira
mota batzuk), agur-trukatzea, txistea, igarkizuna, solasaldia... Hitzezko jardun horiek
ezaugarri “tipiko” batzuk izan ohi dituzte, eta haiekin batera agertzen dira orobat
pertsona bakoitzak une bakoitzean ezartzen dizkieten aldaerak: elizetako predikuek
badute elkarren antza, baina baita diferentziak ere; unibertsitateko hitzaldiez ere
berdintsu esan daiteke, eta beste horrenbeste beste generoei buruz ere.
Hitz egiteko orduan, egokitzat jotzen duen generoaren arabera hiztunak
enuntziatuak hautatzen ditu, eta hari dagozkion hizkuntza-ezaugarriak ere bai, eta
kontuan izaten du, orobat, norekin ari den (aurrez aurre edo distantzian irakurtzen) eta
hark zer eta zenbat dakien.
Hizkuntza bat ikasten dugunean, ez ditugu bakarrik osagai gramatikalak ikasten,
baizik eta, jardun-eremuaren arabera, ezagutzen ditugu eta erabiltzen ditugu forma
generikoak, ongi doitzen direnak jardun-eremu bakoitzean. Horrela, adibide bat
jartzeko, bada jendea hitzaldi zientifiko bat jende askoren aurrean azaltzeko gaitasun
handia duena baina aldi berean gauza ez dena solasaldi informal bat izateko auzoko
lagunekin. Arrazoia? Ez ditu ikasi, ez ditu menperatzen bigarren egoera horretan
ohikoak diren forma generikoak, komunikazio zientifikoarenak ongi ezagutu eta erabili
arren.
Diskurtso-genero hitza erabiltzen da erreferentzia egiteko komunikazio-eraketa
sozio-historikoki definitu batzuei: gertakariak, editoriala, mediku-kontsulta, poliziagaldeketa, iragarki laburrak, unibertsitate-hitzaldia, txostena… horiek denak generoak
dira, esanahi honetan (in Calsamiglia & Tusón, 1999 eta 2007).
Jendarte batean jarduera desberdinak dira horiek denak, eta haietan gertatzen
diren hizkuntzazko jardunek badute aldez aurretik igar daitekeen antolamendu bat:
egunkariaren editorialak ezaugarri batzuk izaten ditu; medikuaren kontsultan gertatzen
dena modu jakin batean antolatua da eskuarki; iragarki laburrak nola agertu ohi diren
badira ohiko joera batzuk; ikus daiteke nolako antolamendua izaten duen hitzaldi tipiko
batek unibertsitatean; poliziaren galdeketaren egitura nolakoa den ere irudika
dezakegu… Horiek denak modu tipiko samarrean gertatzeko joera izaten da jendarte
bakoitzean (jendarte jakin bakoitzak jarduera horiek garatu baldin baditu, jakina).
Jarduera horietan erabiltzen den hizkera moduak ere ezaugarri tipiko batzuk izan ohi
ditu. Hizketa-saio horiek dira diskurtso-generoak.
Bestela ere esan daiteke: diskurtso-generoak dira jarduera gutxi-asko
erritualizatuak, arrakasta izanen dutenak beren ohiko arauen arabera eratzen badira.
Genero batek, beraz, murriztapen edo muga batzuk izanen ditu, honako faktore hauei
dagozkienak: enuntziatzaileen edo enuntziatzaile-kideen estatusei, enuntziatua gertatzen
deneko espazio-denborei, euskarria eta hedatze/difusio-moduei, haietan sartzen ahal
diren gaiei, jardunaren luzerari, antolakerari, etc. (Maingueneau; in Calsamiglia &
Tusón, 1999 eta 2007).
Günther eta Knoblauch-en iritzian (1995), funtzioaren aldetik generoak dira
“soluzio konplexuak, historikoki eta kulturalki ezarriak eta aurretik modelatuak, sarritan
gertatzen diren komunikazio-arazoetarako”; konbentzionalak dira, jendarte batek
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sortuak eta bere eginak historian zehar. Egituraren aldetik, berriz, generoa da “hiru
estruktura-mailatan koka daitezkeen elementuen eredu komunikatibo konplexu bat”.27
Diskurtso-generoek osatzen dute komunikazio-errepertorio edo komunikaziokapitala esaten zaionaren zati oso inportante bat, hala norbanakoena nola jendetaldeena. Jendarte bat egituratzen deneko generoak aktiboki ezagutzeak «ez du bakarrik
hiztuna lasaitzen, hartzaileei lagundu ere egiten die, enuntziatuak interpretatzeko
ahalbideak murriztu edo mugatu egiten dituelako, genero zehatz batekin
erlazionatzean». Interakzioan gertatzen diren inferentzia prozesuentzat lagungarria da
forma generiko horien erreferentzia (in Calsamiglia eta Tusón, 1999 eta 2007).

4. Zer dira J.M. Adam-en testu-sekuentziak?
Testuen analisiaren alorrean testu-sekuentzien ereduak jarraipen nabaria izan du.
Kontuan harturik testua ez dela agertzen sekuentzia homogeneoen multzo gisa, Adamek proposatzen du testu-sekuentzia prototipikoaren eredua, balioko duena testu bat
multzo batean sailkatzeko.
Testu-sekuentzia da testuaren osatze-unitatea, perpausen multzo batek osatua
(makroproposizioa), eta hori ere aldi berean n perpausez osatua da
(mikroproposizioak). Bost testu-sekuentzia ereduzko proposatzen ditu: 1) narraziozko
sekuentzia; 2) deskribapenezko sekuentzia; 3) argudiozko sekuentzia; 4) azalpenezko
sekuentzia; 5) solasaldizko sekuentzia. 28
Testu batzuk beharbada testu-sekuentzia horietako bakar batez eratuak izan
daitezke, baina anitzetan testu mota bat baino gehiago agertzen dira. Orduan, sekuentzia
nagusia eta bigarrenkaria bereiztea proposatzen du, eta baita sekuentzia biltzaileak eta
sekuentzia barrenean-sartuak.
Sekuentzia nagusia da testuan nagusitasunez agertzen dena, presentzia
handiagoa duena. Nagusia izan ez eta testuan agertzen diren beste sekuentziak
sekuentzia bigarrenkariak izanen dira. Sekuentzia nagusiaren barrenean sartuak bezala
baldin badira beste sekuentzia batzuk, lehenengoari sekuentzia biltzailea esanen zaio,
eta hartan sartuak direnei, berriz, sekuentzia barrenean-sartuak.
Horrela, aztertzaile batek jakin nahi duelarik zer motatakoa den testu bat, on izan
behar du identifikatzeko sekuentziak eta haien konbinazioak, zein den nagusia eta zer
erlazio mota dagoen sekuentzia guztien artean.

5. Zein dira narraziozko sekuentziaren ezaugarriak?

27

Hiru maila horiek dira barne-estrukturaren maila, situaziozko maila (interakzioarena), eta kanpoestrukturaren maila (in Calsamiglia & Tusón, 1999 eta 2007).
28
Testu hurrenkera horiei beste autore batzuek diskurtsoa antolatzeko modu deitzen diete.

45

46

GALDERA-ERANTZUN BATZUK HIZKUNTZAREN DIDAKTIKAZ

Adam-ek proposaturiko testu-sekuentziak, hemen, diskurtsoak eraikitzeko
funtsezko moduen eskematizazio gisa hartzen ditugu (Calsamiglia & Tusón, 1999 eta
2007).
Testuetan ohikoena da testua antolatzeko modu bat baino gehiago artikulatzea;
egiazko diskurtsoan konbinatuak ager daitezke antolatzeko modu horiek, baina hemen
banaka aztertuko ditugu, horrela modu horietako bakoitzaren ezaugarriak erakusteko.
Narrazioa oso sartua da pertsonen adierazpideetan eta gure mundu-ikuskeran;
hura erabiltzen dugu sarritan, ez dakigunera hurbiltzeko edo dakiguna erakusteko (nahiz
eta badiren horretarako beste forma “urrunago” edo “objektiboago” batzuk, hala nola
definizioa edo azalpena). Narrazioak egiten ditugu informatzeko, kuxkuxean aritzeko,
arrazoiak emateko, konbentzitzeko, dibertitzeko, denbora-pasarako, ikaratzeko, etc.
Jendeak narrazioa erabili izan du bere buruaren berri emateko: bere jatorria
esplikatzeko, bere mitoak eta historia epikoak eraiki ditu. Herri-ipuina ere herri guztien
tradizioan dago, lehenbiziko ahozkotasunaren bidez eta gero idatzira pasatuta; eta beti
balio izan du umeak eta helduak jolasteko: azken batean, transmisio kulturalerako
elementu oinarrizkoa da.
Narrazioa euskarri askotan ageri da, haietara egokituta: nobelan, irratiko
kontakizunetan, zineman, telesailetan, youtubeko bideoetan…
Nagusiki narraziozko testuak direnetan bezala, beste edozein testu motatan ere
ageri da narrazioa, sekuentzia bigarrenkari gisa: elkarrizketan anekdota bat kontatzen
dugunean, txiste bat… Azalpen batean, narrazioaren bidez adibideak sar ditzakegu;
argudiozko testu batean narrazioak esperientzia ekartzen du hizpidera; deskribapenean
ere erabiltzen dira narraziozko testuaren egiturak. Kazetaritzan askotan agertzen da:
berrian, erreportajean, gertakarian, kronikan. Irakasle askok kontatzen dituzte historiak
irakasgaia ilustratzeko edo azalpena arinagoa egiteko. Ahozkotasunaren azterketan ere
hiztunen narrazioak izaten dira maiz aztergaiak; haiek azterturik analiza daitezke herri
baten uste sakonak edo balio kulturalak.
Sekuentzia narratiboaren barne-estrukturari erreparaturik, honako 6 osagai hauek
aurkitzen ditugu (Adam-i jarraikiz):
1. Denborazkotasuna (es. temporalidad): gertakarien hurrenkera bat izaten
da, aurrera doan denbora batean.
2. Gaiaren batasuna: gutxienez subjektu-aktore bat izaten da (biziduna edo
bizigabea, norbanakoa edo kolektiboa, egilea edo jasaten duena).
3. Eraldaketa/transformazioa: egoerak edo gertakizunak aldatzen dira,
pozetik penara, zorionetik zorigaitzera, betetasunetik hustasunera,
aberastasunetik urritasunera...
4. Jardunaren batasuna: bada prozesu bat integratzailea. Eraldaketaprozesuaren bidez, hasierako egoera batetik amaierako beste batera
iristen da.
5. Kausalitatea: bada intriga, gertakizunaren jakin-mina, gertakarien arteko
erlazio kausalen bidez sortzen dena.
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Horien bidez, narrazioaren eskema kanoniko batera (gainegiturara) iristen gara:
hasierako
laburpena
edo
hitzaurrea,
hasierako
egoera/norabidea,
nahasmendua/konplikazioa, ekintza/ebaluazioa, ebazpidea, ebaluazio morala, azken
irakaspena…
Narrazio kanonikoan aditzaren denbora iragana izan ohi da (etorri da, erori zen,
zegoen, zebiltzan…), baina orainaldia ere erabiltzen da (orduan otsoa dator…).
Ekintzak eta aldaketak kontatzean testu-konektore eta -markatzaileak agertuko dira
denborazkoak eta kausa-ondorioak adieraztekoak; deskribapenezko zatietan, berriz,
espazioaren eta diskurtsoaren ordena-markatzekoak azalduko dira eskuarki.
Gaiaren aurreratzeari dagokionez29, modu lineala eta gai konstantea izenekoak
dira ohikoenak.30
Ikuspuntua inportantea da: lehen pertsonan edo hirugarren pertsonan egin
daiteke narrazioa, narrazioaren barrutik (pertsonaia baten bidez) edo kanpotik.

6. Zein dira deskribapenezko sekuentziaren ezaugarriak?
Deskribapenaren bidez egiazko mundua edo alegiazkoa irudikatzen dugu
hizkuntza erabilita: jendearen esparruan (norbanakoa edo taldea), jendeak sorturikoaren
esparruan (eraikuntzak, aparatuak eta orotariko artefaktuak/tramankuluak) eta naturaren
esparruan (haitzak eta mendiak, ibaiak, animaliak, landareak, paisaiak).
Deskribapenaren gaiak izan daitezke hala egoerak nola prozesuak, eta ikuspegi
edo ikuspuntu jakin batetik egiten da (objektiboenetik subjektiboenera). Testuinguruak
baldintzatzen du deskribapena: mintzaideen arteko harremanak, ezartzen den
komunikazio-kontratuak, suposatzen den jakintza konpartituak. Lortu nahi den
helburuak (konbentzitzea, persuaditzea, kritikatzea, informatzea, barre egitea, iseka
egitea, zirrara eragitea) orientatzen du deskribapena; funtzioa izan daiteke nagusiki
informatzekoa, adierazkorra, argudiozkoa edo agintzekoa. Edukiak honelatsuko galderei
erantzuten ohi die (galderak ezplizituak edo inplizituak): Zer da? Nolakoa da? Zer zati
ditu? Zertarako balio du? Zer egiten du? Nola jarduten du? Zeren antza du?...
Testu batean deskribapenezko sekuentzia izan daiteke, beste guztiak bezala, hala
nagusia nola konbinatua edo barrenean-sartua. Fikzioaren mundua irudikatzeko zati
funtsezkoa da literaturaren esparruan (narraziozko eta elkarrizketazko hurrenkerekin
batera). Testu zientifiko eta didaktikoetan ere agertzen da, azalpenezkoarekin eta
argudiozkoarekin batean.

29

Progresión temática (es.) itzultzeko, “gaiaren aurreratzea” edo “gai-aitzinatzea” erabil daitezke.
Aitzina-bide lineala: lehenbiziko gai batetik abiatzen da (mintzagaia/tema) eta gero informazio berri
gisa agertzen dena (rema) hurrengo pausoan informazio ezaguna bihurtzen da (tema) eta haren gainean
informazio berria eransten zaio (rema), eta hurrengo pausoan berriz informazio ezaguna bihurtzen da eta
haren gainean informazio berria ezartzen da, etc.
Gai konstantea / gai-batasuna: tema bati remak eransten zaizkio (mintzagaia beti bera, eta hari buruzko
informazioak erantsi) (Calsamiglia & Tusón, 2007: 231).
30
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Deskribapenezko sekuentzian izen-izenondoak izan ohi dira ezaugarri
nabarienak. Hitz egokiak hautatzeak ekarriko du deskribapenezko testuaren arrakasta:
zientziaren eta teknikaren kasuan terminologia zehatza eta berezia beharko da; eszena
bat bizi-biziro irudikatzeko edo sortu zaigun zirrara indartsu adierazteko, berriz,
baliospenezko izen-izenondo zehatzak eta iradokigarriak (sugerenteak). Izenaren
inguruko aposizioak, perpaus adjektiboak, osagarri egokiak... hautatu behar ditu
hiztunak bere ikuspegia adierazteko. Zehaztasuna, zorroztasuna, berezitasuna,
xehetasuna dira hiztunaren arrakastaren giltzarriak, grazia eta bakantasunarekin
(singularitatearekin) batean. Aditz aurkezle ugari erabiltzen da ([ba]da, [ba]dago, iduri
du, [ba]du, [ba]dauka…); aditz-denborak, berriz, orainaldia edo iragana izan ohi dira.
Baliabide arruntak izaten dira enumerazioa, asindetonak...
Mundu naturalaren edo sozialaren berri eman nahi duten diziplina zientifikoetan
deskribapena asko erabiltzen da (zientziaren alderdi erakuslearekin eta azaltzailearekin
batean). Deskriba daitezke sustantziak (haien forma, ezaugarriak, erabilerak, non
aurkitzen diren, etc.) eta prozesuak (haien faseak, batetik besterako aldaketak,
prozesuaren zertarakoa, erabilitako lanabesak, etc.). Deskribapenak, bestalde, badu
harremana definizioarekin (horrek balio du kontzeptu bat zehazteko, haren ezaugarriak
eta objektu-klasea ezartzetik abiatuta)...
Eguneroko mundu arruntean ere anitzetan gertatzen zaigu deskribatu beharra:
nolakoa den pertsona bat, toki bat, herri bat, lurralde bat, egoera bat, produkturen bat,
gauza bat, baita bizi-giro bat ere (eleberrietan, adibidez)... Eta baita nola egiten den
sukaldean janari bat, nola zaintzen den landare bat, nola izan zen gertakari bat...

7. Zein dira argudiozko sekuentziaren ezaugarriak?
Argudiozko sekuentzia ere oso ugari erabiltzen dugu jendarte-bizitzako hainbat
jardunetan, hain zuzen ere norbait konbentzitu edo persuaditu (gure iritzira ekarri) nahi
den guztietan. Horrela, elkarrizketa arruntetan bezala, elkarrizketa formalagoetan ere
baliatzen da, eta orobat mahai-inguruetan, epaiketetan, mitinetan, legebiltzarreko
adierazpenetan, irakaskuntzan, iritzi-artikuluetan, zine-kritiketan...
Argudioak ateratzen ditugu norbaiten atxikimendua nahi dugun aldiro.
Horretarako, arrazionalitateari egiten diogu dei batzuetan (arrazoiak aurkeztuz), baina
beste batzuetan zirrarari edo emozioari (maitasuna erakutsiz). Irakasleek erabiltzen dute
argudiozko sekuentzia, politikariek ere asko, egunkariko iritzi-artikuluetan maiz, eta
abar. Testu mota hori erabiltzen da, bestela esanda, azken batean norbaiti zerbait
sinetsarazi edo eginarazi nahi zaionean.
Argumentazioaren ezaugarri nagusiak honako hauek dira (Calsamiglia & Tusón,
1999: 295):
1.
2.

Objektua: edozein gai eztabaida-sorgarri, zalantzazko, arazozko, modu
desberdinetan trata daitekeena. Galdera gisa formula daiteke.
Hiztuna/esataria: errealitatea aztertzeko ikuspuntu bat erakutsi behar du;
iritzia eman behar du, eta haren aurrean bere iritzia modalizatu.
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3.

4.

Izaera: polemikoa, dialogikoa; bi jarrera edo gehiago elkarren kontra jarri
behar dira (pertsona batek edo talde batek egiatzat edo uste-sinesmentzat
dituenak). Adierazten dira kontrakarra edo oposizioa, kontrastea, ukatzea,
erasoa, probokatzea/xaxatzea...
Helburua: atxikimendua sortzea, konbentzitzea, persuaditzea... mintzaidea
edo publikoa, ideia baten edo gaia ikusteko modu baten inguruan...

Azken batean, argumentazioaren funtzionamendua edo ariera azaltzen eta
motibatzen duten bi ezaugarri funtsezkoak honako hauek dira: alde batetik, silogismoestruktura (premisak-konklusioa) eta antitesi-estruktura (tesia-antitesia), eta bestetik
dialogismoa (igorle baten eta hartzaile baten arteko aurkaritza, berdin hartzailea
egiazkoa edo testuan irudikatua izan).
Argudiozko testu baten eskeman tesia eta antitesia izan ohi dira. Badira
problema bat eta soluzio bat baino gehiago. Bada proposatzaile bat eta aurkari bat. Bada
proposamen bat eta kontraproposamen bat. Horiek emanik, argudiozko bide bat
(igarotze-legea) egin edo bilatu behar da konklusiora iristeko.
Jarrera bati eusteko, hura justifikatzeko edo defenditzeko, ohiko eskema hau
izaten da: datu edo premisa batzuetatik abiatzen da, eta argudioak aurkezten dira
enuntziatu berri bat defenditzeko, premisetatik eratortzen dena, eta horrela konklusio
batera iristen da.
Bide hori egin daiteke atzetik aurrera (aurrerakaria edo progresiboa: premisetatik
konklusiora) edo aurretik atzera (atzerakaria edo erregresiboa: konklusio batetik
abiatuta —baieztapen bat, adibidez—, haren justifikazioak ateratzen dira). Bide
horretako pausoak esplizituak edo inplizituak izan daitezke.
Argudiozko testu baten funtzio persuasibo nagusia erdiesteko, izan daitezke
deskribapenak, narrazioak edo azalpenak, funtzio nagusiari indar emateko.
Argudiozko testuaren egitura (inplizitua edo esplizitua) honelako zerbait izanen
litzateke (Calsamiglia & Tusón, 1999):
Norbaitek uste du / pentsatzen du / dio A, eta bere baieztapenari/iritziari/ideiari
eusten dio,
argudio hau eta hau eta hau ekarrita,
kausalitatean/esperientzian/ziurtasunean/eskarmentuan oinarrituta
BAINA HALA ERE (aldiz,...; ordea,...;... )
NIK esaten dut / uste dut / diot / iritzia dut B,
eta Y argudioak ditut horren alde.
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Kontra-argudioak eraikitzeko, komeni da aurkariaren argudio guztiak ezeztatzea
eta, ahal izanez gero, besteren bat ateratzea, aurkariak pentsatu ez duena. Diskurtsolokailuak ongi erabilita erdiets daiteke hori, garbi agertzeko kausak eta ondorioak,
baldintzak, ñabardurak, osoko aurkaritza edo zatikoa, norberaren iritzia sartzeko
baliabideak, besteren iritzia geurearen alde ekartzeko formulak, eta abar.
Argudiozko testuetan maiz erabiltzen diren konektoreen sailkapen bat da ondoan
datorren hau (oinarria: Caballero eta Larrauri, in Calsamiglia & Tusón, 1999):
-

-

-

-

-

Kausa adierazten dutenak (esan nahi dute ondoren datozen enuntziatuek
aurrekoak azaltzen dituztela): zeren (eta).... bait-..., zeren (eta)... –en, izan
ere, -lako, …. Euskaraz kausa adierazteko, atzizkiak edota aurrizkiak
baliatzea da bide bat: hori hala delako(z), hori hala baita...
Ziurtasuna adierazten dutenak (esan nahi dute ondotik datozen enuntziatuek
autoreak lehenago ere frogatutzat ematen dituela, edo erkidego batek
onartuak dituela): ageri(koa) da, ageri du/dute/dugu..., ezagun
da/duzu/dugu…, nabari da/duzu/du/dugu…, ezagun duzu/dute..., dudarik ez
da..., nola ukatu..., nork ukatuko du...., izan ere, izatez, argi da(go), argi eta
garbi frogatuta dago,...
Baldintza adierazten dutenak: testu batean baldintzazkoak agertzen diren
aldiro, ondorio bat agertzen da: baldin ba-..., ba- , -elarik (= enean), ..-ren
arabera, ....-rik ez bada, betiere.., non eta ez …-(e)n..., -tuz gero, tearekin…
Ondorioa adierazten dutenak (esan nahi dute ondotik datozen enuntziatuak
aurreko arrazoibideen edo baldintza baten ondorio direla): beraz; orduan;
horrengatik; eta hala; eta hortik ondorioztatzen da; ondorioz; hortik
segitzen da ezen...; halaxe da:...; eta hortaz....; hortik ateratzen da...
Aurkaritzazkoak (konektore hauek adierazten dute ondoren datozen
enuntziatuek badutela diferentziaren bat aurretik datozenen aldean —aldea
txikia izan daiteke edo erabatekoa—): baina, nahiz (eta), aldiz, berriz,
ordea, ordean, hala ere, hala eta guztiz ere, halarik ere...

Argudiozko testuetan aipatzekoak eta garrantzitsuak dira, orobat, nork bere
iritzia sartzeko erabil ditzakeen elementuak: nire ustez, nik uste, nire/gure iritzian, nire
iritzi apalean, nire ikuspuntutik, nire/gure iduriko...

8. Zein dira azalpenezko sekuentziaren ezaugarriak?
Azalpenik gertatzeko, informazioa izan behar da lehenago. Pertsona batek
informazioa emanen badu, hura ikasi beharko du edo bilatu, behar den iturrietan.
Diskurtso batek informazioa eman behar badu, hizkuntzaren erreferentzia-funtzioa
erabiliko da, aztertzen duen objektuan zentratuta. Informazio bat komunikatzea
objektibotasunarekin lotua izaten da, neutraltasunarekin eta egiarekin bezala.
Informazioa eskatzen dugunean exijitzen dugu informazio hori errealitatea ongi
ezagutzen duenak ematea, eta informazio fidagarria izatea nahi izaten dugu, berdin
egunoroko bizitza arrunteko kontua baldin bada edo mundu natural edo sozialari buruz
ari bagara.
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Entziklopedia esaten diogu jende-erkidego batek metatua duen jakintza edo
informazio guztiari. Hori da jende taldearen kultura-ekoizpena. Pertsona bakoitzak,
berriz, bere oroimenean gordetzen du bere jakintza entziklopedikoa, bizian aurrera
doalarik jasotzen duena eta besteekin erlazionatzeko erabiltzen duena.
Diskurtsoaren ikuspuntutik, azalpena da jakinaraztea, ulerraraztea eta argitzea,
eta horretarako jakintza aurrez aitortzen zaio azalpena egiten duenari. Azalpenean, batek
badaki zerbait eta besteak prest dira hura ulertzeko eta interpretatzeko, lehenagotik
dakitenaren arabera eta azalpenaren bidez. Erlazioa asimetrikoa da: bat aditua da, eta
besteak legoak edo ikasleak. Adituari aitortzen zaio autoritatea (irakasleari, teknikariari,
nekazari eskarmentudunari...).
Jakintza-mailaren arabera, halako “azalpen-kontratu bat” gertatzen da:
mintzaideak nor diren, eta zer erlazio duten elkarrekin, horrek markatuko du
harremanaren izaera. Bi medikuk elkarrekin modu batean hitz eginen dute, eta beste
batean eriarekin ari direnean. Azalpenaren mailak desberdinak dira. Ez da berdin
esplikatzen gramatika lehen hezkuntzan edo unibertsitatean, nahiz eta azalpenaren gaia,
modu batean esateko, “bera” den. Azalpenaren helburua ez da konbentzitzea, baizik eta
entzulearen jakintza-egoera aldatzea, ulertu ezin zuen eduki bat “irensteko modukoa”
egitea.
Azalpenezko testu-sekuentziak sarritan beste batzuekin batean gertatzen dira.
Testu teorikoetan sekuentzia deskriptiboekin eta argudiozkoekin konbinatua agertuko
dira; dialogozko edo solasaldizko sekuentzia batean azalpena agertuko da, mintzaide
batek zerbait ulertzen ez duen eta argitu nahi duen aldiro; argudiozko testuetan ere,
argudioaren lagungarri ager daiteke azalpenezko testu-sekuentzia bat.
Azalpenezko sekuentzia baten eskema prototipikoa honela proposatzen du
Adam-ek: hasierako eskeman zerbait zaila eta konplexua aurkezten da, ezezagun eta
iluna dena. Hortik galdera bat dator, eta orduan objektua agertzen da konpondu
beharreko jakintza-arazo gisa. Hortik ebazpen-fasera igarotzen da: erantzuna ematen da
eta esplikazio-eskema garatzen da, eta horren ondorioz objektua ongi garbi eta ulertua
gelditzen da (pauso horiek denak ez dira agerian izaten kasu askotan, baina inplizitu
suma daitezke).
Azalpenezko eskema aktibatzen da diskurtso-estrategia batzuen bidez:
definizioa, sailkapena, birformulazioa, adibide jartzea, analogia eta aipua.
Definizioak problema mugatzen du, lehenagotik dagoen jakintzaren gainean.
Aztergai den objektua sail batean sartzen da eta haren ezaugarri tipiko batzuk adierazten
dira. Batzuetan kontzeptu bat mugatzean, muga horiek ez datoz bat lehengo jakintza edo
teoria batzuekin.
Sailkapenaren bidez edozein objektu sartzen da multzo batzuetan, antzen eta
diferentzien arabera, hartarako irizpideak erabilita.
Birformulazioa da prozedura bat balio duena beste modu ulerterrazago batean
adierazteko, termino berezietan azaldua dena (sarrerakoak honelakoak izaten dira: hau
da; beno; esan nahi dut; esan nahi baita; beste hitz batzuekin esateko;bestela esanda;
hobeki esanda...).
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Adibide jartzen delarik, berriz, formulazio orokor edo abstraktu bat
mintzaidearen esperientziatik hurbilago den eszenatoki batean jartzen da (sarrerako
hitzak: adibidez, zehazki, demagun...).
Analogia argitzeko edo ilustratzeko prozedura bat da; hura sortzeko, kontzeptu
edo kontzeptu multzo bat beste alor bateko beste kontzeptu batzuekin harremanetan
jartzen da.
Aipamenean, azkenik, autoritatea eta jakinduria adituen eskuetan edo ahotsean
uzten da.
Testuaren antolamenduari dagokionez, azalpenezko sekuentziak argitasuna eta
ordena behar ditu; horrengatik agertzen dira markatzaileak bai enuntziazioaren
prozesuari buruzkoak eta bai enuntziatuen kateatze logikoaren gainekoak (ikus galdera
hauek: 14, 15, 16, 17). Lexiko mailan, berriz, terminologia hautatu behar da azalpenaren
mailaren arabera: entzuleak duen mailaren arabera, terminologia zehatzaren tokian
beharbada beste hitz arruntago batzuk erabil daitezke, edo itzulinguruak, edo analogiak
eta konparazioak, etc. Adizkia, berriz, eskuarki orainaldikoa izaten da, eta baldintzazkoa
ere bai (hipotesi bat edo oraindik frogatu ez den zerbait azaltzen denean). Modalizazio
epistemikoa ere agertu ohi da (segurua; segur askikoa / aisa izan daitekeena /
probablea; zalantzazkoa; gertagaitza / nekez gertatzekoa), hiztunak (esatariak) horrela
azaltzen baitu zer fidagarritasun-gradu ematen dion esaten duenari.
Azalpen-prozesuak gehiagotan agertzen dira adituen eta legoen artean distantzia
handiagoa denean, esate baterako irakaskuntzaren alorrean edo dibulgazioarenean.
Jakintza transmititzeko testu guztietan agertzen dira azalpenezko sekuentziak: orotariko
txostenetan, hitzaldietan, artikuluetan, eskola-emateetan, hitzaldietan, elkarrizketetan,
debateetan, kontsultetan, adituekiko elkarrizketa informaletan, tratatuetan, testuliburuetan, eskuliburuetan, etc.

9. Zein dira solasaldizko sekuentziaren ezaugarriak?
Hizketa edo solasa da jendearen arteko komunikazioren oinarrizko forma.
Elkarrekin solas egiteak (konbertsazioak) erakusten du hobekienik komunikazioaren
ezaugarri dialogikoa. Diskurtsoaren helburua beti norbaiti begira eratzen da: norbait
konbentzitu nahi da, zerbait azaldu edo deskribatu nahi da, norbaiti animoak eman nahi
zaizkio, edo haserrea adierazi edo engainatu... Bat-bateko solasaldia da jendearen
harremanen oinarria; izan ere, hala nahirik norbaitekin solasik egiten ez denean,
harremana okerrera joan ohi da, edo alderantziz: norbaitekin harremanak txarrera joanez
gero, ez da harekin solasik egiten.
Solasaldiaren egituran bi ezaugarri dira garrantzitsuak: haren hurrenez hurreneko
izaera (sekuentziala) eta haren izaera hierarkikoa. Hurrenez hurreneko izaera du, zeren
edozein enuntziatu edo zati ongi interpretatzeko, gogoan izan behar baita lehenago zer
esan den eta gero ere zer esanen den (hiztun berak edo beste batek). Eta hierarkikoa da,
elkarrizketaren egituran badirelako hainbat mailatako unitateak.
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Solasaldia sekuentzia bigarrenkari gisa agertu ohi da beste testu-antolamendu
batzuetan ere. Zineman elkarrizketak balio du kontakizuna aurrera eramateko; eleberri
eta ipuinetan oso maiz erabiltzen da; azalpenak eta argudiatzeak ere elkarrizketaren
itxurapean egin daitezke (gogoratu, adibidez, Platonen Elkarrizketak); poesian ere
erabiltzen da egitura hori.
Bat-bateko solasetan inprobisazio-maila handia izaten da askotan. Baina partehartzaileek etengabe negoziatu behar izaten dute elkarrekin: solasean hasteko, gaia
aukeratzeko, gaia aldatzeko, tonua zehazteko, bakoitzaren papera zein den argi
edukitzeko, solasaldia amaitzeko, besteak beste.
Txanda-aldatzea da solasaldiaren ezaugarri berezienetako bat. Solasean
aritzearen egituran horixe da oinarria. Hitz egiteko txanda da jarduera horretan solaskide
batek hartzen dituen espazio-denborak (oso laburrak izan daitezke edo luzeagoak, hori
ere “negoziatu” behar da). Txanda-aldatzea norberak erabaki dezake (auto-hautatzea),
edo solasean ari denak hitza norbaiti eman diezaioke (hetero-hautatzea31).
Solasaldi kolokialen artean badira desberdintasunak. Solasaldi kolokial
prototipikoa izateko ezaugarri hauek gertatu behar dira: aurrez prestatua ez izatea,
pertsonen arteko helburuak izatea, informala izatea, familia interakzioko markoan,
solaskideak berdinak izatea eta esperientzia komunak izatea eta solasgaiak egunoroko
bizikoak izatea. Azken lau baldintzetatik bakarren bat ez bada gertatzen, orduan
solasaldi kolokial periferikoa izanen da (adibidez, medikuaren eta eriaren arteko
solasaldia).
Aztertuz gero solasaldian nork hartzen duen hitza, zenbat aldiz, nola eta zenbat
denboraz, horrek informazio esanguratsua ematen du jakiteko zenbateko distantzia
soziala den solaskideen artean eta baita haien arteko botere-, menpekotasun-, eta
solidaritate-harremanei buruz ere.
Hizkuntzarekin hainbatetan gertatzen den bezala, solasaldiaren diskurtso-zentzua
hitzen esanahi literaletik haratago joan ohi da. Bat-bateko solasaldian, bereziki, tartea
oso handia izan daiteke esanahi literaletik solasaldian egiaz duen esanahira: interakzioak
berehalakotasun handia duenez, jakintza konpartitua handia denez, mintzaideak
testuinguru fisiko berean direnez edo erregistro kolokiala erabiltzen denez, solaskideek
konfiantza izaten dute besteek beteko dituztela zentzuan izanen diren hutsuneak, edo
zuzen interpretatuko dituztela zeharka edo inplizituki edo ironikoki esaten direnak.
Bat-bateko solasaldiaz gainera, hizkuntzaren ahozko modalitatea oinarrizko
materiala da jendarte-bizitzan gertatzen diren beste berbaldi-praktika batzuk eraikitzeko
ere. Erregistro desberdinak erabiliz, hainbat berbaldi-praktika bereiz daitezke, batzuk
pertsonatik pertsonara gertatzen direnak eta beste batzuk pertsona batek entzuleriaren
aurrean egiten dituenak.
Pertsonatik pertsonarako praktiken artean, besteak beste, honako hauek aipa
ditzakegu: elkarrizketa, mediku-kontsulta, abokatu-kontsulta, eztabaida, tertulia, mahaiingurua, hitzaldia, ahozko azterketa. Jardun horietako batzuk oso zurrun arautuak ere
izan daitezke. Konparazio batera, hauteskunde-kanpainan alderdi politikoen liderren
31

(es) autoselección eta heteroselección.
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artean batzuetan eztabaidak egiten dira telebistan, eta horietan oso estu arautua izaten da
zenbat denbora hartuko duen bakoitzak, nor hasiko den, kamerak non izanen diren, zein
gai tratatuko diren, eta abar. Horrelakoetan hautagai bakoitza saiatzen da irudi bat
ematen entzuleen artean, eta hartarako estilo bat eraikitzen ahaleginduko da, kontuan
harturik, besteak beste, zer hitz erabiliko dituen, zer egitura sintaktiko, zer formaltasunmailatako hizkera, zer azentu, eta abar. Horrelako eszenarioak aski arautuak izaten dira,
baina ahozkoak badu beti halako tarte bat sormenerako, eta badu berdintasun punttu bat
bat-bateko solasarekin (inprobisazioa, sormena, berehalakotasuna, gaizki-ulertuak
gertatzeko aukera, arau-hausteak…).
Pertsona batek bere jarduna entzuleriaren aurrean egiten duenean gauzak
diferente samar izaten dira. Honako praktika hauek dira adibide: hitzaldia, biltzarretako
txostenak, eskola-emanaldia, sermoia, ikasturte-irekierako hitzaldia, eta abar. Kasu
horietan, komunikazio-gertakari monogestionatuak dira, eta hitza duen pertsonak
kontrol handiagoa du esaten duenaren gainean eta esateko moduaren gainean ere bai.
Hitzaldi batean hizlaria da pertsona bakarra eskubidea (eta beharra) duena hitz egiteko;
gaia lehenagotik prestatu du; badaki zenbat denbora duen hitzaldia egiteko; testu idatzi
bat izan dezake oroitzeko, eta abar. Jarduna ez da bat-batekoa, baina hala ere bada
nolabaiteko interakzioa: entzuleriatik hizlariak ikus edo entzun ditzake keinuak,
begiratuak, harridura aurpegiak, protestak… eta horiek guztiek nola edo hala eragiten
diote.
Amaitzeko, berbaldi-praktiken adibide gisa, horien zerrenda bat jarriko dugu,
orain artekoez gainera: administrazioko leihatiletan gertatzen diren harremanak,
galdeketak eta epaiketak, sermoiak, eliz-kantak, telebistako berriak eta elkarrizketak,
biltzar zientifikoetako komunikazioak, txostenak eta hitzaldiak, ahozko azterketak,
prestakuntza-ikastaroak eta egunoroko bizitzako solasaldiak eta elkarrizketak (besteak
beste).

10. Testuaren hiru ezaugarrien artean nolabaiteko erlazio bat ezar daiteke,
orientabide gisa?
Hizkuntzaren analisi-maila batzuk elkarren ondoan jarrita, testuaren hiru
ezaugarri nagusien posizio erlatiboa argitzen saiatzeko, Catalá-k koadro hau eskaintzen
du (1992: 61):
Soziolinguistika
Egokitasuna
Pragmatika
Koherentzia
Semantika
Kohesioa
Sintaxia

2. Diskurtsoa eta testua

Horrela, kohesio-ezaugarria eratzeko, semantika eta sintaxia lirateke partaide;
koherentziaren tokia pragmatikaren eta semantikaren artean legoke; eta egokitasuna
pragmatikak eta soziolinguistikak zehaztuko lukete. Dena dela, egileak berak aitortzen
du orientazio-balioa duela erlazioen grafiko horrek, zeren, adibidez, egokitasunak badu
zerikusi garbia (morfo)sintaxiarekin ere: aditzaren forma jakin batzuk erabiltzen dira
euskaraz hika erregistroa hautatuz gero; horrek esan nahi du egokitasunaren ezaugarriak
baduela lotura (morfo)sintaxiaren azaleko mailarekin, baina goian azaldu den erlazioen
koadroan ia bi muturretan dira sintaxia eta egokitasuna, elkarrekin zerikusirik ez balute
bezala. Semantikari dagokionez, berriz, koadro horretan balio bikoitza izanen luke:
koherentziari dagokionez, semantikak ideia globalari edo egiturari begiratuko lioke, eta
kohesioari begira, berriz, maila mikroko esanahiaz ariko ginateke (hitzaren,
sintagmaren, perpausaren mailako esanahiaz).

11. Testu bat egokia dela esateak zer esan nahi du? Zeri deitzen zaio
egokitasuna?
Egokitasuna da testuaren ezaugarri nagusietako bat, koherentziarekin eta
kohesioarekin batean. Hitz horrek esanahi bat baino gehiago ditu, nondik begiratzen
den. Ikuspuntuaren arabera, beraz, testu bat egokia dela esaten denean, denek ez dute
ideia berbera adierazten.
Definizio baten arabera, egokitasuna testuaren ezaugarri semantiko-pragmatikoa
da (Ruiz Bikandi, 2009). Testu bat egokia dela esanen dugu baldin eta hiztunak
aukeratu dituen hizkuntza-formak ongi badatoz komunikazio-testuinguru horretan
jendarte batean espero denarekin. Kontzeptua zehazteko badute zerikusia komunikaziosaioko parte-hartzaileek (euren ezaugarri pertsonal eta sozialekin: nor nori nola
mintzatzen zaion), eta baita interakzioa gertatzen den tokiaren izaerak ere (jendaurrean,
lantegian, lagun artean, intimitatean…).
Castellá-ren ustez (1992) egokitasun propietatearen bidez testua egokitu egiten
da komunikazio-testuingurura, aldatu egiten da (“kameleoi bat bezala”) kontuan
harturik testuinguruaren ezaugarriak; egokitze horretan badute zerikusia mezuaren
igorleak eta hartzaileak, zer bide erabiltzen den ekoizteko edo hartzeko, zer asmo duen
komunikazio-saioak… Azken parametro horien arabera definitzen dira erregistroak.
Euskararen gaineko gogoetan, egokitasuna eta zuzentasuna elkarren osagarri
diren termino gisa hartu izan dira, hau da, hizkuntzazko jarduna eraginkorki burutzeko
kontuan hartu beharreko bi dimentsio gisa (Euskararen Aholku Batzordea, 2004).
Zuzentasuna gramatika-arauak ongi betetzearekin lotua da, eta egokitasunak, berriz,
erreferentzia egiten dio testuinguru jakin bakoitzean hizkuntza-baliabide eraginkorrenak
hautatzeari. Beraz, hitzezko jarduna zuzentzat joko da baldin eta ez bada arau
gramatikalik hautsi; eta jarduna egokitzat hartuko da, berriz, nahi zen efektua eta
ondorioa erdiesten baditu komunikazio-egoera jakin hartan; bestela esanda: eraginkorra
izan baldin bada. Zenbaitetan gerta daiteke erabilera zuzena ez dena egokiagoa izatea
komunikazio-testuinguru jakin batean (gaztetxe batean kontzertu batean
Euskaltzaindiaren arau guztiak zehazki beteta edo euskara garbi-jatorrean hitz egitea
ote da eraginkorrena?).
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Ikuspuntu desberdinak aipatu baldin baditugu ere, uste dugu funtsean ideia bera
adierazten dutela: bat dela gramatika-arauak ongi erabiltzen jakitea, eta beste bat,
komunikazio eraginkorra erdiestea (efikaza eta are efizientea izatea, zilegi baldin bada
terminologia hau erabiltzea). Izan ere, zenbaitetan nahita hautsi ditzake hiztun batek
hizkuntzaren lege formalak, hala efektu jakin bat lortu nahian (“intsumisiñoie” zegoen
orain dela urte batzuk idatzia horma batean Markinan: pinta-lanaren egileak ez ote ziren
alfabetatuak euskaraz? Edo zer arrazoi izan zuten hitz hori hala idazteko?).
Azken batean, kontuan harturik interakzioaren testuinguruak dituen ezaugarriak,
hiztunak aukera batzuk egin ditzake (hartarako, aski den dinako hizkuntza-gaitasuna
baldin badu, jakina). Euskal hiztunak, konparazio batera, komunikazio-egoeraren
arabera hika erabiliko du edo zuka; euskalkiko edo azpieuskalkiko edo euskara batuko
formak erabiliko ditu; kontrakzioak eginez eta fonetismo guztiekin edo mantsoago
mintzatuz eta “hobeki” ahoskatuz ariko da; euskara batuaren barrenean hitz batzuk edo
beste batzuk hautatuko ditu, edo sintaxiaren baliabide batzuk edo beste batzuk hartuko
ditu, erdarazko hitzak edo esaldiak tarteka sartuko ditu edo den-dena euskaraz eginen
du.
Hautu horiek denak egin ondotik hiztunak jalkitzen duen testuak efektu jakin bat
izanen du komunikazio-testuinguruan, ez bakarrik testuko hitzen balio semantiko
soilaren ondorioz, ez bakarrik hitzen esanahi soilarengatik, baizik eta jendarte horretan
modu bat edo bestea aukeratzeak esanahi erantsi bat izanen duelako. Adibidez,
testuinguru batzuetan hika erabiltzeak nolabaiteko konfiantza eta berdinkidetasuna
adierazten du mintzaideen artean, eta zuka aritzeak, berriz, errespetua eta halako
distantzia bat ere ematen du aditzera. Hiztunak erabaki behar du zer esan nahi duen,
baina baita nola esan nahi duen ere, testuinguruaren ezaugarrien arabera (eta bere
gaitasunaren arabera). Jakinik, gainera, jendarteko testuinguru guztietan arauak ez direla
berak. Horrela, beste adibide txiki bat esateko, ez da berdina nafar bat bere herriko
hikako formak erabiltzen aritzea Bilbon bizkaitar euskaldun berrien artean edo horrela
jokatzea bere herriko lagunekin, egoerak desberdinak baitira eta efektu desberdinak
gerta baitaitezke testuinguru bakoitzean.

12. Zer da koherentzia?
Testu baten koherentzia aipatzen delarik, autore guztiek ez diote balio bera
ematen hitzari, eta denboraren joanean ere bilakaera izan du kontzeptuak.
Castellá-ren arabera (1992), koherentzia izeneko propietatearen bidez testua
ekoizten eta interpretatzen da informazio-unitate artikulatuen eraikuntza gisa. Edukiegitura global batzuek hartzen dute parte eta operazio kognitibo batzuk jokoan sartzen
dira (informazioa erabiltzeko, elaboratzeko eta buruan edukitzeko). Bereziki kontuan
hartzekoa da testuaren izaera semantiko eta informatiboa, haren esanahia maila
kognitiboan edo makroan. Autore berarentzat koherentzia propietatearen bidez testu bat
osoro antolatzen da zentzua transmititzeko.
Koherentzia eta kohesioa batzuetan nahasi egiten dira, biak ere hartzen baitira
testu baten erlazio semantiko-pragmatikoen sarea adierazteko. Esate baterako,
Charolles-ek (in Calsamiglia & Tusón, 1999) lau arau proposatzen dituelarik testu bat
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estrukturalki koherentea izan dadin, koherentzia lortzeko prozedurak bat egiten dira
kohesioa erdiesteko mekanismoekin.
Baina beste batzuek bereizi egiten dituzte bi kontzeptuak.
Stubbs-en ustez sor edo latente dauden erlazioek osatzen dute koherentzia, eta
kohesioa, berriz, azalean ageri direnek.
Bernárdez-en iritzian koherentzia komunikazioan diren parte-hartzaileen
negoziazioan oinarritzen da, eta hartan erlazio pragmatikoak ere sartzen dira, erlazio
sintaktiko testu-barrenekoez gain. Hala, koherentzia kontzeptu zabalagoa da kohesioa
baino.32 Testuaren esanahiari bere osotasunean egiten dio erreferentzia, eta barne
hartzen ditu bai hitzek testuinguruarekin duten harremana eta bai hitzek testuaren
barrenean beren artean dituzten harremanak ere. Koherentziak badu zerikusia testuaren
egonkortasunarekin eta azpian datzan gai-tinkotasunarekin; badu lotura
makroegiturarekin (edukia), gainegiturarekin (testua antolatzeko eskema), enuntziazioainguratzearekin (testuaren nor-non-noizak), eta inferentziekin (testua interpretatzeko
jartzen direnak, lehenagoko jakiteen gainean).
Kohesioak, horrela, koherentziaren fenomenoaren alderdi bati egiten dio
erreferentzia: testu batean hizkuntza-elementuen artean gertatzen diren harreman
lokalei edo tokiko harremanei (hala batzuk besteekin lotzeko erabiltzen direnak, nola
konektatzeko eta antolatzeko balio dutenak).
Koherentzia mota bi aurkeztu izan dira: koherentzia pragmatikoa eta edukiaren
koherentzia.
Koherentzia pragmatikoa dela eta, testuaren hizkuntzalaritzaren orientazio
batzuek ekoizpen- eta interpretazio-prozesuetan jarri dute interesa.33 Ikuspuntu
horretatik, koherentzia erlazionatua da mintzaideen asmoekin, haien helburuekin, eta
mezu bat ekoiztean edo jasotzean abian izaten diren inferentziekin. Horrela,
mintzaideek berek badute gaitasuna testu bati koherentzia emateko: entzule jakin batek
koherentetzat jo dezake testu bat nahiz eta hartan agertu esaldi ez-zuzenak, amaitu
gabeak, edo (itxuraz) loturarik gabeak; eta beste batek, berriz, testu berari koherentzia
aurkitu ez. Zer da gakoa? Komunikazioa gertatzen den markoaren edo giltzarrien berri
izatea edo ez izatea: hortxe da koxka.
Hiztunok saiatzen gara koherentzia bilatzen jasotzen ditugun testuei. Hartarako
jakintza aski baldin badugu, koherentea izanen zaigu testua, eta bestela ez. Adibidez,
fisika nuklearreko azalpen bat segur aski hiztun arruntak ez du ulertuko, biltzar
zientifiko batean ikertzaileak beren artean ari baldin badira elkarren berri ematen eta
hartzen; baina fisikari nuklearrek ere beharbada ez dute koherente aurkituko Euskal
Herriko nekazari adindu batzuek belar biltzeari buruz duten elkarrizketa elipsiz eta
aurre-suposizioz betea. Bi kasuetan, aipaturiko mintzaide horiek interpretatzeko gakoak
falta dituzte, eta horrela ezin dute “berreraiki” testuak esan nahi duena (entzuten diren
32

Kohesioak, berriz, egile honen ustez, erreferentzia egiten die testu bateko hizkuntza-elementuen artean
gertatzen diren erlazio partikular eta lokalei, eta, beraz, koherentziaren barrenean sartzen da; kohesioa,
hartara, koherentziaren azpiatal bat da (in Calsamiglia & Tusón, 1999)
33
Beste batzuek, berriz, testuaren koherentziaren analisiari eman diote arreta, hura harturik testuaren
berezko propietate gisa.
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hitzen esanahiaz gainera, zentzua ere aurkitu behar baita). Azken batean, testuinguruak
eragiten du. Zenbat eta testuingurua garbiagoa mintzaideentzat, orduan eta erakusle edo
indikadore gutxiago behar dira testuaren koherentziari eusteko (elkarren berri hurbil eta
zehatza dutenen artean hala gertatzen da); aldiz, kontestualizazio-maila txikiagoa baldin
bada, orduan xeheroago eman behar dira koherentzia jasotzeko behar diren erakusleak
(eleberrietan egileak eraiki behar du testuinguru guzi-guzia, irakurleak gako aski izan
dezan fikziozko munduari modu koherentean eusteko).
Edukiaren koherentziari dagokionez, berriz, Van Dijk-en arabera, testuaren
osotasunetik abiatu behar da, perpausaren eta haren osagaietatik hasi beharrean. Testu
osoak badu eduki global bat, makroestrukturan bil daitekeena. Makroestruktura da testu
baten gaia edo topikoa biltzen duen perpausa. Van Dijk-en hipotesia da testu batean
badirela bi maila: bat globala eta bestea lokala. Globala makroproposizioek osatzen dute
eta lokala, berriz, mikroproposizioek. Mikroproposizioek, elkarri loturik,
makroproposizioak osatzen dituzte. Testu batean badira makroproposizio batzuk eta
haietan mailarik gorenekoari testuaren makroestruktura esaten zaio. Makroestruktura
horrek koherentzia ematen dio testuari bere osotasunean, zeren komunikazio-unitatearen
errepresentazio bat baita. Van Dijk-en proposamen hori funtsatzeko ideia da hiztunak
baduela ahalmena edo gaitasuna testu bat laburbiltzeko eta gogoan edukitzeko, eta beraz
haren esanahi funtsezkoa biltzeko. Testuaren esentzia “harrapatzeko”, berriz, buruoperazio batzuk egiten dira, makroarau batzuen menpekoak direnak.34
Baina erreferentziazko edukiaz gainera, diskurtsoaren esanahi guztia jasoko
duen laburpen bat lortzeko, beste osagai batzuk ere kontuan hartu behar dira: testuaren
helburua, testuaren jasotzailea(k), eta testuaren intentzioa. Baldintza pragmatikoak
desberdinak izan daitezke.
Kohesioa eta koherentzia bereiz daitezke esanez testu baten osotasunari eusteko
lotura linealak eta globalak direla, hurrenez hurren35. Pentsa genezake orduan kohesioa
testuaren barrenean gertatzen dela (intratestuala edo testu barrenekoa dela), eta
koherentziak, berriz, erreferentzia egiten diola diskurtsoak dituen loturei testuinguru
situazionalarekin eta kulturalarekin, hau da, testuaren kanpoko aldera begirako
ezaugarria dela (estratestuala edo testuz gaindikoa).
Ruiz Bikandi-ren arabera (2009) koherentziak ere testuaren zatiak elkarri lotzeko
eta batasuna emateko balio du, baina izaera semantiko-pragmatikoa du, kohesioak ez
bezala. Kohesioak izaera sintaktiko-semantikoa du (ikus atal honetako 10. eta 13.
galderak). Koherentzia testuaren edukiari dagokio gehiago, azaleko hizkuntza-formari
baino (azken hori da zehazki zer hitz erabiltzen diren, zer egitura sintaktiko, eta abar).
Testu bat koherente izateko, haren zatiek erlazionatuta egon behar dute
semantikoki; beraz, lotura eta batasun hori lortzeko hautatu eta ordenatu egin behar da
edukia, arau batzuk errespetatuz (testuko elementu batzuk errepikatzea, informazioaren
34

Lau makroarau hauek proposatzen ditu Van Dijk-ek: ezabatzekoa (bigarren mailako informazioa
ezabatu, funtsezkoa jasotzeko), integratzekoa (lehenago esan diren enuntziatu batzuen edukia, batean
biltzea), eraikitzekoa (lehenago esan gabeko enuntziatu batean biltzen da beste batzuen edukia) eta
orokortzekoa (eraldatzeko operazioa, kontzeptu zabalagoak erabiliz lehengoak barrenean sartuta).
35
Lotura lineal horiek (kohesioa osatzen dutenak) bat datoz Van Dijk-en (1984) kohesio nozioarekin edo
Halliday eta Hasan-en (1976) konexioarekin; lotura globalak, berriz, autore horien denen koherentzia
nozioarekin.
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progresioa zaintzea, kontraesanak saihestea, zatiak elkarri lotzea). Eduki globalaren
jarraipena egiteko, mezuaren egitura orokorraz gainera (gainegituraz gainera, alegia)
beste baliabide batzuk erabili ohi dira testu mota batzuetan: tituluak, kapituluak,
paragrafoen antolamendua, hiztegien eta entziklopedien sarreren antolamendua…
Kohesioak laguntzen dio koherentziari, baina mezuaren hartzaileak zenbaitetan
kohesio-mekanismoen eskasia edo falta ordezka dezake, hartarako munduaren ezagutza
edo igorlearekin konpartituriko esperientzia baldin badu (esplizitu esan gabe, zertaz ari
diren biek badakitelako). Hartzaileak parte aktiboa du interpretazioan, testu bat
koherente gisa ulertzeko edo inkoherente. Mezuak koherente izan behar badu
hartzailearentzat, igorleak aukera batzuk egin behar ditu, informazioaren kantitatea eta
kalitatea egokituz hartzaile(ar)en ezaugarrietara; mezu bera koherentea edo
inkoherentea izan daiteke, hartzailearen arabera, horrek “berreraiki” dezakeelako testua
eta koherentzia sumatu, hartarako behar dituen jakiteak edo “gakoak” baldin baditu
(kulturalak, lagunarteko klabeak, elkarrekin izaniko esperientziak…).
Uri Ruiz Bikandik honela laburbiltzen du koherentziari buruzko ideia: “[…]
testuaren koherentzia antolamenduaren eta barne-kohesioaren ondorio da, dakarren
informazio-kantitate eta -kalitatearen ondorio, eta komunikazioaren parametroetara
egokitzearen ondorio” (Ruiz Bikandi, 2009).

13. Zer da kohesioa?
Testuaren ezaugarri hori definitzean adituen artean batasunik ez bada ere,
ikuspuntu baten arabera, kohesioa da koherentziaren agerbide garrantzitsuenetako bat.
Testu bat osatzen duten perpausak ez dira nolanahi jartzen bat bestearen ondoan,
elkarrekin loturarik ez balute bezala. Mezua ongi bideratzeko eta ongi interpretatua
izateko, testuaren osagaiek edo perpaus horiek elkarri ongi josiak izan behar dute, eta
hainbat baliabide erabiltzen dira joskura hori lortzeko. Kohesioak testuaren barrenean
jarduten du.36 Testu barreneko esteka multzo bat da, agerian diren hizkuntza-baliabide
batzuen bidez ikus daitekeena; esteka multzo horren bidez ezartzen dira testu batean
behar diren erlazio semantikoak testu hori esanahi-unitate gisa eratzeko. Hainbat
baliabide edo mekanismo erabiltzen dira testuaren kohesioa lortzeko behar den estekasarea eratzeko. Mekanismo horiek multzo batzuetan biltzen dira:
1. Erreferenteari eusteko prozedura lexikoak:
•
•
•
•
•
•

errepikazioak
sinominoen edo ia sinonimoen bidez ordezkatzea
hiponimoen, hiperonimoen eta antonimoen bidez ordezkatzea
metaforaren edo metonimiaren bidez ordezkatzea
baliospenezko kalifikazioen bidez ordezkatzea
proforma lexikoen bidez ordezkatzea

2. Erreferentziari eusteko prozedura gramatikazkoak:

36

Koherentziak, berriz, testuaren kanpoko aldeko erlazioekin du zerikusia: pragmatikarekin.
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•
•
•

deixi modu desberdinak
anafora eta katafora
elipsia

3. Gaiaren aitzinabidea:
•

tema/rema jokoaren bidez (mintzagaia/galdegaiaren jokoa)

4. Markatzaileak eta konektoreak:
•
•
•

testuaren antolamendu globala eratzekoak (hastekoak, segitzekoak,
amaitzekoak...)
diskurtso-operazio partikularrei sarbide ematekoak (iritzi ematekoak,
ziurtasuna adieraztekoak, adibide jartzekoak...)
benetako konektoreak: testu-segmentuen arteko erlazio logikosemantikoak ezartzekoak (gehitzekoak, oinarri kausalekoak, adostasuna
adieraztekoak...).

Ruiz Bikandik (2009) Castellá-ri jarraikiz (1992), mekanismo horiek bi
multzotan banatzen ditu: erreferentzia-mekanismoak (anaforak, kataforak, deixia,
sinonimia, antonimia…) eta konexio-mekanismoak (lokailuak). Lokailuekin bi
sailkapen egiten ditu:
• testu motaren edo testuko edukiak antolatzeko eraren arabera
o lok. logikoak (argudiozko eta azalpenezko testuetarako)
o leku-denborazko lokailuak (deskribapen eta narrazio-testuetan
nagusi)
o lok. metadiskurtsiboak (azalpenezko testuetan, oro har)
• ezartzen
duten
esanahi-erlazioaren
arabera
(konjuntziozkoak,
disjuntziozkoak, kausa-efektuzkoak, ondoriozkoak, kontrajartzeak,… eta
lokailu metatestualak —tituluak eta—).

14. Zer dira diskurtso-markatzaileak eta konektoreak?37
Hizkuntza bakoitzean badira hiztunaren eskura osagai linguistiko batzuk balio
dutenak testu-segmentuak edo zatiak elkarrekin modu esplizituan harremanetan
jartzeko, eta haien artean hainbat modutako lotura semantikoak ezartzeko. Horiei
deitzen zaie diskurtso-markatzaile eta konektore.
Erlazio semantikoak ezartzeko ez da nahitaezkoa osagai horiek agertzea, zeren
testua lerro-lerro garatzen baita, eta antolakera horrek berak harremanetan jartzen baititu
enuntziatu batzuk beste batzuekin. Estilo adierazkorragoan, oro har, konektoreak
inplizitu egon ohi dira (ahozkoan, intonazioa baliatuz, adibidez; idatzian, berriz,
37

Diskurtso-markatzaileei eskainiriko puntuetako oinarria hau izan dugu: Calsamiglia & Tusón, 1999 eta
2007 (ikus bibliografia). Gaztelaniazko conector hitzaren ordaintzat lokailu erabiltzeko egon gara (Ruiz
Bikandik hala egiten du), baina hitz horri EGLU-IVan esanahi mugatuagoa ematen zaionez, konektore
hitza erabiliko dugu hemen.
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elementu laburrak elkarren ondoka jarrita –justaposizioan–, konektorerik gabe –
asindetona–). Estilo landuagoan, edo neutroagoan, konektoreak hobeki markatzeko
joera izaten da, gaizki-ulerturik gerta ez dadin eta lotura zehazki gauzatzeko.
Konektorea erabiltzen denean enuntziatuen arteko erlazioak adierazteko, osagai
sintaktiko-semantiko bat azaltzen da, horrela garbiago adierazteko zer erlazio dagoen
haien artean. Bestela esanda, markatzaileen eta konektoreen funtzioa da bi enuntziatu
edo bi enuntziatu sorta elkarrekin harremanetan jartzea. Haien bidez, erlazio semantiko
bat ezartzen da eta testu-segmentu bat beste batekin lotzen da.
Markatzaile-konektoreek diskurtsoan balio dute kohesioa eta estruktura
emateko, eta zentzua interpretatzeko jarraibidea izateko.
Hiru markatzaile multzo handi bereiz ditzakegu: batzuek testuaren osoko
antolamendua zehazteko balio dute; beste batzuek diskurtso-operazio partikularragoak
eratzeko baliatzen dira; eta benetako konektoreek, azkenik, harreman logikosemantikoak ezartzen dituzte testu-segmentuen artean.
Markatzaileak eta konektoreak, formari dagokionez, oso ugariak dira eta sail
batzuetan bana daitezke (ikus atal honetako 15., 16., 17. eta 18. galderak).

15. Zein dira testuaren antolamendu osorako markatzaileak?
Testu-markatzaileak oso ugariak dira eta hainbat sailetan banatu ohi dira.
Markatzaile horietako batzuek testuaren osotasuna antolatzeko balio dute, hau da,
diskurtsoa antolatzeko. Konektore metatestual izena ere eman izan zaie, haien egitekoa
ez baita enuntziatuen edukiak elkarri lotzea, baizik eta enuntziatua bera garatzea.
Hona konektore horien banaketa bat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hastekoak: hasteko esan nahi dut....; hasteko eta behin esan behar da;
lehenengo eta behin aipatu nahi nuke; hasi aurretik gogorarazi nahi dut; ...
Banatzaileak: alde batetik... bestetik...; bateko.... besteko...; batetik...
bestetik...;...
Ordenatzaileak: hasteko.... gero... ondoren... azkenik...
Igarotzekoak: beste alde batetik..., beste alderditik...., bestalde..., nolanahi
ere..., bestetik,
Jarraitzekoak: bada...; orduan,....; zentzu horretan...; ildo horretan...;
kontua da... ; hori dela eta...; izan ere...
Gehitzekoak: gainera..., horretaz aparte/gainera...,
Bazter-bideratzekoak: bidenabar esanda/esateko...; horretaz ari garela...;
hain zuzen hori/horixe...; hori dela eta...
Espazio-denboretan
antolatzekoak:
arestian;
aurretik/aitzinean/aitzinetik...; lehenago...; orain arte...; oraintsu arte...;
berriki arte...; gorago esan (dudan) bezala...; oraintxe bertan...; orain...;
hemen...; aldi/denbora berean...; ... bitartean...; -rekin batera/batean...;
gero...; -ren ondotik; -ren ostean; -tu ondoan; -tu ondoren; -tu eta gero...;
geroago...; horren segidan...;geroxeago...;
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•
•

Konklusio ateratzekoak: ondorioz; beraz...; hortaz...; laburbilduz...;
Amaitzekoak: tira…; azkenean…; azken batean...; denak batera
harturik...; guztiaren buruan...; azken buruan...; azken finean…; azkenik...;
amaitzeko...;

16. Zein dira diskurtso-operazio partikularrei sarbidea emateko testumarkatzaileak?
Markatzaile horiek enuntziatuaren hasieran jarri ohi dira eskuarki, edo erlazioko
bigarren osagaiaren hasteko gisa. Bi zeregin betetzen dituzte: edo enuntziatzaileak bere
enuntziatuaren aurrean duen jarrera azaltzen dute (ziurtasuna, iritzia, berrestea…) edo
informazioa modu jakin batean tratatzera bideratzen dute (adibide bati sarbidea
emateko, azalpena datorrela adierazteko, aipamen bat egiteko…). Testu antolatzeko
markatzaileok balio dute diskurtsoa egituratzeko baina baita jasotzaileak testua behar
bezala interpretatzeko ere.
Markatzaile horien sailkapen bat agertzen da ondoko lerrootan:
•
•

•
•
•
•
•

Iritzia azaltzekoak: nire ustez/ustean/iritzian..., nire uste apalean..., gure
iduriko..., nire ikuspuntutik..., niretzat..., niregatik behintzat..., niri
dagokidanez..., segur aski, seguru asko, noski...
Ziurtasuna adieraztekoak: (garbi, aisa) ageri da, garbi da, ez da
zalantzarik, denek badakite, nork ez daki, zalantzarik gabe, argi dago,
ageri-agerikoa da, dudarik ez da/dugu, zalantza izpirik gabe, horixe...,
jakina..., gauza jakina da..., aski ongi daki edozeinek..., nola uka daiteke...,
nork ukatzen ahal du..., nork uka dezake…, esan gabe doa…, nork esango
du..., izan ere..., seguru ....-ela, seguru da...
Baieztatzekoak: halaxe da, jakina, horixe baietz, bai horixe..., bai ba(da)...,
Mintzagaia finkatzekoak: hori dela eta, horretaz ari garela, puntu
horretaz esan nahi nuke..., horretaz denaz bezainbatean..., horri
dagokionez...,
Azaltzekoak, argitzekoak...: hau da, esan nahi dut/da, bestela
esan/esateko, beste modu batean esateko, zehazki esateko, beno, argitu nahi
dut..., dena dela, hobeki/hobeto esateko, hain zuzen ere...
Adibide jartzekoak: konparazio batera, konparaziotara, berbarako,
adibidez, esate baterako, esaterako, horrela..., eman dezagun, jo dezagun,
demagun, aipa dezakegu...
Aipamen egitekoak: -ren arabera…, urliak dioen/esaten duen bezala…,
berendiak dioenez…, X-ren iritzian…, X-rentzat…, omen…

17. Zein dira testu-segmentuen artean harreman logiko-semantikoak
ezartzeko balio duten testu-markatzaileak (egiazko konektoreak)?
Egiazki konektoreak diren testu-markatzaileok balio dute testu-segmentuak
elkarrekin harreman logiko-semantikoan jartzeko. Testu-segmentu horiek izan daitezke
enuntziatuak edo enuntziatu sortak.
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Gisa honetako testu-markatzaileak honela sailka daitezke:
•
•

•
•

Gehigarriak (lotura: A gehi B): eta, gainera, ere / ere bai /ere ez / baita /
ezta / baita ere / ezta ere..., orobat, halaber, behintzat, bederen, badarik ere,
modu/era berean, berdin esan daiteke...
Kontrastezkoak edo kontra-argudiozkoak (lotura: A ken B): baina, aldiz,
ordea, berriz, ostera, aitzitik, bien bitartean, dena dela, hala ere, hala eta
guztiz ere, hargatik, badarik ere, haren ordez, haren tokian, alderantziz,
salbu, izan ezik, ez bada X, halarik ere...
Hautakariak:
Bestela/bertzela,
bestenaz/bertzenaz,
osterantzean,
gainerakoan, beste gainerakoan, gainerontzean, ezpere/ezpabere…
Oinarri kausalekoak:
o Kausatiboak (kausazko erlazioa sartzen dute testu-segmentuen
artean): horretaz, horre(xe)gatik, zeren (eta), zergatik, alabaina,
bada, izan ere, beharrik..., -ri eskerrak, -lako(z) atzizkiaren
bidezkoak, -ela eta...,
o Ondoriozkoak: zeren; beraz; bada, ondorioz; hortik segitzen
da...; halako moldez non…; halako suertez non...; hortik segitzen
da…; honenbestez/horrenbestez…; hala…; halatan…;hala,
bada…; hortaz…; hortaz, bada…;
o Baldintzazkoak: non ez den...; baldin ba-...; ba-...; -tuz gero; tearekin…; -tekoz…
o Helburuzkoak: -tzeko; -tze aldera; -tzeko asmoarekin; -tu gogo
dut; halako moldez non...

•

•

Denborazkoak (denbora-erlazioak ezartzen dituzte): -enean; bat-batean; tzean; -tzerakoan; -tuan; orduantxe; -tu orduan(txe); -tu eta gero; -tu
ondoren/ostean/ondotik; behin; halako batean; behinola; bitartean; behin
batean; behiala; denbora/garai hartan; -tu eta berehala; berehalakoan;
egun batean; lehengo egunean...
Espaziozkoak:
-ren
aurrean/atzean/ondoan/gainean/azpian;
-ren
gaineko/azpiko aldean; eskuin; ezker; eskuine(ta)ra; ezkerre(ta)ra;
muturrean; zokoan; luzeraka...

18. Badira testu-markatzaileak bereziki bat-bateko diskurtsoan agertzen
direnak?
Hainbat konektore berdin erabil daitezke ahozkoan edo idatzian baina badira
testu-markatzaile batzuk gehienbat aurrez aurreko diskurtsoan agertzen direnak, batbateko komunikazio-egoeretan. Egoera horietan adierazkortasunak garrantzi berezia du,
arin-arin pentsatu eta esaten da, eta mintzaidearen arreta jasotzea ezinbestekoa da.
Markatzaile horietako batzuen helburua interakzioa kudeatzea da (mintzaidearen
lankidetza lortzea, arreta edo adostasuna jasotzea…), eta beste batzuk, berriz, ahozko
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jarduna egituratzeko baliatzen dira (diskurtsoaren haria kontrolatzeko, mintza-txandak
errespetatzeko balio dute).38
Gisa horretakoak dira honako hauek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arreta eskatzekoak: aizu/aizak/aizan!; ei!; etxekoandre!; nagusi!; mutiko!;
aditu!
Adostasuna edo onespena eskatzekoak: e?; ezta?; ez?; ez, ala?;
ulertzen?; ez da hala?; badakizu zer esan nahi dudan?; bale?; bai?; aditu?;
ikusten duzu?…
Ohartaraztekoak: aizu!; kontuz!; erne gero!; hara!; hara bestea!; kontu
eman; kontu egin...
Itzulian adostasuna adieraztekoak: ederki; bai, horixe; bai, ba(da); ados;
jakina; bai-bai; arront konforme; konforme; halaxe da bai; nola ez; hagitz
ongi; baietz…
Bizigarriak: ale; goazen; benga; hori ba(da); hori duk eta; horixe!; bai
ba!; aupa!; tira! (intonazio jakin batean, eta animatzeko keinuarekin)…
Hastekoak: beno; beno ba(da); begira; tira; hona/horra/hara; badakizu;
begira iezaiok; badakizu zer?; ikus dezagun; hara (iritzia ematen hasi
aurretik, esate baterako)…
Erreakziozkoak: motel-motel!; bai zera!; joe!; horra/hara!; arraioa; izan
ere…; to! (esanahi ugarikoa, tonuaren/keinuaren eta egoeraren arabera:
harridura, “mendekua”, harridura eta gaiztakeria...)…
Desadostasuna adierazteko erreaktiboak: bai baina...; hara!; ez; ezta;
ezta pentsatu ere!; ezta...!; inondik ere ez!; inola ere ez!; ez ordea!; ez
horixe!; ez baina!; barkatu baina…; bai zera!
Argitzeko, zuzentzeko edo birformulatzekoak: esan nahi dut; hobeki
esanda; argitu nahi dut; beno; esan nahi baita...
Biguntzekoak: beno; pixka bat; tira; ez dakit...; beharbada; horrenbeste ez
dakit baina...; nik esango nuke…; nik ez nuke esango…
Adierazkortasunaren markatzaileak: hara!; bai ote?; uiuiui; arraioa!;
alajinkoa!; alajokoa!; alajinkosa!; hona/horra alajinkoa!; ez da egia!; bai
zera!…
Trantsizio-markatzaileak: beno; eta hola; eta holaxeko kontuak; denetik
behar da munduan eta...
Jarraitzekoak: gero; ondotik; geroago; orduan; eta horrela...; eta orduan
horrela izan zen?; to! (interesa adieraziz)...
Amaitzekoak: eta hola...; eta kitto!; eta aski!; bueno…
Ixtekoak: eta kitto; besterik ez; aski da; esan dut; horixe da dena;
nahikoa...

19. Zer arau behar ditu testu batek estrukturalki koherentea izateko?
Testu simple eta laburrei koherentzia beren komunikazio-funtzioak berak eman
ohi die. Baina testuak paragraforen batzuk baldin baditu, informazioa ongi ordenatu eta
38

Horietako batzuek, batzuetan, errepikatzearen poderioz, beren jatorrizko balioa galtzen dute, eta
betegarri huts bilakatzen dira hiztunaren jardunean (ulertzen duzu?; ez?).

2. Diskurtsoa eta testua

lotu behar da (liburuetan eta entziklopedietan, konparazio batera, atalak nahitaez berezi
behar dira, informazioa koherenteki antolatzeko).
Charolles-en ustez (1978, in Castellá, 1992), ongi eraikiriko edozein testuk
honako arau hauek bete behar ditu:
a) errepikatzeko araua: testu bat estrukturalki koherentea izateko, perpaus gehienek
elkarri lotuak egon behar dute, oinarrizko elementu batzuk errepikatuz;
b) progresioaren/aitzinabidearen araua: testu bat estrukturalki koherentea izateko,
haren garapenean etengabe informazio berria izan behar da;
c) kontraesanik ezaren araua: testu bat estrukturalki koherentea izateko, ez da sartu
behar elementurik semantikoki kontraesanean dagoenik lehenago ezarririko
eduki batekin (elementu esplizitua izan edo suposatua izan);
d) erlazioaren araua: testu bat estrukturalki koherentea izateko, aipatzen diren
gertakariek lotura izan behar dute irudikaturiko mundu benetako edo
alegiazkoarekin.
Arau horiek, kontraesanik ezarena kendurik, lotura zuzena dute kohesioa
bermatzeko elementuekin, honako taula honetan ageri denaren arabera:
Errepikatzea

Erreferentzia (anafora, katafora)
Elipsia
Tema-Rema artikulazioa
Progresioa/aitzinabidea
Tema-Rema artikulazioa
Konektoreak (testu-antolatzaileak)
Erlazioa
Konektoreak
Koherentzia-arauen eta testu-kohesioko elementuen arteko erlazioa
(Castellá, 1992: 141)

20. Zer dira testuaren makroegitura eta gainegitura?
Testu-linguistikaren barrenean bereizi ohi dira makroegitura eta gainegitura.
Ondoan definitzen dira labur.
Makroegitura da edukiaren egitura globala; makroproposizioetan antolatzen da,
testuaren edukia “laburbiltzen” dute arian-arian aurrera joan ahala; adibidez, testu luze
batean testuaren titulua izanen litzateke makroegituraren goieneko maila –edukia
“laburbiltzen” duen heinean (zeren titulua oso erretorikoa baldin bada, orduan ez baitu
makroegitura nahitaez ordezkatzen)–; makroegituraren hurrengo mailan kapituluak
izanen lirateke, eta hurrengoan azpiatalak, eta gero paragrafoak eta perpaus multzoak,
eta azkenik, testuko perpausen hurrenez hurreneko antolamendua. Edozein testuk,
ulertua izateko, makroegitura bat behar du (testu labur-laburrek eurek osatzen dute
makroegitura).
Gainegitura, berriz, testu multzo baten egitura tipikoa da; kategoriatan
antolaturiko eskema batzuei erantzuten diete (ipuinen egitura tipikoa; egunkariko
berrien antolamendu ohikoa, txosten zientifikoak…). Gainegiturak balio du testu bat
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multzo batean sailkatzeko. Dena dela, testu guztiek ez dute zeren izan gainegitura
konbentzionalik. (Castellá, 1992)
Beste definizio bat ere aipa dezakegu: makroegitura da testu baten “topikoa” edo
gaia adierazten duen perpausa, testuaren azpian datzana eta haren edukiaren sintesia
dena. Eta ikuspuntu horretatik, testu baten gainegitura da nola antolatzen den testu
horren makroegitura eskema gisa. (Van Dijk-en lanetan oinarritua, in Calsamiglia &
Tusón, 1999)

21. Zer operazio
makroegituraz jabetzeko?

kognitibo

egiten

ditu

hartzaileak

testu

baten

Van Dijk-en arabera, honako lau hauek:
1. Bazterreratzea (omisioa): horren bidez, alde batera uzten da garrantzi
gutxiko edo funtsezkoa ez dena.
2. Hautatzea (selekzioa): garrantzizkoa den informazioa bereiztea, edo jaso den
kontzeptua osatzen duena.
3. Orokortzea (generalizazioa): objektu batzuen ezaugarri partikularrez ahantzi
eta erkide duten hartaz jabetu (jostailu kategorian biltzen dira hainbat
jostailu desberdin).
4. Batera biltzea (integrazioa): kontzeptu bat eraikitzen da osagai diren
kontzeptu batzuk bilduta (jaiki nintzen, komunera joan, bizarra kendu,
dutxatu, gosaldu…= irteteko prestatu nintzen).
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3. AHOZKO HIZKUNTZA

AURKEZPENA
Hizkuntzak ahoz eta idatziz erabiltzen dira, eta erabilera bakoitzak baditu bere
ezaugarriak, bere funtzioak eta bere modu bereziak. Ahozkoa esan daiteke
“naturalagoa” dela, eta idatzia, berriz, elaborazio baten ondoren jendarte eta erkidego
askotan garatu den artifizioa. Biak garrantzizkoak eta ezinbestekoak dira gurea bezalako
jendarteetan. Espainiako Estatuan, XX. mendeko eskolan gehiago landu izan da
idatzizkoa, hainbat arrazoirengatik ahozkoa bazterrera utzita. Ahozkoa eskolan bereziki
ez lantzeko erabili izan den argudio nagusia izan da ahozkoa hiztun bakoitzak bere kasa
ikasten duela. Ikuspuntu horren arabera, hizkuntzaren erabilera ahozkoa norberak garatu
behar du, besterik gabe; eskolak ez du gaitasun horretan zer eragin, edo zer landu.
Eskolak, berriz, hizkuntzaren erabilera landua zaindu behar du, eta hori idatziaren
esparruan gertatzen da. Ideia horiengatik, ahozko hizkuntzari ez zaio behar besteko
arreta eman izan.
Hala ere, ahozkoari ere eskolan garrantzi berezia emateko saioa XX. mendearen
azken aldean garatzen hasi zen, eta gaur egun ideia aski zabaldua eta onartua da ahozko
kanala erabiliz egiten diren komunikazio-jardunak ere eskolan bereziki landu beharrak
direla. Besteak beste, arrazoi demokratiko batek ere iritzi horretara bulkatzen du: jende
ororen oinarrizko berdintasunaren irizpidea garrantzizkotzat jotzen baldin bada, eskolak
balio behar luke jatorrizko desberdintasun bidegabeak neurri batean bederen
ezabatzeko.
Atal honetan ahozko hizkuntza izanen dugu aztergai eta gogoeta-gai. Ideia
batzuk emanen ditugu ahozko eta idatzizko erabileren artean konparazioa egiteko, eta
horrek lagunduko digu ohartzen ahozkoak baduela berezko garrantzia eta tratamendu
berezia merezi duela eskolan. Horretaz gainera, beste hainbat puntu ere aurkeztuko
ditugu: ahozko jardunean beharrezkoak diren mikrotrebetasunak, ahozko jardunen
sailkapena, ahozko jarduna eta bat-batekotasuna, eta abar.

GLOSARIOA
Ahoskera, ebakera: (en) pronunciation; (fr) prononciation; (es) pronunciación
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Ahoskatzeko modua; fonema, morfema edo perpaus bati bere itxura fonikoa emateko
modua. Ebakera egokia izateak fonemen ezaugarri fonologikoak errespetatzea ez ezik,
intonazioa eta fonemen arteko juntura- eta kateamendu-legeak zaintzea ere esan nahi du
Ahozko gaitasun: (en) oral proficiency; (fr) compétence orale; (es) competencia oral
Hizkuntza batean hitz egiteko gaitasuna.
Ahozko hizkuntza, ahozko mintzaira: (en) oral language, spoken language; (fr)
langue orale, langue parlée; (es) lengua oral, lengua hablada
Jendearen arteko harremanak gauzatzeko eta haien mezuak transmititzeko sistema da,
soinu artikulatuzko zeinuak erabiltzen dituena.
Elkarrizketa: (en) interview; (fr) entretien; (es) entrevista
1) Bi pertsonaren arteko ahozko elkarrekintza berehalakoa eta pertsonala erabiltzen
duen informazio-bilketarako teknika. 2) Bi pertsonaren edo gehiagoren arteko
solasaldia.
Enuntziatu, esakune: (en) utterance; (fr) énoncé; (es) enunciado
Komunikatzeko unitaterik txikiena da, bere baitan esanahi osoa duena. Hizkuntza
naturaletako enuntziatuen erarik arruntena (baina ez bakarra) esaldia izaten da. Edasle
batek edo batzuek igortzen duten hitz-sekuentzia mugatu oro adierazten du.
Esakunearen itxidura hiztunek sekuentziaren aurretik eta atzetik egiten duten isilune
batek markatzen du. Perpaus batez edo batzuez osatua egon daiteke esakunea; esakunea
gramatikala nahiz agramatikala, semantikoa nahiz asemantikoa izan daiteke.
Enuntziazio, esakuntza: (en) enunciation; (fr) énonciation; (es) enunciación
Esakuntza esakuneari kontrajartzen zaio: hizkuntzaren erabilera-egintza indibiduala da
esakuntza; esakunea, berriz, egintza horren ondorioa edo emaitza da.
Erregistro: (en) register; (fr) registre; (es) registro
Antzeko egoeretan erabiltzen diren hizkera motak, hainbat faktorek baldintzatuak:
solaskideen arteko harremanek, asmoek, gaiek, formaltasun-mailak eta, oro har,
testuinguruak. Hauek dira zenbait erregistro mota: jasoa, lagunartekoa, informala,
familiartekoa eta arrunta.
Hitz egiteko txanda: (es) turno de palabra
Solaskideen arteko interakzioa gerta dadin norbanakoaren ahalegina eta ekarpena. Beste
solaskide baten hitzek edo elkarrizketako etenaldi batek mugatzen dute hitz egiteko
txanda.
Hizketako egintza, hitzezko egintza: (en) speech act; (fr) acte de parole; (es) acto de
habla
Hiztun batek esakune batekin egiten duena. Hizketako egintza arruntak dira, adibidez,
baieztatzea, galdetzea eta agintzea. Enuntziatu batek hartzen duen esanahia da,
hiztunaren asmoaren eta enuntziatu horrek entzulearengan duen eraginaren
ikuspuntutik. Hizketako egintza batean hiru alderdi bereizten dira: lokuzio-egintza
(hiztun batek zerbait esatea da), ilokuzio-egintza (hiztunak zerbait esateko duen asmoa)
eta perlokuzio-egintza (hiztunak zerbait esatean sortu duen emaitza edo erantzuna).
Hizketako egintza baten ilokuzio-indarra da horrek hartzailearengan izan dezakeen
eragina.

3. Ahozko hizkuntza

Solasaldi: (es) uso oral conversacional, conversación espontánea
Aurretiaz planifikatu barik sortzen den bat-bateko elkarrizketa da: solaskide bi edo
gehiagoren artean sortzen den elkarrizketa da, solasean gozatzeko asmoz. Ahozko
hizkuntza erabiliz bi hiztunek edo gehiagok egiten duten sentimenduen, oharren, iritzien
edo ideien trukaketa.

GALDETEGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zergatik da hitzezko mintzaira lanabesik egokiena jendearen arteko
komunikaziorako?
Kodearen arabera ahozko komunikazioa eta idatzizkoa bereizten dira. Zein
dira antzak eta aldeak ahozko moduaren eta idatzizkoaren artean?
Ahozko jarduna idatzizkoa baino gutxiago landua dela esatea zuzena da?
Eskolaren zeregina da ahozko hizkuntza lantzea? Edo idatziari eman behar
dio lehentasuna? Zergatik?
Zer elementuk hartzen dute parte ahozkoaren ulermenean?
Zein dira ahozkoa ulertzeko mikrotrebetasunak?
Zein dira ahozko jardunerako mikrogaitasunak edo mikrotrebetasunak?
Ahozko testuak nola sailka daitezke parte-hartzaileen kopuruaren arabera?
Ahozko komunikazio autogestionatuak eta plurigestionatuak zer
desberdintasun dituzte?
Bada ahozko adierazpidearen eredu teorikorik?
Ahozko komunikazioan zer da garrantzitsuagoa zuzentasuna edo jarioa?
Zer dira ahozko komunikazioan elementu proxemikoak eta kinesikoak?
Ahozko jarduna eta espontaneotasuna loturik daude?
Ingurune soziokulturalak nolako eragina du komunikazio-konpetentzia
garatzean?

1. Zergatik da hitzezko mintzaira lanabesik egokiena jendearen arteko
komunikaziorako?
Jendeak elkarrekin komunikatzeko mintzaira desberdinak erabil ditzake: keinuen
bidez, gorputzaren mugimenduen bidez, musikaren bidez, mintzaira matematikoaren
bidez, argazkien bidez, orotariko adierazpen plastikoen bidez... Hala ere, hitzezko
mintzaira da hoberena komunikazioa hobekienik erdiesteko. Komunikazio-beharrak
asetzeko, hitzezko mintzaira da lanabesik eraginkorrena, malguena eta ekonomikoena.
Zergatik da eraginkorrena? Edozein hizkuntzak hitz anitz ditu, eta haiek
konbinatuta gauza askori egin dakioke erreferentzia; gertakari ugari adieraz daiteke eta
haien artean harreman mota ugari eman daiteke aditzera.
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Malguena ere hitzezko mintzaira da, besteen aldean: diren hitz ugarien artean
konbinazioak egiteak bidea ematen du esanahiei eransteko zehaztapenak, ñabardurak,
xehetasunak edo mugak; azken batean, mezuen zehaztapen-maila handia lor daiteke.
Musikaren bidez ere, adibidez, sentsazioak transmiti daitezke, baina hitzetatik eta haien
konbinaziotik ñabardura gehiago bereiz daiteke.
Ekonomikoa da hitzezko mintzaira, energia-gastu txikiarekin oso informazio
desberdinak helarazten ahal baitzaizkio mezuaren jasotzaileari.
Gainera, hitzezko mintzairak (hizkuntzak) balio du norberaren jokaera
kontrolatzeko, pentsamenduak antolatzeko, eta errealitatea ulertzeko eta ordenatzeko
ere.
Hizkuntzaren bidez aldez aurretik irudika ditzakegu egoera batzuk eta jarrera
batzuk, eta baita balizko erantzunak aztertu ere, hobekien datorkiguna hautatzeko.
Ekintzak planifikatzeko tresna ere bada.
Urrutiko eta ikusi gabeko egoerak eta tokiak aipa ditzakegu, eta bizi gabeko
testuinguruak hitzez sortu ere bai. Hizkuntzaren bidez jasotzen dugu gure arbasoek
eraiki dituzten kultura-jakintzak eta haren bidez helarazten diegu gure kulturaren zati
handiena hurrengo belaunaldiei, eta talde-oroimenaren euskarri baliotsua da.
Hizkuntzaren bidez eztabaidatzen ditugu geure bizikidetza antolatzeko arauak,
eta haren bidez jasotzen eta gordetzen ditugu erdietsiriko akordioak.
Komunikatzeko balio du, baina aldi berean nortasun pertsonalaren zutabe bat da
(oharmena edo kontzientzia hizkuntzaren menpe dago), eta identitate kolektiboaren zati
inportantea ere bai.

2. Kodearen arabera ahozko komunikazioa eta idatzizkoa bereizten dira.
Zein dira antzak eta aldeak ahozko moduaren eta idatzizkoaren artean?
Ahozko jardunak, idatzizkoarekin alderaturik, oro har, ezaugarri hauek izaten
ditu: kolokialagoa da, subjektiboagoa, errepikakorra eta irekia; sintaxia sinpleagoa du,
eta anitz ditu anakolutoak, esaldi amaitu gabeak, itzulinguruak, elipsiak, errepikak, eta
abar; lexikoa gehienean urriagoa izaten du, eta makulu-hitz (es. “comodín”) ugari
erabiltzen ditu (kontua, gauza, zera...), eta baita errepikak, onomatopeiak eta esapide
ihartuak (es. “frases hechas”) ere; ahoskera-mailan, berriz, kontrakzio ugari izaten da,
eta euskalkien eta herriko hizkeren ezaugarriak agertzen dira maiz.
Idatzizko moduan eginiko jardunak, aldiz, estandarragoa izateko joera izaten du,
kutsu objektiboagokoa du, zehatzagoa eta itxiagoa; sintaxi landuagoa agertzen da;
lexiko berezia izan ohi du; errepikak saihesteko joera izaten du, eta oso arruntak diren
hitzak ez erabiltzera jotzen du. Dena dela, kontuan hartu behar da teknologia berrien
garapenarekin idatzizko komunikazio batzuk oso kode informalean idatzi ohi direla
(esate baterako, SMSen idazkera).

3. Ahozko hizkuntza

Beste ikuspuntu batetik, komunikazio-egoera desberdinak dira ahozkoak eta
idatzizkoak, oro har. Kanalak desberdinak baitira, idazten/irakurtzen duenaren eta
mintzatzen/entzuten duenaren portaerak oso desberdinak izaten dira. Taula honetan
ageri dira eskematikoki desberdintasunok (Cassany, 1994):

Ahozkoa
Idatzizkoa
1. Entzumenaren bidez. Hartzaileak 1. Ikusmenaren bidez. Hartzaileak ikusi
entzumenaren bidez jasotzen du testua.
egiten du, bistaren bidez. Ikusmenak
entzumenak baino gaitasun handiagoa du
informazio transmititzeko.
2. Hartzaileak bat-banaka eta elkarren 2. Hartzaileak zeinuak batera hartzen ditu
segidan hartzen ditu testua osatzen duten (prozesua holistikoa da). Ulertzeko
zeinuak (serieko prozesua da).
estrategia desberdinak erabiltzen dira
kanal bakoitzean.
3. Bat-bateko komunikazioa (prestatu 3. Komunikazio landua da. Igorleak testua
gabea edo espontaneoa). Igorleak zuzendu zuzendu dezake, zuzenketaren batere
dezake mezua, baina esana ezabatu ez. aztarnarik edo seinalerik utzi gabe.
Hartzaileak testua igortzen denean ulertu Hartzaileak nahierara hauta dezake nola
behar du eta igortzen den moduan.
irakurri
nahi
duen
(ordena,
lastertasuna…), eta berriz irakurri ere
egiten ahal du.
4. Berehalako komunikazioa denboran eta 4. Komunikazio geroratua, atzeratua
espazioan.
denboran eta espazioan.
5. Komunikazio iheskorra, iragankorra 5. Komunikazio egonkorra, iraunkorra,
(verba volant). Hitz-hotsak airean diren (scripta manent). Hitzak euskarri egonkor
denbora laburrean suma daitezke.
eta iraunkorrean grabatzen dira. Idatzizko
kanalak gertakarien testigantza eta
erregistroa izatearen balio soziala hartzen
du.
6. Berbaz besteko kodeak asko erabiltzen 6. Berbaz besteko koderik (ia) ez: testua
ditu:
itxura,
gorputzaren
jarrera, nola jartzen den euskarrian (baina
espazioak…
argazkiak eta bestelako gehigarriak jar
daitezke, gaur egun gehiago, teknologia
berrien eta bereziki Interneten baliabideak
direla eta).
7. Testu emititzeko orduan bada 7. Ez da interakziorik testua eratzeko
interakzioa.
Igorleak
hartzailearen orduan. Idazleak ez daki zehazki
erreakzioak ikusirik bere mezua alda hartzailearen egiazko erreakzioa nolakoa
dezake edo egokitu. Negoziatu egin izanen den.
daiteke mezua.
8. Hizkuntzaz besteko testuinguruak paper 8. Testuinguruak garrantzi txikia du.
garrantzitsua jokatzen du. Ahozko kodeak Idatzizko kanala testuingurutik autonomoa
testuinguruan ditu euskarriak: hitzez da. Egileak testua idatzi ahala osatzen du
besteko kodeak, deiksia…
testuingurua.
Hala ere, zenbaitetan, erabiltzen den trebetasuna ez da osoro “izan beharko
lukeena” edo “dirudiena”. Adibidez, irratian esaten diren berriak idatzi egin dira
lehenbiziko eta gero ahoz esaten dira, ahozkoaren ezaugarrietara egokituta; antzerkian
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ere antzeko zerbait gertatzen da. Tarteko modu horri euskaraz erdi-ahozkotasuna deitu
izan zaio.
Honako ezaugarri hauek aipatzen ditu D. Crystal-ek (2006)39:
Ahozkoaren eta idatziaren arteko desberdintasunak
Ahozkoaren ezaugarriak
Idatzizkoaren ezaugarriak
Denborak mugatua, denbora-muga duena Espazioak mugatua, espazio-muga duena
Bat-batekoa
Artifiziosoa
Aurrez aurrekoa
Ikusmenezko testuingururik gabekoa
Sozialki interaktiboa
Komunikazio objektibokoa
Laxoki egituratua
Egitura landukoa
Berehala berrikus daitekeena
Behin eta berriz berrikus daitekeena
Prosodiaren ikuspuntutik aberatsa
Ikuspuntu grafikotik aberatsa
Diskurtsoaren analisiaren ikuspuntutik, berriz, ahozko enuntziazio-egoerak eta
idatzizkoak ezaugarri hauek dituzte:
Enuntziazio-egoeraren ezaugarriak40
Ahozko enuntziazioa
Idatzizko enuntziazioa
Esku hartzen duten pertsonek batera (aldi Testu baten bidez pertsona batzuek jardun
berean) jarduten dute. Igorle eta hartzaile independente eta beregaina eratzen dute.
deitu beharrean, mintzaide dei dakieke.
Igorle-hartzaileak irakurle-idazleak dira
Eragin-trukean ari direnek espazio eta Komunikazioa in absentia gertatzen da:
denbora bera konpartitzen dute; aurrez protagonistek ez dute konpartitzen ez
aurre aritzen dira.
denbora ez espazioa. Idazketaren espaziodenborak ez datoz bat irakurketaren unetokiekin.
Mintzaideek, eragin-trukean, pertsonen Idatzizkoa eragin-truke atzeratua/diferitua
arteko harreman bat aktibatu, eraiki eta baita, testuak berak jarraibideak behar ditu
negoziatzen dute, beren ezaugarri interpretatua izateko.
psikosozialetan
oinarrituta:
estatusa,
paperak edo irudia…
Dena dela, ezaugarri horiek enuntziazio-egoera prototipikoarenak dira, zeren
gaur egun, teknologiaren eta komunikabideen garapen indartsuarengatik, hainbat kanal
erabiltzen ahal baitira ezaugarri horietatik aldentzen direnak. Horrela, kanalei
dagokienez, honako interakzio hauek bereiz daitezke ahozkotasunean:
39

Zuzenekoa: aurrez aurre, telefonoz, interfonoz, bideokonferentzia, Internet
(Skipe eta antzeko programak...).
Diferitua/atzeratua espazioan: irratia eta telebista (zuzeneko emanaldiak);
Diferitua espazioan eta denboran: irrati-telebistetako programa lehenago
grabatuak, audio- edo bideo-zinta.

Crystalek erakusten du Interneten erabilera batzuetan ahozkoaren eta idatzizkoaren arteko ezaugarriak
nahasi egiten direla. Esate baterako, posta elektronikoan edo bat-bateko mezularitzan idatziaren kodea
edo kanala erabiltzen da, baina ahozkoaren ezaugarri nabariak ageri dira (denbora mugatua da;
berehalako erantzuna espero da; mezuak iragankorrak dira —ezaba daitezke—, eta abar). Gogoeta luze
eta zehatza, in Crystal (2006).
40
Calsamiglia & Tusón, 1999
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-

Erabilera zuzenekoak eta diferituak konbinatuta: entzuleen deiak jasotzen
dituzten irrati- edo telebista-programak; grabatua eta zuzenekoa txandaka
erabiltzen dituzten programak; hitzaldi bat bideoz grabatua; grabazioak
erabiltzen diren irakaskuntza-saioak...

3. Ahozko jarduna idatzizkoa baino gutxiago landua dela esatea zuzena da?
Ahozko
kanala
erabiltzen
denean
komunikazioa
bat-batekoagoa
(espontaneoagoa) dela esaten denean, oro har, hori batez besteko ikuspegi batetik ulertu
behar da. Izan ere, ahozko testu batek ez du zeren idatzizkoa baino gutxiago landua izan
beti: oso bat-batekoa izan daiteke, baina baita hagitz ongi landua ere, komunikaziojardunaren ezaugarrien arabera. Taula honetan ageri dira ahozko jardunaren adibide
batzuk, espontaneotasunaren irizpidearen arabera sailkatuak (Cassany, 1994):
Oso prestatua
(espontaneotasun
txikiagoa)

Batere prestatu
gabea
(espontaneotasun
handia)

1. Idatzi bat ozenki irakurtzea (biltzarretako komunikazioak)
2. Idatzi bat goraki irakurtzea, lehenagotik idatzi gabeko
iruzkinak eta digresioak sartuta (diskurtso politikoak,
mediku-txostenak…)
3. Ahozko esposizioa edo azalpena goraki irakurtzea,
ahozko testuaren laburpen oso eta idatzi batetik abiatuta
(laburpenen azalpenak, testu-iruzkinak…)
4. Ahozko azalpena eskema oso eta idatzi batetik abiatuta
(iruzkin estatistikoak eta grafikoak…)
5. Ahozko azalpena gidoi idatzi batetik abiatuta, ideia
nagusiak bakarrik dituena (eskola magistralak,
hitzaldiak…)
6. Ahozko azalpen buruz prestatua, euskarri idatzirik gabe
(solasaldiak, esposizioak…)
7. Inprobisazioa (bakarrizketak, konfesioak-aitorpenak…)

Esposizio modu batzuk ageri dira adibideetan, eta horietako bakoitza antolatzeko
lan gehiago edo gutxiago egin behar da jarduna prestatua edukitzeko (eta beraz,
espontaneotasun handiagoa edo txikiagoa izanen da). Garrantzitsua da aztertzea zein
prestakuntza mota behar duen jardun bakoitzak, horren arabera gertatuko baita emaitza.

4. Eskolaren zeregina da ahozko hizkuntza lantzea? Edo idatziari eman
behar dio lehentasuna? Zergatik?
Eskolak komunikazio-konpetentzia landu behar du; hau da, lagundu behar du
bideak jartzen pertsonak bere beharrizan komunikatibo askotarikoak arrakastaz bidera
ditzan jendartean. Beraz, ikuspuntu horretatik aztertu behar litzateke ahozkoari zer toki
egin behar zaion eskolan (hezkuntza sisteman).
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Hiztun guztiek ez dituzte lau hizkuntza-trebetasunak maiztasun berarekin
ibiltzen, baina gurea bezalako jendarteetan esan daiteke gutxienez idatziaren bidezko
jardunak bezain funtsezkoak direla ahozkoak ere. Gainera, ahozko kanalean behar diren
trebetasunak (mintzamena eta entzumena) gehiagotan erabili behar izaten dira, oro
har41. Eta beraz, ahozkoa ere landu behar da eskolan, ezin baita pentsatu, lehenago
egiten zen bezala, hizkuntzaren ahozko erabilera nork bere kontura ikasi behar duela
(edo eskolatik kanpora, edo eskolara orduko ikasia duela eta kitto), eta eskolaren
zeregina irakurtzen eta idazten irakastea dela.
Hainbat zeregin dira gaur egungo jendartean bereziki eskatzen dutenak ahozko
jardun koherenteak eta garbiak egiteko trebetasuna. Jendaurrean hitz egiteko aukerak
asko dira gaur egungo jendartean: etxebizitzen erkidegoaren bilerak; lantegietako
langileen askotariko biltzarrak; lan eskeko elkarrizketa zuzenekoak; telefonoz egiten
diren hizketaldi ugariak (kontsultak, erosketak, zerbitzu-eskariak, erreklamazioak —
zuzenean edo mezua utzita—); hezkuntzaren munduan egin behar diren ahozko
azalpenak eta azterketak; askotariko harremanak ezezagunekin —gero eta gehiago
bidaiatzen da, gero eta jende ezezagun gehiagorekin izaten dira harremanak—. Gainera,
itxura guztien arabera, dagoeneko bizi garen “jakintzaren jendartea” deitzen zaion
horretan lankidetza are beharragoa izanen da, eta ezaguna da horrela aritzeko hagitz
garrantzitsua dela kideen arteko komunikazio eraginkorra. Izan ere, garrantzitsua da
azalpen garbiak egiteko gaitasuna, baina baita bestelako trebetasunak izatea ere, hala
nola eztabaidetan eta iritzi-trukeetan nork bere posizioa edo argudioak defenditzen
jakitea, gertakari batera iristeko zer prozesu gertatu den argiro aurkeztea, jokabide bat
edo bestea hobesteko arrazoiak aurkeztea, edo hizketaren bidez arazoak modu
baketsuan nola bideratu jakitea.
Beste alde batetik, ezin dugu ahantzi eskolak zer paper betetzen duen edo bete
behar duen jendartean. Onartzen badugu eskolaren funtzioetako bat dela ikasleen
jatorrizko desberdintasunak txikitzea, argudio horrek arrazoi bat ematen digu ahozkoa
lantzeko, zeren testuinguru sozial batzuetan ez baitira lantzen familian edo eskolaz
kanpoko inguru hurbilean gaitasun batzuk beharrezkoak direnak jendartean arrakastaz
jarduteko. Esate baterako, debateetan nola jardun, edo azalpenak emateko gaitasuna, ez
dira bereziki lantzen herritar anitzen ohiko bizimoduan, eskolaz kanpo. Beraz,
horrelakoetan eskola da testuinguru (batzuetan) bakarra aipaturiko trebetasunak
lantzeko, eta ezin dio muzin egin zeregin horri.
Elkarrizketa eta debatea hezkuntza-sisteman landu beharrezko oinarrizko
trebetasunak dira, baldin eta hainbat hizkuntza-jardunetan eraginkor aritzeko balio
badute, hala nola jendartearen antolamenduan kolaboratzeko edo gatazkak gainditzeko.
Beste arrazoi garrantzitsu bat ere aipatu behar da eskolaren barrenean ahozko
hizkuntza lantzeko: euskara bezala normalizazio-prozesuan diren hizkuntzetan ikasleek
askotan eskolaren testuingurua izaten dute toki bakarra hizkuntza bat ikasteko eta
erabiltzeko, eta horrelakoetan argi ikusten da eskolak bidea eman behar diola ikasleari

41

Ipar Amerikako Estatu Batuetako profesional batzuekin eginiko ikerketan, datu hauek eman dira, lau
trebetasunen erabilera erlatiboaz: ENTZUN, % 45; MINTZATU, % 30; IRAKURRI, % 16; IDATZI,
% 9. Ikusten denez, ahozko jardunak denboraren % 70 hartzen du (in Cassany, Luna eta Camps, 1994).
Gainera, beste datu batzuen arabera, irakasleok eskola denboraren % 70 ahozko azalpenak ematen egiten
omen dugu (in Cassany eta, 1994)
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2H ahoz praktikatzeko ere (zeren ahozko hizkuntza-jarduna idatzizkoa baino
lehenagokoa baita, azken batean idatzia bigarren mailako produktu landua baita).
Egia da ezin zaiola eskolari ezarri komunikazio-konpetentzia garatzeko ardura
eta erantzukizun guztia, hainbat jardun sozialetara eskola ezin baita iritsi. Orduan,
eskolak, erakunde gisa, hautatu egin behar du zer landu eta zenbateko sakontasunez,
kontuan harturik jendarteko partaide gisa herritar gaituak prestatzen laguntzea dela
eskolaren zeregina, eta beti gogoan duela konpetentzia horren zein atal gelditzen den
landu gabe ikaslearen familian eta inguru hurbilean.
Oinarrizko konpetentzien artean behinenetakoa da, hain zuzen ere, hizkuntzakomunikaziorako gaitasuna, eta zalantzarik gutxi izan daiteke ahozko jardunak garrantzi
handia duela gaitasun horretan, hainbat agiritan, bestalde, agertzen den bezala
(konparazio batera, curriculumaren dekretuan).

5. Zer elementuk hartzen dute parte ahozkoaren ulermenean?
Testu bat ahoz ulertzeko prozesua irudikatzeko, eredu teoriko batzuk aurkeztu
izan dira. Horietako bat da ondoko grafiko honetan ageri dena (Cassany et al., 1994).
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AHOZKOAREN ULERMENA AZALTZEKO EREDUA

- testuingurua
- asmoak
- gaia

AHOSKATZEN DEN
AHOZKO TESTUA

Komunikazioegoera

ULERMEN-PROZESUAK
ezagutu

aurretik igarri

hautatu

inferitu

interpretatu

gogoan eduki

EPE LABURREKO
MEMORIA

EPE LUZERAKO MEMORIA
- Gramatika-jakintzak
(morfosintaxia, fonologia...)
- Hiztegia
- Munduaren ezagutza

3. Ahozko hizkuntza

6. Zein dira ahozkoa ulertzeko mikrotrebetasunak?
Beste puntu batean esan dugu ez dela ulertu behar komunikazioan hartzailea
geldirik dagoela, ez duela aktiboki parte hartzen, baizik eta hainbat operazio egiten
dituela. Testu bat ulertzen saiatzen garenean, hainbat mikrotrebetasun erabiltzen ditugu.
Jarraian azalduko ditugu horietako batzuk (Cassany, Luna eta Sanz, 1994).

AHOZKOA ULERTZEKO MIKROTREBETASUNAK
Ezagutu
•
•
•

Ahots-katea osatzen duten unitateak segmentatzen jakin: hotsak eta hitzak,
izena eta determinatzailea, aditza eta izenordainak…
Hizkuntzaren fonemak, morfemak eta hitzak ezagutu.
Hizkuntzaren oposizio fonologikoak bereizi (sarea/zarea; hotza/hotsa; su/zu;
sura/zura;
gizona/gixona42…);
(behintzat
komunikazio-testuinguruan
erabakigarriak direnak).

Hautatu
•
•

Bereizi zein diren hitzezko jardun bateko hitz garrantzitsuak (izenak, aditzak
edo esaldi giltzarriak) eta zein ez diren hala (ezta?, bueno, bo, zera,
eeeh,…errepikapenak eta erredundantziak).
Oinarrizko osagaiak goragoko mailako unitate esanguratsuetan biltzen jakin:
ahotsak hitzetan, hitzak sintagmetan, sintagmak perpausetan, perpausak
paragrafoetan edo ataletan, etc.

Interpretatu
Diskurtsoaren edukia ulertu.
•
•
•
•
•
•
•

Komunikazio saioaren intentzioa eta zertarakoa ulertu.
Esangura osoa, mezua ulertu.
Ideia nagusiak ulertu.
Ideia nabarmenak edo esanguratsuak eta hala ez direnak bereizi.
Xehetasunak edo bigarren mailako ideiak bereizi.
Ideia nagusiak eta xehetasunak harremanetan jarri (tesia eta adibidea, arrazoi
nagusia eta anekdota).
Ulertu aurretiko suposizioak, jakintzat emanikoak, esaten ez dena, esanahi
bikoitzak, elipsiak.

Diskurtsoaren forma ulertu
•
42

Diskurtsoaren estruktura edo antolamendua ulertu (batez ere monologo
luzeetan: zatiak, gai-aldaketak, etc).

Denetan hala ez bada ere, euskalki batzuetan bada funtsezko desberdintasuna gizona/gixona hitzen
artean (bigarrena txikigarria da), eta emaitza haserregarriak gerta daitezke hori kontuan hartu ezean.
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•
•
•
•

Ezagutu zein diren testuaren egitura markatzen duten hitzak, gaia aldatzen
dutenak, gai berri bat irekitzen dutenak eta ixten dutenak.
Diskurtsoaren dialekto-aldaera ezagutu (geografikoa, soziala, argota, etc.) eta
erregistroa (formaltasun-maila, berezitasun-maila, etc.).
Diskurtsoaren tonua “harrapatu”: oldarkortasuna, ironia, umorea, haserrea,
sarkasmoa, etc.
Diskurtsoaren ezaugarri akustikoak nabaritu:
o Ahotsa: ebakera, lodia/mehea, igorlearen jarrera, etc.
o Diskurtsoa: erritmoa, lastertasuna, etenak, intonazioa, etc.

Aurretik igarri (antizipazioa)
•
•
•

Pertsona edo gai bati buruz dugun informazio guztia aktibatzen jakin, diskurtso
bat ulertzeko prestatzeko.
Jakin igartzen gaia eta hizkera (hitzak, adierazpideak, etc.), eta diskurtsoaren
estiloa.
Aurrez jakin gero zer esanen den, esan denetik abiatuta.

Inferitu
•
•
•

Igorlearen datuak inferitzen jakin: adina, sexua, izaera, jarrera, jatorri soziokulturala, asmoak, etc.
Komunikazio-testuingurutik informazioa ateratzen jakin: tokia (kalea, etxea,
bulegoa, ikasgela, etc.), igorle-hartzaileen paperak, komunikazio mota, etc.
Hitzez besteko kodeak interpretatzen jakin: begirada, keinu-egiteak,
mugimenduak, etc.

Gogoan eduki
•
•

•

Segundo batzuez oroitu hitzak, esaldiak eta ideiak, geroago interpretatzeko.
Diskurtso baten zatiak epe luzerako oroimenean eduki:
o Informaziorik garrantzitsuenak edo esanguratsuenak: gaia eta oinarrizko
datuak.
o Komunikazioaren egoera eta asmoa.
o Diskurtsoaren egitura.
o Hitz bereziren batzuk (arrotzak, berriak, bereziki esanguratsuak…).
-Oroimen mota guztiak erabili (ikusizkoa, entzutezkoa, usaimenezkoa, etc),
informazioa gogoan edukitzeko.

Mikrotrebetasun horiek guztiak pisu eta paper desberdina izanen dute ikasleen
adinaren eta mailaren arabera, jakina.

7 . Zein dira ahozko jardunerako mikrogaitasunak edo mikrotrebetasunak?
Taula honetan Bygate-k (1987) eta Cassany, Luna eta Sanzek (1994)
proposaturiko mikrotrebetasunak ageri dira, ahozko jardunerako garrantzitsuak direnak,

3. Ahozko hizkuntza

bai jardun monogestionatuak direnean eta bai poligestionatuak ere. Dena dela, kontuan
har bedi zenbait ahozko jardunetan mikrotrebetasun horietako asko ez direla behar
(esate baterako, aktore batek bere papera betetzen duenean, edo testu bat ozenki
irakurtzean).

AHOZKO ADIERAZPENAREN MIKROTREBETASUNAK
Jarduna edo diskurtsoa planifikatu
•

•

Egoera analizatu (errutinak, diskurtsoaren egoera, aurrez igartzea, etc.)
norberaren parte-hartzea prestatzeko.
Euskarri idatziak erabili jarduna prestatzeko (batez ere jardun
monogestionatuetan: gidoiak, oharrak, apunteak, etc.).
Gaia aldez aurretik prestatu (informazioa, estruktura, hizkera, etc…).

•

Interakzioa aldez aurretik prestatu (unea, tonua, estiloa, hizkera…).

•

Jarduna bideratu
•

•

Gaia bideratu
o Gai egokiak aurkitu egoera bakoitzeko.
o Gai bat hasi edo proposatu.
o Gai bat garatu.
o Elkarrizketa amaitutzat eman.
o Elkarrizketa gai berri baterantz eraman.
o Solasgai bat saihestu edo baztertu.
o Gai zahar bat berri batekin lotu.
o Ahozko jardun bat hasi eta amaitzen jakin.
Interakzioa bideratu
o Parte hartu nahi dela adierazi (keinuen, soinuen, esaldien bidez).
o Parte hartzeko une egokia hautatu.
o Hitz txanda eraginkorki erabili.
• Denbora probetxatu esan behar den guztia esateko.
• Jarduna diskurtso motaren konbentzioetara lotu (gaia, egitura,
etc…).
• Hitz hartzeko eta uzteko unea markatu.
o Mintzaide batek hitza noiz eskatzen duen ezagutu.
o Hitza mintzaide bati une egokian utzi.

Esanahia negoziatu
•
•
•

Testuaren zehaztapen- eta xehetasun-maila ongi doitu.
Mintzaideak zenbat ulertu duen ebaluatu.
Itzulinguruak baliatu, lexiko-mailako hutsuneak konpontzeko.
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Testua ekoitzi edo eraiki
•

•

•

Ekoizpena erraztu.
o Perpausen egitura sinpletu.
o Hitz betegarriak edo axola gabekoak saihestu.
o Errutinetako adierazpideak eta formulak erabili.
o Makulu-hitzak, etenaldiak eta errepikak erabili.
Ekoizpena konpentsatu.
o Autozuzenketa egin.
o Zer esan nahi den zehaztu eta findu.
o Ideia garrantzitsuak errepikatu eta laburbildu.
o Esan dena birformulatu.
Ekoizpena zuzendu.
o Jarduneko soinuak garbi ebaki/ahoskatu.
o Hizkuntzaren arauak bete (araudia).

Hitzez besteko alderdiak
•
•
•

Ahotsa kontrolatu: inpostazioa, bolumena, ñabardurak, tonua…
Hitzez besteko kode egokiak erabili: keinuak eta mugimenduak.
Begirada kontrolatu: mintzaideei begiratu.

8. Ahozko testuak nola sailka daitezke parte-hartzaileen kopuruaren
arabera?
Ahozko komunikazioko saioak bereiz daitezke haietan esku hartzen duten
pertsonen kopuruaren arabera, ezaugarri desberdinak izaten baitituzte.
Hiru taldetan bana daitezke: pertsona bakarrak kudeatzen duenean bere jarduna,
bi pertsona ari direnean, eta bik baino gehiagok dihardutenean.
Pertsona bakarra denean jardunaren kontrola daramana, ahozko komunikazio
monokudeatua edo monogestionatua dela esan daiteke. Horrelakoak izaten dira honako
hauek: lehendakaria telebistan agertzen denean Gabonetan hitzaldi emateko, edo
legebiltzarretako hitzaldi formalak, edo unibertsitateko ikasgeletako eskola-emanaldi
magistralak, edo idazleek eskaini ohi dituzten hitzaldiak gai bati edo besteri buruz, edo
kanta grabatu bat abesten denean, etc. Hartzaileek ez dute aukerarik berehala
erantzuteko, eta beraz igorleak kudeatzen du bere mintzaldia, oro har. Igorleak
prestatzen eta jalkitzen du bere jarduna, eta hura amaitu arte hartzaileek ez dute
aukerarik hitzez parte hartzeko (keinuak bai egin ditzakete, eta horrela hizlariari eragin
bere jardunean). Komunikazio mota horretan igorlearen zeregina da bere jarduna ongi
prestatzea eta hasieratik amaiera arte antolatzea, transmititu nahi duena ahal bezain
garbi helarazteko. Oratoriarekin du zerikusia, publikoan hitz egiteko trebeziarekin, dela
informatzeko edo dela norbait konbentzitzeko.
Bi pertsonak parte hartzen dutenean, biko komunikazioa gertatzen da. Telefonoz
edo bideo-konferentziaz edo zuzenean izaniko askotariko elkarrizketak horrelakoak
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izaten dira. Bi mintzaidek txandaka egiten dituzte igorlearen eta hartzailearen paperak.
Elkarrizketan harremana parekoagoa da: igorleak eta hartzaileak paperak aldatzen
dituzte txandaka, eta bakoitzak zuzenean eragin dezake bestearen jardunean edozein
unetan. Garrantzitsua da, beraz, eragin-trukeko mekanismoak jakitea eta kudeatzea.
Komunikazio plurala gertatzen da hiru edo gehiago mintzaidek txandaka hartzen
ahal dituztenean igorle-hartzaileen paperak. Eztabaidetan eta debateetan gertatzen da
egoera hori. Parte-hartzaile batzuek txandaka hitz egiten dute elkarrekin, ordena oso
finkoa izan gabe, eta espontaneotasunez kudeatzen da diskurtsoaren joana.
Horrelakoetan, garrantzitsua da trebetasuna izatea hitza hartzeko, gaia aldatzeko, nork
bere argudioak eraikitzeko eta besteenak kritikatzeko, etc.
Biko komunikazioak eta anitzen artekoak, biei deitzen zaie plurigestionatu.

9. Ahozko komunikazio autogestionatuak eta plurigestionatuak zer
desberdintasun dituzte?
Eskematikoki, desberdintasun hauek ikus daitezke testu horien artean:

AHOZKO KOMUNIKAZIOA
Autogestionatua

Plurigestionatua

Azalpena, hitzaldia, mintzaldia, diskurtsoa Dialogoa, erausia43 (tertulia), elkarrizketa,
solasaldia, debatea
1. Pertsona bakarrak eraikitzen du testua. 1. Kide batzuek gestionatzen dute testua.
Ahots bakarra da.
Ahots batzuk ageri dira.
2. Igorleak kudeatzen du testua (gaia, 2. Mintzaideek testua negoziatzen dute
denbora, hitz egiteko txanda, tonua, (gaia, parte-hartzeak, tonua, etc…)
egitura, etc.)
3. Hitz egiteko txandak jartzen dira,
igorle-hartzaileek beren paperak trukatzen
dituzte, parte-hartzeak elkarren gainka
jartzen dira batzuetan, etc.
4. Oro har, hizlariak baieztapenak egiten 4. Modalitate aldaketak maiz: galderak,
ditu, enuntziatzen du.
erantzunak, ukazioak, baieztapenak, etc.
5. Idatzitik hurbilagoko ezaugarriak: 5. Ahozkoaren ezaugarri tipikoak:
gramatika zorrotzago beteta, testuinguru laburtzapenak, ni/zu/hura izenordainak,
hurbilaren eragin txikiagoa, landuagoa, elipsiak, euskalkiaren ezaugarriak gehiago
ahoskera zainduagoa…
agertzea…

43

Erausi hitzak, testuinguru honetan, ez du batere esanahi gutxiesgarririk: axola handirik gabeko hizketa
esan nahi du (tertulia).
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Dena dela, kontuan hartu behar da taulako desberdintasunak ez direla inondik
ere beti gertatzen. Nolabaiteko joera gisa ulertu behar dira, batezbesteko bat balira
bezala, edo muturreko posizio gisa. Bakarka gestionaturiko jardunek, batez ere,
ñabardura asko izan ditzakete, batez ere hartzaileekiko harremanari dagokionez.
Arreta handixeagoa jartzen zaio segur aski eskolako lanetan ahozko jardun
monogestionatuei, horiek direlakoan ikasle anitzek eskolaz kanpoko testuinguruan
gutxiago lantzen ahal dituztenak (testuinguru formaleko hitzaldi luzeak, esposizioak, gai
akademikoak —azterketak-eta—…), baina biren edo gehiagoren arteko elkarrizketetan
ere lan handia egin daiteke hiztunaren hizkuntza-konpetentzia hobetzeko (kontuan hartu
behar da, besteak beste, azken batean gehiagotan erabiltzen dela hizkuntza modu
plurigestionatuetan. Ideia bat izan daiteke komunikazio plurigestionatuari Lehen
Hezkuntzan toki gehiago ematea, eta monogestionatua Bigarren Hezkuntzan indartzea.

10. Bada ahozko adierazpidearen eredu teorikorik?
Ondoko lerrootan, ahozko adierazpidearen eredu teoriko bat jarriko dugu eta
gero iruzkinak eginen haren gainean. Eredua Bygate-rena da (in Cassany, Luna eta
Sanz, 1994).
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AHOZKO ADIERAZPENAREN EREDUA (Bygate, 1987)
JAKINTZAK

TREBETASUNAK

Planifikatu
Mezua planifikatu

Errutinak ezagutu
-

-

informazio
interakzioa

informazio-planak
interakzio-planak

Gidatzeko trebetasunak
Eraikitzen
ezagutu

ari

den

diskurtsoa

-

Gaia bideratu
Hitz hartzeko txandak

Hautatu

Lexikoa

Esanahia
trebetasunak:

negoziatzeko

Perpausak
Gramatika-baliabideak

-

esplizitazio-maila
ulerkuntzaren ebaluazioa

Ekoitzi
Ekoizteko trebetasunak
Ekoizpen-mekanismoak
-

erraztea
konpentsatzea

Gramatika-arauak
Ahoskatze-arauak

Zuzentzeko trebetasunak

Adierazpena
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Ondoko lerroetan, taulan agertzen diren osagaien gainean iruzkinak eginen
ditugu.
Bygate-k desberdintzen ditu jakintzak eta trebetasunak. Jakintzak dira
dakizkigun informazioak, gogoan hartuak ditugunak, eta haietan sartzen dira bai
hizkuntzaren sistemaz jabetzea (gramatika, lexikoa, morfosintaxia, etc.) eta baita
kulturarekin loturiko beste hainbat afera ere (komunikazioen estruktura, eredu
kulturalak, etc.).
Trebetasunak, berriz, portaerak dira, adierazteko ekintzetan izan ohi ditugunak:
gaira egokitzeko trebetasuna, hizkera egokitzekoa, eta abar.
Jendeen arteko komunikazioak errepikatzearen eta eskarmentuaren arabera
egituratzen eta finkatzen dira. Ohikoak diren komunikazio-ekintzek halako egitura
ohiko batzuk dituzte: zer jarrera edo rola jokatzen duen parte-hartzaile bakoitzak, zer
den espero dena eta zer den harremanaren hondagarri, nola hartzen diren txandak hitz
egiteko, etc. Komunikazio-egitura ohiko horiei errutina (edo ohikotasun, ohiko jardun)
esaten zaie, eta haietan eskuarki bereizten dira informazioa eta interakzioa. Informazioa
da hartu-emanaren edukia, eta interakzioa, berriz, parte-hartzaileen esku-hartzeak
nolako egitura duen.
Errutinak edo ohiko jardun horiek kulturalak dira; hau da, hizkuntza-erkidego
bakoitzaren bilakaeraren baitakoak dira, eta batetik bestera desberdinak. Diskurtsoa
planifikatzeko, ohiko jardunak zein diren jakin behar da, eta horretarako, halako edo
halatsuko egoeretan lehenagotik dugun eskarmentuan hartzen dugu oinarri. Igar
dezakegu, orduan, zertaz hitz eginen dugun eta nolako paperak hartuko ditugun
interakzioan (gutxi goiti-beheiti).
Gero, interakzioa bideratzeko trebetasunak baliatuko dira: hitza noiz hartu;
zenbateko luzerako eta sakontasuneko hitzaldiak egin; hitza noiz utzi; gai bat nola hasi;
nola bilatu bidea puntu batean sakontzeko; nola desbideratu gaia…
Horrelako puntuak argiturik, hizkuntza-jardunaren esanahia negoziatu behar da;
hau da, bilatu behar da puntua zeinean bi mintzaideek helburua betetzen baitute, nork
berea —hau da, bere ideia beste mintzaideari helaraztea—. Horretarako bi osagai hartu
behar dira kontuan: azalpenaren sakontasun- edo zabaltasun-maila, eta ulerkuntzaren
ebaluatzea edo berrestea.
Azalpenaren sakontasuna edo xehetasuna zehaztu behar dute mintzaideek, beren
helburuen arabera. Informazio gutxiegi ematen bada, segur aski mezua ez da aski ongi
ulertuko, baina informazio gehiegizkoa ere nekagarria izan daiteke eta estal dezake
garrantzitsuago den zerbait. Informazioaren zenbateko egokia asmatzeko, komeni da
jakitea mintzaideak zenbat dakien eta zer interesatzen zaion. Bestalde, zenbat eta
informazio xeheagoa eta zehatzagoa behar den, hainbat eta hautapen bereziagoa egin
beharko da gramatikako itemen edo lexikoaren aldetik; zenbat eta teknikoagoa izan
trukatzen den informazioa, hainbat posibilitate gehiago izanen da esparru berezi bateko
hitz bereziak erabiltzeko. Gogoan eduki behar da esanahia negoziatzerakoan ere oso
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garrantzitsua dela hizkuntza-baliabide egokiak hautatzea, sintaxi-mailakoak bezala
lexikoari dagozkionak ere, eta baita ahoskerazkoak ere.
Erdietsi den ulerkuntza-maila ebaluatzea da beste atal garrantzitsu bat. Igorleari
eta hartzaileari interesatuko zaie ea aski sakon eta zabal mintzatu den bakoitza eta ea
zenbateraino ulertu den mezua, eta hori argitzeko lankide ariko dira (baldintza da
zintzotasunez ari behar dutela; edozein arrazoirengatik hala ez bada, komunikazio-saioa
nolabait “gezurrezkoa” da). Mezua ongi jasotzen saiatzeko edo hala egin dela berresteko
hainbat estrategia erabil daitezke: asmoa aurretik azaldu, begikotasuna erakutsi,
errespetuzko jarrera eduki, iruzkinak egin zer ulertu den adierazteko, galdetu ea ongi
ulertu den, mintzaidearen galderei erantzun, haren iritzia galdetu, esan dugunaren
laburpena egin, dudak azaldu, esan mintzaideari aisa moztu dezakeela norberaren
jarduna zerbait ulertzen ez badu, ulertzen dela adierazteko keinuak egin (edo ulertu ez
dela, edo zalantza dela), besteak beste.
Ahozko adierazpenaren azken osagaia diskurtsoa bera ekoiztea da. Hau da,
soinuak, hitzak eta esaldiak lotu behar dira esanahia bideratzeko mintzaideari. Ahozko
komunikazioa arin gertatzen da (idatzian eskuarki denbora gehiago izaten dugu bai
mezua eratzeko eta bai hura jasotzeko ere), eta horregatik, gertatzen diren eskasiei aurre
egiteko eta ekoizpen egokia erdiesteko estrategiak erabil daitezke, dela ekoizpena
errazago jartzeko, dela zailtasunak konpentsatzeko.
Ekoizpenak errazteko zereginean igorleak sinplifikatu egiten du bere mezua ahal
duen neurrian, hizkuntzaren sistemak eskaintzen dituen baliabideen artean
ekonomikoenak eta laburrenak hautatuz. Horretarako, perpausaren egitura errazagoak
hobesten dira: esaldi bakunak; koordinatuak; menpeko gutxiago baliatzen da; erlatibo
errazenak eta funtzionalenak (ez honelako esaldirik: atzoko albistegia ikustean oso
kezkatua egon nintzen Pakistanen azken bolada honetan maiz gertatzen ari diren
hondamendietan guk izan dezakegun erantzukizun-mailari buruz hausnarketa sakonean
murgildurik); elipsiak ere maiz gertatzen dira, esaldi batzuk ez dira amaitzen, formula
eginak erabiltzen dira (Hemengo aldi?; Zelan?/ Zer modu?; Eguraldi ederra dugu
gaur!...); makulu-hitzak errepikatzen dira (ulertzen?, ezta?, zera, bueno…), etenaldiak
egiten dira, etc. Horrela, ahalik eta mezurik errazena eraikitzen du ekoizleak.
Beste baliabide bat da zailtasunak konpentsatzea. Igorleek laguntzen diete
hartzaileei mezua ulertzen. Horretarako, batzuetan errepikatu eginen dute inportanteena,
laburbilduko dute esan nahi dutenaren muina, beste hitz batzuekin azalduko dute berriz,
adibideak jarriko dituzte eta konparazioak eginen dituzte… Funtsean, hartzaileari
erraztu egin nahi zaio mezua.
Estrategia edo baliabide horiek erabilita, ahozko interakzioa eta idatzizkoa
nahiko desberdinak izan ohi dira (SMSen kasua, esate baterako). Baina horrek ez du
esan nahi hizkera txiroa denik edo ez onartzekoa. Ahozko jardunak horrelakoak izaten
dira, eta hala ulertu behar dira. Salbuespena da edo kasu berezitzat har daiteke ahozko
jarduna lehenagotik prestatua izan denean (diskurtsoak, hitzaldiak…).
Gramatikako autozuzenketa da beste trebetasun bat, Bygate-ren eskeman.
Gramatika eta ahoskera zuzena zein diren kontuan harturik, igorleak batzuetan bere
ekoizpena zuzendu dezake, egin duen hutsen bat zuzentzeko eta hala bere mezuari balio
gehigarria emateko.
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Bygate-k bere eskeman ez ditu agertzen beste bi faktore, ahozko adierazpenean
garrantzitsuak direnak: ahotsaren kontrola eta hitzez besteko komunikazioa (Cassany,
Luna eta Sanz, 1994). Ahotsaren kontrolean sartzen dira haren kalitate akustikoari
dagozkion kontuak: inpostazioa, tonua, ñabardurak markatzea, gorabeherak eginez hitz
egitea… Hitzez besteko komunikazioa ere garrantzitsua da mezuaren osotasuna
zehazteko: begiradek, keinuek, alderdi proxemikoek eta kinesikoek, oro har, balioa
ematen diote mezuari eta horretaz komeni da haiei ere arreta jartzea.

11. Ahozko komunikazioan zer da garrantzitsuagoa zuzentasuna edo
jarioa?
Normalean eskola-instituzioan hizkuntza zuzen erabiltzeari eman izan zaio
guztizko lehentasuna. Gramatika ongi jakin behar zen, eta haren legeak ongi betetzeari
jarri zaio arreta ahozkoan ere gehienbat, beharbada idatzian eredu horri eman izan
zaiolako garrantzia. Hala ere, jarioa ere faktore garrantzitsua da hiztunaren ahozko
jarduna ebaluatzeko orduan. Aski ohikoa da ikustea, belaunaldi adintsuetan batez ere,
atzerriko hizkuntza batean gramatika-gaitasun kozkorreko pertsonak, isilik egoten
direnak, hizkuntza horretan batere ez balekite bezala, jariorik batere ez dutelako.
Ez da, beraz, jarioa etengabe gutxietsi behar, lege-arau gramatikalak betetzen ez
direlako; ez da itxaron behar, orobat, gramatika-gaitasun handia izan arte ahozko
ekoizpenak egiteko eta jarioa lantzeko.
Ahozko adierazpidean zuzentasuna eta jarioa, biak landu behar dira.
Zuzentasunaren arau gramatikalak etengabe larriki hausten dituenak nekez eratuko du
entzuleen arretari eusteko moduko jardunik, baina zuzen-zuzen mintzatu-nahiaren
poderioz oso-oso astiro hitz egiten duenak ere ez du ahozko jarduna eraginkorki
baliatzen.
Zuzentasunaren esparruko ezaugarriak dira lexikoa zuzen erabiltzea, perpaus
gramatikalak baliatzea, hizkuntzari buruzko araudia errespetatzea eta argi ahoskatzea.
Jarioan sartzen dira, berriz, jardunaren lastertasuna eta erritmoa, lasai
mintzatzea, ziurtasuna eta jardunaren barne-lotura.

12. Zer dira ahozko komunikazioan elementu proxemikoak eta kinesikoak?
Hizkuntzei buruzko azterketetan eskuarki ez dute ia batere arretarik jaso ahozko
komunikazioan oso garrantzitsuak diren beste elementu batzuek, hala nola keinuek,
jarrerek, komunikazio-saio batean parte-hartzaile diren pertsonen arteko distantziak,
ahotsaren kalitateak edo bokalizazioak (hitzak izan gabe, egiten ditugun soinuak: mmm,
aaa…). Izan ere, hitzezko jarduna osoro aztertu eta ulertu nahi bada, beharrezkoa da
agertzea zer esaten dugun, baina baita nola esaten dugun ere. Eta “nola esaten dugun”
horretan, zazpi multzotan sailkatu izan diren osagarriak zenbatu izan dira:
a) ezaugarri fisikoak (usainak, koloreak, itxura…),
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b) ukimenezko portaera (ferekak, bizkar-jotzeak, besotik heltzea…),
c) parahizkuntza (ahotsaren kalitatea, bokalizazioak…),
d) puskak/artefaktuak (perfumea, arropa, margoak, betaurrekoak, ileordeak,
edergailuak —lepokoak, bitxiak…—),
e) inguruaren ezaugarriak (altzariak, arkitektura, dekoratua, argitasuna,
hotz-beroa, asotsak, musika…),
f) gorputzaren mugimenduak (ikurrak, ilustratzaileak, maitasun-erakusteak,
erregulatzaileak eta egokitzaileak) eta
g) proxemika.
Komunikazioa gauzatzeko orduan kontuan hartzekoak diren azkeneko bi
elementu multzo horiek dira osagarri kinesikoak eta proxemikoak.
Proxemiak aztertzen du nola ulertzen dugun espazioa bakarka eta kolektiboki.
Badu zerikusia, beraz, komunikazio-ekintzan parte-hartzaileek betetzen duten
lekuarekin, ea zer balio ematen zaion leku batean edo bestean egoteari, eta zenbateraino
alda daitezkeen posizioak.
Badu zerikusia, orobat, komunikazio-truke batean parte-hartzaileak elkarrekin
zer distantzia gordetzen duten. Distantzia hori arrazoi anitzengatik alda daiteke. Adibide
batzuk jarriko ditugu: parte-hartzaile bat beste batengana hurbiltzen da eta belarrira
zerbait esaten dio isilka xuxurlatuz; parte-hartzaile bat urruntzen da mintzaideen multzo
osoa hobeki ikusteko; edo distantzia soziala agerian jartzeko…
Parte-hartzaileen arteko distantzia alda daiteke, halaber, komunikazio-ekintza
nolakoa den: hitzaldi batean hizlaria eta entzuleak urrutiago egoten dira elkarrengandik
intimitatezko harreman batean baino; irakaslea hurbilago edo urrutiago jar daiteke
ikasleengandik, haren estiloaren edo jardunaren nolakoaren arabera.
Jendarte bakoitzean distantzia estandarra edo onartua edo egokia desberdina izan
ohi da. Batzuentzat distantzia normala edo egokia izan daitekeena, beste batzuentzat
deserosoa izan daiteke edo baita oldarkor ere senti daiteke. Distantzia horiek
kategoriatan banatu izan dira, baina kultura-talde batean egokia dena beharbada ez da
hala beste batean.
Errepara gaitezen, baita, zenbaitetan espazioa lehenagotik ongi mugatua izaten
dela. Adibide gisa aipa ditzakegu epaitegia, mediku-kontsulta edo ikasgela. Ohiko
espazioa ezohiko moduan ageri denean edo erabiltzen denean zerbait diferentea
gertatzen da komunikazio-ekintzan (pentsa nola jartzen diren irakasle guztiak
ikasgelaren aurrean —denak ez dira berdin kokatzen, ezta?—; edo nola jartzen diren
mahaiak taldean lanean aritzeko).
Ikastetxeetan ere, gela nola antolatuta dagoen ikusteak ideia ematen digu nolako
estilokoa den irakaslea edo bertan garatuko den jarduna.
Elementu kinesikoak, berriz, dira komunikazioari eragiten dioten gorputzmugimenduak. Nahita edo nahi gabe gertatzen ahal dira, eta komunikazioari eragiten
dioten neurrian dira aztergai komunikazioaren azterketan.
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Agurrak egiteko mugimenduak, esku-zartak, hanka-soinuak, bizkar-jotzeak,
buruan hazka egitea… horiek denak dira elementu kinesikoak. Hiru multzotan banatu
izan dira: keinuak, manerak eta jarrerak (in Calsamiglia & Tusón, 1999). Baina
sailkapen xeheagoak ere egin izan dira.
Keinu, manera eta jarrera egokiak alda daitezke egoeraren edo gertakarien
arabera, eta kultura batetik bestera ere aldatzen dira (agur egiteko, Frantzian hiru edo
lau musu ematen dira, baina guk bi ematen ditugu; gizasemeek eskua ematen diote
elkarri, eta emakumeek musua; agur esateko burua altxatu ohi dugu…).
Keinu edo postura baten bidez mezuak bidaltzen/jasotzen ditugu, eta
komunikazioan eragiten dugu, hitzik erabili gabe ere: hanka zabalik eta atzera etzanda
dagoen ikasleak edo entzuleak ematen du ez diola axola handirik irakasleak edo
hizlariak zer esan/esanen duen; interesa erakusteko beste jarrera bat izan ohi dugu.
Jendarte bakoitzean, portaera batzuk hoztzat jotzen dira eta beste batzuk
berotzat. Portaera beroen artean, honako hauek aipa daitezke: begietara begiratzea,
eskua ukitzea, irri eta irribarrea egitea maiz, zorion-aurpegia erakustea, burua gora eta
behera mugitzea, bekainak altxatzea, begiak ireki-irekiak izatea, eskuak mugitzea hitz
egin bitartean…
Portaera hotzen adibidetzat jotzen dira hauek: aho-zabalka ari delakoa egitea,
kopeta zimurtzea, hotz begiratzea, sabaira begiratzea, burua ezker-eskuin mugitzea,
ileari usain egitea, azkazalak garbitzea, beste aldera begira jartzea…

13. Ahozko jarduna eta espontaneotasuna loturik daude?
Elkarrizketa edo solasaldia da maizenik gertatzen den ahozko jarduna, eta
horretan espontaneotasun gradua handi samarra izaten da, oro har. Baina horrek ez du
esan nahi ahozko ekoizpen guztiek espontaneotasun gradu handia izaten dutela, zeren
baitira testu mota batzuk espontaneitate-gradu txikikoak direnak, nahiz eta ahoz esanak
diren. Ondoan ikus dezakegu hitzezko jardunen taula bat, espontaneotasun mailen
arabera ordenatua (in Castellá, 1992):

Espontaneotasun-graduak
0 gradua

Erritualak

1 gradua

Testu bat irakurtzea
edo
memorizatzea
(buruz ikastea)
Aurretik
idatzitako
eskemak
dituzten
testuak

2 gradua

Agur eta goresmen egiteko formulak; errito
erlijiosoak, akademikoak, legebiltzarrekoak
Irrati eta telebistetako albistegiak; antzerkia;
zinema; errezitazioak; kantak; hitzaldi bat
irakurtzea, etc.
Hitzaldia; sermoia; eskola-ematea; elkarrizketa
(elkarrizketatzailea); lehiaketa baten aurkezlea;
solasaldia/tertulia; ipuin baten azalpena; lan
eskeko elkarrizketa (elkarrizketatzailea); etc.
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3 gradua

Prestatu gabeko (testu
inprobisatuak) baina
aurretik pentsaturiko
testuak

4 gradua

Testu inprobisatuak

Hitzaldia; sermoia; elkarrizketa (elkarrizketatua);
eskola-emanaldia; politikari baten adierazpenak;
bilkura profesionalen edo teknikoetan aritzeak;
batzarretan eta batzordeetan hitz hartzeak; lan
eskeko elkarrizketa (elkarrizketatua); etc.
Solasaldia konfiantzan

Lehenengo bi graduetan, esan behar den guztia kontrolatua da; hirugarrenean,
egitura lehenagotik prestatua da baina askatasuna uzten da kohesio-mailan eta egitura
gramatikaletan; laugarrenean ere bada kontrola testuaren egituraren gainean,
lehenagotik igorleak pentsatua baita; bosgarrenean, berriz, askatasuna ia guztizkoa da,
ia-ia batere prestatu gabea izaten baita eskuarki.

14. Ingurune soziokulturalak nolako eragina du komunikazio-konpetentzia
garatzean?
Ingurune soziokulturalak eragin zuzena du hiztunak ahozko komunikaziokonpetentzia beretzeko eta garatzeko. Pertsona guztiek ez dute sarbide berdina
hizkuntza- eta komunikazio-ondasunetara iristeko. Pertsona bat bizi daiteke familiatestuinguru murritz batetik gutxi irtenik eta bitartean beste batek jaso ditzake
esperientziak jende gehiagorekin harremanak izanda beste testuinguru publikoago,
ugariago, formalago batzuetan; halakoetan, pentsa liteke familiako harreman mota
bakarra izan duenak ongi beretuko dituela elkarrizketa arruntari edo jardun kolokialari
dagozkion hizkuntza-baliabideak, baina bigarrenak baliabide ugariagoak ikasteko bidea
izanen du, erregistro formalagoetan trebatzeko modua izanen du, eta azken baten
«kapital» linguistiko handiagoa izanen du eta hobeki prestatuko da jendarteko
bizitzarako.
Gogora dezagun Bernstein-ek desberdintasunak aurkitu zituela klase
desberdinetako kideen artean. Behe-klasekoen «kode murritza» deitu zuena, enuntziazio
testuinguruaren menpeago dago, esan gabeko inplizitu gehiago ditu eta sintaxi
sinpleagoa du; «kode landua», aldiz, beregainagoa da testuinguruarekiko, esplizituagoa
da eta sintaxi konplexuagoa du. Modu mekanikoan gertatuko ez bada ere,
desberdintasun horiek esplikatuko lukete, zati batean, zergatik behe-klasekoek eskolaporrot handiagoa izaten duten: arrazoia litzateke eskolak erabiltzen dituen komunikazioformak hurbilago daudela kode landutik kode murritzetik baino, eta horrela abantaila
luketela kode hori eskolaz kanpo ikasi eta erabiltzen dutenek (dena dela, horrek ez du
esan nahi kode bat bestea baino «hobea» denik).
Horregatik guztiagatik, eskola-instituzioak paper garrantzitsua betetzen du
hiztunen komunikazio-konpetentzia garatzeko orduan, zeren bertan zehazki planifika
baitaitezke jardunak ikasle konkretuek sarbidea izan dezaten komunikazio-jardun
bereziagoak ikasteko, haien komunikazio «kapitala» handitzeko.
Ahozko komunikazio-konpetentzia oso lotua dago dibertsitate kulturalarekin,
kultura bakoitzak modu bereziak izan baititzake komunikazio-jardunak antolatzeko:
hitza nola hartu, mintzaideei nola zuzendu, zer den publiko eta zer pribatu eta beste
hainbat ezaugarri, kultura bakoitzak bere moduan garatu ohi ditu.
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Azkenik, pentsatzekoa da badela erlazioa jendearen komunikaziokonpetentziaren eta boterearen artean: ez da kasualitatea jendarte bateko talde
baztertuek edo marginalek hizkuntza- eta komunikazio-«kapital» txikiagoa izatea, eta
duten kapital horrek ere balio txikiagoa izatea komunikazio-balioen merkatuan
(Calsamiglia & Tusón, 1999).
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4. HIZKUNTZA IDATZIA

AURKEZPENA
Hizkuntza idatzia lehenengo eta behin objektu soziokulturala da, hau da,
gizakien “teknologia” mota bat, mendez mende erabili izan dena jendarteek dituzten
hainbat arazo ebazteko. Horregatik, hizkuntza idatziaren irakaskuntzak eskolako
curriculumetan ezinbesteko tokia betetzen du. Izan ere, eskolatik kanpo erabilerarik ez
balu, eskoletan ere ez luke zentzurik izanen.
Sarri pentsatu izan da hizkuntza idatzia ahozkoa transkribatzeko kode bat zela;
baina Ferreirok (1986) erakutsi duenez, hizkuntza idatziak ahozkotasunarekin erlazioak
baditu ere, berezko ezaugarriak ditu, soinuekiko korrespondentziatik harago doazenak.
Hortaz, hizkuntza idatzia mintzairaren irudikapen grafikoa da, eta esanahi osoa duten
enuntziatu linguistikoak irudikatzen ditu.
Hizkuntza idatziaz ari garenean bereizketa bat egin beharra dago: idazkera eta
hizkuntza idatzia. Sarri askotan kontzeptu biak nahasten badira ere, lehenengoa
bigarrenaren ondorioa da. Idazkera ahozko hizkuntza transkribatzeko erabiltzen den
zeinu grafikoen sistema da. Sistema horrek era berean ahalbidetzen du hizkuntza
grafikotik fonikora iragatea. Hizkuntza idatzia idazkeraren bidez ekoitzitako testuari
esaten zaio, eta testu horrek badu funtzio edo erabilera soziala.
Zoritxarrez, eskola askotako jarduera aztertu ondoren, idazkera baino ez dela
lantzen ondoriozta daiteke, hizkuntzaren funtzio soziala alde batera utzirik. Irakasle
askok uste dute –eta jendartean oro har zabaldutako ustea da– haurren lehenengo
irakaspenak idazkera-sistema osatzen duten elementuei dagozkiela: grafiak, letrak,
soinuen baliokide grafikoak, letra larrien erabilera, puntuazio-ikurrak, kaligrafia... Eta
ikuspegi horren ondorioz, idatziaren funtzio soziala, esanahia, testu motak eta abar ez
dira lantzen.
Hizkuntza idatzia gizakiek artifizialki sortutako tresna da, eta komunikaziobeharrak asetzeko erabiltzen du; baina zentzu batean esan daiteke ez dela beharrezkoa
mundu honetan bizirauteko. Horrela, bada, idatzia erruz erabiltzen duten herrialde
askoren ondoan, badira zeharka komunikatzeko eta informazioa gordetzeko sistemarik
ez dutenak. Edozelan ere, hizkuntza idatziak badu funtzio sozial bat, gizakia bere
inguruan hobeto bizi dadin bide ematen duena. Are gehiago, hizkuntza idatziaren
erabilerak —hots, irakurtzeak eta idazteak—, gizakiaren garapen kognitiboari eragiten
dio halabeharrez: hizkuntza idatzia pentsamendua garatzeko ezinbesteko tresna baita.
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Haurrek eskolan duten zeregin garrantzitsuenetariko bat da hizkuntza idatzia
ikastea. Sistema linguistiko horren ikasketa da haurrak/helduak bizitza osoan eginen
dituen bestelako ikasketen oinarria. Horregatik sarritan esaten da eskola-porrota
hizkuntzan duten porrotaren isla dela; hau da, gaitasunik eza idatz-sistemaren gakoak
eta tresnak erabiltzeko: testu idatziak ulertzeko, ideiak idatziz azaltzeko, iritziak
argudiatzeko, kontatzeko, azaltzeko, irakurritakoa laburtzeko, ikasitakoa aurreko
jakintzekin erlazionatzeko. Horiek guztiak dira eskolan, familian eta jendartean sor
dakizkiokeen arazo askoren iturri.
Haurra eskolara heltzen denean, badu ahozko hizkuntzaren garapen nahikoa bere
inguruarekin harremanetan jartzeko eta komunikatzeko. Hainbat gauza egin ditzake:
galdetu, eskatu, azaldu, ukatu, agindu... Eta hori egiteko une guztietan elementu
linguistiko egokiak erabiliko ditu: ahoz esaldi konplexuak erabiltzen ditu bere beharrak
asetzeko; behar beste hitz daki, eta, oro har, akats gramatikal gutxi egiten ditu ahoz. Eta
hori guztia lortu du, bere komunikazio-gaitasuna era naturalean garatu duelako, bere eta
solaskideen arteko elkarreraginaren bidez harremanetan jarriz, funtzio zehatzak
betetzeko.
Eskolan, berriz, beste sistema linguistiko baten adierazpidea ikasi beharko dute
haurrek, komunikatzeko ere balio duena: hizkuntza idatzia; baina oraingoan ahozko
hizkuntza ez bezala ikasi beharko du. Eskolako jarduerek erakutsi beharko liekete
haurrei zerbaitetarako balio dutela jarduera horiek: hizkuntza idatziaren kasuan,
komunikatzeko balio dien tresna bat erabiltzen ikasteko. Esan bezala, zoritxarrez,
zenbait kasutan eskolako zereginek ez dute helburu hori oso argi erakusten. Askotan
idazkerarekin edo idazkiarekin erlazionaturik (eta ez hizkuntza idatziarekin) praktika
isolatuak agertzen dira: letrak, idazkeraren norabidea, soinuekiko lotura... Eta haurrei ez
zaie erakusten jarduera horiek helduen hizkuntza idatziarekin duten lotura. Errealitatea
bestelakoa da: egungo jendartean erabiltzen diren idatziek haurra ere bere baitan hartzen
dute, eta modu horretan, haurrak ere eguneroko bizitzan bere egiten ditu idatziak, haien
beharraz eta eraginaz nabarmen ohartzen delako.
Laburbilduz, ahozko hizkuntzaren garapena egoera zehatz eta jakinetan modu
naturalean gertatzen da solaskideen arteko elkarreraginagatik. Idatziaren kasuan, berriz,
instrukzio-prozesuaren bidez gertatzen da irakaskuntza: irakaskuntza formala. Geure
buruari galdetu beharko genioke haurrek eskolatik kanpo idazmenari buruz jasotako
esperientziak eta jakintzak jarraipena ote duten eskolan.

GLOSARIOA
Alfabetatu: (en) make literate; (fr) alphabétiser; (es) alfabetizar.
Hizkuntza batez mintzatzen dakienari hizkuntza horretan irakurtzen eta idazten
irakastea edo hizkuntza bat mintzatzen dakienak hizkuntza horretan irakurtzen eta
idazten ikastea.
Alfabetatze: (en) literacy training; (fr) alphabétisation; (es) alfabetización.
Hizkuntza batez mintzatzen badakitenek hizkuntza horretan irakurtzen eta idazten ikas
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dezaten egiten diren jardueren multzoa.
Analfabeto: (en) illiterate; (fr) analphabète; (es) analfabeto.
Irakurtzen eta idazten ez dakien pertsona, trebetasun horiek eskuarki eskuratzen diren
adina pasatu eta gero.
Analfabeto funtzional: (en) functional illiterate; (fr) analphabète fonctionnel; (es)
analfabeto funcional.
Bizimodu sozialeko jardueretan irakurketaz eta idazketaz baliatuz behar bezala
komunikatzeko trebetasunik ez duen pertsona.
Fonema: (en) phoneme; (fr) phonème; (es) fonema.
Esanahirik gabeko hizkuntza-unitaterik txikiena da. Unitate abstraktua da, eta hitzak
eraikitzeko eta bereizteko erabiltzen da.
Harreman arbitrario: (es) relación arbitraria.
Zeinuaren eta erreferente baten arteko erlazioa arbitrarioa da, haien artean berezko
loturarik ez dagoenean. Onomatopeien kasuan, aldiz, bada formaren eta adierazi nahi
denaren arteko erlazioa. Fonemen eta letren (edo horien adierazpen grafikoen) artean
bada erlazio arbitrarioa.
Hizkuntza idatzi: (en) written language; (fr) langue écrite; (es) lengua escrita,
lenguaje escrito.
Adostutako zeinuen bidezko sistema bat da, ahozko mintzaira grafikoki azaltzeko eta
jendearen mezuak transmititzeko baliatzen dena. Mezuak transmititzeko euskarrian ez
ezik arauaren aldetik ere baditu aldeak ahozko hizkuntzarekin.
Idazkera: (en) writing; (fr) écriture; (es) escritura.
Ahozko hizkuntza transkribatzeko erabiltzen den arau- eta zeinu-sistema da. Idazkera
hizkuntza idatzia sortzeko sistema adierazteko ere erabil daiteke.
Idazkera alfabetiko edo idazkera fonematiko: (es) escritura alfabética o fonemática.
Idazkera-sistema bat da, zeinuz hizkuntza baten fonemak adierazten dituena. Sistema
arbitrarioa eta konbentzionala da.
Idazkera logografiko: (es) escritura logográfica.
Idazkera-sistema bat da, non zeinuek hizkuntzaren unitate adierazgarriak adierazten
baitituzte: morfemak edo hitzak. Idazkera logografikoa sistema askoren jatorria da,
txinera kasurako, eta antzinako sistema piktografikoetan oinarrituta dago, bertan
zeinuek errealitatearekin harreman bat edo beste baitzuten. Hori da maia indiarren,
antzinako egiptoarren eta Mesopotamiako herri zaharren idazkera.
Idazkera piktografiko: (es) escritura pictográfica.
Idazkera-sistema bat da, non zeinuek erreferentearekin duten harremanaren oinarria
ikonikoa baita. Inuitek, siberiarrek eta zenbait ozeaniarrek erabiltzen dute.
Idazketa: (en) writing, composition; (fr) écriture, rédaction; (es) escritura, redacción.
Idazteko ekintza mekanikoa. Idazketa gidatua: idazketa kontrolatua baino askatasun
handiagokoa eta idazketa librea baino askatasun txikiagokoa. Ikasleak zenbait laguntza
jasotzen du bere lana egiteko, hala nola idazketa-zirriborro bat, egin behar duenaren
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antzeko ereduren bat, eta abar. Idazketa kontrolatua: ikasleei eman zaizkien agindu
zehatzei jarraituz, haiek egiten duten idazketa, hala nola zuriuneak betez, perpausak
konbinatuz…. Idazketa librea: ikasleak iradokitzen zaion gai batez baina laguntza
zehatzik gabe egiten duen idazketa-ariketa.
Korrespondentzia grafofoniko: (es) correspondencia grafofónica.
Hizkuntzaren letren eta fonemen artean dagoen elkarrekikotasuna da. Haurren kasuan,
korrespondentzia horiek ezagutzea oinarrizkoa da irakurle eta idazle autonomo bilaka
daitezen.
Letreiatu: (en) to spell; (fr) épeler; (es) deletrear.
Letrei beren balio fonikoa emateko jarduera, idatzitakoa ozen esateko.
Morfema: (en) morpheme; (fr) morphème; (es) morfema.
Hizkuntzaren unitate adierazgarririk txikiena.

GALDETEGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zer da alfabetatzea?
Nor da analfabetoa?
Zer erlazio dago hizkuntza idatziaren eta alfabetatzearen artean?
Hizkuntza idatziari dagokionez, zein da eskolaren zeregina?
Zer harreman mota dago ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren
artean?
Zertan bereizten dira ahozko eta idatzizko kodeak?
Zeintzuk dira ahozko hizkuntzaren ezaugarriak?
Zeintzuk dira hizkuntza idatziaren ezaugarriak?
Hizkuntza idatziak nola laguntzen du pentsamendua garatzen?
Zer alde dago idazkeraren eta hizkuntza idatziaren artean?
Zeintzuk dira gaur egungo idazkera-sistemak?
Zeintzuk dira sistema alfabetikoaren ezaugarriak?
Zein egoerak eragin dezakete ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren
ikasketa?
Noiz hasten eta amaitzen da hizkuntza idatziaren ikaskuntza?
Zertan datza hizkuntza idatziaren ikasketa?
Zer ikasi behar dute ikasleek hizkuntza idatziari buruz?
Zeintzuk dira hizkuntza idatziaren funtzioak?
Zeintzuk dira hizkuntza idatziaren erabilerak?
Zer da irakurtzea?
Zer da idaztea?
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1. Zer da alfabetatzea?
Hizkuntza batez mintzatzen dakienak –bere kabuz edo norbaitek irakatsita–
hizkuntza horretan irakurtzen eta idazten ikasteko prozesua da. Horren ondorioz,
pertsona alfabetatua irakurtzen eta idazten dakiena da. Hala ere, definizio horiek
murritzegiak dira denboran zehar eraldatuz joan diren errealitate batzuk definitzeko.
Pentsa dezagun, kasurako, zer eskatzen zaion gaur egungo pertsona alfabetatu bati eta
zer eskatzen zitzaion duela ehun bat urte. Hortaz, idazten eta irakurtzen jakite hutsa
baino gehiago da alfabetatua izatea.
UNESCO bera ere azken berrogeita hamar urteetan kontzeptu horiek eraldatuz
joan da gaurko jendartearen beharrizanei egokitzeko. Horrela, jendarte industrialetan,
pertsona alfabetatua izanen da ahozko hizkuntza zein idatzizko hizkuntza ulertzen eta
ekoizten maila egokia duena, bizi den jendartean arazorik gabe moldatu ahal izateko eta
horrela jendartearen beharrizanei erantzuteko. Hots, jendartearen beharrizanek zehazten
dute alfabetatua nor den eta nor ez den. Gaur egungo definizioetan, berriz,
norbanakoaren alde ludikoa eta norbanakoaren bilakaera kontuan hartzen dira. Eta,
horrela, hizkuntza idatzia eta ahozkoa norberaren interes eta onurarako jendartean
erabiltzeko gai izatea da alfabetatua izatea.

2. Nor da analfabetoa?
Analfabeto hitzak gabezia bat erakusten du, eta eskuarki herrialde garatuetatik
kanpo dagoen errealitate bati egiten dio erreferentzia. Era berean, iragan denborak eta
teknologia urriko nekazaritza-jendarteak deskribatzeko erabiltzen da termino hori. Hala
ere, errealitatea konplexuagoa da, eta, horrela, Europan eta AEBn adibidez, pertsona
heldu askok, eskolatik pasatu ondoren, arazoak izaten dituzte hizkuntza idatzia
erabiltzeko, behinik behin gaurko jendartearen beharrizanak ase behar dituztenean. Esan
daiteke, beraz, alfabetatzeak jendartean integratuta egoten laguntzen duela, alfabetatu
gabe zaila baita jendartean osoki moldatu ahal izatea.
Analfabetoa kontzeptu aldakorra da, hainbat definizio agertzen baitira
esparruaren eta garaiaren arabera:
•

•

Analfabeto hutsa (UNESCO, 1958): eguneroko bizitzako gertakizun baten
narrazio laburra zentzuz irakurtzeko (ulertzeko) eta idazteko gai ez den
pertsona. Gaur egungo jendarte modernoan nekez aurki daiteke pertsona
analfabeto hutsik, bere bizitza osoan eskolara inoiz joan ez denik.
Analfabeto funtzionala (UNESCO, 1978): pertsona bat analfabeto
funtzionala da, baldin eta taldearen eta komunitatearen funtzionamendu
onerako beharrezkoak diren jarduera guztiak egiteko gai ez bada alfabetatua
egon gabe, eta bere eta komunitatearen garapenaren mesederako ez badu
irakurtzen, idazten eta kalkulatzen ohiko bizimoduan. Hau da, bestela
esanda, eskolatu ondoren, irakurketa eta idazketa ezin erabili dituena bere
eta jendartearen beharrizanak asetzeko. Adibidez: Europan eta Ameriketan
hainbat pertsona eskolatu ondoren ez dira gai sukaldeko tresnen argibide-
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orriak irakurtzeko, botiken prospektuak ulertzeko edo inprimakiak
betetzeko.

3. Zer erlazio dago hizkuntza idatziaren eta alfabetatzearen artean?
Alfabetatzearen eta hizkuntza idatziaren arteko erlazioa hiru mailatan ulertu ohi
da:
•
•

•

Batzuen ustez, hizkuntza idatziarekin erlazionaturiko gaitasunak garatzen
ditu alfabetatzeak. Hau da, testuen irakurmena eta idazmena.
Beste batzuen ustez, berriz, hizkuntzarekin, oro har (ahozko zein idatzizko
hizkuntzarekin) erlazionaturiko gaitasunak garatzen ditu (Garton, 1991):
hitz egiteko, irakurtzeko eta idazteko gaitasunak (ahozkoaren eta idatziaren
arteko uztardura ukaezina baita: hizkuntza idatzian dugun gaitasunak
ahozko gaitasunean eragina baitauka; proportzionalak dira).
Azkenik, zentzu zabalago batean, zenbait arlotan alfabetatua egoteaz hitz
egiten da: matematiketan, informatikan, artean... Hots, analfabetoa da
inguruko kultura interpretatzen ez dakiena edo jendarteak bere bilakaerarako
garatu dituen tekniketan jakintzarik ez duena.

4. Hizkuntza idatziari dagokionez, zein da eskolaren zeregina?
Gaur egun, ikuspuntu demokratiko batetik, eskolak guztientzako antzeko
irakaskuntza eta prestakuntza bermatu behar ditu, pertsona guztiek jendartean
txertatzeko eskubide berdina baitute, erabaki politikoetan parte hartuz eta jakintza- eta
askatasun-mailarik altuenak lortuz.
Gaur egun, eskolak erantzukizunik handiena du haurren alfabetizazioan, eta
jarduera horrek bai norbanakoari bai jendarteari onurak baino ez dizkie ekarriko:
batetik, garapen teknologikoa eta kulturala bultzatu du, eta, bestetik, demokrazia
sendotzen lagundu du, gizakien eskura informazioa jarriz beren erabakiak har ditzaten
eta beren eskubideak defenda ditzaten.
Baina alfabetatzea idazten eta irakurtzen jakitea baino gehiago dela ikusi dugu,
eta, ondorioz, haurren alfabetatze-prozesuetan eskolaren zeregina birplanteatu behar da
eta kontzeptu horretara egokitu behar da. Hori dela eta, Haur Hezkuntzatik bertatik hasi
behar da alfabetatzeari esanahi zabalagoa eta benetako balioa ematen. Eta, ondorioz,
irakaskuntzaren azken helburua izanen da ahozko zein idatzizko hizkuntza haurrei
laguntzeko irakastea, lanbide-arloan eta jendarte modernoan gara daitezen. Hori dela
eta, haurrek eskolan duten zeregin garrantzitsuenetariko bat hizkuntza idatzia ikastea da,
sistema linguistiko hori baita haurrak eta helduak bizitza osoan eginen dituzten
bestelako ikasketen oinarria. Izan ere, jakintza guztiak azalduko dizkigute, ulertuko eta
ikasiko ditugu hizkuntzaren bitartez.
Horregatik, sarritan esaten da eskola-porrota hizkuntzan duten porrotaren isla
dela; hau da, gaitasunik eza idazkera-sistemaren gakoak eta tresnak erabiltzeko, testu
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idatziak ulertzeko, ideiak idatziz azaltzeko, iritziak argudiatzeko, kontatzeko,
deskribatzeko, irakurritakoa laburtzeko eta ikasitakoa aurreko ezagutzekin
erlazionatzeko.

5. Zer harreman mota dago ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren
artean?
Haurra eskolara heltzen denean badu ahozko hizkuntzaren garapen nahikoa bere
inguruarekin harremanetan jartzeko eta komunikatzeko. Hainbat gauza egin ditzake
ahoz: galdetu, eskatu, azaldu, ukatu, agindu... Eta hori egiteko une guztietan elementu
linguistiko egokiak erabiliko ditu, eta, gainera, behar beste hitz badaki. Haurrek ahoz
esaldi konplexuak erabiltzen dituzte beren beharrak asetzeko, eta, oro har, akats
gramatikal gutxi egiten dituzte.
Baina haurrek, behin eskolan hasitakoan, beste hizkera mota bat ikasi beharko
dute, komunikatzeko balio diena hura ere: hizkuntza idatzia. Baina oraingoan ahozko
hizkuntza ez bezala ikasi beharko dute: ahozkoa etxeko giroan, modu informalean eta
eguneroko harremanen bidez ikasi dute; idatzizkoa, berriz, modu formalean eta etxeko
girotik kanpo. Sistema bien arteko aldeak hizkuntza idatziaren irakaskuntzan eragin
handia dauka. Izan ere, ahozko hizkuntzaren garapena egoera zehatz eta jakinetan modu
naturalean gertatzen da solaskideen arteko elkarreraginagatik. Idatziaren
irakaskuntzaren kasuan, berriz, instrukzio-prozesuaren bidez gertatzen da: irakaskuntza
formala.
Askotan hizkuntza idatzia ahozkoa transkribatzeko kode soiltzat hartua izan da.
Baina Ferreirok (1986) erakutsi duenez, hizkuntza idatziak ahozkotasunarekin erlazioak
baditu ere, berezko ezaugarriak ditu, soinuekiko korrespondentziatik harago doazenak.
Hortaz, hizkuntza idatzia mintzairaren irudikapen grafikoa da, eta esanahi osoa duten
enuntziatu linguistikoak irudikatzen ditu.

6. Zertan bereizten dira ahozko eta idatzizko kodeak?
Salvadorri jarraituz (1997), ikuspegi psikolinguistikotik ahozko eta idatzizko
kodeek hiru ezaugarri hauek dituzte bereizgarri:
•

•

Eskuratzeko modua. Kode biak modu ezberdinez eskuratzen dira: ahozko
hizkuntza espontaneoki eta era naturalean eskuratzen baita, eta idatzizko
hizkuntza ikasteko, berriz, eskolan garatu ohi den instrukzio-prozesua behar
baita. Izan ere, irakurketaren eta idazketaren ikasketa-hezkuntzaren
helburuetariko bat izan da eta oraindik ere hala da.
Komunikazio-egoera. Komunikazioa egoera ezberdinetan gauzatzen da:
ahozko komunikazioan solaskideak aurrez aurre baitaude eta testuinguru
bera partekatzen baitute; idatzizko komunikazioan, berriz, denboraren eta
espazioaren mugak gainditzen dituen urrutiko komunikazioa gauzatzen
baita.
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•

Ekoizteko modua ere diferentea da, zeren eta, idatzizko komunikazioak
bitartekari eta tresna fisikoez gainera, trebetasun kognitibo eta
mugimenduzkoen koordinazioa behar baitu.

7. Zeintzuk dira ahozko hizkuntzaren ezaugarriak?
Ahozko hizkuntza jendeak berez duen ezaugarria da, jendartean garatzen dena
beste solaskideekin elkarreraginean. Horrela, bada, solaskideak elkarren ondoan daude
espazio eta denbora berean, eta diskurtsoa elkarren eraginez osatzen dute. Hala ere,
azken mendeko aurrerapen teknologikoen bidez (telefono mota guztiak, Internet edo
web-camak) egoera hori aldatu egin da, eta solaskideek ez dute zertan egon leku berean
eta une berean.
Ahozko komunikaziozko egoeretan, zeregin ezberdinak eginez solaskide guztiek
parte hartzen dute, eta modu horretan solasaren giltzarriak eta esanahiak elkarrekin
osatuz doaz. Gainera, solaskideek partekatzen duten egoera berean gertatzen denez
solasaldia, hitzen esanahiak eta zenbait zehaztasun ez dira esplizituki azaldu behar,
solaskideen arteko elkarreraginak eta testuinguruak berak ñabardura horiek guztiak
argitzen dituztelako. Laburki: ahozko hizkuntza “hemen” eta “orain” erabiltzen da, eta
solaskideen parte-hartzeak eraikitzen du diskurtsoa.
Hizkuntza idatzia eta ahozkoa ez dira egoera beretan erabiltzen, azken hori
sarriagotan gertatzen baita. Ahozko hizkuntzako jarduna, idatzia ez bezala, ez ohi da
planifikatu, eta solaskideek eraikitzen dute elkarren artean. Planifikazio ezak ez du
edukia aldez aurretik lantzea eskatzen, ez eta erabiliko diren forma linguistikoak
hautatzea.
Ahozko hizkuntza zeregin askotarako erabiltzen da: gertatu berri dena azaltzeko,
jarduera bat egiteko behar diren argibideak emateko, norberaren ideiak defendatzearren
argudioak emateko, ez dakigun zerbaitez galdetzeko... Eta solasaldian diskurtso mota
guztiak nahasten dira: narrazioa, argudioa edo deskripzioa, besteak beste.
Ondoko faktore biek agerian uzten dituzte ahozkoaren ezaugarri linguistikoak:
•

•

Solaskideen
arteko
harremanek
ezartzen
dituzten
formaltasun/informaltasun-mailak. Badira, hala ere, ahozko diskurtso
formalagoak eta, ondorioz, erabilera idatzitik hurbilago daudenak, hala nola
hitzaldiak edo telebistako berriak.
Solasaldian erabilitako forma sintaktikoak eta hiztegia. Esan ohi da ahozko
sintaxia ez dela zuzena; baina arazoa ez da zuzentasun-mailakoa, baizik eta
egoerarekiko eta enuntziatuarekiko egokitasun-mailakoa: amaitu gabeko
esaldiak, komunztadura-arazoak, errepikapenak, makuluen erabilera, hiztegi
orokorregia, gaiaz aldatzea... Eta hori guztia diskurtsoa gutxi landu eta
planifikatu delako seinalea da, lanketa hori solaskidearen parte-hartzearekin
batera gauzatuz baitoa. (Ikus bedi 3. kapitulua: “Ahozko hizkuntza”).
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8. Zeintzuk dira hizkuntza idatziaren ezaugarriak?
1. Jendeak artifizialki sortutako tresna da, komunikazio-beharrak asetzeko
erabiltzen duena.
2. Hizkuntza idatziak badu funtzio sozial bat, gizakia bere inguruan hobeto
bizitzeko bide ematen duena, bizi-kalitatearen maila hobetzeko balio baitu. Baina ez da
beharrezkoa mundu honetan fisikoki bizirik irauteko; izan ere, gure jendartean gaur
egun ere badira hizkuntza idatzirik ez duten jende taldeak (herri garatugabeak edo klase
sozial jakin batzuk).
3. Hizkuntza idatziaren bitartez, zeharka komunikatzen gara. Hau da, igorlea eta
hartzailea ez daude aurrez aurre, eta informazioa bidaltzea eta jasotzea ez dira aldi
berean gertatzen. Horrexegatik esaten da testu idatziak solaskideak elkarrengandik
urruntzen dituela espazio aldetik eta denbora aldetik, solaskideak ez baitaude aurrez
aurre elkarri azalpenak eskatzeko, galderak egiteko, aldeko edo aurkako iritziak
emateko.
4. Aurreko ezaugarriaren ondorioz testu baten irakurketak idazlearen egoera
irudikatzeko eskatzen dio irakurleari, eta, alderantziz, testu baten idazketak irakurlearen
egoera irudikatzeko eskatzen dio idazleari.
5. Gainera, hizkuntza idatziak informazioa luzaro gordetzeko aukera ematen du,
beraren euskarria beren-beregi horretarako egina baita.
6. Are gehiago, irakurtzeak eta idazteak gizakiaren garapen kognitiboari eragiten
dio halabeharrez, hizkuntza idatzia pentsamendua garatzeko ezinbesteko tresna baita.

9. Hizkuntza idatziak nola laguntzen du pentsamendua garatzen?
Hizkuntza idatziaren funtzio sozialak gizakiei beren ingurugiroan hobeto
moldatzen laguntzeaz gainera, irakurtzeak eta idazteak garapen kognitiboan eragin
handia daukate, honelako jarduera intelektualak baitakartzate:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adierazi nahi dena aldez aurretik pentsatzea.
Eman nahi den informazioa sailkatzea eta aukeratzea.
Abstrakzioak egitea.
Kontatutakoaren eta kontalariaren arteko aldeak jartzea.
Igorlearen edo jasotzailearen lekuan jartzea: zer informazio ez duen izanen
eta aurreratu beharko diogun (idazleak garenean), edo zer informazio ez
digun eman eta, beraz, irudikatu beharko dugun (irakurleak garenean).
Testuan esplizituki agertzen ez den informazioa betetzea: informazio hori
imajinatuz, osatuz edo inferituz.
Idazlearen asmoak igartzea.
Irakurlearen erantzuna eta erreakzioa aurreikustea.
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10. Zer alde dago idazkera eta hizkuntza idatziaren artean?
Hizkuntza idatzia lehenengo eta behin objektu soziokulturala da, hau da,
gizakien “teknologia” mota bat, mendez mende erabili izan dena jendarteek dituzten
hainbat arazo ebazteko. Askotan pentsatu izan da hizkuntza idatzia ahozkoa
transkribatzeko kode bat zela; baina Ferreirok (1986) erakutsi duenez, hizkuntza
idatziak ahozkotasunarekin erlazioak baditu ere, berezko ezaugarriak ditu, soinuekiko
korrespondentziatik harago doazenak. Hortaz, hizkuntza idatzia mintzairaren irudikapen
grafikoa da, eta esanahi osoa duten enuntziatu linguistikoak irudikatzen ditu.
Beraz, hizkuntza idatziaz ari garenean bereizketa bat egin beharra dago: idazkera
eta hizkuntza idatzia. Sarritan esanahi biak “idazkera” esanahiarekin laburtzen eta
nahasten badira ere, lehenengoa bigarrenaren ondorioa da:
•

•

Idazkera (writing, écriture, escritura): Ahozko hizkuntza transkribatzeko
eta, oro har, komunikatzeko erabiltzen den zeinu grafikoen sistema da.
Idazkeraren bidez hizkuntza idatzia euskarri fisiko batean (papera, buztina,
ordenagailua...) gauzatzen da. Sistema horrek bide ematen du hizkuntza
grafikotik fonikora iragateko, eta alderantziz ere bai: hizkuntza fonikotik
grafikora. Izan daiteke sistema piktografikoa, ideografikoa, hieroglifikoa,
silabikoa edo alfabetikoa.
Hizkuntza idatzia (written language, langue écrite, lengua escrita, lenguaje
escrito): Idazkeraren bidez ekoitzitako testuari esaten zaio, eta testu horrek
badu funtzio edo erabilera soziala.

Ikasgela askotako jarduera aztertu ondoren, idazkera baino ez dela lantzen
ondoriozta daiteke, hizkuntza idatziaren funtzio soziala alde batera utzirik. Irakasle
batzuek uste dute –eta jendartean oro har zabaldutako ustea da– haurren lehenengo
irakaspenak idazkera-sistema osatzen duten elementuei dagozkiela: grafiak, letrak,
soinuen baliokide grafikoak, letra larrien erabilera, puntuazio-ikurrak, kaligrafia... Eta
ikuspegi horren ondorioz, idatziaren funtzio soziala, esanahia, testu motak eta abar ez
dira lantzen.

11. Zeintzuk dira gaur egungo idazkera-sistemak?
Herrialde garatuetan hizkuntza irudikatzeko bi sistema daude: sistema
alfabetikoa eta sistema logografikoa.
Sistema alfabetikoa:
•
•
•
•
•
•

Hizkuntza baten fonemak irudikatzen ditu.
Letra bati fonema bat eta bera dagokio eredu teoriko batean.
Letren eta fonemen arteko erlazioa arbitrarioa da.
Letren eta fonemen arteko harremana aldakorra da.
Letraren irudikapena konbentzionala da.
Europako idazkera guztiek erabiltzen dute sistema alfabetikoa.

Sistema logografikoa:

4. Hizkuntza idatzia

• Hizkuntza baten hitzak (“logos”) irudikatzen ditu.
• Zeinu (logograma) baten eta hitzaren arteko erlazioa arbitrarioa da.
• Txinera da sistema honen adibide bat.

12. Zeintzuk dira sistema alfabetikoaren ezaugarriak?
1. Oinarrizko unitatea fonema da, hau da, esanahirik gabeko unitate txikiena.
Sistema honek (sistema logografikoek ez bezala) ez du morfemarik irudikatzen,
morfema baita esanahia duen unitaterik txikiena.
Letra bakoitzak teorian fonema bat irudikatu beharko luke. Ikuspuntu horretatik,
hizkuntza idealak erlazio biunibokoa edukiko luke letraren eta fonemaren artean; baina
errealitatean ez da horrela gertatzen, hizkuntza guztietan (gehiago edo gutxiago)
desorekak gertatzen baitira, fonemen eta letren arteko erlazio gardena edo iluna ezarriz:
• Erlazio gardena: desoreka txikia duten hizkuntzak (serbiarra, euskara edo
gaztelania, kasurako).
• Erlazio iluna: letraren eta fonemaren arteko aldea nabarmena denean
(ingelesa, kasurako).
Euskarak erlazio gardena badu ere, erlazio hori ez da erabatekoa. Hona hemen
arlo foniko eta grafikoaren arteko zenbait desoreka euskaraz:
• Fonema bera letra batek baino gehiagok irudikatzen dute. /ñ/ fonema
sudurkari sabaikaria grafia ezberdinez irudikatzen da (“in”, “ñ”).
Adibidez: egina, baina, gaina, baina andereño edo ñirñir. Bizkaian /tz/
eta /ts/ fonemak ez dira bereizten, biak fonema hortz-hobietako afrikari
ahoskabearen alde neutralizatzen baitira, eta grafia ezberdinez agertzen
da (“ts”, “tz”). Adibidez: atzo, atso; hotza, hotsa.
• Letra berak fonema bat baino gehiago irudikatzen ditu. “r” grafiak
fonema bi irudika ditzake: /r/ fonema dardakari bakuna (baratza, paper),
eta /R/ fonema dardakari aniztuna (urte, zigor, lur). “j” grafiak fonema bi
irudikatzen ditu: /x/ fonema igurzkari belarea (paisaje, jipoi, iji-aja), eta
/j/ fonema herskari sabaikaria (bizkaierazko eta Nafarroako Bortzirietako
jan, joan, jaun).
• Bakanka grafiak ez du fonemarik adierazten. “h” grafiak Iparraldeko
“th”, “ph”, “kh” bikoteetan (ephea, bekhatu, urthe), edo “h” grafia
Hegoaldeko hitz hasieran edo bokalen artean (ehun, hartu).
• Ez da, ez gara, ez bada idazten da, baina /ezta, ezkara, ezpada/
ahoskatzen da.
• Bizkaiko zenbait lekutan, inork bere ez, neuk bere ez idazten da, baina
/iñoperes, neuperes/ ahoskatzen da.
• Horrek balio du, horrek bai idatzi, eta /orrepaliodu,orrepai/ ahoskatzen
dute euskaldun askok.
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2. Sistema alfabetikoa sistema “ekonomikoa” da.
• Hizkuntza guztiek fonema kopuru mugatua daukate: batez beste 30en bat
fonema. Euskarak, zehazki, 27 letra ditu.
• Beraz, fonema horiek irudikatzen dituzten zeinuak erraz ikas daitezke
buruz. Gogora dezagun txineraren oinarrizko sistema logografikoak
(egunkaria irakurtzeko bestekoa) 2.000 logograma dituela eta haurrek
urte asko behar dituztela horiek guztiak ikasteko. Unibertsitaterako,
adibidez, 6.000 logograma inguru behar dira.
• Bestalde, letrak eta haien balio fonikoa ezagututa edozein hitz irakur
dezakegu, nahiz eta hitz hori lehenengoz ikusi edo haren esanahia zein
den jakin ez. Are gehiago, zentzurik gabeko hitz andana luzeak irakur
ditzakegu. Horrela, adibidez, ikasleek “profilaktiko” edo “isotermiko”
hitzak, irakur (letreiatu) ditzakete, nahiz eta aurretik inoiz entzun ez. Are,
asmatutako hitzak irakurtzeko ere gai gara: “barlazkatu”(!). Adibidez:
“Hobbita” edo “Eraztunen Jauna” txinerara itzultzen badira, zer eginen
dute asmatutako hitz horiekin?
• Sistema alfabetikoaren bidez, edozein hitz ahoska daiteke, atzerrikoa
bada ere. Hori bai, letren eta fonemen artean erlazio iluna duen hizkuntza
bat bada, letren eta fonemen arteko harreman zuzena (gardena) aplikatuta
irakurri ohi da: Rock Hudson [rokútson], James Stewart [jamesesteuart],
John Wayne [jonbaine], Clark Gable [klarkgable]. Atzerriko hitz batzuk,
berriz, jatorrizko ahoskeran sartu ziren, grafia aldaturik: football/futbol.

13. Zein egoerak eragin dezakete ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza
idatziaren ikasketa?
1. Haurrei istorioak irakurtzeak edo kontatzeak maiztasun handiz. Egoera
horietan helduaren eta haurraren arteko maitasun-mekanismoak martxan jartzen dira,
une horietan haurrak helduaren arreta beretzat bakarrik baitauka. Egoera atsegin
horietan liburua (irakurgaia, kontaketa) harreman horien ardatz bilakatzen da.
2. Ipuin baten irakurketak edo kontaketak narrazioaren eskemak bereganatzen
laguntzen die, eta baita testu idatziaren zenbait ezaugarriz jabetzen ere; adibidez, egitura
arautu eta erregularrez, adierazpide linguistiko errepikatuez edo pasadizoen
aurreikuspenez. Ipuinaren ahozko azalpenak istorioaren esanahia eskurago jartzen du,
helduak adierazpide linguistiko zailenak egokitzen ahal baititu. Ipuinaren irakurketak,
berriz, testuaren ezaugarriak hobeto transmititzen ditu, eta haurrei asko gustatzen zaien
zerbait egiteko aukera ematen die: berrirakurtzera animatzen ditu, eta, horrela, testu bera
nagusiek kontatu duten modu berean hitz eta zehaztasun berberekin berriro aurkitzen
ahal du. Gainera, ipuinak irudimena garatzen laguntzen du, ezagutu gabeko munduak
hitzen laguntzarekin irudika baititzakete.
3. Etxeko giroak ere lagundu diezaieke hizkuntza idatzia (irakurtzeko zein
idazteko) erabiltzen, horretarako hainbat egoera eskaintzen ahal baitizkie haurrei,
esperientzia positiboak sorraraziz. Adibidez: gurasoek egunkariak irakurtzean sortzen
den giroaren bidez; liburu-denda batean sarturik, nagusiek liburuak nola aukeratzen eta
behatzen dituzten ikustean; familiakoek etxean oharrak elkarri idazten dizkiotenean;
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prestatuko den janari baten errezeta erabiltzean; etxe-tresna bat martxan jartzeko
argibideak irakurtzean, edo postontzian egunero topatzen ditugun eskaintzak
irakurtzean.
Laburbilduz: egoera horietan haurrek irakurle eta idazle gisa hautematen dituzte
helduak, eta konturatzen dira helduekin batera hizkuntza idatziarekin zerikusia duten
hainbat ekintzatan parte hartzen ahal dutela eta helduaren laguntzarekin testu idatziaren
esanahiaz jabetzen ahal direla.

14. Noiz hasten eta amaitzen da hizkuntza idatziaren ikaskuntza?
Haurrak Haur Hezkuntzan hasten dira hizkuntza idatzia ikasten eta erabiltzen.
Baina arruntean pentsatzen denaz bestera, Haur Hezkuntzan ikasten dutena prozesu luze
baten atala baino ez da. Hau da, alfabetizazioa ez da urte gutxi batzuetako prozesu bat;
ez da hasten 3 urterekin, bost bokalen irakaskuntzarekin, ez eta Lehen Hezkuntzako
bigarren mailan, haurrek idazten eta irakurtzen –zentzu hertsienean– ikasi ostean.
Aitzitik, alfabetizazioa, gaur egun ulertzen den bezala, oso prozesu luzea da, eta
ez dago jakiterik noiz hasi eta noiz amaituko den. Egia esanda, testu idatzia aurkitu
orduko hasten da ikasketa, eta pertsona gehienentzat bizitza osoa irauten du.
Bestetik, prozesu luzea izateaz gainera, idazten eta irakurtzen ikastea prozesu
zabala da. Idazten eta irakurtzen ikastea ez da, besterik gabe, karaktere grafikoak
(letrak) “marrazten” jakitea, edo karaktere grafiko horien atzean zer soinu (fonema)
dagoen jakitea. Alfabetizazioaren azken helburua da gure jendarteko eguneroko
zereginetan behin eta berriro eta helburu askorekin erabiliko dugun tresna bat baliatzen
jakitea: adibidez, informazioa eskuratzeko, zerbaiten berri emateko, eskaera bat egiteko,
plazererako eta aisialdirako.

15. Zertan datza hizkuntza idatziaren ikasketa?
Hizkuntza idatzia ikastea idazkeraren ikasketa mekanikoa baino jarduera
konplexuagoa da. Idazten ikastea ahozkoa ez bezalako sistema bat ikastea da. Helburua
ez da idazkera erabiltzea ahozko hizkuntza itzultzeko (ikusgarri bihurtzeko), biak baitira
sistema linguistiko beraren agerbide bi. Ezberdinak dira erabiltzeko egoeretan,
erabileran, betetzen dituzten funtzioetan, ezaugarri linguistiko eta testualetan eta,
azkenik, ekoizpenean ere bai.
Idazten ikastea da testuinguruaren mende ez dagoen hizkuntza bat ikastea;
testuingurutik guztiz independenteak diren testuak sortzea, hain zuzen. Testu idatziak,
ahozkoak ez bezala, beharrezkoak diren informazio linguistiko guztiak (testuari eta
testuinguruari dagozkienak) eduki behar ditu bere osotasunean, berez ulertzeko
modukoa izan dadin.
Hizkuntza idatzia erabiltzen ikastea, pentsatzeko tresna boteretsu bat erabiltzen
ikastea da. Irakurketaren bidez gero eta informazio gehiago geuretzen dugu, eta,
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ondorioz, gure jakintza-maila areagotzen da. Azken batean, idazteak eta irakurtzeak
laguntzen dute pentsatzen.

16. Zer ikasi behar dute ikasleek hizkuntza idatziari buruz?
Eskolara heldu orduko haurrek ahozko gaitasun komunikatibo nahikoa daukate,
eta ahozkotasuna batez ere elkarrizketaren bidez garatu dute. Une horretatik aurrera,
ahozkotasunarekin batera, eskolak idatzizko komunikazio-gaitasuna garatzen saiatu
beharko du. Horrek esan nahi du ahozkoa ez bezalako sistema bat ikasi beharko dutela
eta sistema horrek berezko arauak dituela. Hizkuntza idatziaren ezaugarriak kontuan
harturik, hauxe da haurrek ikasi beharko dutena hizkuntza idatziari buruz:
1. Idazkeraren sistema:
•
•
•
•
•
•
•

Letrak zeintzuk diren eta nola egin behar diren.
Letren eta fonemen arteko erlazioa zein den.
Puntuazio-ikurrak.
Letra larrien erabilera.
Letra motak: eskuzkoa, inprentazkoa.
Letrek paperean duten norabidea.
Letreiatzea.

2. Idatziaren esanahia: hitzek eta testuek beti dute esanahia. Horrek alferrikako
baieztapena badirudi ere, badu bere garrantzia, zeren eta zenbait eskolak oraindik
zenbait kasutan letreiatzearen trebakuntza eta kaligrafia lehenesten baitituzte, haurrei
erakusten zaizkien testuek inolako esanahirik izan gabe.
3. Hizkuntza idatziak ahozko hizkuntzak ez bezalako funtzioak betetzen ditu:
• Enuntziatu ondoren informazioa luzaroan gordetzen du testu idatziak, eta
espazioan eta denboran irauten du.
• Ahozko mezuaren bat-batekotasuna gainditzen du hizkuntza idatziak.
• Mezua ez da osatzen bi solaskideren (edo gehiagoren) arteko lankidetzan
denbora eta espazio berean. Aitzitik, igorlearen eta jasotzailearen artean
badago tarte bat (espazioan eta denboran). Horren ondorioz, bai idazleak
bai irakurleak ahalegin handia egin behar dute, mezua ulertzeko
modukoa izan dadin.
Eskolako eguneroko egoerak erabili behar dira, haurrak hizkuntza mota bien
arteko aldeaz ohartarazteko eta egoera bakoitzaren beharrizan linguistikoez
konturarazteko. Adibidez, demagun Haur Hezkuntzan ohar bat gurasoei bidali behar
zaiela, hurrengo astelehenean txango bat eginen dela jakinarazteko. Oharraren edukiaz
ahoz hitz eginen dute ikasleek eta irakasleak, eta horrek hainbat hausnarketa egiteko
bidea irekiko du: jasotzailearen egoera, zer jarri behar den oharra modu egokian
ulertzeko (txangoaren eguna, tokia, irteteko ordua, arrazoia). Irakasleak galderen bidez
beharrizan horiek agerian utziko dizkie ikasleei, eta, nahiz eta azken testua irakasleak
berak idatzi, ikasleek testuaren lanketan parte hartuko dute.
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17. Zeintzuk dira hizkuntza idatziaren funtzioak?
Hizkuntza idatziak oinarrizko funtzio sozial bi betetzen ditu. Batetik, denboran
zehar jakintza gordetzeko eta berreskuratzeko balio du, eta, bestetik, leku batetik bestera
informazioa bidaltzeko eta jasotzeko. Bi funtzio horiek hizkuntza idatziaren erabilera
anitzetan atzeman daitezke: janaria prestatzeko errezetak edo medikuaren aginduak
kontsultatzean; aurretiaz hartutako apunteak berrirakurtzean; hizkuntzarekin jolastean
(hitz gurutzatuak); eskutitzak, gonbidapenak edo Gabonetako postalak lagunei
bidaltzean; egunkarietako iritzi-artikuluak irakurtzean; olerkiak eta eleberriak
irakurtzean; edo arazo bat konpontzeko idatzi beharra dagoenean.

18. Zeintzuk dira hizkuntza idatziaren erabilerak?
Gaurko jendartea oso konplexua denez, hizkuntza idatzia modu anitzetan
erabiltzen da. Tolchinsky-k (1993) hiru multzotan banatzen ditu hizkuntza idatziaren
erabilerak:
• Erabilera praktikoa: bizimodu autonomoa izateko baliabidetzat hartzen
dira irakurketa eta idazketa, erabilera horrek bere baitan hartzen baititu
eguneroko bizitzarako behar ditugun idatziaren bidezko zeregin guztiak
(inprimakiak betetzea, kutxazain automatikoa erabiltzea, garraio
publikorako txartela ateratzea, eta abar).
• Erabilera zientifikoa: nork bere jakintza-maila handitzeko eta informazio
berria eskuratzeko irakurketa eta idazketa erabiltzen dituenean.
Irakurketaren eta idazketaren erabilera zientifikoak boterea ematen dio
erabiltzaileari: errealitate anitzen ezagutzak ematen duen boterea, hain
zuzen. Irakurriz ez ezik idatziz ere jakintza-maila handitzen da, zeren eta
idazketaren bidez idazteko lana egiteko orduan gizakiak informazioa
aztertu eta prozesatu behar baitu; horrela, zenbaitetan aurretiko jakintzak
eraldatzen dira.
• Erabilera literarioa: edertasun literarioa hartzen du aintzat, hizkuntzaren
alde erretorikoa, poetikoa eta estetikoa lantzen dituelako.

19. Zer da irakurtzea?
Solé-k (1992) honela definitzen du irakurtzea zer den: “Irakurtzea irakurle baten
eta testu baten arteko elkarrekintza da; elkarrekintza horren bitartez, irakurlea saiatzen
da irakurtzera bultzatu duten helburuak betetzen (hau da, zerbaiterako egokia zaion
informazioa lortzen)”. Definizio horretan hainbat ideia garrantzitsu aipatzen dira:
1. Testu bat arakatzen eta prozesatzen duen irakurle aktiboaz hitz egiten da.
2. Helburu bat erdiesteko irakurtzen da beti. Horren ondorioz, lortu nahi dituzten
helburuen arabera interpretatuko dituzte testuak irakurleek, eta, testuaren edukia beti
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bera bada ere, xede ezberdinak dituzten irakurleek informazio ezberdina aterako dute
testutik. Bestela esanda, irakurleak testuaren esanahia eraikitzen du, jarritako
helburuaren eta aldez aurretik dituen jakintza eta esperientzien arabera.
3. Testu baten irakurketa gidatzen duten helburuak askotarikoak izan daitezke:
• Informazioa eskuratzea. Informazioa zehatza izan daiteke (helbide bat
edo telefono baten zenbakia, adibidez) edo, bestela, orokorra (egunkariko
berriak).
• Lan bat egiteko argibideei jarraitzea: sukaldeko errezeta bat, karta-joko
bat, tresna baten muntatzea...
• Atseginez irakurriz aisialdia betetzea.
4. Irakurtzen diren testuak era askotakoak izan daitezke, eta horrek ere
informazioaren transmisioan eragiten du. Ez da gauza bera irakurtzea narrazio bat,
olerki bat edo egunkariko berri bat, zeren edukia ez ezik informazioaren antolamendua
ere aldatzen baita. Irakurleak testuaren ezaugarriak (intuizioz bada ere) ezagutu behar
ditu, testua ondo ulertuko badu.
Azken batean, testu bat irakurtzea ez da letreiatze hutsa, testu hori ulertzea
baizik.

20. Zer da idaztea?
Idaztea deitzen zaio testu idatzia eta esanguratsua egiteko prozesuari. Definizio
erraza eta sinplea badirudi ere, batzuetan askoz ere zentzu mugatuagoan ulertu izan da
idaztearen kontzeptua. Askotan erabiltzen da idazteko ekintza bera izendatzeko, hots
paperean letra batzuk kopiatzea, marraztea. Beste batzuetan ahozko hizkuntza zeinuen
bidez transkribatzea dela uste da. Lehenengo adierak letrak “marrazteko” behar den
trebetasun motorrean jartzen du indarra: kaligrafian, alegia. Bigarrenak, berriz, erlazio
grafofonikoan jartzen du indarra, hots, ahozko hizkuntzaren fonema bakoitza dagokion
grafiarekin lotzeko gaitasunean.
Baina testu idatzia ez da bakarrik soinuen eta letren arteko erlazioa; aitzitik,
harago doa. L. Tolchisky-k (1993) dioenez, testu idatziak mota bitako ezaugarriak ditu:
• Ezaugarri formalak edo idazkerari dagozkionak. Hau da, transkripzioedo kodetze-sistemaren ezaugarriak: batetik, notazio alfabetikoa (zein
diren letrak, zer soinu adierazten duen letra bakoitzak, nola elkartzen
diren letrak elkarren artean, nola konbinatzen diren…) eta, bestetik,
karaktere eta konbentzio grafiko ez-alfabetikoak, hau da, letrak ez diren
gainerako ikur, zeinu eta konbentzio grafikoak (puntuazioa, letra larria,
azpimarra...).
• Ezaugarri instrumentalak edo hizkuntza idatziari dagozkionak. Ezaugarri
hauek testu idatziaren erabilera soziala hartzen dute kontuan: zergatik eta
zertarako idazten den (helburuak, asmoak) eta zein egoeratan
(testuingurua).
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Ikuspegi horretatik ondorio didaktiko hau atera daiteke: idazten ikasten duen
ikasleak hasieratik ezagutu behar ditu ezaugarri formal eta instrumentalak. Idazketaren
ikasketak hasiera-hasieratik ezaugarri biak kontuan hartu behar ditu, nahiz eta sarritan
alde formala baino ez den aintzat hartzen.
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5.

IRAKURKETAREN ETA IDAZKETAREN I(RA)KASKUNTZA

AURKEZPENA
Hizkuntza idatziaren lehenengo arduradunak irakasleak dira Haur eta Lehen
Hezkuntzan. Irakasleei galdetuko bagenie irakurtzea zer den, testu bat ulertzea esanen
lukete, eta, era berean, idaztea zer den galdetuko bagenie, testu bat ekoiztea erantzunen
ligukete. Orduan, kontzeptu bi horiek argi badaude, zer dela-eta oraindik ematen dute
haien ikasleek denbora luzea silabak, letrak edo fonemak fokalizatzeko ariketa isolatuak
egiten? Zergatik ematen dute denbora gehiena kopiatzeko, diktatzeko edo kaligrafia
hobetzeko ariketak egiten?
Eskolako ohitura zahar horiek aspaldian errotu ziren. Azken batean “nik
neuk horrela ikasi banuen, zergatik ez dute gauza bera eginen nire ikasleek?”. Hori
esaten dutenek ez dute kontuan hartzen jarduera horiek dakarten kontu eta ahalegin
ikaragarria; ez dute kontuan hartzen jendartearen azken urteetako bilakaera ez eta letra
idatziaren presentzia gure inguruan: etxean, kalean, dendetan... Lehen ez bezala, edonon
agertzen dira testu idatziak, eta haurrak eskolara heldu orduko zerbait badakite:
hizkuntza idatziaren berri badute, esperientzia baten jabe dira eta, ondorioz, ezin
gaitezke hutsetik abiatu hizkuntza idatziaren irakaskuntzan.
Bestalde, azken urteetan idazmenaz eta irakurmenaz ikerketa sakonak
egin dira; kontzeptu horiek berraztertu dira, baita irakurleek eta idazleek egiten dituzten
prozesuek ere beren helburuak lor ditzaten. Eta horrek guztiak orain arteko ikasketa
modua kolokan jarri du. Gaur egun jakin badakigu irakurtze- eta idazte-prozesuak
jardun konplexu batzuen ondorioak direla, jendakiak egin behar dituenak zenbait
jakintza aktibatu ondoren. Irakasleok ezin gara errealitate horretatik at bizi, zeren azken
batean irakurketaren eta idazketaren ikasketak arrakasta (edo porrota) izanen du,
jarduera hezitzaileak laguntzen (edo oztopatzen) badu.

GLOSARIOA
Begirada finkatze: (es) fijaciones de la mirada.
Irakurri bitartean begiak ez dira lerrorik lerro emaro mugitzen, jauzi txikiak eta teinkada
laburren bitartez baizik. Begien bi jauziren artean dagoen geldiuneari edo atsedenari
begirada finkatzea deritzo, eta begirada finkatze horietan bakarrik informazioa jaso eta
garunera bidaltzen ahal dute begiek.
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Benetako testu: (en) authentic test; (fr) texte authentique; (es) documento auténtico.
Eskolan lantzeko beren-beregi sortu ez diren ahozko eta idatzizko testuak dira. Horrela,
bada, benetako testuak, helburu anitz dituztela (informatzea, aisaldia betetzea…),
hizkuntza bateko ohiko hiztunentzat eginak dira. Eskolan benetako testuen erabiltzeko
aukera ia mugagabea da. Adibidez: iragarkiak eta publizitate-materiala; seinaleak,
argibideak, helbideak, azalpenak; egunkari eta aldizkarietako artikuluak; poemak,
istorio laburrak, nobelak; oharrak, postalak, eskutitzak; geografiako, historiako edo
biologiako liburuak, eta abar.
Benetako testuak erabiltzearen abantaila da ikasleei hizkuntzaren erabilera “erreala”
esperimentatzeko aukera ematen diela. Ikasleek, testuarekin ondo moldatuz gero,
ziurtasuna eta konfiantza lor dezakete. Gainera, ikasleek hizkuntza eskoletatik kanpo
erabiltzea nahi bada, horretarako prestatzeko biderik onena da benetako hizkuntza klase
barruan erabiltzea.
Berehalako Garapen Esparru (BGE) / Garapen Hurbileko Eremua (GHE): (en)
zone of proximal development; (fr) zone proximale de développement; (es) zona de
desarrollo próximo.
Jende-harremanen bidez, helduago garenok haurren garapen psikologikoari laguntza
emanen badiogu, haurraren Berehalako Garapen Esparruan (BGE) behar dugu eragin.
Zer da, ordea, BGE delako hori? Bi garapen-maila desberdindu zituen Vigotski-k
pertsonek egiten duten garapen-bidean:
a) Jada lortutako garapena edo garapen erreala; hau da, norberak berez eta inoren
laguntzarik gabe burutzen dituen era guztietako eragiketek adierazten dutena.
b) Norbera baino helduago edo adituago diren beste pertsona batzuen laguntza
egokiaren bitartez, burutzen dituen eragiketek adierazten dutena.
Bi garapen-maila horien arteko eremuari esaten zaio Berehalako Garapen Esparrua
(BGE). Hezkuntza-ahaleginek haurraren garapen psikologikoan aurrerapena izanen
badute, horren Berehalako Garapen Esparru horretan eragin behar dute. Bestela, haurrak
berez bakarrik egin dezakeena irakatsi eta erakutsi nahian ibiliko ginateke, eta horrek ez
luke aurrerapenik ekarriko; edo haurrak besteren laguntzaz ere burutu ezin ditzakeen
eragiketak irakatsi nahian ibiliko ginateke, eta ahalegin horrek ere ez luke
aurrerapausorik bideratuko haurraren garapen psikologikoaren norabidean.
Deskodetze; deskodifikazio, dekodifikazio; deskodeketa: (en) decoding; (fr) décodage ;
(es) descodificación.
Kode bat interpretatzea edo irakurtzea da (deszifratzea), hots, kodeketaren kontrako
eragiketa. Jakobson-ek dioenez, deskodetze-prozesua soinuetatik zentzumenetara doa,
alegia, elementuetatik ikurretara.
Feedback: (en) feedback; (fr) feedback; (es) retroalimentación.
Komunikazio-sisteman, hartzailearen erreakzioez jabetzeko igorleak duen ahalmena eta,
horren arabera, bere mezua aldatzekoa.
Feedbacka modu askotara sailka daiteke, baina bereizketarik erabilien eta sinpleenetako
bat feedback positiboaren eta feedback negatiboaren artekoa dugu. Urte asko dira joera
behavioristako ikerketek ikusi zutenetik feedback positiboak askoz ere etekin gehiago
ematen duela ikaslearen portaera aldatzeko, feedback negatiboa baino.
Feedback positiboak bi zeregin ditu nagusiki: alde batetik, ikasleei zuzen aritu direla
jakinaraztea, eta, bestetik, laudorioen bidez motibazioa areagotzea. Brophy-k (1981)
feedbackaren analisi funtzionala egin du, eta laudatze efektiborako jarraibide batzuk
eskaintzen ditu bertan.

6. Bigarren hizkuntzaren i(ra)kaskuntza

Idazkera: (en) writing; (fr) écriture; (es) escritura.
Ahozko hizkuntza transkribatzeko erabiltzen den arau- eta zeinu-sistema. Sistema
alfabetikoan, adibidez, alfabeto batez, puntuazio-ikurrez, letra larri eta xehez, azentuz
eta ohiko antolaketa grafikoz osaturik egonen litzateke.
Idazkera hizkuntza idatzia sortzeko sistema adierazteko ere erabil daiteke
Idazmen: (en) writing skill; (fr) écriture, expression écrite; (es) escritura, expresión
escrita.
Idatziz egokiro komunikatzeko trebetasuna. Oinarrizko lau hizkuntza-trebetasunetako
bat. Mintzamenarekin batera trebetasun sortzaileen multzoa osatzen du.
Ikaskuntza-estrategia: (en) learning strategy; (fr) stratégie d'apprentissage; (es)
estrategia de aprendizaje.
Gaitasun kontzientea eta ikasteko teknika da. Hau da, arazoak konpontzeko gogoak
gidatzen duen ekintza-plana. Ikasteko estrategien artean hauek azpimarratu behar dira:
metakognitiboak, kognitiboak, sozio-afektiboak, afektiboak, mnemonikoak eta
orekatzaileak.
Metakognitiboak: Ikasteko moduak hausnartzea eskatzen dutenak dira, eta ikasteko era
kontrolatu eta ebaluatu egiten dute. (Adibidez: zer ikasi den jakitea; zer-nolako
trikimailuak erabili diren gauzak hobeto gogoratzeko...).
Kognitiboak: Ikastunaren eta ikaskizunaren arteko erlazioa sortzen dutenak dira.
(Adibidez: adibideak bilatu, lehendik ikasitakoa berriro erabili egoera jakinetan edo
gauza berriak ikasteko...).
Sozio-afektiboak: Ikasleen (edo solaskideen) arteko interakzioan gertatu bitartean
aktibatzen dira eta ikasketa errazteko balio dute, harremanak ezartzen eta elkarri
ulertzen laguntzen dutelako. (Adibidez: galderak elkarri eginez, hitz egiten jarraitzeko
animatuz...).
Afektiboak: Ikasprozesuan nork bere gaitasunetan konfiantza eta seguritatea har dezan.
(Adibidez: gainditutako eragozpenak gogoratuz, ikasteko gai dela errepikatuz...).
Mnemonikoak: Informazioa biltzeko eta gogoratzeko balio dutenak dira. (Adibidez:
esaldi eginak ikasiz, eskemak eginez...).
Orekatzaileak: Jakintzaren hutsuneak betetzeko balio dutenak dira. (Adibidez:
parafrasiak edo keinuak erabiliz hitzen bat ez dakitenean...).
Ikuseremu: (en) field of vision, visual field; (fr) champ visuel; (es) campo visual.
Begirada bakoitzak jasotzen duen testu-pasartea. Irakurle txarrek ikuseremu
murritzagoa erabiltzen dute (hitza baino txikiagoa). Irakurle trebeek berriz, ikuseremu
zabalagoa hartzen dute begi-finkatze bakoitzean (hitz bat baino gehiago).
Iraupen handiko oroimena (IHO): (en) long term memory; (fr) mémoire à long terme;
(es) memoria a largo plazo.
Iraupen handiko eta iraupen laburreko oroimenen artean egiten den bereizketa da
egungo Psikologia Kognitiboaren eremuko beste ezaugarri nagusietako bat. Ordenagailu
baten jabe den edonork daki bi oroimen mota dituela tresna horrek: iraunkorra da bat,
ordenagailuan biltzen den informazio guztia gordetzen duena, eta aldi baterako
oroimena da bestea, oroimen iraunkorrera bidali aurretik informazioa lantzeko aukerak
eskaintzen dituena.
Horrelako zerbait gertatzen ote da jendearen adimenean? Agian merezi du
azpimarratzea, beste edozertan hasi aurretik, kognitibismoaren ikuspegitik begiratuz
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gero, oroimena ezagutzarekin berdindu daitekeela. Horrela, esanahi batez gogoratu
beharra daukagu esanahi hori berori gure ezagutzetako osagaia izanen bada.
Ordenagailu baten oroimen iraunkorraren antzekoa da, honenbestez, epe luzerako
oroimena. Hau da, jendeok ditugun eta gure esperientzian zehar lortuz goazen ezagutza
guztiak gordetzen ditu.
Edozein informazio gure epe luzerako oroimeneko osagai bihur dadin, ordea, prozesatu
egin behar da lehenik, eta halako epe batez jaso eta gure epe motzerako oroimenean
nola-halako eginkizun bat eman behar zaio, ordenagailuetan gertatu ohi den bezalaxe.
Iraupen laburreko oroimen (ILO): (en) short term memory, short time memory; (fr)
mémoire à court terme; (es) memoria a corto plazo.
Ordenagailuetakoak bezala, gizakion epe motzerako oroimenak ere nahikoa gaitasun
mugatua duela onartu izan dute, ohituraz, azterlan kognitiboek. Gutxi gorabehera zazpi
osagaitara −ken/gehi bi kasu− mugatuz zehaztu izan da gaitasunaren urritasun hori; bost
eta bederatzi osagairen ingurura, beraz. Hau da, hori izanen litzateke guk aldi berean
arreta jar diezaiokegun eta epe motz batez (hogei-hogeita hamar segundoz, gutxi
gorabehera) gogora dezakegun informazio-osagai erabat berrien kopurua.
Hori horrela bada, nola lortu ikasleak eguneroko eskolan aurkitzen duen informazio
berriaren kopuru ikaragarri hori bere epe luzerako oroimenaren osagai bihurraraztea?
Inolako zalantzarik gabe, informazio horrek adimenean iraun dezan eta jadanik baduen
informazioarekin erlazionatzeko estrategiak hobetuz baino ez.
Irakurri: (en) read; (fr) lire; (es) leer.
Letrak edo hitzak edo perpausak adierazten dituzten bestelako ikurrak begi-bistaz
aztertuz, errepresentatutako hitzen edo perpausen formulazio mentala egin. Formulazio
mental horien esanahia ulertu eta zentzu osoa hauteman, hitzak eta perpausak ahoskatuz
edo ahoskatu gabe.
Irakurtzeko estrategia: (en) reading strategy; (fr) stratégie de lecture; (es) estrategia
de lectura.
Estrategia eskema zabal bat da informazioa jasotzeko, ebaluatzeko eta erabiltzeko.
Irakurleek, testutik abiatuta, esanahiak eraikitzeko estrategiak garatzen dituzte.
Monitore: (en) monitor; (fr) moniteur; (es) monitor.
Ikaslearen barne-sistemaren atala da, haren ekoizpena kontzienteki ikuskatzen
ahalbidetzen duena. Oso ezaguna da Krashen-en monitorearen teoria. Teoria horren
arabera, hizkuntza arrotzak bai eskuratu eta bai ikasi egin behar dira. Ikaskuntza
kontzientearen bidez lortutako hizkuntza-arauen ezagutza erabil dezakete hiztunek
beren berezko hizkuntza-ekoizpena zaintzeko eta berezko ekoizpen hori zuzendu edo
aldatzeko.
Zuzentasun: (en) accuracy, correctness; (fr) correction; (es) corrección.
Hizkuntza-arauak zorrozki finkatu behar izan diren hiztun erkidegoetan, jatorrizko
hiztunek forma zuzenei eta okerrei buruzko nozioak garatzen dituzte.
Hizkuntzalarien ustez, jatorrizko hiztuna ez denaren hizkuntza “akastuna” da, jatorrizko
hiztunek sekula erabiliko ez lituzketen egiturak baliatuz gero. Hala ere, ez dago
jatorrizko hiztunen hizkuntza-zuzentasunaren inguruko irizpideak finkatzeko
akordiorik. Izan ere, epai horiek oso forma hedatuen gainean egiten direnean,
erkidegoaren boterearekin, ospearekin eta aberastasunaren banaketarekin zerikusia
duten jendarte-irizpenak kontuan hartzen dira, eta ez, ordea, hizkuntza-faktoreak.
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GALDETEGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zertan datza irakurtze-idaztearen irakaskuntza?
Zer da hizkuntza idatzia ikastea konstruktibismoaren ikuspuntutik?
Nola ikasten da irakurtzen eta idazten?
Zeintzuk dira irakurtzen ikasteko faseen ezaugarriak?
Zeintzuk dira idazten ikasteko faseen ezaugarriak?
Zein da irakurtzen eta idazten ikasteko metodorik onena?
Testu mota guztiak berdin irakurtzen dira?
Zeintzuk dira irakurleak izan ditzakeen gabeziak testua ulertzeko?
Zein da irakurle onaren eta txarraren arteko aldea?
Zer faktorek eragiten dute ulermenean?
Zer prozesu erabiltzen du irakurleak testuak ulertzeko?
Zer esan nahi du irakurlea testuaren prozesatzaile aktiboa dela?
Zer estrategia erabil ditzake irakurleak testuak ulertzeko?
Zer informazio gordetzen du iraupen handiko oroimenak (IHO) hizkuntza
idatziari buruz?
Zertan datza idazketa-prozesua?
Zer-nolako zailtasunak ditu ikasleak testu idatziak egiteko?
Zein da ikasleen adinik egokiena irakurtzen eta idazten ikasten hasteko?
Irakurriz ikasten da irakurtzen eta idatziz ikasten da idazten?
Zer hartu behar da kontuan hizkuntza idatziaren irakaskuntzan?
Zerk erraztu dezake irakurtze-idaztearen irakaskuntza?

1. Zertan datza irakurtze-idaztearen irakaskuntza?
Hezkuntzaren helburu nagusietariko bat da ikasleek, ahoz zein idatziz,
hizkuntzak erabiltzea egokitasunez, jariotasunez, zuzentasunez eta eraginkortasunez.
Hizkuntza idatziak bai eskolako zereginetan bai jendarte-bizitzan garrantzi handia
dauka, eta horregatik haurra ikasten den une beretik haren ikasketa eta erabilera bermatu
nahi dira. Izan ere, aipatu esparru horietan irakurtzeak eta idazteak helburu eta erabilera
anitz betetzen dituzte: informazioa jaso, gorde eta transmititu; besteak zeregin batera
bultzatu; nork bere iritzia azaldu eta besteenak kritikatu; dibertitu, eta abar. Eta hori
guztia egiteko formatu anitzeko testuak erabiltzen ditugu: iragarkiak, ipuinak,
aldizkariak, entziklopediak, testu-liburuak, filmak, telebistako saioak, eta beste asko ere
bai. Helburu, euskarri eta parte-hartzaileek irakurketaren eta idazketaren testuingurua
definitzen dute: irakurtzeko eta idazteko moduak, uneak, lekuak eta jarrerak. Adibidez,
ipuin bat eta hiztegiko sarrera bat era desberdinetan irakurtzen dira, eta era
desberdinetan daude idatzita.
Hortaz, irakurtzen eta idazten ikastea jendarte eta eskolako praktika horien jabe
izatea da. Baina, idazten eta irakurtzen ikastea ez da ariketa gutxi-asko egin ondoren
kontrolatzen den mekanismo bat, baizik eta prozesu baten emaitza. Are gehiago,
hizkuntza idatzia ikastea ez da kode akustiko batekin erlazionatzen den kode grafiko bat
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eskuratze hutsa, baizik eta hiztunaren komunikazio-gaitasuna handitzea hizkuntza
idatzia erabiliz, komunikazio-egoera anitzetan eta xede jakinetara zuzendurik.
Orain arte uste izan da irakurtzen eta idazten ikasten zela jarduera batzuk behin
eta berriz errepikatu ondoren. Azken batean, guk ere ez dugu horrela ikasi, bada? Grafia
eta ortografia lantzeko zenbait koadernotxo bete ondoren, eta “eme” gehi “a” “ma”
osatzen dutela ikasi dugu. Horrela ikasteko hastapen horiek teoria konduktistak dituzte
abiaburu, eta ikaskuntza zenbait estimuluri erantzun egokia ematean datza. Ondorioz,
erantzun egokia emanez gero, saria jasoko da, eta, alderantziz, erantzun okerra emanez
gero, zigorra. Horrela, bada, ariketak behin eta berriz errepikatzen dira erantzun egokia
eman arte. Irakurketaren kasuan, adibidez, estimulua izanen litzateke hitzak osatzen
dituzten letren multzoa, eta erantzun egokia izanen litzateke letra horien bidez osaturiko
hitzen ahoskera zuzena.
Gaur egun, ordea, planteamendu psikopedagogikoek idazkeraren eta
irakurketaren irakaskuntza beste modu batez bideratzen dute, irakaslearen eta ikasleen
zereginak erabat eraldatuz. Planteamendu berritzaile horien artean teoria kognitiboek eta
konstruktibismoaren ekarpenek eragin handia daukate. Konstruktibismoaren arabera,
ikasleak jarrera aktiboa hartu behar du, bere zeregin nagusia ez baita jakintzak pilatzea,
baizik eta jakintza eraikitzea. Eta irakasleak ikasketa errazteko baliabideak eskaini
behar dizkie ikasleei, ez baitizkie jakintzak kanpotik erantsi behar, baizik eta ikasketa
gertatzeko egoerak sortu.

2. Zer da hizkuntza idatzia ikastea konstruktibismoaren ikuspuntutik?
Konstruktibismoaren arabera, ikastea da ikasgaiaren edo jakintzagaiaren
irudikapen bat egitea, hau da, ikasleak ikasteko aurkezten denaren irudi propio bat
eraikitzea. Ikuspuntu honetatik, jendakiaren egitura kognitiboa jakintzen sare bat da, eta
jakintza horiek dira pertsona batek, bere bizitzaren une jakin batean, jakintzagai batzuei
buruz dituen irudikapenak. Horrela, jakintza-sarea osatzeko, edozein jakintza berri
aurreko jakintzetan oinarritzen da. Alegia, jendea jakintzagaira hurbiltzen da dituen
ezagutza guztiekin: batzuetan, jakintzagai berria aurreko ezagutzen bidez ulertu ahal
izanen du; baina, beste batzuetan, aurreko ezagutzak eraldatu beharko ditu jakintza
berria ulertzeko eta bere sarean txertatzeko.
Adibidez, irakurketaren hasierako faseetan, haurrak ikusiko du “t” letrari /t/
forma dagokiola, “z” letrari /s/ fonema… eta barneratu eginen du letra bakoitzari
fonema bat dagokiola. Eta hipotesi horrek gidatuta letra berri guztiekin joanen da
irudikapen hori egiten. Baina une batean “tz” letrak agertuko zaizkio, eta biek fonema
bakar bat adierazten dutela konturatuko da, eta, beraz, aurreko ezagutzak eraldatu
beharko ditu eta pentsatuko du batzuetan bi letrak ere fonema bakar bat adieraz
dezaketela. Ondorioz, aurkikuntza berri horri esker ikasten jarraitzeko hipotesi berriak
sor ditzake.
Horregatik esaten da ikastea prozesu bat dela eta ezinezkoa dela ezer ez jakitetik
dena jakitera bat-batean pasatzea: kontua ez baita “dena edo ezer ez” jakitea. Aitzitik,
jakintza garatuz doa etengabe, ezagutza-maila ezberdinetatik pasatuz eta jakintzaranzko
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hurbilketa anitzen bidez. Horrela jokatuz gero ikasleek ikasketa esanguratsua jasoko
lukete.
Ikasketa esanguratsua ez da jakintza berriak biltzea eta pilatzea, baizik eta ikasi
nahi den berri hori eta lehendik genekiena txertatu, eraldatu, koordinatu eta
erlazionatzea. Horretarako, ikastea norberaren ekintza bat denez, nork bere esanahia
erantsi behar dio jakintzagaiari, nork bere erara bereganatu behar du jakintzagaia.
Adibidez, eskolako apunteak esanguratsuak izan daitezke idatzi dituen ikaslearentzat,
baina ez beste batentzat.
Kontruktibismoaren ikuspuntu honetatik irakurtzen eta idazten ikasteak
kognizio-jarduera konplexuak dakartza berekin, eta hainbat orientabide eskaintzen ditu
hizkuntza idatziaren irakaskuntzari dagokionez.
Lehenik, ez dugu pentsatu behar haurrek, eskolara heltzen direnean, ez dakitela
ezer irakurketaz eta idazketaz. Eskuarki letra inprimatua zer den jadanik badakite, eta
badakite irakurtzea eta idaztea izeneko ekintza batzuk egiten dituztela helduek. Dena
den, dituzten ezagutzak ez dira osoak eta batzuetan okerrak ere izaten dira. Horregatik,
oso garrantzitsua da irakasleak ahaleginak egitea haurrek jadanik zer dakiten aurkitzeko.
Horrela, haurrek jartzen dutenaren eta eskolak ematen dienaren arteko erlazioa definitu
beharko du irakasleak.
Bigarrenik, eskolara heltzen direnean ikasle guztiek ez dute jakintza- eta
eskarmentu-maila bera. Haur batzuen inguruan sarritan irakurri eta idatzi ohi da, eta,
horren ondorioz, oso goiz hasten dira irakurketari eta idazketari buruz ideiak sortzen.
Beste haur batzuek, berriz, ez dute helduen idazteko eta irakurtzeko eredurik ezagutzen,
inguruan hizkuntza idatzia gutxitan erabiltzen delako, eta beraz, haurrek ez dute
eskarmentu handirik gai horretan. Egoera horietan, eskolak adi egon behar du, eta
eskolan hasi aurretik eskarmenturik izan ez dutenei alfabetatzeko giro egokia eskaini
behar die, hizkuntza idatziarekin harremanak izan ditzaten.
Hirugarrenik, hezitzaileak ez die informazio burutua eta osoa eman behar;
aitzitik, ikasleek beren jakintza eraiki dezaten egoerak eskaini beharko dizkie; hau da,
ikasleari bere hipotesiak eta nozioak eraiki ditzan utzi behar zaio, nahiz eta hasieran
nozio horiek okerrak izan. Beti adierazgarriagoa eta interesgarriagoa da ikasleengandik
sortzen den galdera eta zalantza, irakasleak aldez aurretik ematen duen informazio
burutua baino.
Laugarrenik, helduek irakurtzean eta idaztean erabiltzen dituzten benetako
materialak eskura jarri behar zaizkie ikasleei. Horrela, material horiek erabiliz, ikasleek
hizkuntza idatziaren ezaugarriak, prozedurak eta funtzioak ezagutuko dituzte.
Azkenik, ikasleei beren jakintzak aktiboki eraikitzen lagundu behar diegu.
Idazten eta irakurtzen ikastea hurbilpen-prozesu luze bat da, ikasleak hizkuntza
idatziaren ezaugarrietarantz eta erabilerarantz hurbiltzen dira astiro-astiro. Hurbilpen
hori errazteko, ikasleen eta idazle-irakurle adituen arteko elkarreraginak sustatu behar
dira, ikasleei ereduak eta imitatzeko jarduerak eskainiz.
Laburbilduz, ikaslea, idazlea eta irakurlea den aldetik, bere ikasketaren
protagonista bilakatzen da jarduera konplexu batzuen bidez, zeinetan jokoan baitaude
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testua, testuingurua eta ikaslearen aurretiko jakintzak, hizkuntza-trebetasunak, kogniziogaitasunak eta xedeak.

3. Nola ikasten da irakurtzen eta idazten?
Irakurketaren eta idazketaren fase edo aldiak ezagutzeak haur bakoitzaren
bilakaera deskribatzea eta aztertzea ahalbidetzen du, eta, ondorioz, beraren aurrerapenak
ere bai: atzera-aurrera egiten duen, aldiren bat edo beste saltatu duen, aldi biko
ezaugarriak une berean erakusten dituen... Fase horiek, gainera, marko teoriko bat
eskaintzen dute ikasleen aktibitateak ulertzeko eta, ondorioz, haurren jakintza nola
garatuko den aurreikusteko hipotesiak egiteko. Beraz, irakurtzen eta idazten ikasteko
garapen-aldiak ezagutzea ezinbesteko erreferentzia da haur bakoitzak norantz jotzen
duen eta nola laguntzen ahal zaion jakiteko.
1. Irakurtzen ikasteko faseak: autore gehienek hiru aldi daudela onartzen dute
irakurketaren ikaskuntzan, nahiz eta izen ezberdinez identifikatu. Frith-ek
(1989), adibidez, honela sailkatzen ditu:
a. aldia: Fase logografikoa
b. aldia: Fase alfabetikoa
c. aldia: Fase ortografikoa
2. Idazten ikasteko faseak: irakurtzen ikasi ahala, ikasleek idazten ere ikasten
dute. Irakurketaren eta idazkeraren garapen-faseak erlazionatzen badira ere,
ezin esan daiteke prozesu bien arteko erlazio hori beti argia eta agerikoa
denik. Hori dela eta, fase biak banandutako multzoetan aurkezten dira.
Ferreirok eta Teberoskyk idazkerari buruzko ikerketen emaitzak 1979an
aurkeztu zituzten, eta haurrek nola ikasten duten idazten azaldu zuten,
haurren idazkeraren bilakaera zenbait mailatan antolaturik. Haien eredu
teorikoak 4 urtetik 7 urtera bitarteko haur gehienen idatzizko produkzioak
ulertzeko eta azaltzeko balio du. Hona Teberoskyren sailkapenaz egin dugun
irakurketa:
a. maila: Imitazioaren fasea
b. maila: Idazkera bereizien fasea
c. maila: Zatitze silabikoaren fasea
d. maila: Zatitze silabiko-alfabetikoaren fasea
e. maila: Zatitze alfabetikoaren fasea

4. Zeintzuk dira irakurtzen ikasteko faseen ezaugarriak?

Hasiera
Ezaugarriak

1. aldia: Fase logografikoa
- Haurrak mundu idatziaz interesa erakusten duenean hasten da.
- Zenbait irudikapen edo adierazpen grafiko modu globalean
identifikatzen ditu haurrak; baina betiere logograma gisa atzemanen
ditu, eta ez letraz letra dekodifikatuta.

6. Bigarren hizkuntzaren i(ra)kaskuntza

- Ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren artean erlazioak
ezartzen ditu: konturatzen da estimulu grafiko bat (idatzitako hitz bat)
elementu linguistiko bat dela, hitz bat dela, eta hitz horrek esanahia
duela.
- Helduek egiten duten bezala, sarritan irakurtzeko ekintza imitatu
egiten du: orrialdeak ezkerretik eskuinera arakatu; orrialdeak pasatu;
irakurtzeko itxurak egin (ozen zein isilpean) buruz ikasitako
pasarteren bat errezitatuz edo, bestela, testuak asmatuz.
Testu
motak

Irakurtzeko
estrategiak

Irakurtzeko
motibazioa

Hasiera

Ezaugarriak

Testu
motak

Irakurtzeko
estrategiak

Irakurtzeko

- Idatzizko hitz batzuk ezagutzen ditu: bere izena, hainbat produkturen
logotipoak (Cola Cao), ipuin eta marrazki bizidunen izenburuak...
- Ez da gai hitzak letraz letra deszifratzeko (dekodifikatzeko); baina
zenbait hitz identifikatzeko gai da, baldin eta aldez aurretik hitz horien
esanahia eskaini bazaio.
- Sarritan informazioa bilatzen du eta hipotesiak egiten ditu, formatuaz,
irudiez eta testuinguruaz baliaturik.
- Besteetan helduez edo beste irakurle batez baliatuko da informazioa
bilatzeko (“Zer jartzen du hemen?” galdetuz).
- Imitazio hori haurraren motibazioaren seinale da.

2. aldia: Fase alfabetikoa
- Fase honetan, kontzientzia fonologikoa bereganatzen du haurrak:
ordura arte soinu-unitate bakartzat entzuten zituen hitzak unitate
txikiagoez (fonemez) osatzen direla konturatuko da, eta, gainera,
soinu-unitate txikiago horietako bakoitza letra batez adierazten dela.
- Fase honetan haurra kodea deszifratzen edo dekodifikatzen hasten da:
o Letra bakoitzari zer soinu dagokion ikasten hasten da.
o Letren ordenak garrantzia duela konturatzen hasten da, ez baita
gauza bera “txori” eta “txiro”, edo “gaur” eta “agur”.
- Haurrak autonomia-maila altua lortzen du, helduez baliatzeaz gainera,
beste estrategia batzuk garatu dituelako (dekodifikazioa).
- Haurra edozein hitz letreiatzeko gai da. Ez da askorik arduratzen
esanahiaz fase horretan; nahikoa du dekodifikatzeko (“irakurtzeko”)
gai izan dela konprobatzea.
- Fase honetan, haurrak arreta antolatuko du eta informazio-iturri
berriak bilatuko ditu, lehen deigarriak ez ziren ezaugarriei erreparatuz:
o Aztarna grafikoak erabiliko ditu, nahiz eta hasieran antzeko
grafiak nahasgarri gertatu.
o Fonema bananduak elkartuko ditu hitzak osatzeko.
o Hitzen soinuak irudikatzen dituzten letren hurrenkerari
erreparatuko dio.
- Testuak deszifratzeko mekanismoa aurkitzea.
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motibazioa

Hasiera

Ezaugarriak

- Testuak ahoz esatea.

3. aldia: Fase ortografikoa
- Haurrak testu idatziaren ulermen globala egiten duenean hasten da
fase hau. Izan ere, lehen fasean hitzak bere osotasunean “ikusten”
zituen haurrak. Bigarren fasean, letraz letra irakurtzen zuen, baina ez
zuen lehen kolpean unitaterik, batasunik, ikusten. Hirugarren etapa
honetan berriro hasiko da, beraz, ikuspegi globala lortzen.
- Testuak irakurtzeko kontuan hartzen ditu:
o testuinguru semantikoak
o testuinguru sintaktikoak
o hitzen ezaugarri morfologikoak
- Testu mota guztiak irakurtzeko gai da.

Testu
motak

- Haurrak batera erabiltzen ditu dekodifikazioa eta irakurketa globala
Irakurtzeko
estrategiak

Irakurtzeko
motibazioa

(hau da, esanahiduna). Edozein irakurle trebek aldi berean egiten
dituen prozesu biak. Baina testu motaren, ezaugarrien, zailtasunaren
eta irakurlearen trebetasun-mailaren arabera, prozesu bi horiek ez dute
garrantzi bera izanen.
- Testu osoaren esanahia bilatzen du irakurleak, eta ez letrak ahoz
esateko gaitasuna trebatzea.

5. Zeintzuk dira idazten ikasteko faseen ezaugarriak?

-

-

1. maila: Imitazioaren fasea
Haurrak idazte-ekintzaren keinuak imitatzen ditu.
Grafiaren zenbait ezaugarri formal imitatzen ditu: irudirik ez, linealtasuna,
elementu grafikoen banaketa.
Irudikapen grafikoaren elementuen propietateak: zirkuluak, makilatxoak, gakoak...
Une honen amaieran, marrazkiak, zenbakiak eta letrak bereizten ditu
“Idazkera” bereizgabea du haurrak aldi honetan:
o Hasiera batean marrazkia eta idatzia ez ditu bereizten.
o Hasieran letra eta zenbakiak nahasten ditu.
Grafia guztiak antzera egiten ditu, baina era ezberdinez interpretatzen ditu.
Idatzitakoak eta irudikatu nahi duenak harremana dute.
Izenaren eta objektuaren arteko harreman hori modu globalean ulertzen du.
Izena idazteko erabilitako unitateak ezin dira ez bereizi ezta zatitu ere.
Haurren ustez, idaztea izenak idaztea da.
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2. maila: Idazkera bereizien fasea
- Idatzien ezaugarri formalez interesa erakusten du ikasleak.
- Forma grafikoak letra konbentzionaletara hurbiltzen dira.
- Haurrak kodearen funtzionamenduaz hipotesi hauek egiten ditu:
o Kantitatearen hipotesia: idazkiak zerbait esan dezan, gutxieneko ikur kopurua
eduki behar duela uste du, oro har bi letratik gora.
o Barneko aldaeraren hipotesia: haurraren ustez, hitzek ikur kopuru ezberdin
asko izan behar dute, letra berdin askok ez baitute izendatzeko balio. Hasiera
batean, errepertorio txikia du: bere izenaren letrak baino ez.
o Kanpoko aldaeraren hipotesia: haurraren ustez, idazki ezberdinek, gauza
diferenteak adierazteko, alde objektiboak eduki behar dituzte (ikur grafikoen
ordena aldatu edo ikur diferenteak erabili), ikur berdinek esanahi bera
adierazten baitute.
- Hainbat letra irudikatzeko gai da eta letren zenbait izen ere ezagutuko ditu, baina
balio fonetikorik eman gabe.
- Garai honetan pseudoletrak edo letren antzeko grafiak agertzen dira. Adibidez, E
letrak orrazi baten itxura du (marra horizontal asko baititu), eta zenbait letra
aldatuta (buelta emanda, alderantziz marraztuta) idazten ditu.
- Existitzen ez dena ezin idatz daitekeela pentsatzen du.

3. maila: Zatitze silabikoaren fasea
- Idatziak ahozko hizkuntzaren soinuekin harremana duela konturatzen da; horrela,
idazkia objektua irudikatzen duen hitzaren osagaien bilduma da.
- Hitzen zatitze silabikoaz konturatzen direnean, salto handia eman du, gure
idazkeraren konbentzio grafo-fonetikoetara hurbiltzeko lehen pausoa hori baita.
- Idatziaren barne-egitura ulertzeko, hitzaren soinuen analisia egiten du haurrak
silabetan oinarriturik: silaba bat = soinu bat = letra bat.
- Fase honetan bi hipotesi egiten ditu, hurrenkera honetan:
o Kantitatezko korrespondentziaren hipotesia: zenbat silaba, hainbat letra, baina
silaba edozein letraz irudikatuz (AOA = “txakurra”: 3 silaba, 3 letra).
o Kalitatezko korrespondentziaren hipotesia: silaba bakoitzak duen soinuren
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baten grafemarekin idazten du (AUA = “txakurra”).
- Gatazka kognitiboak: maila honetan gatazka kognitiboa gutxienezko kantitatearen
eta kalitatearen inguruan agertzen zaizkie. Idatzi ahal izateko letra bat edo bi ez
zaienez nahikoa iruditzen, eta gainera diferenteak izan behar dutenez, kontua ez
zaie ateratzen.
o Monosilaboen arazoa: (“su”  U). “Su” idazteko hipotesi silabikoaren arabera
U idatzi beharko luke, baina hori kantitatearen hipotesiaren kontra doa, letra
bakarra gutxiegi zaiolako
o Letrak errepikatu: (“patata”  AAA). Hipotesi silabikoaren arabera “patata”
idaztean, AAA lortzen dute. Baina, aldaera gutxiko hitza denez, bestelako
grafiak erabili behar dituela sentitzen du haurrak.
o Berdin idazten diren hitz ezberdinak: (“kalea, balea, atea”  AEA). Gatazka
horiek guztiak gainditzeko ikasleak letrak gehitzen ditu edo lekuz aldatzen ditu.

-

-

4. maila: Zatitze silabiko-alfabetikoaren fasea
Idatziaren eta ahozko hizkuntzaren arteko soinu-korrespondentzia aurkitzen du
haurrak.
Maila honetan grafia bat baino gehiago idazten ditu silaba bakoitzeko.
Kontzientzia fonologikoa: silaba bakoitzean soinuak daudela, fonemak daudela
konturatzen dira.
Eskuarki bokal tonikoa eta silabaren lehenengo kontsonantea idazten hasten dira, eta
gero bokal atonoak eta kontsonante trabatuak.
Problema bikoitza dauka ikasleak:
o Fonema guztiak identifikatzea.
o Fonemak nola idazten diren jakitea.
Idazkera naturala da fase honetakoa: belarriak jasotzen duen eran idazten du.
Eskuarki idazten dituzten letren kopurua hitz horrek konbentzionalki beharko lukeen
baino txikiagoa da.
Esaldien idazkeran, eskuarki subjektua eta predikatua bereizten dituzte.
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5. maila: Zatitze alfabetikoaren fasea
- Letraren eta soinuaren arteko korrespondentzia fonetikoa ezartzen du, soinuen balio
konbentzionalaren gainean oinarrituta.
- Haurrak azterketa alfabetikoa egiten du; hau da, haien irakurketa eta idazketa
printzipio alfabetikoetan oinarritzen dira.
- Hizkuntza idatziaren kodea ondo ezagutzen du, eta ahoskatu ahal duen guztia
paperean idatz dezake. Izan ere, maila honetan sekuentzia fonetiko osoa aztertzeko
gai da, eta sekuentzia horretako unitate foniko txikienak irudikatzen dituzten ikur
konbentzionalak idatz ditzake.
- Arazoak
o Silabaren oinarrizko eskemari (kontsonante + bokala) erantzuten ez dioten
silabak (alderantzizko silabak, silaba trabatuak) agertzen direnean, grafien eta
fonemen arteko korrespondentzia guztiak identifikatzeko arazoak ditu hasieran.
o Oztopo ortografikoak dituzte.
o Letra guztien grafiak ikastea kostatzen zaie.

6. Zein da irakurtzen eta idazten ikasteko metodorik onena?
Helburu bat lortzeko egin beharreko urratsak metodotzat hartzen dira. Irakurtzen
eta idazten irakasteko erabiltzen diren metodoak haurrek egin behar dituzten kognizioprozesuetan oinarritzen dira. Bi multzotan banatzen dira metodo horiek:
SINTETIKOAK. Hizkuntzaren unitate minimoetatik abiatzen diren
metodoak dira. Gero unitate txiki horiek elkartuko ditu jakintzan aurrera
joateko. Hauetako metodorik ezagunena Montessori metodoa da. Metodo
sintetiko hauek izen anitz hartzen dituzte unitateen abiapuntuaren arabera.
Horrela, bada:
− unitate txikiak letrak badira, metodo alfabetikoa izanen dugu;
− unitate txikiak fonemak badira, metodo fonetikoa izanen dugu;
− unitate txikiak silabak badira, metodo silabikoa izanen dugu.
ANALITIKOAK. Zentzua duten unitateetatik hasten da irakaskuntza (hitzak,
esaldiak, testu zatiak). Eta gero, hortik abiatuta bertako unitate txikiagoak
aztertuko dira, grafemak eta fonemak erlazionatzeraino. Metodo analitiko
hauek ere ezberdinak izanen dira abiapuntuaren arabera (hitza, esaldia) eta
irakaslearen parte-hartzearen arabera. Hauetako metodorik ezagunenak
Decroly-ren Metodo Globala eta Freinet Metodoa dira. Metodo horiek
esaldi batetik abiatzen dira, eta haurrak egiten dituen aurkikuntzen bidez
(hitzak, silabak, letrak) markatzen duen ibilbide analitikoari jarraitzen dio.
Metodo analitikoen artean hauexek aipatzen ahal ditugu:
− Lexikala: hitzak irudiekin erlazionatzen dira, eta jarraian hitz horiek
silabatan eta letratan zatitzen dira hitz berriak sortzeko.
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− Fraseologikoa: esaldia da abiapuntua, bera baita zentzu osoa duen
oinarrizko unitate linguistikoa.
− Testuingurukoa: testua da oinarrizko unitatea, eta bertan esaldiak, hitzak
eta hitz berriak ezagutzeko gainerako elementuak identifikatzen dira.
Gaur egun bereizketa hori konstruktibismoak gainditu du, irakasleak haurraren
ikasteko moduan arreta jartzen baitu eta, kasu bakoitzean, metodo ezberdinen baliabide
egokiak erabiltzen baititu, esanahiari eta erabilgarritasunari lehentasuna emanez.
Horrela, bada, planteamendu horretatik metodo eklektikoak, integralak,
elkarreraginezkoak eta globalak sortu dira, guztiak esanahiari lehentasuna ematen
diotenak eta ez irakurketaren mekanikari.

7. Testu mota guztiak berdin irakurtzen dira?
Irakurtzeko arrazoiek eta helburuek irakurtzeko moduari eraginen diote. Horiek
horrela, lau irakurketa mota bereiz ditzakegu: nahi gabe egiten dena, irakurketa lasterra,
irakurketa intentsiboa eta irakurketa estentsiboa.

IRAKURKETA

Nahi
gabea
Estiloa

Helburuak

?

Lasterra
(Abiadura)
Gainetikako
Irakurketa
irakurketa
xehea
(skimming)
(scanning)
Testuari
buruzko
informazioa

Intentsiboa
(zer esan eta
nola esan
duen)

Testutik jasotzen den
informazioa

Estentsiboa
(ulermen
globala)

Atsegina
Jakinmina

a) Nahi gabe egiten den irakurketa. Irakurleak ez du irakurtzeko arrazoi argi
bat, testua ikusi eta ia konturatu gabe irakurtzen hasten baita. Adibidez,
propaganda-afixak, dendetako iragarkiak (“beherapenak, salgai, eskaintza”),
eraikuntzak izendatzeko izenak (“udaletxea, postetxea, liburudenda”).
b) Irakurketa lasterra. Irakurtzeko abiadura da garrantzitsuena, testu baten
oinarrizko informazioa edo zertaz den jakiteko. Irakurleak bere xedearen eta
testuaren arabera irakurtzeko abiadura eta era aldatuko ditu. Irakurketa
lasterra bi motatakoa izan daiteke:
• Gainetikako irakurketa (skimming). Irakurketa mota honen xedea testua
zeri buruzkoa den ikustea besterik ez da. Irakurleak testuari buruzko
jakin-min orokorra asetzeko egiten du eta ez galdera jakin batzuen
erantzuna bilatzearren.
• Irakurketa xehea (scanning). Testu baten informazio konkretu baten
bilaketari ekiten zaionean erabiltzen da irakurketa xehea. Eskuarki,
hiztegiak, mapak, aurkibideak edo zerrendak arakatzeko erabiltzen da.
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Oro har, testu bateko hitz-gako jakinak edo datu zehatzak bilatzeko arreta
hitz horietan fokalizatzen da irakurketa arin baten bidez.
c) Irakurketa intentsiboa. Irakurketa mota honen xedea testua sakon ulertzea
da, eta ez bakarrik zer esan nahi duen, baita esanahia nola azaldu duen ere.
d) Irakurketa estentsiboa. Irakurleak atseginez eta plazerez testu luze samarrak
irakurtzen ditu. Ulermen globala bilatzen du, zati bakoitzaz xehero jabetzea
behar-beharrezkoa izan gabe.

8. Zeintzuk dira irakurleak izan ditzakeen gabeziak testua ulertzeko?
Ikasleak irakurtzen hasten direnean, irakurtzeko erritmoari, abiadurari,
ahoskerari eta, oro har, ulermenari eragiten dieten arazoak ager daitezke. Ikasketak
aurrera joan eta irakurketan trebatu ahala arazo gehienak ikasleek gainditzen dituzte,
baina zenbait kasutan irakaslearen laguntza behar dute. Hona, bada, ikasleen gabezi
horietako batzuk eta gainditzeko iradokizunak:

Gabeziak
Silabaka
irakurtzea
Hitzen
ezabatzea
Gehiegizko
abiadura

Etenaldi
luzeak
Begien
finkatze
gehiegi
Ahoskatzea
Sasiahoskatzea
Seinalatzea
Atzera

Azalpena
Irakurketa etena, hitz barruan
geldiune asko egiten direlako.
Hitzaren silabak banan-banan
irakurtzen dira.
Ulertzen edo ahoskatzen zail diren
hitzak irakurri gabe uzten dira.
Arinegi irakurtzearen ondorioz,
behar diren etenak ez dira egiten,
hitzak txarto ahoskatzen dira eta
ulertzea eragozten da.
Etenaldiak gehiegi luzatzen dira
abiadura motelduz eta ulermena
eragotziz.

Gainditzeko iradokizunak
Begi-finkapen zabalagoak egin,
zentzua duten sekuentziak
atzemateko.
Aldez aurretik irakurketa isila
egin, hitz zail horiek arretaz
irakurriz.
Astiroago irakurri, sekuentzien
arteko etenaldiak eginez ulermena
erraztearren.

Irakurri aurretik puntuaziomarkak kolorez nabarmendu,
ikasleek erritmoaren
markatzailetzat har ditzaten.
Hitzez hitz begi-finkatze gehiegi
Begi-finkapen gutxiago egin eta
egiteak abiadura eta erritmoa
hitzaren inguraldeko ikuseremua
moteltzen ditu, inguraldearen
zabaldu, zentzua duten unitateak
pertzepzioa galarazten duelako.
bere baitan hartuz.
Irakurketa isilean, ahopeka edo
Ezpainetan atzamar edo arkatz bat
ezpainak mugituz egitea.
jarri haien mugimenduak
eragozteko.
Irakurritakoa mentalki ahoskatzea. Testuaren esanahian arreta jarri,
eta ez forman.
Atzamarrez edo arkatzez lerroei
Eskurik gabe irakurtzen ohitu, edo
jarraitzea.
beheko lerroak estaltzen dituen
txartel bat erabili.
Lehentxeago irakurritako azken
Irakurritakoa estali txartelak
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itzultzea

Lerroen
aldatzea

Burua
mugitzea

hitzak edo lerroak berriro
irakurtzea, abiadura motelduz eta
ulermena nahastuz.
Espazioa eta ikuseremua behar
bezala ez hautemateagatik, lerro
batetik bestera igarotzea edo lerroaldaketan behar ez dena
aukeratzea.
Lerroaren noranzkoari begien eta
buruaren mugimenduekin
jarraitzea

erabiliz, eta zentzu osoa duten
unitateak irakurri.
Ikuseremua mugatzeko txartelak
erabili.

Begi-finkapenetan trebatu burua
mugitu gabe.

9. Zein da irakurle onaren eta txarraren arteko aldea?
Irakurle ona
o Testuaren edukia ulertzen du ideiak
hierarkikoki antolaturik:
- ideia nagusiak nabarmenduz,
- testuko informazioen arteko
lokarriak ezarriz.
o Informazioa sintetizatzen du:
- abstrakzioak eginez,
- hitz eta esaldi globalagoak
erabiliz.
o Garrantziaren arabera informazioa
aukeratzen du.
o Idazlearen eskema eta ideien
antolamendua ulertzen ditu.
o Irakurtzeko estrategiak helburuen
arabera egokitzen ditu.

Irakurle kaskarra
o Informazio multzoa zerrenda bat
balitz bezala pilatzen du.

o Testuaren pasarte batzuk kopiatzen
ditu inolako gidarik erabili gabe.

o Hitz solteak aukeratzen ditu testuan
duten egoeraren arabera (hasierako
esaldiak, irakurlearen ustea...).
o Ez du irakurtzeko estrategiarik.

10. Zer faktorek eragiten dute ulermenean?
Testua ulertzea da irakurketa guztien helburua. Hala ere, ulermen-maila ez da
dena edo batere ez; hau da, aukerak ez dira ulertzea ala ez ulertzea. Ulermen-mailak
daude. Eta ulermen-mailan zenbait faktorek eragiten dute, hala nola irakurleak duen
informazioak eta irakurketaren helburuak.
1. Irakurlearen informazioa. Smith-ek (1990) bi informazio-iturri hauek
aipatzen ditu: ageriko informazioa eta ezkutuko informazioa:
a) Ageriko informazioa (edo ikus-informazioa). Begien bitartez lortzen den
informazioa da, eta testutik zuzenean dator. Informazio hori beharrezkoa
bada ere (ezin da ezer irakurri begiak itxita ditugula), ez da nahikoa, horrez
gainera ezkutuko informazioa ere beharrezkoa da.
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Izan ere, testua idatzita dagoen hizkuntzaren kodea ezagutzeak, kode hori
deszifratzen jakiteak eta testuaren gaiarekiko hurbiltasunak ere erabakitzen
dute ulermen-maila.
b) Ezkutuko informazioa. Irakurlearen aldez aurretiko jakintza hauek osatzen
dute ezkutuko informazioa:
• Testua idazteko erabili den hizkuntzari buruzko jakintza (euskara,
ingelesa, finlandiera…).
• Jorratutako gaiari buruzko hurbiltasuna eta ezagutza (fisika, historia,
filosofia alorrekoak).
• Kodea deszifratzen ikasi izana (alfabetoa dekodifikatzen jakitea).
Informazio mota biak beharrezkoak direnez, Smithen arabera, bada elkarrekiko
erlazio estua informazio mota bien artean: zenbat eta ezkutuko informazio gehiago
eduki hainbat eta ageriko informazio gutxiago da beharrezko; eta, alderantziz, zenbat
eta ezkutuko informazio gutxiago eduki, hainbat eta ageriko informazio gehiago behar
da. Adibidez: errepideetako seinaleak errazago identifikatzen dira norberaren
herrialdean atzerrian baino, azken horietan letra guztiak identifikatu behar baititugu
banan-banan. Bestalde, ezkutuko informazio gutxi dugunean (asko kontrolatzen ez
dugun gai zientifiko bati buruzko testu-liburu bat, adibidez) ikus-informazio asko eta
ona egoteak lagunduko digu: argia, letra handia... Eta nobela batean, ikus-informazio
gutxi edo kaskarrarekin, ordea, ondo moldatuko gara.
Dena den, informazio mota bien arteko harreman horrek bere mugak ditu,
helburua ez baita astiroago irakurtzea informazio gehiago erdiesteko. Bada begien eta
burmuinaren artean gainditu ezinezko estugune bat: ageriko informazioak burmuina ito
dezake, gehiegi (edo gutxiegi) delako. Beraz, irakurketaren trebetasunetariko bat
norberak dakiena ahalik eta gehien erabiltzea da, ageriko informazioaren menpe ahalik
eta gutxien egoteko. Gertaera horrek badu eragina didaktikaren alorrean: haurrei
eskainitako testuek interesgarri izan behar dute haurrentzat eta gaia ezaguna izan
beharko dute. Hitz edo esaldi solteez osaturiko testuak ez zaizkie batere egokiak.
2. Irakurketaren helburuak.
Irakurtzea esanahia bilatzea da, eta irakurleak helburu edo asmo bat eduki behar
du testuaren esanahia aurkitzeko. Gorago esan bezala, irakurketaren helburuak
baldintzatu dezake testuaren interpretazioa, eta, ondorioz, helburu ezberdinak dituzten
irakurleek informazio ezberdina atera dezakete testutik: astiro arreta handiz irakurriz
(hobeto ulertzeko, gozatzeko), saltoka irakurriz (informazio jakinaren bila), edo arin
irakurriz (informazio orokorra eskuratzeko). Zoritxarrez eskolako metodo askok ez dute
kontuan hartu printzipio hori; eta ikasleek praktikatzeko, akatsik egin gabe irakurtzeko
edo azkar irakurtzeko jarduerak mekanikoak egiten dituzte. Horregatik ikasleek hasierahasieratik argi eduki behar dute irakurtzeak zerbaitetarako balio duela eta irakurritakoak
zentzua duela.

11. Zer prozesu erabiltzen du irakurleak testuak ulertzeko?
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Ez dago erantzun bakarra: gaur egun hiru eredu teoriko saiatzen dira azaltzen
testuaren ulermena nola lortzen den:
1. Goranzko eredua:
Tradizioz defendatu den teoria da. Eredu honen arabera, irakurketan goranzko
prozesua gertatzen da. Hots, unitate txikienak (letrak eta letra multzoak)
prozesatuz hasten gara, eta ondoren unitate zabalagoak eta globalagoak (hitzak,
esaldiak, testua) prozesatzen ditugu. Ikuspegi horren arabera, testuaren esanahia
harrapatzeko, letretatik abiatzen gara, letrek hitzak osatzen dituzte, hitzek
esaldiak, eta esaldiek testua. Testuaren zentzua elementu horien pilaketak
emanen luke.
Gaur egun badakigu ez dela horrela irakurtzen, irakurle trebatuek ez baitute
deszifratzen idatzian agertzen zaien guztia, letraz letra. Eredu honek ezin ditu
honako gertaera hauek azaldu:
• Ez du azaltzen irakurtzean akats ortografikoek eta tipografikoek zergatik
ez duten ulermena eragozten, esaldi hau txarto idatzita egon arren ondo
uler baitaiteke: “Gaur gozian kafesbea hartu dugo”, (hau da “gaur
goizean kafesnea hartu dugu”).
• Ez du azaltzen zergatik uler daitekeen testu bat testu horretako hitz
guztiak ulertu gabe.
• Eta, gainera, ez du kontuan hartzen irakurri bitartean irakurleak testuan
agertzen ez diren zenbait mezu, informazio eta arrazoibide inferitu behar
dituela testu osoa ulertuko badu. Hots, testu bat ulertzeko ageriko
informazio guztia ez da halabeharrez ulertu behar, eta, alderantziz,
testuan agerian ez dagoen informazioa (ezkutuko informazioa) ulertzen
(ateratzen) jakin behar da.
Ikuspegi horren ondorio didaktikoa metodo sintetikoa izan da: tradizionalki
erakutsi izan den bezala, metodo alfabetikoaren (letren izenetatik abiatuta) edo
metodo fonetikoaren bidez (hitzen soinu eta grafiaren arteko korrespondentzian
oinarrituta).
2. Beheranzko eredua:
Aurreko ereduaren kontrakoa da. Irakurketa beheranzko prozesuan gertatzen da:
unitate handienetatik txikienetara. Irakurleak aurreikuspenak egiten ditu bere
aurretiko jakintzaz eta baliabide kognitiboez baliaturik.
Eredu honetan oinarritutako metodologiak unitate esanguratsuetatik abiatzen
dira (hitzak eta esaldiak), eta gero, beharrezkoa bada, unitate horien osagaiak
aztertzen ditu (letrak, silabak). Beraz, goranzko ereduak testuan jartzen du
indarra, haren ustez testuak gordetzen du ulermenerako giltza; eta beheranzko
ereduak, aitzitik, irakurlearengan jartzen du indarra, irakurlearen esku dago
nagusiki ulermena.
3. Eredu elkarreragile edo interaktiboa:

6. Bigarren hizkuntzaren i(ra)kaskuntza

Goranzko ereduan ez bezala, eredu hau ez da testuan soilik oinarritzen, ez eta
irakurlearengan ere, beheranzko ereduan ez bezala. Biak dira garrantzitsuak;
izan ere, bi prozesu horiek aldi berean gertatu eta elkarren osagarriak dira:
irakurleak testuan zer ikusten duen eta irakurle berak testuari zer ematen dion.
Eredu honetan oinarritutako irakaskuntzaren arabera, ikasleek bi trebetasun
landu beharko dituzte:
• Batetik, ikasleek testua eta haren osagaiak prozesatzen ikasi behar dute,
hau da, dekodifikatzen.
• Bestetik, ulermena errazten duten estrategiak ere ikasi behar dituzte,
testuak esaten ez diena ere ulertzeko.

12. Zer esan nahi du irakurlea testuaren prozesatzaile aktiboa dela?
Beste atal batean azaldu dugu testu bat ulertzeko irakurlearen eta testuaren
arteko eredu interaktiboa edo elkarreragilea zer den. Eredu horren arabera, testua
ulertzen da irakurleak testuan irakurtzen duenaren eta irakurgaiaz dakienaren arteko
erlazioari esker. Beraz, irakurlea testuaren prozesatzaile aktiboa da, eta irakurtzean
testuari buruzko hipotesiak behin eta berriz eraiki eta egiaztatu behar ditu.
Irakurketa-prozesua testua irakurri aurretik hasten da, irakurlea irakurriko
duenaz aurreiritziak eratzen hasten denean: gaia, testu mota... Ez da hutsetik abiatzen:
bere bizitza osoan pilatutako esperientzia du oinarri. Eta esperientzia eta jakintza horiek
laguntzen diote testua irakurtzen hasi aurretik hipotesiak egiten.
Irakurtzen hasi aurretik ere helburu batzuk jartzen ditu irakurleak (zer
informazio bilatzen duen, zenbat denbora duen irakurtzeko...). Helburu horiek
irakurtzeko modua erabakiko dute (informazio zehatza edo informazio globala
bilatzeko...).
Irakurtzean jasotako informazioek hipotesiak egiaztatuko, ezeztatuko edo
egokituko dituzte, eta prozesu hori irakurketan zehar behin eta berriz errepikatuko da.

13. Zer estrategia mota erabil ditzake irakurleak testuak ulertzeko?
1. Igarpena:
Testuari buruzko aurrerapenak egiteko gaitasuna da: zer esanen duen testu batek,
nola jarraituko duen eta are nola bukatuko den. Eta hori aztarna gramatikal,
logiko edo kulturalei esker egiten du irakurleak. Igarpenaren bidez, gaiari buruz
irakurleak dakiena aktibatzen da, eta testuaren esanahia eraikitzeko erabiltzen
du. Ikasleak estrategia honetan trebatzeko, irakurri aurretik galderak egin behar
zaizkie hipotesiak egin ditzaten, geroago baieztatu edo ezeztatuko dituztenak.
Adibidez, “nola jarraituko du istorioak?”, “zure ustez, zer eginen du
protagonistak?”, “zer eginen zenuke bere egoeran?”, “zer gertatuko ote da?”.
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2. Inferentzia:
Inferitzea da testuaren atal bat ulertzea beste atalen esanahiaz baliaturik.
Testuaren ulermenean sor daitezkeen hutsuneak osatzeko erabiltzen da estrategia
hau. Irakurleak aldez aurretik zituen jakintza kontzeptualak eta linguistikoak
erabiltzen ditu jasotzen duen informazioa osatzeko. Irakurleek erabiltzen dute
estrategia hau honako bi informazio mota hauek inferitzeko:
 Testuan esplizituki agertzen ez dena.
 Testuan geroago agertuko zaizkion informazioak.
3. Autokontrola:
Metakogniziozko estrategia da, irakurleak zer ulertu duen autoebaluatzeko
erabiltzen duena. Irakurketa-prozesua irakurleek kontrolatzen dute, baina
batzuetan igarpen eta inferentzia okerrak egiten dira. Horregatik irakurleak
bestelako estrategiak erabili behar ditu bere hipotesiak eta inferentziak
egiaztatzeko. Edonola ere, estrategiarik hoberena da irakurketa gutxien
eragozten duena, hala nola:
 Jaso duen informazioa ontzat joko du, eta, beraz, irakurtzen jarraituko du.
 Testuaren esanahia eraikitzea lortu ezean bestelako estrategiak garatu
beharko ditu prozesua ondo burutzeko. Adibidez:
− Testuaren ulermena eragozten ez duen errorea ez kontuan hartu eta
jarraitu irakurtzen.
− Testuaren interpretazioa zabalik utzi, eta informazio berria agertu arte
ez saiatu testua ulertzen.
− Atzeko pasarteak berriro irakurri, ulertzen jarraitzeko behar den
informazioa aurkitu arte.
− Testutik kanpoko konponbidea aurkitu: hiztegian kontsultatu, aditu
bati galdetu.

14. Zer informazio gordetzen du iraupen handiko oroimenak (IHO)
hizkuntza idatziari buruz?
a) Hizkuntza idatziari buruzko jakintza:
•

Jakintza paralinguistikoak. Hainbat arau eta konbentzio:
− Testua banatzeko eta antolatzeko arauak: hitzak, esaldiak, paragrafoak
eta kapituluak banatzea. Hitzen arteko tarte eta hitzen banaketa okerrek
zaildu egiten dute irakurketa. Adibidez:
o “Orduanagertuzentxorimaloaetaezeresangabebideaerakutsizien”
o “Pir atekeg inb eha rrekobi deae zzitzaiener razair uditu”
− Testu mota bakoitzaren informazioa antolatzeko arauak: titulua,
hitzaurrea, hasierako eta amaierako esamoldeak, edo aurkibidea.
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− Elementu tipografikoak bereiztea eta bakoitzaren erabilerari buruzko
arauak edo konbentzioak: letra mota, azpimarra, etzana…
•

Jakintza grafofonikoak:
Irakurri ahal izateko kodea ezagutu behar da: letren eta unitate fonikoen
arteko harremana (zeinu grafikoak eta soinuak). Haurrek daukaten lehenengo
zailtasuna da hizkuntzaren soinuak identifikatzea eta isolatzea, hitz egitean
soinuak batera aditzen baitira. Adibidez “trena” ahoskatzean ezinezko egiten
zaie haurrei soinuak bereiztea kontzientzia fonologikoa eduki gabe eta,
ezaugarri hori dela eta, irakasle askok oinarrizko abiapuntua ahazten dute:
kodearen irakaskuntza testuinguru esanguratsuetan egin behar dela. Solék
dioenez “irakurtzea ez da dekodifikatzea, baina irakurtzeko dekodifikatu
behar da” (Sole, 1992). Beraz, letren eta fonemen arteko erlazioa landu behar
da, baina beti esanahi osoko testuen barruan.

•

Jakintza morfologikoak, sintaktikoak eta semantikoa:
Irakurtzean, hizkuntzaren ezaugarri gramatikalei buruz dakiguna ere
erabiltzen dugu. Izan ere, irakurle aditua testuaren esanahiaz jabetzen da
testuaren elementuen antolamenduaren eta sintaxiaren bidez ere. Testuko
hitzen bat ulertu ezean, irakurleak jakin behar du bereizten zeintzuk hitz
diren garrantzitsuak eta zeintzuk ez diren, testua ulertuko badu. Halaber,
hiztegira jo gabe testuinguruaren eta erabileraren arabera edo, bestela,
hitzaren forma ezberdinak arakatuz, hitz horren esanahia igar dezake.
Adibidez, badakigu aditz nagusiaren ondoren aditz laguntzailea datorrela;
badakigu orobat aditz laguntzaileak pertsonari eta aldiari buruzko
informazioa emanen digula. Informazio hori guztia erabiltzen dugu, modu
inkontzientean, jakina. Jakintza horri esker, hitzak arinago ezagutzen ditugu.
Berdin ezagutza semantikoekin: atzizkien bidez hitzak nola eratzen diren
jakitea, adibidez, lagungarria da hitz ezezagunak ulertzeko. Esate baterako,
palankari: “Atzo herri-kirolak egin ziren Ortuellan, eta palankariak izan
ziren bertan”. Badakigu pertsonak izanen direla, eta ez tresna mota bat.

•

Testuari buruzko jakintzak:
Gaur egun hizkuntzalaritza testuala indarra hartzen ari da: esalditik harago
doazen elementuak aztertzen dituena (izenordainak, anaforak, kataforak...).
Hau da, esaldien eta ideien arteko kohesioa, argumentazioaren koherentzia…
Esalditik goragoko antolamenduari esaten zaio testuari buruzko jakintza.
Testu motak eta testu moten ezaugarriak bereiztea ere talde honetan sartzen
dira. Testu motak eta testu moten ezaugarriak bereizteak ere lagunduko dio
irakurleari testua ulertzen. Irakurleak testu motari buruzko ezaugarriak
gogoratuz, aurresan dezake zer atal irakurtzen ari den edo zer etorriko den
gero.

b) Munduari buruzko jakintza:
Informazio berria informazio zaharraren gainean eraikitzen da. Horregatik, testu
bat ulertuko da irakurleak jasotako informazio berria bere bizitza osoan jasotakoarekin
erlazionatzen duenean. Irakurle guztiek informazio, balio eta esperientzia berberak ez
dituztenez, alde handiak egonen dira testuen ulermenean.
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Irakurleak eta idazleak partekatzen duten informazioa ezinbestekoa da, testua
ulertuko bada. Partekatzen duten informazio kopurua txikia bada, ez da komunikaziorik
egonen eta irakurleak zenbat eta jakintza handiago izan, hainbat eta errazago ulertuko
du testua; baina, egoera hori muturrera eramanda, baliteke testuak inolako interesik ez
izatea, irakurleari informazio berririk ematen ez diolako. Egoera biak eskoletan ager
daitezke, gai zailegiak jorratzen direnean eta gai ezagunegiak edo “egokituegiak”
jorratzen direnean.

15. Zertan datza idazketa-prozesua?

1980ko hamarkada baino lehen, idazketari buruzko ikerketek azken produktua
baino ez zuten aintzat hartzen, hots, testu amaitua, eta ez bitarteko prozesua. Flower eta
Hayes-en ereduari jarraituz (1981), idazketa-prozesuak hiru jarduera ditu: planifikatzea,
idaztea eta berrikustea. Horrez gain, idazte-ekintzak badu kontrol mekanismo bat,
aurreko hirurak arautzen dituena eta zein jarduera noiz egin behar den esaten duena.
Gainera, bada beste osagarririk: komunikazio-egoera eta idazlearen iraupen handiko
oroimena.
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1. Komunikazio-egoerak idazlearengandik kanpo dauden elementuak biltzen
ditu:
•

Arazo erretorikoa: pertsona bat idaztera bultzatzen duten inguruabarrak edo
zirkunstantziak, komunikazioa inguratzen duen egoera:
 Helburuak: zer lortu nahi den, zertarako idazten den…
 Gaia: ezaguna, ezezaguna, interesgarria, jakintza-maila…
 Irakurleria: egilearekiko harremanak, zer interes duen gaian, lehenagotik
zer dakien, adina...

•

Idazten ari den testua bera: idazten dena, hau da, aurreko arazoari ematen
zion erantzuna. Testuak, idatzi ahala, mugak ipintzen ditu, eta testua bera
testuinguruaren (komunikazio-egoeraren) parte izatera pasatzen da.

2. Iraupen handiko oroimenean (IHOn) idazleak bere bizitza osoan zehar
pilatutako jakintza guztiak gordeta ditu:
•
•
•

Gaiari eta irakurleriari buruzkoak.
Idazketa-planoei buruzkoak: ezagutza paralinguistikoak, grafofonikoak,
morfologiko-sintaktiko-semantikoak, eta testualak.
Alderdi grafikoari buruzkoak ere, hots, letren idazkera, letrak fisikoki nola
egin behar diren.

3. Idazketa-prozesua zenbait jardueraz osatzen da: planifikatzea, idaztea eta
berrikustea.
•

PLANIFIKATZEA. Idazleak, planifikatzean, zer idatzi nahi duen eta nola
idatzi nahi duen pentsatzen du. Hiru azpijarduera ditu:
 Ideiak sortu: idazleak oroimenean dituen informazioak erabiltzen ditu eta
idatz-ekintzaren une guztietan aktibatzen ditu helburu ezberdinez:
adjektibo egoki bat aurkitzeko, eskutitz baten egitura estandarra
aukeratzeko...
 Antolatu: oroimenetik sortzen zaizkion datuak sailkatzen ditu.
 Helburuak zehaztu: idazketa-prozesua zuzenduko duten helburuak
formulatuko ditu. Helburuak era bikoak izan daitezke:
o Prozedurazkoak: “lehenengoz eskema bat eginen dut..., modu
barregarrian hasi nahi nuke...”.
o Edukizkoak: “hauxe azalduko dut... egoera guztiak alderatuko
ditut...”.

Hiru azpijarduera horiek buruz edo euskarri idatzi baten bidez (zerrendak,
eskemak, mapa kontzeptualak) egin ohi dira.
•

IDAZTEA. Une honetan, sortutako ideiak diskurtso bihurtzen ditu idazleak,
testu ulergarri bihurtzen ditu. Prozesu honetan jakintza edo ezagutza asko
erabiltzen dira, bi mailatan banaturik:
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 Behe-mailakoak: erlazio grafofonikoak, hitzen banaketa edo ortografiaarauak.
 Goi-mailakoak: osagarri lexiko-sintaktikoak eta kohesio-elementuak.
•

BERRIKUSTEA. Idazleak idatzitakoa berriro irakurriko du osorik edo zatika.
Eta behar dituen atalak berridatziko ditu testua hobetzeko. Idatz-ekintza
osoan zehar berrikusketa asko egiten dira, amaierarako berrikusketa bakarra
utzi gabe. Berrikusketan hainbat elementu aztertzen dira: edukiak azaldu
diren, helburua bete den, irakurleek ulertuko ote duten beren jakintzaren
arabera, koherentea den, kohesioa duen, adierazpide linguistikoak egokiak
ote diren, estilo zuzena ote den, ortografia-akatsik duen...

4. Kontrol-mekanismoaren (monitorearen) bidez, aurreko hiru jarduerak noiz
erabili kontrolatzen dugu. Hari esker erabakitzen dugu, adibidez, zenbat denbora eskaini
sormen-lanari edo noiz moztu behar den idazketa berrikusketa egiteko.

16. Zer-nolako zailtasunak ditu ikasleak testu idatziak egiteko?
•

Kogniziozko gainkarga. Idazketa-prozesua nolakoa den aztertu eta gero, argi
dago idaztea oso prozesu konplexua dela. Izan ere, jarduera eta azpijarduera
asko burutu behar izaten ditu ikasleak idatzi bitartean, eta horrek batzuetan
“kogniziozko gainkarga” dakarkio ikasleari.

•

Idazteko estrategiarik ez izatea. Idazle trebeek, hainbat estrategia bereganatu
dituenez, idazketa-prozesua nahiko erraz egin dezake. Burutu beharreko
jarduera eta azpijarduera horiek automatizatu egin ditu, eta arazorik gabe
koordinatzen ditu. Ikasleek, berriz, idatzi bitartean arreta arlo bakan
batzuetan baino ez dute jartzen; ez dira gai jarduera eta azpijarduera horiek
guztiak abian jartzeko eta koordinatzeko. Eskuarki zeregin oinarrizkoetan
jartzen dute arreta: letren trazua egoki egitea, ortografia errespetatzea... Ez
dute gaitasunik horrez gain maila altuagoko zereginetan kontzentratzeko
(testuaren egitura orokorra planifikatzea, estilo egokia aukeratzea…).
Horrela, bada, ikasleek ez dakite idazketa-prozesuaren jarduera guztiak
erabiltzen eta koordinatzen. Oso normala da testua planifikatu barik idazten
hastea, eta esaldiak bata bestearen atzetik lotzen dituzte testu osoaren
ikuspegi globala izan gabe. Gainera, testua berriro irakurri eta zuzendu gabe
amaitutzat ematen dute.

•

Emaitzari erreparatu, prozesua baztertuz. Zoritxarrez Haur eta Lehen
Hezkuntzan irakasle askok arreta guztia azken emaitzan jartzen dute,
adibidez idazlanaren zuzentasunean, idazte-prozesua bera alde batera utzirik.
Ez luke horrela izan behar, inprobisazioari tokirik utzi barik, irakasleak parte
hartu behar du ikasleek idazlana egiten duten bitartean.
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17. Zein da ikasleen adinik egokiena irakurtzen eta idazten ikasten hasteko?
Ikasleen adin egokia zein izan den irakurtzen eta idazten ikasteko, behin eta
berriz planteatu dute teoria konduktistek eta asoziazionistek. Horien ustez, ezin zen
irakurtzen eta idazten ikasi zenbait gaitasun aldez aurretik bereganatu gabe. Hori dela
eta, haurrei hainbat froga egiten zieten ea prest zeuden alfabetatze-prozesuan hasteko,
eta, horren ondorioz, autore guztiak ez zetozen bat gaitasun horiek zeintzuk ziren
identifikatzen: motibazioa; arreta; oroimena; erritmoa; ulermena; hiztegiaren jakintza;
espazioaren eta denboraren kontzeptuak garatuak izatea; begiaren eta eskuaren arteko
koordinazioa; ikusmenaren eta entzumenaren garapena; ahozko mintzairaren garapena...
Aldez aurretik bete beharreko baldintza horien garrantzia ikertzeko, kontuan
hartu dira haurrek irakurketan eta idazketan zituzten zailtasunak eta, aldi berean,
baldintza horietariko baten garapen-maila. Baina estatistikoki ezin izan da erakutsi
halabeharrez bata bestearen ondorioa zenik, nahitaez. Gehienik ere, irakurketan eta
idazketan dituzten zailtasunekin batera baldintza horietariko baten gabezia agertu dela
ikusi izan da, baina, esan bezala, ondorioaren eta kausaren arteko erlazioa zein izan
zitekeen zehaztu gabe. Aldez aurretiko trebetasun horiek guztiak ondo datozkio
pertsonari bere garapenean, baina ez dira nahiko, ezta ezinbesteko ere, pertsona batek
irakurketan izan dezakeen arrakasta edo porrota neurtzeko.
Beste arazo bat irakurketaren kontzeptuaren ondorioa zen. Izan ere, irakurtzea
(edo idaztea) trebetasun periferikoen jarduna bada (ikusmena, entzumena, trebetasun
motoreak...), pentsatu beharko genuke trebetasun horiek garatzeak ezinbestekoak direla
irakurtzeko eta idazteko. Hala ere, irakurketan (edo idazketan) prozesu kognitiboek
parte hartzen dutela kontuan hartuz gero, aurrebaldintzen arazoak ez du horrenbesteko
garrantzirik. Izan ere, ikuspegi berri horrek ez ditu aldez aurretiko jakintza eta ikasketen
premia ukatzen, baizik ezinbestekoak eta espezifikoak direlako ustea.
Ildo horretatik irakurtzea eta idaztea kogniziozko egintza konplexuak dira, baina
ez dira ulertzea, arazoak ebaztea eta estrategiak garatzea eskatzen duten beste egintza
batzuk baino konplexuagoak. Hau da, pertsona batek irakurtzeko eta idazteko behar
duena da beste zenbait ekintza egiteko behar duen gauza bera (pentsatu, erabakiak hartu,
aztertu, inferitu, hitzaldi bat ulertu...). Horri guztiari gehituko genioke kode idatzia
kodifikatzen eta dekodifikatzen jakitea eta testu idatzia erabiltzen duten beste
pertsonekin harremanak izatea.
Bestalde, aldez aurretiko ustezko baldintza horiek irakurriz eta idatziz garatu
egiten dira. Horrengatik guztiagatik, Solék dioenez, testuak zelan ulertzen diren
azaltzeko bestelako elementuak kontuan hartu beharko genituzke: irakurketa gidatzen
duten helburuak eta irakurgaiari buruzko jakintza eta hipotesiak egitea, gero
egiaztatzeko. Horiek guztiak eta kodearen erabilera izanen lirateke irakurketaren eta
idazketaren benetako ezaugarriak.
Azkenik, konstruktibismoaren ikuspuntutik irakurtzen eta idazten hasteko
haurren heldutasunaz hitz egiteak ez du zentzu handirik. Hasteko, haurra ez dago bere
adin egokia noiz helduko zain, adibidez, bere izenaren letrez ohartzeko. Bigarrenez,
heldutasun kontzeptuak adierazten du une jakina heldu aurretik ezin dela ezer egin eta
une horren ostetik dena egiten ahal dela, eta hori ez dator bat Vigotskiren ideiarekin,
haren ustez garapena prozesu bat baita. Azkenik, heldutasunaz hitz egiten denean,
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haurraren garapenaz hitz egiten da, eta ez haurraren bizimoduaz, esperientziaz,
estimuluaz edo jarreraz. Eta horiek guztiek ere ikasketa baldintzatzen dute.

18. Irakurriz ikasten da irakurtzen eta idatziz ikasten da idazten?
Irakurtzean eta idaztean parte hartzen duten prozesu guztiak askoz hobeto landu
ahal izanen dira haurrekin, baldin eta ikasleak irakurketa eta idazketa erabiltzeko egoera
errealen aurrean jartzen baditugu. Izan ere, irakurtzean testu idatziak ematen duen
informazioaz gain, badira beste elementu garrantzitsu batzuk hura ulertzen laguntzen
digutenak: hala nola, gaiari buruzko aldez aurreko jakitateak eta irakurketaren bidez
lortu nahi diren helburuak. Hala, bada, ez diegu haurrei asko lagunduko mekanikoki
hitzak errekonozitzen edo silabak ahoskatzen bakarrik trebatzen baditugu, kontuan hartu
gabe irakurketaren helburuak edo aurretiko jakintzak aktibatzeko eta hipotesiak egiteko
estrategiak.
Irakurtzen ikasteko, irakurri behar den egoera errealen aurrean jarri behar dugu
ikaslea. Ikaslearen jakin-mina edo harengan beste beharrizan bat sortzen denean egoera
hori aprobetxatzen saiatu behar dugu. Benetako helburu bat dagoenean, haurra
irakurketa erabiltzera bultzatzeko aprobetxatu behar dugu.
Testu bat idazten denean, hizkuntza idatziaren alde formalak zein funtzionalak
edo instrumentalak jartzen dira martxan. Horregatik, testu bat idaztean, idaztearen
mekanika bera lantzeaz gain (kodifikazioa eta letren trazu zuzena egitea) beste
estrategia batzuk landu ohi ditugu: testua planifikatzeko estrategiak edo zuzenketaestrategiak. Azken horiek nekez garatuko ditu ikasleak, baldin eta idatzi behar duenaren
helburua letren trazatuan trebatzea edo zenbait konbentzio ikastea baino ez bada.
Horregatik, testu bat produzitzeko estrategiak bakarrik garatuko dira testuak benetan
erabilera erreala duenean; alegia, helburu jakin baten arabera testua produzitzeko
beharra sorrarazten bazaie haurrei.
Horrengatik guztiagatik, irakurtzen irakurriz eta idazten idatziz ikasten bada,
irakurtzea eta idaztea beharrezko duten egoerak aurkeztu behar zaizkie haurrei. Eskolan
irakasleari dagokio hizkuntza idatzia erabiltzeko egoera askotarikoak aurkeztea,
antolatzea eta erraztea, haurrentzat ikasteko esperientziak izan daitezen. Irakaslearen
lana guztiz beharrezkoa da esperientzia esanguratsuak eta funtzionalak eta elkarlana
behar duten testuinguruak eskaintzeko eta haur bakoitzaren aurrerapena errazteko.

19. Zer hartu behar da kontuan hizkuntza idatziaren irakaskuntzan?
Askotan alde handia dago eskolan hizkuntza idatziaz irakasten zaienaren eta
jendartean (inguruan) ikusten dutenaren artean. Eskolan teknika hutsa irakasten zaie, eta
inguruan hizkuntza idatzia etengabe erabiltzen den komunikazio-sistema da. Haurrak
hizkuntza idatziaz inguratuta daude; etengabe ikusten dituzte helduak hizkuntza idatzia
erabiltzen, edozein dela etxeko giroa, klase soziala... Izan ere, egungo jendartean
idatziak nonahi agertzen dira: supermerkatuetako informazioa eta eskaintzak,
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bankuetako laburpenak, etxetresna elektrikoak erabiltzeko argibideak, postontziko
propaganda, kaleko afixak, eskelak, egunkariak, aldizkariak...
Haurrek, beraz, ikusten dituzte inguruko helduak hizkuntza idatziaren bitartez
komunikatzen; eskolara iritsi baino lehen konprobatu ahal izan dute hizkuntza idatziak
komunikatzeko balio duela, funtzio bat duela jendartean. Baina ideia bera transmititzen
al diegu irakasleok eskolara iristen direnean? Egiten ditugun jarduerek argi uzten diote
haurrari zertarako balio duen hizkuntza idatziak? Balio al diote haurrari jarduera horiek
konturatzeko hizkuntza idatziaren bitartez komunikatu egiten garela eguneroko
bizimoduan?
Gaurko jendartea oso konplexua denez, hizkuntza idatzia modu anitzetan
erabiltzen du. Beraz, ezinezkoa da zerrenda bakarrean biltzea hizkuntza idatziak gaur
egun betetzen dituen funtzio eta aukera guztiak. Hala ere, Tolchinsky-k hiru multzotan
banatzen ditu hizkuntza idatziaren erabilerak:
•

Erabilera praktikoa: bizimodu autonomoa izateko baliabidetzat hartzen dira
irakurketa eta idazketa, erabilera horrek bere baitan hartzen baititu
eguneroko bizitzarako behar ditugun erabilera guztiak (inprimakiak betetzea,
kutxazain automatikoa erabiltzea, garraio publikoa erabiltzea, eta abar).

•

Erabilera zientifikoa: nork bere jakintza-maila handitzeko eta informazio
berria eskuratzeko irakurketa eta idazketa erabiltzen duenean. Irakurketaren
eta idazketaren erabilera zientifikoak boterea ematen dio erabiltzaileari
(errealitate anitzen ezagutzak ematen duen boterea, hain zuzen). Irakurriz ez
ezik idatziz ere jakintza-maila handitzen da, idazketaren bidez jendeak
informazioa aztertu eta prozesatu behar baitu, aurretiko jakintzak eraldatuz.

•

Erabilera literarioa eta ludikoa: edertasun literarioa aintzat hartzen du,
hizkuntzaren alde erretorikoa, poetikoa eta estetikoa lantzen dituelako.

Hizkuntza idatziaren hiru erabilera horiek erakusten dute eskolak nola antolatu.
Izan ere, hizkuntza idatziaren erabilerak edukiak aukeratzen, antolatzen eta
planifikatzen laguntzen du, eta, gainera, hizkuntza idatzia sistema gisa ulertzen
laguntzen du. Hizkuntza idatzia testuinguru errealetan, asmo komunikatiboekin eta ezfikziozkoekin erabiltzen bada, aukera asko sortzen dira hartaz hausnartzeko eta
hizkuntzari buruzko jakintza handitzeko. Eta horrek erabilera bera hobetzen laguntzen
du. Laburki, ikastalde bakoitzaren beharrizanen arabera, haur bakoitza, hizkuntza
idatzia erabili ahala, hizkuntza-sistemarantz hurbilduko da.

20. Zerk erraztu dezake irakurtze-idaztearen irakaskuntza?
Diez de Ulzurrunek (1999) eta Ruiz Bikandik (2004), besteak beste, orientabide
didaktiko orokor hauek ematen dituzte, baina edozein kasutan talde bakoitzaren
ezaugarrien arabera moldatu beharko lirateke.
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1. Ikasleak parte hartzera bultzatu. Haurrek nabaritu behar dute haiek direla
ikasketa-prozesuaren protagonistak. Ez da ona eta egokia haurrei den-dena
eginda eskaintzea, horrek jarrera geldoak izatera bultzatzen baititu.
2. Ikasleen aurretiko jakintzak kontuan hartu. Eskolara sartu aurretik hasten da
haurra irakurketaz eta idazketaz interesatzen, idazkiak beti ageri baitira gure
inguru sozial eta fisikoan (kalean, etxean, lagunen artean...). Eta irakaslearen
lanari esker ikasleak aukera eduki beharko luke dakiena erakusteko.
3. Ebaluatzeko irizpideak eta helburuak ikasleekin adostu.
4. Landuko den gaiaren berri ikasleei aldez aurretik eman. Edozein hizkuntzaaktibitatek badu bere helburua, eta irakasleak horren berri eman behar du.
Adibidez, zertaz idatziko den adierazi eta zer den idazki horrekin lortu nahi
dena.
5. Ikasleen motibazioa eta nahiak kontuan hartu.
6. Irakurketaren eta idazketaren ikaskuntza esanguratsua eta funtzionala bilatu.
Irakurketa eta idazketa lantzeko jarduerek egoera errealetatik ahalik eta hurbilen
egon behar dute, haurrek uneoro egiten dutenak zentzua duela jakin dezaten.
7. Ikasleak dakienaren eta eduki berriaren arteko erlazioak etengabe ezarri
(GHE). Ikasketa berri bati esanahia ezartzen diogu lehendik dakigunaren
gainean. Ikasi behar dugun hizkuntzaren edukia beste ezerekin erlazionatzen ez
badugu, oroimenera jo behar dugu. Horregatik oso garrantzitsua da ikasleei
aurkezten zaizkien irakurketa eta idazketa lantzeko jarduerak ikasleengandik
albait hurbilen egotea.
8. Haurren arteko elkarrekintza erraztu. Ikasleen arteko informazio trukaketa
ahalbidetu behar da. Zentzua duten idatz- eta irakur-ekintzak planteatu, eta
ikasleen arteko lankidetza erraztu: talde handian, talde txikietan, binaka,
bakarka.
9. Ikasleak ebaluatu, bakoitzaren ahaleginak kontuan hartuz. Ebaluazioan ikasleen
parte hartzea erraztu.
10. Sintesiguneak sortu. Ikasleei lagundu behar diegu beren aurrerapenak ikusten.
Horretarako ona da beren hasierako lanak eta azkenak konparatzea, aldaketak
ikus ditzaten. Ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluazioa prozesu beraren hiru atal
direla kontuan harturik, prozesu hori hausnartzeko une eta gune egokiak bilatu
behar dira. Hiru gune proposatzen ditugu:
•
•
•

Talde biribila. Irakurketa- edo idazketa-saio baten ondoren ikasle guztiekin
biltzea egindako lana aztertzeko.
Behaketa. Ikasleen maila eta estrategiak aztertzeko. Adibidez, ikasle batek
besteei nola laguntzen dien jakiteko.
Zuzenketa. Aukeratu behar da une egokia zuzenketa egiteko. Adibidez,
ikasleak berak ondo egin duen edo hitz bat nola idazten den galdetzen
duenean. Hau da, ikasle bakoitzari egokitutako zuzenketa. Taldean egindako
zuzenketak ere baliagarriak dira. Adibidez, arbelean egiten dena,
ikastaldearen batez besteko maila islatzen duen testu bat harturik,
ikastaldearen mailarik altueneraino zuzendu arte (ikasleek zer zuzendu
topatzen ez duten arte). Taldeko zuzenketak egitean ikasleek erabiltzen
dituzten estrategia ezberdinak agerian geratzen dira.

11. Akatsez baliatu. Ereduak eskaini, baina ikasleen erantzunak ez ditugu akats eta
erroretzat hartu behar, baizik jakintzarantz zuzentzen eta hurbiltzen diren unetzat
baizik. Gogoratu behar dugu helburua ez dela erantzuna bete-betean ikasleek
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ematea, baizik eta ikasleei pentsaraztea. Adibidez, holakoak galdetuta: “Zuk zer
jarriko zenuke? Zergatik? Eta hemen zer dago idatzita? Nolatan dakizu hori?
Zelan jakin ahal dugu ondo edo txarto egiten ari garen? Nori galdetu ahal
diogu?...”
12. Haurraren ama hizkuntza eta berezitasun kulturalak balioetsi eta ulertzen
saiatu.
13. Betiere elkarren arteko ulermena ziurtatu, ikasleak hizkuntza modu guztietan
erabiltzera bultzatuko dituzten estrategiak erabiliz.
14. Zereginak planifikatu, hizkuntza-formen inguruan arreta periferikoa eta arreta
fokatua eskatzen duten zereginak txandatuz.
15. Ikasleei teknika eta tresna egokiak eskaini beren hizkuntza-arazoez gero eta
kontzienteago izan daitezen, horien irtenbidea gero eta era autonomoagoan har
dezaten beren gain.
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6.

BIGARREN HIZKUNTZAREN I(RA)KASKUNTZA

AURKEZPENA
Hizkuntzaren baitan alde bi bereizten ditugu: batetik, sistema eta, bestetik,
komunikazioa. Hortaz, pentsa daiteke komunikazioan erabiltzen den halako entitate bat
dela hizkuntza, eta gauza bat dela hizkuntza (sistema) eta bestea erabilera. Bi
elementuak elkarri loturik daude, beraz, eta hizkuntza komunikaziorako sistema dela
esan daiteke; zehazkiago, testuinguru sozialetan komunikaziorako erabiltzen den
sistema.
Ikuspegi horren arabera, hizkuntza ikastea ez da esaldi zuzenak sortzen jakitea
soilik; esaldi horiek komunikazio-egintzetan zelan erabili jakitea ere bada, elkarrekin
komunikatzea. Hizkuntza erabiltzeko gaitasunari erreparatzea, bada, gaitasun
komunikatiboa erreferentzia puntu nagusitzat hartzea da.
Hizkuntzaren ikuspegi hori planteamendu komunikatiboaren barruan kokatzen
da. Planteamendu hori azken urteotan hizkuntzalaritzan gertatu den fenomeno
unibertsala da. Jakintza mota askotariko emaitza teoriko eta praktikoen bilgune izaki, ez
dago halako metodo zehatz bati lotua. Zabala da planteamendu komunikatiboaren
kontzeptua. Eta, nahiz eta hizkuntzaren irakaskuntza komunikatiboa bigarren
hizkuntzaren jabekuntzari buruzko ikerketek bereziki sortua izan ez, bigarren
hizkuntzaren jabekuntzaren ikerketek euskarri eta ekarpen handiak eman dizkiote
irakaskuntza komunikatiboari.
Aspaldi ez dela, hizkuntzak irakasten ziren beste ikasgaiak irakasten ziren
bezala. Gaur egun, berriz, hizkuntzak ikasi egiten dira, eta, eduki batzuk jaso beharrean,
ikasleak gaitasun batzuk garatzen saiatzen dira beste batzuekin komunikatzeko eta
harremanetan jartzeko. Irakaskuntzaren eta ikaskuntzaren arteko ezberdintasunak ez du
azalpen beharrik: lehena irakasleak garatzen du, eta bigarrena ikasleak. Ildo horretatik,
bigarren hizkuntzaren ikasprozesua, beste ikaskuntza batzuekin alderatuz, prozesu
berezi samarra da: maila edo une batzuetatik beste batzuetara igarotzen da, eta horietan
ikasleak bigarren hizkuntza eraikitzen du modu globalean. Eraikitze-prozesu horretan,
ikasleak, ekoizpenaren bidez, bere tarteko hizkuntzaren egoera islatzen du. Tarteko
hizkuntza hori etengabe hazten eta aldatzen ari den sistema linguistikoa da berez.
Hizkuntzaren ikaskuntzak, hortaz, ez daroa halako prozesu lineala. Ikasleak ez
ditu aurkezten zaizkion item linguistikoak bata bestearen atzean lotzen. Aitzitik, une
bakoitzean irakasten edo aurkezten zaionetik, une horretan asimilatu eta “erantsi” ahal
dituen elementuak baino ez ditu aukeratzen bere sistema linguistikoan –tarteko
hizkuntzan– sartzeko, eta hura abian jartzen da ekoizpen espontaneoan.
Orain arteko ikasgelako metodo eta teknikei buruzko literatura gehienak
irakaskuntzaren ekintzan jarri du arreta, ikaskuntza irakaslearen ekintzen isla zuzena
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besterik izanen ez balitz bezala. “Ikastea”, batez ere, ikasgelako aktore garrantzitsuenak,
irakasleak, ematen dituen estimulu eta irakaspenen aurrean erreakzionatzea izan da.
Gaur egun, hizkuntzak ikasi egiten dira, eta zeregin horretan dabilenak bere indar
guztiak erabiliko ditu hizkuntza hori komunikazio eta interakzio gisa baliatzeko.
Hori horrela, kontuan hartu behar genuke ikasprozesuan inplikaturiko agenteak
bi direla, nahiz tradizioz batek —irakasleak— lehentasuna eta nagusitasuna izan eta
ikaslea bigarren mailan geratu. Honako baieztapen hauetan islatzen da ikuspegi-aldaketa
hori:
•
•
•

Irakaskuntzaren zeregin nagusia ikasleak ikastea da, haren ikasprozesuan
protagonismo nagusia izanda.
Irakaslea ez da prozesuaren muina, ezta protagonista nagusia ere.
Ikasprozesua gerta dadin, irakasleak bitartekari-lana eginen du.

Kultura aldatzeak ikasle eta irakasleen rol-aldaketa ekarriko du ezinbestean.
Ikasleak bere ikasprozesuaren arduraz jabetu eta erabakiak hartu beharko dituen
bitartean, irakaslearen rola aholkulari eta gidaria izatea izanen da. Rol-aldaketa horren
ondorioz, ikasleak autonomizatze-prozesua izanen du.
Bigarren hizkuntzaren jabekuntzari buruz egin diren ikerketek asko aberastu
dituzte gertatzen diren prozesuak eta prozesu hauetan eragina duten faktoreei buruzko
ulermena ere. Baina oraindik gure ezagutzan hutsune eta muga izugarriak daude, eta
ikerketek behin betiko errezetarik eskaini ezin badigute ere, puntuotan adostasuna topa
daiteke:
•
•
•
•
•
•

Edukiak irakasleak aurkeztu ordez, ikasleei aukera eman behar zaie testuen
azpian dautzan ereduak aurkitzeko.
Gogoan hartu behar da oso ikasle aurreratuek ere zailtasunak izaten dituztela
zenbait arlotan.
Ikasleak lehendik ustez bazekien zerbaitetan erroreak egiten baditu, horrek
beharbada beste arlo batean aurrerapena eta ikaslearen sistemaren
berregituraketa adieraz litzake.
Irakasleok beti ez dakigu zehatz-mehatz ikasleek zein errore mota egiten
duten.
Ikasle batzuek egitura batzuk eskuratzen dituzte azalpen espliziturik eman
gabe, eta beste batzuk, berriz, ez. Hots, nork bere ikasprozesua daroa.
Merezi du ohartaraztea ia ezinezkoa dela beti hizkuntza irakaskuntzaren
planteamendu bat beste bat baino hobea dela frogatzea.

GLOSARIOA
Ama-hizkuntza: (en) mother tongue, native language; (fr) langue maternelle; (es)
lengua materna.

6. Bigarren hizkuntzaren i(ra)kaskuntza

Haurtzaroan, modu naturalean eskuratutako hizkuntza da; hots, eskolako ikasketarik
gabe eta familiaren eta hiztun-komunitatearen eraginaren bitartez. Jatorrizko hiztunak
dira beren ama-hizkuntza erabiltzen dutenak.
Atzerriko hizkuntza: (en) foreign language; (fr) langue étrangère; (es) lengua
extranjera.
Hizkuntza arrotza. Eskuarki, erreferentziazko hiztuna bizi den herrialdearen mugetatik
kanpo hitz egiten diren hizkuntzetako bakoitza edo, zehazkiago, hiztun horrek
erkidegoan kanpokoekin komunikatzeko ikasten duen hizkuntza.
Bigarren hizkuntza (H2): (en) second language (L2); (fr) langue seconde, deuxième
langue (L2); (es) segunda lengua (L2).
Hiztunaren ikuspuntuaren arabera, kronologikoki bigarrenik bereganatzen den
hizkuntzari ematen zaion izena da. Sarritan bigarren hizkuntza hiztunak ikasi ohi du
bere jatorrizko hizkuntzak duen eremuan. Era berean, adierazkortasunari dagokionez,
bigarren maila batera igaro den hizkuntza ere izan daiteke, nahiz eta kronologikoki
bereganatzen den lehena izan.
Drill: (en) drill; (fr) drill; (es) drill.
Hizkuntza-irakaskuntzan soinuak edo perpaus-ereduak praktikatzeko sarritan erabiltzen
den teknika, errepikapen gidatuan datzana. Bi atal izan ohi ditu drill batek: a) irakasleak
hitz edo perpaus bat esaten du eragingarri gisa; eta b) ikasleek zenbait erantzun ematen
diote irakasleari, esaldi zatiak errepikatuz, ordezkatuz edo eraldatuz.
Eklektizismo: (en) eclecticism; (fr) éclecticisme; (es) eclecticismo.
Kontrako teoriak elkartzen ahalegintzen den doktrina, dituzten osagaiak aztertu eta
sistema sendoago nahiz ulergarriago bat osatzea helburua duena. Hizkuntzairakaskuntzako joera bat, nahiago duena hizkuntza-irakaskuntzako metodo
desberdinetatik bakoitzak duen erabilgarriena edo eraginkorrena hartu metodo bakar
bati edo teknika jakin batzuei atxiki baino.
Errore: (en) error; (fr) erreur; (es) error.
Jatorrizko hiztun batek txartzat emanen lukeen hizkuntza-erabilera. Konpetentzia
ezagatik egiten diren erroreak eta performantzia-errore hutsak diren hutsegiteak bereizi
egin behar dira, zeren bigarren motakoak zuzendu ditzake ikasleak bere kabuz, baina
lehen motakoak ez.
Estrategia: (en) strategy; (fr) stratégie; (es) estrategia.
Ikasleak erabiltzen duen baliabidea edo mekanismoa helburu jakin bat lortzearren.
Hizkuntzaren ikasleek hizkuntza ikastean eta erabiltzean maneiatzen dituzten prozesu
kontziente nahiz inkontzienteak dira.
Funtzio: (en) function; (fr) fonction; (es) función.
Hiztun batek berbaldiaren bidez lortu nahi duen komunikazio-xedea. Beste askoren
artean hauexek dira ohiko funtzio batzuk: zerbait eskatzea, barkamena eskatzea,
eskaintzea edo eskerrak ematea. Hizkuntzaren funtzioak ez dira ezagutzen perpausen
egitura gramatikala aztertuta soilik. Izan ere, itxuraz galdera bat dena, adibidez:
“Faborez, utziko al duzu idazmakina hori bakean?” agindu bat da edo ukatzeko era bat
izan daiteke.
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Glotodidaktika: hizkuntzen irakaskuntza; (en) language teaching; (fr) didactique des
langues, enseignement des langues, glottodidactique; (es) glotodidáctica, enseñanza de
idiomas.
Hizkuntzen irakaskuntzaz arduratzen den jakintzagaia. Hizkuntza berriak ikasteko egin
behar diren urratsen berri eta aplikatu behar diren teknika eta ariketen berri
glotodidaktikak ematen digu. Ez dago puntu horiei buruzko akordiorik, joera desberdin
asko baitago, eta, horren ondorioz, metodo mota ugari.
Hizkuntza arteko errore: (en) interlingual error, interlinguistic error; (fr) erreur
interlinguistique, erreur interlinguale; (es) error interlingüístico.
Ukipen-egoeran dauden hizkuntzetan egiten den errore mota da. Adibidez, ikaslearen
lehen hizkuntzako erregela edo esamolde bat ikasten ari den bigarren hizkuntzan
aplikatzeak dakarren desegokitasuna.
Hizkuntza barneko errore: (en) intralingual error; (fr) erreur intralinguale; (es) error
intralingual.
Bigarren hizkuntza bere termino propioetan ikasleak prozesatzen ari direnean egiten
dituzten errakuntzak dira.
Hizkuntza-interferentzia: (en) linguistic interferente; (fr) interférence linguistique;
(es) interferencia lingüística.
Hizkuntzalaritzaren eskola guztiek, zuzenki edo zeharbidez, aztertu dute fenomeno hau,
baina modu desberdinetan. Hitzak berak, bestalde, ez du ikerlan guztietan adiera
bakarra; zeren eta zenbait aldiz, beste hizkuntza baten eraginaz gertatzen diren
nolanahiko aldaketak, hizkuntza-interferentziatzat hartu ohi baitira; baina beste
batzuetan, berriz, aldaketa horietako batzuk bakarrik aitortzen dira halakotzat. Eskuarki,
hizkuntza-ukipenaren ondorioz, hizkuntza bateko elementu linguistiko (fonetiko,
morfosintaktiko edo lexiko) bat beste hizkuntzan ezartzen denean, hizkuntza horrek
berezkoa duena bazterturik, “hizkuntza-interferentzia”z hitz egiten da; baina beste
batzuetan, “hizkuntza-mailegua”z eta “hizkuntza-integrazioa”z hitz egiten da.
Hizkuntza-jarrera: linguistic attitudes (en) ; (fr) attitudes linguistiques; (es) actitud
lingüística.
Hizkuntza batekiko edo hizkuntza horren hiztunekiko sentimendu positiboak nahiz
negatiboak.
Hutsegite: (en) mistake; (fr) faute; (es) falta.
Ikasleak performantzia ezaz (eta ez konpetentzia ezaz) egiten duen hizkuntzaarauarekiko saihestea. Ikasleak, ez jakiteagatik egiten dituen erroreekin gertatu ez
bezala, bere kabuz zuzendu ditzake hutsegite hauek.
Ikuspegi: (en) approach; (fr) approche; (es) enfoque, planteamiento.
Oinarri teoriko eta metodologiko batzuetatik abiatuta, hizkuntzak ikasteko eta
irakasteko eraketa orokorra. Ikuspegiak ez du ikasgelako jokamolde jakin bat
baldintzatzen, eta ikuspegi bera egon daiteke metodo baten baino gehiagoren oinarrian.
Era askotakoak izan daitezke, hala nola behaviorista, kognitiboa, estrukturala,
komunikatiboa edo naturala.
Input: (en) input; (fr) entrée, input; (es) input.
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Ikasle batek ikasten ari den hizkuntzatik jasotzen dituen datuak, ahozkoak zein
idatzizkoak izan daitezke.
Intake: (en) intake; (fr) intake; (es) intake.
Ikasleak inputetik atxikitzen eta bereganatzen dituen datuak beste egoera batzuetan
berriro erabiltzeko. Aipatu intake hori prozesatzen eta egituratzen du ikasleak, bere
ezagutzaren eta gaitasunaren arabera.
Lehen hizkuntza (1H): (en) first language (L1); (fr) première langue (L1); (es)
primera lengua (L1).
Ama-hizkuntza edo jatorrizko hizkuntza bezala, hiztun batek haurtzaroan ikasten duen
lehenengo hizkuntza (edo hizkuntzak), gero erabiltzen jarraitu duena.
Nozio: (en) notion; (fr) notion; (es) noción.
Esanahiaren sailkapen-kategoria da. Komunikatzeko erabiltzen ditugun esanahi eta
kontzeptuetako bakoitza: denbora, kopurua, iraupena, kokapena, neurria, ondorioa eta
abar.
Output: (en) output; (fr) output, sortie; (es) output.
Hizkuntza ikasleak ahoz zein idatziz ekoizten duena.
Tarteko hizkuntza: (en) interlanguage; (fr) interlangue; (es) interlengua.
Bigarren hizkuntzako edo atzerriko hizkuntzako ikaslea, hizkuntza hori sakondu eta
ikasi ahala, eraikitzen ari den hizkuntza-aldaera. Aldaera horiek ez dira ikaslearen amahizkuntza (lehen hizkuntza) eta xede-hizkuntza (bigarren hizkuntza) bezalakoak. Baina
tarteko hizkuntza eraikitzeko ikasleak honako jakintza hauek erabiltzen ditu: bere lehen
hizkuntzan edo beste hizkuntza batzuetan dagoeneko dituen jakintzak, bestelako
ezagutza orokorrak eta xede-hizkuntzan eskaintzen zaizkion datuak.
Transferentzia: (en) transfer; (fr) transfert; (es) transferencia.
Horrela deitzen zaio bigarren hizkuntza (2H) bat ikasteko lehen hizkuntzari (1H)
buruzko jakintzak erabiltzen direnean gertatzen den prozesuari. Transferentzia positiboa
da, lehen hizkuntzatik transferitzen den eredua bigarren hizkuntzarena bezalakoa bada.
Aitzitik, transferentzia negatiboa izanen da, eredua bigarren hizkuntzarena bezalakoa ez
bada; horrelako kasuetan, lehen hizkuntzak eragindako erroreak agertuko dira.

GALDETEGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gauza bera da hizkuntza bat eskuratzea eta ikastea?
Nolakoa da ikasprozesua bigarren hizkuntzen jabekuntzan?
Zer funtzio betetzen du input ulergarriak bigarren hizkuntzaren
irakaskuntzan?
Nolakoa izan behar du inputak eraginkorra izan dadin?
Zer da intakea?
Zer funtzio betetzen du outputak bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan?
Nola laguntzen dio outputak ikasleari hizkuntzaren jabekuntzan?
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zer da ikasle baten tarteko hizkuntza?
Zeintzuk dira tarteko hizkuntzaren ezaugarriak?
Zertan oinarritzen dira hizkuntza-ikaslearen hipotesiak?
Zerk eragiten ditu erroreak ikaslearengan?
Hizkuntzaren errore guztiek garrantzi bera dute?
Zein da feedbackaren eragina ikasleen erroreen zuzenketan?
Zer-nolako erroreak eta hutsegiteak egiten ditu hizkuntza-ikasleak?
Nola laguntzen ahal zaio ikasleari erroreak zuzentzen?
Zer estrategia erabiltzen ditu bigarren hizkuntzako ikasleak?
Zein da motibazioaren zeregina hizkuntzen jabekuntzan?
Zein da hizkuntzak irakasteko metodorik onena?
Zer hartu behar dugu kontuan 2Hren irakaskuntzan?
Zein hizkuntza erabili behar da 2Hko eskoletan?

1. Gauza bera da hizkuntza bat eskuratzea eta ikastea?
Hizkuntzaren ikaskuntzaren eta jabekuntzaren arteko bereizketa da azken
urteotan bigarren hizkuntzen irakaskuntzan egindako ikerketek garatutako kontzepturik
interesgarri eta onuragarrienetako bat. Bereizketa hori Krashen-ek (1985) egin zuen,
terminologia hau erabiliz:
•
•

Jabekuntza: hizkuntza asimilazioaren bidez ikasten da egoera natural eta
komunikatiboetan. Haur batek lehenengo hizkuntzaz jabetzeko egiten duen
prozesuaren antzekoa litzateke.
Ikaskuntza: arau gramatikalen ezagutza kontzienteaz gauzatzen da, egitura
gramatikalak aurkeztuz eta landuz ikasten denean, adibidez.

Krashenen ustetan, jabekuntzaren bidez baino ezin dugu hizkuntza erabili eta
ikaskuntzak egiten duena zera da: muga askorekin, esan edo idatzitakoa kontrolatu eta
zuzendu; monitoreak funtziona dezan lagundu besterik ezin dezake egin. Hau da,
ikasleak ikaskuntzaren bidez ikasitako araua aplikatuko du, baldin eta, monitorea
erabiliz, hiru baldintza hauek betetzen baditu: denbora izatea, esaldian kontzentratzea
eta araua ezagutzea. Krashenek irudikaturiko monitorea, hortaz, ikaslearen barnesistemaren atala da, ikaslearen beraren ekoizpena kontzienteki ikuskatu eta aldian behin
formaz aldatzen duena.
Krashenen arabera, jabekuntza ikaskuntza baino prozesu garrantzitsuagoa da.
Are gehiago, Piageten garapen kognitiboari buruzko teorietan oinarriturik, ikasketak
aztertzeko eta arrazionalizatzeko helduen joerak hizkuntzak barneratzeko mekanismo
naturalak eragotz ditzake zenbait kasutan (Cortes Moreno, 2002).
Gaur egun, berriz, Ellis-en (1994) lanari esker, badakigu ikaskuntzaren eta
jabekuntzaren artean harremana dagoela, ez direla elkarrekin lotu gabeko prozesuak, eta
ikaskuntzak eragina izan dezakeela jabekuntzan. Mutur bateko jabekuntza-prozesu
inkontzienteen eta besteko ikaskuntza-forma kontzienteen artean, seguruenik,
errealistagoa da continuum bat dagoela pentsatzea. Continuum horretan prozesu
kontziente eta inkontzienteak maila desberdinetan nahasiak daude. Adibidez, ikaskuntza
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oso baliagarria izan daiteke ikaslearentzat input ulergarrian itemak aukeratzeko eta
sailkatzeko, eta horrek jabekuntza azkartu eginen luke. Horrek esan nahi du ikasleak ez
duela denbora galtzen ikasgelan hizkuntza ohartuki erabiltzen duenean eta horrek
lagundu diezaiokeela hizkuntzaz jabetzen.

2. Nolakoa da ikasprozesua bigarren hizkuntzen jabekuntzan?
Hizkuntzaren jabekuntza ez da lineala edo metakorra, eta formaren bat
praktikatu izanak ez du esan nahi forma hori ikasleak betiko eskuratu duenik. Ikasleek
ahaztu egiten dituzte aurrez barneratuak omen zituzten eta maiz praktikatuak zituzten
formak eta egiturak. Ikertzaile batzuek “U erako garapena” aipatu izan dute. Irudi
horrek ikasleen zuzentasunaren errepresentazio grafikoa ematen du. Goitik hasten da,
edo goi-mailara heltzen da; gero, behera egiten du aldi batez, ondoren zuzentasun-maila
altuagoak lortzeko berriro.
Hainbat azalpen dago horretarako. Ikasleei forma bakar edo gutxi batzuk
ikasteko eta praktikatzeko aurkeztu ondoren, forma berriekin topo egitean kontua ez da
aurrekoei eranstea soilik. Badirudi forma berriek sistema osoaren berregituraketa
eragiten dutela. Horrelako berregituraketa ikasgelaz kanpoko jabekuntzatestuinguruetan ere gertatzen da, baita lehen hizkuntzaren jabekuntzan ere. Hizkuntza
sistema hierarkiko konplexua delako gertatzen da, eta horren osagaiek era ez-linealean
eragiten diote elkarri.

3. Zer funtzio betetzen du input ulergarriak bigarren hizkuntzaren
irakaskuntzan?
Krashenen lanetik (1985) onartutako beste printzipio bat input ulergarriarena da.
Autore horren arabera, ikasleak bigarren hizkuntzaz jabetzeko nahikoa du input
ulergarria izatea; hots, hizkuntzak mezuak ulertuz ikasten direla.
Bigarren hizkuntzen jabekuntzaren gaineko ikerketen ekarpenek inputaren
garrantzia azpimarratzen dute. Egun onartuta dago input ulergarria funtsezko baldintza
dela hizkuntza ikasteko (baina ez nahikoa). Ikasleari aurkeztuko zaion inputak garrantzi
handia du, inputik gabe ikasleak ezin baitu ezer eskuratu, ikasleak inputaren gainean
egiten baititu bere hipotesiak. Entzun eta irakurriko duten guztia dago input horren
barnean. Jakinaren gainean edo oharkabean gerta daiteke prozesu hori. Horrek esanahia
atzematea eskatzen du eta besteek adierazi nahi dutena adierazteko erabiltzen dituzten
esamoldeei behatzea. Eta horrek eramanen ditu ikasleak testuinguru partikularretan
erabili ohi diren hizkuntza-zatiei erreparatzera. Esamolde bereziak isolatzea, zer esan
nahi duten aurkitzea eta zelan erabili ohartzea eskatzen zaie hor. Ikasleek ezaugarri
horiei erreparatu, eta haiek prozesatu eta ulertuz gero baino ez dira bilakatuko horiek
guztiak beraren barneko hizkuntza-sistemaren parte.
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4. Nolakoa izan behar du inputak eraginkorra izan dadin?
Inputak ugaria eta ulergarria behar du izan, eta bai motibagarria eta lanerako
sustagarria ere. Hasteko, bada, irakasleok inputaren kantitatea eta kalitatea bermatu
behar ditugu.
•
•

•

Inputaren kantitatea. Ikasleari era guztietako inputa eskaini behar zaio. Garai
batean gehienbat idatzizkoa izaten bazen, egun input ugari eta desberdinari
egin behar zaio leku.
Inputaren kalitatea. Krasheni jarraituz, input ulergarria funtsezko baldintza
da hizkuntza ikasteko. Haren ustez, hizkuntzak mezuak ulertuz ikasten dira;
hots, ikasleak nahikoa du input ulergarria izatea bigarren hizkuntza eskuratu
dezan. Ikasleak prozesuan aurrera egin dezan, baina, inputak ikaslearen
mailatik gertu egon behar du. Hau da, une jakin batean duen tarteko
hizkuntzaren maila (i deitu zuena) baino apurtxo bat zailagoa (i+1) izan
beharko luke inputak, eskuratzeko dagoen hurrengo egitura sorta biltzen
duen mailakoa, hain zuzen. Ahozkoen kasuan, erritmoa eta ahoskera ere
kontuan hartzeko aldagarriak dira. Kontuan izan behar dugu testuinguruaren
laguntzaz umeak ulertzen duela bere maila baino goragoko egiturak dituen
diskurtsoa.
Input motibagarria. Ikasleek ez dute input guztia barneratzen, horren zati bat
baino ez, eta barneratze horretan norbanakoaren aldagairen batek eragiten
du. Izan ere, epe berean input bera jaso duten ikasleek gaitasun-maila
desberdinak erakusten dituzte. Krashenen teoriarekin jarraituz, badirudi
iragazki bat dugula, ohartu gabe eragin selektiboa duena eta input guztia
pasatzen uzten ez duena. Iragazki afektiboa deitzen dio, edo zerbait
hobetzeko edo eskuratzeko motibazio falta. Komeniko litzateke, beraz,
ikasleari aurkezten zaion inputa ikaslearen interesetatik hurbil egotea eta
lanerako sustagarri izatea, motibazioak iragazki afektiboan eragina baitu.

Beraz, irakasleak eskaintzen duen inputa, ulergarria izan dadin, benetakoa
aukeratzen saiatu beharko du (jabekuntzaren berezko ordena izanen duena, eta ez
irakaslearen syllabus gramatikalaren egiturena).

5. Zer da intakea?
Ikasleak ez du bereganatzen jasotzen duen input ulergarri guztia. Arreta input
ulergarriaren zati batzuetara bideratzen du, eta, horren ondorioz, input ulergarriaren zati
batzuk bakarrik lantzen ditu buruan. Beraz, intakea da ikasleak input ulergarritik
hipotesiak egiteko aukeratu, errepikatu, buruz ikasi edo analizatzen duen zatia edo atala.

6. Zer funtzio betetzen
irakaskuntzan?

du

outputak

bigarren

hizkuntzaren

Krashenen ustez hizkuntza aurkeztua izatea —hau da, input ulergarria
jasotzea— nahikoa litzateke hizkuntza bat ikasteko. Baina iritzi hori gaindituta dago
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gaur egun. Swain-en ustez (1995) input mota hori “conditio sine qua non” izanik ere, ez
da nahikoa. Swain konturatzen da input ulergarriak ez duela ahalbidetzen gramatikaren
gaitasun nahikoa, eta output ulergarriaren teoria formulatzen du. Autore horrek
honelako funtzioak ikusten dizkio hizkuntza-gaitasunari:
•
•
•

Komunikazioan hausturak gertatzen direnean, ikasleak modu esanguratsuan
erabil ditzake baliabide linguistikoak, komunikazioa arrakastatsu bihurtuko
dutenak.
Gramatikak aukerak ematen dizkio ikasleari hipotesiak –garapen-bidean
egiten dituenak– frogatzeko.
Ekoizpen-prozedurek, ulermenezkoek ez bezala, alderdi semantikoak eta
sintaktikoak garatzeko aukerak ematen dituzte.

Beraz, output ulergarria ere ezinbestekoa da: ikasleak bere xede-hizkuntza
horretan hipotesiak probatzeko eta analizatzeko aukera izan behar du. Ikasleak zerbait
ulertzeko egiten duen prozesua eta hizkuntza sortzeko egiten duena oso ezberdinak dira;
esate baterako, gerta daiteke ikasleak ulertzeko gaitasun handia izatea, munduari
buruzko ezagutzaz eta lexikoaz baliatuz, baina prozesamendu sintaktikoa alde batera
utzita, formari erreparatu gabe. Ikasleek hizkuntzaren funtzionamenduari buruzko
hipotesiak egiteko aukera izanen dute outputa sortzen dutenean, orduan sintaxia kontuan
hartzera behartuta baitaude.

7. Nola laguntzen dio outputak ikasleari hizkuntzaren jabekuntzan?
Swain-en ustetan, outputak hiru modutan laguntzen dio ikasleari hizkuntzaz
jabetzen:
•
•
•

Outputaren bidez ikasleak esan nahi duenetik esan dezakeenerainoko jauziaz
ohartzen da, eta hizkuntza eskuratzeko prozesu batzuk abian jar ditzake,
ezagutza linguistiko berria sortuz edo jadanik duena finkatuz.
Outputak hizkuntzaren funtzionamenduari buruzko hipotesiak egiteko aukera
eskaintzen dio ikasleari. Outputa sortuz, bere tarteko hizkuntzaren
baliabideak modu sortzailean erabiltzen eta garatzen ditu ikasleak.
Ikaslearen outputak funtzio metalinguistikoa garatzen lagundu dezake,
baldin eta, hipotesiak egiteko aukera emateaz gain, horien gaineko
hausnarketara bultzatzen bada. Horrek eskatzen du hizkuntza-klaseetan
forman fokalizatutako jarduera komunikatiboak erabiltzea, alegia, hizkuntza
bera erabiltzea formari buruz negoziatzeko. Horrela, ikasleei ikaskideen
aurrean beren hipotesiak ozenki formulatzeko aukera ematen zaie.

8. Zer da ikasle baten tarteko hizkuntza?
Izen anitz hartu ditu 2Hz jabetzeko transiziozko etapak: dialekto idiosinkratikoa,
hurbilketa-sistema... Baina gehien erabili izan den terminoa interlanguage edo tarteko
hizkuntza izan da. Termino horrek adierazten du ikaslearen hizkuntza-sistema ez dela ez
ama-hizkuntzarena (1H) ez bigarren hizkuntzarena (2H), bien elementuak dituena
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baizik. Imajina dezagun continuum bat: 1Hren sistemaren (ikasleak hasieran ezagutzen
duenaren) eta 2Hren sistemaren (helburu denaren) artean edozein une jakinetan ikasleak
continuum horretako punturen bateko tarteko hizkuntza erabiltzen duela esan dezakegu.
Azken produktura heldu bitarteko uneek osatzen dute tarteko hizkuntza, tarteko
pausoek, hain zuzen ere. Bigarren hizkuntza edo hizkuntza arrotza ikasten ari denak
erabiltzen duen hizkuntza da. Hortaz, tarteko hizkuntzak ikaslearen lehen hizkuntzaren
eta ikasten ari denaren arteko sistema baten itxura du. Ikaslea hizkuntzaren jabekuntzan
aurrera joan ahala, bere tarteko hizkuntzak gero eta antz handiagoa hartzen du ikasi
beharreko hizkuntzarekin. Hala ere, ikaste-prozesu horretan ikasleak erabiltzen ditu
tarteko hizkuntzaren elementuak, ez lehen hizkuntzarekin ez ikasten ari denarekin
zuzenean loturik daudenak.

9. Zein dira tarteko hizkuntzaren ezaugarriak?
Bigarren hizkuntzaren jabekuntzak tarteko hizkuntzaren ezaugarri diren elkarren
segidako uneak ditu, eta haren ezaugarriak hauexek dira:
1. Sinpletasuna. Tarteko hizkuntza sistema sinpletua da, xede-hizkuntzaren
sistemarekin alderatzen badugu, bai arau morfosintaktikoen eta
pragmatikoen konplexutasunari dagokionez, eta baita lexikoaren zehaztasun
eta ugaritasunari dagokionez ere. Ikasleek beren jardunean hizkuntza-sistema
sinpletu, laburtu, murriztu egiten dute, hizkuntzari buruzko beren hipotesiak
forma errazetara eta komunikazioa bideratzen dutenetara mugatuz.
2. Sistematikoa. Tarteko hizkuntzak sistema linguistiko berezkoa osatzen du,
eta osotasuna ematen dioten arauak ditu, xede-hizkuntzarenetik bereiziak.
Ikasleak tarteko hizkuntza sistematikoa sortzen du, eta, sarritan, hizkuntza
bera lehen hizkuntza gisa ikasten ari den haurrak egiten dituen errore
sistematikoak egiten ditu, eta baita ikaslearen jaiotzetiko hizkuntzan
oinarriturik bide dauden beste batzuk ere.
3. Dinamikoa. Ikasprozesuan aurrera egin ahala eta arau berriak, hitz berriak
eta abar bereganatzen dituen neurrian, sistema aldatuz joaten da. Esan
daiteke prozesuaren maila bakoitzak bere tarteko hizkuntza duela eta maila
guztiek tarteko hizkuntzen continuum bat osatzen dutela.
4. Fosiltzea. Tarteko hizkuntza fosildu daiteke. Ikasleek aipatutako continuum
horretan geldiuneak izan ditzakete, eta xede-hizkuntzara iristeko oztopo izan
daitezke.
5. Aldakortasuna. Ikasleak beren baliabide linguistikoak egoera eta era askotara
erabiltzen ditu. Batzuetan, ataza motak, solaskideak, egoerak baldintzatu
dezakete ikaslearen ekoizpenen zuzentasun-maila. Beste batzuetan, berriz,
araua ikasi bai, baina arau hori bereganatu ezean, izanen ditu hutsuneak.

10. Zertan oinarritzen dira hizkuntza-ikaslearen hipotesiak?
Ikasleak bere ama-hizkuntzaren sistema du abiapuntu eta bigarren hizkuntzarena
helmuga. Helmugara heltzeko, xede-hizkuntzari buruzko zenbait hipotesi egiten hasten
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da, modu ohartuan batzuetan eta ohartu gabe beste askotan. Modu batean zein bestean
egin, hizkuntza berriaren forma batzuk ekoizten ditu, eta hipotesi horiek egiaztatzen
saiatuko da. Formulatutako hipotesi batzuk baino ez ditu egiaztatzen, eta horrela hasten
da astiro-astiro bigarren hizkuntzaren sistema eraikitzen. Saiakuntza/errakuntza
prozeduraren bidez ikasleek hipotesi horiek egiaztatzeko aukera izanen dute. Prozesuak
aurrera egin ahala, tarteko hizkuntzak bigarren hizkuntzaren gero eta antz handiagoa
izanen du. Ikaslea bere hipotesiak formulatzeko hauexetan oinarritzen da: xedehizkuntzan (nahiz eta ezagutza mugatua izan), ama-hizkuntzan, dakizkien beste
hizkuntzetan eta munduaren ezagutzan.

11. Zerk eragiten ditu erroreak ikaslearengan?
1. Transferentzia
Bigarren hizkuntzako ikasleen erroreak aztertzerakoan, bi hizkuntzen
konparaziotik —hots, analisi kontrastibotik— abiatuta atzematen diren erroreen
iturri nagusia, agian bakarra, ikaslearen ama-hizkuntzak eragindako
interferentzia da. Interferentzia edo transferentzia negatiboa gertatuko da bi
hizkuntzen egiturak diferenteak direnean, eta 1Hko egiturak bestean, 2Hn,
kopiatzen direnean. Hala ere, hizkuntza-egiturak elkarren antzekoak direnean
transferentzia positiboa izaten da, eta horrek ikasketa erraztu egiten du.
2. Gainorokortzea
Errore hauek ez dira hizkuntzen arteko interferentziaren ondorio, baizik eta
hizkuntzaren barne-interferentziarenak. Aurrekoa eta hau ez dira prozesu
desberdinak. Egia esanda, ikasestrategia bera da: ikasleak hizkuntzari buruz
ezagutzen duena esperientzia berria ulertzeko erabiltzearen ondorioak dira biak.
Gainorokortzearen kasuan, ikasleak bigarren hizkuntzari buruz aurrez dakiena
erabiltzea da. Transferentziaren kasuan, ikasleak bere ama-hizkuntzaren
esperientzia erabiltzen du xede-hizkuntzaren datuak antolatzeko bide moduan.
Orokortzea arlo guztietan, ez hizkuntzan soilik, oinarrizko ikasestrategia da.
Ikasleek, hizkuntzaren ikasprozesuan ere, elementu bakoitza zelan jokatuko
duten aurresaten duten arauak eraikitzen dituzte. Batzuetan ondo egiten dute;
besteetan, ordea, egitura desbideratua osatzen dute. Arrazoiren bategatik edo
bestegatik, araua ez zaio elementu horri aplikatzen, eta, beraz, arau orokorraren
salbuespena ikasi beharko du. Ikasleak halako erroreak egin litzake, ikastesekuentzian hurbil dauden egiturak nahastearen ondorioz.
Adibide askotan errore jakin baten zergatia gainorokortzea ala transferentzia den
erabakitzea ez da posible izaten. Horrelakoetan, zentzugabea izanen da zein
prozesu ote den arrazoia espekulatzen jardutea.
3. Sinplifikazioa
Gainorokortzeari gehituz, irakasleok ezaguna dugu txanponaren bestaldea:
sinplifikazioa edo arauen aplikazio ez-osoa. Sinplifikazio-formen bidez, ikaslea
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hizkuntzaren datuen barietate nahasgarria erabiltzen saiatzen da, jadanik
badituen arauen eta kategorien egitura batean txertatuz. Ikasleak sortzen duen
ordena sinpleagoa eta emankorragoa da horrela, kategoriak eta arauak erabil
baitaitezke esanahi berriak adierazteko behar diren esakune berriak sortzeko.
Itxuraz atzerakuntza badirudi ere, errealitatean bigarren hizkuntzari buruzko
hipotesi eraikitzailearen emaitza da eta progresio-seinale izan daiteke.
4. Irakaskuntzaren eragina
Ikaslea irakaskuntza arautuan parte hartzen ari denean, errakuntza batzuk
irakaskuntzak eta material txarrak eragindako txarto ulertzearen ondorioa izaten
dira. Irakasle guztioi gertatu zaigu, esaterako, forma edo hitzen bat gehiegi
azpimarratzeagatik ikasleak testuinguru desegokian erabili izana. Halakoek
ikaslearengan kontzeptu faltsuak eta, ondorioz, erroreak eragin ohi dituzte.

12. Hizkuntzaren errore guztiek garrantzi bera dute?
Batzuentzat, larritasunerako irizpidea ulergarritasuna izan ohi da. Erroreak
larritzat jotzen dituzte, idatzitakoa edo entzundakoa ulertzeko gai ez direnean edo
ulertzea oso zail gertatzen zaienean. Aitzitik, beste batzuentzat hautsitako arauaren
“oinarrizkotasuna” da irizpide nagusia. Baina irizpide hori oso lotuta dago hizkuntza ezzuzenak egoera formal batean daukan erabilerarekin. Oro har, badirudi “kaleko” hiztun
jatorrak irakasleok baino bigunagoak direla errakuntzen larritasun-maila epaitzean,
askotan egindako hutsegiteez ohartu ere ez baitira egiten. Asmorik onenarekin ere
ikasleen produkzioaren akatsei erreparatzen diegu irakasleok.
Elkarrizketan, eskuarki, ez da gertatzen entzuleak arretatsuago aditzea hiztunak
bere pentsamendua nola adierazten duen, hiztun horrek zer komunikatu nahi duen
baino. Errore batzuek, jakina, komunikazioa etetera eraman dezakete, baina, oro har,
entzuleak kasu gehiago ematen dio mezuaren edukiari kodeari baino. Esangura
negoziatu egiten da, eta, beraz, zerbait ulertzen ez denean edo anbiguetatea dagoenean
arazoa elkarrizketako bizpahiru txandatan konpontzen da. Hiztunaren zeregina ez da,
baina, bere burua ulertaraztea soilik: entzulearena ere ulertzeko ahaleginak egin behar
ditu. Ulergarritasunaren efektua ez da hutsegitearen beraren izaeraren araberakoa soilik.
Testuinguruak entzuleari esanahia interpretatzen zenbateraino laguntzen dion ere
garrantzizkoa da.
Hizketaren edo idazki baten ulergarritasuna ebaluatzean, esaldi bakuna baino
askoz zati luzeagoetan barrena elementuek beren artean dauzkaten erlazioak dira
inportanteak.
Ulergarritasuna oztopatzen dutenen artean, hiztegi-errakuntzek gramatikazko
errakuntzek baino gehiago erasaten diote komunikazioari. Eta gramatikazko errakuntzen
artean, errakuntza orokorrak errakuntza lokalak baino gehiago oztopatzen du
komunikazioa. Kontuan izan errakuntza orokorrak esaldi baten antolaketa orokorrari
erasaten diola (hala nola, juntagailu baten erabilera okerra edo hitz taldearen ordena
desegokia), eta errakuntza lokalak, berriz, talde txikiago baten barneko elementuetan
eragina mugatua duela (adibidez: deklinabide-atzizki bat ez jartzea).
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Ulergarritasunean duten efektuez landa, errakuntza batzuek beste batzuek baino
erreakzio negatibo gehiago sorraraz dezakete bertako hiztunengan. Esaterako, aditzsintagmako errakuntzak izen-sintagmakoak baino larriagotzat hartzeko joera dagoela
dirudi.
Azkenik, ez da gauza bera ikasleak tarteko hizkuntzaz daukan ezagutzan akatsa
izatea edo ezagutza hori gauzatzeko abilidadean izatea. Norrish-ek (1989) erroreak,
hutsegiteak eta lapsusak bereizten ditu:
•
•
•

Erroreak desbideratze sistematikoak dira. Bigarren hizkuntza ikasten ari den
ikasle batek errore bat behin eta berriz egiten du, forma zuzena ikasi ez
duelako edo ezagutza faltsuren bat duelako.
Hutsegite desbideratze aldakorrari deituko diogu. Batzuetan ikasleak zuzen
esaten du, baina beste batzuetan huts egin eta forma okerra erabiltzen du; hau
da, araua ikasi du baina ez du bereganatu prozesatzeko abildade faltagatik.
Lapsusa da arretarik ezari, oroimen laburrari, nekeari eta abarri zor zaien
akatsa. Lapsus batek ez du zerikusirik forma jakin bat irakatsia izanarekin.
Performantzia-errakuntzak diren aldetik, hizkuntza-ikasleek bezalaxe
jatorrizko hiztunek ere lapsusak izaten dituzte.

13. Zein da feedbackaren eragina ikasleen erroreen zuzenketan?
Feedbacka irakasleak ikasleari ematen dion informazioa da, ikaslea ohar dadin
bere jokaera espero denarekin egokitzen ote den. Ikasteko egin behar den prozesuaren
oinarrizko zatia ikasleak berak egindako hipotesiak egiaztatzea da. Ahozko diskurtsoan,
esate baterako, ikasleak hipotesiak egitean, irakasleari begira gelditu ohi dira, nahiz eta
ikaskide batekin hizketan aritu: irakaslearen onarmenaren zain daude. Irakasleak une
horretan erantzunen bat eman behar dio, aurpegiaren keinu baten bidez bada ere.
Ikasleek arreta handiz behatu behar diote: ez soilik feedbacka zelan eta noiz
ematen duten irakasleek , baita feedback horren motari ere. Feedbacka modu askotara
sailka daiteke, baina bereizketarik erabilien eta sinpleenetako bat feedback positibo eta
negatiboaren artekoa dugu.
Kontuan izan behar da feedback positiboa askoz ere etenkin handiagokoa dela
ikaslearen portaera aldatzeko, feedback negatiboa baino. Feedback positiboak bi zeregin
ditu nagusiki: ikasleei zuzen aritu direla jakinaraztea, eta, bestera, laudorioen bidez
motibazioa areagotzea. Feedbackaren alderdi hori, motibazioarena, garrantzi berezikoa
da ikasgelako lanean. Hori horrela bada, irakasleek egiten dituzten bidezko zuzenketek
ez lukete zigor-itxurarik izan behar. Ikasleek ez lituzkete zuzenketak berek egindako
“akats”en ondorio gisa hartu behar, horrek urduritasuna sortzen baitu. Errorea
porrotaren parekotzat hartzeak sarritan erru- edo desegokitasun-sentimenduak sortzen
dizkie ikasle zein irakasleei. Arduragabekeria edo alferkeria faktore izan daitezkeen
arren, sarriago gertatzen da, behin eta berriro errepikatzen ari garenez, ikaslea besterik
gabe prest ez egotea etapa horretan hizkuntza-item berriak guztiz txertatzeko bere
errepertorioan. Irakasle-ikasleen arteko elkarreraginek ikaslea bere tarteko hizkuntzaren
arauak berrikustera eta aurreratzera bultzatzeko moduko giro positiboan mamitu
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beharko lukete. Zorroztasunak edo ez barkatzeak ez dirudi ezagutza formalerako edo
formarako bidea erraztuko dionik.

14. Zer-nolako erroreak eta hutsegiteak egiten ditu hizkuntza-ikasleak?
Erroreak nondik datozen jakiteak lehenengo aztarnak erakusten dizkigu erroreen
zuzenketa bideratzeko. Era askotako arrazoiek eragin ditzakete ikasleen hizkuntzaerroreak, eta, beraz, horren arabera jokabide bat edo beste har daiteke. Baina ez dugu
ahaztu behar errore berak eragile ezberdinak izan ditzakeela.
Erroreen eragile batzuk hauexek izan daitezke, besteak beste: irakasgaia azaltzen
den hizkuntzan behar besteko gaitasunik ez izatea (irakasleek zein ikasleek izan
dezakete hizkuntza-gaitasun urria); tarteko hizkuntzazko egoera askotarikoak gertatzea
eskoletan, edo irakasgaiaren beraren eragozpen linguistikoak (lexiko berezia zehaztea
eta ulertzea). Iturburu horien artean ezin ditugu aipatu barik utzi ikasleen ikasteko
ohiturak eta irakasleak erabilitako metodologia. Arrazoi horien guztien artean aipamen
berezia merezi dute hizkuntza-transferentzia negatiboek, sarri askotan horiexek baitira
hizkuntza batean gertatzen diren erroreen benetako arrazoia, eta ez ikasleen hizkuntzagaitasuna. Interferentzia mota horri dagokionez, ikasleek eleaniztasun-maila anitz izan
dezakete: ikasle batzuk beste herrialde edo komunitate batzuetatik datozelako edo
ikastetxea errealitate eleanitza duen lurralde batean kokatuta dagoelako. Horrez gain,
eskoletan hizkuntza arrotzetako testuak erabil daitezke, eta horrek itzulpen-arazoak sor
ditzake, testuaren jatorrizko hizkuntzak nola edo hala beste hizkuntzan egindako
itzulpena baldintzatzen duelako.
Baina arazoa sinplifikatzearren, irizpide etiologikoari eutsiko diogu,
Grymonprez-i jarraiturik (2004), horrek erroreak bi multzotan banatzen baititu:
hizkuntzaren barnekoak (intralingualak) eta hizkuntzen artekoak (interlingualak).
1. Hizkuntza barneko erroreak hizkuntzaren egituran bertan dute jatorria. Lau
multzotan banatu daitezke:
a) Antzeko itxura duten hitzak (paronimoak): nahiz / naiz; leia / lehia;
altzairu / altzaria; haurrez / aurrez / ahurrez / eurrez / erruz…
b) Antzeko esanahia duten hitzak (sasisinonimoak), baina ezaugarri
semantiko berberak ez dituztenak: dagoeneko / honezkero; bera / berdin;
joaten da / doa; lagun / adiskide; jakintza / ezagutza...
c) Sasiesapideak: ez du zer esanik / *ez du zer esatekorik / ez du esatekorik;
ez du zertan esan / ez du esan beharrik / *ez du zertan esan beharrik...
d) Erregistroak eragindakoak: hizkera (jasoa, estandarra, zientifikoa,
etxekoa...), euskalkia, soziolektoa edo erregistro ezberdinak era nahasian
erabiltzea.
2. Hizkuntzen arteko erroreak ama-hizkuntzaren edo beste hizkuntza batzuen
transferentzia negatiboaren (interferentziaren) ondorioz gertatzen dira.
Euskal Herrian gaztelaniak hegoaldean eta frantsesak iparraldean izugarrizko
eragina daukate. Bi arazo mota ager daitezke:
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a) Sasilagunak: reparar / erreparatu; escaso / eskas; historia / istorio;
comedia / komeria; campo / kanpo; decente / dezente….
b) Hizkuntzen arteko erabateko baliokidetasunik ez izatea: hermano / anaia,
neba; hacer, efectuar, realizar / egin; pedir, exigir / eskatu; escritura /
idazketa, idazkera; mortal / hilkorra, hilgarria...
Aurrekoez gain, bada hizkuntzen arteko transferentzia positiboa, ikasketa
errazten duena, eta hizkuntza bien lexikoa eta egiturak berdinak direnean gertatzen da.

15. Nola laguntzen ahal zaio ikasleari erroreak zuzentzen?
Errore eta hutsegiteak aurreikusteko eta saihesteko ahaleginak eginda ere, beti ez
da emaitza onik lortzen eta akats horiek fosildu ez daitezen ahalegin berezia egin
beharra dago. Beraz, okerrak zuzentzeko edozein jarduera proposatuta ere,
Grymonprezek dioenez (2004), irakasleok hainbat irizpide kontuan hartu beharko
genituzke:
1. Ikaslearen autonomia garatu: berak ikasketaren erantzukizuna izan dezan.
2. Ikasle bakoitzari bere irtenbidea erraztu: erroreak era pertsonalizatuan tratatu
behar dira, guztiek akats berberak egiten ez dituztelako.
3. Eguneroko jardueretan txertatu: ikasleak egiten dituen lanetan oinarritu behar
da erroreen trataera, etekina berehalakoa izan dadin.
4. Benetako zuzenketa gerta dadin errore bera egoera ezberdinetan tratatu.
Horiek horrela, Cassanyri (2006), Grymonprezi (2004) eta Walzi (1985)
jarraituta, hizkuntzaren okerrak zuzentzeko zenbait teknika gogorarazi nahiko genituzke
labur-labur, irakasleek beren beharrizanen arabera egokitu eta erabiltzen ahal
dituztenak:
1. Portfolio batean ikasleak egindako eta zuzendutako lanak bildu,
berrikusteko, kontsultatzeko eta haren bilakaera aztertzeko.
2. Lexiko berria ikasleak jaso eguneroko edo bitakora batean: hitz bereziak,
interesgarrienak, gakoak...
3. Interneten bidezko baliabideak erabili, batez ere feedbacka eskatzen dutenak.
4. Web-bloga sortu ikaskideen artean bertan lan egiteko: idazlanak jarri, ideiak
azaldu, eskolako gorabeherak, ebaluazioen berri, eztabaidak...
5. “Eguneko errorea” eskolan landu: ikasleek usu egiten duten akatsen bat
irakasleak aukeratuko du, eta zertan datzan azaldu ondoren konponbideak
bilatzeari ekinen diote.
6. Ikasleek akats baten konponbidea topatu ezean irakasleak zantzuak (gakohitza, keinuak, parafrasia, ama-hizkuntza...) eman, ikasleek zuzenketa egokia
aurkitu arte.
7. Ikasleen arteko idazlanen trukea egin, ikaskideen lanen berri izan dezaten.
8. Ikasleek egindako zuzenketak trukatu: batak besteari zuzendu.
9. Klaseko zuzenketa: pantailan proiektatu idazlana elkarrekin denek ikus eta
zuzendu dezaten.
10. Talde-lana: talde txikietan idazlanak egin (antolamenduak erabaki, ideiak
proposatu, esaldiak aukeratu, esanahia eta idazketa negoziatu...).
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11. Ikasleen lanen aurkezpenak eta parte-hartzeak grabatu, ahozkotasuna
lantzeko.
12. Hutsegiteen artxiboa sortu: irizpide anitzen arabera erroreen sailkatzea eta
konponketak proposatzea.
13. Idazkera eredugarrien artxiboa sortu: esaldi eredugarriak, gidoiak,
esamoldeak, laginak.
14. Irakasleak zuzendutako testua ikasleek berregin dezatela.
15. Ikasleekin negoziatu zer zuzendu eta zuzenketa nola adierazi.
16. Kontrol-zerrendak erabili: aldez aurretik erabakitako prozedura eta irizpide
batzuen arabera, lanak urratsez urrats egin eta berrikusi.
17. Erabilitako testuak hizkuntza bitan daudela, testu bera modu ezberdinez
itzuli.
18. Irakasgaiaren edukiak lantzeko testuak hizkuntza bakar batean egonez gero,
testu bera modu ezberdinez berridatzi edo azaldu.
19. Idazketa-lantegia landu. Lan-taldeak hizkuntza ere lantzeko erabil daitezke:
ideiak ahalik eta garbien nola azaldu taldekideen artea adostu, azken lana
egiteko idazteko estrategiak denen artean erabaki...
20. Ikasleekin elkarrizketak egin.
Esan bezala, horiek guztiak orientabide batzuk dira. Azken batean, nork bere
irakasgaian hizkuntzaren lanketari tarte bat eskaintzeko estrategiak baino ez dira,
kontuan izanik hizkuntza ongi jakiteak edozein irakasgai bereganatzea errazten duela.

16. Zer estrategia erabiltzen ditu bigarren hizkuntzako ikasleak?
Beste askoren artean, hizkuntzaren erroreek agerian uzten dituzte ikasleen
gabeziak eta, beraz, ikasleek erabiltzen dituzten ikasestrategiak ere bai. Ikasleen ezinak
gainditzeko martxan jartzen diren eragiketak dira estrategiak, hain zuzen ere. Ikasleak,
bere kasa ikasten aritzeko gauza izatera heltzeko, ikasten jakin beharko luke, eta bere
kasa ikasteko bidea emanen dioten mekanismo batzuk erabiltzen ikasi. Mekanismo
horiei ikasestrategia deritze; ikasleari errazago ikasteko bide emanen dioten prozesuak
dira, eta ikastea errazago, azkarrago, atseginago eta eraginkorrago izan dadin ekintza
jakin batzuk dira.
Estrategiak orotara eta ikasestrategiak zehazki era askotan sailkatu dira: Oxford
(1990), Nunan (1995), Celce-Murcia eta beste (1998) edo Cyr (2000). Konparazio
baterako hemen Cyr-enak baino ez ditugu labur-labur eskainiko, horrek Oxfordi
jarraitzen baitio:
1. Zeharkako estrategiak.
Ikaskuntza orotara antolatu eta ebaluatzekoak dira. Ikasleari gero eta
autonomoagoa izaten lagundu behar bazaio, ikasprozesuak ez du ikasgelari
eta irakasleari estu-estu loturik egon behar.
a) Estrategia metakognitiboak. Ikasleak bere ikaskuntza kontrolatu eta
gauzatzeko modua ematen diotenak dira: ikaskuntza-helburu berriak
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ezartzea, jardun jakin bat burutzeko behar diren baliabideen plangintza,
egindako aurrerapenen ebaluazioa, eta abar.
b) Estrategia afektiboak. Emozioak, motibazioak eta jarrerak arautzen
dituzte: kontrako emozioak kentzea, nork bere burua adoretzea, eta abar.
c) Estrategia sozialak. Elkarreraginaren bidez errazten dute ikastea:
solaskideari argibideak eskatzea eta egiaztatzea, besteekiko lankidetza
eta tolerantziazko jarrerak (kultura/ideologia) izatea.
2. Estrategia zuzenak.
Ikasprozesuan hizkuntzarekin lotura duten arazoei irtenbidea ematekoak
dira: informazioa lortzeko, gordetzeko eta erabiltzeko.
a) Oroimen-estrategiak. Informazio berria gordetzea eta berreskuratzea
errazten dutenak.
b) Estrategia kognitiboak. Hizkuntzaren manipulazioa eskatzen diote
ikasleari, eta hizkuntza-mezuak ekoizten eta ulertzen lagunduko diote:
arrazoibide induktibo eta deduktiboak, itzulpena eta testua entzun edo
irakurri bezain laster ideia nagusia edo mezuaren xedea atzematea.
c) Konpentsatzeko estrategiak. Helburu komunikatibo bat lortzearren
hutsuneak edo akatsak konpontzeko erabiltzen diren estrategiak.

17. Zein da motibazioaren zeregina hizkuntzen jabekuntzan?
Zail gertatzen da ikaslearen alderdia arauz aztertzea, haren ahalmenak,
prestaerak, egoera (nekea, ardurak...) neurgaitzak baitira. Bada, ordea, bazterrezina den
faktore bat: ikaslearen motibazioa. Hizkuntzen jabekuntzari dagokionez, faktorerik
garrantzizkoena dela ere esan ohi da. Motibazioa, hortaz, helburu jakin bat lortzearren
gizakiarengan (ikaslearengan, hiztunarengan) suspergarri den gertaera multzoa da.
Horrela, bada, Mujikak (1982) dioenez, ama-hizkuntza ikasteko motibazioa
handia da, behar-beharrezko baitu hizkuntza ingurukoekin komunikatuko bada.
Hizkuntza berrietarako motibazioa, berriz, ahulago izaten da. Ikasleen kasuan,
motibazioak, bestalde, ez dirau beti indar berean: hasieran bizia izaten da; gero, nekeak
eta bidearen luzeak eraginiko bareunea etortzen da gehienetan; azkenik jomugaren
hurbiltasunak berpiztea dakar. Faktore horiek guztiek metodologian eta urratsen
plangintzan zeresan handia dute.
Sánchez Carrión-ek (1987), berriz, jatorrizko hiztunaren eta bigarren
hizkuntzako ikaslearen motibazioen intentsitateaz ez du hitz egiten, bien motibazioen
jatorriaz baizik. Horrela, bada, jatorrizko hiztunaren jabekuntza-prozesua naturala da,
eta bigarren hizkuntzako ikaslearen prozesua, aldiz, kulturala: lehenengoa erabileratik
abiatzen da motibaziora heltzeko, eta bigarrenak, berriz, ikasteko motibazioa du
abiaburua hizkuntzaren erabilerara heltzeko. Baina bai batak eta bai besteak prozesu
biak (kulturala eta naturala) burutu behar dituzte, hiztun osoak bilakatuko badira.
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PROZESU KULTURALA
Motibazioa

Ezagutza

Motibazioa

Ezagutza

Erabilera

Erabilera

PROZESU NATURALA
Ikuspegi horretatik, motibazioa norbanakoaren eta jendartearen arteko
elkarrekintzaren emaitza da. Motibazioa ez da erabileraren jatorri bakarra, baina bai
garrantzitsuena. Horretan, barne- eta kanpo-motibazioak bereiz daitezke. Gure ikasleen
kasuan, neurri handi batean behintzat, motibazioak ez du zerikusi esanguratsurik
arrazoibidearekin eta diskurtsoarekin, nahiz eta hori ere sostengu baliotsua izan; bai,
ordea, hitz egiteko duen erraztasunarekin, hori egitean gustura sentitzearekin eta
ingurutik (familia, irakasleak, begiraleak, lagunak...) jasotzen duen onespen eta
bultzadarekin.
Aipatutako prozesu horiei atxikirik motibazio mota biz hitz egin daiteke:
kulturalaz eta naturalaz:
•
•

Motibazio kulturala edo jakitezko motibazioa. Hizkuntza bat ikasi aurretik,
hizkuntza horri buruz garatzen den motibazioa. Motibazio hori da hizkuntza
behar bezala hautemateko, ikasteko eta erabiltzeko abiapuntua.
Motibazio naturala edo izatezko motibazioa. Hiztunak hizkuntza naturalki
(haurra denean) ikasten eta erabiltzen duenean garatzen den motibazioa.
Hizkuntza erabiltzeak hizkuntzaren pertzepzioa (ezagutza) bideratzen du, eta
pertzepzioak motibazioa.

Beste ikuspuntu batetik motibazio instrumentala eta motibazio integratzaileak
ditugu:
•

•

Motibazio instrumentala. Ikasleak hizkuntza ikasteko duen motibazio
utilitarioa edo praktikoa, hizkuntza bera ikastean baino gehiago hizkuntza
ikasiz gero beste helbururen bat lortzeko itxaropenean oinarritua (lana
lortzeko itxaropenean, adibidez).
Motibazio integratiboa. Hizkuntza bera ikasteko edo hizkuntza hori hitz
egiten duen komunitatean integratzeko motibazioa.

18. Zein da hizkuntzak irakasteko metodorik onena?
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Hizkuntza-irakaskuntzak metodo “onena” aurkitzeko obsesioaz eman du bere
historiaren parte handiena. Ustea zen bazegoela ikasle guztientzat eta testuinguru
guztientzat balioko zuen metodo bat, eta metodo hori behin aurkituz gero, hizkuntzak
irakastearen “arazoa” behin betiko konponduko zela (Richards, 1987). Oraintsuago
ikusi da ez dela sekula izan, eta ziur aski ez dela sekula izanen, denentzat balio duen
metodorik. Horren ondorioz, azken urteotan garrantzi handiagoa eman zaio bigarren
hizkuntzaren jabekuntzaren prozesuez dakigunarekin bat datozen eskolako-lan eta
ariketak eratzeari eta eskolaren beraren dinamikarekin ondo ezkontzen diren lanariketak prestatzeari.
Ikaskuntzaren emaitzei erreparatuta, ezin esan daiteke ikuspegi metodologiko
bat eta bakarra dagoenik, historian zehar ikusi baita pertsonak gauza direla hizkuntzak
modu anitzetan ikasteko. Baina ikaskuntzaren beharrizan aldakorrak kontuan harturik,
metodoen aurkezpen historikoak ahalbidetuko du unean uneko beharrizanak asetzeko
irizpide didaktikoen aukera egokia egitea:
1. Metodo tradizionalak:
1.1. Gramatika-itzulpenezko metodoa.
-

-

Latina irakasteko erabilitako ereduetan oinarriturik XIX. mendean sortutako
hizkuntzak irakasteko metodoa.
Metodogileen ustez, hitz eta egitura errazetatik zailetara ordenatutako
hizkuntza-erregelen aurkezpena egiten dute.
Ama-hizkuntzan emandako perpausak xede-hizkuntzara itzultzeko ariketen
bidez ahalegintzen da hizkuntza irakasten.
Hizkuntza idatzian oinarritzen da, eta irakaskuntza ama-hizkuntzan ematen
da.
Ematen diren erregelak preskriptiboak dira, eta, hizkuntza idatzian
oinarritzen denez, ez dio jaramon handirik egiten jatorrizko hiztunen ohiko
hizkuntza moldeari.
Metodo honen arabera hizkuntza ikastea hizkuntza intelektualki ezagutzea
baino ez da, eta ez hizkuntza-gaitasuna lortzea.

1.2. Metodo zuzena.
-

-

-

XIX. mendearen azken herenean jaiotako hizkuntza-irakaskuntzako
metodoa. Sortzaileen artean aipagarriak dira W. Vietor Alemanian eta Paul
Passy Frantzian.
Metodo hau haurraren hizkuntza-ikaskuntzako prozesu “natural”ari
jarraitzen ahalegintzen da.
Ahozko komunikazioa eta ahoskera zuzena lehenesten ditu idatzizkoaren
gainean.
Gramatika induktiboki bakarrik irakatsi behar da; hau da, gramatikaren
erregelak ez dira beren-beregi deskribatu eta irakatsi behar.
Ikasgelan xede-hizkuntza bakarrik erabili behar da, eta esanahiak
“zuzenean” komunikatu behar dira, hots, hizkuntza-formak ekintzekin,
objektuekin, keinuekin eta egoerekin lotu behar dira.
Metodo honen bidez kontzeptu abstraktuak nekez azaldu daitezke.
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2. Metodo estrukturalistak:
2.1. Metodo audiolinguala.
-

-

Hizkuntza arrotza edo bigarren hizkuntza irakasteko metodoa, 1950etik
aurrera Estatu Batuetan garatutakoa. Oinarritzat Bloomfielden osteko
distribuzionalismoa eta Skinner-en ikaskuntzaren teoria ditu.
Mintzamena eta entzumena, irakurmena eta idazmena baino lehen lantzea
hobesten du.
Testuingururik gabeko esaldi isolatuak eta drillak erabiltzearen zale da,
mailakatutako egitura batzuk lantzeko.
Elementu berri bakoitza ikasteko, entzun egin behar da lehenbizi, gero esan,
hirugarrenez irakurri eta, azkenik, idatzi.
Ama-hizkuntza ikasgelan erabiltzea gaitzesten du, eta sarritan hizkuntzen
arteko analisi kontrastiboaz baliatzen da.
Arauen ikaskuntzak deduktiboa behar du izan, ariketa errepikakorrak eginez:
hutsuneak betez, hitzak ordezkatuz eta esaldiak osatuz.
Metodo hau baliatu da garaiko aurrerapen teknologikoez: magnetofoia,
diapositibak, filmak…
Metodo honen bidez sortutako esaldiak gramatikaren ikuspuntutik zuzenak
baina zentzurik gabekoak izan daitezke.

2.2. Metodo situazionala.
-

-

Metodo estrukturalen printzipioetan oinarrituta Britainia Handian sortutako
hizkuntza-irakaskuntzako metodoa.
Metodo situazionalak, metodo audiolingualak ez bezala, ez du hizkuntzaren
ikaskuntza ohituren multzotzat hartzen, baizik eta izaera funtzionalagoa
dauka eta ez du ahazten ikaskuntzaren helburua.
Metodo horrek hizkuntza-elementuen hautespena, antolamendua eta
aurkezpena egoera jakinetan (adibidez: jatetxean, medikuarenean,
udaletxean, azokan, eta abarretan) oinarrituta antolatzen du.

2.3. Ikus-entzunezko metodo estruktural-globala (IEEG, SGAV).
-

-

Ikus-entzunezko metodoa Frantzian garatu zen 1950eko hamarkadan.
Metodo honek irakurtzen eta idazten baino lehenago hitz egiten eta
entzundakoa ulertzen irakasten du, egoera eta testuinguru jakinetan.
Itzulpena baztertzen du.
Ikasgelan ikaslearen ama-hizkuntza ez du erabiltzen.
Hizkuntza-elementuak aurkezteko elkarrizketa grabatuak eta irudisekuentziak erabiltzen ditu, eta drillez baliatzen da oinarrizko gramatika eta
hiztegia irakasteko.
Irakasteko elementuen aukerak irakatsi behar den hizkuntzaren analisi
arretatsu batean oinarritu behar du.
Metodo situazionalak eta audiolingualak ez bezala, esaldi isolatuak
baztertzen ditu, eta ariketa mekanikoak testuinguru jakinetan txertatuta
egiten dituzte.
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Hirurogeiko hamarkadan metodo hauek zalantzan jarri ziren. Alde batetik, ikasleek
ariketa mekanikoak egiten trebetasun handia lortzen zutelako, baina komunikazioegoera arruntetan ez zirelako gai ariketa mekanikoetan landutako egitura linguistiko
berberak erabiltzeko. Bestetik, ariketa mekanikoak guztiz aspergarri zitzaizkien
ikasleei. Eta azkenik, Chosmskyren gramatika sortzailea zela bide, oinarri teoriko
linguistikoak eta psikologikoak zalantzan jarri ziren, hizkuntza ez baita ohitura
multzoa.

3. Ikuspegi komunikatiboa:
Ikuspegi komunikatiboaren sorrera Europar Kontseiluak 70eko hamarkadan
diseinatu zuen hizkuntzak ikasteko Programa Nozional-Funtzionalean dago.
Programa horren ondorioz atalase-maila (Thershold Level, 1978) identifikatzea lortu
zen. Atalase-maila horrek zehazten du zein den gutxieneko gaitasun komunikatiboa
hizkuntza batean komunikatu ahal izateko.
Ikuspegi komunikatiboaz hitz egitean, ez dugu metodo oso eta koherentea aipatu
nahi, baizik eta hainbat aukera teorikoren eta praktikoren bilgunea eta jokabidea.
Metodo estrukturalekin gertatu ez bezala, ikuspegi kontzeptuak esan nahi du ez
dagoela eredu jakinik komunikazioa sustatu nahi duten eskolak kudeatzeko. Hala
ere, bada berrikuntzarik irakasleari, ikasleei eta programari dagokienez:
-

Esanahiak lehentasuna du.
Testuaren testuingurua ezinbestekoa da.
Hizkuntza bat ikastea hizkuntza horretan komunikatzen ikastea da.
Ariketa estrukturalak garrantzi gutxikoak dira.
Azken helburua hizkuntza-gaitasuna lortzea da.
Ama-hizkuntza erabil daiteke.
Itzulpena onartzen da.
Ordenamendua landu nahi diren edukiek, funtzioek eta esanahiek zehazten
dute.
Hizkuntzaren aldaerak ezinbestekoak dira.
Irakaslea ez da ekintza guztien ardatza.
Irakaslea laguntzailea da.
Ikasleen beharrizanen arabera helburuak finkatzen dira.
Erroreak ikasprozesuaren osagarriak dira.
Ikasleek taldeka eta binaka lan egiten dute.
Hizkuntzaren bidezko komunikazioa motibazioaren pizgarria da.
Hizkuntzaren sistema komunikazioaren prozesuarekin batera ikasten da.

Metodo komunikatiboek, hizkuntzari buruz hitz egin beharrean, komunikatzeko
gaitasunaz eta komunikazioaren beharraz hitz egiten dute. Horrela, bada, hizkuntza
ezagutzetik hizkuntza erabiltzera igaro nahi dute, eta hizkuntzaren forma hutsetik
harago joan komunikazioa erdiesteko. Bilakaera horretan, ikuspegi komunikatiboak
hiru ardatz nagusi ditu:
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-

Komunikazioaren
printzipioa:
komunikazioa
dakarten
jarduerek
hizkuntzaren ikaskuntza errazten dute.
Atazen printzipioa: ataza esanguratsuetan 2H erabiliz gero, hizkuntzaren
ikaskuntza errazten da.
Esanahiaren printzipioa: erabiltzen den hizkuntza esanguratsua bada,
ikaskuntza-prozesua errazten da.

4. Metodo humanistak:
4.1. Sugestopedia.
-

Georgi Lozanov bulgariarrak asmatutako ikaskuntza/irakaskuntza-metodoa.
Metodo honen printzipio nagusia ikasleei laxatze psikikoa lortzen laguntzea
da, jarleku egokien, musika atseginaren, kolore egokien, eta abarren bidez.
Baliabide metalinguistikoak erruz erabiltzen ditu: keinuak eta mimoa.
Egoera horretan, diote, ikasleak barne-baliabideak ikaskuntzara bideratu
ditzake, eta, beraz, askoz gehiago eta askoz lasterrago ikasiko du.
Eskolako ardatza irakaslea da, ikasleen ikasteko motibazioa pizgarri delako.

4.2. Taldeko Hizkuntza Ikaskuntza (THI, CLL).
-

Curran psikologoak diseinatu zuen metodo hau, komunikatzeko jariotasuna
lortzearren.
Metodo honek ez du ikas-helburu linguistiko zehatzik.
Irakasleak aholkulariarena egiten du, eta ikasleen arteko lankidetza
bultzatzen du.
Ikasleek, biribilean jarrita, hizpidea aukeratu ondoren, horren prestaketari eta
gauzatzeari taldeka ekiten diote: gaia elkarri azalduz, esandakoa grabatuz eta
aztertuz, eta izandako esperientziei buruzko gogoetak eginez.

4.3. Bide isila
-

-

Caleb Gattegno-k asmatutako irakaskuntza-metodoa.
Metodoaren oinarria den axiomak dio, irakasleak, ikaskuntza-prozesuaren
kontrola duen bitartean, ahalik eta isilen egon behar duela, ikasleei beren
baliabide propioak erabil ditzaten utziz eta adorea emanez.
Ahoskeraren eta gramatikaren berri ematen duten txartelak eta koloretako
makilak erabiltzen ditu.
Metodo estrukturalistekin antz handia du, baina hizkuntza-irakaskuntzako
eta hizkuntzalaritzako teorietan baino gehiago hezkuntzari buruzko ideia
orokorragoetan oinarritzen da.

4.4. Erantzun Fisiko Osoa (EFO, TPR)
-

James Asher-ek diseinatutako metodo bat hizkuntza-irakaskuntzarako,
psikologia ebolutiboan, ikasteko teorietan eta hizkuntzak irakasteko hainbat
teknikatan oinarriturik.
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-

Metodo honetan, hizkuntza-elementuak aurkezteko, irakasleak ekintza fisiko
batez erantzun beharreko aginduak eta esakuneak erabiltzen ditu.
Metodo bat baino gehiago ikasle hasiberrientzako estrategia multzoa da, eta
planteamendu behavioristekin antz handia du.

4.5. Planteamendu naturala.
-

Terrell-ek eta Krashen-ek garatutako metodoa da.
Ez dute irakasteknika berririk proposatzen eta ikuspegi komunikatibotik
hurbil dago.
Hizkuntza-irakaskuntzan maila apaletan erabiltzeko metodo bat, ikasgelan
input ulergarria aurkeztearen garrantzia azpimarratzen duena.
Irakasleak input egokia erabiliz edo ikasleei aurkeztuz hizkuntza eskuratzeko
egoera egokiaz arduratu behar du: esanguran (eta ez forman) arreta
ipinaraziz, ikasleei mezua ulertaraziz eta ikasgiroa eskainiz.

5. Joera berriak: prozesuetan ardaztutako planteamenduak.
80ko urteetako hezkuntzaren berrikuntzak eta ikerketek aldaketa garrantzitsuak
ekarri zizkioten hizkuntzen irakaskuntzari. Aldaketa horiek ikasprozesuaren arlo
guztiak jorratu zituzten: hizkuntzaren ikuspegia, hizkuntza irakasteko metodologia,
ikasleen parte-hartzea, irakaslearen zereginak eta ikas/irakasprozesuaren
planifikazioa. Horren ondorioz, gaur egun, metodoez hitz egin beharrean,
prozesuetan ardaztutako planteamenduak hartzen dira aintzat. Planteamendu horien
arabera, hizkuntza-formak irakasteaz gain, ikaslea bera ikasprozesuan inplikatzen
saiatzen da, erabateko komunikazio-gaitasuna lor dezan. Eta ikasleak aipatutako
helburua lortuko badu, hizkuntza-gaitasuna erabiltzeaz gain, estrategia testualak,
diskurtsiboak eta sozio-kulturalak erabili beharko ditu.
5.1. Atazetan oinarritutako ikaskuntza.
-

Hizkuntza-eskoletan atazak erabiltzea ikasi beharreko hizkuntzaren bidez
gauzak egitean datza.
Hizkuntza-eskola komunikatiboa lortzeko asmotan, atazek irakaslearen eta
ikasleen arteko elkarrekintza errazten eta areagotzen dute.
Atazek ez dute iraupen zehatzik, eta lan egiteko unitatetzat hartzen dira.
Ikasleek hizkuntza manipulatzen, ulertzen edo ekoizten duten bitartean,
esanahia lehenesten dute eta ez forma.

5.2. Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza.
-

Hizkuntza-proiektu bat hurrenkera jakinean antolaturiko atazen multzoa da
helburu zehatza lortzearren.
Ikaslearen eta ikasleen arteko harreman estua, interakzioa eta negoziazioa
ezinbestekoak dira, proiektuaren helburua lortuko bada.
Proiektuen bidez hizkuntzatik harago doazen helburu hezitzaileak lor
daitezke: motibazioa, jarrerak, parte-hartzea, elkarlana eta negoziazioa landu
daitezke proiektua egin bitartean.
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-

Proiektuetan oinarritutako ikaskuntzan, jorratu beharreko materiaren
ezaugarriek, ikasleen parte-hartzeak eta prozedurek zehazten dute eskolako
lana.

Laburbilduz, ez da erraz esaten zein den metodorik baliagarriena ikasleek
azkarrago eta hobeto ikas dezaten. Aldez aurretik ikasleen beharrizanak argitu behar
dira; ondorioz, behar horiei dagozkien helburu posibleak finkatu eta, azkenik,
metodoren bat aukeratuta ere, beste metodoekin konparatu, metodo guztiek ez baitute
helburu berbera. Bestalde, hainbat irakaslek metodo eklektikoa erabiltzen dutela diote,
muzin eginez inongo metodorekiko atxikimenduari. Horiek hainbat metodotatik zatiak
hartzen dituzte, beren eguneroko eta curriculumeko premiei ondoen datorkienaren
arabera. Azkenik, gaur egun metodo kontzeptua inork gutxik onartzen du, eta, horren
ordez, hizkuntza-irakaskuntzaren ikuspegiaz, planteamenduaz edo printzipioez hitz
egiten da irakatsekimena bideratzeko.

19. Zer hartu behar dugu kontuan 2Hren irakaskuntzan?
Glotodidaktika hizkuntzak irakasteko metodoez arduratzen den jakintzagaia da,
hizkuntzalaritzaren, psikologiaren, soziologiaren eta pedagogiaren ekarpenak helburu
horretarako bilduz. Hortaz, bigarren hizkuntza bat ikasteko egin behar diren urratsen,
tekniken eta ariketen berri ematen digu glotodidaktikak. Ez dago, alabaina, puntu horiei
buruzko akordiorik, joera asko baitago eta, horren ondorioz, metodo mota ugari. Halere,
ikuspegi batzuk nagusitzen ari dira. Hona kontuan hartzeko zenbait hastapen:
1. Mintzaira mintzatuaren lehentasuna. Hizkuntza berez mintzoa da, ahoz
gertatzen dena, fonemen artikulazio jakin batean oinarritzen dena. Idatzia,
berriz, zeharka komunikatzeko ekoizpena da. Hiztun bakoitza amahizkuntzaren fonemak entzuten eta esaten trebatua dago eta beste hizkuntzen
zenbait fonematarako “gorra” da.
2. Mintzaira zenbait ohituratan oinarritzen da. Hizketan ari garenean, lanik
handiena ohartu gabe egiten dugu, automatiko bilakatu baita. Hizkuntza
berriak ikastea haiei dagozkien automatismo berriak sortzean datza, soinuen
ahoskatzean, gramatika-egituretan, eta abarretan. Horregatik zenbaiten ustez,
hizkuntzak ikastea estimulu jakinei automatikoki perpaus jakinez
erantzuteko ohitura sortzea besterik ez da. Gauzak, ordea, ez dira horren
sinpleak: perpaus posibleen kopurua kontaezina da eta hiztunak beti ari dira
perpaus berriak sortzen.
3. Hizkuntza erabiltzen ikasi, ez hizkuntza aztertu. Sistema teorikoki ulertzea
ez, erabiltzea du xede ikasleak.
4. Egiten den hizkuntza irakatsi behar da. Egiazko hizkuntza irakatsi behar
baita, ez inork asmaturiko hizkuntza ideala. Ikasitakoa egiazko komunikaziotresna behar du ikasleak.
5. Hizkuntza-edukiak beren testuinguruari lotuak eman behar dira. Mezu
linguistikoa ez da bere baitan gauzatzen, zerbait adierazten du, ingurua du:
lehendik jakindakoak eta zentzumenez jaso daitezkeenak. Hizkuntza-mezua

6. Bigarren hizkuntzaren i(ra)kaskuntza

eta ingurua batean agertzen dira, eta eskoletan mezuaren ingurua nolabait
itxuratu behar da marrazkiz, argazkiz, filmaz, keinuz edo antzerkiz.
6. Hizkuntza egituren egitura da. Sistema fonologikoak, gramatikalak,
semantikoak eta abarrek osatzen dute hizkuntza. Perpaus bakoitza elementu
askoren egitura da. Jaso ere globalki jasotzen dira hizkuntza-mezuak:
perpausak, makrosegmentuak, entzuten eta ulertzen baitira. Bigarren unean
dator elementuak bereiztea eta sistemaz ohartzea. Hortaz, bigarren
hizkuntzako makrosegmentuak dira ikasi behar direnak, ez elementu
bakartuak.
7. Oinarri kognitibo-linguistikoa. Gramatika transformazionalean oinarriturik,
perpausak globalki ikasi ondoren, azterketa analitikora igarotzea, praktikan,
ikasleak transformazio-legeak beregana ditzan.
8. Zenbat eta input esanguratsu gehiago eman, hobeto. Esangurari lotutako
helburu bat eduki ezean, asmo komunikatibo gabe, inputa hizkuntza praktika
mekaniko bihur daiteke. Eta ikasleak ohartzen badira ez dutela arretarik jarri
behar, ez dute jarriko.
9. Zenbat eta interakzio gehiago hobeto. Urte askoan “solas komunikatibo”en
aitzakiaz, irakasleak galderak egiten zituzten ikasleek egitura gramatikal
jakin bat erabil zezaten erantzunetan. Jokaera horrek interakzio modu eznaturalak ekarri ditu. Hala ere, interakzioak testuinguru jakin batean benetan
esanahia badu eta egokia bada ikasleen mailarako, sustatu eginen du 2Hren
jabekuntza. Halako interakzioak atazara bideraturiko jardueretan aurki
daitezke, halakoetan atazak komunikazio- edo informazio-helburu bat
daukalako.
10. Ikasleen ekoizpenek esanguran oinarrituak eta komunikatiboak izan beharko
lukete.

20. Zein hizkuntza erabili behar da 2Hko eskoletan?
Inputaren ikuspuntutik, irakasleak 2H ahalik eta gehien erabiltzen duen neurrian
informazioa emateko eta ikasleekin jarduteko, hizkuntza-jabekuntzarako inputa ematen
ari da.
Bestalde, ikasleengan hizketa sortzea beharrezkoa da, 2Hko output-prozedurak
garatzeko eta trebetasunak sustatzeko. Horrelakoetan, ikasleek zenbait kasutan 1H
erabiltzen dute atazak egitean. Jokaera horrek ez dakarkio aparteko arazoa 2H
eskuratzeari, baldin eta ikasleek oraindik ez badute garatu outputa prozesatzeko behar
besteko abileziarik eskatutako ataza burutzeko. Are gehiago, beste askotan ikasleek 1H
erabiltzen dute, egin beharreko atazari buruzko informazioa eta laguntza eskatzearren.
Horrelakoetan, pentsa daiteke arazoa ataza dela eta ez 1H erabiltzea. Baina,
horrelakoetan, egia da orobat ikasleek ataza batera ohitu ahala 1Hren erabilerak behera
egiten duela guztiz desagertu arte, baldin eta 2H erabiliz eroso badaude. Beraz,
hasierako urratsetan batez ere, 1Hren erabilera lagungarri izan dakioke ikasleari.
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HIZTEGIA

Ahoskera, ebakera: (en) pronunciation; (fr) prononciation; (es) pronunciación
Ahozko gaitasun: (en) oral proficiency; (fr) compétence orale; (es) competencia oral
Ahozko hizkuntza, ahozko mintzaira: (en) oral language, spoken language; (fr)
langue orale, langue parlée; (es) lengua oral, lengua hablada
Alfabetatu: (en) make literate; (fr) alphabétiser; (es) alfabetizar.
Alfabetatze: (en) literacy training; (fr) alphabétisation; (es) alfabetización.
Ama-hizkuntza: (en) mother tongue, native language; (fr) langue maternelle; (es)
lengua materna.
Analfabeto funtzional: (en) functional illiterate; (fr) analphabète fonctionnel; (es)
analfabeto funcional.
Analfabeto: (en) illiterate; (fr) analphabète; (es) analfabeto.
animatuz...).
Atzerriko hizkuntza: (en) foreign language; (fr) langue étrangère; (es) lengua
extranjera.
Azalpen: (en) explanation; (fr) explication; (es) explicación.
Begirada finkatze: (es) fijaciones de la mirada.
Benetako testu: (en) authentic test; (fr) texte authentique; (es) documento auténtico.
Berehalako Garapen Esparru (BGE) / Garapen Hurbileko Eremua (GHE): (en)
zone of proximal development; (fr) zone proximale de développement; (es) zona de
desarrollo próximo.
Bigarren hizkuntza (H2): (en) second language (L2); (fr) langue seconde, deuxième
langue (L2); (es) segunda lengua (L2).
Deskodetze; deskodifikazio; dekodifikazio; deskodeketa: (en) decoding; (fr) décodage ;
(es) descodificación.
Diskurtso: (en) discourse; (fr) discours; (es) discurso.
Diskurtsoaren analisi: (en) discourse analysis; (fr) analyse du discours; (es) análisis
del discurso.
Drill: (en) drill; (fr) drill; (es) drill.
Egoki: (en) correct; (fr) correct; (es) adecuado.
Egokitasun: (en) appropriacy, adequacy; (fr) correction pragmatique, adéquation; (es)
corrección pragmática, adecuación.
Eklektizismo: (en) eclecticism; (fr) éclecticisme; (es) eclecticismo.
Elkarreragin, interakzio, eragin-truke: (en) interaction; (fr) interaction; (es)
interacción.
Elkarrizketa: (en) interview; (fr) entretien; (es) entrevista
Enuntziatu, esakune: (en) utterance; (fr) énoncé; (es) enunciado
Enuntziazio, esakuntza: (en) enunciation; (fr) énonciation; (es) enunciación
Erregistro: (en) register; (fr) registre; (es) registro
Errore: (en) error; (fr) erreur; (es) error.
Estrategia: (en) strategy; (fr) stratégie; (es) estrategia.
Feedback: (en) feedback; (fr) feedback; (es) retroalimentación.
Fonema: (en) phoneme; (fr) phonème; (es) fonema.
Funtzio: (en) function; (fr) fonction; (es) función.
Gaitasun: (en) aptitude, competence; (fr) aptitude; (es) aptitud, competencia.
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Gaitasun paralinguistiko:
Gaitasun pragmatiko: (en) pragmatic competence; (fr) compétence pragmatique; (es)
competencia pragmática.
Gaitasun soziolinguistiko: (en) sociolinguistic competence; (fr) compétence
sociolinguistique; (es) competéncia sociolingüística
Glotodidaktika: hizkuntzen irakaskuntza; (en) language teaching; (fr) didactique des
langues, enseignement des langues, glottodidactique; (es) glotodidáctica, enseñanza de
idiomas.
Harreman arbitrario: (es) relación arbitraria.
Hitz egiteko txanda: (es) turno de palabra
Hizketako egintza, hitzezko egintza: (en) speech act; (fr) acte de parole; (es) acto de
habla
Hizkuntza: (en) language; (fr) langue; (es) lengua
Hizkuntza arteko errore: (en) interlingual error, interlinguistic error; (fr) erreur
interlinguistique, erreur interlinguale; (es) error interlingüístico.
Hizkuntza barneko errore: (en) intralingual error; (fr) erreur intralinguale; (es) error
intralingual.
Hizkuntza gaitasun: (en) linguistic competence; (fr) compétence linguistique; (es)
competencia lingüística
Hizkuntza idatzi: (en) written language; (fr) langue écrite; (es) lengua escrita,
lenguaje escrito.
Hizkuntza-eskuratze: Ikus Hizkuntza-jabekuntza.
Hizkuntza-gatazka: (en) language conflict; (es) conflicto lingüístico
Hizkuntza-interferentzia: (en) linguistic interferente; (fr) interférence linguistique;
(es) interferencia lingüística.
Hizkuntza-jabekuntza: (en) language acquisition; (fr) acquisition du langage; (es)
adquisición del lenguaje
Hizkuntza-jarrera: linguistic attitudes (en) ; (fr) attitudes linguistiques; (es) actitud
lingüística.
Hizkuntza-murgiltze: (es) inmersión lingüística
Hutsegite: (en) mistake; (fr) faute; (es) falta.
Idazkera alfabetiko, idazkera fonematiko: (es) escritura alfabética o fonemática.
Idazkera logografiko: (es) escritura logográfica.
Idazkera piktografiko: (es) escritura pictográfica.
Idazkera: (en) writing; (fr) écriture; (es) escritura.
Idazketa: (en) writing, composition; (fr) écriture, rédaction; (es) escritura, redacción.
Idazmen: (en) writing skill; (fr) écriture, expression écrite; (es) escritura, expresión
escrita.
Ikaskuntza-estrategia: (en) learning strategy; (fr) stratégie d'apprentissage; (es)
estrategia de aprendizaje.
Ikuseremu: (en) field of vision, visual field; (fr) champ visuel; (es) campo visual.
Ikuspegi: (en) approach; fr) approche; (es) enfoque, planteamiento.
Ilokuziozko egintza: (en) illocutionary act; (fr) acte illocutionnaire; (es) acto ilocutivo
Input: (en) input; (fr) entrée, input; (es) input.
Intake: (en) intake; (fr) intake; (es intake) .
Irakaskuntza elebidun: (en) bilingual teaching; (fr) enseignement bilingue; (es)
enseñanza bilingüe, educación bilingüe
Irakurri: (en) read; (fr) lire; (es) leer.
Irakurtzeko estrategia: (en) reading strategy; (fr) stratégie de lecture; (es) estrategia
de lectura.
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Iraupen handiko oroimena (IHO): (en) long term memory; (fr) mémoire à long terme;
(es) memoria a largo plazo.
Iraupen laburreko oroimen (ILO): (en) short term memory, short time memory; (fr)
mémoire à court terme; (es) memoria a corto plazo.
Koherentzia: (en) coherence; (fr) cohérence; (es) coherencia.
Kohesio: (en) cohesion; (fr) cohésion; (es) cohesión.
Komunikazio-gaitasun: (en) communicative competence; (fr) compétence
communicative; (es) competencia comunicativa
Korrespondentzia grafofoniko: (es) correspondencia grafofónica.
Lehen hizkuntza (1H): (en) first language (L1); (fr) première langue (L1); (es)
primera lengua (L1).
Letreiatu: (en) to spell; (fr) épeler; (es) deletrear.
Lokuziozko egintza: (en) locutionary act; (fr) acte locutionnaire; (es) acto locutivo
Monitore: (en) monitor; (fr) moniteur; (es) monitor.
Morfema: (en) morpheme; (fr) morphème; (es) morfema.
Nozio: (en) notion; (fr) notion; (es) noción.
Output: (en) output; (fr) output, sortie; (es) output.
Perlokuziozko egintza: (en) perlocutionary act; (fr) acte perlocutionnaire; (es) acto
perlocutivo
Solasaldi: (es) uso oral conversacional, conversación espontánea
Tarteko hizkuntza: (en) interlanguage; (fr) interlangue; (es) interlengua.
Testu: (en) text; (fr) texte; (es) texto.
Testuinguru: (en) context; (fr) contexte; (es) contexto.
Transferentzia: (en) transfer; (fr) transfert; (es) transferencia.
Zuzentasun: (en) accuracy, correctness; (fr) correction; (es) corrección.
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1. HIZKUNTZA ETA GAITASUNAK
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Gaitasuna edo konpetentzia?
Zer diferentzia dago lehengo curriculumen eta oraingoen artean?
Zeri esaten zaio konpetentzia/gaitasuna?
Zer dira hezkuntza-gaitasun orokorrak?
Zer dira oinarrizko konpetentziak?
Zein dira oinarrizko gaitasunak edo konpetentziak?
Zer eta zein dira Oinarrizko Hezkuntzaren helburuak?
Zergatik da interesgarria konpetentzien bidezko planteamendua?
Zer abantaila dakarke konpetentzien ikuspegiak?
Zer zailtasun edo arazo etor daiteke konpetentzien ikuspegitik?
Zein dira oinarrizko konpetentzien ikuspegiaren on-gaitzak?
Zer da Oinarrizko Hezkuntzako curriculumean ageri den hizkuntzakomunikaziorako gaitasuna?
Zer da hizkuntza-gaitasuna?
Zer da komunikazio-gaitasuna?
Zer da gaitasun/konpetentzia pragmatikoa?
Zer osagai ditu komunikazio-gaitasunak edo -konpetentziak?
Zer da hiztunaren gramatika-gaitasuna?
Zer da gaitasun soziolinguistikoa?
Zer da gaitasun estrategikoa?
Zer da diskurtso-gaitasuna?

2. DISKURTSOA ETA TESTUA
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8.
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11.
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13.
14.
15.

Bada hizkuntzaren didaktikan ikuspuntu bat diskurtsoaren analisia
deitzen dena. Zer da diskurtsoa?
Hizkuntzaren irakaskuntzari buruzko lanetan testu hitza erabiltzen da
ugari. Horren bidez zeri egiten zaio erreferentzia?
Zer dira berbaldiaren generoak edo diskurtso-generoak?
Zer dira J.M. Adam-en testu-sekuentziak?
Zein dira narraziozko sekuentziaren ezaugarriak?
Zein dira deskribapenezko sekuentziaren ezaugarriak?
Zein dira argudiozko sekuentziaren ezaugarriak?
Zein dira azalpenezko sekuentziaren ezaugarriak?
Zein dira solasaldizko sekuentziaren ezaugarriak?
Testuaren hiru ezaugarrien artean nolabaiteko erlazio bat ezar daiteke,
orientabide gisa?
Testu bat egokia dela esateak zer esan nahi du? Zeri deitzen zaio
egokitasuna?
Zer da koherentzia?
Zer da kohesioa?
Zer dira diskurtso-markatzaileak eta konektoreak?
Zein dira testuaren antolamendu osorako markatzaileak?
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32
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zein dira diskurtso-operazio partikularrei sarbidea emateko
markatzaileak?
Zein dira testu-segmentuen artean harreman logiko-semantikoak
ezartzeko balio duten testu-markatzaileak (egiazko konektoreak)?
Badira testu-markatzaileak bereziki bat-bateko diskurtsoan agertzen
direnak?
Zer arau behar ditu testu batek estrukturalki koherentea izateko?
Zer dira testuaren makroegitura eta gainegitura?
Zer operazio kognitibo egiten ditu hartzaileak testu baten
makroegituraz jabetzeko?

3. AHOZKO HIZKUNTZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zergatik da hitzezko mintzaira lanabesik egokiena jendearen arteko
komunikaziorako?
Kodearen arabera ahozko komunikazioa eta idatzizkoa bereizten dira.
Zein dira antzak eta aldeak ahozko moduaren eta idatzizkoaren artean?
Ahozko jarduna idatzizkoa baino gutxiago landua dela esatea zuzena
da?
Eskolaren zeregina da ahozko hizkuntza lantzea? Edo idatziari eman
behar dio lehentasuna? Zergatik?
Zer elementuk hartzen dute parte ahozkoaren ulermenean?
Zein dira ahozkoa ulertzeko mikrotrebetasunak?
Zein
dira
ahozko
jardunerako
mikrogaitasunak
edo
mikrotrebetasunak?
Ahozko testuak nola sailka daitezke parte-hartzaileen kopuruaren
arabera?
Ahozko komunikazio autogestionatuak eta plurigestionatuak zer
desberdintasun dituzte?
Bada ahozko adierazpidearen eredu teorikorik?
Ahozko komunikazioan zer da garrantzitsuagoa zuzentasuna edo
jarioa?
Zer dira ahozko komunikazioan elementu proxemikoak eta
kinesikoak?
Ahozko jarduna eta espontaneotasuna loturik daude?
Ingurune soziokulturalak nolako eragina du komunikazio-konpetentzia
garatzean?
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4. HIZKUNTZA IDATZIA
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Zer da alfabetatzea?
Nor da analfabetoa?
Zer erlazio dago hizkuntza idatziaren eta alfabetatzearen artean?
Hizkuntza idatziari dagokionez, zein da eskolaren zeregina?
Zer harreman mota dago ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren
artean?
Zertan bereizten dira ahozko eta idatzizko kodeak?
Zeintzuk dira ahozko hizkuntzaren ezaugarriak?
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Zeintzuk dira hizkuntza idatziaren ezaugarriak?
Hizkuntza idatziak nola laguntzen du pentsamendua garatzen?
Zer alde dago idazkeraren eta hizkuntza idatziaren artean?
Zeintzuk dira gaur egungo idazkera-sistemak?
Zeintzuk dira sistema alfabetikoaren ezaugarriak?
Zein egoerak eragin dezakete ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza
idatziaren ikasketa?
Noiz hasten eta amaitzen da hizkuntza idatziaren ikaskuntza?
Zertan datza hizkuntza idatziaren ikasketa?
Zer ikasi behar dute ikasleek hizkuntza idatziari buruz?
Zeintzuk dira hizkuntza idatziaren funtzioak?
Zeintzuk dira hizkuntza idatziaren erabilerak?
Zer da irakurtzea?
Zer da idaztea?
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IRAKURKETAREN ETA IDAZKETAREN I(RA)KASKUNTZA

111
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Zertan datza irakurtze-idaztearen irakaskuntza?
Zer da hizkuntza idatzia ikastea konstruktibismoaren ikuspuntutik?
Nola ikasten da irakurtzen eta idazten?
Zeintzuk dira irakurtzen ikasteko faseen ezaugarriak?
Zeintzuk dira idazten ikasteko faseen ezaugarriak?
Zein da irakurtzen eta idazten ikasteko metodorik onena?
Testu mota guztiak berdin irakurtzen dira?
Zeintzuk dira irakurleak izan ditzakeen gabeziak testua ulertzeko?
Zein da irakurle onaren eta txarraren arteko aldea?
Zer faktorek eragiten dute ulermenean?
Zer prozesu erabiltzen du irakurleak testuak ulertzeko?
Zer esan nahi du irakurlea testuaren prozesatzaile aktiboa dela?
Zer estrategia erabil ditzake irakurleak testuak ulertzeko?
Zer informazio gordetzen du iraupen handiko oroimenak (IHO)
hizkuntza idatziari buruz?
Zertan datza idazketa-prozesua?
Zer-nolako zailtasunak ditu ikasleak testu idatziak egiteko?
Zein da ikasleen adinik egokiena irakurtzen eta idazten ikasten
hasteko?
Irakurriz ikasten da irakurtzen eta idatziz ikasten da idazten?
Zer hartu behar da kontuan hizkuntza idatziaren irakaskuntzan?
Zerk erraztu dezake irakurtze-idaztearen irakaskuntza?
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BIGARREN HIZKUNTZAREN I(RA)KASKUNTZA
Gauza bera da hizkuntza bat eskuratzea eta ikastea?
Nolakoa da ikasprozesua bigarren hizkuntzen jabekuntzan?
Zer funtzio betetzen du input ulergarriak bigarren hizkuntzaren
irakaskuntzan?
Nolakoa izan behar du inputak eraginkorra izan dadin?
Zer da intakea?
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Zer funtzio betetzen du outputak bigarren
hizkuntzaren
irakaskuntzan?
Nola laguntzen dio outputak ikasleari hizkuntzaren jabekuntzan?
Zer da ikasle baten tarteko hizkuntza?
Zeintzuk dira tarteko hizkuntzaren ezaugarriak?
Zertan oinarritzen dira hizkuntza-ikaslearen hipotesiak?
Zerk eragiten ditu erroreak ikaslearengan?
Hizkuntzaren errore guztiek garrantzi bera dute?
Zein da feedbackaren eragina ikasleen erroreen zuzenketan?
Zer-nolako erroreak eta hutsegiteak egiten ditu hizkuntza-ikasleak?
Nola laguntzen ahal zaio ikasleari erroreak zuzentzen?
Zer estrategia erabiltzen ditu bigarren hizkuntzako ikasleak?
Zein da motibazioaren zeregina hizkuntzen jabekuntzan?
Zein da hizkuntzak irakasteko metodorik onena?
Zer hartu behar dugu kontuan 2Hren irakaskuntzan?
Zein hizkuntza erabili behar da 2Hko eskoletan?
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