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HITZAURREA
2006. eta 2007. urteetan Euskal Filologia Saileko irakasle talde batek PREST ikerketaegitasmoa jarri genuen abian, aztertzeko zer toki hartzen zuten komunikaziorako gaitasunek
Europako unibertsitate-eremu berrian. Ikerlan horrek ageri-agerian utzi zuen gaitasunok
lehentasun osokoak izan behar dutela goi-mailako ikasketetan (Ik. lan honen emaitzak
helbide honetan: http://www.euskaraztrebatzen.org). Izan ere, jakina denez, komunikazioa
jardun akademiko, profesional eta sozialaren funtsezko alderdia da. Areago,
komunikaziorako gaitasunak ezinbesteko dira ikaskuntzako, laneko eta bizitzako eginkizun
asko arrakastaz betetzeko. Horrexegatik lehenesten dira gaitasunok ikasketa-plan berrietan.
Maiz pentsatu izan da unibertsitatera hurbiltzen diren ikasleek garatuak dakartzatela
gaitasunok Bigarren Hezkuntzan jasotzen duten trebakuntzari esker. Egia da Bigarren
Hezkuntzak ere jomugan hartuta dituela komunikaziorako gaitasunak. Alabaina,
unibertsitateak eginkizun jasoagoetarako prestatu behar ditu ikasleak. Izan ere, goi-mailako
hezkuntzan espezializazio handiagoko gaiak jorratzen dira. Horrenbestez, Bigarren
Hezkuntzan erabiltzen direnenak baino eskakizun handiagoko testu-generoak hartu eta
ekoitzi beharko dituzte ikasleek unibertsitatean. Horrekin batera, komunikazio
espezializatuaren bereizgarri estilistikoak eta terminologia ere bereganatu beharko dituzte
bitarte horretan. Azken batean, komunitate akademiko eta profesional bateko kide izateko
beharrezkoak diren komunikaziorako ahalbideak garatu beharko dituzte hezkuntzaren
maila honetan.
Gaitasun horietako batzuek eragin zuzena izango dute ikaskuntza-prozesuan bertan. Jakina
denez, azken urteotan nabarmen aldatu da unibertsitateko eredu pedagogikoa. Orain
ikaslearen beraren jardunak du protagonismo nagusia ikaskuntza-prozesuan. Ildo
horretatik, gutxituz joan da eskola magistral tradizionalen garrantzia, eta horien tokia hartu
dute beste jarduera mota batzuek: eztabaidek, kasuen azterketek, talde-lanek, praktikek,
proiektuek, eta abarrek. Horrela bada, ikaslearen eginkizuna ez da soilik eskoletan adi
egotea, apunteak jasotzea, lezioa ikastea, eta betiko azterketa horietako bat gainditzea.
Orain ikasleari eskatzen zaio modu aktiboan hartzeko parte ikaskuntzarako materialak
bilatuz eta landuz, eztabaidetan ekarpenak eginez, ikaskideentzat baliagarriak izango diren
materialak prestatuz, eta abar.
Gainera, jardun hori guztia ezagutzaren, informazioaren eta komunikazioaren gizartearen
testuinguruan txertatu behar da ezinbestean, betiere jomugan hartuta ikasleek komunitate
akademiko eta profesional jakin bat(zu)etan esku hartzeko prestatu behar dutela beren
burua. Horrek hainbat erronka berriren aurrean jartzen ditu ikasleak. Eta ikasle askok nekez
egingo diete aurre erronka horiei, gutxieneko orientabide batzuk jasotzen ez badituzte.
Horretara dator, bada, PREST eskuliburua. Hain zuzen, eremu akademikoan ohikoak diren
komunikazio-jardunetan moldatzeko baliagarriak izan daitezkeen jarraibideak eskaintzera.
Gure asmoa ez da, hala ere, oso jasoa. Oinarrizko lantxo bat baizik ez dugu egin. Lehen
urratsa egitera ausartu gara, zertarako eta aurrean zabaltzen zaigun testuinguru berrian
moldatzen hasteko funtsezko baliabide batzuk eskaintzeko. Horrexegatik da PREST
eskuliburua lan eskematiko, arin eta erabiltzen erraza. Unibertsitatera etorri berri denari
dago zuzendua. Beraz, unibertsitatean oinarrizko argibide eta lanabes batzuk baino ez
ditugu jaso orriotan; goi-mailako ikasketek gaur egun dituzten eskakizunei aise erantzuteko
baliagarriak izan daitezkeen ideiak, adibideak eta gomendioak, alegia. Espero dugu ikasle
askorentzat lagungarri izatea.
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SARRERA
Hitzaurrean aurreratu dugunez, eskuliburu hau unibertsitatera etorri berria den
ikaslearentzat dago pentsatuta. Helburua da ikasle mota horri oinarrizko jarraibide eta
gomendio batzuk eskaintzea unibertsitateko ikaskuntza-jardunean aise moldatzeko.
Horrexegatik lan erabilerraza egiten saiatu gara.
Lan honek sarrera bat eta sei modulu ditu. Sarrerako atalean komunikazio akademiko eta
profesionalean baliatzen den hizkeraren inguruko gogoeta egiten da, eta gainbegiratu
orokorra ematen zaie komunikazio espezializatuak jokoan jartzen dituen oinarrizko
prozedurei. Ondorengo sei moduluak hiru multzotan bereizten dira. Lehen bietan, ahozko
komunikazioarekin zerikusia duten kontuak lantzen dira. Bigarrenean, komunikazio
idatziarekin zerikusia dutenak. Eta, azken multzoan, gaingiroki aztertu nahi izan ditugu
eginkizun akademiko eta profesionalaren egungo testuinguruan garrantzi handia hartu
duten bi jarduera mota: elkarreragina eta bitartekaritza. Azken bi trebetasun horiek
funtsezkoak dira jakintzaren eraikuntza sozialeko prozesuetan eta komunikazio
eleaniztunean. Hori dela eta, iruditu zaigu ezin zirela lan honetatik kanpo gelditu, oinarrizko
eta behin-behineko lana izan arren.
Testua idaztean oso gogoan hartu dugu honelako material batek kokaleku egokiagoa duela
web-orri batean paperean baino. Hori buruan, oso estilo eskematiko eta arina erabili dugu.
Eta, azken batean, informazio- eta ariketa-fitxen bilduma malgua osatu dugu. Kontuan izan
dugu, gainera, etorkizunean osatuz eta aberastuz joan beharko dugula eskuliburu hau.
Horrela bada, saiatu gara egitura malgua izango duen materiala sortzen, atzera eta aurrera
mugitzeko aukera erosoa eskainiko duena. Nabigazioa errazteko, fitxetan antolatu ditugu
azalpen guztiak. Modulu bakoitzaren hasieran eskaintzen da fitxa horien aurkibidea, webargitalpenean esteken bidez egingo litzatekeen bidaia paperean ere egin ahal izateko.
Bestalde, interaktibotasuna ere sustatu nahi izan dugu nolabait; betiere, formatu honetako
lanek dituzten mugen barruan, noski. Horrela, bada, informazio-fitxei atxikita gogoetarako
galderak, adibideak eta aplikazio-ariketak ere txertatu ditugu zenbaitetan. Zertarako?
Erabiltzaileari gaia hobeto mamitzen laguntzeko. Azken batean, gure asmoa izan da
ikaskuntza errazten laguntzea, hainbat eratako baliabideak eskainiz. Ildo beretik, eskuliburu
irekia egin nahi izan dugu; bere horretan agortuko ez dena, alegia. Horregatik, fitxa askotan
bestelako material eta iturrien erreferentziak erantsi ditugu: artikuluak, beste eskuliburu
batzuk, baliabide-zentroak… Arreta berezia jarri diegu Internet sarean sakabanaturik
dauden materialei, horiek izaten baitira eskuratzen errazenak.
Web-argitalpenean baliabide horiek guztiak estekaturik eskainiko ditugu. Baina paperezko
bertsio honetan liburuaren amaieran eskaintzen dira, hiru ataletan bereizirik. Lehenbiziko
eranskinean, gogoetarako proposatzen diren galderak zerrendatu dira. Bigarren eranskinean,
adibideak eta ereduak jasotzen dira. Hirugarrenean, azkenik, fitxen edukietan sakontzeko
proposatzen diren ariketak. Liburuaren amaieran, kanpoko erreferentzia eta Interneteko
helbide guztiak zerrendatzen dira.
Baliabide guztien arteko lotura bermatzeko, hainbat gako erantsi ditugu informazio-fitxen
beheko partean. Gako horiek argitzen dute zer gogoetabide, adibide, ariketa edo kontsultabaliabidetara jotzea gomendatzen den kasu bakoitzean, fitxa horretan aurkeztutako edukiak
zabaltzeko. Erabiltzaileak egin beharreko gauza bakarra da liburuaren eranskinetara jo eta
dagokion baliabidea (galdetegia, ariketa, eredua, erreferentzia…) bertan bilatu. Fitxa guztiek
ez dituzte halako eranskinak izango. Baina, hala dagokionean, fitxan bertan jasoko dira
eranskina aurkezteko beharrezkoak diren gakoak eta azalpenak.
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0. Komunikazio espezializatuaren gakoak:
ikuspegi orokorra
Egilea: Igone Zabala

ATARIKOA
PREST eskuliburuaren sarrerako atal honetan komunikazio akademiko-profesionalean
baliatzen den hizkuntzaren ezaugarri orokorrak aztertuko ditugu. Hizkuntzalaritzaren
oinarrizko galderatik abiatuko gara: zer da hizkuntza-gaitasuna? Eta galdera horretatik
gramatika terminoak biltzen dituen askotariko kontzeptuetara helduko gara. Hizkuntzaelementuak sortzeko balio digun gramatika-sistemaz ez ezik, komunikazio-xede jakin
batzuekin egiten dugun sistema horren erabileraz ere ari garenean, pragmatikaren alorrean
sartzen gara, eta enuntziatuen esanahitik harantzago enuntziatu horien interpretazioan.
Bestalde, zenbait gizataldek egiten duten hizkuntza-sistemaren erabilera ere kontuan
hartzen dugunean, dimentsio berria hartzen du hizkuntzaren azterketak, eta hizkuntzaaldaerez hitz egiten dugu, hiztunen jatorri geografiko edo sozialaren araberako aldaerez
(dialektoak eta soziolektoak) eta zeregin batzuetarako edo beste batzuetarako erabiltzen
diren aldaera funtzionalez (erregistroak).
Komunikazio-gaitasuna hizkuntza jakin baten gramatika-sistema ongi ezagutzeaz
harantzago heltzen den gaitasuna da, beraz. Komunikazio-egoera bakoitzean egokiena den
hizkuntza-aldaera aukeratzen jakin behar dugu (gaitasun soziopragmatikoa), diskurtsoaren
eraketaren arauak ezagutu behar ditugu (gaitasun diskurtsiboa), eta komunikazio-egoera
bakoitzean eraginkorrenak izango diren estrategiak aukeratu beharko ditugu (gaitasun
estrategikoa).
Komunikazio linguistikoa testuen bitartez gauzatzen da, eta testuen ekoizpenak gaitasun
diskurtsiboa jartzen du jokoan; zehazkiago, testuinguratzea, egituratzea eta testuratzea
deritzen jarduera psikolinguistikoak. Baina jarduera horiek gizartean finkatuta dauden testu
motak (generoak) eta hizkuntza-aldaerak (erregistroak) baliatuz egiten ditugu. Testuek
gizartean finkatutako eredu horiek ez ezik, testualtasun-baldintza batzuk ere bete behar
dituzte: koherentzia, kohesioa, konexioa eta kontu-hartze enuntziatiboa.
Sarrerako atalari bukaera emateko, komunikazio espezializatuaz arituko gara, eta
komunikazio espezializatuaren ezaugarrietatik testu akademiko eta profesionalen
sailkapenera helduko gara. Azkenik, erregistro espezializatuen zenbait ezaugarri orokor
ikusiko ditugu, eta euskararen garapen lexiko-diskurtsiboaz hitz egingo dugu bukatzeko.
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MODULUKO FITXEN ZERRENDA

0.1. Giza hizkuntza: zer da hizkuntza-gaitasuna?
0.2. Zer da gramatika?
0.3. Hizkuntza-sistema eta erabilera: gramatika eta pragmatika
0.4. Hizkuntza-aldaerak
0.5. Komunikazio-gaitasuna
0.6. Diskurtso-gaitasuna: testuinguratzea, egituratzea eta testuratzea
0.7. Testualtasuna
0.8. Generoak eta erregistroak
0.9. Komunikazio espezializatua
0.10. Testu akademikoak eta testu profesionalak
0.11. Erregistro espezializatuen zenbait ezaugarri orokor
0.12. Euskararen normalizazioa eta erregistro espezializatuak
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0.1. Giza hizkuntza: zer da hizkuntza-gaitasuna?
Giza espeziea bereizten duten ezaugarrietako bat da hizkuntza artikulatua erabiltzeko gaitasuna.
Arraza eta zibilizazio guztietako gizakiek dute hizkuntzaren bat erabiltzeko gaitasuna. Gainera,
hizkuntza estuki lotuta dago adimenarekin eta zentzumen-organoekin, alegia, mota jakin bateko
hotsak ekoizteko gaitasunarekin, soinu horiek hautemateko gaitasunarekin eta entzundakoaren
esanguraz jabetzera eramaten gaituen prozesatze-ahalmenarekin. Hizkuntza-gaitasuna jaiotzetikoa
da, beraz; giza espeziearen hornidura genetikoan zehaztuta datorkigun gaitasuna da, baina, beste
gaitasun biologikoak bezala, aktibatu egin behar da. Hizkuntza-gaitasuna aktibatzeko, harremana
izan behar dugu hizkuntzaren batekin; alegia, esperientzia linguistikoa eduki behar dugu
hizkuntzaren batean.
Hizkuntza naturala ahozkoa da jatorriz. Geroago etorri da kode idatziak garatzea-eta; izan ere,
gizatalde eta hizkuntza guztiek ez dute garatu kode idatzirik. Hizketan ari denak esanahi bati hotsa
jartzen dio, eta alderantzizko bidea egin behar du hartzaile gisa ari den solaskideak.
Semantikotasun deritzo hizkuntza-elementuek objektuak eta kontzeptuak adierazteko duten
gaitasun horri. Ezinbesteko lotura behar da esanahiaren eta hotsaren artean, eta lotura hori
garunean gertatzen da. Hortaz, hizkuntza definizioz garunean datza, alegia, adimenaren organoan.
Garuna da, era berean, hizketa kontrolatzen duen organoa.
Hizkuntzaren hotsak esanahi jakin batzuekin lotzen ditugu hizkuntza bakoitzean. Baina hotsak
konbinazio esangarri gisa erabili ahal izateko, giza hizkuntzan gertatzen den bezala, lehenago
esakune desberdintzat hauteman behar ditugu, alegia, unitate diskretutzat. Horrela, bikote
minimoak edo erdiminimoak bereiz ditzakegu: zapal/zabal, aker/ager, kai/gai. Bestalde, jarraitua den
hots-katean esanahidun unitateak bereizi behar ditugu: hitzak eta, hitzen barruan, morfemak.
Esanahidun unitate linguistiko minimoari deritzo morfema. Hitzak morfema bakar batez edo
hainbat morfemaz osaturik egon daitezke. Hizkuntza jakin bateko elementuek (morfemek, hitzek,
enuntziatuek) izaera bikoitza dute: forma eta esanahia. Hizkuntzaren ezaugarri horri bikoiztasun
esaten zaio.
Hizkuntza-elementuen bikoiztasunarekin lotuta dago arbitrariotasuna. Ez dago harreman natural
edo logikorik hitzen eta hitz horiek adierazten dituzten esanahien artean; izan ere, nozio bera
adierazteko, hitz desberdinak aurkitzen ditugu hizkuntza desberdinetan. Hori dela eta, esan daiteke
ez dagoela inolako hizkuntzarik nozio jakin bat (kolore bat, kopuru bat…) adierazteko «hitzik
egokiena» duenik. Adibidez, bai euskal hitza eta ingelesezko by preposizioa antzera ebakitzen
baditugu ere, oso esanahi desberdinak dituzte. Hizkuntza-elementuen ezaugarri behinena den
semantikotasuna, beraz, hiztun-komunitate baten erabilera partekatuaren ondorio da; ez, elementu
horien berezko ezaugarria. Halaber, hizkuntza bakoitzak erabiltzen dituen hotsak ere arbitrarioak
dira: gizakiak jaiotzen garenean, giza hizkuntza guztietan baliatzen diren soinu guztiak ekoizteko
gauza gara, baina, hizkuntza jakin bat ikasten dugunean, ikasten dugu zein diren hizkuntza horretan
erabili behar diren hotsak, eta gure hasierako ahalmena mugatzen dugu horrela, gure amahizkuntz(et)a(n) esangarriak direnetara.
Azkenik, hizkuntzaren ezaugarrien artean deigarrienetako bat da hiztunek sekula entzun ez dituzten
esaldiak sor ditzaketela, eta esaldi horiek, gainera, arazorik gabe uler ditzaketela beste hiztunek
(entzuleek edo irakurleek). Ezaugarri hori dela eta, giza hizkuntza sortzailea dela esaten da. Giza
hizkuntzaren sortzailetasuna gizakion garunean datzan eta arau abstraktuz baliatzen den sistema
konputazionalaren ondorio da. Sistema konputazional horrek posible egiten du hiztegielementuetatik nahi beste konbinazio sortzea, bai eta hartzaileak konbinazio horiek ulertu ahal
izatea ere.
Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 0.1 gogoeta-fitxa
Ariketa: 0.1 ariketa
Erreferentzia: EGUZKITZA, A. eta ETXEBARRIA, M. (2004) Hizkuntzalaritza
orokorra: arazoak eta ikuspegiak. Gasteiz: Arabako Foru Aldundia eta EHU
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0.2. Zer da gramatika?
Hizkuntza-gaitasuna, giza espeziearen bereizgarria, arau eta murriztapen abstraktuen sorta batean datza.
Espeziearen bereizgarria izateak genetikoki zehaztuta dagoela pentsarazten digu, eta haurrek ama-hizkuntza(k)
oro har azkar, eraginkortasunez eta heziketa espezifikorik gabe ikasteko duten gaitasunak pentsarazten digu
jaiotzetiko gaitasun batez ari garela. Nolanahi ere, jaiotzetiko gaitasun hori kilikatu egin behar da, hizkuntza
jakin batean edo batzuetan gauzatu behar baita.
Mundu zabaleko hizkuntzak dirudien baino antzekoagoak dira. Hain zuzen ere, munduko hizkuntza guztiek
dituzten arau eta murriztapen abstraktu komunek osatzen bide dute hizkuntza-gaitasunaren jaiotzetiko egoera.
Hizkuntza orotan betetzen diren arau eta murriztapen horiei Gramatika Unibertsal deritze. Gramatika
Unibertsalak, arauak eta murriztapenak ez ezik, zenbait balio dituzten parametroak ere baditu. Adibidez,
GUren araua da argumentu guztiek (subjektuak, objektuak…) kasua eraman behar dutela esaldi gramatikalak
osatuko badituzte. Arau horrekin lotuta, «kasuaren parametroa» dago, eta hizkuntza batzuetan eta beste
batzuetan hartzen duen balioaren arabera kasu-sistema akusatiboa eta kasu-sistema ergatiboa bereiz daitezke.
Hizkuntza jakin baten gramatika da hizkuntza horrek GUren parametro guztietarako egiten dituen
aukeren bilduma. Baina gramatikaz gain, edozein hizkuntzak hiztegi bat behar du, alegia, gramatikaren arau
abstraktuak gauzatzeko material linguistikoa. Hizkuntza guztiek dituzte hiru osagai nagusi: hots-sistema,
hiztegia eta gramatika-sistema.
Hizkuntzen hiztegia edo lexikoia, askotariko osagaiak ditu: morfema lotuak (-n, -tik, -ela, -tzaile, -da-, -zki-, gu-, des-); hitzak (etxe, liburu, lotsa, handitasun, eraginkor, erabili, haize-errota, gutxietsi …); hitz anitzeko unitate
lexikoak (behinik behin, lan egin, kontuan hartu, mikroskopio elektroniko…). Hiztegiaren elementuak dira gramatikasistemaren konbinazio-arauak aplikatuz enuntziatuak sortzea ahalbidetzen diguten lehengai linguistikoak.
Beheko eskeman ikus dezakezu edozein hizkuntzaren gramatikaren antolakuntza.
HIZTEGIA
< forma - esanahia>

Morfologia lexikoa

MORFOLOGIA
SINTAXIA
Morfologia flexiboa

Forma
fonologikoa

Forma
logikoa

< forma - esanahia >
Edozein enuntziatu ekoizteko orduan, hiztegitik abiatzen gara. Hiztegi-elementu guztiak dira forma eta
esanahia biltzen dituzten unitateak. Hiztegi-elementuak konbinatzen ditugu sintaxi-arauak erabiliz.
Hizkuntzaren gramatikaren araberako konbinazioak egiteko, sintaxi-arau abstraktuak erabiltzen ditugu, baita
hiztegi-elementu bakoitzari buruz dugun informazioa ere (gramatika-kategoria eta informazio semantikoa,
besteak beste). Morfologia flexiboak hiztegiko morfema flexiboak eta hitzak egokiro konbinatzen ditu,
sintaxiaren konbinazio-arau abstraktuen eskakizunetara egokitzeko. Azken emaitza enuntziatuak dira, berriro
ere forma eta esanahi bat biltzen duten unitate linguistikoak. Morfologia lexikoak hiztegiaren modulua
aberasten du, zeren eta, morfema lotuak edo hiztegi-elementu beregainak konbinatuz, hiztegi-elementu
berriak sortzen baititu.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 0.2 gogoeta-fitxa
Ariketa: 0.2.1 ariketa
Ariketa: 0.2.2 ariketa
Ariketa: 0.2.3 ariketa
Erreferentzia: FERNÁNDEZ, B. eta ORTIZ DE URBINA, J. (2007) Hizkuntzari itzulia
80 hizkuntzatan. Bilbo: UEU

Erreferentzia: EGUZKITZA, A. eta ETXEBARRIA, M. (2004)
Hizkuntzalaritza orokorra: arazoak eta ikuspegiak. Gasteiz: Arabako Foru Aldundia
eta EHU
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0.3. Hizkuntza-sistema eta erabilera: gramatika eta pragmatika
Hizkuntzalaritza orokor terminoa erabili ohi da hizkuntza-ahalmen abstraktuaz (competence)
arduratzen den jakintza-alorra izendatzeko. Hizkuntza-ahalmen abstraktu horrek baliatzen dituen
elementuak eta elementu horiek konbinatzeko erabiltzen dituen arauak bilatzea da hizkuntzalarien
helburua. Hizkuntzaren gramatikaren barruan hainbat modulu bereizten dira, eta hainbat jakintzaeremu, erreparatzen zaion hizkuntzaren alorraren arabera:
•
•
•
•

Fonologia: hizkuntzen hots-sistema eta fonemen konbinazioak egiteko baliatzen diren arau
fonologikoak aztertzen ditu.
Morfologia: batera gertatzen diren hitzen formaren eta esanguraren aldaketei erreparatzen die,
hitzen barne-egitura finkatzeko.
Sintaxia: gramatikaren oinarria den arau sorta finkatzen saiatzen da; gramatika da hizkuntza
bateko perpausen gramatikaltasunari buruzko baldintzen multzoa.
Semantika: lexikoaren egituraz arduratzen da, eta, halaber, perpaus bati bere osagaien
esanahitik abiatuta esanahi bat egozteko erabiltzen ditugun hatsarre edo arauez ere.

Nolanahi ere, hizkuntza-ahalmen abstraktutik harantzago goazenean, eta hizkuntza komunikaziotresna modura nola erabiltzen dugun aztertzen dugunean, nabarmenki korapilatzen zaigu azterketa.
Izan ere, enuntziatuek, oso maiz, ez dute hitzez hitzeko interpretazioa, eta interpretazio egokia
eman ahal izateko, ezinbestekoa izaten da komunikazio-testuingurua kontuan hartzea. Adibidez,
Liburu hau hartuko duzu? galderari Bai. Horixe erantzuten badio solaskideak, enuntziatuaren
interpretazioa bat dator konbinatu ditugun elementuen esanahi konposiziozkoarekin. Baina Liburua
zuk zeuk ordainduko duzu? galderari solaskideak Bai horixe! erantzuten badio, enuntziatu horren
interpretazioa oso urrun dago esanahi konposiziozkotik. Izan ere, solaskideak liburua ez duela
ordainduko ulertu beharko du galdera egin duenak. Hizkuntzan hitzez hitzeko interpretazioa ez
duten enuntziatuak erabiltzen ditugu etengabe, eta, oro har, enuntziatuen zentzuari antzeman ahal
izateko, komunikazio-testuinguru jakin batean ainguratu behar ditugu enuntziatu horiek.
Pragmatika deritzo hizkuntzaren erabileraz (use) arduratzen den jakintza-esparruari.
Bi galdera mota dira pragmatikaren interesgunea: batetik, zergatik erabiltzen du hiztun jakin batek
enuntziatu jakin bat komunikazio-egoera jakin batean?; bestetik, nola lortzen dute hiztunek
interpretatzea enuntziatuak komunikazio-testuinguruen arabera? Pragmatikak kontuan hartzen ditu,
beraz, hizkuntzaren erabilera baldintzatzen duten faktore estralinguistikoak. Azterketa
pragmatikoen oinarrizko elementuak dira komunikazio-ekintzaren funtsezko osagaiak: igorlea,
hartzailea, enuntziatua eta komunikazioaren espazio-denborazko ingurunea.

Enuntziatu terminoa erabiltzen da kode linguistiko baten bitartez osaturiko mezuei erreferentzia
egiteko. Enuntziatuak unitate diskurtsiboak dira, eta, perpausak, aldiz, gramatikaren aztergaiak
diren egiturazko unitate abstraktuak. Igorlea da hizkuntza une jakin batean nahita erabiltzen duen
eta, beraz, hizkuntza-adierazpide bat ekoizten duen hiztuna. Gramatikan erabili ohi den hiztun
terminoak, aldiz, hizkuntza bat dakien gizakia izendatzen du besterik gabe, eta erabilerarekiko
independentea da. Hartzailea da igorlearen mezuaren jomugan dagoen pertsona, eta xedearen
ezaugarria gaineratzen dio entzule kontzeptuari. Azkenik, ingurunea, testuingurua edo espaziodenborazko egoera ere azterketa pragmatikoen funtsezko osagaiak dira: enuntziatuak ulertzeko ez
da nahikoa esanahiak berreskuratzea; ezinbestekoa da baita erreferenteak identifikatzea ere.
Adibidez, lurrean paper bat aurkitzen badugu Bihar goizeko bederatzietan betiko lekuan dioena eta, nahiz
segida horretan azaltzen diren hitzen esanahia arazorik gabe uler dezakegun, ezin izango dugu
interpretatu mezua. Mezua interpretatu ahal izateko, ezinbestekoa izango da jakitea noiz idatzia den,
nori zuzendua den eta zein den aipatzen den lekua.
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Nolanahi ere, komunikazio-ekintzaren elementuak berak baino are garrantzitsuagoak dira elementu
horien artean ezartzen diren harremanak. Hasteko, enuntziatuen interpretazioan funtsezko
garrantzia du informazio pragmatikoak. Hiru osagai bereiz daitezke informazio pragmatikoan:
•
•
•

Informazio pragmatiko orokorra: munduari buruzko jakintza, haren ezaugarri naturalak,
kulturalak, eta abar.
Informazio pragmatiko egoerazkoa: elkarrekintza komunikatiboan solaskideek
hautematen dutena.
Informazio pragmatiko testuinguruzkoa: aldez aurretik diskurtsoan trukatu diren
hizkuntza-adierazpideetatik datorrena.

Informazio pragmatikoa erabiltzen dugu, besteak beste, behar diren inferentziak egiteko,
enuntziatuek hitzez hitzeko interpretazioa onartzen ez dutenean.
Gizakiok hizkuntza erabiltzen dugu besteei nolabait eragiteko. Hizkuntza erabiltzen dugu xede jakin
baterako; hain zuzen ere, azterketa pragmatikoen osagai garrantzitsua da diskurtsoaren xedea.
Edozein diskurtso ekintza mota bat da, eta baliatzen dituen hizkuntza-elementuetatik ekintzaren
xedea ondoriozta daiteke. Azkenik, osagai garrantzitsua da solaskideen arteko gizarteharremana. Harreman hori funtsezkoa da, igorleak hartzaileari begira osatzen baitu bere
enuntziatua; izan ere, gizarte-harremanek enuntziatuari eragiten diote, hainbat hautapen eta
murriztapen baldintzatzen dituzten aldetik.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 0.3 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: ESCANDELL VIDAL, M.V. (1996) Introducción a la pragmática.
Bartzelona: Ariel Lingüística
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0.4. Hizkuntza-aldaerak
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ALDAERA FUNTZIONALAK
(ERREGISTROAK)

Erabilera-esparruak

Gizakiok hizkuntzak erabiltzen ditugu elkarren artean komunikatzeko askotariko egoera eta
jardueretan. Hizkuntza-komunitate batek hizkuntza egoera eta testuinguru batean eta bestean
erabiltzen duenean, hizkuntzaren askotariko aldaerak sortzen dira. Hizkuntza baten aldaera guztiak
abiatzen dira hizkuntza horren bereizgarria den gramatika-sistematik, baina hautapenak aldatzen
dituzte hizkuntzaren sistemaren barruko moduluetako elementuen artean (hiztegia, fonologia,
morfologia eta sintaxia).
Hizkuntza-aldaerak sortzen dira, hizkuntza bat erabiltzen duten hiztunen artean komunitate
bereiziak daudenean. Horrela, aldaera geografiko esaten diegu eremu geografiko batean eta
bestean erabiltzen diren hizkuntza bateko aldaerei. Dialekto edo aldaera diatopiko ere esaten zaie.
Gizarte batean bereizten diren taldeek erabiltzen dituzten aldaerei soziolekto edo aldaera
diastratiko esaten zaie. Gizarte-aldaerak hainbat faktorerekin lotuta daude: gizarte-klaseekin,
heziketarekin, lanbideekin, adinarekin, jatorri etnikoarekin... Azkenik, aldaera funtzionalak edo
aldaera diafasikoak egoera komunikatiboekin lotutako aldaerak dira, eta lotuta daude egoeraren
formaltasun-mailarekin, komunikazioaren gaiarekin eta solaskideen ezaugarriekin (adibidez,
aditutasun-mailarekin). Aldaera funtzionalak dira diskurtso motak baldintzaturiko estiloak eta
erregistroak, eta, azken batean, tradizio diskurtsiboen ondorioz finkatzen diren hizkuntzabaliabideen hautapenak dira.

ALDAERA GEOGRAFIKOAK

Eremu geografikoak

Hizkuntzen aldaera estandarrak aldaera diatopikotzat har daitezke. Aldaera geografiko
desberdinak erabiltzen dituzten hiztunen arteko komunikazio-harremanak errazteko sortzen dira.
Batez ere, komunikazio idatzi formalari begira sortzen dira. Hizkuntza-komunitate bateko hiztunek
erreferentziazko hizkuntza-eredutzat izaten dituzte aldaera estandarrak, bereziki testuinguru
formaletan jarduteko orduan. Izan ere, hizkuntzaren zuzentasuna hizkuntzaren gramatika-arauak
betetzeaz harantzago doa, eta aldaera estandarrerako hobetsitako aukerak baliatzea ere eskatzen du.
Euskararen aldaera estandarrari euskara batua deritzo. Hizkuntzen estilo zainduak eta
espezializazio-maila guztietako erregistro akademikoak eta profesionalak hizkuntzaren aldaeraestandarretik abiatuta garatzen dira.
Komunikazio-egoera bakoitzean zein hizkuntza-aldaera (geografiko, sozial edo funtzional) erabili
behar dugun finkatzen duten arauei arau soziopragmatiko deritze. Hizkuntza baten arau
soziopragmatikoak aintzat hartzea funtsezkoa da, ekoizten ditugun enuntziatuak gure solaskideek
egokitzat hartzeko eta egokiro interpretatu ahal izateko.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 0.4 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: HALLIDAY, M.A.K. eta HASAN, R. (1985) Language context, and text:

aspects of language in social-semiotic perspectives. Oxford: Oxford University Press
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0.5. Komunikazio-gaitasuna

Aurreko fitxetan azaldutako ideietatik erraz ondoriozta daiteke, hizkuntza komunikazio-tresna
modura erabiltzeaz ari garenean, gramatika-gaitasunaz harantzago doala hizkuntza-gaitasuna.
Ikuspegi horretatik, gramatika-gaitasuna komunikazio-gaitasunaren funtsezko osagaia da,
komunikazio linguistikoa bideragarria izateko ezinbestekoa baita solaskideek kode linguistiko
komun bat (hizkuntza bat edo hizkuntza-aldaera bat) izatea. Nolanahi ere, hizkuntza baten
gramatika ezagutzeak neurri batean soilik bermatzen du komunikazio linguistikoaren arrakasta. Hori
dela eta, 1960ko hamarkadan Hymes (1967) komunikazio-gaitasunaz hitz egiten hasi zen:
«Hiztunaren hizkuntza-gaitasuna ez datza bakarrik hizkuntzaren gramatikaren alderdiak ondo
ezagutzean: hiztunek badakite komunikazio-egoera bakoitzerako egokiak diren enuntziatuak, edo
hizkuntza-baliabideak zein diren, eta eskuarki erregistro bat baino gehiago ongi ezagutzen dituzte.
Hortaz, hiztunak baditu zenbait gaitasun eta ezagutza hizkuntza gizartean egokiro erabiltzen
ahalbidetzen diotenak».
Aurreraxeago Canale eta Swain-ek (1980) lau osagai bereizi zituzten komunikazio-gaitasunaren
barruan: gramatika-gaitasuna, gaitasun soziopragmatikoa, gaitasun diskurtsiboa eta gaitasun
estrategikoa.
•

•

•
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Gramatika-gaitasuna: hizkuntzaren arau fonologiko, morfologiko, sintaktiko eta lexikoen
ezagutza da, hiztunari gramatikalak diren eta ez diren esaldiak bereizten laguntzen diona.
Ama-hizkuntzan hasierako urteetan lortzen dute hizkuntza bateko hiztunek gaitasun hau.
Komunikazio-gaitasunaren osagaien artean goiztiarrena dela esan dezakegu, beraz.
Gaitasun soziopragmatikoa: testuinguru komunikatibo bakoitzerako erabilera-arauak eta
erabilera egokia zein diren jakiten laguntzen digun gaitasuna da. Hiztunak badu
hizkuntzaren adierazpideen ezagutza praktikoa, eta solaskideen adinaren, hierarkia edo
estatusaren, eta sexuaren arabera aukeratzen ditu adierazpideak. Gaitasun horrek
testuinguru komunikatiboaren eta diskurtso motaren arabera dialekto, soziolekto, estilo eta
erregistro egokiak zein diren aukeratzen laguntzen digu. Ezagutza soziopragmatikoa
askotariko egoera soziopragmatikoetan izandako esperientzia linguistikoaren bidez lortzen
da. Hori dela eta, hiztunek bizitzan zehar osatuz doazen gaitasuna da. Hiztuna abiatzen da
bere jatorri geografiko eta sozialarekin lotutako dialekto eta soziolektoetatik, eta
familiarteko eta lagunarteko komunikazio-egoeretako esperientzia linguistikotik. Eskolan
ikasten du zein diren kode idatzia eta komunikazio-egoera formalek eskatzen duten estilo
zainduaren baliabideak, eta bigarren hezkuntzan edukitzen ditu erregistro akademikoekin
lotutako lehen esperientzia linguistikoak. Nolanahi ere, goi-mailako ikasketak egiten dituen
arte ez du erabateko esperientziarik izango erregistro akademikoetan eta, erregistro
profesionalei dagokienez, unibertsitatean lehen urratsak egin beharko balitu ere, ez du
erabateko esperientzia linguistikorik izango lan-munduan erabat murgiltzen den arte.
Gaitasun soziopragmatikoa, ikasten dugun hizkuntza bakoitzerako propio garatu behar
dugu, zeren komunikazio-egoera bakoitzarekin lotutako hizkuntza-baliabideen
hautapenarekin zerikusia baitu.
Gaitasun diskurtsiboa: diskurtsoaren ulermena eta ekoizpena bideratzen ditu. Gaitasun
diskurtsiboak ahalbidetzen du ahozko testuak zein idatziak antolatzeko arau linguistikoak
ezagutzea: ideiak egokiro aukeratzea eta antolatzea, testu-genero bakoitzaren egitura eta
erregistroa ondo ezagutzea, testualtasuna (kohesioa, konexioa, modalizazioa, ahotsak…)
egokiro kudeatzea. Diskurtsoaren eta testuaren egituratzearekin zerikusia duten alderdiak
hizkuntza artekoak dira, baina hizkuntza-elementuak aukeratzea eskatzen duten eragiketak
lotuta daude hizkuntza jakin bateko esperientzia linguistikoaren bitartez lortzen den
baliabide linguistikoen ezagutzarekin. Gaitasun diskurtsiboa ere bada bizitzan garatzen
goazen gaitasuna, diskurtso mota eta testu-generoekin harremana izatea eskatzen baitigu.
Gainera, hizkuntza-trebetasunei dagokienez ere, pixkanaka garatzen dugun gaitasuna da:
hasiera batean ulermen-mailan izan ohi dugu harremana testu-generoekin, eta gerora etorri
ohi da era bateko eta besteko testu-generoak ekoizteko gaitasuna.
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•

Gaitasun estrategikoa: gaitasun honetaz baliatuz, hizkuntza doitzen dugu, komunikazioekintzaren xedea lortzeko. Bereziki, gramatika-gaitasunak edo gaitasun soziopragmatikoak
huts egiten digutenean ezagutzen ditugun hizkuntzetako baliabideak, eta baliabide
linguistikoak zein estralinguistikoak erabiltzen ditugu, komunikazio-xedea betetzen
saiatzeko. Adibidez, zerbait adierazteko orduan hizkuntza batean baliabide egokirik
aurkitzeko gauza ez garenean, beste hizkuntza batera jotzen dugu behar dugun
baliabidearen bila (konpentsazio-estrategiak). Gaitasun estrategikoa gaitasun kognitiboa da,
eta, beraz, hizkuntza artekoa. Erraz ondoriozta daitekeen bezala, garapen kognitiboarekin
batera garatuz doan gaitasuna da.

Aipaturiko gaitasunak adimenaren mekanismoekin lotuta daude, baina denek jarduten dute
batera, eta, ondorio ikusgarriak emateko, diskurtsoan aktibatu behar dira. Edozein gizakik
komunikatzeko dituen gaitasunen arteko harremana gizarte-elkarrekintzan gertatzen da, betiere
testuinguru jakin batean. Testuingurua funtsezkoa da komunikaziorako, komunikazio-ekintza
gertatzen den baldintzak finkatzen baititu. Testuinguru komunikatiboaren eta prozesu
psikolinguistiko konplexuen bitartez jarduten duen hiztunaren gaitasun diskurtsiboaren arteko
elkarrekintzaren emaitza linguistikoa da testua.

Gaitasun
estrategikoa

Gaitasun
soziopragmatikoa

Gaitasun
gramatikaltestuala

Gaitasun diskurtsiboa

Eranskinak:
Erreferentzia: CANALE, M. eta SWAIN, M. (1980) «Theoretical bases of
communicative approaches to second language teaching and testing» in Applied Linguistics
1:1-47.
Erreferentzia: HYMES, D. (1974) Foundations in sociolinguistics: an ethnografic approach.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press
Ariketa: 0.5 ariketa
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0.6. Diskurtso-gaitasuna: testuinguratzea, egituratzea eta testuratzea

Hitz egiten edo idazten jakitea da komunikazioan parte hartzen duten testuinguruaren faktoreak
kudeatzen jakitea eta horiek guztiak elkarren artean lotzea hizkuntza-mekanismoen bitartez.
Kudeaketa eta lotura hori hiru eragiketa psikolinguistikoren bidez egiten dugu. Hiru eragiketok
(testuinguratzea, egituratzea eta testuratzea) batera jarduten dute hitz egiten edo idazten ari denaren
adimenean, baina banan-banan azter ditzakegu, bakoitzaren eginkizuna garbiago uzteko.

Komunikaziogaitasuna

Komunikazioaren

testuingurua

JARDUERA DISKURTSIBOA
Hiztun-ekoizlearen PROZESU PSIKOLINGUISTIKOAK
(testuinguratzea -- egituratzea – testuratzea)

TESTUA
(ahozkoa edo idatzia)

Testuinguratzea: testuinguru pragmatikoaren eta gizarte-eragileen ezaugarriak kontuan hartu
behar dira esango edo idatziko diren edukiak hautatzeko orduan. Zein izango da testuaren gaia? Zer
lortu nahi dut testu honen bitartez? Nori zuzenduko diot testua? Nolakoa da berarekin dudan
harremana? Zer ideia azalduko ditut eta zein isilduko, solaskidea eta xedea kontuan hartuta? Zer
euskarri erabiliko dut? Idatziz ala ahoz zuzenduko natzaio? Euskarri digitala erabiliko al dut?
Denbora-tarte handia egongo da testuaren ekoizpenetik hartzaileak prozesatu arte? Ala batera
gertatuko dira ekoizpena eta prozesatzea? Zer genero izango da egokiena sortu behar dudan
testurako? Zer eratako estiloa eta erregistroa izango da egokiena aurreko aldagai guztiak kontuan
hartuta? Galdera horiei ematen dizkiegun erantzunen arabera, hainbat erabaki hartuko ditugu
testuaren egiturari eta erabiliko ditugun hizkuntza-baliabideei dagokienez. Informazio hori egokiro
kudeatzea garrantzitsua da testuaren koherentziarako eta komunikazio-egoerarekiko
egokitasunerako. Azken batean, erabaki egokiak hartzea funtsezkoa izango da hartzaileak testua
behar bezala interpretatu ahal izateko.
Egituratzea: testuinguratze-prozesuan aukeratu ditugun ideiak antolatuko ditugu, aztertutako
aldagai guztien balioak kontuan hartuta eta gaitasun estrategikoaz baliatuta. Garrantzi handia dute
eragiketa horretan testu-generoek ―elkarrizketa, gutuna, kazeta bateko berria…―. Izan ere, genero
bakoitzak badu erabiltzen duen komunitatean finkatutako egitura bat. Eragiketa horretan hartuko
ditugun erabakiek eragingo diete testuaren atalen kopuruari eta nolakotasunari, sekuentzia
diskurtsibo mota eta kopuruari, paragrafoen antolakuntzari eta diskurtsoaren segmentazioari,
besteak beste. Eragiketa horretan hartzen diren erabakiak funtsezkoak dira testu koherente eta
eraginkorra lortze aldera ere.
Testuratzea: ideiak hitz bihurtzen ditugu eragiketa honen bidez, bata bestearen atzean jarriz,
hizkuntza bakoitzaren barne-arauen bitartez. Ideiak hizkuntza-baliabide bihurtze horretan, hainbat
hautapen egiten ditugu hizkuntza-sistemak eskaintzen dizkigun aukeren artean: gure xederako
egokienak diren hiztegi-elementuak, baliabide eta egitura sintaktikoak, hitz-hurrenkerak, puntuazioa
(edo intonazioa, ahozko testua bada). Testua ez da hizkuntza-elementuen segida besterik gabe;
baldintza batzuk bete behar ditu komunikazio-unitate modura baliagarria izateko.
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Testualtasuna lortzen da konexio- eta kohesio-mekanismoen bitartez. Mekanismo horiek
koherentzia tematikoaren mesedetan erabiltzen dira. Bestetik, testuaren koherentzia pragmatikoaren
mesedetan egokiro kudeatu beharko ditugu enuntziazioaren erantzukizuna eta testuan azaltzen
diren ahotsak eta modalizazioa (alegia, eduki tematikoei buruzko ebaluazioak).
Hiru oinarrizko eragiketa horiei, laugarren bat gaineratu behar diegu: berrikustea (alegia, hitzen
gaineko kontrola). Hainbat alderdi zaintzen ditu berrikusteak: aukeratu ditugun baliabideak adierazi
nahi dugunerako egokiak ote diren, garbi eta egokiro enuntziatu ote ditugun, hartzaileak ulertzeko
modukoak ote diren. Azken eragiketa hori funtsezkoa da testu egokiak sortzeko, aurreko eragiketei
laguntzen baitie emaitzarik doienak lortzen.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 0.6 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: CASTELLÓ, M. (koord.) (2007) «Revisar: diferencias entre aprendices y
expertos» in Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias.
Bartzelona: Crítica y Fundamentos, GRAÓ
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0.7. Testualtasuna
Testuak ez dira hizkuntza-elementuen segida hutsak. Testuak osatzen dituzten elementuak
elkarren artean erlazionatuta eta antolatuta daude, eta unitate semantiko-pragmatiko bat osatzen
dute. Antolakuntza hori ziurtatzen duten mekanismoek eragiten dute testualtasuna. Testuak xede
jakin batekin eragiteko ekoizten diren komunikazio-unitateak dira, eta, beraz, esanahia ez ezik,
zentzua ere hartzen dute. Edozein testutan bi alderdi bereiz ditzakegu: a) hizkuntzaelementuetatik ondoriozta daitekeen edukia edo informazioa eta b) osagai estralinguistikoetatik
ondorioztatzen den zentzua. Osagai estralinguistikoen artean daude, besteak beste, informazio
inplizitua, jakintza entziklopedikoa eta igorleak eta hartzaileak partekatzen duten esperientzia.
Testua osatzeko orduan ekoizleak aukeratzen dituen unitate lexiko-gramatikalek testuaren edukiak
osatzen dituzte, eta hartzaileari testuaren zentzua antzematen lagunduko dioten jarraibide edo
markatzaile gisa jokatzen dute.
Testuratze-mekanismoen lehen ondorioa da linealtasuna, testu idatzietan zein ahozkoetan.
Testua espazioan edo denboran zabaltzen da enuntziatuen segida gisa, eta enuntziatu horien
hurrenkerak berak badu eragina enuntziatuak osatzen dituzten hizkuntza-elementuen gainean:
lehenago azaltzen diren elementuek bideratu egiten dute geroago datozen elementuen
interpretazioa. Bestalde, testuaren barruan ezinbestekoa da elementuen arteko harremanak
egokiro markatzea, erreferentzia aurrerantz islatuz joateko, eta progresio tematikoa ziurtatuta gera
dadin.
Koherentzia da testuak bete behar duen funtsezko baldintza. Koherentzia lotuta dago bai
harreman pragmatikoekin, bai testuaren barruko harreman semantikoekin. Testuak osotasun gisa
duen esanahiari egiten dio erreferentzia koherentziak, eta zerikusia du bai hizkuntza-elementuek
testuarekin dituzten harremanekin, bai hitzek testuaren barruan elkarren artean dituzten
harremanekin ere. Koherentziaren oinarrian dago gaiaren jarraitutasuna, eta zerikusia dauka
testuaren edukiarekin, antolakuntza-eskemarekin, enuntziazioaren ainguraketarekin, eta
hartzaileek testua interpretatzeko aktibatzen dituzten inferentziekin. Testuaren koherentzia
hainbat faktoreren ondorio da: testuaren antolakuntza eta barne-kohesioarena, eskainitako
informazio kantitate eta kalitatearena, eta komunikazioari eragiten dioten parametroekiko
doitasunarena, besteak beste. Koherentziarekin estuki lotuta daude testuaren elementuen artean
ezartzen diren harremanak: kohesioa eta konexioa. Azken batean, koherentziaren gauzatze
linguistikoa dira bi mekanismo horiek: testuaren barruko elementuen arteko loturak eta
uztardurak ezartzen dituzte, eta haiei esker testua esanahi-unitate bihurtzeko behar diren
harreman semantikoak finkatzen dira.
Kohesio-mekanismoak: testuaren abiapuntuko erreferentziak munduko objektu, kontzeptu edo
gertaerei erreferentzia egiten dieten elementu lexikoen bitartez eraikitzen dira. Testutik kanpo
bidaltzen gaituzten elementu horiei deiktiko deritze. 0.7.1 testuan nabarmenduta daude elementu
deiktikoak:
0.7.1 testua
Hizkuntza bat 'salbu' bide dago, baldin eta 2100. urteko horizontean hizkuntza hori hitz egingo duten
umeak egongo direla kalkulatzen bada, baldin eta estatuak bultzatzen badu, edo baldin eta milioika
lagunek egindakoa bada. Baldin asko gauza onerako.
Behiala, mende honen aurretiko urteetan, populazio-gune handiak mintzo ziren bretoieraz
navajoz, baina gaur egunean hizkuntza biok desagertzear-edo daude.
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Elementu deiktikoek sartzen dituzten erreferentzia horiek testuan zehar mantentzeko, hainbat
mekanismo daude, batzuk lexikoak eta beste batzuk gramatikalak. Mekanismo lexikotzat har
daitezke errepikapenak, sinonimoak, erdisinonimoak, antonimoak, hiponimo-hiperonimo
harremanak. Gramatika-mekanismotzat har daitezke, ordea, izenordainak eta mota guztietako
determinatzaileak (anaforak eta kataforak). Horiek guztiak dira izenkitzat har daitezkeen
elementuen artean ezartzen diren harremanak. Hori dela eta, izen-kohesioaz ere hitz egiten da.
0.7.2 testuan ikus daitezke testuaren barruan erreferentzia edo harreman semantikoren bat
partekatzen duten elementuen artean ezartzen diren kohesio-harremanak.
0.7.2 testua
Hizkuntza bat 'salbu' bide dago, baldin eta 2100 urteko horizontean hizkuntza hori hitz egingo
duten umeak egongo direla kalkulatzen bada, baldin eta estatuak Ø bultzatzen badu, edo baldin eta
Ø milioika lagunek egindakoa bada. Baldin asko gauza onerako.
Behiala, mende honen aurretiko urteetan, populazio-gune handiak mintzo ziren bretoieraz edo
navajoz, baina gaur egunean hizkuntza biok desagertzear-edo daude.

Gramatika-kategoriaren aldaketa da kohesioa gauzatzeko maiz erabiltzen den beste mekanismo
bat, nominalizazioa alegia. Hain zuzen ere, 0.7.2 testuan ikus daiteke nominalizazio-kasu bat:
baldin eta, baldin eta,… baldin asko. Nominalizazio-mekanismo ugarienak dira aditzetik edo
izenondotik izena sortzen duten mekanismoak: prezioak igo dira  prezioen igoera…; buztan luzea
dute  buztanaren luzera…
Azkenik, testuko aditzen artean ezartzen diren harremanei aditz-kohesio deritze. Aditzkohesio esaten diegu aditzek eta aditz-sintagmek adierazitako esanahi-elementuen arteko
jarraitutasun, jarraitasun eza edo aukaritza-harremanak agerian uzten duten mekanismoei. Bi
eratakoak dira: a) aditz-lexemen hautapena eta b) aditz laguntzailearen eta aditz-flexioaren
hautapena ―aldia (aldiberekotasuna, aurrekotasuna, ondorengotasuna…) eta aspektua
(perfektiboa, inperfektiboa, frekuentatiboa)―.
Testuan azaltzen ditugun ekintzak eta gertaerak plano batean baino gehiagotan koka ditzakegu
aditz-kohesioari esker. Ikusi 0.7.3 testuan nola gauzatzen den aditz-kohesioa. Hiru plano bereiz
daitezke testuan azaltzen diren gertaeren artean, eta aldi bat erabiltzen da horietako bakoitzean:
orainaldia (dago, kalkulatzen bada, bultzatzen bada, egindakoa bada, daude), etorkizuna (hitz egingo
dutela, egongo direla) eta, azkenik, iragana (mintzo ziren).
0.7.3 testua
Hizkuntza bat 'salbu' bide dago, baldin eta 2100 urteko horizontean hizkuntza hori hitz egingo duten
umeak egongo direla kalkulatzen bada, baldin eta estatuak bultzatzen badu, edo baldin eta milioika
lagunek egindakoa bada. Baldin asko gauza onerako.
Behiala, mende honen aurretiko urteetan, populazio-gune handiak mintzo ziren bretoieraz edo
navajoz, baina gaur egunean hizkuntza biok desagertzear-edo daude.

Erreferenteak testuan zehar mantentzea funtsezkoa da koherentziarako, baina ezinbestekoa da
baita progresio tematikoa ere, posible egiten baitu testuak eskaintzen duen infomazioan aurrera
egitea. Hizkuntza-ekoizpenen linealtasunarekin zerikusia du lotura tematikoak eta informaziounitateek esaldian duten kokagunean oinarritzen da. Bi elementu bereizten dira esaldiaren
informazio-egituran: tema edo mintzagaia (aurreko diskurtsoarekiko lotura ezartzen du(t)en
elementua[k]), eta errema edo iruzkina (informazioa aurrera egitea ahalbidetzen du(t)en
elementua[k]). Mintzagaiak informazio ezagunei edo jakintzat emandakoei egiten die
erreferentzia, eta testuinguruaren mendekoa da. Esaldiaren hasierako gunean kokatu ohi da.
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Iruzkinak, aldiz, datu berriak edo harreman berriak eskaintzen ditu, eta testuinguruarekiko
independentea da. Mintzagaiaren eskuinean kokatu ohi da. Nolanahi ere, mintzagi espliziturik ez
dagoenean, esaldiaren hasiera-gunean ere azal daiteke elementu hau. Ikusi 0.7.4 testuan nola
gidatzen gaituzten mintagaiek progresio tematikoan aurrera egiteko.
0.7.4 testua
Elikakatea, laburki definiturik, janari-harremanen arabera antolaturiko bizidunen sekuentzia da. Elikakaterik ezagunena autore batzuek harrapakari-kate deritzotena da. Eredu honetan kontsumitzaile
primarioak (belarjale, landare-parasito eta abar) ekoizleez elikatzen dira. Hurrengo mailan, kontsumitzaile
sekundarioek (haragijaleek, belarjaleen parasitoek) aurreko mailatik jango dute. Gero kontsumitzaile
tertziarioak eta abar etorriko dira.

Konexio-mekanismoak: testuaren segmentuak elkarren artean lotzeko eta antolatzeko
eginkizuna dute. Hizkuntzalari batzuek kohesio-mekanismoen barruan sartzen dituzte lokailu,
testu-antolatzaile eta testu-markatzaileak baliatzen dituzten mekanismo hauek. Testu mota
batzuetan konexio-mekanismoak inplizitu daude, eta ez dira gauzatzen lokailu edo testuantolatzaileetan: Atea zabaldu genuen, hutsik zegoen gela. Estilo landua eta neutroan, aldiz, ohikoa
izaten da lotura-elementuak erabiltzea, gaizkiulertuak saihesteko eta hartzaileari laguntzeko
testuaren elementuen arteko harreman semantikoei errazago antzematen. Nolanahi ere, edozein
testutan harreman semantikoen oinarria izaten dira elementu lexikoen eta prosodikoen arteko
erlazioak, hartzaileen inferentziak aktibatzen dituztenak. Konexio-mekanismoak ere
koherentziaren mesedetan erabiltzen ditugu.
Konexio-mekanismoen bitartez, esaldien, pragrafoen edo atalen arteko loturak egiten ditugu.
Elementu hauek guztiek hartzen dute parte konexioan: juntagailuak, menderagailuak, testumarkatzaileak eta, oro har, testu-antolatzaileak. 0.7.5 testuan nabarmendu dira mota
guztietako konexio-baliabideak.
0.7.5 testua
Sagardoak, garagardoak eta ardoak alkohol gutxi duten arren, kantitate handian hartu ohi ditugu, eta,
ondorioz, aintzat hartzeko moduko energia kantitatea eskaintzen digute. Hala ere, esan behar dugu edari
horiek egiteko fruta eta zerealak erabiltzen direnez horien propietate osasungarri batzuk ere badituztela.
Adibidez, sagardoaren kasuan, aipatzekoak dira prozianidina izeneko taninoak, bihotz-babesle modura
jokatzen dutenak. Beste edari alkoholdunek ez dute inongo interesik nutrizio-arloan, eta aipatu ohi diren
zenbait propietatek ez dute oinarri zientifikorik, whiskia bihotzerako ona dela esateak, adibidez.

Juntagailuak eta menderagailuak konexio-mekanismorik orokorrenak dira: mota guztietako
testuetan (ahozkoetan zein idatzietan) eta mota guztietako sekuentzia diskurtsiboetan erabiltzen
ditugu (ikus 0.7.1 eta 0.7.2 baliabideak).
Esaldien arteko harreman logikoak agerian uzteko edo testua enuntziazio-ekintzarekin lotzeko,
askotariko testu-antolatzaileak erabiltzen dira. Aukeratzen ditugun testu-antolatzaileak lotuta
daude testu-motarekin eta sekuentzia diskurtsibo motarekin. Adibidez, badira batez ere ahozko
testuetan erabiltzen diren testu-antolatzaileak (ba, bada, zera…). Ahozko diskurtsoan pausaldiak
antolatzen laguntzen digute horrelako testu-antolatzaileek.
Bestalde, badira batez ere mota jakin bateko testuetan edo sekuentzia diskurtsiboetan azaltzen
diren testu-antolatzaileak. Adibidez, espazio-denborazko antolatzaileak ohikoenak dira
narraziozko sekuentzia diskurtsiboetan. Espazio-antolatzaileak ohikoak dira baita
deskripziozko sekuentzia diskurtsiboetan (ikus 0.7.3 baliabidea). Argudiozko eta azalpenezko
testuetan, ohikoak izaten dira era askotako testu-antolatzaileak, askotariko harreman logikoak
(emendioa, kausa, ondorioa, aurkaritza…) agerian uzten dituztenak (ikus 0.7.4 baliabidea,
Euskaltzaindiaren Jagon Sailaren lanetik [2008,] hartua).

24

Euskal Filologia Saila

________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak
Badira diskurtsoaren antolakuntza-jarduera bera eta enuntziazio-ekintza agerian uzten dituzten
antolatzaileak. Oso maiz erabiltzen ditugu honelakoak testu akademikoetan, eta askotan aditzak
edo aditz-esapideak izaten dira: laburbilduz, esan beharra dago, aurreratu bezala, azalduko dugun bezala,
-(r)i dagokionez,..
Azkenik, testuaren koherentzia pragmatikoan parte hartzen dute enuntziazioaren ardura
agerian uzten duten mekanismoek. Bi motatako hizkuntza-baliabideetan ikus daitezke testuaren
ekoizlearen jarrera eta erantzukizuna: testuaren ahotsen kudeaketan eta modalizazioan.
Enuntziatu baten erantzule modura testuaren eskoizlea bera ager daiteke, edo gizarte osoa, edo
zientzilari-komunitate jakin bat, edo beste testu bat sortu duen ikertzailea. Enuntziatua sortu
duenak bere burua babestu dezake, enuntziazioaren erantzukizuna mugatzeko; hartzailea inplika
dezake horretarako, mundu hipotetiko baten parte eginez. Enuntziatuaren egiaren balioa indartu
edo ahuldu dezake, datu zehatzak edo gutxi gorabeherakoak eman ditzake. Azkenik, ekoizleak
bere ikuspegia gaineratu dezake, edo enuntziatua gizartearen ikuspegitik debekatutzat,
onargarritzat, desiragarritzat aurkez dezake.

Eranskinak:
Ariketa: 0.7.1 ariketa
Ariketa: 0.7.2 ariketa
Ariketa: 0.7.3 ariketa
Ariketa: 0.7.4 ariketa
Ariketa: 0.7.5 ariketa
Ariketa: 0.7.6 ariketa
Baliabidea: 0.7.1 eranskina
Baliabidea: 0.7.2 eranskina
Baliabidea: 0.7.3 eranskina
Baliabidea: 0.7.4 eranskina
Erreferenzia: EUSKALTZAINDIA (1990) Euskal Gramatika: lehen urratsak - III
(lokailuak). Bilbo
Erreferenzia: EUSKALTZAINDIA (1994) Euskal Gramatika: lehen urratsak - IV
(juntagailuak). Bilbo
Erreferenzia: EUSKALTZAINDIA (2008) Testu-antolatzaileak. Erabilera estrategikoak.
Bilbo: Euskaltzaindiaren Jagon Saila
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0.8. Generoak eta erregistroak

Testuak sortzen ditugunean ez gara hutsetik abiatzen: edukia antolatzeko eta egituratzeko aldez
aurretik gizartean finkatutako eskemak erabiltzen ditugu, alegia, mota beraren barruan testu
desberdinak eratzea ahalbidetzen diguten gainegiturak. Eredu horiei testu-genero esaten zaie.
Testuak interpretatzeko ere, generoaren arabera interpretatzen ditugu: hizkuntza-elementuen
interpretazioa identifikatu dugun generoaren arabera egiten dugu. Testu-genero bakoitzarekin lotuta
daude mota jakin bateko hizkuntza-elementuak: estiloak eta erregistroak.
Testu-generoak dira gizartean finkatutako testu-ereduak. Finkatzearen atzean daude interes
komunikatibo, akademiko edo profesionalak edo, besterik gabe, edozein gizataldetan gertatzen
diren elkarrekintzak. Diskurtso-komunitate bakoitzak genero batzuk baliatzen ditu kideen arteko
komunikazioa bideratzeko. Genero diskurtsiboak errepertorio edo ondare komunikatiboaren
osagaiak dira, bai gizabanakoen mailan, bai gizataldeen mailan ere. Komunitate baten jarduera
egituratzeko balio duten generoen ezagutzak testuen ekoizleei zein hartzaileei laguntzen die,
enuntziatuen interpretazioa bideratzen laguntzen baitie. Generoak testuen egitura funtzionalaren
bidez definitzen dira: genero bakoitzaren helburu komunikatiboaren arabera, funtzio diskurtsibo
jakin batzuk izango dituen egitura-patroia azalduko da: testu-sekuentzia prototipikoak. Bost
sekuentzia mota nagusi bereizten dira: narrazioa, deskripzioa, argudioa, azalpena eta
elkarrizketa. Testu batzuk homogeneoak dira eta sekuentzia mota bakar batean oinarritzen dira,
baina ohikoena da askotariko sekuentzia diskurtsiboak elkartzea testu bakar batean. Askotariko
sekuentzia diskurtsiboak dituzten testuetan, sekuentzia nagusi bat eta bigarren mailako sekuentziak
bereiz daitezke. Testu-generoek, beraz, zenbait baldintza inposatzen dizkigute diskurtsoa
antolatzeko orduan. Generoak beste testu batzuk gogora ekartzeko duten gaitasunagatik definitzen
dira (testuartekotasuna). Hizkuntza desberdinetan antzeko generoak erabiltzen dira
(hizkuntzartekotasuna).
Testuaren ekoizpen-prozesuan testuinguratze-jardueren ondorio izango da testu-generoaren
hautapena, eta generoaren hautapenarekin estuki lotuta joango dira, testuaren beraren egitura eta
antolakuntza ez ezik, testuratzean aukeratuko diren hizkuntza-baliabideen ezaugarriak ere.
Hizkuntza-baliabideen hautapen horretan, lehen hurbilketa da estiloaren hautapena, hizkuntzabaliabide guztien artean zenbait baztertzera eramango gaituena:
•

•

Estilo zaindua: hizkuntzaren gramatika-arauak eta arau akademikoak gordetzen dira.
Hiztegi-elementuak xeheki aukeratzen dira. Ahozkoan, ahoskera zaintzen da: hitzak osorik
ahoskatzen dira, fonetika estandarra zaintzen da, ulergarritasuna errazteko elokuzioerritmoak erabiltzen dira…
Estilo zaindugabea: ez dira arau guztiak gordetzen, gutxiago zaintzen dira hiztegiaukerak, askotan esaldiak ez dira erabat osatzen. Ahozkoan laburketak eta ahoskera ezestandarrak erabiltzen dira.

Aukera orokor horietaz landa, testu-sortzaile bakoitzak bere estiloa izan dezake genero baten
barruan: estilo trinkoa, estilo korapilatsua, estilo erretorikoa, estilo arina...
Genero jakin batean eta gai jakin batean kokatutako testua sortzera eramaten gaituen diskurtsoegoera jakin batekin lotuta, maila fonetiko, morfosintaktiko eta lexiko-semantikoan are aukera
xeheagoak egin beharko ditugu. Generoak erregistro jakin batzuekin lotzen dira. Erregistro jakin
baten bereizgarriak dira finkatutako lexikoia eta fraseologia. Erregistro bakoitzaren bereizgarriak
—hizkuntza-aukerak eta finkaturiko hizkuntza-baliabideak— erregistroa erabiltzen duen diskurtsokomunitatean finkatzen eta partekatzen dira, erregistroak tradizio diskurtsiboen emaitza baitira.

Eranskinak:
Ariketa: 0.8 ariketa
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0.9. Komunikazio espezializatua

Hirugarren fitxan pragmatikaren ikergaia diren komunikazio-ekintzen osagaiez aritu gara: igorlea,
hartzailea, enuntziatua, erreferentea eta euskarria. Komunikazio espezializatuaz ari garenean,
jakintza- edo jarduera-alor bateko adituek gai espezializatu batez ari direnean gertatzen diren
komunikazio-ekintzez ari gara. Hortaz, komunikazio espezializatua eta komunikazio orokorra
bereizten dituzten ezaugarriak komunikazio-ekintzaren osagaien ezaugarriekin dute zerikusia.
Solaskideak
Edozein komunikazio-ekintza espezializatutzat hartua izateko, igorleak behintzat aditua izan behar
du. Alor bateko aditua izateko, ezinbestekoa da alor horretako jakintza ikaskuntza-testuinguru
batean eskuratu izana, edo behintzat alorreko edukiei buruzko ezagutza zehatza nolabait lortu duen
solaskidea izatea. Komunikazio espezializatuan parte hartzen duten solaskideak elkarren artean
komunikatzen dira, alorrari buruzko ezagutzak partekatzen dituztela jakintzat emanda edo, bestela,
komunikazioaren bitartez ezagutza horiek eskuratuko dituztela aurreikusita. Hartzaileak, aldiz,
askotarikoak izan daitezke. Espezializazio-maila altueneko komunikazio-ekintzetan, hartzaileak ere
adituak dira, eta komunikazio-ekintzak berak ekarpen bat egin ohi dio alorreko jakintzaren
garapenenari. Nolanahi ere, espezializatutzat har daiteke baita adituak izateko ikasten ari diren
hartzaileei zuzendutako komunikazioa, oso maiz esparru akademikoan egin ohi dena. Bitartekariak
ere (itzultzaileak, interpreteak, kazetari espezialziatuak) izan ohi dira komunikazio espezializatuaren
hartzaileak, eta nolabaiteko jakintza lortu nahi izaten dute adituekiko komunikazioan beren lan
profesionala egokiro eraman ahal izateko aurrera. Azkenik, komunikazio espezializatuaren hartzailea
publiko orokorra ere izan daiteke, kontzienteki interesatuta badago alor bateko gai jakin bati
buruzko informazio zehatza lortzen.
Erreferentea
Komunikazio espezializatuan trukatzen diren enuntziatuak zehatzagoak dira ikuspegi semantikotik
komunikazio orokorrean trukatzen direnak baino. Zehaztasun hori da jakintza adimenean
kontzeptualizatzeko eta kategorizatzeko moduaren ondorio. Jaiotzen garen unetik ikasten hasten
gara inguruan dugun munduari buruz. Etxean, familian, lagunekin, kalean ari garenean harremana
dugu inguruan dugun munduarekin. Eguneroko esperientzia horren bidez pertsonak gizartean
lortzen duen jakintza horri jakintza orokor esaten diogu, eta hizkuntzarekin batera eskuratzen dugu.
Jakintza espezializatua, aldiz, edukien egituratze sistematikoagoa da, eta ikasketa esplizitua eskatzen
du, adituen komunitatean adosturiko erreferentzia-eskema zehatz baten bidez egituratzen baita.
Jakintza espezializatua geureganatzen dugunean, prozesatzen ditugun nozioak ez dira guztiz
berriak, ordea, zeren eta aldez aurretik garunean metatu dugun jakintzaren birformulazio sakonago
edo azalekoagoaren ondorio baitira. Izan ere, nozio espezializatuak adierazteko erabiltzen ditugun
etiketak askotan nozio orokorrak adierazteko erabiltzen ditugun berberak dira, baina zehazkiago
definiturik, mugaturik eta eskema batean kokaturik daude.
Jakintza espezializatua zehatza eta sistematikoki antolatua da, alorreko adituen komunitateak
kontzienteki ezarri, eztabaidatu eta onetsi duelako. Onespen hori ez da betikoa izaten, ordea,
kontzeptuak eta kategorizazioak garatuz baitoaz adituen komunitateetako kideen jardunaren
ondorioz. Jakintzaren garapena eta finkaturiko jakintza askotariko hizkuntza-ekoizpenetan ikus
daitezke: a) jarduera diskurtsiboaren ondorio diren testuetan, eta b) glosategi, hiztegi eta datu-base
terminologikoetan. Alor bateko jakintza terminoen bidez adierazitako kontzeptuen eskema edo
hierarkien bitartez irudika daiteke. Komunikazio espezializatuaren erreferentzia-mundua
espezialitate jakin bateko alorrari dagokio, edo hainbat espezialitateri, diziplinarteko jarduera
espezializatuan gertatzen den komunikazioaz ari bagara.
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Enuntziatua
Komunikazio espezializatua komunikazio orokorretik bereizten da erabiltzen dituen komunikaziounitateen ezaugarriengatik, alegia, erabiltzen dituen testu mota edo genero bereizgarriengatik.
Testu espezialiatuetan erabiltzen diren gaiekin lotutako edukiak ez ezik, eduki horien adierazpideak
ere hartu behar dira kontuan, adierazpide horien bitartez munduari buruzko ezagutza jakin batzuk
(erreferentzia) adierazten baitira. Komunikazio espezializatua hizkuntza naturalen kodeetan
oinarritzen da, eta, beraz, hizkuntza jakin baten gramatika-sistema erabiltzen du enuntziatuak
sortzeko. Nolanahi ere, ikur-sistema ez-linguistikoak ere baliatu ohi du komunikazio
espezializatuak. Jakintza-alorraren arabera, handiagoa edo txikiagoa izan daiteke kode ezlinguistikoen erabilera, eta erabilitako kodeak berak ere askotarikoak izan daitezke. Hizkuntza
matematikoa da adibide paradigmatikoena, matematikaz kanpoko alor askotan ere erabiltzen dena.
Sistema ez-linguistikoen zeregina da edukien eta adierazpideen arteko biunibokotasuna bermatzea
nazioarteko komunitate zientifikoen barruan.
Gramatikaren osagaien artean, lexiko espezializatua (terminologia) da elementurik bereizgarriena,
terminologiaren bitartez adierazten baitira espezialitate-alor bakoitzaren kontzeptu-eskemako
elementuak. Kontzeptu espezializatuak adierazteko behar diren terminoak hizkuntzak dituen
hiztegi-sorkuntzarako bide eta arau orokorrak baliatuz sor daitezke, edo, bestela, komunikazio
orokorrean erabiltzen diren hiztegi-unitateak espezializa daitezke, kontzeptu espezializatu batekin
lotutako esanahai zehatza esleituta. Gogoratu edozein hizkuntza-adierazpidek hiru alderdi uztartzen
dituela: forma, esanahia eta ezaugarri pragmatikoak. Hori dela eta, hiztegi-elementuei termino-izaera
egozteko ez da nahikoa formari erreparatzea: espezialitate-alor jakin bateko kontzeptu-eskema
sistematikoan kontzeptu jakin bat zehaztasunez adierazteko erabilerak ematen dio hiztegi-elementu
bati termino-izaera.
Esan dugun bezala, komunikazio espezializatua zehatzagoa izan ohi da transmititzen dituen edukiei
dagokienez. Eduki horiek linguistikoki gauzatzeko komunikazio espezializatuan erabili ohi diren
adierazpideak trinkoagoak eta sistematikoagoak izan ohi dira komunikazio orokorrean
erabiltzen direnak baino. Testu espezializatuen bereizgarriak izaten dira, besteak beste, autoritateen
aipu bibliografikoak eta nominalizaziorako joera, baina baliabide horien erabilera aldatu egiten da
gaiaren, generoaren, xedearen eta solaskideen ezaugarrien arabera.
Euskarria
Komunikazio orokorrean bezala, komunikazio espezializatuan ere, ahozko euskarriak zein idatziak
erabiltzen dira. Euskarriak komunikazioa bideratzeko erabiltzen diren generoei eragiten die, baina
enuntziatuen edukiekin eta adierazpideekin lotutako ezaugarrietan, komunikazio espezializatuaren
bereizgarriak aurkitzen ditugu bai ahozko testuetan bai idatzietan. Egun gero eta gehiago erabiltzen
da euskarri digitala komunikazio espezializaturako. Bistan da euskarri horien erabilerak faktore eta
gako berriak sartu dituela komunikazio espezializatuan, adibidez, jakintzaren eraikuntza soziala
posible egiten dutenak.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 0.9 gogoeta-fitxa
Ariketa: 0.9 ariketa
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0.10. Testu akademikoak eta testu profesionalak

Adituen komunitateak komunitate epistemiko-diskurtsiboak direla esan daiteke, jakintza eta
jarduera diskurtsibo komunak baitituzte. Komunitate horietako kideek elementu hauek partekatzen
dituzte:
a) Alorreko jakintza espezializatua, sistematikotasunez egituratuta dagoena.
b) Komunikazio-egoera espezializatu bakoitzerako egokiak diren testu motak (generoak).
c) Jakintza espezializatua enkapsulatzeko erabiltzen diren unitate linguistikoak, bereziki
terminoak eta, oro har, beren espezialitate-alorreko generoek posible diren guztien artean
aukeratzen dituzten hizkuntza-adierazpideak (erregistroa[k]).
d) Aldez aurretik gai baten inguruan sortu diren testuak (testuartekotasuna).
Komunitate epistemiko-diskurtsibo baten kide izatera heltzeko, ikasketa esplizitua behar da. Hori
dela eta, adituak izateko ikasten ari direnei zuzendutako komunikazioa ere espezializatutzat har
daiteke. Adituen komunitate epistemiko-diskurtsiboen kide izateko beharrezko ikasketak
unibertsitateetan egin ohi dira.
Komunikazio espezializatuan bi ikuspegi bereiz daitezke, diskurtso eta testuetan isla zuzena
dutenak:
•

Garatzen ari den jakintzaren ikuspegia: zenbait ideia, teoria edo kontzeptu finkatutzat
ematen dira eta beste batzuk zalantzan jartzen dira. Hipotesi berrien aldeko argudio teoriko
edo enpirikoak ematen dira, nozio eta izendapen berriak formulatzen dira. Ikuspegi hau
ageri da, adibidez, artikulu zientifikoetan, kongresuetako komunikazioetan eta doktoretzatesietan.

•

Finkatuta dagoen jakintzaren ikuspegia: neurri handian finkatuta dauden nozioak eta
terminologia definitzea, argitzea eta birformulatzea da diskurtsoaren xedea. Ikuspegi hau
ageri da, esate baterako, unibertsitateko klase magistraletan edo eskuliburuetan.
Lan-munduan ere, finkaturiko jakintza aplikatzen dute askotan adituek beren jarduera
profesionalean, adibidez, txosten teknikoak edo diagnostiko medikoak egiten dituztenean.

Jakintzari begiratzeko moduak erabateko eragina du diskurtsoa antolatzeko moduan. Hori dela eta,
diskurtso orokorra / diskurtso espezializatua bereizketari gaineratu behar dizkiogu diskurtso
horren erabilera-esparrua, ikuspegia eta xedea, baldin eta hizkuntzaren erabilerari ikuspegi
diskurtsibo-komunikatibo batetik erreparatu nahi badiogu. Hurbilketa horretatik diskurtso
akademikoez eta diskurtso profesionalez hitz egin dezakegu, eta alor akademikoan eta lanmunduan kokatzen diren jarduera diskurtsibo horiek ekoizten dituzten testuek continuum bat osatzen
dutela ikus dezakegu erraz.
Ikuspegi horretatik, mundu akademikoa funtsezkoa da hiztunen gaitasun diskurtsiboaren
garapenerako. Lehen eta bigarren hezkuntzan gaitasun diskurtsibo orokorra garatzen da, baita
diskurtso espezializatuaren funtsa osatuko duten hainbat elementu: oinarrizko terminologia eta
adierazpideak, baita komunikazio espezializatuan erabiltzen diren kode ez-linguistikoen oinarriak
ere (hizkuntza matematikoa, formulazio kimikoa, nazioarteko unitateen sistema,…). Baliabide
horiek guztiak testu akademiko didaktiko ahozko nahiz idatzien bitartez helarazten zaizkie
ikasleei.
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Unibertsitatea da, oro har, alor jakin bateko adituen komunitatean txertatzeko behar diren pausoak
ematea posible egin behar duen erakundea. Testu didaktikoak (ahozkoak zein idatziak) funtsezkoak
dira ikasleei alor espezializatuen kontzeptu-eskemak eta terminologia helarazteko. Baina ikasleek
alorreko jarduera espezializatuen ezagutza pragmatikoa ere lortu beharko dute, eta esperientzia izan
beharko dute jarduera horietan baliatzen diren testu-generoekin, hasiera batean hartzaile modura eta
aurrerago ekoizle modura ere. Edozein diziplinatan erabiltzen diren generoekin lotutako
esperientzia linguistiko hori funtsezkoa da genero bakoitzaren ezaugarri formal, funtzional eta
komunikatiboez jabetzeko. Espezialitate-alor batean aditu modura aritzeak, azkenik, nahitaez
eskatzen du alor horretako jakintzaren garapena eta finkapena bideratzen duten testuak baliatzeko
trebetasuna.
Eskolako
diskurtso orokorra

Bigarren hezkuntzako
diskurtso akademiko
tekniko-profesionala

Diskurtso
zientifikoa

Unibertsitateko
diskurtso
akademikoa

Diskurtso
profesionala,
lan-esparrukoa

Esparru akademiko eta profesionaletako testuen continuuma

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 0.10 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: GUTIERREZ RODILLA, B. (2005) El lenguaje de las ciencias. Madril:
Gredos
Ariketa: 0.10.1 ariketa (generoak sailkatu)
Ariketa: 0.10.2 ariketa (testuak lotu ezaugarriekin)
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0.11. Erregistro espezializatuen zenbait ezaugarri orokor

Alorrez alorreko adituek beren jarduera espezializatuak aurrera eramaten dituztenean eta elkarren
artean komunikatzen direnean, komunikazio orokorrean erabiltzen ez diren hainbat hizkuntzabaliabide erabiltzen dituzte. Komunikazio espezializatuarekin lotutako hizkuntza-baliabide
espezializatu horiei erreferentzia egiteko, hainbat termino erabiltzen dira: hizkera espezializatuak,
xede berezietarako hizkerak, espezialitate-hizkerak, hizkera tekniko-zientifikoak/juridikoa/
administratiboa…., erregistro espezializatuak, erregistro teknikoak…
Honela mugatzen ditu Cabré-k (1993) hizkera orokorra eta hizkera espezializatuak:
Hizkera komuna edo orokorra: hizkuntza baten hiztun gehienen hizkuntza-ezagutza osatzen
duten arau, unitate eta murriztapenen multzoa da. Hizkuntza osoaren azpimultzo bat baino ez
da. Hizkera orokorraren unitateak egoera «markatugabe»etan erabiltzen dira.
Hizkera espezializatuak: hizkuntza orokorraren kodearekin hainbat puntutan bat datozen
baina beste puntu batzuetan hizkuntza orokor horretatik urruntzen diren azpikodeak dira.
Urruntze hori espezialitate bakoitzaren berezitasunei zor zaie: gaiak, solaskideen ezaugarriak,
hiztunaren xedea, komunikazio-egoera. Hizkera espezializatuak «egoera markatu»etan
erabiltzen dira.
Hizkera edo erregistro espezializatuak alorrez alorreko komunitate epistemiko-diskurtsiboek
garatzen dituzte, hizkuntza beren jardun eta komunikazio espezializatuetan erabiltzen dutenean.
Edozein testu espezializatu ekoizten dugunean, hizkuntza natural baten gramatika erabiltzen dugu.
Hizkuntza jakin baten gramatika bat eta bakarra da hizkuntzaren erabilera guztietan. Hortaz, testu
orokorrek eta testu espezializatuek dituzten alderdi komunak honako hauek dira: fonologia;
morfologia flexiboaren eta morfologia lexikoaren arauak; sintaxiaren arauak, eta hiztegiaren zati
handi bat.
Nolanahi ere, testu espezializatu prototipikoek badituzte zenbait ezaugarri bereizgarri:
a) Hizkuntzaren kode estandarra erabili ohi dute.
b) Estandarraren estilo zaindua aukeratu ohi dute.
c) Zehaztasuna, sistematikotasuna eta unibokotasuna bilatzen dute.
d) Testu hauen funtzio nagusia funtzio informatiboa izaten da, eta, horrekin lotuta,
neutrotasuna bilatzen dute.
e) Hizkuntza-baliabide trinkoak erabiltzeko joera dute bi arrazoirengatik:
- Baliabide trinkoak egokiak izaten dira jakintza enkapsulatzeko.
- Ekonomia eta komunikazioaren eraginkortasuna bilatzen dute.
f) Nazioartean hizkuntza guztietarako finkatutako baliabide ugari erabiltzen dituzte:
sinboloak, nomenklaturak, taxonomiak…
Ezaugarri bereizgarri horiek direla eta, testu espezializatuetan zenbait hizkuntza-baliabide aurkitzen
ditugu, testu orokorretan baino maizago:
 Nazioarteko baliabideak: sinboloak, siglak, akronimoak, nomenklaturak, eta abar.
 Terminologia: jakintza-esparru espezializatu bakoitzaren hiztegi espezializatua.
 Zenbait hizkuntza-baliabideren ustiapen handia: morfologia- eta sintaxibaliabideen artean hautapena egiten da, betiere hizkuntza bakoitzak dituen aukeren artean,
eta zenbait baliabide bestelako erabileretan baino areago ustiatzen dira.
 Diskurtsoa eratzeko baldintza eta arau bereziak daude: testu-generoen egitura,
errutina diskurtsiboak, fraseologia (zenbait elementuren konbinazio kontrolatua).
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Nolanahi ere, ezaugarri orokor prototipiko horiek desberdin garatzen dira diziplina-alor
desberdinetako testuetan, eta alor baten barruko testuetan ere, desberdin gauzatzen dira
espezializazio mailaren arabera eta testu-generoen arabera.
Azkenik, aipatu beharrekoa da testu espezializatuen bereizgarri linguistikoak aipatzen direnean,
zientziarako erabiltzen diren hizkuntzak eta, bereziki, ingelesa erabiltzen dituzten testuak hartzen
direla oso maiz abiapuntutzat. Edonola ere, hizkuntza bakoitzaren tipologiak ere eragina du testu
espezializatuen ezaugarriak hizkuntza horretan gauzatzeko orduan.
Hona hemen maiz aipatzen diren zenbait ezaugarri eta euskaraz aurkitzen ditugun berezitasunak.
a) Testu espezializatuetan hiru motatako hiztegi-baliabideak aurkitzen ditugu:
i) Hizkuntza orokorreko hitzak eta esapideak (egin, azaldu, ezagutu, froga, garrantzitsu, beraz…).
ii) Espezialitate-alor gehienetan erabiltzen diren hitzak edo esapideak (hipotesi, eragiketa,
esparru, presio, aldagai, ardatz...).
iii) Espezialitate-alor bakoitzaren terminologia edo hiztegi espezializatua (botanika:
gamofiloa, gamopetaloa, gamosepaloa, gamostemonoa, gamotepaloa...).
Euskararen lexiko-diskurtsoa garatzen ari da, eta batzuetan bigarren eta hirugarren alorreko hiztegielementuak faltan edo finkatu gabe izaten ditugu.
b) Testu espezializatuetan izena erregea dela esan ohi da. Baina noiz izan behar dute euskaraz
beste hizkuntzen izenen ordainek izenak eta noiz ez? Eta noiz behar da euskaraz izena, beste
hizkuntzetan bestelako kategoriak daudenean?
(1)

Se mueven con mayor rapidez /
#Azkartasun handiagoaz / Azkarrago mugitzen dira...

(2)

menbrana celular/
??mintz zelular / zelula-mintz

c) Testu espezializatuetan esaldi inpertsonalak oso ugariak izaten dira. Baina askotan arazoak
sortzen zaizkigu euskaraz inpertsonalak osatzeko. Izena duten aditz-esapideekin, progresiboarekin
eta adizki sintetikoekin singularreko hirugarren pertsonako adizkiek ez dute irakurketa inpertsonalik
euskaraz.
(3)

#uste da / #aritzen denean / #dator (irakurketa inpertsonalik ez)
egiten da / ari garenean/ etortzen da (irakurketa inpertsonala)

d) Testu espezializatuetan maiz erabiltzen da pasiboa. Baina hizkuntza ergatiboek ez dute
pasiborik. Hizkuntza erromantzeetan eta ingelesez pasiboa eskatzen duten zenbait testuinguru
diskurtsibotan euskaraz aktiboa erabiltzen da, baina hitz-hurrenkera egokia aukeratuta.
(4)

*Antibiotikoak onddoengatik ekoitziak izaten dira.
Antibiotikoak onddoek ekoizten dituzte.

e) Testu espezializatu prototipikoetan baliabide neutroak erabiltzen dira. Zein dira euskaraz
markatuak izateagatik testu tekniko-zientifikoetan egokiak ez diren baliabideak?
(5)
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# nagusiena / nagusia
# izugarria / handia / oso handia
# kretazeoan suntsitu omen ziren/
... suntsitu bide ziren / ...suntsitu ziratekeen
# topatu / aurkitu / eriden
# deitzen zaio / deritzo / esaten zaio
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f) Testu espezializatu prototipikoak zehatzak izaten dira. Zein dira euskaraz zehaztasuna
gordetzen laguntzen diguten bereizketa lexikoak?
(6)

zehatz/jakin/mugatu...
frogatu/probatu/egiaztatu/baieztatu
sortu/ekoitzi/eragin
hornitu/esleitu/egotzi
adierazi/iradoki

g) Testu espezializatu prototipikoak eraginkorrak izaten dira. Funtzio informatiboa izaten da
nagusi. Zein dira euskaraz hurrenkera eraginkorrenak, alegia, ekonomikoenak eta prozesatzen
errazenak? Hona hemen eman diren zenbait aholku:
- Partikula iragarleak erabili: alegia, hala nola, baizik
eta, zeren, harik eta...
- Ez eman aditza oso atzean.
- Ez eman izena oso atzean izen-sintagma konplexuetan.
- Eman lehenago informazio nagusia, eta atzerago informazio osagarria.
h) Erregistro espezializatuek zenbait estilo-aukera egiten dituzte, batzuetan zehaztasuna
zaintzera zuzenduta daudenak. Adibidez, Euskaltzaindiak mendekotasunezko hitz elkartuak
marratxoarekin edo marratxorik gabe idaztea onartzen du: telefono-zenbaki edo telefono zenbaki.
Testu espezializatuetan, marratxoa erabiltzen dugu anbiguotasunak saihesteko:
(7)

landare-parasito / landare parasito
tenperatura-konstante / tenperatura konstante
molekula-hartzaile / molekula hartzaile
intsektu-hilgarri / intsektu hilgarri

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena:
Erreferentzia:
Ariketa:
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0.12. Euskararen normalizazioa eta erregistro espezializatuak
Erregistro espezializatuak hizkuntzen aldaera estandarrak erabili ohi dituzte. Hizkuntzen
estandarizazio prozesuetan ohikoena izaten da aldakortasun dialektalak sortzen dituen
komunikazio-arazoak gainditzeko dialekto bat edo batzuk hautatzea kode estandarra finkatzeko.
Hizkuntzaren aldaera estandarra komunikazio-egoera orokorretan erabili eta landu denean gertatu
ohi da lantze estilistikoa, baliabide lexiko eta estilistikoen garapena eskatzen duena. Hizkuntzaren
lantze edo garapen lexiko-diskurtsibo horren ondorio izan ohi da erregistro espezializatuen
garapena.
Euskararen estandarizazio-prozesua 1968. urtean hasi zen, eta estandarraren kodifikazioa ez dago
oraindik erabat bukatuta. Nolanahi ere, euskararen erabilerak hedapen handia izan du hizkuntzaren
normalizaziorako funtsezkoak diren hiru esparrutan (irakaskuntzan, administrazioan eta
komunikabideetan). Lan-munduan askoz ere mugatua izan du hedapenak, ordea. Erabilera-alorretan
zeharreko hedapen horri lotuta, ezin zen besterik espero: alorrez alorreko garapen lexikodiskurtsiboa geratzen ari da. Hori dela eta, garapen lexiko-diskurtsiboa estandarraren
kodifikazioarekin eta ezarpenarekin gainezarri da: zenbait oztopo eta arazo ikusten ditugu egun
erregistro espezializatuen garapen ezetik eta estandariazio-prozesuen gainezarpenetik datozenak.
Euskararen erregistro espezializatuak aztertzen ditugunean, ezin ahantz ditzakegu, beraz,
normalizazio-prozesuarekin zerikusia duten faktoreak eta arazoak. Hona hemen horietako batzuk.











Kode estandarra ez dago zeharo finkaturik. Azken urteotan erabakitzen ari dira hitz eta
arau ugari.
Hiztun batzuek ez dituzte ezagutzen estandarrerako eman diren arau eta gomendio batzuk.
Informazio zientifikoa inguruko hizkuntzetan (gaztelanian, frantsesean, ingelesean) jasotzen
dugu. Euskara ondo garatuta ez dagoen erabilera-esparruetan menpekotasun linguistikoa
eta mailegutzarako eta kalkorako joera handia dago, hutsuneak betetzeko konpentsazioestrategiak erabiltzen baititugu.
Estiloak eta adierazkortasun-mailak ondo finkaturik ez daudenez, batzuetan zail samar
gertatzen zaigu baliabide neutroak identifikatzea. Estilo bakarrerako joera dugu euskararen
erabiltzaileek, hizkuntzaren normalizazio ezaren ondorioz, eta estilo desberdinak landu
behar ditugu. Hizkuntza egoera desberdinetan maiz erabiliz eta hiztunen arteko
komunikazio-sare arinen bidez lortzen da hiztunek hizkuntza-eredu partekatua izatea,
baliabide bakoitza zer egoeratan den egokia esaten diguna.
Euskara gutxiegi erabili dute oraindik adituek elkarren artean komunikatzeko. Hori dela eta,
diskurtso espezializatuak eta, beraz, erregistro espezializatuak ez daude behar bezain
finkatuta eta egonkortuta. Adituen artean ere ez dago eredu komuna alorrez alorreko
erregistro espezializatutzat har daitekeena.
Hiztegiari dagokionez, terminologia espezializatuaren arloan ez ezik, hizkera orokorrari eta
hizkera espezializatu guztiei dagozkien hitz komunetan ere, baditugu hutsuneak.
Terminologiari dagokionez, faltan ditugu askotan erreferentzia-terminoak. Izan ere, euskara
alor espezializatuetan gutxi erabili denez gero, diskurtso-baliabideak egonkortu eta finkatu
gabe daude. Terminoen kasuan ere, aldakortasun handia aurkitzen dugu, zehaztasuna
arriskuan jartzen duena, eta batzuetan ez dugu oraindik aurkitu alor espezializatu baterako
ondo doituriko termino trinkoa.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena:
Erreferentzia:
Ariketa:
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1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Egilea: Kristina Elosegi
Bihotza bare, adore irekia, desira, uste
eta iritzirik gabe entzuten erakutsi zion
ibaiak. (Hesse, 2000:133-150)

ATARIKOAK
Komunikazioaren azken helburua igorleak ekoizten duen mezua hartzaileari helaraztea da. Hori,
ordea, ez da beti lortzen. Batzuetan mezua galdu egiten da, beste batzuetan mezuaren zati bat
besterik ez zaio iristen hartzaileari. Egoera horretan gerta daiteke hartzaileak, galderen bitartez,
mezua bere osotasunean berreskuratzea. Askotan, ordea, hartzaileak egiten duena da falta den zatia,
testuinguruari esker, interpretatu edo asmatu. Horren ondorioz, mezuaren xedea bidean galdu
egiten da, eta interpretazio eta asmakuntzen menpe geratzen da (horrek zenbaitetan ondorio larriak
dakartza).
Ekoizlea eta kanala alde batera utzita (ez garrantzirik ez dutelako, atal honen xede nagusia
komunikazioaren elementu horietatik kanpo geratzen delako baizik) hartzaileak berebiziko
garrantzia du mezua bere osotasunean bereganatzeko ahaleginean. Izan ere, bere gain hartu beharko
du zeregin hori, baldin eta komunikazio-ekintza eraginkorrean murgildu nahi badu. Eta hori, noski,
libreki aukeratutako jarduera da.
Aipatutako jarduerak ezinbestekoa du entzutezko ulermena lantzea eta horretan trebatzea.
Alabaina, entzutea bi eratako ekintza izan daiteke. Alde batetik, belarrien bidez soinuak, besterik
gabe, hautematea; hau da, pertsona baten hitzak entzutea oharkabean edo inongo arretarik gabe,
bat-bateko trumoiaren hotsa edo ondoko etxeko ate-kolpe bat entzuten diren moduan. Bestetik,
hizketakidearen soinuak entzutea eta antzematea baino gehiago eskatzen duen trebetasun
linguistikoa litzateke. Poesia irakurtzeak eskatzen digun ahaleginaren parekoa litzateke, hau da,
hitzen esanahitik harago interpretatzen ahalegintzea. Jarduera horri entzute aktibo deritzo, eta hor
kokatuko dugu atal honen xede nagusia.
Ezbairik gabe trebetasun linguistikoen artean ezezagunena da, nahiz eta eguneroko ekintzetan
denbora gehien ematen den besteei entzuten (lanean, ikasketetan, familiartean, lagunartean…).
Unibertsitateko ikasleek ere, beren zeregin akademikoak egoki betetzeko, kontuan hartu beharreko
jarduera da esku artean duguna. Entzute aktiboak jarrera zehatza eskatzen du. Ahotsez eta gorputzhizkuntzaz baliatuz interesa erakutsi behar da. Zentzumen guztiak baliatu behar dira hizketakideak
adierazitako guztia jasotzeko eta ulertzeko.
Mezua osorik jasotzeak eta deskodetzeak berebiziko garrantzia du, komunikazioaren prozesua ez
baita transmisioarekin amaitzen. Ildo horretatik, entzute aktiboak aparteko garrantzia du,
komunikazioaren prozesua garatzen laguntzen duelako. Areago, lagundu baino gehiago ahalbidetu
egiten duela esan daiteke, zeren eta, atal hau baztertuz gero, igorleak egiten duen ahalegina
ezerezean geratu eta komunikazioa eten egiten baita.
Komunikazioaren atal honetan trebatu nahi duenarentzat, entzute aktiboa hobetzeko zenbait
aholku eta gomendio eskaintzen ditugu, aurrenik argiturik entzute aktiboa zer den, zer eskatzen
duen, zer onura dakartzan, zer jarrera eta baliabide erabil daitezkeen hobetzeko, zer oztopo dauden
eta horiek nola gainditu daitezkeen. Horietako gehienak samurrak dira baina gorago aipatu dugun
moduan libreki aukeratutako jarduera denez, norberaren gain geratzen da ahalegina egitea. Saia
zaitez merezi du eta!
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FITXEN ZERRENDA
1.1. Entzutezko ulermena: zer da?
1.2. Entzutezko ulermena: zer eskatzen du?
1.3. Entzute aktiboaren onurak
1.4. Egoki entzuteko baliagarriak diren hainbat jarrera
1.5. Egoki entzuteko lagungarriak diren baliabideak
1.6. Egoki entzuteko oztopoak
1.7. Hainbat oztopo gainditzeko irtenbideak
1.8. Entzute aktiboa hobetzeko aholku eta gomendioak
1.9. Entzute-trebetasunak jarduera akademiko eta profesionalaren arabera
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1.1. Entzutezko ulermena: zer da?
Badirudi entzutea jarduera erraza dela, ezintasun fisiko zehatza izan ezean (gorreria) denok
entzuteko gai baikara. Aktiboki entzutea, ordea, harago doan ariketa da, soinu fisikoaz gain
igorleak eta mezuak berak adierazten duen orori arreta jartzea. Unibertsitateko egonaldia
arrakastatsua izateko lagungarri izan daiteke entzutezko ulermena zer den barneratzea.
•

Igortzen den mezu osoa arretaz entzun nahi izateak eskatzen duen ahalegin fisiko
eta mentala, esanahi zehatza interpretatzeko igorleak ahozko zein ez-ahozko
komunikazioaren bidez erakusten duena interpretatuz eta feedbackaren bidez
ulertzen duguna adieraziz.

•

Hizketakideak sortzen dituen soinuak jasotzea baino gehiago da. Entzuteak
eskatzen du literalki eta pragmatikoki ulertzea.

•

Borondatezko jarduera. Besteak beste, lasaitasuna, interesa eta arreta eskatzen
dituen buru-prozesua.

•

Hizketakidearen bizipena nolakoa den ulertzea eskatzen duen jarduera, esaten
duenaren gainetik sentitzen duena hautematea.

•

Entzute-trebetasunak ezinbestekoak dira entzute-gaitasuna lortzeko.

•

Hartzaileari dagozkion trabak gainditzeko modu eraginkorrena.

•

Komunikazio-prozesuan, ahozko osagaiek informazioaren % 20 eskaintzen digute.
Beste % 80a ez-ahozko eta gorputz-adierazpenezko informazioari dagokio. Horrek
erakusten du zenbaterainoko garrantzia duen hitzetatik harago arreta jartzeak.

•

Zalantzarik gabe trebetasun linguistiko ezezagunena.

Hainbat jarduera akademikotan ahozko komunikazioak garrantzi handia izaten jarraitzen du
oraindik ere, ahaztu gabe, noski, ikus-entzunezko baliabideek unibertsitateko ikasleen
prestakuntzan duten pisua. Lagungarria gerta daiteke, beraz, entzutezko ulermena zer den
ondo barneratzea, jarduera honetan trebatzen hasi aurretik.

Eranskinak
Ariketa: 1.1 ariketa-fitxa
Gogoetarako proposamena: 1.1 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: http://www.youtube.com/watch?v=uI0HtYeQfHY
Erreferentzia:
http://www.youtube.com/watch?v=6O3HTqa7l3A&feature=related
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1.2. Entzutezko ulermena: zer eskatzen du?
Hartzaileak arduratu behar du igorleak ekoizten duen mezua deskodetzeaz, eta hori ez da
erraza gertatzen, baldin eta mezua osorik jaso nahi badu. Hona hemen eginahal horretan
laguntza eskain dezaketen hainbat estrategia:
•

Adi egotea, mezua ulertzea, ebaluatzea, gogoratzea eta modu egokian erantzutea.

•

Entzuteari arreta jartzea, hainbat ekintza aldi berean egiteko nahia saihesturik.

•

Aktiboki entzuteko, begirada, entzumena eta adimena hitz egiten duenaren hitzezko
ekoizpen eta keinu edo imintzioetara zuzendu behar da.

•

Hartzaileak ahalegin fisiko eta mentala egiten du entzutean. Hauek lirateke
adierazleetako batzuk: igorleari begiratzea, harengana gerturatzea, buruarekin
baieztatzea, parafraseatzea, bitarteko paraberbalak erabiltzea bai, bai, noski…

•

Hartzaileak egin behar duena:
- Kontzentratu igorlearen mezuan.
- Ulertzen saiatu.
- Norberarentzat mezua laburtu, ondoren hitzez adierazteko.
- Laburpena egiaztatu.
Puntu horietako bat gauzatzen ez bada, entzutearen hutsegitea ekar lezake horrek.

•

Arreta-maila eta erabiliko diren trebetasunak helburuaren araberakoak izango dira.

Estrategia horiek kontuan hartuz gero, aktiboki entzuteko oinarriak jartzen dira, hau da,
hainbat trebetasun barneratzen dira gaitasuna lortzeko bidean. Horrek komunikazioa
eraginkorrago bilakatzen du; zeregin akademikoak errazten ditu, eta arrakasta pertsonala eta
profesionala ahalbidetzen du.

Eranskinak:
Ariketa: 1.2 ariketa-fitxa
Gogoetarako proposamena: 1.2 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: http://www.youtube.com/watch?v=uI0HtYeQfHY
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1.3. Entzute aktiboaren onurak

Honako hauek dira entzute aktiboak erakusten dizkigun onura garrantzitsuenak:
•

Igorlea hobeto ezagutzea eta haren asmo zein helburuak argiago izatea.

•

Igorlearen aurretiko jarrera hobetu egiten da, bereganako interesa antzematen
digunean.

•

Igorlearen antsietatea gutxitu egiten da, denbora batez lasai hitz egiten uzten
diogunean, jarrera horrekin bere konfiantza berreskuratzen baitu.

•

Erantzuteko denbora gehiago eskaintzen du: erantzun posibleak aukeratzeko,
argudioak antolatzeko eta aukera onenak balioesteko.

•

Hartu behar diren erabakietan ziurtasun handiagoa ahalbidetzen du, kontuan izanik
besteen argudioen kontraesanei antzematea errazten duela.

•

Akordioak lortzeko erraztasuna, igorlea hobeto ulertzen laguntzen duelako. Horrek
elkarrizketarako joerarekin batera elkarlana erraztea eta akordioetara errazago iristea
ahalbidetzen du.

Onura horiek guztiek agerian jartzen dute merezi duela saiatzea, mesede egiten baitio bai
igorleari bai hartzaileari, hau da, komunikazio ekintzan parte hartzen duten eragileei. Eta,
nola ez, unibertsitateko ikasleari, askotan komunikazio-ekintzan hartzailea den aldetik.

Eranskinak:
Ariketa: 1.3 ariketa-fitxa
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1.4. Egoki entzuteko baliagarriak diren hainbat jarrera
Egoki entzuteak, libreki aukeratutako jarduera den heinean, hartzailearen ahalegina eskatzen du, eta
esfortzu horretan ezinbestekoa da jokabide baikor eta prestua erakustea komunikazio-prozesuaren
osotasunean. Jokabide horretan lagundu dezaketen zenbait jarrera aipatzen dira jarraian:
•

Entzuteko prestatzea

- Kendu burutik distraituko gaituzten pentsamenduak.
- Aurreiritzi subjektiboak txikiagotzen saiatu (iritzi/uste pertsonalak…).
- Hizketakidearen hitzetan arreta osoa jarri.
- Buruan erregistratu mezua osatzeko erabiltzen dituen oinarrizko ideiak.
•

Isiltzen jakitea

- Igorlearen hizketaldia ez moztu; ez da komenigarria, ezta adeitsua ere.
- Oso baliabide egokia da entzute aktiboa eta enpatia bultzatzeko.
- Horrek ahalbidetzen du hizketakideari behatzea eta entzutea eta hari buruzko informazioa jasotzea.
- Pentsatzeko eta erantzuna erabakitzeko denbora eskaintzen du.
•

Hizketakidearen ikuspuntua ulertzea

- Bestearen egoera, arrazoi eta nahiak kontuan hartzeak laguntzen du haren hitzak ulertzen eta haren jarrerak
ulertzen.
- Jarrera irekia eta baikorra agertu hizketaldi osoan zehar, eta mezuaren eta igorlearen aldeko interesa adierazi.
- Enpatia ulermen-adierazpenen bidez erakusten da. Horrek ez du esan nahi beti arrazoia eman behar denik
edo iritzi guztiak partekatu behar direnik.
- «Enpatia osoa» baztertu behar da, sinesgarritasunaren kaltean baita.
•

Emozioak kontrolatzea

- Egoera emozionala erraz kutsatzen da.
- Egoera aztertu distantziaz eta objektibotasunez.
- Sentimendu ezkorrak baztertu.
- Hizketakidea urduri badago, tonu lasaia erabiliz egoera lasaitu daiteke.
- Egoera lasaitzeko estrategiak beharrezkoagoak dira, mezua ezkorra denean.
Jarrera horiek praktikan jartzeak edo baztertzeak erakutsiko du entzutearen kalitatea zer-nolakoa den, hau da,
azken batean mezuaren zenbatekoa deskodetzeko nolako gaitasuna duen hartzaileak,

Eranskinak:
Ariketa: 1.4 ariketa
Gogoetarako proposamena: 1.4 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/en/country/US/user/anon/page/materialdidacticodetalle?gid=250
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1.5. Egoki entzuteko lagungarriak diren baliabideak
Behin eta berriro errepikatzen da entzulearen ahalegina ezinbestekoa dela egoki entzun
ahal izateko. Hala ere, ekintza horretan lagungarriak diren zenbait baliabide baditugu
jarduera errazteko. Horietako gehienak, gainera, erraz praktika daitezke:
Entzute aktiboa laguntzen duten portaerak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Azalpenak eskatzea.
Galdera irekiak egitea.
Mezua egiaztatzea parafrasien, laburpenen, galderen edo birformulazioen bidez.
Elkarrizketan parte-hartzea hizketakidearen ekarpenak kontuan hartuz.
Arretaz eta naturaltasunez begiratzea hizketan ari denari.
Baieztapen-keinuak egitea.
Ahots-tonu gogoetatsua eta erritmo pausatua mantentzea.
Distantzia egokia mantentzea (egoeraren araberakoa izango da).

Entzute aktiboa hobetzeko gomendioak:
•
•
•
•
•
•

Inguruko hotsen gaineko kontrola edukitzea.
Mezua entzuteko leku egokia aukeratzea.
Mezua igortzen duen pertsonarekin ikus-harremana edukitzea, hura hitz egiten ari
den bitartean.
Ahozkoak ez diren keinuei ere erreparatzea.
Igorlearen hizketaldia ez moztea; ez da komenigarria, ezta adeitsua ere.
Ulertutzat ezer ez ematea hizketakideak bere mezua amaitu arte.

Ez da beharrezkoa portaera eta gomendio horiek guztiak aldi berean praktikan jartzea;
pixkanaka-pixkanaka egin daiteke, eta hala komeni da, gainera. Horietako bakar batzuk
kontuan hartuz gero, entzute aktiboari dagokion gaitasuna osatzeko bidean urrats
eraginkorrak egin daitezke.

Eranskinak:
Ariketa: 1.5 ariketa
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1.6. Egoki entzuteko oztopoak
Orain aipatuko ditugu entzutea eraginkorra ez izatearen arrazoi garrantzitsuetako batzuk. Tentu
handiz jokatu behar da horien aurrean, kontuan izanik askotan oztopo horiek izaten direla, besteak
beste, hainbat eginkizun akademiko errepikatu beharraren zergatia:
•

Interferentziek oztopatzen dute egoki entzutea, prozesua eten egiten baitute.

Zergatiak:
- arazo pertsonalak
- mezua ondo ez ulertzea
- igorlearen estiloa gogokoa ez izatea
•

Axolagabetasuna entzute aktiboaren aurkako jarrera da. Entzun gabe, arreta jarri gabe,
inolako interesik azaldu gabe, ezin da egiazko informaziorik lortu. Hona hemen entzute
aktiboaren hainbat eragozle:
- interes eza
- denbora gutxi eskaintzea
- elkarrizketa moztea
- estereotipoak eta aurreiritziak
- erlojuari begiratzea
- igorlea estutzea

•

Kontzienteki prestatuak egon arren, entzute aktiboa, oro har, zailtzen duten hainbat oztopo
ager daitezke:
- Interesatzen zaigunari bakarrik arreta jartzea; hau da, gure gustuen arabera entzutea.
- Ahalegin fisikoa besterik ez egitea; alegia, entzuten ari garelako itxurak egitea.
- Aurreiritziek entzutea oztopatu egiten dute, horien arabera igorlea eta mezua balioztatzen
baititugu.
- Igorleak mezua amaitu aurretik hitz egitea.
- Larritasuna sentitzea eraso egiten digutela edo/eta estutuak sentitzen garenean. Arazo
horren aurrean autokontrola garatzeko tekniken beharra azpimarratzen da.
- Inguruko oztopoak: zarata, argiztatze eskasa, hozbero ezegokia, eta fisikoki gustura ez
egotera garamatzan beste edozein faktore.
- Pertsonekiko oztopoak: neke fisikoa zein psikologikoa, gaixo egotea edo baldintza fisiko
egokirik eza.

Entzuteko ulermenean arreta-maila eta erabiliko ditugun trebetasunak gure helburuaren
araberakoak izango dira. Entzuteko gaitasun ezak hutsegite larriak ekar ditzake, ordea, eta,
unibertsitateko egonaldian ikasleak gaitasun hau garatzen ez duen neurrian, etorkizuneko jarduera
profesionala kolokan jar dezake.

Eranskinak:
Ariketa: 1.6 ariketa
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1.7. Hainbat oztopo gainditzeko irtenbideak

Entzuteak hainbat baldintza eskatzen ditu, besteak beste, lasaitasuna, jakin-mina eta arreta.
Aktiboki entzun ahal izateko, begiradak, entzumenak eta buruak hizketan ari denaren hots
eta keinu edo imintzioei erreparatu behar die. Ahalegin horretan hainbat oztopo sor
daitezke. Bi eratako oztopoak daude: kognitiboak eta jarrerazkoak
a) Oztopo kognitibo garrantzitsuena honako hau da:
Entzumenaren eta pentsamenduaren erritmoaren arteko desberdintasuna.
Irtenbidea: hitz egiten ari zaigun pertsonarekin sintonizatzea.
Entzuten dakienak:
• Hizketakidearen pentsamendu-hariari gogamenaren bidez jarrai diezaioke.
• Mezuaren ideia garrantzitsuenak zein diren aukeratzeko ahalmena du.
• Aurreko ideiak gogora eta berriekin erlaziona ditzake.
• Gai da ulertzen duela edo horretarako zailtasunak dituela azaltzeko.
b) Jarrerazko oztopo garrantzitsuena honako hau da:
Juzgatzeko edo epaitzeko dugun joera.
Irtenbidea: pertsonari edo edukiari buruzko aurreiritziak baztertzea eta bestearen
ikuspuntua onartzea.
Entzuten dakienak:
• Hitzez hitzeko diskurtsotik harago doan ahalmena du.
• Esanahien azpiko mezua argitzen daki.
• Sentimenduak irakurtzen daki.
• Hizketakideak esaten duenaz gain, sentitzen duena ere ulertzen badaki.
Laburbilduz, adierazitako ideiak eta jarrerazko edo/eta emoziozkoak diren esanahiak
hautematen jakin behar da, bestearen ikuspuntua aintzat harturik.
Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 1.7 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: Antton Aranburu kazetariaren gogoeta (audioa).
Ariketa: 1.7 ariketa
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1.8. Entzute aktiboa hobetzeko aholku eta gomendioak

Atal honetan hainbat aholku eta gomendio aipatuko dira, horiei erreparatzea baliagarria izan baitaiteke
entzute aktiboari dagokion trebetasuna areagotzeko eta, ondorioz, komunikaziorako eta harremanetarako
gaitasuna aberasten laguntzeko.
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Ahalegindu giro fisiko atsegina lortzen hizketakidearentzat zein guretzat. Ahal den neurrian,
zaratak saihestu, argiztatze eta hozbero egokiak lortu, eta gustura sentiarazten duten elementuak
zaindu (landareak, txukuntasuna, garbitasuna…). Zenbait egoerak pribatutasuna, esertzeko aukera
eta abar eskatzen dute; ahaztu ezinezko elementuak dira.
Saiatu jarrera baikorra erakusten. Giro psikologikoa ere premiazkoa da, eta hori lortzeko
baliagarria da pentsamendu baikorra lortzea eta mantentzea hizketakidearen zein egoeraren aldera.
Autokontrol-teknikek lagundu dezakete zeregin horretan.
Ahal bada, aldez aurretik gaia ezagutu. Komunikazio-egoerak gaiari buruzko ezagutza
ahalbidetzen duenean, garrantzizkoa da informazioa lortzea eta gaia prestatzea. Hala eginez gero,
landuko den gaiari buruzko ulermena hobetzeko eta garrantzizko puntuetan sakontzeko aukera
izaten da.
Enpatia sentitzen ahalegindu, hau da, bestearen ikuspegia, arazoak, egoera ulertzen saiatu eta
gure egoera horrelakoa balitz nola sentituko ginatekeen pentsatu. Honela gauzatuko litzateke:
errespetua erakutsi hizketakideari, ez eten haren diskurtsoa, hitz egiten utzi, interesa erakutsi, haren
isiluneak errespetatu. Puntu hori, beste guztiak bezala, garrantzizkoa da egoera guztietan, baina batez
ere pertsonak emozio-zama handia erakusten duenean edo/eta laguntza-harremanetan (adibibdez,
osasun-langileen kasuan) ezinbestekoa da.
Presa saihestu. Seguruenik komunikazio eraginkorraren etsai nagusia da presa. Denbora hartu
behar da, besteek entzuteko eta zenbaitetan, gainera, nahikoa izango da entzute hutsarekin. Jarrera
horrekin hizketakidea ondo sentituko da, zaindua, aintzat hartua, ulertua, eta gutaz fidatzea lortuko
dugu. Giro horrek asko lagundu dezake komunikazioa benetakoa eta eraginkorra lortzen. Isiltasuna
entzute aktiboaren elementu baliagarria da. Ongi erabiltzen jakinez gero, informazio lagungarria lor
daiteke.
Ez ahalegindu hizketakidea aldatzen. Horrek eskatzen duena da pertsona eta hark ekoizten
dituen mezuak bereizten jakitea, hau da, mezuaren inguruan esku hartzea eta iritzi desberdina
adierazi ahal izatea, baina pertsona zalantzan jarri gabe.
Arreta handia jarri hizketaldian eta distrakzioak saihestu. Ahalegina egin arren, askotan zaila
izaten da. Horregatik garrantzitsua da nekatuta edo gaixo egonez gero, elkarrizketak, solasaldiak,
bilerak eta antzekoak saihestea.
Ez asmatu edo/eta aurreratu ondoriorik. Hizketaldia amaitu arte utzi behar zaio pertsonari hitz
egiten, nahiz eta zer esango duen susmatu. Gainera, erantzuten hasi aurretik, hizketakideak bere
mezua amaitu duela ziurtatuko duen adinako etenaldia egin behar da.
Entzuten ari garena maiz laburbildu. Hutsegiteak eta mezuari buruzko interpretazio okerrak
saihesten laguntzen du; mezua ulertuko dela ziurtatuta dagoela jakiteak igorlearen eta hartzailearen
antsietatea gutxitzen du.
Galdetu eta oharrak hartu. Galdetzerakoan, feedbackaren bidez bi norabideko komunikazioa
lortzen da, eta ekintza aberatsagoa eta osatuagoa da. Gainera, idatziz ideia nagusiak jasotzeak ere
asko laguntzen du informazioa argitzen.
Laburtu. Eskaintzen den informazioa oso luzea bada, egokia eta komenigarria izaten da noizean
behin geldialdia egitea eta ulertu dena adieraztea.

Aholku eta gomendio horien jomuga arrakasta lortzea da, bai ikasle gisa unibertsitateko egonaldian zeregin
akademikoetan, bai etorkizuneko profesional moduan; ahaztu gabe, noski, entzute aktiboari dagokion
gaitasuna hobetuz gero, arrakasta pertsonala ere ziurtatuta dagoela.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 1.8 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: Julian Bereziartua medikuari elkarrizketa (bideoa).
Ariketa: 1.8 ariketa
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1.9. Entzute-trebetasunak jarduera akademiko eta profesionalaren arabera

Aurreko zortzi fitxetan azaldutakoa jarduera akademiko edo/eta profesional guztientzat baliagarria da. Hala
ere, bistakoa da entzute aktiboa, beti gomendagarria izateaz gainera, ezinbestekoa dela hainbat jardueretan.
Gauzak horrela, osasun-zientzien arloko zereginetan (medikuntza, erizaintza, farmazia…) gizarte-zientzien
hainbat eginbeharretan (pedagogia, irakasletza, gizarte-lana…) ongi entzuten jakitea funtsezko gaitasuna da,
hau da, unibertsitateko egonaldian ezinbestean garatu beharrekoa.
Segidan azaltzen diren aipamenak arlo jakin batzuetarako gomendagarriak dira. Gure asmoa da, ahal dugun
neurrian, arlo guztiei espezifikoki erantzungo dieten baliabideez hornituz joatea oraingo hau. Bitartean,
aipatutakoa kontuan harturik ere, erabilgarriak izan daitezke edozein espezialitatetako ikasleentzat; haien
jarduerara egokitu besterik ez da egin behar.

Eranskinak:
1.9. Erreferentziak:
•

•
•
•
•
•
•

http://www.gipuzkoa.net/noticias/archivos/guiadialogoe.pdf
http://www.elhuyar.org/LHmateriala/Zahartzaroa.pdf
http://www.kalitate-katedra.ehu.es/p211content/eu/contenidos/enlace/indice_documentos_actuales/eu_actuales/adjunt
os/ReunionesIBP_eusk.pdf
http://redie.uabc.mx/vol9no2/contenido-escobar.html
http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/en/country/US/user/anon/page/materialdidacticodetalle?gi
d=250
http://www.jakinbai.com/lanbideki/edukiak/Zahartzaroa?mod=SA-EN2GM674
http://www.ikasbil.net/osatuz/portal/mediatype/html/user/anon/page/sekuentzialista?mota=308535

Hofstadt, C. (2005) El libro de las habilidades de comunicación. Cómo mejorar la
comunicación personal. Madril: Díaz de Santos
PRH Internacional (2003) La vida puede resurgir: análisis de procesos personales de
crecimiento. PRH Internacional
Sanz Álava, I. (2007) El español profesional y académico en el aula universitaria: El
discurso oral y escrito. Tirant lo Blanch
Sanz Pinyol, G. (2005) Comunicación efectiva en el aula. Técnicas de expresión oral
para docentes. Bartzelona: Graó
Uranga, A. (2004) Zahartzaroa.Osasunaren sustapena eta pazientearentzako
laguntza psikologikoa. Elhuyar (www.elhuyar.org)
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2. Ahozko komunikazioa II:
ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Egilea: Agurtzane Elordui

ATARIKOA
Ahozko testu akademiko egokiak eta eraginkorrak sortu ahal izateko, ondo ezagutu behar ditugu
testu horien berezitasunak. Ahozko testu akademikoak lehengo eta behin ahozko testuak dira.
Hortaz, hasteko, ahozkotasunaren bereizgarriez jakin behar dugu. Horregatik, modulu honetan
ahozkotasuna eta batez ere esparru akademikoetako ahozkotasuna karakterizatzetik hasten gara.
Horretarako, moduluaren 1. atalean, ahozkoaren eta idatziaren erkaketaz baliaturik, ahozko testu
akademikoen testuinguru-baldintzak aztertzen ditugu. Karakterizazio horretan jarraitzeko, 2.
atalean, esparru akademikoko ahozko genero arrunten ezaugarri orokorrak azaltzen ditugu, eta, 3.
atalean, haien berezitasun testual eta linguistikoetan sakontzen dugu.
Ahozko testu akademiko egoki eta eraginkorrak sortu ahal izateko, bestalde, testu-sorkuntzaren
prozedurak eta teknikak ezagutu behar ditugu, batez ere ahozko testuenak. Moduluaren hurrengo
ataletan prozedura eta teknika horiek ditugu aztergai, eta testuaren planifikazioan (4. atalean),
ekoizpenean (5. atalean) eta ebaluazioan (6. atalean) kontuan hartzeko jarraibideak ematen ditugu.
Azken atalean, aurreko atal guztietan emandako jarraibideak aintzat hartu ditugu, esparru
akademikoan hizlari trebeak izan behar dituen gaitasunez hitz egitean.
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MODULUKO FITXEN ZERRENDA

2.1. Ahozkoa eta idatzia: testuinguru-baldintzak
2.2. Ahozko ekoizpen-jarduerak eta ahozko genero akademikoak
2.3. Ahozko testu akademikoak: egituratzea eta testuratzea
2.4. Ahozko jarduera akademikoaren planifikaziorako jarraibideak
2.5. Ahozko aurkezpen akademikoen proba-saioetarako jarraibideak
2.6. Ahozko diskurtso akademikoen ebaluaziorako jarraibideak
2.7. Ahozko komunikazio-gaitasunak esparru akademikoan
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2.1. Ahozkoa eta idatzia: testuinguru-baldintzak

Ahozkoaren eta idatziaren artean ez dago muga jakinik. Ahozkoa/idatzia esaten dugunean, ahozko egoera
prototipikoenetatik (adibidez, lagunarteko elkarrizketatik) idatziaren egoera prototipikoenera (adibidez, prosa
idatzi akademikora) dagoen aldakortasun linguistikoaren continuum osoa hartzen dugu kontuan. Maiz euskarri
ahozko eta idatziak batera baliatzen ditugu komunikazioan, batez ere testuinguru akademikoan. Hortaz,
ahozko euskarriaz eta idatziaz ari garenean, guztiz ezberdinak diren bi komunikazio-era barik continuum bateko
bi dimentsio buruan izatea komeni zaigu.
Dimentsio horien erkaketan, ahozko jardueretan eta idatzietan ohikoak diren testuinguru-baldintzak aztertu
behar ditugu lehengo eta behin. Horretarako, hainbat aldagai hartu behar ditugu kontuan: solaskideen arteko
harremana, euskarri fisikoa, egoera (espazioa eta denbora), xedea eta, azkenik, parte-hartzaileek testuarekin
duten harremana. Erkaketa horretan, ahozko testu prototipikoen eta testu idatzi prototipikoen baldintzak
konparatuko ditugu. Era berean, ahozko testu akademikoak karakterizatuko ditugu continuum horretan duten
lekuaren arabera:
Solaskideen arteko harremana. Solaskideen artean harreman ezberdina izaten da ahoz eta idatziz jarduten
dugunean. Hasteko, ahozko komunikazio-jarduera prototipokoan solaskideek aurrez aurreko harremana izan
ohi dute. Horrela, hartzaileak aukera du galdetzeko, ulertu (ez) duela adierazteko, interesa duela agertzeko,
entzun ez duenaz galdetzeko, eta abarrerako. Idatzian, berriz, irakurleak ezin du horrelako argibiderik eskatu;
ez du argitzeko edo galdetzeko aukerarik.
-

-

-

Solaskideek batak besteaz duten ezagutzaren norainokoa: alderdi honetan ezberdintasun
nabarmenak daude ahozkoan eta idatzian; ekoizleak hartzailearen nortasunaz, sinesmenez, interesez duen
ezagutza aintzat hartzen badugu batez ere. Ahozkoan, ezagutza hori aldakorra da, sakonagoa edo
azalekoagoa izan daiteke, eta horren araberakoa izango dira, neurri handi batean, testurako erabiltzen
ditugun baliabide linguistikoak; idatzian, berriz, ezagutzaren norainokoak pisu txikiagoa du: testu idatzia
ezagunei zein ezezagunei zuzendu ohi zaie.
Solaskideek munduari buruz partekatzen duten kultura-ezagutzaren norainokoa. Oro har,
ahozko jardueran idatzian baino kultura-ezagutza gehiago partekatzen dute ahozko komunikazioan parte
hartzen duten solaskideek. Ekoizleak zuzeneko harremana du hartzailearekin, eta hobeto ezagutu ohi du
haren historia soziokulturala; testu idatzia, berriz, historia soziokultural ezberdinak dituzten pertsonei
zuzendu ohi zaie.
Komunikazio-gaia eta helburua negoziatzeko gaitasunari dagokionez, ahozkoan solaskideek
komunikazioaren gaia eta helburua negoziatzeko aukera dute, ahozko jarduera prototipikoetan batez ere.
Idatzian, ostera, ekoizleak ezartzen ditu gaia, gaiaren garapena eta helburua.

Ahozko testu akademikoak, gainerako testu formalak bezala, hainbat alderditan urruntzen dira ahozko testu
prototipikoetatik. Genero akademiko batzuetan, harreman zuzeneko klaseetan edo hitzaldietan esaterako,
solaskideek aurrez aurreko harremana izan ohi dute, eta, beraz, hartzaileak testuaren egituratzean parte
hartzen du neurri handi batean: ulertu edo entzun ez duenaz galdetzeko aukera du, esaterako. Baina, aldi
berean, klase eta hitzaldi horiek audientzia handi bati zuzentzen zaizkio: komunikazio idatzian bezala,
ezagunei zein ezezagunei zuzendutako testuak dira. Gainera, solaskideek batak besteaz duten ezagutzaren
norainokoa kontuan hartzen badugu, ezagutza murritza izaten du ekoizleak hartzailearen historia
soziokulturalaz, eta, gainera, talde osoaren eskakizunak gogoan izanik, historia soziokultural ezberdinak
aurreikusi behar ditu. Testuaren egitura negoziatzeko gaitasunari dagokionez ere, jarduera idatzian bezala,
hizlariak edo ekoizleak ezartzen ditu gaia, gaiaren garapena eta helburua, neurri handi batean behintzat.
Euskarri fisikoa. Euskarri fisiko ezberdinak erabiltzen dira ahoz eta idatziz ari garenean. Ahozko jarduera
prototipikoan azpieuskarri lexiko-sintaktikoarekin batera azpieuskarri prosodikoak (intonazioa, geldiuneak,
azentua), paralinguistikoak (ahotsaren izaera, tonuak, erritmoa) eta estralinguistikoak (keinuak, jarrerak,
gertutasuna) baliatzen ditugu. Idatzian, euskarri lexiko-sintaktikoa ez ezik, puntuazio-baliabideak, euskarri
tipografikoak, paragrafoen antolakuntza eta hutsuneak erabiltzen ditugu, besteak beste.
Ahozko jarduera akademikoak euskarri horiek guztiak baliatzen ditu, neurri batean edo bestean. Ahozko
diskurtsoaren etenaldiak, tonu-aldaketak, keinuak eta jarrerak funtsezkoak dira diskurtso horien arrakastan.
Baina, aldi berean, testu akademiko gehienek baliabide idatziak ere erabiltzen dituzte: PowerPointeko
aurkezpenak eta paperezko eranskin osagarriak, esaterako. Baliabide idatzi horiek ahozko komunikazioa
bideratzeko eta errazteko euskarri gisa erabiltzen dira.
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Egoera eta denbora. Ahozko egoera prototipikoan, solaskideek espazio eta denbora bera partekatu ohi dute.
Idatzia, berriz, zeharkakoa da: hartzaileak erabakitzen du, neurri handi batean, noiz jasotzen duen mezua.
Ekoizpenaren eta ulermenaren abiadura ere, zeharo ezberdinak izaten dira ahozko jardueretan eta idatzietan:
ahozkoan ekoizpena askoz arinagoa da, bat-batekoa askotan. Idatziaren ekoizpenak eta ulermenak, berriz,
denbora luzeagoa hartu ohi dute. Idatzian, hartzaileak aldi berean eta batera jasotzen du mezu osoa, eta berak
erabakitzen du mezua jasotzeko erritmoa.
Ahozko komunikazio akademikoan, ahozko komunikazio-jarduera prototipikoetan bezala, ekoizpenaren
abiadurak eta berehalakotasun-mailak faktore erabakigarriak dira testuan erabiltzen diren egitura eta baliabide
linguistikoak aukeratzeko orduan. Baina, berehalakotasun-mailari dagokionez, ezberdintasun nabarmenak
daude ahozko testu akademikoen artean, elkarreraginezko bat-bateko harremanetan eta hitzaldi eta
defentsetan, esaterako: azken jarduera horietan, ekoizleak mezua ondoz ondo ematen du, eta berak ezartzen
du mezua igortzeko erritmoa. Hartzaileak ekoizleak erabakitzen duen eran eta hurrenkeran ulertu behar du
ahozko testua. Berehalako ulermen horrek testua bestela lantzea eskatzen du: testua bat-bateko jardueran
prozesagarria izateko landu beharko da bereziki. Bestalde, ahozko testu akademiko horiek, bat-batekoak ez
bezala, aurretik prestatuak izan dira eta testu idatzi bat izaten dute abiapuntu. Horregatik, testu landuak izaten
dira, bai egituratzeari, bai testuratzeari dagokienez.
Xedea. Ahozko komunikazio-egoeretan eta idatzietan parte-hartzaileek antzeko helburuak izan ditzakete:
hartzailea zerbaitetaz informatu; hartzailearen atxikimendua lortu, ekoizlearen ideiekin bat egin dezan, edo
hartzailea entretenitu, besteak beste. Baina, xedean ere, gainerako testuinguruko parametroetan bezala,
ezberdintasunak daude komunikazio ahozko eta idatzien artean: ezberdintasun horien artean aipagarria da
ahozko komunikazio prototipokoan, bat-bateko lagunarteko harremanean, harremana bera bideratzea, abian
jartzea edo mantentzea izaten dela askotan helburu bakarra. Testu idatziek, berriz, gutxitan izaten dituzte
horrelako helburuak. Informatzea edo argudiatzea izaten da testu idatzien helburu ohikoenak.
Testu akademikoek antzera funtzionatzen dute zentzu horretan: harremana bera bideratzea helburu arrunta
izaten da testuinguru akademikoko elkarrizketetan, baina ahozko testu akademikoek, idatziek bezala,
azalpenezko eta argudiozko xedeak izan ohi dituzte.
Parte-hartzaileek testuarekin duten harremana ere ezberdina da ahozko euskarria eta idatzia erabiltzen
dugunean. Ahozko komunikazio prototipikoa behin-behinekoa (aldi baterakoa) da, eta behin ekoitzirik
desagertu egiten da. Komunikazio idatzia, berriz, iraunkorra eta egonkorra da. Ekoizleak iraunkortasun hori
oso kontuan hartzen du testurako erabiltzen dituen baliabide linguistikoak aukeratzeko orduan, baita testua
egituratzeko orduan ere: testuaren egileak hizkuntzaren aldaera zainduen alde egin ohi du horrelakoetan.
Testuinguru akademikoetan komunikazioaren parte-hartzaileek hizkera zaindua aurreikusten eta erabiltzen
dute, batez ere aurretiko prestaturiko ahozko testu akademikoetan baliabide linguistikoen hautu zaindu eta
zehatza egin ohi da.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 2.1 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: Biber, Douglas (1988) Variation across speech and writing.
Cambridge University Press
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2.2. Ahozko ekoizpen-jarduerak eta ahozko genero akademikoak

Testuinguru akademikoaren ahozko ekoizpen-jarduera arruntenak izaten dira, batetik, adierazpen
publikoak (informazioa edo jarraibideak ematekoak eta abar) eta, bestetik, jendaurrean hitz egitea
(klase magistrala; klase interaktiboa; klaseko aurkezpena [ikasleari eskatzen zaion lana]; kongresu,
jardunaldi, sinposium edo mintegi bateko hitzaldiak; ikerketa-tesi edo proiektu baten defentsa;
ikasleen edo irakasleen bileretako azalpenak; eta abar). Ekintza horiek eska dezakete, besteak beste,
testu idatzi bat ozen irakurtzea edo oharretan eta ikusteko elementuetan (eskemak, irudiak,
grafikoak, eta abar) oinarriturik hitz egitea.
Ekoizpen-egoera horietan ohikoak diren ahozko genero akademikoez jarduteko, hiru aldagai
hartuko ditugu aintzat. Solaskideen parte-hartze motaren arabera (bakarrizketa vs elkarrizketa)
ordenatuko ditugu, eta mota horien barruko generoak testuaren xedearen arabera (informatzea edo
azaltzea vs argudiatzea) bereiziko ditugu. Horrezaz gain, ahozkotik idatzirako continuumean duten
lekua ere izango dugu gogoan: ahoz irakurtzeko testu idatziak diren, euskarri idatzia duten esateko
testuak diren, edo bat-bateko jardueraren produktuak diren, esaterako. Aldagai horiek guztiak
erabakigarriak dira hurrengo atalean azalduko ditugun egituratze eta testuratze ezberdinak ulertu
ahal izateko.
Solaskideen parte-hartze mota kontuan hartuta, ahozko genero akademikoetan bakarrizketak eta
elkarrizketak edo elkarreraginezko jarduerak bereizten dira. Bakarrizketetan hizlari bakarra dago, eta
bere mezua audientzia bati zuzentzen dio. Hizlari horrek erabakitzen du jarioaren erritmoa eta
testuaren egitura. Elkarrizketan, berriz, bi solaskidek hartzen dute parte gutxienez; testua hartueman horren produktua da, eta bien artean negoziatzen eta eratzen dute.
Bakarrizketazkoak dira genero akademiko hauek: hitzaldia, azterketak, oposizioak, eta tesien eta
proiektuen defentsa-saioak.
-

Hitzaldia. Testuinguru akademikoan bakarrizketaren adibide prototipikoa da hitzaldia.
Hitzaldiak kongresu, jardunaldi, sinposium edo mintegi batean aurkezten dira. Hitzaldietan
ponentzia eta komunikazioa bereizten dira. Iraupenean eta garrantzi graduan ere ezberdintzen
dira. Ponentzia gaian autoritatea denak eman ohi du. 50 bat minutuko iraupena izaten du,
gehi 15 minutu galderetarako. Komunikazioak, berriz, 20 minutuko iraupena izaten du, gehi
10 minutuko galderetarako tartea. Hitzaldiek askotan azalpenezko helburua dute, baina
inoiz argudiozko elementuak ere integratzen dituzte. Ikerketatik ateratako emaitzak, datuak,
ondorioak, joerak, e.a. azaltzeko helburua izaten dute.
Hitzaldietan dibulgaziozko hitzaldiak eta hitzaldi espezializatuak bereiz daitezke, hartzailearen
aditutasun maila eta biltzarraren helburua kontuan hartuta. Lehenengoak publiko
heterogeneo bati zuzendu ohi zaizkie, eta gai espezializatuak publiko orokorraren
ezagutzaren arabera egokitzen dira. Hitzaldi espezializatuak gaian adituak direnei zuzentzen
zaizkie eta kongresu eta sinposium espezializatuetan aurkezten dira.

-

Ahozko azterketak eta oposizioak. Azterketa eta oposizioetan azaltzea izaten da
komunikazioaren xede nagusia, inoiz argudioak eman behar badira ere. Genero akademiko
hauetan, ikuspegi teoriko-metodologiko jakin baten alde edo kontra egin beharrean,
aztertzaileei gaiaren alderdi teoriko-metodologikoak badakizkigula erakutsi nahi diegu.
Azterketetan gaiaren inguruan aztertzaileak egiten dituen galdera batzuei erantzuten diegu.
Aztertzaileak gaiaren xehetasun teoriko-metodologiko horiek ezagutzen dituela jakintzat
ematen da, eta, beraz, ideien originaltasunari baino gehiago ideia horiek aurkezteko modua
arretatsu eta egokia izateari ematen zaio lehentasuna. Aztertzaileek eta epaimahaikideek
eskertzen dute haien lana erraztea, eta, horregatik, diskurtsoaren alderdi formalak gako
izaten dira komunikazio-jarduera horietan arrakastatsuak izateko.
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-

Tesien eta proiektuen defentsak. Tesien eta proiektuen (ikerketa-proiektuak edo karrera
amaierako defentsak, esaterako) ahozko defentsetan, ideia edo metodo batzuen alde edo
kontra egiten da. Argudioak ematen ditugu hartzailearen atxikimendua lortzeko, eta, beraz,
lehentasunezkoak dira bai argudio horien aukeraketa egokia egitea, bai argudio horiek
aurkezteko estrategia diskurtsibo egokiak erabiltzea. Alderdi formalek, beraz, berebiziko
garrantzia dute genero akademiko horietan ere.

Esparru akademikoetako elkarreraginezko generoen artean sartzen dira bilerak (irakasleen, ikasleen
eta kudeatzaileen arteko bilerak, batzarrak, kontseiluak, asanbleak), eredu akademiko ezberdinen
arteko eztabaidak eta mahai-inguruak. Elkarreraginezko genero horiek negoziazioa izaten dute
ardatz nagusia. Horregatik, elkarreraginezko gaitasunak eta argudiorako trebetasunak garrantzi
handikoak dira horrelako jardueretan. Testuak horrelako ekoizpen-egoeretan bat-batekoak izaten
dira maiz, eta, horregatik, horrelakoetan garrantzi handia du jariotasunez eta momentuan hitz
egiteko gai izateak.
Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 2.2 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: Instituto Cervantes (2008) «Géneros discursivos I. Los géneros
discursivos en el ámbito científico-académico y profesional: monológicos» in Saber hablar,
7. kap., 205-228.
Erreferentzia: Morell, Teresa (2007) «La difusión oral del conocimiento: las clases
magistrales y las ponencias en los congresos» in Alcaraz et al. (argit.) Las lenguas
profesionales y académicas. IULMA. Ariel Lenguas Modernas
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2.3. Ahozko testu akademikoak: egituratzea eta testuratzea
Testuinguruaren eskakizun eta baldintza bereziak dituzte ahozko testu akademikoek eta, horren
ondorioz, baliabide linguistiko eta testual bereziak baliatzen dituzte. Izan ere, aurreko atalean esan
bezala, testua bakarrizketazkoa edo elkarreraginezkoa izatea, azaltzeko edo argudiatzeko xedea izatea,
eta ahozkotik idatzirako continuumean testuak duen lekua erabakigarriak dira testu horietarako egiten
dugun informazioaren kudeaketan, informazio hori egituratzeko orduan eta baliabide linguistikoak
testuratzeko orduan ere.
Beraz, aldagai horiek hartuko ditugu aintzat hemen, ahozko testu akademikoetan hauteman daitezkeen
ezaugarri orokorrak eta testuen arteko ezberdintasunak azaltzeko:
•

Informazioaren kudeaketan. Elkarreraginezko ekoizpen-egoeretan parte-hartzaileen interesek
eta haien arteko harremanaren nolakoak baldintzatu ohi ditu testura eramaten den informazio
mota eta informazio horrek testuan duen lehentasun-maila; bakarrizketan, berriz, ekoizleak du
informazioaren kudeaketaren ardura nagusia. Baina, bakarrizketan ere, hartzaileak baldintzatuko
du, neurria handi batean, kudeaketa hori. Ideien aukeraketa hartzailearen ezagutzaren eta
historia soziokulturalaren araberakoa izaten da, eta haren muga sozio-kognitikoak hartzen dira
kontuan informazio-kantitatea erabakitzeko orduan ere. Izan ere, testuaren egoera eta
helburuarekin loturiko beste aldagai batzuekin batera, oso kontuan hartzen da ahozko testua
ekoizten dugun neurrian prozesatu behar duela hartzaileak. Testu horietan oroimenak dituen
mugak hartzen dira bereziki aintzat; adibidez, zenbakizko datu konplexuak edo izen zailak
saihesten dira haien prozesatzea zaila gertatzen zaigulako. Ahozko testuan alferrikakoak izan
daitezke informazio pieza horiek, eta, horregatik, ikusteko euskarri bat baliatu ohi da halako
datu konplexuak emateko.
Testu baten irakurketan ere horrelako arrazoi diskurtsiboak hartzen dira aintzat. Adibidez,
iruzkin modura eman ditzakegun zenbait xehetasunek informazioaren jarioa oztopa dezaketela
hartzen da kontuan. Horrelakoetan saihesten da informazio hori beste informazio-unitate
batean tartekatzea (tartekatutako hau da, alegia edo antzeko testu-antolatzaileen bidez, adibidez)
eta aparteko informazio-unitate batean ematen da.

•

Egituratzean. Genero akademiko bakoitzak bere berezitasunak ditu egituratzeari dagokionez.
Testuinguru akademikoan egon daitekeen bat-bateko elkarrizketan, edozein elkarrizketatan
bezala, oinarrizko hiru sekuentzia mota izan ohi dira: hasiera (agurra, galderak...), garapena
(mantentzea, aldaketa, atzera-elikadura...) eta amaiera (eskaintza, onarpena, itxiera); eta horien
araberakoa da egitura. Bakarrizketako generoetan, bestalde, egituratze-eredua diskurtsoaren
xedearen araberakoa da neurri handi batean: diskurtsoaren helburua informatiboa bada —klase
baten edo txosten akademiko baten azalpenean, esaterako— askotan erabiliko da gai nagusiaren
azpigaien araberako egituratzea, baita hurrenkera kronologikoa eta espazioaren progresioa
kontuan hartzen dituzten egituratzeak ere. Argudioak eman nahi direnean, berriz, tesiaargudioak-ondorioak aintzat hartzen dituen egituratze-eredua baliatu ohi da.

•

Testuratzean. Testuratze-prozesuan hizkuntzaren baliabide linguistikoen artean aukera egiten
dugu, testuinguruko baldintzei hoberen erantzuten dietenak hautemateko asmoz. Ahozko testu
akademikoek prozesu horretan hautapen nabarmenki ezberdinak egin ohi dituzte, edo, beste era
batera esanda, hizkuntzaren baliabide linguistiko ezberdinak ustiatzen dituzte.

Hurrengo lerroetan ezberdintasun horien zenbait kasu azaldu ditugu adibide gisa. Horretarako,
hizkuntzaren maila hauek hartuko ditugu kontuan: fonetiko-fonologikoa, morfosintaktikoa, lexikoa eta
diskurtsiboa. Baina lehenengo eta behin hizkuntzaren maila horiei guztiei eragiten dion erabaki baten
inguruan pare bat argibide eman nahi ditugu, aldaera dialektalaren hautapenaren inguruan hain zuzen.
Elkarreraginezko ahozko zenbait ekoizpen-jardueratan, baita testuinguru akademikoan ere, aldakortasun
dialektal handia izaten da: ohikoa izaten da estandarra ez diren beste aldaera geografiko batzuk
erabiltzea, batez ere bat-bateko elkarrizketa arruntean. Bakarrizketako ekoizpen-egoera akademiko
gehienetan, berriz, aldaera estandar zaindua izaten da aldaera dialektal hautatuena.
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Baliabide fonetiko-fonologikoak eta grafikoak. Ahozko testu guztietan bezala, akademikoetan
ere baliabide lexiko-sintaktikoez gain, baliabide prosodikoak eta estralinguistikoak erabili ohi dira.
Azentua eta intonazioa baliatzen dira esanahiaren ñabardurak zehaztasunez transmititzeko:
intonazioa, informazioa antolatzeko eta esaldiaren modalitatearen berri emateko, eta azentua, enfasia
emateko, esaterako. Etenak ere garrantzitsuak dira informazio-unitateak banatzeko: etenen ondoren
egiten den goranzko intonazioa, adibidez, hartzailearen arreta erakartzeko erabili ohi da, hartzailea
informazioaren gunea den elementura eramateko. Bakarrizketako testuetan euskarri idatzia ohikoa
denez, aipatutako baliabide fonologikoez gain, idatziaren baliabide grafikoak ere erabiltzen dira
adierazgarritasuna lortzeko. Testu horien bereizgarria da baliabide fonologikoen eta grafikoen
uztartze hori.
Baliabide morfosintaktikoak. Ahozko bat-bateko testu akademikoetan egitura morfosintaktikoan
inkoherentziak arruntak izaten dira: elipsiak, leloak (zera, orduan…) eta askotan gramatikainkoherentziak. Egitura morfosintaktikoa sinplea da: mendekotasun gutxi, aditz-egitura sinpleak,
nominalizazio gutxi. Baina aurretik prestatutako bakarrizketetan testua esplizituagoa da: ideia osoak,
usteak, arrazoiak, eta lotura logiko guztiak esplizituki adierazten dira. Egitura morfosintaktikoa
landua izaten da: nominalizazioa, menderakuntza eta elkarrizketa arruntean ez bezalako hitzhurrenkerak arruntak izaten dira. Testua abiapuntua den testu idatzitik hurbilago dagoela esan
daiteke. Hala ere, hitz-hurrenkera erabakitzeko orduan, oso kontuan hartzen da testuaren
prozesagarritasuna. Gorago ere esan bezala, testua bat-bateko jardueran prozesagarria izateko
lantzen da. Euskararen kasuan, adibidez, aditza eta erlatiboen eta izenlagunen erreferentzia ematen
duen izenak oso atzera ez jartzeko aholkatzen zaigu.
Elkarreraginezko testu akademikoa testuinguruari lotua da, neurri handi batean, eta testuinguru horri
erreferentzia egiteko baliabide linguistikoak erabiltzen ditu, deitikoak (hemen zegoen, zuek dakizunez,
orain da) esaterako. Baina munduaren inguruko ezagutza orokorra ere hartzen da kontuan (jakina
denez, ezaguna da, gutxik ohartarazi dute,…), bakarrizketazko hitzaldi eta defentsetan aurrez aurreko
elkarrizketan baino gehiago.
Aurrez aurreko harreman akademikoetan inplikazio pertsonal txikiagoa dago lagunarteko elkarrizketa
prototipikoan baino, baina arlo akademikoko bakarrizketan baino nabarmenki handiagoa.
Subjektibotasun handiagoa adierazten da testuan, eta gehienetan abstraktutasuna saihesten da: aditza
da esaldiaren gakoa eta nominalizazio gutxi erabiltzen da, adibidez. Aitzitik, bakarrizketazko hitzaldi
eta defentsetan, eta, neurria handi batean, harreman zuzeneko klaseetan ere, testua objektiboagoa eta
abstraktuagoa izaten da, eta, beraz, objektibotasuna eta abstraktutasuna adierazteko baliabide
linguistiko gehiago ustiatzen dira: pasiboa eta nominalizaziorako baliabideak, adibidez.
Baliabide lexikoak. Genero akademiko eta profesional gehienen bereizgarria da lexiko
espezializatua edo terminologia erabiltzen dutela. Ezaugarri hori partekatzen dute genero akademiko
guztiek. Baina terminologia ustiatzeko eran eta graduan ezberdintzen dira ahozko genero
akademikoak: aurretik prestatutako generoetan terminologia konplexuagoa eta ugariagoa erabiltzen
da.
Baliabide diskurtsiboak. Kohesio-baliabideak oso ezberdinak dira genero akademiko bakoitzean,
bat-bateko harremanetan eta aurretik prestatua eta audientzia handi bati zuzentzen zaion hitzaldietan
adibidez. Hitzaldietan eta defentsetan, diskurtsoaren ideia batetik bestera iragateko, orduan ideien
arteko lotura esplizituki adierazi ohi da. Erreferentziazko elementuak askotan errepikatzen dira
diskurtsoaren ideien antolakuntza agerian uzteko: abiapuntutzat hartzen den informazioa ezaguntzat
eman beharrean, informazio berriaren euskarri modura erabiltzen da testuan.
Markatzaileen eta konektoreen erabileran ere hautu ezberdinak egiten dira testu generoen arabera:
Bat-bateko elkarrizketetan, markatzaile interaktiboak (ulertzen duzu?, ezta?, ez duzu uste?, beno, esan nahi
dut...) eta egituratzaileak (beno, beraz, bada...) dira nagusi. Audientzia handi bati zuzentzen zaion
bakarrizketan, berriz, informazioaren trataera jakin bat egiteko edo norberaren jarrera agertzeko
erabiltzen dira: horrela erreformulaziozko markatzaileak (hau da, alegia, esan nahi dut, hobeto esanda...),
adibidezkoak (adibidez, esaterako, urrunago joan gabe...), banatzaileak (hasteko, lehenik, bigarrenik...) eta
iritzia ematekoak (nire iritziz, zalantzarik ez dago...) izaten dira markatzaile arruntenak.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 2.3 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: Calsamiglia, H. eta Tusón. A. (2004) «El discurso oral» in Las cosas del
decir. Manual de análisis del discurso, 2. kap., 27-70
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2.4. Ahozko jarduera akademikoaren planifikaziorako jarraibideak
Ahozko diskurtso egoki eta eraginkorra diskurtso planifikatua da kasu gehienetan. Bat-batekoak
ez diren ahozko testu akademikoen kasuan, planifikazioa testu-sorkuntzaren ezinbesteko
pausotzat hartzen da. Planifikazioa hurrengo galdera hauei erantzun egokia ematean datza, neurri
handi batean behintzat:
• Zein da gure diskurtsoaren helburua?
• Non eta nola eskuratu behar dugu helburu horretara heltzeko behar dugun
informazioa?
• Nola aukeratu eta egituratu behar dugu informazio hori gure helburura heltzeko?
• Nola egokitu dezakegu gure diskurtsoa komunikazio-testuinguruak ezartzen
dituen baldintzei erantzuteko?
• Zer ikus-entzunezko euskarri balia dezakegu informazio hori era egokian
transmititzeko?
Hurrengo lerro hauetan, beraz, ahozko diskurtso akademikoan galdera horiei erantzutean kontuan
hartzeko zenbait jarraibide agertuko ditugu:
1. Zein da gure diskurtsoaren helburua? Galdera hori guztien artean lehenengoa eta
garrantzitsuena da. Diskurtsoaren planifikazioan kontuan hartuko ditugun hurrengo galdera
guztiak horren menpekoak izango dira neurri handi batean. Izan ere, esango duguna planifikatu
aurretik argi izan behar dugu zein den diskurtso horren xede nagusia, diskurtso horren zertarakoa.
Diskurtsoaren xedeak baldintzatuko du zer informazio aukeratzen dugun, nola antolatzen ditugun
informazio horiek, baita zer baliabide linguistiko aukeratzen ditugun ere.
Baina, aldi berean, kontuan izan behar dugu diskurtsoaren xede zehatza ezin dugula erabat erabaki
goiko zerrendako beste zenbait galderari erantzuna eman arte; hartzailearen profila eta
komunikazio-testuinguruak ezartzen dituen gainerako baldintzak behin ezagututa, errazago eta
hobeto artikulatuko dugu gure diskurtsoaren xede zehatza.
Testua idazten hasterakoan, komenigarria da xede zehatz hori idatzirik zirriborratzea. Zirriborro
horretan azalduko dugu hartzailearengandik espero duguna. Ikus dezagun adibide bat: «Gustatuko
litzaidake nire publikoak ulertzea ahozko testu baten planifikazioan kontuan hartu behar diren
urrats garrantzitsuenak». Konpara dezagun aurreko xede hori beste honekin: «Gustatuko
litzaidake nire publikoa ohartzea testuaren idazketan planifikazioak duen garrantziaz». Lehengo
diskurtso horrek helburu informatiboa du: planifikazioaren urrats garrantzitsuenen berri eman
nahi dugu. Bigarrenak, berriz, helburu eragilea: argudioak ematen ditugu gai horretan hartzailearen
atxikimendua lortzeko. Biak ala biak guztiz ohiko helburuak dira testuinguru akademikoan.
2. Non eta nola eskura behar dugu helburu horretara heltzeko behar dugun informazioa?
Diskurtso akademikoan garatuko ditugun ideiak biltzeko edo aurretik ditugunak osatzeko,
ezinbestekoa dugu informazio objektibo eta fidagarria eskuratzea. Ikasleak, irakaslearen laguntzaz,
arakatu behar ditu diskurtsoan garatuko duen gaiaren inguruan egon daitezkeen informazioiturriak, paperezkoak zein elektronikoak. Bestelako informazio-iturriak ere erabil daitezke:
norberak eginiko elkarrizketak eta norberaren esperientzia, adibidez. Edozein kasutan,
garrantzitsua da iturri horien fidagarritasuna ziurtatzea, eta zer informazio mota eskaintzen
diguten ondo mugatzea ere: iritziak, esperientziak, ikerketa baten ondoriozko datu estatistikoak
erabiltzen ari garen argitu behar diogu hartzaileari. Ezin dugu ahaztu diskurtso akademikoaren
ezaugarri garrantzitsuak direla fidagarritasuna, objektibotasuna eta zehaztasuna. Horregatik ere,
informazio-iturri horietatik ateratzen den informazioa iturrien arabera ondo sailkatu behar da,
diskurtso akademikoan iturrien inguruko informazio zehatza eman behar baita askotan. Ahozko
testuan ez da komenigarria datu asko metatzea, baina ahozko aurkezpenetan erabili ohi diren
ikusteko euskarriak (PowerPointeko gardenkiak, esaterako) erabil daitezke datu zehatz horien
berri emateko.
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3. Nola aukeratu eta egituratu behar dugu informazio hori gure helburura heltzeko?
Aurkezpen baten prestakuntzaren lehen fasea ez da idazten hastea. Idazten hasi aurretik, ideiak
aukeratu eta ordenatu behar dira, betiere hartzailearen aurretiko ezagutzak eta komunikazioegoeraren eskakizunak aintzat hartuta. Ideiek gure mintzaldiaren bizkarrezurra osatzen dute; ideia
argirik gabe diskurtsoa lausoa edo zehaztugabea izango da. Ideiak aukeratu behar dira: gai baten
inguruan dagoen informazio guztia ezin da garatu aurkezpena egiteko izan ohi dugun denbora
tarte mugatuan. Ideien aukeraketak, gainera, estrategikoa izan behar du: gure diskurtsoaren xedera
heltzeko ideia edo informazio-pieza baliagarrienak aukeratu behar ditugu.
Ideiak argi ditugula ziurtatzeko komenigarria da ideia horiek labur idaztea, ondo bereiziz ideia
nagusia eta bigarren mailako ideiak. Ideia horiek nola egituratu eta zer hurrenkeratan eman ere
erabaki behar dugu: ez dugu ahaztu behar diskurtsoaren egiturak baldintzatzen duela ulermena
neurri handi batean.
Ondo egituratutako diskurtsoak egituratze-eredu edo -patroi bati jarraitzen dio. Diskurtsoak
hainbat modutan egituratu daitezke: gai nagusiaren azpigaiak kontuan hartuta, hurrenkera
kronologikoaren edo espazioaren progresioaren arabera, eta ideien arteko harreman logikoak
kontuan harturik esaterako. Egituratze-eredua, diskurtsoaren xedearen araberakoa izaten da neurri
handi batean: helburua informatiboa bada, askotan erabiliko da gai nagusiaren azpigaien
araberako egituratzea eta hurrenkera kronologikoa, baita espazioaren progresioa kontuan hartzen
duten egituratzeak ere. Helburua argudiozkoa bada, berriz, tesia-argudioak-ondorioak aintzat
hartzen dituen egituratze-ereduaz baliatu ohi gara.
Edozein egituratze-eredu aukeratuta ere, garrantzitsua da ideien arteko loturak ondo adieraztea
diskurtsoan. Testu akademikoetan atalen arteko loturak esaldi osoen bidez egin ohi dira (lehenago
ere esan bezala....; jarraian horren arrazoiak azalduko ditugu...): esaldi horiek aurreko ideiak laburbiltzen
dituzte, eta hurrengo ideiarekiko lotura agertzen dute. Ahozko diskurtsoan funtsezkoa da
diskurtsoaren ideia edo atal batetik bestera iragateko lotura horiek agerian uztea: atalen arteko
iragate horiek diskurtsoaren hariari jarraitzea errazten dute, eta, halaber, informazio-pieza
garrantzitsuenak oroimenean gordetzen laguntzen dute.
Hitzaldiaren hasiera eta amaiera ere arreta handiz zaindu behar dira. Hasieran, bereziki
hitzaldietan, audientzia agurtzeko eta antolatzaileei eskerrak emateko tarteak aurreikusi behar
ditugu. Amaiera ere, aurretik prestatua izatea komeni da. Hainbat aukera daude amaiera
horretarako: galdera erretorikoa, autoritate baten aipua, gaurkotasuna duen gertaera baten
erreferentzia, azken aholku bat ematea, ondorioa esaldi bakar batean laburbiltzea, besteak beste.
Amaiera-amaieran komenigarria da audientziari bere arretagatik eskerrak ematea ere.
4. Nola egokitu dezakegu gure diskurtsoa komunikazio-testuinguruak ezartzen dituen
baldintzei erantzuteko? Hartzailearen eta egoeraren analisia ezinbesteko urratsa da diskurtso
egoki eta eraginkorraren garapen-prozesuan. Diskurtsoa publiko jakin bati zuzentzen zaio. Gaia
edozein delarik, hari heltzeko era publikoaren izaeraren araberakoa da neurri handi batean.
Publikoaren edo hartzailearen analisia egin behar dugu lehenengo: publiko horren adina, interesak
eta gaiaren inguruan duen ezagutza aintzat hartu behar ditugu, besteak beste. Analisiaren
ondorioek gidatzen gaituzte diskurtsoaren xedearen mugatze-prozesuan, euskarri edo material
lagungarriaren hautapenean eta baita material horien antolaketa eta aurkezpena erabakitzeko
orduan ere. Erabaki horietan guztietan, pentsatu behar dugu zer den komenigarriena hartzaile
horrentzat, eta horri eman behar diogu lehentasuna.
Bestalde, egoera edo eszenaren analisiak ere lagunduko digu arestian aipatutako erabakietan.
Analisi horretan aztertzen ditugu audientziaren tamaina, diskurtsoaren ordua eta kokapena
(hitzaldi bat bada, aurretik edo atzetik dituen hitzaldien gaiak, esaterako), hitzaldia egiteko dugun
denbora tartea, non egingo den, zein ikus-entzunezko baliabide izango ditugun eskuragarri, eta
abar. Analisiaren ondorioek argituko digute, besteak beste, diskurtsoan erabili behar dugun
estiloak formala edo informala behar duen, testuak nolako luzaera izan behar duen, testuaren
barneko eta kanpoko loturak zein izan daitezkeen, testuak zer espezializazio-maila izan behar
duen eta zer euskarri erabil ditzakegun.
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5. Zein ikus-entzunezko euskarri baliatu dezakegu informazio hori era egokian
transmititzeko? Diskurtsoaren planifikazioan oso kontuan hartzekoa da komunikazio-egoeran
izango ditugun ikus-entzunezko euskarriak. Ikasgelan aurkeztu beharreko ahozko lanerako edo
fakultateko Gradu Aretoan aurkeztu beharreko tesi-lana edo hitzaldirako oso baliabide ezberdinak
izan ditzakegu. Komenigarria da ikus-entzunezko euskarriak erabiltzea ahozko diskurtsoan:
bideoak, maketak, edo power point gardenkietan aurkezten ditugun organigramak, grafikoak,
irudiak, mapak, argazkiak, e.a . Euskarri horiek dinamismoa ematen diote ahozko aurkezpenari eta
hartzailearen arreta lortzeko tresna erabilgarriak izan daitezke. Era berean, aldamio gisa
funtzionalen dute testuaren ulermen prozesuan. Informazioa oroimenean gordetzen ere laguntzen
dute. Baina euskarri horien erabilera eraginkorra izatea nahi badugu, ondo aukeratu behar dugu
zein euskarri erabiltzea komeni zaigun eta diskurtsoaren zein unetan erabili behar dugun.
Euskarrien erabilera, beraz, planifikatu egin behar da: planifikazio horretan pentsatu behar dugu
noiz eta nola laguntzen digun euskarri horrek hartzailearen arreta bereganatzen, edo hartzaile
horrek testua hobeto ulertzen.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 2.4 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: Verderber, R.F. (2000) «Cómo preparar su primer discurso y
afrontar el nervisismo» in Comunicación oral efectiva, 2. kap., Mexiko: International
Thomson Editores
Erreferentzia: Reyes, Graciela (2003) Cómo escribir bien en español. Manual de
redaccción. Madril: Arco Libros
Erreferentzia: Hernández Guerrero, J.A. eta Garcia Tejera, M.C (2004) El arte
de Hablar. Manual de Retórica práctica y oratoria moderna. Bartzelona: Ariel.
Adibideak: http://www.ehu.es/euskalosasuna/Aurkezpenak/aurkezpenak.htm
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2.5. Ahozko aurkezpen akademikoen proba-saioetarako jarraibideak

Aurkezpenaren proba-saioa ezinbesteko azken urratsa da ahozko aurkezpen baten planifikazioan,
eta, gainera, komenigarria da proba-saio hori aurkezpenaren plan espezifiko bat pentsatzeko
erabiltzea. Plan horren helburuak izan behar du hainbat estrategia garatzea: a) hartzailearen arreta
lortzeko eta mantentzeko estrategiak: adibidez, hitzaldiaren hasieran publikoaren arreta lortzeko
aipu, irudi edo bideo erakargarri bat erabiltzea, b) ulermena errazteko estrategiak: adibidez
grafikoak erabiltzea aldagai ezberdinen artean dagoen harremana grafikoki adierazteko, eta c)
hizlariaren eta bere diskurtsoaren alderako jarrera ona sustatzeko estrategiak: hitzaldiaren hasieran
publikoari hitzaldia entzutera etortzeagatik eskerrak ematea, esaterako.
Hurrengo lerroetan, estrategia horien garapena aintzat hartzeko zenbait jarraibide zerrendatu ditugu:
•
•

•

•
•

•

•

•

•
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Aurkezpenerako euskarri idatziaren idazketatik aurkezpen egunera tarte luze samarra uztea
komeni da, diskurtsoaren alderdi guztiak berrikusteko, ebaluatzeko eta aztertzeko.
Horretarako komenigarria da proba-saio horiek grabatzea eta grabatutakoa aztertzea.
Behin baino gehiagotan eta ozen saiatu behar ditugu aurkezpenak, aurkezpena arrakastatsua
izatea nahi badugu. Saio horietan hizlariak baliabide prosodikoak nola erabiliko dituen
pentsatu behar du: esaterako, arreta lortzeko etenak non eta nola egingo dituen, eta
intonazioa nola baliatzen duen esanahiaren ñabardurak zehaztasunez transmititzeko.
Saio horietan, diskurtsoaren ahoskera ere bereziki zaintzeko alderdia da. Ezin dugu ahaztu
ahozko testu akademikoaren bereizgarria dela arau estandar zainduaren betetze hertsia.
Arau horretan ematen zaizkigun ahoskera-irizpideak hartu behar ditugu kontuan,
aurkezpenean ez eze, proba-saioetan ere.
Proba-saioetan aurkezpena egiteko izango dugun denbora-tartea kontuan hartzea komeni
da, baita hitzaldia denbora-tarte horren barruan praktikatzea ere.
Praktikatzeko saioetan, betiere ahal dugun neurrian, aurkezpenean izango dugun
testuingurua irudikatu behar dugu, eta testuinguru horretan jarri behar dugu geure burua:
zutik edo jesarrita, ordenagailua gure eskerrean edo eskuinean, gure oharrak aurreko
mahaian edo eskuan, pantaila goian edo ondoan, eta abar. Aurreikusitako horiek guztiek
benetako aurkezpenean ezusteak saihesten eta lasaiago egoten lagunduko digute.
Aurkezpenerako ohar idatziak prestatzea komeni da. Ohar horietan sartuko dugu
hitzaldiaren hari nagusiari jarraitu ahal izateko eskema orokorra edo gidoia. PowerPoint
edo antzeko programa bat erabiltzen badugu, lehen gardenkia eta gardenki bakoitzean
izenbururako dagoen goiko eremua balia ditzakegu hitzaldiaren eskema orokorra eta
azpigaiak jartzeko: horrela, hartzaileak beti jakingo du iragarritako eskema orokorraren
barruan zein puntutan dagoen.
Bestalde, ikusteko euskarri hori datu konplexuak emateko ere erabiltzea komeni da:
gardenkietan aipu zuzenak, estatistika-datuak, organigramak eta abar sar ditzakegu, eta
hartzaileak eta guk geuk pantailan bertan irakur ditzakegu. Hartzaileak informazio osagarria
izango du horrela gure mezua ulertzeko, eta begietatik sartzen zaion informazioa hobeto
gordeko du buruan.
PowerPoint programak eta antzekoek aukera ematen digute gardenki bakoitzean gure
oharrak sartzeko. Komenigarria da oharretarako tarte hori erabiltzea irakurketan
hartzailearen arreta lortzeko eta informazio garrantzitsua nabarmentzeko egingo ditugun
etenak, enfasiak, tonu-aldaketak eta abar sartzeko.
Era berean, ohar horietan sar ditzakegu diskurtsoan integratu beharreko organigramak,
estatistikak, irudiak eta abarrak ondo azaltzeko aurretik prestatutako eskema edo oharrak.
Azalpen horiek argiak eta ondo egituratuak badira, hartzaileak hobeto ulertuko ditu eta
diskurtsoaren gainerako alderdiekin errazago uztartuko ditu.
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•

Komenigarria da ikus-entzunezko euskarrien erabilera ere proba-saioetan integratzea eta
horrela ziurtatzea haien erabilera hitzaldiaren enuntziatuarekin uztartzen dugula. Hurrengo
lerroetan, euskarri horien erabilera eraginkorrerako zenbait jarraibide zerrendatu ditugu:
•
•
•

•

•
•

Aurkezpenaren plan espezifikoan zehaztu behar dugu ikus-entzunezko euskarriak
noiz, nola eta zertarako erabiliko ditugun.
Arreta handia jarri behar dugu hartzailearen beharren analisian: ikus-entzunezko
euskarriek hartzailearen arreta-maila handitzeko, ulermena errazteko eta
informazioa buruan gordetzeko balio behar dutela izan behar dugu beti gogoan.
Ikus-entzunezko euskarria erakutsi behar dugu, euskarri horretan agertzen denari
erreferentzia egiten diogunean, eta orduan bakar-bakarrik. Euskarri horietan
dagoen informazioa hizpide ez dugunean, nolabait saihestu behar dugu haiek
arretaguneak izatea: pantaila edo bideoa itzali behar dugu, beharrezkoa bada.
Lagundu behar diogu hartzaileari euskarrian dauden informazio-piezak
harremanetan jartzen, eta informazio garrantzitsuenei antzematen ere: azaldu behar
ditugu grafikoak, ehunekoak, zenbakiak…, eta batez ere nabarmendu behar dugu
horietan dagoen informazio esanguratsuena.
Ziurtatu behar dugu hartzaile talde osoak ondo ikusten edo entzuten duela
erabiltzen dugun euskarria, gela edo aretoaren edozein lekutatik entzun edo ikus
daitekeela.
Aurkezpenean eta proba-saioan gogoan izan behar dugu, hartzailearen arreta
galtzeko arriskua saihestuko badugu, publikoari begiratu behar diogula hitz egiten
dugunean, eta ez gure oharrei edo ikus-entzunezko euskarriari.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 2.5 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: Verderber, R.F. (2000) «Como practicar la declamación» in
Comunicación oral efectiva, 7. kap., Mexiko: International Thomson Editores
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2.6. Ahozko diskurtso akademikoen ebaluaziorako jarraibideak

Ahozko diskurtso akademikoaren kalitatea ebaluatzeko orduan aurreko ataletan azaldutako hainbat
auzi izan behar ditugu kontuan. Auzi horiek alderdi hauekin loturik daude: a) diskurtsoaren ideien
aukeraketarekin b) ideia horien antolakuntzarekin, c) baliabide linguistiko eta diskurtsiboen
aukeraketarekin eta d) diskurtsoaren aurkezpenarekin berarekin. Hurrengo lerroetan, alderdi horiek
aintzat hartzen dituen kontrol-zerrenda bat proposatzen dizuegu. Kontrol-zerrenda hori erabil
dezakezue zuen hitzaldien proba-saioetan, edo beste hizlari baten hitzaldia entzuten dugunean:
a) Diskurtsoaren edukien edo ideien aukeraketaz:
- Diskurtsoaren xedea argi zehazten da diskurtsoaren hasieratik?
- Diskurtsoaren xedera heltzeko ideia edo informazio-pieza baliagarriak aukeratu dira?
- Diskurtsoan lehentasunezko ideiak eta bigarren mailakoak ondo bereizten dira?
- Xedean laguntzeko erabiltzen dituen aipuak eta datuak, fidagarriak, objektiboak eta
zehatzak dira?
b) Diskurtsoaren antolakuntzaz:
- Ideia horiek nola egituratu dira? Zer egituratze-ereduri jarraitzen dio diskurtsoak?
- Egituratze-eredua xedearen mesedetan egin da?
- Diskurtsoaren ulermena errazten du?
- Generoaren ohiko egiturari jarraitzen dio?
- Diskurtsoaren ideia edo atal batetik bestera iragateko orduan ideien arteko loturak
egokiro adierazten dira?
- Laguntzen dute lotura horiek hariari jarraitzen? Eta informazio-pieza garrantzitsuenak
gogoan hartzen?
- Hitzaldiaren hasiera eta amaiera arretaz zaindu dira?
- Hasierarako formula erakargarria aukeratu da?
- Amaierarako formula egokia aukeratu da?
c) Baliabide linguistiko eta diskurtsiboen aukeraketaz:
- Hartzailearen eta egoeraren berezitasunen araberako aukeraketa egokia egin da?
Adibidez:
o Estilo formal akademikoaren baliabide linguistikoak erabili dira?
o Ahozko eta genero jakin horretan erabiltzeko baliabide morfosintaktiko eta
lexiko egokiak aukeratu dira?
o Ahozko eta genero jakin horretan erabiltzeko baliabide diskurtsibo egokiak
aukeratu dira?
- Baliabide prosodiko, morfosintaktiko eta lexikoak eraginkortasunez erabili dira?
- Ideien arteko loturetarako markatzaile eta antolatzaile egokiak erabili dira?
- Testuetan erreferentziak ondo zaindu dira eta gaiaren hariari jarraitu ahal izatea erraztu
dute?
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d) Aurkezpenaren hainbat alderdiz:
- Aurkezpena hitzaldia egiteko zegoen denbora-tartearen barruan egin da?
- Aurkezpenean hizlariak etenak, azentua eta intonazioa egokiro baliatzen ditu
esanahiaren ñabardurak zehaztasunez transmititzeko?
- Aurkezpenean ahoskera eta artikulazioa bereziki zaindu dira?
- Ikus-entzunezko euskarriak erabili dira?
- Euskarri horien erabilera eraginkorra egin da? Hau da, hartzailearen arreta
bereganatzeko, ideiak hobeto ulertarazteko eta informazioaren prozesagarritasuna
bideratzeko baliatu dira?
- Aurkezpenean lagundu zaio hartzaileari ikus-entzunezko euskarrian zeuden
informazio-piezak harremanetan jartzen eta informazio garrantzitsuenei antzematen?
- Ziurtatu da hartzaile talde osoak ondo ikusten edo entzuten zuela erabiltzen zen
euskarria, gela edo aretoaren edozein lekutatik?
- Aurkezpenean gogoan hartu da publikoari begira hitz egin behar dela, eta ez bakarrik
ikus-entzunezko euskarriari edo oharrei begira?

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 2.6 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: Exposició Oral in: http://antalya.uab.es/gab-llenguacatalana/web_argumenta_obert/
Ariketak:
http://www.ehu.es/euskalosasuna/Aurkezpenak/0809aurkezpenaket2m.htm
http://www.ehu.es/euskalosasuna/Aurkezpenak/0809aurkezpenaket1o.htm
http://www.ehu.es/euskalosasuna/Aurkezpenak/0809aurkezpenakete.htm
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2.7. Ahozko komunikazio-gaitasunak esparru akademikoan

Esparru akademikoan ohikoak diren ekoizpen-egoeretan hizlari trebea izateko hainbat gaitasun izan
behar ditugu. Gaitasun horiek testu-sorkuntzaren zenbait prozedurarekin loturik daude: testua
planifikatzeko, ekoizteko, aurkezteko eta ebaluatzeko gai izatearekin, hain zuzen. Hurrengo
lerroetan, gaitasun horiek zerrendatuko ditugu prozedura horiek aintzat hartuta:
Planifikatzeko orduan:
-

-

Gai da hartzaileen eta egoeraren eskakizunak aztertzeko eta testuaren egitura
planifikatzeko, horiek kontuan hartuta.
Gai da ikus-entzunezko euskarrien erabilera planifikatzeko.
Gai da testuinguruak ezartzen dituen testuinguru-eskakizunak aztertzeko eta hizkuntzaren
baliabideen artean aukeratzeko hartzailearen eta egoeraren berezitasunetara hobekien
egokitzen direnak.
Gai da hizkuntzaren erregistro zainduaren baliabide morfosintaktiko eta fonetikofonologikoak bereizteko eta testuaren idazketan eta planifikazioan (proba-saioetan ere)
kontuan hartzeko.

Ekoizteko eta aurkezteko orduan:
-

-

-

-

-

-
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Gai da jendaurrean hitz egiteko (bileretan azalpenak emateko, unibertsitateko hitzaldietan
aritzeko, eta abar): aurretik idatzitako testu bat ozen irakurtzeko, edo aurkezpen bat egiteko
oharretan, gidoi idatzi batean edo ikusizko elementuetan (eskemak, irudiak, grafikoak, eta
abar) oinarrituta.
Gai da diskurtsoan euskarri prosodikoak egokiro erabiltzeko: etenak eta intonazioa
baliatzen ditu esanahiaren ñabardurak zehaztasunez transmititzeko.
Gai da ikus-entzunezko euskarriak era eraginkorrean erabiltzeko, hartzailearen arreta
erakartzeko, diskurtsoaren mezua ulertarazteko eta informazio-pieza garrantzitsuenak
hartzailearen oroimenean atxikiarazteko ere.
Gai da ezagutzen ez duen jendearen aurrean gai konplexuen azalpenak segurtasunez eta era
adierazgarrian egiteko, eta bere diskurtsoa erraz egituratzen eta egokitzen du hartzailearen
eta egoeraren eskakizunetara.
Gai da diskurtso argiak eta ondo egituratuak, egitura logiko eraginkorrekoak, jariotasunez
sortzeko, entzuleari osagarri esanguratsuez oroitzen laguntzen diotenak.
Gai da bere espezialitatearekin zerikusia duten gai konplexuen inguruan deskribapen eta
azalpen argiak eta xeheak egiteko; beste gai batzuk txertatzen badaki, baita ideia zehatzak
garatzen eta amaieran ondorio egokiak ateratzen ere.
Gai da bere espezialitatearekin zerikusia duten deskribapen eta azalpenetan alderdi
esanguratsuenak nabarmentzeko, eta diskurtsoa ulertzeko lagungarriak izan daitezkeen
garrantzizko xehetasunak emateko.
Gai da adibide eta kasu esanguratsuak txertatzeko eta azaltzeko, bere espezialitatearekin
zerikusia duten deskribapen eta azalpenetan ideiak ulertarazteko.
Gai da bere espezialitatearekin zerikusia duten argudioak era sistematikoan garatzeko, eta
bere ikuspegiari eusteko ideia osagarriak eta adibide egokiak ematen ditu.
Gai da argudio-kate arrazoituak osatzeko eta bere ikuspegia defendatzen du, ikuspegi jakin
baten aldeko eta kontrako argudioak emanez.
Gai da zailtasunak gainditzeko eta diskurtsoa hartzailea ia ez ohartzeko moduan
berregituratzeko.
Gai da publikoaren galdera osagarriei jariotasunez eta bat-batean erantzuteko, inolako
tentsiorik gabe.
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-

-

Gai da aurrez prestatutako testu batetik bat-batean urruntzeko eta publikoak iradokitako
ideia interesgarriei heltzeko, baita esan nahi duena berriro formulatzeko diskurtsoaren
jarioa erabat eten gabe.
Gai da elkarreraginezko jardueretan jariotasunez, zehaztasunez eta eraginkortasunez batbatean hitz egiteko.
Gai da elkarreraginezko jardueretan espezialitateari loturiko gaiei buruz segurtasunez
komunikatzeko: informazioa trukatzeko, egiaztatzeko eta berresteko.

Ebaluatzeko orduan:
-

Gai da bat-bateko jardueretan akatsek eta hutsegiteek edo gaizki ulertuek sortzen dituzten
okerrak zuzentzeko.
Gai da akats ohikoenez ohartzeko eta diskurtsoa akats horiek kontzienteki zuzentzeko
moduan kontrolatzeko.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 2.7 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: Europako Kontseilua (2005) Ikaskuntza , irakaskuntza eta
ebaluaziorako Europako erreferentzia markoa. HABE - Eusko Jaurlaritza
[www.habe.org]
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3. Komunikazio idatzia I:
testu akademikoen ulermena
Egilea: Joseba Ezeiza

ATARIKOA
PREST eskuliburuaren atal honetan irakurketa-gaitasunaz arituko gara. Maiz gutxietsi
egiten da irakurmenak jarduera akademikoan eta ikaskuntzaren errendimenduan duen
eragina. Alabaina, unibertsitatera datorren ikaslea berehala ohartzen da goi-mailako
hezkuntzak dituen eskakizunei erantzuteko ez dela nahikoa «irakurtzen jakitea».
Unibertsitatean eginkizun eta testu mota berriei egin beharko die aurre ikasleak. Testukopuru handiagoak erabili beharko ditu gehienetan. Eta testu horien ezaugarriak
askotarikoak izango dira, gainera. Horrek guztiak estrategia egokiak baliatzea eskatuko du.
Horretaz arituko gara, bada, modulu honetan. Lehenbizi, testu akademikoen irakurketak
dituen berezitasunez egingo dugu gogoeta. Gero, testuak irakurtzeko moduak berrikusiko
ditugu. Eta moduluan aurrera, unibertsitateko ikasleak eskuratu beharreko irakurmengaitasunak zehaztuko ditugu.
Ibilbide horretan informazio-fitxak izango dira mugarri. Baina, fitxa gehienek, azalpenak ez
ezik, gogoetarako proposamenak, ariketak eta erreferentziak ere izango dituzte estekatuta.
Material horiek guztiak modu malguan erabiltzeko daude pentsatuta. Beraz, fitxak eta
bestelako baliabideak nahierara erabil litezke.
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MODULUKO FITXEN ZERRENDA

3.1. Irakurketa: oinarrizko jarduera akademikoa
3.2. Testu akademikoen ezaugarri orokorrak
3.3. Irakurketa akademikoaren eskakizun nagusiak
3.4. Irakurketa, jarduera aktibo eta elkarreragilea
3.5. Irakurketa baldintzatzen duten aldagaiak
3.6. Irakurketa-jardueraren planifikazioa
3.7. Irakurketa-teknikak
3.8. Informazioaren arkitekturari antzemateko irizpideak
3.9. Informazioa eskuratzeko teknikak
3.10. Informazioaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak
3.11. Irakurketarako gaitasunak testuinguru akademikoan
3.12. Irakurle trebearen soslaia
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3.1. Irakurketa: oinarrizko jarduera akademikoa

Irakurketa oinarrizko jarduera da zeregin akademikoetan. Izan ere, testu idatzia funtsezkoa
da jakintza lantzeko, zabaltzeko eta eskuratzeko. Egia da ahozko komunikazioak toki
adierazgarria duela jarduera akademiko batzuetan. Egia da, halaber, teknologia berriek
lagundu dutela beste euskarri eta komunikazio era batzuei toki egiten (ikus-entzunezkoei,
gehienbat). Baina, oraindik ere, testu idatzia da pentsamendua, ikerketa eta jakintza lantzeko
eta zabaltzeko euskarririk erabiliena. Bistan denez, informazioaren, komunikazioaren eta
jakintzaren gizartean gauden honetan, inoiz baino idatzi gehiago sortzen dira testuinguru
akademikoan.
Testu horiek zeregin askotarako erabiliko ditugu: informazioa bilatzeko, zalantzak
argitzeko, gauza berriak ikasteko... Testu horiek, bestalde, euskarri ezberdinetan eskuratuko
ditugu: aldizkarien bidez, liburuen bidez, euskarri digitalen bidez, ordenagailuaren
pantailaren bidez… Gaiak ere ez dira beti berdin jorratuko: batzuk, zabalkunde-testuak edo
testu didaktikoak izango dira; beste batzuek, aldiz, hurbilpen zientifikoagoa izango dute;
gaiari ikuspegi kritikotik heltzen diotenak ere ugari dira testu akademikoen artean.
Oro har, jarduera akademiko eta zientifikoak testu asko irakurtzea eskatzen du.
Zereginaren arabera, modu eta sakontasun-maila ezberdinetan prozesatu beharko dugu
testu horietan jasotako informazioa. Horrexegatik ez ditugu beti modu berean irakurri eta
ustiatuko testu akademikoak. Kasu batzuetan, egokiena azaleko irakurketa izango da;
informazio edo datu jakin baten bila gozenean, adibidez. Beste batzuetan, berriz, arreta
handiagoz irakurri beharko ditugu testuak; gaian sakondu behar dugunean, kasu. Baina,
askotan irakurketa ez da bere horretan amaitzen. Izan ere, eskuarki, testuetan aurkitutakoa
beste testu eta berbaldietara eraman behar izaten da, eta laburpenak, sintesiak, iruzkinak…
egin ohi ditugu idatziz zein ahoz.
Testu akademikoak, bestalde, espezialitateko testuak dira, gehienetan. Hori dela eta,
ezaugarri diskurtsibo eta linguistiko bereziak dituzte. Egia da haien artean alde handiak
egon ohi direla jorratzen duten gaiaren eta erabiltzen duten erregistroen arabera, baina, oro
har, testu orokorrek eta testu didaktikoek baino ahalegin handiagoa eskatzen diote
irakurleari; batez ere, irakurle horrek ez baditu bere egin arlo horretako hizkeraren moldeak
eta berezitasunak. Eta hori da, adibidez, unibertsitateko ikasleen egoera; bereziki, hasi
berriena.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 3.1 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-carranza.html
Erreferentzia: http://www.lafactoriaweb.com/articulos/millan19.htm
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3.2. Testu akademikoen ezaugarri orokorrak

Jakina denez, testuinguru akademikoan testu-genero asko baliatzen dira: apunteak, diapositibak,
posterrak, eskuliburuak, artikuluak, txostenak, arautegiak… Horietako bakoitzak ezaugarri formal,
funtzional eta komunikatibo ezberdinak ditu; hau da, errutina, molde eta adierazpide ezberdinak
erabiltzen ditu. Hala ere, badira hainbat ezaugarri testu akademiko guztiek eskuarki partekatzen
dituztenak. Eta testu horien erabiltzaileari (irakurleari, alegia) mesedegarri izan dakioke horiek
ezagutzea eta kontuan hartzea irakurketa-estrategiak hautatzeko eta aplikatzeko orduan. Hona
hemen testu akademikoen bereizgarririk nabarmenenak labur-labur azalduta:
- Egilea. Testu akademikoen egilea komunitate epistemologiko edo profesional
espezializatu bateko kide da. Testua idazten duenean rol jakin bat beteko du, eta
komunitate horren helburuei erantzungo die, oro har. Horrenbestez, komunitate horrek
dituen eskakizun eta baldintzak beteko ditu, baita idazteko moduan ere. Eta idazteko
modua komunitatearen bereizgarri den heinean, adierazpide hori arrotza gerta dakioke
komunitateko kide ez denari.
-Gaia. Askotariko gaiak lantzen dira testu akademikoetan (zientifikoak, sozialak,
humanistikoak…), eta gaiari ez zaio beti ikuspegi beretik heltzen. Kasu batzuetan ikuspegi
zientifikoa baliatuko da testuan (ikerketarena); beste batzuetan, ikuspegi teknikoa
(berrikuntzarena); beste batzuetan, ikuspegi aplikatua (industriarena, adibidez); beste
batzuetan, didaktikoa (irakaskuntzarena); eta beste batzuetan, azkenik, dibulgazioarena
(gizarte-komunikazioarena). Baina, kasuak kasu, beti lantzen dira gaiok modu zintzo,
zorrotz eta zehatzean. Horrenbestez, hizkera berezia erabiltzera jotzen da; dentsitate
terminologikoa areagotzen da, eta horrek aparteko lana eransten dio testuotara ohituta ez
dagoen irakurleari, baita gaia —hein batean, behintzat— ezaguna izan dezakeenean ere.
-Edukia. Edukia ere ez da beti berdina izaten. Zenbait testutan ikerketen berri ematen da.
Beste batzuetan, teoriak edo ideiak azaldu edo eztabaidatzen dira. Kritikak ere jasotzen dira
testu akademikoetan. Baina beti kontrastatzeko moduko datuak eta argudioak erabiliko dira,
agerian utziko da zein diren erabilitako iturriak, eta modu egituratu eta gardenean
aurkeztuko dira testua osatzen duten elementuak eta haien arteko uztarbideak. Eskakizun
horiei batera erantzun beharrak konplexuago bihurtzen ditu, oro har, testu akademikoak.
-Testua. Testu akademikoak genero jakinei atxikitzen zaizkie beti. Hau da, komunitateak
balioztatuta dituen formatu, egitura, jarraibide eta moldeak baliatzen dituzte. Genero
bakoitzak funtzio zehatza batetzen du komunikazio akademikoan eta jakintzaren eraketa
zein hedakuntzan. Horrela bada, bere eginkizuna ondo beteko badu, idazleak zorrotzzorrotz zainduko ditu kasuan kasuko generoaren eskakizunak eta gidalerroak. Genero
horietako batzuk arrotzak iruditu dakizkieke komunitate horretako kide ez direnei. Hori
dela eta, mesedegarri gertatzen zaie genero horien bereizgarriak zein diren jakitea.
Alderdi horiek —eta orain aipatu ez ditugu beste batzuek ere— egiten dute testu akademikoa berezi
eta arrotz ohitura ez duenaren begietan. Horregatik, ez du zertan harritu unibertsitatera hurbiltzen
denak espero ez zituen zailtasunak igartzen baditu testu jasoak erabiltzen hasten denean. Aintzat
hartu beharko du «irakurtzen jakitea» —irakurketarako gaitasun orokorraz ari gara, noski— ez dela
nahikoa, testu akademikoak ondo ulertzeko, interpretatzeko eta ustiatzeko.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 3.2 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: http://parles.upf.es/cr/casacd/visormcs.htm
Erreferentzia: http://antalya.uab.es/gab-llenguacatalana/web_argumenta_obert/index.html
Erreferentzia: http://serviciosva.itesm.mx/cvr/

78

Euskal Filologia Saila

________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak
3.3. Irakurketa akademikoaren eskakizun nagusiak

Ikusi dugunez, irakurketak hainbat berezitasun ditu goi-mailako jarduera akademikoaren testuinguruan.
Komunikazio akademikoak funtzio berezia du jakintzaren sorkuntzan, eraikuntzan eta hedapenean. Funtzio
horiek ondo bete ahal izatera, modu eta molde bereziak erabiltzen dira testuetan informazioa, ideiak eta
ikuspegiak eraginkortasunez azaltzeko eta trukatzeko. Hizkuntza bera ere modu espezializatuan erabiltzen da
testu akademikoetan. Horregatik gertatzen zaizkie hain zailak testuok ez bakarrik ikasle hasi berriei, baita
beste espezialitate eta jakintza-arloetako adituei ere. Izan ere, nekez sentitzen da inor arlo jakin bateko testuak
baliatzen trebe, jakintza-arloari buruzko oinarrizko ezagutza batzuk izan gabe. Zein dira irakurketa-jardueran
eragina dutenak? Hona hemen garrantzitsuenak.
- Jakintza-arloa. Jakintza-arlo guztiak diziplina, ikerketa-lerro, pentsamendu-ildo edo espezialitateen
arabera egituratzen dira. Antolaketa hori ezagutzea funtsezkoa da jakiteko testu bat zein diziplina,
ikerketa-lerro, pentsamendu-ildo edo espezialitateri dagokion, eta informazio hori erabakigarria izan
daiteke testua zehaztasunez ulertzeko eta bere tamainan interpretatzeko. Oztopo hori gainditzeko
komeni da eskura izatea jakintza-arloaren egitura argitzen duen eskuliburu edo gida bat. Ikasketaplanen dokumentuak ere (graduenak edo graduondokoenak) oso lagungarri gerta dakizkiguke landu
behar dugun testua jakintza-arloaren «mapa»n kokatzeko.
- Testuingurua. Jakintza-arlo guztietan hainbat era eta helburutako argitalpenak egiten dira.
Argitaletxe, aldizkari edo webgune bakoitzak bere ezaugarriak izango ditu, eta mota eta estilo jakin
bateko testuak argitaratuko ditu. Egileak ere espezializatu egiten dira gaietan, eta, eskuarki, mota
jakin bateko testuak argitaratzen dituzte ia beti. Testu bat lantzeko orduan oso lagungarria gertatzen
da informazio hori guztia. Horrexegatik komeni izaten da testuaren ingurumari horiei erreparatzea
irakurtzeari ekin baino lehen. Egile berberaren beste testu batzuk, edo argitaletxe zein aldizkari
berekoak eskura izatea ere oso lagungarri gerta daiteke zalantzak argitzeko eta testuaren edukia
dagokion testuinguruan ondo interpretatzeko.
- Gaia. Testu akademiko guztiek ez dute espezializazio-maila berbera, eta denek ez dituzte gaietan
hein berean sakontzen. Alabaina, oso normala da testuotan aurkitzea ondo ulertzen ez ditugun
ideiak, ezagutzen ez ditugun erreferentziak, nola interpretatu ez dakigun datuak… Zalantza horiek
argitzea erabakigarria izan daiteke testua ondo ulertzeko. Horrelakoetan, oso lagungarria gerta
daiteke jakintza-arloaren oinarrizko kontzeptuak argitzen dituen hiztegi, entziklopedia edo
vademecumen bat eskura izatea.
- Testu-generoa. Lehen esan dugunez, komunikazio akademikoak berezko generoak baliatzen ditu.
Genero horiek ezaugarri jakin batzuk dituzte, eta eskakizun formal, funtzional eta komunikatibo
zehatzak betetzen dituzte. Ezaugarri eta eskakizun horiek ezagutzea funtsezkoa da testu bat irakurri,
ulertu eta erabiltzeko orduan. Gaur egun oso ohikoak dira genero espezializatuen berezkotasunak eta
estilo-ezaugarriak argitzen dituzten eskuliburuak eta Interneteko baliabideak. Genero akademikoekin
lan egiten dugun guztioi oso lagungarri zaizkigu horrelakoak.
- Hizkera espezializatua. Espezialitateko testuek termino eta adierazpide berezi ugari erabiltzen
dituzte. Elementu horiek zaildu egin dezakete irakurketa, testuaren erabiltzailea aditua ez denean.
Gerora, aldiz, testuaren ulerkuntza errazten dute, ideiak modu zehatzagoan adierazteko balio
dutelako. Edonola ere, oso normala da zalantzak pizten dizkiguten terminoak edo egiturak aurkitzea
testuetan. Zalantza horiek argitzeko datu-base terminologikoetara eta estiloliburuetara jotzea da
zuzenena.
Ikusten dugunez, hainbat dira testu espezializatuen irakurketa zaildu egin dezaketen alderdiak. Zailtasun
horiek ugariagoak eta zailagoak dira hasiberrientzat. Alabaina, erraz egin dakieke aurre, laguntza-baliabide
egokiak eskura izanda.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 3.3. gogoeta-fitxa
Erreferentzia: http://www.mariapinto.es/alfineees/aprender_analizar/que.htm
Ariketa: 3.3 ariketa
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3.4. Irakurketa, jarduera aktibo eta elkarreragilea

Testu akademikoen irakurketak hiru ardatz ditu: testuaren egilea da bat; testua bera da bigarrena, eta irakurlea
da hirugarrena.
Idazlearen itzala oso nabarmena da beti testuan, baita testurik neutroenetan ere:

- Idazleak komunitate akademikoan duen estatusa eta identitate profesionala islatuko du bere lanean.
Are gehiago, estatutu hori babestu eta zaindu ere egin nahi izango du.
- Idazleak testuinguru fisiko, epistemologiko eta metodologiko jakin batean idatzi du testua.
Testuinguru horren zantzuak ere integratuko ditu bere lanean.
- Idazlea asmo jakin batek bultzatuta egin du bere testua. Asmo hori askotarikoa izan daiteke, eta ez
du beti berariaz aitortuko.

Testuak, bestalde, ikuspegi jakin batetik helduko dio gaiari:
- Testuak datu, informazio, ideia eta ikuspegi jakin batzuk eskainiko dizkigu.
- Testuak pentsamendu-ildo bat irudikatuko du, eta ildo horretatik bideratuko du gure
pentsamendua.
- Testuak balio zientifiko, sozial, etiko eta humano jakin batzuk baliatu eta nabarmenduko ditu.
Irakurleak, bere aldetik, arrazoi eta helburu jakinak izango ditu testuari ekiteko.

- Batzuetan, informazioa bilatuko du testuan.
- Beste batzuetan, galdera epistemologiko edo metodologikoei erantzuna aurkitzea izango da haren
helburua.
- Beste batzuetan, arrazoibiderako euskarri, argudio edo ikuspegien bila joko du testura.
Irakurketa-prozesuan hiru hurbilpenek (idazlearenak, edukiarenak eta irakurlearenak) egiten dute bat.
Zenbaitetan, interesak eta ikuspegiak konbergenteak izango dira. Horrelakoetan, erraza, erosoa, azkarra eta
arrakastatsua izango da irakurketa-lana. Gehienetan, ordea, bat egite hori zalantza, galdera eta auzi berrien
eragile izango da. Kasu horietan, irakurketa-jarduerak ahalegin eta neke handiagoak eskatuko dizkio
irakurleari. Baina, segur aski, aberasgarriagoa ere izango da irakurlearentzat. Alegia, lan handiagoa eskatuko
dio irakurleari, baina lan horren saria ere maila jasoagokoa izango da.

Garrantzitsuena da gogoan izatea irakurketa akademikoak jarrera aktiboa eta eragilea eskatzen duela,
irakurlearen zeregina ez baita ia inoiz mugatuko egileak testuan jasotako informazioa, besterik gabe, jaso eta
eskuratzera. Gehienetan, informazio horiek bere bahetik pasatu beharko ditu irakurleak: azertu, interpretatu,
balioztatu, alderatu… Eta horrek esan nahi du testuarekin lan elkarreragilea beharko duela egin.

Eranskinak:
Ariketa: 3.4 ariketa
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3.5. Irakurketa baldintzatzen duten aldagaiak

Aurreko fitxan esandakoagatik, irakurketa eragiketa konplexua da, eskakizun handikoa, eta,
horrenbestez, jarrera aktiboa eta eragilea eskatzen dio irakurleari. Irakurleak ez dio irakurketari
berdin ekingo kasu guztietan. Izan ere, irakurketa jarduera estrategikoa da funtsean. Hori bai,
estrategia egokia hautatzeko orduan, hainbat aldagai hartu behar dira kontuan.
Lehenik eta behin, kontuan hartu beharko da zein d(ir)en testuaren edukia(k):
- Informazioa: datuei buruz, ideiei buruz, ikuspegiei buruz…
- Teoriak: aurrekariak, hipotesiak, oinarriak…
- Metodologiak: prozedurak, jarraibideak, lanerako teknikak…
- Analisiak: bilakaera historikoak, ikerketak, konparazioak…
- Argudioak: iruzkinak, eztabaidak, kritikak…
-…
Horrez gain, kontuan hartu beharko du zein den testuaren orientazioa
- berriemailea
- asoziatiboa
- eraikitzailea
- gogoetazkoa
- kritikoa
-…
Eta, noski, kontu-kontuan hartu beharko du zein den irakurketaren helburua:
- Gai bati buruzko datu zehatzak bilatzea.
- Gai baten oinarri epistemologikoak dokumentatzea.
- Gai bati buruzko ikuspegia osatzea, kontrastatzea edo zabaltzea.
- Gai bati buruz gogoeta kritikoa egitea.
- Ikastea.
-…

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 3.5 gogoeta-fitxa
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3.6. Irakurketa-jardueraren planifikazioa

Ikusi dugunagatik, irakurketa eragiketa kognitibo konplexua da. Izan ere, eragiketa bat
baino gehiago barne hartzen ditu, eskuarki:
- Karakterizazioa: testuaren berezitasunez eta ezaugarriez jabetzeko.
- Bilaketa: informazioa eta datu esanguratsuenak aurkitzeko.
- Ulermena: testuan esaten direnen esanahia argitzeko.
- Lanketa: oharrak idaztea, fitxak sortzea, laburtzea, iruzkinak egitea…
- Erlazioa: testuan esaten direnak beste ezagutza-eskema batean integratzeko.
- Interpretazioa: ondorio adierazgarriak ateratzeko.
Eragiketa horiek bata bestearekin kateatu daitezke, baina maiz gainezarri edo modu
konplexuan konbinatuko dira. Lehenago ere esan dugunagatik, komeni da estrategia horiek
plan batean integratzea, betiere irakurketaren helburua kontuan izanda. Izan ere,
irakurketaren helburuak askotarikoak izan daitezke:
- Testua bera eta bere osotasunean epaitzea.
- Testu osoaren laburpena egitea.
- Testutik datuak, informazioak edo ideiak erauztea.
- Testuak dioenaren inguruan gogoeta egitea edo eztabaidatzea.
- Testuak dioena beste iturrietako informazio edo analisiekin alderatzea.
-…
Kasu bakoitzean, eragiketa batek hartzen du lehentasuna, eta modu ezberdinetan uztartuko
dira beste eragiketa guztiak irakurketa-prozesuaren plangintzan. Edozein modutan, komeni
da plan hori aurretiaz egitea.
Adibide gisa, ikaskuntzarako gomendatu ohi den plangintza eskain dezakegu. Hona hemen,
bada, ikasteko helburuz egiten den irakurketarako proposatzen den estrategiaren eskema:
1. Testua gainbegiratu, eta testuaren oinarrizko ezaugarriak identifikatu.
2. Testuaren izenburu eta atalei erreparatu, eta testuaren «mapa» buruan irudikatu.
3. Ideia edo informazio nagusiak, eta haien arteko loturak identifikatu.
4. Jasotako informazioa birformulatu, ideiak edo datuak elkarren artean
harremanetan jarriz.
5. Egindako interpretazioa berrikusi.
6. Gogoeta kritiko bat egin lortutako informazioaren baliozkotasunaren inguruan.

Eranskinak:
Ariketa: 3.6 ariketa-fitxa
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3.7. Irakurketa-teknikak

Irakurketa-plana aurrera eramateko hainbat irakurtzeko teknika konbinatuko ditugu. Hona
hemen irakurketa akademikoan gehien erabiltzen direnak:
- Irakurketa azkarra. Irakurketa hau egokia da testuaren nondik norako nagusiez
jabetzeko, eta testuak eskaintzen duenaren irudi orokorra egiteko. Helburu zehatzik
gabe egin liteke (testuari gainbegiatu bat emateko, besterik gabe) edo egiaztatzeko ea
testuak jorratzen dituen guri interesatzen zaizkigun edukiak, ikuspegiak edo
orientazioak. Irakurketa mota hau erabiltzen da, halaber, irakurketa sakonagoa egin
ondoren, egiaztatzeko ez dugula ezer pasatu oharkabean.
- Azaleko irakurketa. Irakurketa-teknika honek gehienbat erreparatzen die testua
antolatzeko eta egituratzeko erabiltzen diren markei (izenburuak, atalak,
azpimarratutako hitzak, testu-antolatzaileak, argazkiak eta irudiak, eta abar).
Irakurketa honen bidez, testuaren datu, ideia edo argudio nagusiak identifikatzen
dira. Beraz, erabiltzen da testuaren funtsezko informazioaz jabetzeko. Azaleko
irakurketa oso lagungarria da, halaber, testuaren ildo logikoa eta ideien, datuen zein
argudioen arteko harremana zein den argitzeko.
- Irakurketa selektiboa. Irakurketa hau erabiltzen da datu edo informazio zehatz
bat bilatu nahi dugunean. Datua edo informazioa bilatutakoan, beste irakurketateknikekin konbina daiteke irakurketa selektiboa, batez ere bilatu den
informazioaren testuingurua aztertzeko edo horren baliozkotasuna epaitzeko.
- Irakurketa analitikoa. Irakurketa mota hau erabiltzen da testuak jorratzen dituen
datuak, informazioak edo iritziak eta horien hierarkizazioa aztertzeko. Eskuarki,
irakurketa mota hau oharrak hartuz egiten da (azpimarratuz, fitxak osatuz…), eta
haren helburua da testuaren edukia (edo edukiaren parte bat) beste lan edo testu bat
sortzeko erabiltzea (testu-aipamenak, iruzkinak…). Ikasteko ere ezinbestekoa da
irakurketa-teknika hau.
-Irakurketa kritikoa. Irakurketa mota hau erabiltzen da testuak jorratzen dituen
datuak, informazioak edo iritziak kritikoki aztertzeko. Eskuarki irakurketa mota hau
oharrak hartuz egiten da (azpimarratuz, fitxak osatuz…), eta haren helburua da
testuaren edukia (edo edukiaren parte bat) beste lan edo testu bat sortzeko
erabiltzea (testu-aipamenak, iruzkinak…).

Eranskinak:
Gogoeta-fitxa: 3.7 gogoetarako proposamena
Erreferentzia: http://www.mariapinto.es/alfineees/aprender_analizar/como.htm
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3.8. Informazioaren arkitekturari antzemateko estrategiak

Ikusi dugunez, irakurketa akademikoan arrakasta izateko, funtsezkoa da testuaren «arkitektura»ri
erraz antzemateko gaitasuna izatea. Testuaren «mapa»ri antzemateko, gogoan hartzeko eta ondo
interpretatzeko erraztasuna duen irakurlea askoz ere eraginkorragoa izango da testua prozesatzean
eta testuari etekina ateratzean.
Haatik, gaitasun hori ez da berehalakoa. Izan ere, testu akademikoek egitura konplexua izaten dute
eskuarki. Eta, gainera, egitura horren segmentazioa hainbat mailatan egin ohi da. Segmentazioaren
alderdi batzuk begien bistakoak dira, testuan markaturik azalduko direlako. Baina beste alderdi eta
maila batzuei ez zaie beti erraz antzematen. Oro har, testu guztiek hiru segmentazio- edo egituratzemaila izango dituzte.
- Kanpoko egitura. Testua ikusi orduko antzematen dena da. Testuaren atalek eta
azpiatalek osatzen dute egitura hau, eta, hein batean, aurkibideen, eduki-taulen eta
izenburuen bidez antzematen zaio. Baina dokumentu akademikoetan erabiltzen dira
egiturazko beste elementu batzuk ere: argazkiak, irudiak, taulak, erreferentzia
bibliografikoak… Elementu horiek testuan integraturik ager litezke edo ez. Baina testuelementuak bezainbesteko garrantzia izan dezakete mezuaren egituran. Izan ere, maiz
berariazko markatzaileak (zenbakiak, izenburuak…) eta aparteko aurkibideak ere izan
ditzakete dokumentuan. Kanpoko egiturak zer-nolako testuen aurrean gauden erakusten
digu.
- Egitura funtzionala. Mezuaren segmentazio pragmatikoarekin du zerikusia. Mezua
«zatikaturik» eskaintzen da testuan, estrategia komunikatibo bati jarraiturik. Izan ere, zati
horietako bakoitzak funtzio komunikatibo jakin bat beteko du testuaren estrategia
orokorraren eskeman. Testu akademikoetan pisu gehien duten funtzioak hauek dira:
kontakizuna, deskribapena, informazioa, definizioa, azalpena, justifikazioa, preskripzioa,
iritzia eta kritika. Funtzio horiek modu jakin batean giltzatzen dira testuan, betiere testuak
gaiari eskaini nahi dion trataeraren arabera.
- Argudio-egitura. Mezuaren eragin-estrategiarekin du zerikusia. Testu guztiek —baita
objektiboenek eta neutroenek ere— asmo jakin bat dute, eta eraginen bat —inpakturen bat,
alegia— izan nahi dute irakurlearengan. Batzuek sinesgarritasuna bilatzen dute; beste
batzuek, komunitatearen estimazioa; beste batzuek, aurretik esandakoak osatzea; beste
batzuek, aurretik esandakoak baliogabetzea; eta abar. Helburuaren arabera, edukiaren
alderdi batzuk nabarmenduko dira, eta beste batzuk bigarren mailan utziko. Erabiliko den
adierazpidea ere ez da berdina izango kasu guztietan. Argudio-egitura ez da beti erraza
izango hautematen. Zenbait irakurleri oharkabean pasatuko zaie, batez ere testuaren
testuingurua bere osoan ezagutzen ez badute.
Irakurketa hiru maila horietan egin liteke. Informazio edo datu puntualak bilatzeko, nahikoa izan
liteke kanpoko egituraren markatzaileez gidatzea. Baina, testuak gaiari zer-nolako azterbidea
eskaintzen dion jakin nahi izanez gero, garrantzitsua izango da elementu funtzionalak identifikatzea
eta bereiztea. Testuaren interpretatzio kritikoa egiteko, azkenik, ezinbestekoa da testuaren argudioegitura erretorikoaz jabetzea, eta idazlearen arrazoibidea identifikatzea.

Eranskinak:
Ariketa: 3.8 ariketa
Baliabidea: 3.8 testua
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3.9. Informazioa eskuratzeko teknikak

Testuen segmentazioa ez da beti erraza bistaratzen; are gutxiago, testu konplexu eta luzeen
kasuan. Horrelakoetan, ohikoa da segmentazioari antzemateko hainbat teknika erabiltzea.
Funtsean, bost dira erabilienak:
- Testua azpimarratzea eta oharrak hartzea. Lan hau egiteko ohikoa da hainbat
koloretako arkatzak erabiltzea. Koloreen arabera testuaren ideia nagusiak eta
bestelakoak bereiz daitezke. Baina, askotan, koloreez landa, marka-sistemak ere
erabiltzen dira mota ezberdineko osagaiak bereizteko: datuak, informazioak,
baieztapenak, iruzkinak, iritziak, kritikak… Kode horiek pertsonalak izaten dira
gehienetan. Baina, oro har, komeni da sinpleak, sistematikoak eta argiak izatea.
Bestela, ez dira oso eraginkorrak izango.
- Eskemak eta sintesiak egitea. Ideia edo informazio ugari duten testuen kasuan,
oso lagungarria gertatzen da eskema bat osatuz joatea eta, amaieran, laburpen
moduko bat idaztea. Bereziki gomendagarria da teknika hau testu-pasarte luzeak
dituzten dokumentu eta liburuen kasuan. Ondo egindako eskemak oso lagungarriak
dira informazioa sistematizatzeko eta testuak eskaintzen duen analisiaren ildo
nagusiak zein diren bistaratzeko. Laburpenak, bestalde, eskeman jasotako
elementuen arteko loturak argitzeko balio dezake.
- Kontzeptu-mapak egitea. Kontzeptu-mapak eskemak baino abstraktuagoak
dira. Izenak agerian uzten duen bezala, kontzeptuak hartzen dituzte euskarri, eta ez
ideiak. Beraz, testu kontzeptual eta abstraktuenen kasuan, eskemek baino laguntza
handiagoa eskainiko diote irakurleari. Gaur egun, kontzeptu-mapak egiteko
aplikazio informatikoak ere badira eskuragarri. Aplikazio informatiko horiek
kontzeptuen arteko harremanak kategoriaka antolatzen laguntzen dute. Teknika hau
oso praktikoa da hainbat testuren ekarpenak alderatzeko eta bateratzeko.
- Aipu bibliografikoak biltzea. Lan monografikoetan, artikuluetan, ikerketatxostenetan… ezinbestekoa da erreferentziazko iturrien berri ematea. Askotan,
iturri horiek aipu bibliografikoen bidez integratzen dira testuan. Aipu horiek arretaz
aukeratu behar izaten dira. Lan hori errazteko, ikertzaileek eta adituek aipuen fitxak
eta bildumak egiten dituzte. Hau da, testuak kontsultatu eta irakurri ahala,
gogoangarriak iruditzen zaizkien pasarteak azpimarratu, eta beste dokumentu batera
eramaten dituzte. Eskuarki, aurrez erabakitako sailkatze-sistema baten arabera
antolatuta gordeko dituzte. Aipu-kopuru handia gorde nahi izaten denean,
berariazko aplikazio informatikoak erabiltzen dira.
- Irakurketa-fitxak idaztea. Fitxa horietan askotariko informazioa gorde daiteke.
Baina, gutxienez, testuaren identifikazio-datuak, ideia nagusien laburpena, gakohitzen zerrenda bat eta irakurlearen iruzkinak jasotzen dira. Fitxa hauek oso
lagungarriak izan daitezke behiala irakurritako testu bat handik denbora batera
berrerabiltzeko.

Eranskinak:
Gogoeta-fitxa: 3.9 gogoetarako proposamena
Erreferentzia: http://www.mariapinto.es/alfineees/segmentar/como.htm
Erreferentzia: http://www.mariapinto.es/alfineees/esquematizar/como.htm
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3.10. Informazioaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak

Testu akademikoek datu, informazio, azalpen eta iritzi ugari eskaintzen dizkigute. Jarduera
akademikoan, bestalde, ohikoa da hainbat iturri baliatzea, eta handik eta hemendik bildutako
informazioa kontrastatu beharra.
Aurreko bi fitxetan (3.8 eta 3.9) ikusi dugunez, testuei etekin egokia atera ahal izateko, komeni da
lehenik eta behin begiratu arin bat ematea eta identifikatzea zein den testuaren edukia, nolako
azterbidea eskaintzen dion gaiari eta zein den testuari darion argudio-ildoa. Alderdi horiek
identifikatuta ditugunean, xeheago landuko dugu testua, eta jomugan dugun eginkizunerako
baliagarria izango den materialaren bila jarriko gara. Horretarako, hainbat teknika erabil ditzakegu:
azpimarratzea, oharrak hartzea, eskemak egitea, fitxak idaztea…; betiere testuaren
konplexutasunaren eta eskuen artean dugun eginkizunaren xedearen eta nolakotasunaren arabera,
noski.
Baina, segur aski, eskuratzen dugun material guztiak ez ditu gure eginkizunaren eskakizunak berdin
aseko. Eta, gainera, askotan material bibliografikoaren parte handi bat bazterrean utzi beharko
dugu. Hala bada, zer irizpide erabili erabakitzeko zerk balio digun eta zerk ez gure eginkizunerako?
Eta, horrenbestez, zer irizpide erabili erabakitzeko zeri erreparatu testu bat irakurtzen ari garenean,
eta zeri begiratu gainetik?
Irizpideak askotarikoak izan daitezke. Eta komeni da irizpide horiek irakurtzen hasi aurretik (edo
testuari lehen begiratua ematen diogunean) erabakitzea. Bestela, denbora asko galduko dugu etekin
handirik emango ez digun ariketa batean. Irizpide horietako gehienak ezin ditugu hemen aurreikusi,
kasuan kasuko lanaren araberakoak izango direlako. Baina badira hainbat datu lehentasunak
ezartzen lagundu diezaguketenak. Hona hemen garrantzitsuenak:
- Zein da testuaren egilea? Nolako itzala du egile horrek?
- Nork argitaratu dio lana? Noiz?
- Geroztik argitaratu al du egile berak gai berberari buruzko beste lanik?
- Izan al da beste inor gai horri buruzko ekarpen esanguratsuak egin dituena?
- Zer puntutaraino jorratzen da gaia: begiratu arin bat egiten da, azterketa partziala,
analisi sakona…
- Egitura argia du testuak? Argi ikusten da une guztietan testuaren zein puntutan
gauden?
- Badakartza irudiak, grafiko eta taula argigarriak? Ondo uztartzen dira
azalpenean? Errazten dute azalpenaren interpretazioa?
- Irakurketa gidatzeko eta interpretazioa errazteko baliabideak eskaintzen ditu
(laburpenak, eskemak, aurkibideak, glosategiak…?)
- Zehatza eta zorrotza da eskaintzen den azterketa? Zer neurritan?
- Argi bereizten dira datu edo informazio objektiboak eta balioespen zein iritziak?
- Ba al dakar beste lan eta egile batzuen erreferentziarik? Aipatzen ditu baliatu
dituen iturriak? Hitzez hitzeko aipamenak ere azaltzen dira testuan?
- Terminologia zehatza eta koherentea erabiltzen du? Behar denean argibideak
txertatzen ditu?
Alderdi horiek testuaren kalitateari buruzko argibideak emango dizkigute, eta, ondorioz, lagunduko
digute erabakitzen testuak dakarren informazioa fidagarria eta egokia den.

Eranskinak:
Ariketa: 3.10 ariketa
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3.11. Irakurketarako gaitasunak testuinguru akademikoan

Ikusitakoaren arabera, testu akademikoen irakurketak ahalegina eta arreta berezia eskatzen du.
- Testuinguru akademikoan helburu jakin batekin irakurtzen da beti, eta helburu hori eskakizun
jasokoa izaten da gehienetan: ikastea, gai batean sakontzea, besteen ekarpenak kritikoki aztertzea,
hainbat egileren lanak erkatzea, eta abar.
- Komunikazio akademikoan testu edo dokumentu mota jakin batzuk baliatzen dira eskuarki, eta
testuok trataera berezia eskaini ohi diote gaiari. Oso argi izan behar da zein helbururekin idatzi den
testua eta zer ikuspegitatik heldu dion gaiari irakurketan arrakasta izateko.
- Irakurketa-jarduerak baldintza eta hainbat muga fisiko eta psikologikori egin behar die aurre:
denbora-mugak estu samarrak izan ohi dira gehienetan; gero eta ohikoa da pantailan irakurri behar
izatea; irakurri ahala oharrak hartu, fitxak osatu edo dokumentuak idatzi behar izaten dira; eta abar.
Baldintza horiek oso kontuan hartu behar dira irakurketari ekiten zaionean.
- Irakurri ahala, ohikoa da zalantzak eta ulermen-arazoak sortzea. Horiei aurre egiteko kontsultabaliabideetara jo behar izaten da, eta testu batean irakurritakoa beste testu batzuetan kontrastatu
behar izaten da maiz.

Horrela, bada, testu akademikoen erabiltzaileak jarrera aktibo eta asmozkoa izan behar du haien aurrean. Ezin
da testuotara modu pasiboan hurbildu.
- Argi izan beharko du zergatik eta zertarako irakurriko duen testua.
- Arretaz erreparatu beharko die esku artean duen testuaren ezaugarriei.
- Baldintza fisiko eta psikologiko egokiak sortu beharko du irakurketarako.
- Laguntza-baliabideak eskuratu eta erabili beharko ditu sortzen diren zalantzei aurre egiteko.

Ondoren, hainbat lan egin beharko ditu:
- Lehen hurbilpenean, testua bere testuinguruan kokatu beharko du eta jakin beharko du
balioztatzen zein eta zenbaterainoko etekina izan dezakeen testuak egin beharreko lanari dagokionez.
- Ondoren, testuak zer dakarren eta nola tratatzen duen ikusi beharko du.
- Hirugarrenik, jorratzen dituen puntu nagusiak eta egilearen asmoa eta ekarpenak identifikatu
beharko ditu.
- Azkenik, testuan irakurritakoa balioztatu beharko du, esku artean duen eginkizunaren helburuaren
arabera.
Gehienetan, hainbat aldiz egin behar izaten da ibilbide hau; osorik ere batzuetan. Lehen saialdian testuari
nolabaiteko etekina aterako diogu. Baina, askotan, hori ere ez da nahikoa izango, eta irakurleak behin eta
berriro itzuli beharko du testura, ezarritako helburuari behar den tamainan erantzuten dion arte.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 3.11 gogoeta-fitxa
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3.12. Irakurle trebearen soslaia

Irakurle trebeak jarrera aktibo eta eragilea erakusten du.
- Aintzat hartzen ditu irakurketa-jardueraren helburuek, baldintzek eta mugek ezartzen
dituzten eskakizunak.
- Aise mugitzen da testuan barrena: informazio zehatza erraz aurkitzen du;
eraginkortasunez bereizten ditu ideia nagusiak eta bigarren mailakoak; inferentzia egokiak
egiten ditu; etab.
- Etengabe egiaztatzen du irakurketaren xedea eraginkortasunez betetzen ari den.
- Irakurketa-estrategiak, behar den guztietan aldatu edo zuzentzen ditu.
- Irakurketatik ateratako ondorioak kontrastatu egiten ditu: testu behar adina aldiz
irakurtzen du; beste testu batzuek diotenarekin alderatzen du; beste irakurle bati galdetzen
dio; eta abar.
Irakurle trebea aise mugitzen da testuaren maila eta osagai guztietan barrena:
- Gai da testua bere osotasunean prozesatzeko eta mezu nagusiaz jabetzeko.
- Gai da, halaber, testua osatzen duten eduki guztiak identifikatzeko eta bereizteko.
- Gai da mezuaren atal edo zati partzialak, testuinguru zabalago batean interpretatzeko.
- Gai da testuan irakurritakoa beste informazio edo ikuspegi batzuekin alderatzeko eta
harremanetan jartzeko.
- Gai da irakurketatik ondorio egokiak ateratzeko.
Irakurle trebeak hainbat irakurketa-teknika baliatzen ditu trebetasunez:
- Goitik beherako irakurketa: testuaren egitura orokorrari erreparatzen diona.
- Hitzez hitzeko irakurketa: testuaren xehetasunei erreparatzen diena.
- Irakurketa selektiboa: informazio edo datu zehatzen bila egiten dena.
- Interpretaziozko irakurketa: aurreko ezagutza, hipotesi edo iritzia osatzeko egiten dena.
-Irakurketa kritikoa: testuan esaten denaren baliozkotasuna epaitu nahi duena.

Eranskinak:
Gogoeta-fitxa: 3.12 gogoetarako proposamena
Baliabidea: http://antalya.uab.es/gab-llenguacatalana/web_argumenta_obert/unit_06/tot_t06.html
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4. Komunikazio idatzia II:
testu akademikoak idazteko irizpideak.
Egilea: Joseba Ezeiza

ATARIKOA
Atal honetan komunikazio akademiko idatziaren funtsezko alderdi batzuk hartuko ditugu
langai, batez ere komunikazio formalari atxikitakoak. Beste era batera esanda, mezu-bide
publikoetan zabaltzen diren espezialitateko diskurtso eta testuen hainbat alderdi landuko
ditugu. Alabaina, atal honetan idazketa akademikoaren alderdi orokorrak baino ez ditugu
jarriko mahai gainean. Komunikazio-eginkizuna edozein delarik ere, beti gogoan izan
beharreko irizpideak, alegia.
Lehenbizi, idazketa akademikoan eragiten duten aldagai nagusiak aztertuko ditugu. Horien
harira, hainbat gogoeta egin, eta testu akademikoak idazteko gidalerro nagusiak
zirrimarratzen saiatuko gara. Ondoren, testu akademikoetan maiz baliatzen diren estrategia
diskurtsibo batzuei erreparatuko diegu. Fitxa-sorta honetan, kontakizun-, deskribapen-,
definizio-, azalpen eta argudio-estrategiei gainbegiratuko ditugu. Azkenik, lan akademikoak
egiteko jarraibide orokor batzuk eskainiko ditugu.
Atal honetako edukiek jarraipena izango dute PREST eskuliburuaren bigarren liburukian.
Liburuki horretan, komunikazio akademikoaren bereizgarri diren testu-generoak aztertuko
dira (txostenak, monografiak, tesiak, eta abar). Horrenbestez, idazketa akademikoaren
eskakizunen inguruko gogoeta orokorra da liburuaren atal honetan landuko dena, eta,
beraz, aurrerago eskainiko den azterlanaren atarikoa.
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MODULUKO FITXEN ZERRENDA
4.1. Idazketa, komunikazio akademiko eta profesionalean
4.2. Idazketaren funtzioak testuinguru akademikoan
4.3. Idazketarako oinarrizko gaitasunak
4.4. Testu eraginkorraren gakoak
4.5. Eraginkortasuna baldintzatzen duten aldagaiak
4.6 Idatziaren testuingurua
4.7. Testuaren egitura
4.8. Testuaren jarraitutasuna: konexio-baliabideak
4.9. Testuaren orobatasuna: kohesio-baliabideak
4.10. Mezuaren modalizazioa
4.11. Testu eraginkorrak ekoizteko jarraibide orokorrak
4.12. Oinarrizko eragiketa funtzionalak
4.13. Kontakizuna (I): ezaugarri orokorrak
4.14. Kontakizuna (II): edukia eta garapena
4.15. Kontakizuna (III): egitura eta jarraitutasuna
4.16. Deskribapena (I): ezaugarri orokorrak
4.17. Deskribapena (II): edukia eta garapena
4.18. Deskribapena (III): egitura eta jarraitutasuna
4.19. Definizioa (I): definitzea zertan den
4.20. Definizioa (II): jarraibideak
4.21. Definizioa (III): glosategiak egiteko irizpideak
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4.22. Azalpena (I): ezaugarri orokorrak
4.23. Azalpena (II): abiapuntua
4.24. Azalpena (III): antolaketa eta egitura
4.25. Azalpena (IV): garapena
4.26. Azalpena (V): gidalerro nagusiak-1
4.26. (2) Azalpena (V): gidalerro nagusiak-2
4.27. Argudioa (I): ezaugarri orokorrak
4.28. Argudioa (II): argudioaren osagaiak
4.29. Argudioa (III): argudio-testuaren egitura
4.30. Lan monografikoak egiteko jarraibideak (I)
4.31. Lan monografikoak egiteko jarraibideak (II)
4.32. Lan monografikoak egiteko jarraibideak (III)

94

Euskal Filologia Saila

________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak
4.1. Idazketa, komunikazio akademiko eta profesionalean

Dakigunez, goi-mailako tituludun eta profesionalek askotariko komunikazio-jardueretan
hartu behar izaten dute parte. Batzuk berehalakoak izango dira; lankide bati ohar bat
egitea, kasu. Beste batzuek, ostera, aldez aurretik nolabaiteko lana egitea eskatuko dute;
txosten teknikoek edo artikulu espezializatuek, kasu. Edozein modutan ere,
komunikaziorako ahalbide ugari beharko ditu unibertsitate-mailako aditu edo
profesionalak, baldin eta dagozkion lanetan ondo moldatuko bada.
Izan ere, ez da komunikazio-estilo bera erabiltzen talde-lanean, komunikabideetan, lan
akademikoetan edo irakaskuntzan. Ez da berdin jokatzen informazio hutsa emateko
orduan, kritika bat egiteko garaian edo jarraibideak eman behar direnean. Ahalegin
komunikatibo, linguistiko eta pertsonal ezberdinak egin behar dira kasu horietako
bakoitzean.
Komunikazio-testuinguru formaletan (eremu akademiko eta profesionalean, besteak
beste) eta komunikazio publikoan, oro har, portaera komunikatibo hori bestelakoetan
baino espezifikoagoa eta zainduagoa izango da eskuarki. Eremu horietan ahalegin berezia
egingo dugu, berbaldia testuinguruak ezartzen dituen eskakizun formaletara moldatzeko.
Horrela bada, lehenik eta behin, komunikazioaren xedea hartuko dugu kontuan. Zenbait
egoeratan beren-beregi aitortuko da asmoa: lan akademikoen hasieran, jardunaldi batzuen
aurkezpenean… Beste zenbait kasutan, aldiz, berbaldiaren asmoa ez da bista-bistakoa
izango. Hala ere, igartzeko modukoa izan beharko du beti.
Horrez gain, oso kontuan hartu behar da ez dutela beti zertan bat egin mezua igortzen
duenaren eta mezua hartzen duenaren testuinguruak eta interesek. Adierazpen batek,
sortzez, testuinguru eta helburu bat izan ditzake jomugan; baina, hartzaileak jatorrizkoaz
bestelako balioa eman diezaioke adierazpen horri, bere testuingurua eta interesak tarteko.
Harreman horretan tentsio moduko bat sortzen da adierazi nahi izan denaren eta
interpretatu denaren artean. Eta, tirabira horretan, hain zuzen, gertatzen da komunikazioprozesua. Batzuetan, arrakastatsua izango da; baina, zenbaitetan, huts ere egingo du
nabarmen. Arrakasta zein porrota, betiere, erlatiboak izango dira: zeinen asmoak eta
interesak hartzen ditugun kontuan.
Hala ere, eremu akademiko eta profesionalean berariaz bilatzen da komunikazioa
distortsiona dezaketen oztopoak gutxitzea. Izan ere, komunikazio akademiko eta
profesionalaren lehentasunezko xedea da informazioa, ideiak eta ikuspegiak partekatzea,
garapen zientifiko, sozial edo ekonomikoa bultzatzeko. Helburu horri nekez erantzun
dakioke, ez bada komunikaziorako baliabide eta estrategia egokiak baliatuta.

Eranskinak:

Gogoetarako proposamena: 4.1 gogoeta-fitxa
Erreferentzia:
http://www.euskaraztrebatzen.org/index.php?option=com_docman&task=cat_
view&gid=42&dir=ASC&order=name&Itemid=85&limit=6&limitstart=6
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4.2. Idazketaren funtzioak testuinguru akademikoan

Idazketa-jarduerak erro-errotuta daude eginkizun akademikoan. Izan ere, testu idatzia ezinbesteko baliabide
da jakintza sortzeko, garatzeko eta hedatzeko orduan. Egia da idazketa ez dela jakintzaren kudeaketan
erabiltzen den lanabes bakarra, eta egun beste euskarri batzuek (ikus-entzunezkoek, kasu) behiala testu
idatziak betetzen zuen tokiaren parte bat hartu dutela komunikazio akademikoaren esparruan; baina,
zalantzarik gabe, testu idatzia da komunikazio akademikoan gehien erabiltzen dena (dela paperezko
argitalpenetan, dela argitalpen elektronikoetan). Zein dira, bada, idazketak zeregin akademikoen testuinguruan
bete ditzakeen funtzioak? Oro har hartuta, lau dira funtzio horiek:

- Funtzio «elkarreragilea». Idazketa da komunitate akademikoa osatzen duten kideen arteko
komunikazioa eta harremana bideratzeko modurik ohikoena. Egia da ahozko komunikazioak tarte
handia izan duela beti, adibidez, irakasleen eta ikasleen arteko harremanetan. Baina, teknologia
berrieei esker, gero eta normalagoa da foro idatziak erabiltzea, posta elektronikoa, wikiak…
Irakasleek ere gero eta informazio gehiago ematen diete ikasleei idatziz. Ondorioz, idazketak indarra
hartu du azken urteotan komunitate akademikoan gertatzen diren komunikazio-harremanetan. Hori
bai, idazteko modu bereziak ere garatu dira. Horrenbestez, idatziz komunikatzeko molde horietara
egin behar dute, ezinbestean, komunitateko kide guztiek.
- Funtzio «dokumentala». Orain, inoiz baino gehiago, testu idatziak dira jakintza «gordetzeko»
biderik erabiliena. Testu horiek hainbat euskarritan jasoko dira: entziklopediak, eskuliburuak,
aldizkariak, Interneteko atariak… Teknologia berriek orain arte pentsaezinak ziren aukerak zabaldu
dituzte informazioa hedatu, gorde eta eskuratzeko. Horri esker, asko handitu da testu idatzien
produkzioa. Orain erronka beste bat da: informazio hori antolatzeko eta berreskuratzeko baliabideak
garatzea, eta dokumentu-uholde horretan igeri egiten jakitea. Idazleak berak ere oso kontuan hartu
beharko du non eta nola «gordeko» den bere testua, horren arabera modu batean edo bestean idatzi
beharko baitu lana.
- Funtzio «epistemikoa». Idazketa gogoetabidea ere bada. Izan ere, idazketa (ia) ezinbesteko
baliabidea da pentsamenduak, ideiak, ezaguerak, eta gertakariak aztertu, interpretatu eta sakontzeko.
Ikuspegi horretatik, idazketa ez da komunikaziorako tresna bat soilik. Hori baino areago, jakintza
bera sortzeko baliabide da idazketa. Egun, jakintzaren sorkuntza eginkizun soziala da, oro har. Hau
da, elkalanaren bidez sortzen eta garatzen da. Alde horretatik idazketa epistemikoak dimentsio
berriak bereganatu ditu. Orain kontua ez baita (ez bakarrik) jakintza besteei helaraztea; jakintza
besteekin elkarlanean (ere) sortu eta landu behar da. Egoera berri horretan, idazketarako trebetasun
bereziak garatu behar dira, besteak beste, dokumentuak hainbat eskuren artean modu eraginkorrean
ekoiztea ahalbidetuko dutenak.
- Funtzio «sortzailea». Oraintxe esan dugu idazketa baliabide ezin hobea dela gogoeta bultzatzeko
eta pentsamenduari eragiteko. Ildo beretik, idazketa gure sormen intelektualaren pizgarri eta erakusle
da maiz. Egia da zenbait egoeratan komunikazio idatzia konbentzionalismo akademiko zorrotzek
baldintzatzen dutela. Baina, modu berean, ideia, proposamen eta egitasmo berritzaileek diskurtso
molde berriak eskertzen/eskatzen dituzte askotan. Askotan, diskurtsoa bera izango da berrikuntza
horren interesa, ekarpena eta balioa nabarmentzeko eta aldarrikatzeko modua. Batez ere, gauzatze
materiala ez duten kontuez ari garenean. Edonola ere, jakintzaren garapenak egun duen abiada
azkarraren ondorioz, ia egunero gizarteratzen dira teoria, hipotesi eta proiektu berriak. Eta, horrela,
etengabe sortu behar izaten dira termino eta adierazpide berriak ere. Horren guztiaren atzean
sormena dago; eta ez bakarrik sormen intelektual edo teknikoa. Horregatik guztiagatik, berrikuntzak
hizkuntza-sormena ere eskatzen du askotan.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 4.2 gogoeta-fitxa
Baliabidea: http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/index.htm
Baliabidea: http://mutis2.upf.es/cr/casacd/visormcs.htm
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4.3. Idazketarako oinarrizko gaitasunak
4.2 fitxan zirrimarratu dugun ikuspegiak agerian uzten ditu idazketa akademikoak dituen funtzio
garrantzitsuak. Zeregin horiek funtsezkoak dira jarduera akademikoan; eta baita eskakizun handikoak ere. Izan
ere, idazketa akademikoa oso jarduera konplexua da eta askotariko trebetasunak eta ezagutzak jartzen ditu
jokoan.
Lehenik eta behin, idazketa akademikoak eskatzen du jarduera akademikoaren bereizgarri diren diskurtso
motak ongi ezagutzea:
a)

Diskurtso elkarreragilea, hau da, komunitateko kideekin harremanak izatea, ideiak trukatzea eta
elkarlanean aritzea ahalbidetzen duena.

b)

Diskurtso dokumentala, hau da, informazioen, gertakarien, berrikuntzen, ideien edo ikuspegien
testigantza eskaintzen duena.

c)

Diskurtso epistemikoa, hau da, informazioak, gertakariak, berrikuntzak, ideiak edo ikuspegiak
aztertzea, erkatzea eta interpretatzea helburu duena.

d)

Diskurtso sortzailea, hau da, ideien, teorien, ikuspegien edo iritzien lanketa (kritiko/sortzailea)
dakarrena.

Diskurtso horietan esku hartu ahal izateko, hainbat trebetasun garatu behar dira. Trebetasun horiek idazketa
akademikoaren oinarrizko eragiketekin dute zerikusia. Hona hemen eragiketa horien artean funtsezkoenak:
- Komunikazio-egoeraren zantzuei antzematea: igorlearen eta hartzailearen eginkizunak, gaia,
komunikazioaren helburua, eta abar.
- Testu mota bakoitzaren xede funtzionalak eta ezaugarriak ezagutzea.
- Mezua planifikatzea: helburuak ezartzea, ideiak sortzea, ideiak hautatzea, ideiak antolatzea, eta
abar.
- Ekoizpena gidatzea: eskema egitea, ideiak paragrafotan banatzea, gaia kokatzea, hizkuntzabaliabideak arretaz hautatzea, eta abar.
- Testua berrikustea: testua arretaz irakurtzea, testua birmoldatzea, akatsak detektatzea eta
zuzentzea, eta abar.
- Idazketa-prozesua bera kontrolatzea: testuinguru komunikatiboaren eskakizunez jabetzea;
helburuak ezartzea; funtsezkoa eta azalekoa bereiztea; etenak gainditzea; zailtasunei aurre egitea;
xede funtzionalei erantzutea, eta abar.
Azkenik, hainbat hizkuntza-ezagutza sendotu, zabaldu eta aberastu behar dira, testu akademikoek dituzten
helburuei eraginkortasunez erantzun ahal izateko. Hona hemen nagusiak:
- Testua testuinguruan ainguratzeko baliabideak: denbora- eta espazio-erreferentziak,
pertsonen erreferentziak, testuartekotasuna, eta abar.
- Testu-generoaren bereizgarriak: artikuluarenak, saiakerarenak, txostenarenak...
- Testu moten ezaugarriak: narrazioak egitekoak, azalpenak ematekoak, argudioa garatzekoak...
- Edukia garatzeko estrategiak: egituratzea, segmentazioa, gaiaren gidaritzarako estrategiak…
- Testu-markatzaileak: esanahia, erabilera, maiztasuna, agerpen-testuinguruak…
- Kohesio-baliabideak: lexiko-kohesioa, izen-kohesioa, aditz-kohesioa…
- Berbaldiaren ahotsak kudeatzeko moduak: pertsona gramatikalen txandakatzea,
inpertsonaltasuna, zehar-aipamenak, aipuak…
- Enuntziazioaren ardura markatzeko eta mezua modalizatzeko baliabideak.
- Testuaren gramatika: hizkuntza-baliabideen hautabideak, maiztasuna…

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 4.3 gogoeta-fitxa
Baliabidea: autoebaluazio-testa (http://parles.upf.es/cr/casacd/index.html)
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4.4. Testu eraginkorraren gakoak

Komunikazioaren eraginkortasunaz, hauxe diote Hizkera argiaren bidetik liburuan:
Komunikazioak erraza dirudi: zerbait adieraziz irakurleei eraginen bat sorrarazi nahi diegu.
Adierazi nahi duguna idatzi eta, besterik gabe, idazkiak irakurlearengan eragina sorraraziko
duela uste dugu. Erraza ematen duen arren, praktikan, ordea, porrota toki askotatik etor
daiteke (Erkoreka, J. eta Lozano, J. [koord.] 1994: 19).
Pasarte horretan arrisku bat aipatzen da: porrot egiteko arriskua. Noiz esango dugu egin
dugula porrot? Bada, liburu berean, honako kasu hauek aipatzen dira (Erkoreka, J. eta
Lozano, J. [koord.] 1994: 21).

Irakurleek ez dute testua ulertzen:
- Igorleak hizkera-maila desegokia erabili duelako.
- Irakurleei ezezagunak zaizkien kontzeptuak erabili dituelako.
- Igorleak testua nahas-mahas idatzi duenez, irakurleek testuari ez hankarik eta ez bururik
antzematen ez diotelako.

Irakurleek testua ulertzen dute, baina testuak ez die eragiten:
- Igorleak testu mota desegokia aukeratu duelako.
- Igorleak media desegokia erabili duelako.
- Igorleak irakurleen interesak, usteak eta abar kontuan izan ez dituelako.
- Igorleak testua egokitu ez duelako mediara edo komunikazio-egoerara.
Gauzak horrela, hiru dira eraginkortasunaren gako nagusiak:
- Aintzat hartzea komunikazioaren testuingurua eta xedea.
- Aintzat hartzea (balizko) irakurlearen ezaugarriak eta eskakizunak.
- Aintzat hartzea komunitatearen errutina komunikatiboen bereizgarriak.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 4.4 gogoeta-fitxa
Baliabidea: http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/
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4.5. Eraginkortasuna baldintzatzen duten aldagaiak
Izan ere, komunikazioa ez da hutsean gertatzen. Komunikazioa testuinguru jakin batean gertatzen
da, eta testuinguru horrek hainbat baldintza eta eskakizun ezarriko dizkio gure jardunari. Baldintza
horiek hainbat aldagairen araberakoak izango dira. Hona hemen nagusiak:
- Asmoa. Batzuetan zailtasunak izango ditugu argi uzteko zein den komunikazioaren
xedea. Guk badakigu zergatik egin dugun testu hori; badakigu, halaber, zer lortu nahi
dugun. Baina, ziur gaude gure irakurleak hori guztia guk nahi bezala jaso eta ulertu duela?
Ez da beti hala izaten. Hori guztia gaitz-ulertuen eragile izan daiteke.
- Solaskideak. Beste batzuetan, ez ditugu oso gogoan izango gure solaskideen
aurreikuspenak, beharrak edo ezaugarriak. Ondorioz, ez dugu ondo neurtuko gure gizarteeginkizuna edo haiena. Ez dugu, beherbada, oso kontuan hartuko zein den geure ardura
haienaren aldean. Horrek guztiak ere espero ez ditugun erantzunak eragin ditzake.
- Media. Zein izango da mezua hartzaileari helarazteko bidea? Paperezkoa? Digitala?
Multimedia? Molde jakin baten eskakizunetara egokitu beharko da ezinbestean? Ikusten
dugunez, mediak berak ere baldintza zorrotzak jar diezazkioke testuari.
- Komunikazio-egoera. Non, noiz eta nola gertatuko da komunikazioa? Nola helduko
zaio gure testua irakurleari? Liburu-formatuan? Aldizkari batean integratuta? Informazioorri batean? Ordenagailuko pantailaren bidez?... Bestalde, zer egoeratan irakurriko du
testua? Eta, zer erabilera emango zaio?... Kontu horiek oso gogoan izan behar ditugu testu
bat diseinatzeko eta idazteko orduan.
- Testu-mota. Jakina denez, testu mota bakoitzak funtzio jakin batzuk ditu. Ohar bat
emateko, adibidez, ez da «txostena» edo «postala» idazten. Hala ere, maiz gertatu ohi da
funtzio jakin bat betetzeko testu mota bat baino gehiago erabili ahal izatea. Ohar bat
emateko, adibidez, hainbat aukera ditugu: post it moduko bat idaztea; mezu elektroniko bat
bidaltzea; oholean jakinarazpen bat jartzea; eta abar. Zer aukera egiten dugun, horren
arabera idatzi beharko dugu mezua ere.
- Edukia. Zer da zehazki adierazi behar duguna? Mezuaren zer alderdi azpimarratuko
dugu? Zer baztertuko?... Horiek dira, mezuaren edukia lantzeko orduan geure buruari egin
beharko dizkiogun galderetako batzuk. Izan ere, idazlearena da informazioaren kalitatea eta
kantitatea doituz joateko ardura.
- Egitura. Testua ez da anabasa. Alabaina, ugariak eta askotarikoak dira informazioa
xehatzeko, antolatzeko eta giltzatzeko erabil daitezkeen estrategiak. Zein erabiliko dugu
testu jakin batean? Ez dago, noski, galdera horri aurrez erantzuterik. Baina, hori bai,
komeni da tentuz ibiltzea egituratze-estrategiak aukeratzeko orduan. Izan ere, erabaki
horrek ondorio zuzena izango du testuaren eraginkortasunean.

Horrenbestez, testu eraginkorra izango da aldagai horiek egokiro jarriko dituena jokoan;
alegia, komunikazio-prozesua zedarritzen duten baldintza eta eskakizunei erantzun
egokiena ematen diena.
Eranskinak:
Ariketa: 4.5 ariketa
Baliabideak: 4.5.a baliabidea
Baliabidea: http://mutis2.upf.es/cr/casacd/index.html
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4.6. Idatziaren testuingurua
Aurreko fixan esan dugunez (Ik. 4.5) eremu akademiko eta profesionalean ahalegin berezia egiten da
komunikazioa distortsiona dezaketen oztopoak gutxitzeko. Horretarako funtsezkoa da igorlearen eta
hartzailearen artean ezinbestean sortuko den tentsioa apaltzea. Horrek eskatzen du testua ondo ainguratzea
komunikazioaren testuinguruan.
Helburu horrekin, hainbat dira baliatu ohi diren estrategiak. Hona hemen testuaren ekoizpen-prozesuan zehar
gogoan izan beharreko batzuk, aholku-zerrenda baten moduan jasoak.

1. Aztertu komunikazioaren testuingurua
- Identifikatu testuinguruko aldagai nagusiak:
komunikazio-eginkizuna, zer lortu nahi duzun...

zertan

den

- Aztertu zer eskakizun ezartzen dizkion horrek guztiak testuari.
2. Planifikatu zure eginkizuna
- Saiatu zure asmoak labur-labur zehazten.
- Prestatu jomugara heltzeko ekintza-estrategia bat: galdera-zerrenda
bat, eskema bat, gidoi moduko bat...
3. Hartu zure esku eginkizunaren gidaritza
- Urratsez urrats egin aurrera.
- Tarteka, egiaztatu zure ahalegina ondo ari zarela bideratzen azken
jomugarantz.
- Amaitu aurretik, ziurtatu ondo «heldu» zarela aurrez ezarritako
«helburu»ra.
4. Berrikusi zure estrategiaren eraginkortasuna
- Galdetu zeure buruari baliatutako estrategiaren egokitasunaz:
Zenbateraino erraztu dit estrategia honek komunikazio-helburua erdiestea?
- Galdetu zeure buruari baliatutako estrategiaren doitasunaz:
Baliatutako estrategia ekonomikoa eta ergonomikoa izan da, oro har?
- Galdetu zeure buruari baliatutako estrategiaren koherentziaz:
Hauxe al da azken jomugara heltzeko biderik logikoena?
5. Ez eman amaitutzat zure lana testuari azken begiratua eta orraztaldia
eman gabe.

Bost horiek dira komunikazio-prozesuari zuzen-zuzenean eragiten dioten aldagaiak kontrolatzeko balio duten
oinarrizko estrategiak. Aurrerago aipatuko ditugu ildo bereko beste batzuk komunikazio idatzian sortzen
diren beste arazo batzuk konpontzeko balio dutenak.

Eranskinak:
Ariketa: 4.6.a ariketa
Ariketa: 4.6.b ariketa
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4.7. Testuaren egitura
4.5 fitxan esandakoaren haritik, komunikazio eraginkorraren gakoetako bat berbaldiaren
antolaketan datza. Zenbat aldiz ez diren gaizkiulertuak gertatzen gauzak behar den moduan
agertu ez direlako. Zenbatetan ez dugun irakurlea edo entzulea itotzen argudioaren
zurrunbiloa nahasian. Zenbat ideia, datu, adibide, iritzi... ez ote diren kolokan gelditzen
testuetan, modu eraginkorrean txertatu ez direlako.
Zein da, baina, izan beharreko jokabidea balizko huts horiek aurreikusteko eta, ahal dela,
murrizteko? Abiapuntu gisa, komeni da oinarrizko hiru irizpide izatea gogoan. Hona
hemen, labur-labur jasoak:

- Adierazgarritasuna. Edukiaren aldetik, adierazgarria behar du izan gure testuak.
Beraz, beharrezko diren datuak, oharrak edo balioespenak baino ez ditugu jasoko
bertan.
- Egitura. Gaia modu logiko eta ordenatuan garatuko dugu; argudioari erraz jarraitu
ahal izateko moduan.
- Formaltasuna. Testua atontzeko orduan, esparru akademiko zein profesionalaren
komunikazio-hitzarmenak hartuko ditu aintzat: komunikazio-ohiturak, dokumentuen
formatuak, testuak egituratzeko irizpideak, eta abar.

Ildo horretan, hainbat jarraibide ere gomendatu ohi dira, berbaldiaren planifikazio-, garapen- eta berrikustefaseetan kontuan hartzeko. Hona hemen funtsezkoenak:

1. Aintzat hartzea berbaldi motaren espezifikotasunak.
2. Kontuan izatea mezuaren edukia, nolakotasuna eta konplexutasuna.
3. Testua ondo planifikatzea.
4. Idazketa-lanaren gidaritza eta ardura hartzea.
5. Aurrera egin ahala, ordura arte idatzitakoa berrikustea, eta, behar izanez
gero, egokitzea.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 4.7 gogoeta-fitxa
Baliabidea: testuaren edukia xehatzeko irizpideak (Ik. 4.7 baliabidea)
Ariketa: 4.7 ariketa
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4.8. Testuaren jarraitutasuna: konexio-baliabideak

Testu eraginkorrak aurrerabide erraza eta erosoa izango du, oro har. Testu eraginkorrak ez du atzera
egingo; ez da trabatuko; ez du hitz hutsekin aspertuko irakurlea; eta ez da itzulinguruetan galduko. Alegia,
hari bati segituko dio etengabe, eta harira joko du beti. Baina, jarraitutasuna ez da berez etorriko. Horrek
guztiak testuaren hainbat alderdi modu eraginkorrean baliatzea eskatzen du. Hona hemen hiru
garrantzitsuenak.
- Ideien antolaketa eta hurrenkera. Ideien antolaketa eta hurrenkerak nabarmen lagundu edo
oztopa dezake diskurtsoaren garapena eta ulerkuntza. Ideien antolaketa egokiak diskurtsoaren
barne-logika eta egitura semantikoa indartuko ditu. Antolaketa desegoki batek, ordea,
komunikazioa eten egin dezake.
- Informazio ezagunaren eta informazio berriaren kudeaketa. Informazioaren kudeaketa,
funtsean, galde-erantzunen joko batean datza, nolabait. Horrela bada, testuaren pasarte bakoitzak
«galdera» bati erantzuten diola esan liteke, eta galdera horrek «arretagune» bat finkatuko du, betiere
diskurtsoaren noranzkoa kontuan hartuta. Adibide hauetan ikus liteke joko hori:
(Heldu al diozue gaiari?) Bai, hasi gara jada gaia aztertzen; bi egun dira jo eta ke ari garela.
(Zertan zabiltzate orain?) Une honetan, gaia aztertzen hasi gara; hasi besterik ez dugu egin,
baina.
(Erabaki al duzue zerbait?) Gaia aztertzen ari gara oraindik; ez dugu erabakia arrapaladan
hartu nahi.
Joko horrek bi informazio atal bereiztea dakar: a) informazio «ezaguna» (mintzagaia), diskurtsoari
euskarri bat emateko balio duena; b) informazio «berria» (iruzkina), diskurtsoaren aurrerabidea
ziurtatzen duena.
- Testua josteko baliabideak. Zenbait kasutan ideien hurrenkera eta esaldien ordena zainduta ere ez
dugu lortuko solaskidea modu eraginkorrean gidatzea esaldi-kateek, testu-pasarteek eta berbaldi atalek
osatzen duten sare konplexuan barrena. Ibilbide hori egiten laguntzeko hainbat baliabide erabiltzen
dira. Baliabide horien artean bost multzo bereiziko ditugu:
•

Testu-antolatzaileak. Berbaldia bera egituratzeko eta gidatzeko erabiltzen dira.

•

Azalpenezkoak. Oharrak eta zehaztapenak txertatzeko erabiltzen dira.

•

Lokailuak. Berbaldia osatzen duten ideiak giltzatzeko erabiltzen dira.

•

Juntagailuak. Perpaus, sintagma zein hitz-kateak egiteko erabiltzen dira.

•

Menderagailuak. Perpaus konplexuak egiteko baliatzen dira.

Eranskinak:
Baliabidea: ideiak antolatzeko moduak (Ik. 4.8.a baliabidea)
Baliabidea: sekuentzia-ereduak testu tekniko eta zientifikoetan (Ik. 4.8.b
baliabidea)
Baliabidea: testuak josteko baliabideen zerrenda (Ik. 4.8.c baliabidea)
Gogoetarako proposamena: 4.8 gogoeta-fitxa
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4.9. Testuaren orobatasuna: kohesio-baliabideak

4.7 eta 4.8 fitxetan berbaldiaren «gorputza» eraikitzeko egin beharreko eragiketez aritu gara; buruan ditugun
ideien arteko harremana argitzen lagundu dezaketen eragiketez, alegia. Eginkizun horrek, besteak beste, hauxe
eskatzen du:
a) Berbaldia ataletan banatzea.
b) Atalen arteko harremana zertan den argitzea.
c) Funtsezko elementuak eta osagarriak ondo bereiztea.
d) Esaldi-kateak egokiro antolatzea eta jostea.
e) Esaldiak ondo atontzea, eta modu eraginkorrean ordenatzea.
Esan gabe doa eginkizun horiek modu ezberdinean gauzatu eta kudeatuko ditugula ahoz zein idatziz ari
garenean, edo berbaldi jarraituan zein elkarreragilean dihardugunean. Edozein modutan ere, ahalegin horren
bidez, hauxe bilatuko dugu: berbaldia egokiro antolatzea eta harilkatzea, edo, beste era batera esanda,
berbaldiaren ildo «logikoa» azaleratzea.
Ildo nagusi horretan, baina, ideiek aurrerabide bat egingo dute; garapen bat izango dute, alegia. Garapen hori
ez da, haatik, edonola egingo; izan ere, berbaldiaren orientazio «psikologikoa» kontuan hartuta bideratuko da.
Berbaldiari orientazio psikologiko egokia ematen lagunduko duten estrategien artean hiru dira arreta berezia
eskatzen dutenak.
- Lehenik eta behin, koordenatu jakinetan kokatuko dugu berbaldia. Koordenatu horiek
berbaldiaren denborazko eta lekuzko erreferentziak zehaztuko dituzte; baita komunikazio-ekintzak
barne hartzen dituzten pertsonen arteko harremanak ere. Horretarako, hainbat baliabide erabiliko
ditugu: pertsonen izenak, pertsonen izenordainak, adizlagunak, aditz laguntzaileak (pertsona-,
aspektu- eta denbora-markak), eta abar.
- Bigarrenik, mezuari euskarria ematen dioten funtsezko kontzeptuen «mapa» edo «sarea» eraiki
beharko da. Horretarako haien arteko harremanak zertan diren argitu beharko da: nagusia/mendekoa
aurrekaria/ondorioa, eragilea/ondorioa, egilea/ekintza, osoa/partea, agentea/pazientea, egilea/onuraduna, eta
abar. Zeregin horretarako deklinabidea, postposizioak, juntadura eta menderakuntza baliatuko
ditugu euskaraz.
- Azkenik, ziurtatu beharko dugu berbaldian behin eta berriro aipatzen diren pertsonak, lekuak,
uneak, kontzeptuak... ondo identifikatu ahal izango dituela mezuaren hartzaileak. Azken eginkizun
horretarako hainbat aukera daude. 4.9 baliabideen fitxan zerrendatzen dira nagusiak.

Eranskinak:
Baliabidea: kohesio-bideak (Ik. 4.9 baliabidea)
Gogoetarako proposamena: 4.9. gogoeta-fitxa
Ariketa: 4.9 ariketa
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4.10. Mezuaren modalizazioa
Testu guztiek irakurlearengan nolabaiteko eragina izatea bilatzen dute. Kasu batzuetan, informazio-beharrak
ase nahi dira; beste batzuetan, irakurlearen pentsamoldeari eragin nahi zaio; beste batzuetan, erantzun mota
jakin bat lortu nahi izango da; eta abar. Kasuaren arabera, estrategia ezberdinak baliatuko dira. Horietako bat,
modalizazioarena da. Izan ere, modalizazio-mekanismoek idazleak mezuarekiko duen atxikimendu-maila
agertzeko balio dute, eta, aldi berean, irakurlearen gogoetabidea bideratzeko ere.
Jarraian eskaintzen den adibide sortan modalizazioaren dimentsioetako bati antzematen zaio. Adibide hauetan
modalizazio-mekanismoen xedea da argitzea zeini dagokion enuntziazioaren ardura (nork bere burua
inplikatzeko, solaskidearen burua inplikatzeko, beste norbait inplikatzeko...):

Ø Zalantzarik gabe kirol guztiak kaltegarriak dira.
Nik ez dut zalantzarik kirol guztiak kaltegarriak direla.
Zalantzarik gabe kirol guztiak kaltegarriak dira. Horretan zeuk ere ez zenuke zalantzarik egin beharko.
Zalantzarik gabe kirol guztiak kaltegarriak dira. Eta hori kirolariek ere badakite, inork baino hobeto.
Bigarren adibide multzoan, bestalde, modalizazio-mekanismoen beste zeregin bati antzematen zaio. Kasu
honetan, helburua da agerian uztea zenbaterainoko balioa ematen zaion berbaldiaren eduki informatiboari
(ziurtasuna adieraziz, zalantza adieraziz, susmoa adieraziz, posibilitatea adieraziz, beharrizana adieraziz...).

Ezbairik gabe kirol guztiak arriskutsuak dira.
Kirol guztiak arriskutsu ote?
Kirol guztiak izan daitezke kaltegarri.
Kirolak ezinbestean dira arriskutsu.
Hirugarren multzoan jaso ditugun adibideek, azkenik, erakusten dute nola modalizazio-mekanismoek balio
dezaketen, halaber, gure solaskideen ikuspegiari berariaz eragiteko.
Honezkero onartzen hasita egongo zara, noski, kirolak ez direla inondik ere aurrez pentsa genezakeen
bezain osasuntsuak. Izan ere, uste dut ageri-agerian gelditu dela kirolari egotz dakizkiokeen ustezko
onurak ez direla hainbesterainokoak, eta kirolak eragiten dituen kalteak, ordea, ez direla pentsatu
ohi den bezain arinak.
Ikusten dugunez, asko dira berbaldiaren dimentsio argumentatiboa eraikitzeko erabil litezkeen modalizaziomekanismoak: kategoria lexiko eta gramatikal batzuk (izenondoak, adizlagunak, aditzak...), aditzaren
modalitatea (subjuntiboa, alegiazkoa...), jarrera adierazteko baliabideak (baiezpena, berrespena, aitorpena,
desira,

borondatea...

adierazten

dutenak),

ziurtasun-mailen

markatzaileak

(ziurtasun

osoa,

badaezpadakotasuna, zalantza...), gradu-markak (adjektiboen graduatzaileak, adizlagunak, esapideak...), esaldiegiturak (galde-perpausak, harridurazko perpausak...), eta abar.
Euskara oso aberatsa da alde horretatik. Besteak beste, hortxe ditugu alegiazko adizkiak, subjuntibozkoak eta
aginterazkoak; hortxe ditugu postposizio asko ere (alde, kontra, aburuz, iritziz...); hortxe ditugu harridurazko
esaldiak egiteko aukera sintaktikoak; eta abar. Hautapen lexikoek berek ere eragin nabarmena izango dute arlo
horretan: konnotazioak, kontrasteak, joko erretorikoak...

Eranskinak:
Baliabideak: modalizaziorako hainbat baliabide (Ik. 4.10 baliabidea)
Ariketa: 4.10.a eta 4.10.b ariketak
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4.11. Testu eraginkorrak ekoizteko jarraibide orokorrak
4.2-4.10 fitxak kontuan izanik, testu eraginkorra funtsean izango da komunikazioaren
testuinguruak ezartzen dituen eskakizunei egokien erantzungo diena. Hau da, testu
eraginkorra da jarraian zehazten diren baldintzak aintzat hartzen dituena:
-

Zein den komunikazio-jardueraren zioa eta xedea

-

Zer rol betetzen duen idazleak, testu hori sortzen duenean

-

Komunitateko zer kide edo talderi zuzentzen ari zaion testua

-

Zer espero duen komunitateak testuaren egilearengandik

-

Zer euskarri, testu-genero eta erregistro erabiliko diren

Horrenbestez, nolakoa izango da baldintza horiek aintzat hartuko dituen testua? Bada, bost
ezaugarri izango ditu eskuarki:
-

Komunikazioaren helburuari bete-betean erantzungo dio.

-

Edukia nahikorik landu eta xehatuko du.

-

Ideiak, informazioak eta datuak argi antolatuta eskainiko ditu.

-

Irakurlearen gogoeta-bidea arretaz gidatuko du

-

Esan-indarra izango du.

Ildo horretatik, bada, zein dira komunikazio akademiko eta profesionalean lehenik eta
behin gogoan izan beharko ditugun gidalerroak? Hona hemen nagusiak:
-

Testuaren helburuak ageriko egitea.

-

Informazioa modu argian antolatzea.

-

Funtsezko datuak eta bigarren mailakoak ondo bereiztea.

-

Lagungarriak eskaintzea testuan atzera eta aurrera aise ibili ahal izateko.

-

Harira joatea, itzulinguruka ibili gabe.

-

Hitzak arretaz neurtzea eta zehaztasunez erabiltzea.

Eranskinak:
Ariketa: 4.11.a eta 4.11.b ariketak
Baliabideak: 4.5. eta 4.11. kontrol-fitxak
Baliabidea: http://antalya.uab.es/gab-llenguacatalana/web_argumenta_obert/unit_23/tot_t23.html
Baliabidea: http://mutis2.upf.es/cr/casacd/index.html
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4.12. Oinarrizko eragiketa funtzionalak

Lehenago esandakoaren arabera, berbaldiaren eraikuntza ez da soilik informazioa testuan egokiro
kudeatzea. Testua komunikazio-ekintza da, eta komunikazio-ekintza hori hainbat maila eta
urratsetan garatzen da testuan barrena. Beraz, testugintzak komunikazio-ekintza bera ere
kudeatzea eskatzen du. Ahalegin horretan azaleratzen da berbaldiaren osagai funtzionala. Osagai
funtzional horrek hiru maila ditu: berbaldikoa, testu-mailakoa eta testuaren baitakoa.
Jakina denez, berbaldi mota bakoitzak zeregin zehatz bat betetzen du komunikazioan: berbaldi
akademikoak funtzio batzuk betetzen ditu; literatura-berbaldiak beste batzuk; berbaldi politikoak
beste batzuk. Horri guztiari berbaldiaren ezaugarri linguistikoetan antzemango zaio, besteak beste.
4.2 eta 4.3 fitxetan ikusi dugunez, jarduera akademikoaren esparru zabalean, adibidez, lau diskurtso
mota bereiziko dira, gutxienik: a) berbaldi elkarreragilea; b) berbaldi dokumentala; b) berbaldi
epistemikoa; eta c) berbaldi sortzailea. Berbaldi horietako bakoitzak berezko ezaugarriak izango
ditu, eta ahalbide espezifikoak eskatuko dizkio hiztunari. Hain zuzen ere, berbaldi mota guztiek ez
dute komunikazio-eginkizun bera, eta horregatik da ezberdina komunikaziorako hobesten duten
moldea. Bestalde, testu mota bakoitzak ere izango du bere zeregina. Akta batek, adibidez, gertakari
baten lekuko fidagarria izatea du helburu; doktorego-tesi batek ikerketarako gaitasuna frogatzea du
helburu; PowerPointeko diapositiba batek hitzaldia laguntzea du helburu; eta abar. Estiloari
bagagozkio, ondotxo dakigunez, ez da hizkera bera erabiliko dibulgazio-testuetan, testu
didaktikoetan, dokumentu teknikoetan, ikerketa-txostenetan, eta abarretan. Alde horiek idazlearen
zio eta xedeen araberakoak izango dira; komunikazio-ekintzak ase beharreko helburuen
araberakoak, alegia.
Baina komunikazioaren funtzionaltasuna testuaren beraren baitan ere mamituko da; hain zuzen,
testuaren komunikazio-estrategia eratzen eta gidatzen duten berbaldiko eragiketen katean.
Eragiketa-kate horrek komunikazioaren jomugarantz bideratuko du irakurle edo entzulearen
arreta. Eragiketa-kate horren bidez urratsez urrats gidatuko dugu irakurlea edo entzulea testuan
aurrera. Eragiketa horietan eraikiko da, azken batean, berbaldiaren zentzu-batasuna eta
koherentzia.
Zein dira, baina, idazketa akademikoan kontuan hartu beharreko eragiketa funtzionalak?
Funtsezkoenak bost hauek dira: kontakizuna, deskribapena, definizioa, azalpena eta argudioa.
Hurrengo fitxetan jorratuko ditugu eragiketa hauek modu xeheeagoan.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 4.12 gogoeta-fitxa
Ariketa: 4.12 ariketa
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4.13. Kontakizuna (I): ezaugarri orokorrak

Narrazioa da komunikaziorako eredu erabilienetako bat, bai eguneroko komunikazioan, bai
komunikazio akademikoan. Hortxe ditugu, batzuk aipatzearren, gertakari eta prozesu historikoen
azalpenak, biografiak, esperientzia praktikoen memoriak, ikerketa-txostenak, proposamenplangintzak, eta abar. Horietako askok eta askok kontakizun-estrategiak baliatuko dituzte testua
osorik edo aldez egituratzeko.
Zertan datza, baina, narrazioa? Narrazioa gertakarien, asmoen edo planen berri ematean datza.
Horrenbestez, kronologiaren inguruan ardaztutako komunikazio-eragiketa da, gertakarien edo
ekintzen arteko denborazko erreferentziak eta harremanak argitzen dituena. Horrenbestez, hauek
dira, labur-labur, komunikazio-eragiketa honen osagai nagusiak:


Testuingurua. Narrazioa lekuzko eta denborazko koordenatu jakinetan txertatzen da;
hainbat aktore/egile izango ditu protagonista; eta zio jakinak izango ditu kausa-eragile.



Egitura. Ekintzen katean oinarritzen da; ekintzen kronologian. Eskuarki, lau atal izan ohi
ditu: a) hasierako egoera; b) aldabidea; c) gertakariaren muina; eta d) amaierako egoera.



Jomuga. Narrazioak egoera-aldaketa erakusten du; norbaitek edo zerbaitek hasieratik
amaierara bizi izandako eraldaketa. Eraldaketa hori zerbaiten erakusgarri izango da; hain
zuzen ere, testugileak aditzera eman nahi duen mezuaren muinaren erakusgarri.

Kontakizunak beste eragiketa batzuk hartzen ahal ditu barne: deskribapena, azalpena,
argudioa... Baina, modu berean, beste eragiketa batzuen osagai izan daiteke. Horrela bada,
gertakari bat eztabaida baten pizgarri izan daiteke, adibidez; baina, era berean, argudio batek
gertakari baten azalpena erabil dezake euskarri gisa.
Kontakizun akademikoak hainbat estilo-irizpide hartzen ditu kontuan. Irizpide horiek zerikusia
dute kontakizunaren edukiarekin, antolaketarekin, egiturarekin eta adierazpidearekin. 4.14 eta
4.15 fitxetan xehatuko ditugu funtsezkoenak.

Eranskinak:
Ariketa: 4.13 ariketa
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4.14. Kontakizuna (II): edukia eta garapena

1. Kontakizunaren edukiari buruz:
o

Gertakaria. Aztertu gertakariaren osagai nagusiak, batez ere giroa, gertakaria osatzen duten
ekintza nagusiak eta horren guztiaren ondorioa.

o

Testuinguruaren azterketa. Arretaz aztertu zeinentzat idatziko duzun, zer komunikabidetan,
zer egoeratan irakurriko den, nola indartu daitekeen eraginkortasuna...

o

Dokumentazioa. Pentsatu zer iturri erabiliko dituzun eta zeinen aipamena egin nahi/beharko
duzun.

o

Informazioa. Aldez aurretik, ondo pentsatu zer datu eman nahi dituzun ezagutzera.

o

Iruzkinak. Aldez aurretik, ondo pentsatu nolako iritziak, kritikak, oharrak… erantsiko dituzun;
testuaren zer unetan eta nola. Ez ahaztu, betiere, profesionala zaren aldetik egingo duzula
testua.

o

Ondorioak. Pentsatu zein diren irakurleak atera beharko lituzkeen ondorioak.

2. Kontakizuna antolatzeko aukerak:
o

Diakronia. Aukerarik ohikoena gertakizunaren ildoari berari jarraitzea da; alegia, gertakizunen
garapenaren berri ematea, denboran zehar izan ziren hurrenkera berean. Informazio hori zatika
eman daiteke; horrela, tartean, iruzkinak eta beste informazio batzuk txertatzen ahal ditugu.
Aukera honek badu desabantaila bat: garrantzitsuena (hau da, emaitza) testuaren amaierarako
gelditzen da. Suspensea mantentzen du, baina aspertu ere egin dezake.

o

Atzera egitea (flash back). Kontaeraren edozein une hautatuko dugu abiapuntu gisa; gero,
egoki ikusten dugunean, atzera egingo dugu gertakariaren sorburua eta garapena aztertzeko.
Denboran zeharreko ibilaldiek aukera ematen digute jendearen esperientziak edo testigantzak
txertatzeko. Oso egokia izan daiteke gertakariaren une edo ekintza batzuk nabarmentzeko eta
testuan hainbat ikuspegi sartzeko.

o

Atzekoz aurrerako kontaketa (flash forward). Kasu honetan, gertakariak alderantziz
kontatuko ditugu, amaieratik hasita. Aukera horrek badu arrisku bat: testuan aurrera egin ahala
interesa galtzea. Abantaila nagusia hauxe du: garrantzitsuena hasieran ematen da aditzera.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 4.14 gogoeta-fitxa
Baliabidea: albiste-testuen ezaugarri orokorrak
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4.15. Kontakizuna (III): egitura eta jarraitutasuna
3. Testuaren egiturari buruz


Testua ideia elkarri lotuen kate bat da, ez anabasa.



Testua ongi egituratzeko, ideiak antolatu eta paragrafotan banatu egin behar dira, testu motak
aginduko duen irizpidearen arabera: informazioaren berritasuna eta garrantzia, gertaeren
hurrenkera…



Paragrafo sail batek osatzen du testua, salbuespenak salbuespen. Paragrafo bakoitzean ideia
nagusi bat garatzen da, behar dituen xehetasunekin baina gehiegi luzatu gabe.



Paragrafo bakoitzak sarbidea eskainiko dio irakurleari; lehenbailehen emango du informazioaren
muina; eta, xehetasunak, amaiera alderako utziko dira.



Testu atal bakoitzaren lehenbiziko paragrafoa bereziki zaintzekoa da: paragrafo honek argi utzi
behar du zein diren atal horretan, oro har, emango diren informazio edo argudioen ildo nagusia.

4. Paragrafoaren antolaketari buruz


Paragrafoaren hasierako hitzak arreta handiz hautatu behar dira: aurreko paragrafoarekiko lotura
ziurtatu behar dute. Hasierako hitz horiek garrantzitsuak dira irakurlearen arretari eusteko eta
gero datorrenari buruz (eta aurrekoarekin duen loturari buruz) arrastoak emateko.



Lehen esaldia funtsezkoa da: oro har, paragrafoaren ideia nagusia jasoko du. Zehatza eta
neurtua behar du izan. Informazioa arin eta labur eman behar du.



Paragrafoaren banaketa zaindu egin behar da: esaldi laburrak idatzi; ez eman esaldi bakarrean
datu gehiegi. Puntuazio-markak (puntu eta koma; eta puntua) behar bezainbeste erabili.



Paragrafoa osatzen duten ideia bakoitzaren gakoak, aurretik eman: testu-antolatzaileak erabili;
aditza aurreratu; informazio berria zuzenean eman eta ez zeharbidez; erreferentziak argi utzi
(sinonimia, anaforak, kataforak, errepikapenak…)…



Paragrafoak itxitura egokia behar du izan: biribila behar du gelditu.

5. Kohesioa/Konexioa:
o

Bereziki zaindu behar da aditzen denboren eta aspektuen erabilera.

o

Denborazko aditzondoak eta antolatzaileak arretaz hautatu eta markatu behar dira.

o

Denborazko harremanak aditzera emateko menderagailu ugari ditugu euskaraz.

Eranskinak:
Ariketa: 4.15 ariketa
Baliabidea: albiste-testuak idazteko jarraibideak
Baliabidea: kontakizunaren ezaugarriak (laburpena)
Baliabidea: http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/index.htm
Baliabidea: hizkuntza-baliabideen zerrenda
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4.16. Deskribapena (I): ezaugarri orokorrak

Deskribapena berbaldia antolatzeko modu bat da, errealitatea hizkuntzaren bidez adierazteko balio
duena. Deskribapenaren bidez gauza ukigarriak zein abstraktuak irudikatzen ahal dira, objektuak
zein izakiak, espazioak zein garaia; sentimenduak zein ekintzak...
Deskribapenak, izan ere, funtzio berriemailea du eskuarki, eta datuak jakinaraztean datza:
ezaugarriak, osagaiak, atalak, portaerak, antzekotasunak, ezberdintasunak... Deskribapen batzuetan
datu objektiboak aurkituko ditugu, gehienbat; beste deskribapen batzuetan, aldiz, sentipenak edo
inpresioak izango dira nagusi.
Datu horiek, bestalde, ez dira nolanahi egituratuko eta aurkeztuko. Izan ere, deskribapenak hauxe
du jomuga: errealitatearen «irudi» jakin bat erakustea. Horretarako, datuak modu koherente eta
egokian antolatuta eskainiko dira, askotan diagramak, argazkiak, irudiak eta abar lagun dituztela.
Deskribapenak hainbat eragiketa jartzen ditu jokoan. Hiru dira funtsezkoenak:
a) Behaketa, analisia eta datuen bilketa, betiere kontuan izanda zein den komunikazioaren
helburua, berbaldiaren testuingurua, eta abar.
b) Datuen antolaketa logikoa eta koherentea hiru irizpideren arabera:
- Jorratzen ari garen gaia zein den.
- Zein diren deskribapena egiteko baliatuko ditugun nolakotasunak, osagaiak eta
propietateak.
- Deskribapenak nolako lotura duen berbaldiko eta errealitateko beste osagai
batzuekin.
c) Datuen komunikazioa: mugatu, zehaztu, zerrendatu, sailkatu, alderatu, balioetsi...
Deskribapenak hiru estrategia komunikatibo osagarri baliatu ohi ditu: zerrendatzea, sailkapena eta
alderaketa. Zenbaitetan, eragiketok deskribapenaren osagai dira; beste batzuetan, aldiz, deskribapena
da zerrenden, sailkapenen edo alderaketen osagai. Deskribapena, bestalde, oso ohikoa da, halaber,
kontakizunetan edo azalpenetan.
Horregatik guztiagatik, deskribapena berbaldi zientifiko, tekniko eta akademikoaren oinarrizko
eragiketa funtzionala da. Izan ere, ezinbestekoa da mundu natural eta soziala aztertzeko eta
agertzeko.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 4.16 gogoeta-fitxa
Baliabidea: http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/index.htm
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4.17. Deskribapena (II): edukia eta garapena

1. Deskribapenaren edukiari buruz. Deskribapen-lan batek zerbait ezaugarritzea du helburu: toki bat,
objektu bat, pertsona bat, kontzeptu bat edo jarduera bat. Horrexegatik, deskribapenaren kalitatearen
gakoetako bat izango da direlako ezaugarrien hautabidea. Hona hemen, kontuan hartu beharreko hainbat
irizpide:
Osagaiak. Deskribapenak landuko dituen arloak (kontzeptuak, atalak, argumentuak… ) estu-estu
dagozkio deskribatzen ari garenari? Denak zorrotz atxikitzen zaizkie deskribapenaren helburuari eta
ikuspuntuari?
Analisia. Deskribagai, arlo edo atal bakoitza garatzeko erabiltzen diren irizpideak argi daude
azalduta? Irizpide horiek barne hartzen dituzten kontzeptuak koherenteak dira, oro har?
Xehetasunak. Behar bezainbeste xehetasun, datu eta adibide ematen dira? Modu orekatuan
garatzen dira? Irudiak eta testuak osagarriak dira? Ondo ezkontzen dira osagai guztiak?
2. Deskribapenaren garapena. Deskribapen-lanak bost azpieragiketa kudeatzea eskatuko du:
Identifikazioa. Zer ari gara zehazki deskribatzen? Zergatik? Zer lortu nahi dugu?
Definizioa. Zer-nolako kontzeptu, izaki edo egitatea da deskribatu nahi duguna? Zer berezitasun
ditu? Nolako garrantzia du?
Sailkapena. Nolako harreman hierarkikoa du deskribagaiak beste kontzeptu, izaki edo egitate
batzuekin? Deskribatzen ari garena azpitalde edo azpimultzotan xehaka daiteke? Zer irizpideren
arabera?
Ezaugarritzea. Zer ezaugarri espezifiko ditu deskribagaiak? Ezaugarri horietatik, zein
nabarmenduko ditugu? Zer hurrenkeratan aurkeztuko ditugu? Zergatik?
Alderaketa. Zer dute antzeko eta desberdin aurkeztu ditugun kategoriek, azpimultzoek edo taldeek?
Zertan bereizten da deskribagaia antzeko beste batzuetatik?
Ez dira beti bost eragiketak baliatuko; bestalde, gerta liteke eragiketa bera behin baino gehiagotan baliatu
behar izatea testu batean. Eragiketa bakoitzak bere lekua izan behar du testuaren baitan.

Eranskinak:
Ariketa: 4.17 ariketa
Baliabidea: http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/index.htm
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4.18. Deskribapena (III): egitura eta jarraitutasuna
3. Deskribapenaren egitura. Deskribapen-lan batek deskribagaiaren irudi gardena eratzea lortu behar du.
Bestalde, deskribapena ez da inoiz ausaz egiten: beti erantzuten dio pentsamendu-eskema bati. Eskema logiko
horrek agerikoa eta koherentea behar du izan testuan.
- Irizpide orokorrak. Deskribapena, funtsean, honetan datza:
- Lehenbizi, deskribagaiari gainbegiratzen zaio.
- Gero, deskribapena zatitzeko baliatuko diren irizpideak agertuko dira.
- Hirugarrenik, atalez atal, xehakatuko da.
- Hiru pauso horiek behar bezainbeste alditan emango dira testuaren barruan.
- Deskribapen estatikoek honako egitura hau izan ohi dute:
a) Sarrera: deskribapenaren xedea.
b) Deskribagai nagusien zerrenda eta aurkezpena.
c) Deskribagai bakoitzaren ezaugarritzea.
d) Laburpena.
e) Ondorio orokorrak.
- Deskribapen dinamikoek (prozesuen deskribapenek, adibidez) beste hau:
a) Sarrera: deskribapenaren xedea.
b) Hasierako egoeraren deskribapena.
c) Bigarren egoeraren deskribapena.
d) Hirugarren egoeraren deskribapena
e) Alderaketa eta ondorio orokorrak.
4 Jarraitutasuna:
- Paragrafoen antolaketa egokia oso lagungarria izan liteke deskribapenaren egitura ulertzeko.
- Lehentasuna eman behar zaie esaldi soilei eta juntadurazkoei, mendekoen aurrean.
- Izenondoen eta aditzondoen hautapena arreta bereziz zaindu behar da

Eranskinak:
Baliabidea: kontakizunaren ezaugarriak (laburpena)
Baliabidea: http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/index.htm
Baliabidea: Hizkuntza-baliabideen zerrenda
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4.19. Definizioa (I): definitzea zertan den

Definizioa zerbaiten funtsezko eta ezinbesteko ezaugarriak zehaztean datza; bestela esanda, definizioaren
bidez «ezezaguna» den zerbait erreferentzia ezagunak erabiliz azalduko dugu. Eragiketa horrek bost estrategia
baliatzen ditu: analisia, zehaztapena, bakantzea, adibidegintza eta iruzkina.

- Lehenik eta behin, definitu nahi den objektuaren, izakiaren, ekintzaren edo kontzeptuaren analisia
egin behar da. Aldi berean, pentsatu behar da zein den definizioaren testuingurua eta helburua.

Adibidea. Giltzadura kontzeptu anatomikoa ez dugu berdin definituko haur txikientzako testu-liburu
batean eta kirol-teknikarientzako gida batean. Modu berean, definizio ezberdina aurkituko dugu, segur
aski, anatomia-hiztegi orokor batean edo kirol-lesioen inguruko artikulu batean.
- Gero, kategoria bat atxikiko diogu delako objektu, izaki, kontzeptu edo ekintzari: deskribatzaile bat
hautatuko dugu, alegia.

Adibidea. Giltzadura kontzeptu anatomikoa definitzeko honako deskribatzaile hauek erabiltzen ahal
ditugu: gorputz-atal, lokomozio-aparatuaren osagai, hezurren elkargune, eta abar.
- Hirugarrenik, kategoria horretan sar litezkeen beste objektu, izaki, kontzeptu edo ekintzetatik
bereizteko erabiliko ditugun ezaugarriak zerrendatuko ditugu.

Giltzadura: mugimendu-jokoa ahalbidetzen du, egonkorra, lotailuz eta kapsulaz ere osatua.
- Hurrena, argigarriak izan litezkeen adibideak bilatuko ditugu.

Giltzadurak: belauna, matraila, ukondoa, orkatila.
- Azkenik, ohar edo iruzkin moduan eransten ahal den informazioa hautatuko dugu:

Giltzadura: batzuek mugimendu handiak ahalbidetu; beste batzuek, ia bat ere ez.

Hauxe izango da lan honen emaitza

Giltzadura: Hezurrak elkartzen diren guneari deritzogu giltzadura. Elkargune hori egonkorra izan dadin
lotailuz eta kapsulaz ere osatuta egongo da. Giltzadura guztiek ez dute mugitzeko aukera bera: batzuek mugimendu
handiak ahalbidetzen dituzte (besaburuak, adibidez); beste batzuek, aldiz, ia bat bera ere ez (falangeak, adibidez).
Kirol batzuetan asko behartzen dira giltzadurak: gimnastikan edo futbolean, adibidez.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 4.19 gogoeta-fitxa
Ariketa: 4.19a ariketa
Ariketa: 4.19b ariketa
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4.20. Definizioa (II): jarraibideak
Definizioak osatzeko orduan hainbat alderdi hartu beharko ditugu kontuan:

Adiera. Lehenbizi, kontzeptua bera mugatu beharko dugu. Horretarako, deskribatzaileak
erabiliko ditugu. Deskribatzaile-lana hitz soil batek egin dezake; baina, batzuetan,
azalpen luzeagoak eskaini beharko dira. Kontzeptu konplexuen kasuan, deskribatzaile
bat baino gehiago balia daitezke. Zenbait kasutan, definizio orokor baten ondoan,
kontzeptuaren kategoriak eta azpikategoriak ere aurkeztu eta azaldu beharko dira.
Ezaugarriak. Kontzeptuaren mugak ezarritakoan, haren ezaugarriak xehakatuko dira.
Ezaugarri horiek argi bereiziko ditugu deskribatzaileetatik. Ezaugarriak hautatzeko
orduan tentuz jardutea komeni da: adierazgarrienak bilatu behar dira, betiere
glosategiaren helburuaren arabera.
Iruzkina. Definizioaren amaieran, kontzeptuari buruzko iruzkinak eransten ahal dira.
Iruzkin horiek lagundu beharko diote glosategiaren irakurleari argi ikusten kontzeptu
horren berezitasuna, garrantzia, konplexutasuna...

Adierazpideari bagagozkio, hainbat dira definizioak egiteko eskuarki erabiliko dituzten baliabideak:
- Baliabide lexikoak: sinonimia, antonimia, homonimia, hiponimia eta hiperonimia.
- Baliabide morfologikoak: izenondoak eta izenlagunak.
- Baliabide sintaktikoak: nominalizazioak eta erlatibozko perpausak.
- Baliabide diskurtsiboak: zehaztapena, zerrendatzea, azalpena, sailkapena, alderaketa...
Edonola ere, definizio guztiak ez dira berdinak izango: kontzeptua abstraktua ala konkretua den;
ikusgarria den ala ikusezina; sumatzen ahal den edo ez; eta abar. Horren arabera, definizioa modu
batera edo bestera konponduko dugu. Bestalde, definizioa bera beste eragiketa batzuen bidez
hedatzen ahal da: alderaketa; kategorizazioa; orokortzea; deskribapena; azalpena; eta abar.

Eranskinak:
Ariketa: 4.20.a ariketa
Ariketa: 4.20.b ariketa
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4.21. Definizioa (III): glosategiak egiteko irizpideak
1. Glosategiaren edukiari buruz
Glosategian zer termino sartu erabakitzeko orduan, hainbat irizpide baliatuko ditugu:
Glosategiaren helburua. Kontzeptu arrotzak argitzea: izendegi bat egitea; definizio kontzeptualak eskaintzea;
entziklopedia edo hiztegi labur bat egitea…
Glosategiaren luze-laburra. Ez da gauza bera glosategiak 200 termino edo 10 termino izatea.
Arloa(k). Komeni da ondo zehaztea zer arlotako terminoak sartu nahi ditugun glosategian: kontzeptu
orokorrak, ekintzak, tresnak, ezaugarriak…
Antolaketa. Pentsatu beharko dugu glosategiak barne-antolaketarik izango duen.
Sarreren edukia. Aurrez erabaki beharra dago sarreretako bakoitzean nolako informazioa emango dugun.
Glosa batek lerro bakarra edo 10 orrialde izan ditzake.
Dokumentazioa. Zer iturri baliatuko dira sarrera edukiz hornitzeko? Iturri horien aipamenik egingo da?
2. Definizioei buruz
Adiera. Lehenbizi, kontzeptua bera mugatu beharko dugu. Horretarako, deskribatzaileak erabiliko ditugu.
Deskribatzaile-lana hitz soil batek egin dezake; baina, batzuetan, azalpen luzeagoak eskainiko dira. Kontzeptu
konplexuen kasuan, deskribatzaile bat baino gehiago balia daitezke. Zenbait kasutan, definizio orokor baten
ondoan, kontzeptuaren kategoriak eta azpikategoriak ere aurkeztu eta azaldu beharko dira.
Ezaugarriak. Kontzeptuaren mugak ezarritakoan, horien ezaugarriak xehakatuko dira. Atal hau argi bereiziko
dugu aurrekotik. Ezaugarriak hautatzeko orduan tentuz jardutea komeni da: adierazgarrienak bilatu behar dira,
betiere glosategiaren helburuaren arabera.
Iruzkina. Sarreraren amaieran, kontzeptuari buruzko iruzkinak eransten ahal dira. Iruzkin horiek lagundu
beharko diote glosategiaren irakurleari argi ikusten kontzeptu horren berezitasuna, garrantzia, konplexutasuna...
3. Estiloari buruz
Glosategiaren zeregina hauxe da: kontzeptuen analisi argia eta zehatza ematea modu laburrean. Horrek esan
nahi du ezin garela galdu hitz-aspertuetan. Tentu handiz hautatu eta antolatu behar dugu informazioa.
Oso zorrotz jokatu behar da hitzak hautatzean. Hitz gutxi, eta horiek, onak. Sinonimoak, antonimoak,
hiperonimoak eta hiponimoak oso lagungarriak izan daitezke; baina baita gure etsai ere. «Adiskidea laguna da»
eta «Laguna adiskidea da» bezalako definizioek ez dute askorik balio.
Argi bereizi definizioaren hiru osagaiak: puntuazio-markak zaindu; paragrafoetan egokiro banatu…
Adibideak ere —adierazgarriak baldin badira— oso lagungarriak izan daitezke.
Ez erabili esaldi konplexuegiak; neurtu erlatibozko perpausen erabilera.

Eranskinak:
Ariketa: 4.21 ariketa
Baliabidea: laburpena
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4.22. Azalpena (I): ezaugarri orokorrak
Azalpena ez da kontaketa hutsa; azalpenak nolabaiteko zerikusia du kontakizunarekin eta
deskribapenarekin, baina azalpena ez da definizio edo deskribapen hutsa. Azalpenak arrazoitzea
hartzen du barne, eta hasieratik amaierara, gaiari buruzko ikuspegia berritzea, aldatzea edo zabaltzea
bilatuko du berariaz. Aldabide hori bost urratseko langintzaren emaitza da:



Helburuak finkatzea. Aztergai dugun kontzeptua, egintza edo gertakaria edozein dela ere,
azalpenak hauxe eskatzen du lehenik eta behin: azalpenaren helburuak zehaztea eta
irakurleari jakinaraztea. Azalpenezkoa beti da komunikazio-estrategia zintzoa, ageri-ageriko
jomuga izango duena.



Informazioa hautatzea. Behin helburuak finkaturik ditugula, informazio-iturrietara
jotzeko unea dator; datu eta ideia adierazgarrienak biltzeko, sailkatzeko eta integratzeko
unea, alegia. Lan hau tentuz egitea komeni da: informazioak adierazgarria behar du izan;
baina baita fidagarria eta orekatua ere.



Bildutako informazioa lantzea. Datuak eta ideiak ez ohi dira bere horretan txertatu
azalpenetan, gordin-gordin. Izan ere, azalpenaren xede nagusia datuen eta ideien
interpretazioa egitea izaten da gehienetan. Hortaz, espero da bildutako datuak eta ideiak
modu koherentean antolatzea, haien artean alderatzea, bistaratzen dituzten ondorioak
azpimarratzea, eta abar. Horrek guztiak datuen analisia eskatzen du, bada.



Informazioa aztertzea. Datuen eta ideien irakurketa xehea egina dugularik, kontzeptuegitura edo sarea eratorri beharra dago. Egitura horri itxuratze logikoa bilatu beharko zaio,
beraz. Horrek hainbat lan hartzea eskatuko du: datuen analisitik eratortzen diren ideia
nagusiak zertzea; haien arteko harremanak argitzea; funtsezko alderdiak nabarmentzea;
azterketa-ildo berriak zirrimarratzea; eta abar.



Ondorioztatzea. Lehenago esan dugunez, azalpen-estrategiaren jomuga nagusia lantzen ari
garen gaiaren inguruko ikuspegia berritzea da. Horrenbestez, azalpen-eragiketaren azken
urratsa egindako analisiaren ondorioak azpimarratzea izango da.

Eranskinak:
Ariketa: 4.22 ariketa
Baliabideak: http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/index.htm

116

Euskal Filologia Saila

________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak
4.23. Azalpena (II): abiapuntua

Oraintsu zirrimarratu dugu azalpenak egin ohi duen ibilbide orokorra. Ikusi dugunez, bide horretan kontuan
hartu beharreko hainbat mugarri izango dira; baita hainbat eginkizun nagusi ere. Hona hemen
garrantzitsuenak:


Azalpenaren tesia zehaztea. Testuaren tesiaren adierazpena idatziaren hasieran kokatuko da
gehienetan, baina ez ezinbestean; edonola ere, funtsezkoa izango da testuaren helburua argitzeko.
Azalpenaren tesia modu askotara ager liteke, betiere oinarrizko irizpide batzuk kontuan izanda: zer
den ustez jendeak gaiari buruz dakiena; zer datu eta arrazoibide diren gure ustez azpimarratu behar
direnak; zein den indartu nahi dugun ikuspegia; eta abar.



Datuen, kontzeptuen eta ideien inguruko xehetasunak agertzea. Ikusitakoaren arabera, datuak,
kontzeptuak eta ideiak dira azalpenaren lehengaiak. Haatik, lehengai horiek tentuz hautatu, antolatu
eta landu behar dira. Lan hau ondo egiteko bi irizpide hartuko ditugu gogoan: aurretik zer esan den
aztertzen ari garen gaiari buruz; eta zein diren horren inguruan nagusitu izan diren ikuspegiak.



Datuak interpretatzea. Azalpena ez da eskuarki mugatzen datuak, kontzeptuak edo ideiak
agertzera. Gehienetan interpretazioren bat ere eskatuko du. Interpretazio horrek, baina, tesiaren
norabide berean joan beharko du, noski. Horrenbestez, datuen irakurketa egitean oso gogoan izan
beharko dugu zer den nabarmendu nahi duguna, betiere konklusio koherente eta egokiak ateratze
aldera.



Tesia berrestea. Azalpenaren jomuga tesia berrestea eta indartzea da, eta, horren bidez, gaiaren
inguruan jendeak izan ohi duen ikuspegia berritzea. Alabaina, irakurleak eta entzuleak ez dituzte beti
guk espero ditugun ondorioak aterako. Beraz, gauzak guztiz zehaztu gabe utzi nahi ez baditugu,
komeniko da tesia indartzeko ahalegin erantsia egitea. Ahalegin hori berbaldiaren amaieran egingo
dugu. Hauek dira helburu horrekin eskuarki erabiltzen diren estrategiak: gure azterbidearen ekarpena
azpimarratzea; tesiaren alderdi sendoak nabarmentzea; erabilitako datuen eta iturrien fidagarritasuna
gogoraraztea; eta abar.



Ondorioak ateratzea. Gehienetan, lantzen ari garen gaia ikuspegi berritik hartzeak baditu
nolabaiteko ondorioak. Horregatik, ez da batere harrigarria izango berbaldiari erabateko itxitura
eman aurretik, aurreikuspenen bat egitea etorkizunerako: zein izan daitezkeen egindako
azterbidearen hutsuneak; zein diren lantzeke gelditu diren alderdiak; zein den gaiak aurrerantzean
hartuko duen noranzkoa; eta abar.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 4.23 gogoeta-fitxa
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4.24. Azalpena (III): antolaketa eta egitura

Ageriko denez, eginkizun konplexua da azalpena. Horrela bada, gaiaren arabera, azalpena garatzeko baliatuko
diren datuen nolakotasunaren arabera, azalpenaren azken jomugaren arabera... modu ezberdinean gauzatuko
da azalpen-eragiketa. Beraz, azalpenezko berbaldiek ez dute beti egitura bera izango. Alabaina, denek
jarraituko diete, gutxi edo asko, hiru ataleko ereduari.

1. Sarrera. Azalpenaren sarreran berbaldiaren ideia nagusia ezagutarazten da; baita azalpenaren beste
alderdi batzuk ere: helburuak, hipotesiak, nola garatuko den gaia, eta abar. Beste eginkizun bat ere
badu berbaldiaren atal honek: irakurlearen edo entzulearen arreta piztea.

2. Gorputza. Berbaldiaren atal honetan azalpenaren muina garatuko da. Atal honek zehatza eta
betea beharko du izan. Atal honetan informazioa argi egituraturik azalduko da. Eskuarki, eredu
hauetakoren bati jarraituko zaio informazio antolatzeko orduan.

- Kronologikoa. Denbora-hurrenkeraren araberakoa da. Gai, gertakari edo eginkizun batek
denboran zehar izandako aurrerabidea azaltzeko egokia.
- Analitikoa. Gai baten hainbat alderdi aztertzen dituena. Alderdi horien arteko loturak
edo balizko harremanak agerian jartzeko egokia.
- Kausa-ondoriozkoa. Gaien alderdi ilunak edo ezezagunak argitzeko egokia; baita kezka
sortzen duten gaiak aztertzeko ere.
- Aurkaritzazkoa. Ikuspegi, ideia, hipotesi edo datu kontrajarriak alderatzeko egokia. Gai
gatazkatsuak lantzeko ere balio dezake.

3. Amaiera. Testuak bete nahi zuen helburuaren azalpena jasoko da berbaldiaren atal honetan.
Horretarako hainbat estrategia balia daitezke: azaldutakoaren puntu nagusiak azpimarratzea; ondorio
batzuk berariaz nabarmentzea; ikuspegi berrituaren gakoak agertzea; proposamenak egitea; eta abar.
Gaia ere zabalik utz liteke irakurleak edo entzuleak bere ondorioak atera ditzan.

Eranskinak:
Baliabideak: txostenak idazteko jarraibideak
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4.25. Azalpena (IV): garapena

A. Sarrerak egiteko aukerak
Sarrera gogorra edo puntu nagusikoa. Zuzenean joaten da harira, inongo bueltarik eman gabe.
Sarrera biguna edo ingurumenekoa. Ez da zuzenean hasten gaiaren muina erakusten. Azalpenari nolabaiteko
testuingurua jartzean datza.
Esaldiko sarrera. Esaldi labur batekin hasten dena, alegia. Laburbiltzen duen ideia argiro azaltzen da.
Aterki-sarrera. Bi edo hiru ideia bilduz sarrera batean ematen den informazioa. Sarrera modu honek ideiak
sinpleki agertzeko aukera ematen du, bat baino gehiago sartzen direlako. Bata bestearekin lotzeko modua egiten
du. Ondo eginez gero, sarrera eraginkorra da.
Galdera-sarrera. Lehendabiziko esaldia galdera eginez botatzen zaio entzuleari. Tentu handiz eginez gero,
arreta pizteko tresna ezin hobea da, eta garbi adierazten du albistearen hasieratik zertaz arituko den sarreraemailea.
Adierazpen-sarrera. Beste norbaiten hitzak hartzen ditu ahotan. Sarrera molde honetan adierazpenak egiten
dituenaren kargua eta ideia azaltzen dira lehenbizi, eta, ondoren, esandakoaren zain geratzen da entzulea. Sarrera
sinplea eta eraginkorra izaten da eskuarki, adierazpenak ongi aukeratzen direnean, behintzat.
Umorezko sarrera. Umorea erabiltzen da irakurlearen edo entzulearen arreta pizteko. Aurpegi onarekin egitea
komeni da, inor ez dadin erasota sentitu. Naturaltasun handia eskatzen du.
B. Azalpenaren gorputza garatzeko irizpideak
- Berbaldia, bi edo hiru urratsetan antolatu. Tartean, “atsedenak” edo “geldialdiak” egin.
- Lehen urratsean, ikuspegi orokorra eman daiteke. Bigarren urratsean, xehetasun azpimarragarrienak erantsiko
genituzke. Hirugarren urratsean, datu bitxiak, ideia zailenak, kontzeptu berriak… argitu ohi dira.
- Azalpenaren atal guztiek ondo harilduta joan beharko dute.
C. Azalpena ixteko aukerak
- Pisuzko informazioa gehitzea, azalpenaren edukiari indarra emateko.
- Gaiak edo gertakariak izan d(it)zakeen ondorioa(k) mahaigaineratzea.
- Laburbilketa bat egitea, puntu nagusiak azpimarratuz.
- Kontraesandun informazioak edo iritziak aipatu.
- Gaiarekin zerikusia duen informazio erabilgarria erantsi.
- Iruzkin pertsonalen bat egin (betiere, argi utzita norberaren ekarpena dela).

Eranskinak:
Ariketa: 4.25 ariketa
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4.26. Azalpena (V): gidalerro nagusiak-1
1. Komunikazio-xedeari buruzko hainbat galdera
• Zein da neure azalpenaren helburua?
• Zer eskatu dizute egiteko? Zer espero da zuk egitea? Zer egin nahi duzu?
• Zer da funtsean argitu, aztertu edo eztabaidatu behar duzuna?
• Nolako ezagutzak eta iritziak izango ote ditu solaskideak gaiari buruz?
• Gaiari buruzko nolako irudia eratzea nahi dut?
2. Gaiari buruzko hainbat galdera
• Zein da gaiaren mamia?
• Zein dira gai hau jorratzean gogoan izan beharreko funtsezko datu eta ideiak?
• Zein dira aurrekariak? Zer esan dute beste batzuek? Noiz? Non?
• Zein da indartu nahi dudan ikuspuntua? Zergatik?
3. Edukiari buruzko hainbat galdera
• Ageri-agerian utziko dut neure asmoa testuan ala esan gabe utziko dut?
• Gaiaren zein alderdi jorratuko dituzu modu esplizituan eta zein jorratu nahi dituzu modu
inplizituan?
• Gaiaren inguruan sortzen diren galderez eta eztabaidez jardungo dut?
• Dauden zalantzak agertuko ditut?
• Datuak baliatuko ditut? Adibideak txertatuko ditut? Arrazoitzea erabiliko dut?
• Aipuak egingo ditut ala jasotako informazioa neure erara berreraikiko dut?
• Informazio-iturriak aitortuko ditut? Zein? Nola?
• Nola itxiko dut azalpena? Zein izango da ondorio orokorra? Irekia ala itxia izango da?
• Zer da, inolaz ere, testuan jaso nahi ez dudana?
4. Izenburuari buruzko hainbat galdera
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Nolakoa da, funtsean, egin nahi duzun testua: azalpenezkoa, argudiozkoa, berriemailea…?



Zer jaso nahi duzu izenburuan: testuaren gaia, xede komunikatiboa, kontzeptu jakin bat…?



Izenburua, sintetikoa ala hedatua izango da?



Zein dira izenburuak jaso behar dituen gako-hitzak?



Nolako izenburua nahi duzu: azalpenezkoa, iradokitzailea, arreta pizten duena,
deskribatzailea…?



Galdera moduan jasoko duzu? Azalpenezko enuntziatu baten bidez? Izenburu nonimala ala
nominalizatua erabiliko duzu?



Izenburua bera, aurrerago baliatuko dut (komentatuko, aztertuko, azalduko, osatuko…)
testuaren gorputzean?



Izenburu orokorraz gain, azpitituluak edo atalez ataleko tituluak egongo dira? Izenburu horiek
guztiek batasun formala izango dute? Nolakoa?
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4.26. Azalpena (V): gidalerro nagusiak-2
5. Testuaren egiturari buruzko hainbat galdera


Dokumentu formal eta normalizatu bat egin behar baduzu, zein dira hark bete behar dituen
irizpideak?



Normalizatua ez bada, zer osagai izango ditu (azala, laburpena, sarrera, azpiatalak, amaiera,
eranskinak, grafikoak, irudiak, taulak…)? Zer irizpide baliatuko dituzu horiek guztiak testuan
integratzeko?



Zein izango da testuaren funtsezko osagaia: gaiaren ikusmira orokor bat; gaiaren alderdi baten
inguruko eztabaida; alderaketa-eragiketak; diagnosia eta ebaluazioa; zerbait agerian uztea; azterketa
kritiko bat? Besterik?



Zein izango dira testuaren gorputzaren ardatz eta gune nagusiak? Zenbat multzotan antolatu nahi
duzu informazioa? Zein funtzio eta autonomia-maila izango ditu multzo bakoitzak testuaren garapen
orokorrean?



Zein da irakurlearen buruan eraiki nahi dugun kontzeptu-mapa? Kontzeptu horien artean nolako
harremanak bistaratu nahi ditugu?



Nolako irakurketa sustatu nahi dugu? Irakurketa orokorra erraztu nahi dugu? Irakurketa xehea
sustatu nahi dugu? Irakurbide bat baino gehiago bultzatu nahi ditugu?



Gaiari buruz emango ditugun xehetasunak kanpoko erreferentzietan ainguratuko ditugu
(irakurlearen balizko esperientzia, gizartean dauden kezkak, aurretik egondako eztabaidaren bat,
lehenago argitaratutako lan bat…)?



Testu analitiko bat eskaini nahi dugu? Alegia, tesia oso agerikoa duena, funtsezko ideiak
nabarmenduta izango dituena, lotura agerikoak egingo dituena azaldutako ideien eta lortu nahi den
helburuaren arabera…?



Testu sintetiko bat eskaini nahi dugu? Alegia, irakurlea pentsatzera bultzatuko duena, hainbat ideia,
argibide eta ohar emango dituena, baina azken hitza irakurleari utziko diona? Irekia izango da?



Zein izango da garatuko dudan argumentua? Nola ziurtatuko dut ideien arteko jarraitutasuna?
Nolako lotura logikoak bilatuko ditut ideien artean? Nola bideratuko dut irakurlearen arreta?

6. Estrategia diskurtsiboei buruzko hainbat galdera


Neure esperientzia pertsonala baliatuko dut azalpenari euskarri emateko?



Gertakariren bat baliatuko dut gaia jorratzeko?



Kontzepturen bat definitu, argitu, zehaztu beharko dut?



Egoera, pertsona, animalia, landare, leku, objektu, jokabide edo kontzeptu bat xehe ezaugarritu
beharko dut?



Ideiaren baten edo gertakariren baten interpretazioa(k) txertatuko d(it)ut testuan?



Iritziren bat jorratuko dut? Iritzi horren aldeko/kontrako argudiorik emango al dut?



Proposamenik, aholkurik, gomendiorik, iradokizunik… egin nahi dut?



Kritikaren bat txertatu nahi dut? Nolakoa? Zergatik?

Eranskinak:
Baliabideak: laburpena
Baliabideak: hizkuntza-baliabideak
Baliabideak: eskema
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4.27. Argudioa (I): ezaugarri orokorrak

Zalantzarik gabe, argudioa da diskurtso-eragiketarik konplexu eta zailena. Argudioak beste
eragiketa guztiak baliatzen ditu; hau da, kontakizuna, deskribapena, azalpena, eta abar.
Baina, horiei guztiei hiru estrategia gaineratzen dizkie: frogantza, pertsuasioa eta kritika.

o Frogantza datu bat, hipotesi bat, ideia bat… balioztatzeko ekintza da; izan ere, haren
sendotasuna aztertzea du helburu. Horretarako arrazoi logikoak zein enpirikoak
baliatuko ditu. Azken batean argudioan erabiliko diren arrazoien indarra sendotzeko
balio du.
o Pertsuasioak norbait geure tesiaren alde jartzea bilatzen du. Ideia, ikuspegi edo iritzi
baten alde edo kontra egitea eskatzen du, beraz. Solaskidearen ikuspegiaren analisitik
abiatzen da, eta haren (aurre)iritziak aldatzea bilatzen du.
o Kritika, azkenik, beste baten tesiaren kontra egitean datza. Izan ere, kritikaren bidez
beste norbaiten argudioak, arrazoibideak eta ikuspegiak baliogabetzea bilatzen da.

Hiru eragiketa horiek gainezarrita aurkituko ditugu argudio askotan. Baina, baita
kontakizunetan, deskribapenetan edo azalpenetan ere, bigarren mailako osagai gisa.

Eranskinak:
Ariketa: 4.27.a ariketa
Ariketa: 4.27.b ariketa
Baliabideak: http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/es/user/anon/page/materialdidacticodetalle?gid=25
254
Baliabideak: http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/index.htm
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4.28. Argudioa (II): argudioaren osagaiak

I. Tesia. Hauxe da gogoetaren ardatza: argudiatzearen sorburua, baliabidea eta helmuga; frogatu nahi duguna, alegia.
Argudio tekniko-zientifikoetan hasiera-hasieran aitortzen da, eta testuan barrena, landu eta mamitu egiten da. Beste
argudio batzuetan, isilpean gordeko da testuaren amaierara arte.
II. Hipotesiak. Argudioa beti oinarritzen da probabilitateetan; alegia, beti izango da ausazkoa. Izan ere, horregatik ditu
hipotesiak abiapuntu. Tesi baten atzean beti izango da premisa multzo bat. Argudioaren estrategia diseinatzeko aurrekari
funtsezkoa da aurrekari horiek aztertzea. Argudio zientifikoaren kasuan ezinbestekoa da hipotesi horiek ageri-agerian
uztea. Hipotesi horiek eraikitzeko hainbat abiapuntu balia daitezke:
o

Egiak. Zalantza gabeko gertakariak; aurreko ikerketek edo esperientziak berak agerian utzi dituenak:
emakumeak eta gizonak goi-muga fisiko ezberdina dute; kirola zibilizazioaren adierazle bat da; gizakiaren
garapenak etapa jakin batzuk igaroko ditu bere bizitzan; eta abar.

o

Egitateak. Zientifikoki erabat frogatuta egon ez arren, inork (edo inork gutxik) zalantzan jartzen dituenak:
kirola ona da; lehia pizgarria da; gizakiak beti ahalegindu behar du bere buruari gehiago eskatzen; eta abar.

o

Usteak. Geure asmo eta desirekin dute zerikusia: gizakiaren goi-muga fisikora heldu gabe dago; kirolariek
osasun hobea dute; gizon gihartsuak ederragoak dira; futbola kirol erregea da; pilota-jokoak euskalduntasunaren
berariazko adierazleak dira; eta abar.

o

Baloreak. Abstraktuak dira: osasuna, ongizatea, aurrerapen zientifiko eta soziala, elkartasuna, espiritu olinpikoa,
talde-sena, atxikimendua, motibazioa…

o

Hierarkiak. Adibidez: zientzia sena baino fidagarriagoa da; gizakia animalien gainetik dago (eta, beraz, zenbait
jokotan kezka moralik gabe erabil ditzake); ikuskizuna osasunaren gainetik jar daiteke; garrantzitsuena ez da
irabaztea, parte hartzea baizik (???); eta abar.

o

Lehentasunak: garaipena; arrakasta; iraunkortasuna; hobekuntza; handinahia; norgehiagoka; enpirikotasuna;...

III. Argudioak. Aurrekarietan oinarrituta, argudio batzuk eraikiko ditugu tesia indartzeko:
o

Adibidegintza. Ondo hautatutako adibideek nabarmen indartu dezakete argudio bat.

o

Testigantzak. Kasu honetan, ospe edo aitortza berezia duten pertsonen iritziak edo lanak baliatuko dira.
Zenbaitetan, aipu gisa txertatzen da argudioan; beste batzuetan, zeharbidez baliatzen da. Azken erabilera
hori zalantzazkoa izan daiteke: plagioaren mugan egon daiteke eta.

o

Iritzi orokorra. Argudiatze gehienetan baliatzen dira gizartean hedatuak dauden iritzi orokorrak. Iritzi hori
bakarra izan daiteke edo askotarikoa. Baina, edozein kasutan, joko handia ematen du argudio bat
eraikitzeko.

o

Hobakuntza. Eragiketa honen bidez, aztertzen dugu zein den irizpide emankorrena, aberatsena, joriena,
eta abar; ustez, emaitza hobeak ematen dituena. Adibidea: Zeinek ematen du emaitza hobea: karbohidratoetan
aberatsa den dietak ala proteinetan aberatsa denak?

o

Arrazoitzea. Eragiketa honen bidez, zerbaiten kausak aztertzen ditugu. Hau da saiakera teknikozientifikoan maizenik erabiliko den frogabidea.:

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 4.28 gogoeta-fitxa
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4.29. Argudioa (III): argudio-testuaren egitura

A. Sarrera. Sarreran hiru lan egin beharko ditugu.
o

Xedearen aurkezpena. Testu guztiek dute beren testuingurua eta, beraz, hartan kokatu beharra dago
xedea. Garrantzitsua da, gaiari heldu baino lehen, aurrekari guztiak argitzea. Irakurketa erraztuko dugu, eta,
bestalde, tesia zertan oinarritzen den ikusarazten lagunduko dugu.

o

Arazoaren azalpena. Tesiaren muinean dagoen gaia zein den ere argitu beharko dugu lehenbailehen.
Gakoa zein den, alegia: zerk kezkatzen gaituen, zergatik erabaki dugun arazoari heltzea, zeri bilatu nahi
zaion konponbidea… Atal honetan gure tesia (eta, beharbada, hipotesiak ere) mahaigaineratuko ditugu.
Komeni da arazoaren garrantzia, nolabait, azpimarratzea; betiere kontu hau begien bistakoa ez denean,
noski.

o

Garapen-plana. Atal honetan, gure argudioaren estrategia zein izango den aurreratuko dugu. Gogoratu
behar dugu argudio baten kasuan, «abiapuntua» testuaren amaierarako gorde ditugun ondorioek ematen
digutela; beraz, bertsolariek egiten duten moduan, komeniko da, ezer baino lehen, ondorio horiek argi
izatea. Ez da komeni, hala ere, ondorio guztiak aurretik azaltzea irakurleari: batetik, nahasgarri gerta
dakioke; bestetik, aurreiritziak tarteko, gure argudioa aztertu gabe aurrera egitea erabaki dezake.

B. Garapena. Testuaren atal honetan garatuko dugu argudioa bera.
o

Argudiatze-estrategia. Hainbat aukera balia daitezke argudioa bera eraikitzeko. Baina, betiere, honako osagai

hauek behar ditu barne hartu: tesiaren azalpen xehakatua, hipotesien azterketa, iritzi-alderaketa eta frogantza.
o

Eskema klasikoen artean bi nabarmendu daitezke:
Tesia-antitesia-sintesia
Hipotesia-frogantza-tesia

o

Informazioaren antolaketa. Edozein kasutan, ez da komeni edukia gehiegi sakabanatzea. Ardatzak zenbat eta

argiagoak izan, orduan eta gardenagoa izango da gure pentsamendu logikoa, eta, beraz, eraginkorragoa argudioa.
C. Ebazpena. Testuaren atal honetan ondorioetara joko dugu.

o

Balioespena. Sarreran pausatutako arazoari irtenbidea eman behar zaio. Horretarako, helburuak eta
ondorioak ondo uztartuko ditugu; betiere gehiegizko errepikapena saihestu egin behar da, astuna izan
daitekeelako. Bestalde, ondorioak bere hartan aipatu behar dira: arindu edo leundu gabe.

o

Polemika. Testuaren atal honetan, eztabaidarako gai berriak proposa daitezke. Hala ere, argia behar du
izan gai berriek landutakoekin duten loturak.

o

Epilogoa. Bukaera adierazgarria eman behar zaio testuari. Hitz gutxitan argudio osoa laburbilduko duen
esaldi edo pasarte baten bidez; hori bai, autolaudorioa edo gehiegizko «propaganda» egin gabe.

Eranskinak:
Ariketa: 4.29. ariketa
Baliabidea: laburpena
Baliabidea: eskema
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4.30. Lan monografikoak egiteko jarraibideak (I)
1. AZALA. Dokumentua formalek zein eskuorriek, liburuek, aldizkariek, eta abarrek azala izan ohi dute.
- Azalak zeregin hauek ditu:


Dokumentua babesten du.



Dokumentuari nortasuna ematen dio.



Idazlearen eta erakundearen irudi profesionala indartzen du.

- Azalak honako hauek jasoko ditu:


Egitasmoaren, deialdiaren edo dokumentuaren izenburua.



Dokumentuaren identifikazioa (egileak, logoak, koloreak…).

- Izenburuak informatiboa eta garbia behar du izan:


Ahalik eta hitz gutxien erabili behar ditugu.



Hala ere, hitz bakarreko edo bi hitzeko izenburuak baztertu behar dira, edukiaren berri nekez ematen
dutelako.



Izenburuak azpititulua eraman dezake. Kasu horretan, izenburuak informazio orokorra jaso beharko
luke eta gaian kokatu beharko gintuzke; azpitituluak zehatzagora jo beharko du.

- Dokumentuaren identifikazioak datuok jasoko ditu: a) idazkia non eta noiz egin den; b) egilearen datuak; c)
kasu batzuetan, hartzailearen datuak.
2. LABURPENA. Zenbait dokumentutan, txostenetan, esate baterako, komenigarria izaten da lanaren laburpen bat
egitea hasieran. Batzuek sarrerarekin nahasten dute, baina ez da gauza bera. Laburpena dokumentuaren bertsio laburtua
da.
- Haren helburua da irakurlea, begirada soil batez eta denborarik galdu gabe, idazkiaren eduki osoaz jabetzea.
- Edukiari begira, dokumentuaren punturik garrantzitsuenak aipatu beharko ditu: helburua, emaitzak,
ondorioak, iruzkinak…
- Estiloari dagokionez, ahalik eta laburrena izan behar du. Alde batera utzi behar ditu «hitz egiten du» edo
«deskribatzen du» bezalako sarrerak. Adituak ez direnek ulertzeko moduko hizkuntza erabiltzea komeni da.
3. HITZAURREA, EGILEEN SARRERA, ESKER ONAK
- Hitzaurrea. Bertan azalduko da zertarako egin den lana, nola uztartzen den beste lan edo jarduera batzuekin,
nolako apustua egin den lan horrekin…
- Egileen sarrera. Eskuarki teknikoagoa da. Lanaren edukiaren nondik norakoak azaltzen ditu: metodologia,
atalak, ezaugarriak…
- Esker onak. Horrelakorik egitekotan, labur-laburra behar du izan zati honek. Han, eskerrak ematen ahal
zaizkie lana bultzatu dutenei, babesleei, iradokizunak egin dituztenei, lankide izan direnei…
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4.31. Lan monografikoak egiteko jarraibideak (II)
5. DOKUMENTUAREN GORPUTZA. Edozein testuk, txikia nahiz handia izan, barneko egitura jakin bat dauka. Hori bai,
antolaketa hori sinpleagoa edo konplexuagoa izan daiteke, dokumentu motaren arabera.
- Antolaketa hori «ikustekoa» bada, (izenburua, azpiizenburuak, paragrafoak, ideien zerrendak…), irakurleak begi-kolpe batez
ikusiko du zein den testuaren mezua, eta erraz eta denbora galdu gabe aukeratu ahal izango du interesatzen zaiona.
- Zenbat eta luzeagoa eta zailagoa izan testu bat, orduan eta zehatzagoa izan behar du haren egiturak, irakurlea galduko ez
bada. Oro har, paragrafotan zatituko da maila jasoko dokumentuen gorputza.
- Paragrafoka idazten dugunean, irakurleari lana arinduko diogu; izan ere, paragrafoka errazago da:


gai konplexuak erraz barneratzea;



idazkiaren egitura orokorrari berehala antzematea;



paragrafo bakoitzean garatuko dugun ideia nagusia segituan jasotzea;



testua irakurtzeko erritmoa aukeratzea (gainetik begiratu, informazio zehatza azkar aurkitu, datu jakin bat
kontsultatu…)

- Testuak paragrafotan banatzen ditugunean, ideiak modu ordenatu eta logikoan aurkezten ditugu. Egitura antolatzaile
eraginkorra dugu esku artean.
- Testuan zehar informazioak izango duen progresioa kontrolatzen dugu uneoro, eta egokia ez bada, aldatzen.
- Paragrafoak egitura hau izaten du:



Aurkezpena: ideia nagusia hasieran agertzen da, eta paragrafoaren edukia laburtzen du.
Garapena: ideia nagusi hori hainbat esalditan garatzen da paragrafoan; esaldi horiek, neurri handi batean,
paragrafoaren mamia osatzen dute.



Ondorioa: paragrafoaren azken esaldia da, dena biribiltzen duena.

- Zerrendari sarrera ematen dion esaldiak bi puntu eraman ohi ditu amaieran, nahiz eta beste puntuazio-marka batzuk ere
onargarriak diren.


Zerrendako elementuen hasierako letra larriz idatziko dugu, eta amaieran puntu bana jarriko, baina hitz soilak baldin
badira, ez da beharrezkoa bukaerako puntu hori.
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4.32. Lan monografikoak egiteko jarraibideak (III)
6. ADIERAZPENAREN ESTILOA. Hizkuntzaren aldetik honelako testuek hiru ezaugarri orokor zainduko dituzte: zuzentasuna,
argitasuna eta egokitasuna.
- Azalpenaren estiloa hartzailearen ezaugarriei egokitu behar zaio.


Azalpen testuaren ekoizleak hartzailearen balorazioa egiten du zenbait faktore kontuan hartuz (adina, ikasketamaila, noraino ezagutzen duen gaia...).



Hartzailearen arabera, beraz, informazioa hautatu eta era batera edo bestera azalduko du (termino teknikoak edo
ez hain teknikoak erabiliz, zenbait kontzeptu argituz edo adibideen bidez azalduz, egin ditzakeen inferentziak
aurrikusiz...).

- Ideia nagusiek (azalpenaren muina eratzen duten argumentuek) garapen egokia eta nahikoa behar dute izan.


Testu atal bereizietan garatu beharko dira.



Testu atal horiek paragrafoen bitartez egituratuko ditugu.



Paragrafo bakoitzak ideia nagusiaren azalpenerako funtsezkoa den informazio, gogoeta edo arrazoi bakarra jaso
behar du.



Gaiari atxikitako gako-hitzak modu neurtuan erabiliko dira.



Paragrafoen andanak azalpen-estrategia argi bat erakutsiko du.

- Azalpenak progresio egokia izan behar du.


Testuak informazio berria eman behar du, etengabe testuaren batasuna mantenduz eta, aldi berean, gaiari lotuz.



Informazio-atal horien arteko lotura ere nolabait nabarmendu beharko du: kohesio-mekanismoen bidez, testuantolatzaileen bidez, eta abarren bidez.

- Azalpen-testuetan oso ohikoa da dokumentazio-iturrien edo beste pertsona batzuen lanen edo iritzien aipamenak
jasotzea. Horrenbestez, testuan barrena txandakatuz joango dira zehar-estiloko eta estilo zuzeneko adierazpenak.
- Aldarrikatu nahi den ikuspegia zein den argitzeko datu deigarrienak, kasurik adierazgarrienak eta ikuspegi
esanguratsuenak nabarmendu beharko dira. Horretarako, birformulazio-, adibidegintza-, zehaztapen- eta justifikazioeragiketak baliatuko ditugu.
- Azalpenak lexikoan du euskarri nagusietako bat. Kontzeptu bat, ideia bat, gertakari bat… aztertzeko, funtsezkoa
da hitz egoki eta zehatzak baliatzea. Gainera, gaiari atxikitako hitz horiek unibertso logiko eta koherentea behar dute
osatu; kontzeptu-mapa baten testu-irudia behar dute mamitu.
- Azalpen-testuetan ohikoak dira ideia abstraktuak, korapilatsuak, argitzen zailak… Ideien mataza hori askatu eta ongi
antolatutako amaraun batean hariltzeko, hainbat eragiketa egin beharko ditugu. Konplexutasun horri erantzuteko modu bat
hauxe izan liteke: joskera molde sofistikatuak erabiltzea. Haatik, jokabide horrek ilundu egin dezake azalpena. Egun beste
estrategia bat baliatzen da: esaldi laburrak eta zehatzak egiten saiatzea; eta esaldi-katearen joskera zaintzea, batez ere testuantolatzaileak erabilita.

Eranskinak:
Baliabidea: http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/
Baliabidea: http://serviciosva.itesm.mx/cvr/cvr.htm
Baliabidea: http://mutis2.upf.es/cr/
Baliabidea: http://www2.uah.es/jmc/
Baliabidea: http://owl.english.purdue.edu/workshops/pp/index.html
Baliabidea: http://www.ehu.es/euskalosasuna/irakurgaiak/zientziaz.pdf
Ariketa: http://www.ehu.es/euskalosasuna/Zabalkundea/nagusia.htm
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5. Bitartekaritzarako estrategiak:
Itzulpengintzaren oinarriak
Egilea: Izaskun Aldezabal

ATARIKOA
PREST eskuliburuaren atal honetan itzulpenak egiteko gaitasunez eta horietara heltzeko eskuratu
beharreko trebetasun nahiz egin beharreko jarduerez arituko gara.
Testu bat idatzi behar dugunean, askotan beste hizkuntzetako iturriak moldatu, geurera ekarri behar
izaten ditugu, eta, ondorioz, testu propioa sortu ez ezik itzulpen-lanetan jardun ere behar izaten
dugu; hots, bitartekaritza-lana egin behar dugu. Horrenbestez, itzulpen-prozesuaren nondik
norakoak ezinbestean ezagutu behar ditugu.
Itzulpen-prozesua zertan datzan azaltzerakoan, maiz hitzen edo esaldien arteko baliokidetzaz mintzo
zaigu. Baina kontua askozaz ere konplexuagoa da, itzultzea berez testu-mailako eragiketa bat baita,
hitzaren, esaldiaren eta batzuetan paragrafoaren mugak gainditurik.
Itzulpen-prozesuan sorburu-testua (ST) eta xede-testua (XT) bereizten dira, eta horrekin batera sorburuhizkuntza (SH) eta xede-hizkuntza (XH). Testu horiek orotariko hizkuntzetan idatzita egon daitezke.
Beraz, dena delako hizkuntzaren nahikoa ezagutza izatea nahitaezko premisa da itzulpen-lanak
gutxieneko kalitatea izateko. Hemen proposatuko diren jarduerek eta ariketek bi hizkuntza izango
dituzte langai batez ere, eta norabide batean: gaztelaniatik (sorburu-hizkuntza) euskarara (xedehizkuntza). Izan ere, problematika hizkuntza guztietan orokorra izan arren, estrategiak eta
irtenbideak hizkuntzatik hizkuntzara aldatu egin daitezke.
Bestetik, unibertsitate-eremuari lotuta, orotariko testuak izango ditu itzultzeko, eta testu horien
ezaugarriak askotarikoak izango dira. Kontuan izan behar da, gainera, zenbaitetan sorburu-testua
bera itzulpena izan daitekeela eta, ondorioz, mezua bera aldatuta egon daitekeela, neurri batean edo
bestean. Horrek zailtasunak gehitzen dizkio itzultzaileari, eta baldintza guztietan estrategia egokiak
baliatzen jakin beharko du. Horrela izanik, itzulpengintzaz ari garela, itzulpen-prozesu, -metodo, estrategia eta -tekniken azterketari jarriko diegu arreta, eta ez hainbeste testu generoen sailkapenari
eta horien ezaugarriei edo baliabide linguistikoen azterketari (beste moduluetako langaiak izaki),
Horretaz arituko gara, bada, modulu honetan. Hasteko, itzulpena zer den ikusiko dugu, eta itzulpen
motak zehaztuko ditugu, mota bakoitzerako erabili ohi diren irizpideak aipatuz. Ondoren, itzulpenlanaren prozesu eta metodoak azalduko ditugu eta itzulpen-estrategia zein tekniketan sakonduko
dugu. Hainbat itzulpen mota eta modalitate ere izango ditugu aztergai. Bukatze aldera, kalitatea
bermatzeko irizpideak laburki azalduko ditugu, eta, amaitzeko, unibertsitateko ikasleak itzulpen on
bat egiteko izan beharko lukeen soslaiaz arituko gara.
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MODULUKO FITXEN ZERRENDA

5.1. Itzulpena: zer da?
5.2. Itzulpen motak eta modalitateak
5.3. Itzulpen-lanaren prozesua eta metodoak
5.4. Itzulpen-lanerako estrategiak eta teknikak
5.5. Itzulpen motaren eta modalitatearen araberako eskakizunak
5.6. Itzulpenaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak
5.7. Itzultzaile trebearen soslaia

UPV/EHU

133

PREST_______________________________________________________________

134

Euskal Filologia Saila

________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak
5.1. Itzulpena: zer da?

Itzulpengintza —hots, itzulpen-jarduera— hizkuntzen ordezpen gisa ikusi izan da maiz. Gaur egun
oso ohikoa da gizarte elebidun batean bizitzea eta hizkuntzetako bat egoera diglosikoan egotea.
Hala, gailentzen den hizkuntzako testuak ekoizten dira, eta, ondoren, egoera diglosikoan dagoen
hizkuntzara pasatzen dira, soil-soilik legeak edo merkatuak hala agintzen duelako. Eskuarki,
konpromiso hutsez egindako lan horien emaitza ez da oso ona izaten, berkodifikaziora mugatzen
delako. Ez da testua itzultzen: testu baten hitzak beste hitz batzuekin ordezten dira, besterik gabe.
Itzulpengintza, ordea, oso jarduera konplexua da. Bi hizkuntzen gaineko ezagutza jartzen du jokoan;
areago, prozesu sofistikatu bat da; hitzez hitzeko kode-aldaketa baino ahalegin handiagoa eskatzen
du:
a) Itzultzea komunikatzea da lehenik eta behin.
Itzultzailearen zeregina ez da beti berbera. Batzuetan, legezko irizpide formalak betetzeko egiten
du lan; beste batzuetan, mezuaren hedapena laguntzea izango du jomuga; beste batzuetan, bi
hizkuntzen arteko uztarria izango da; beste batzuetan, bitartekari sozial edo kulturala izango da,
eta abar. Adibidez:
Euskarazko materialgintza mugatua izanik, irakasleek eta espezialistek dokumentu asko euskaratu ohi dituzte
ikasturtean zehar. Baina:
Zergatik egiten dute lan hau? Haurrek gaztelaniaz ez dakitelako? Haurrentzat euskara erosoagoa delako?
Haurren euskarazko ezagutza indartzeko? Euskarak bizi duen diglosia eta gutxitasuna gainditzeko? Xedetaldearen euskara-maila hartuko da kontuan? Moldaketak egingo zaizkio testuari? Alderdi pedagogikotik ere
ukitu bat egin ahal izango zaio? Edukiak, gaiak, adibideak… moldatu ahal izango dira euskal kultura eta
unibertsoa gogoan izanda? Testua bi hizkuntzatan aurkeztuko da ala bakarrean? Osagai linguistikoak ez ezik,
osagai formalak ere hartuko dira kontuan (formatuak, osagai testualen antolaketa, eta abar)?

b) Itzulpena ez da hizkuntzen arteko eragiketa bat, testuen artekoa baizik.
Itzultzaileak bere buruari egin behar dion galdera ez da «zer hitzekin ordeztuko dut hau xedehizkuntzan?», baizik eta «nola egiten da hau, zer baliabiderekin, jatorrizko eta xedehizkuntzetan?». Adibidez:
Ez da berdin itzultzen gutun bat, lege bat, ipuin bat, matematikako ariketa bat, testu zientifiko bat… Itzulpenlanaren lehentasunak eta hizkuntza-eskakizunak ezberdinak izango dira kasu bakoitzean.

c) Itzulpengintza buru- eta gizarte-prozesua da.
Itzultzaileak STren egilearen eta itzulpenaren zeregin nahiz xedeak zehaztu behar ditu; jatorrizko
testuaren testuingurua, zentzua eta mezua egoki interpretatu; mezua eta zentzua beste hizkuntza
baten baliabideen bitartez berreraiki; bi hizkuntzen gizarte- eta kultura-munduak bateratu; eta
abar.
Azken batean, gizarte-testuinguru jakin batean kokatuta dagoen testu baten birformulazioa egin
behar du helburu komunikatzaile eta interpretatzailearekin. Itzulpen on bat lortzeko horiek guztiek
duten garrantzia hainbat eta hainbat autoreren obretan islatzen da (Nida, 1964; Nida & Taber, 1969;
Margot, 1979; Velmeer, 1984; Toury, 1980; Nord, 1980; Holz Mantari, 1984; Hewson eta Martín,
1991).
Hori dena lortzeko, ondorengo ataletan aztertuko ditugun prozesu, metodo, estrategia eta teknikak
sartzen dira jokoan.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 5.1 gogoeta-fitxa
Erreferentzia: ECO, U. «Decir casi lo mismo» in El País (2008/03/02)
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5.2. Itzulpen motak

Itzulpen motak bereizteko bi parametro nagusi hartu ohi dira kontuan:
1- Sorburuko testuaren tipologia
2- Xede-testuaren (itzulpenaren) diskurtso moldea
Horietan oinarrituta, itzulpen motak eta itzulpen modalitateak bereizten dira (Hurtado Albir, 1996c).
Tipologiaren araberako itzulpen motak honako hauek dira:
- itzulpen literarioa
- itzulpen tekniko eta zientifikoa
- itzulpen juridikoa
- ikus-entzunezkoa
Eta mota horiek identifikatzeko irizpide nagusiak hauexek dira:
- alor tematikoa
- testuaren funtzio nagusia (informatzailea, argudiozkoa, jarraibidezkoak…)
Diskurtso moldeak hauexek dira:
- Idatzia
- Ahozkoa
- Ikus-entzunezkoa
Itzulpen modalitatea zehazterakoan, STren diskurtso moldea eta XTrena konparatzen dira. Horrela,
hiru itzulpen modalitate bereizten dira:
- Sinplea: STren eta XTren diskurtso moldea bera da.
- Konplexua: STren eta XTren diskurtso moldeetan aldaketaren bat dago.
- Menderatua: STn bertan molde bat baino gehiago erabiltzen dira.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 5.2 gogoeta-fitxa
Ariketa: 5.2 ariketa
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5.3. Itzulpen-lanaren prozesua eta metodoak
Itzulpena egiteak buru-prozesu konplexua eskatzen du: STren esanahia ulertu egin behar da lehenik,
eta ondoren XHko baliabideekin birformulatu. Aski onartuta dago tartean beste pauso bat ere badela:
ez-hitzezkoa. Pauso horretan, adierazpen semantikoa egiten da, eta itzultzaileak bere oroimena,
ezagutza linguistikoa eta estralinguistikoa erabiltzen ditu.
Prozesu horretarako metodo bati jarraitu behar zaio.
Metodoen artean hauek ditugu:
-

Metodo interpretatzaile-komunikatiboa: esanahia itzultzen da.

-

Metodo literala: transkodifikazio linguistikoa egiten da (hitzez hitz, sitagmaz sintagma,
morfemaz morfema…).

-

Metodo askea: kategoria semiotiko edo komunikatiboa aldatzen da. Hots, kultura jakin
bateko balioak kontuan izanda, aldaketak egiten dira.

-

Metodo filologikoa: itzulpen kritikoak eta eruditoak egiten dira.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 5.3 gogoetarako fitxa
Erreferentzia: http://www.ehu.es/euklides
Ariketa: 5.3 ariketa
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5.4. Itzulpen-lanerako estrategiak eta teknikak

Behin metodoa zedarrituta, itzulpen-prozesuan ager litezkeen arazo edo hutsuneei irtenbidea
bilatzeko itzulpen-estrategiak eta teknikak behar dira.
Estrategia hausnartzean eta ondoren erabakiak hartzean datza. Hauexek dira egin beharrekoak:
-

Testuaren xedeari eta gaiari antzeman.
Zergatik kontatzen du hau? Zergatik ematen du informazio hau? Nori zuzentzen zaio?
Zertarako? Nola egin dezakezu gauza bera XHn? Ezagutzen duzu eredurik? Testua hitzez
hitz itzuli beharko duzu ala moldatzeko aukera izan dezakezu? Zilegi izan daiteke zenbait
adierazpide aldatzea edo ezkutatzea?...

-

Itzulpen-lana planifikatu eta antolatu.
Zenbat atal ditu testuak? Zenbat urratsetan garatzen du gaia? Zein dira lehen mailako ideiak
eta bigarren mailakoak? Zein testu mota da: narrazioa, deskribapena, argudioa…? Testu era
jakin baten ezaugarriak ditu: gutuna, eskuorria, txostena…? Zein dira, testu honetan, unitate
naturalak? Zer da garrantzitsuena atal bakoitzean?

-

Testuaren hitz eta esapide gakoak identifikatu.
Zein dira testu honetan esanahiaren zama eramaten duten hitz eta adierazpenak? Zein dira
euskarazko baliabide hurbilenak? Ataletik atalera pasatzeko, zer adierazpide edo antolatzaile
erabiltzen da?

-

Testua pasartez pasarte aztertu.
Zein da pasarte horren zeregina testu osoaren estrategiaren harian? Zer da, funtsean,
pasarte horren bidez adierazi behar dena? Zenbat urrats egiten ditu zabaltzen denetik ixten
den arte? Nolako harremana du pasarte honek aurrekoarekin eta ondorengoarekin? Zein da
ideia nagusia? Eta bigarren mailakoak?

Behin horiek aztertuta, hauexek dira egin beharreko urratsak, oro har:
-

Testua «puska» naturaletan desegin.

-

Puska bakoitza bere aldetik landu.

-

Testu berria egin, XHren ezaugarriak kontuan izanda.

Hain zuzen, tarteko urratsean (puska bakoitza bere aldetik landu) teknikak sartzen dira jokoan.
Teknika horien bidez XHn aukerak egingo ditugu:
-

Mailegua edo kalkoa: baliabide hau erabiliko dugu, XHk berariazko aukerarik eskaintzen
ez digunean. Adibideak:
doping: dopinga/dopina; meter la pata: hanka sartu

Ez, ordea, hauek:
Los centros contarán con un presupuesto específico para este fín: *Ikastetxeek berariazko
aurrekontuarekin kontatuko dute xede honetarako / helburu horrerarako aurrekontu zehatza
izango dute
ángulo muerto (autoena-eta) / (?*) angelu hil -> angelu itsu
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-

Sinonimia: teknika hau baliatuko dugu Hko hitzak XHn baliokide zehatzik ez duenean
edo naturala ez denean, eta testuaren osotasunari begira informazio-galerarik ez
dakarrenean. Adibidez, samurtasunari buruzko testu batean atsegin eta plazer hitzak
sinonimo gisa erabil daitezke anbiguotasunak ekiditeko (atsegin izenondo nahiz izen izan
baitaiteke). Ikus testu honetan nola dauden erabilita:
Bizipen-tailer hau atseginaren bila elkarrekin murgiltzeko aukera da, […]. Baikortasunaz jardunez
bizipenean murgilduko gara, eta geure esentzia plazera dela …

-

Hitzez hitzekoa: teknika honen bidez STko hitz bakoitzari XHn beste bat egokitzen zaio.
Hizkuntzak berak ezartzen dituen ezinbesteko arauak (joskera, hurrenkera…) aintzat
harturik, zuzeneko ordezpena egiten da. Adibidez:
A los centros se les concederá una subvención / Ikastetxeei diru-laguntza emango zaie

-

Transposizioa: STko diskurtsoaren zati baten funtzioa edo gramatika-kategoria aldatu
egiten da XTn, baina, jakina, esanahia aldatu gabe. Teknika hau baliatuko dugu gramatikamaila aldatuta diskurtso naturalagoa lortzen denean. Horregatik, transposizio batzuk
nahitaezkoak dira, eta beste batzuk, berriz, borondatezkoak. Adibidez:
Si la resolución de la junta fuera negativa… / Batzordeak erabakia onartuko ez balu...

-

Modulazioa: modulazioa egiten dugunean, egituraz gaindiko aldaketak egiten ditugu.
Zenbait adituk diotenez, modulazioa erabiliko dugu hitzez hitzekoa eta transposizioa
erabilita, gramatikaren aldetik esaldi zuzena lortu arren, esaldi hori hizkuntzaren senaren
kontrakoa denean. Adibidez:
Los meetings, encuentros, preparatorios… son círculos en los que puede observarse la
potencialidad de los atletas, de cara a la alta competición […]
… atleten potentzialtasunari antzemateko gune egokiak izaten dira […]

-

Egokitzapena: STko kultura-munduko elementu bat XTko kulturako baliokide baten
bidez ematen da. Adibidez:
Nola adierazi euskalkiak beste edozein hizkuntzatan? Beste hizkuntzan ere aldaera dialektalak
badaude, horiexek erabili beharko ditugu; bestela, beste zerbait asmatu beharko da.
estimados amigos: adiskide horiek; campeonato individual: buruz buruko txapelketa

-

Zabalkuntza: XTko diskurtso-zatian STn baino hitz gehiago erabiltzen dira, ideia bera
aditzera emateko. Adibidez:
Los órganos competentes para imponer sanciones podrán conconarlas / Zigorrak ezartzeko
eskumena duten organoek zigorrak barkatu ahal izango dituzte.
Desalojo / Eraikina hustea

-

Azalpena: STko testuan esplikatzen ez den hitz bat XTn esplikatu egiten da, mezua
argiago emateko eta ondo ulertzeko. Adibidez:
Nola adierazi belarrimotz edo euskaldun zahar/berri beste hizkuntza batean? Parentesi artean-edo
azalpen txiki bat eman beharko da.

-

Konpentsazioa: STn beste leku edo modu batean agertzen dena, gehigarri modura edo
beste era batera ematen da XTn. Hori egiten da, eman dugun ordainak bete-betean
asmatzen ez duenean. Adibidez:
Es cierto que se trata de una etapa carente de rentabilidad inmediata en la que se plantean muchas
incógnitas con respecto al futuro del alumno en formación, pero...
Etapa honetan, hobekuntza ez da berehalakoa izaten, eta ikaslearen etorkizunari buruzko zalantzak
noiznahi eta nonahi azaltzen dira; hori horrela da, baina…

-

Murrizketa: elementu linguistikoak sintetizatzen dira; zabalkuntzaren kontrakoa litzateke.
Adibidez:
para llevar a cabo el reparto / banatzeko
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-

Deskribapena: terminoa edo adierazpidea erabili beharrean, horren funtzio edo/eta
formaren berri ematen duen deskribapena erabiltzen da. Adibidez:
Trikitixa itzultzerakoan, ordain gisa azalpena eman daiteke hau: euskal dantza tipikoa

-

Orokortzea: termino orokor edo neutroagoak erabiltzen dira. Egokitzapenean erabili
dugun adibidea ekar dezakegu hona:
Nola adierazi euskalkiak beste edozein hizkuntzatan? Beste hizkuntzan aldaerarik ez badago, zenbait
gauza orokortu eta beste batzuk zehaztu egin beharko ditugu, euskalki desberdinak erabiltzeak
adierazten duen hori lortzeko.

-

Zehaztea: termino zehatzagoak erabiltzen dira; orokortzearen aurkakoa dugu hau. Goiko
adibideak berdin balio du honetan ere.

-

Gehitzea: STn agertzen ez diren zenbait elementu linguistiko gehitzen dira XTn. Adibidez:
Kutsidazu bidea, Ixabel filma ingelesera itzultzean, nola adierazi noiz ari diren euskaraz eta noiz
gaztelaniaz?

-

Gutxitzea: STko zenbait elementu linguistiko ez dira itzultzen; gehitzearen aurkakoa dugu
hau. Adibidez:
Ikus-entzunezko batean abesti bat ateratzen denean, ez badu edukiarekin loturarik, bere horretan
uzten da.

Edukiaren mamia ondo jasotzen dela ziurtatzeko, berriz, teknika hauek proposatzen dira:
-

Gainbegiratu jatorrizko testua: gaia, testu mota, egitura, estiloa… aztertu

-

Esaldi eta hitz gakoak azpimarratu

-

Jatorrizko testuaren laburpena egin SHn

-

Ziurtatu laburpena koherentea dela eta ondo kohesionatuta dagoela

-

Laburpen hori itzuli; itzulpen lasai eta naturala egin.

-

Aztertu itzulpenaren enuntziatuak banan-banan, eta zorroztu eta doitu itzulpena, jatorrizko
laburpena begien aurrean duzula.

-

Jatorrizko testuarekin alderatu, egiaztatzeko itzulpena bat datorrela.

-

Irakurri berriro jatorrizko testua osorik, eta alderatu egindako itzulpenarekin. Orraztu lana.

Eranskinak:
Ariketa: 5.4 ariketa
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5.5. Itzulpen motaren eta itzulpen modalitatearen araberako eskakizunak

Hainbat eta hainbat dira aurkitzen ditugun itzulpen mota eta modalitateak. Hemen, alor jakin
bateko ikasleen beharrak batez ere ase nahi ditugunez eta Euskal Herriko gizarte-errealitatea
kontuan hartu behar dugunez, hiru mota/modalitate izango ditugu aztergai:
-

Zuzeneko itzulpena: itzulpena egiteko oinarrizko ezagutzak dira aztergai, edozein
direlarik ere hizkuntzak.

-

Ama-hizkuntzen arteko itzulpena edo, beste era batera esanda, A hizkuntzen arteko
itzulpena: komunitate elebidun batean erabiltzen diren hizkuntzen arteko itzulpena (Euskal
Herria, kasu).

-

Itzulpen tekniko eta zientifikoa: espezialitate-arloetako ekoizpenak (gehienak idatziak,
baina ez beti) dira itzulgaiak.

Lehenengo biak itzulpegintza orokorrean sailkatzen dira (itzulpengintzaren oinarrizko ezagutzak eta
orokortasunak aztertzen diren aldetik), eta hirugarrena itzulpen ezpezializatuari dagokio.
Guztietan, oro har, lau alderdiren inguruko ezagutza jaso behar da:
-

Dagokion motako printzipio metodologikoak

-

Alderdi kontrastibo oinarrizkoak

-

Alderdi profesional oinarrizkoak

-

Dagokion motako testuak itzultzen jakitea

Lehen hiru alderdietan aztertu behar direnak itzulpen mota guztietan, oro har, berdinak direnez,
hirurak mota guztientzat deskribatuko ditugu, eta bakoitzari bereziki dagokiona azpimarratuko
dugu. Laugarren alderdiari dagokionez, mota bakoitzetik zertzelada batzuk baino ez ditugu emango.
Printzipio metodologikoak
- Itzulpenaren helburu komunikatiboaz jabetu: STko egoeran jarri; ideiei erreparatu
(formari baino gehiago); STk azaltzen dituen gertaerak irudikatu; informazioa ozenki itzuli
(bat-bateko itzulpena?); hartzaile errealaren papera bereganatu (zer esaten den egoera
komunikatibo horretan); STren autorearen azalean jarri; naturaltasuna bilatu.
- XHren garrantziaz jabetu: ama-hizkuntza ondo jakin eta XHn argitasuna eta zuzentasuna
bilatu; interferentzia linguistiko eta kalkoei adi egon; XHko baliabide naturalak erabili
(SHko adierazpideak zuzen-zuzenean hartu beharrean, zalantzazko egituren aurrean…).
- Ulermen-fasearen garrantziaz jabetu: STren sortze-datari erreparatu; STren funtzio
nagusia identifikatu; lehenengo eta bigarren mailako ideiak atera; ezaugarri estilistiko
nagusiak detektatu; kultura-erreferentziak identifikatu; arrazobide logikoa aplikatu; ezagutza
estralinguistikoa gehitu; ulertzeko arazoak detektatu (linguistikoak, estralinguistikoak).
- Itzulpenaren baliokidetzaren dinamismoa barneratu: desberdindu testuingurutik kanpo
dauden baliokidetza semantikoak eta testuinguruari lotutakoak; horren haritik, hiztegi
elebidunen mugez jabetu, testuaren antolaketari erreparatu, bilaketa-tekniken ezagutza jaso.
- Ezagutza estralinguistikoaren eta dokumentatzeko beharraren garrantziaz jabetu: autoreari
buruzko, hartzaileei eta bezeroari buruzko, eta gaiari buruzko ezagutza jaso; itzulpenaren
helburuaz jabetu…
- Sormena landu arazoei aurre egiteko: kultura jakineko adierazpide eta esaerak, hitz-jokoak,
berrikuntza lexikoak…
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- Espiritu kritikoa landu: zehatza eta argia izan; arazoak detektatzen jakin; emandako
irtenbideen arrazoiak ematen jakin.
- Testuen arabera zailtasunak askotarikoak direla kontuan hartu: testu mota identifikatu, eta
haren ezaugarri testualak, linguistikoak eta erregistro-mailakoak aztertu; identifikatu zein
testu mota diren desberdinak hizkuntza batetik bestera; testu moten arabera era bateko edo
besteko arazoak agertzen diren identifikatu.
- Alderdi kontrastibo oinarrizkoak
- Idatziaren arau konbentzionalak ongi ezagutu: siglen idazkera, maiuskularen erabilera,
puntuazio-ikurren erabilera, toponimoen baliokideak…
- Interferentzia lexikoko elementuak ongi ezagutu: neologismoak, esaerak, hitz
polisemikoak, lagun «faltsuak»…
- Jokaera morfosintaktikoak ongi ezagutu: ezezkoa, harridura, galdera, aldiberekotasuna,
agindua, egiturazko lagun «faltsuak» detektatu eta konpondu.
Aipatutako hiru alderdi horiei bereziki erreparatu behar zaie A mailako hizkuntzen arteko
itzulpenak egiten direnean, interferentzia asko maila horietan kokatzen baitira.
- Kohesiozko eta koherentziazko elementuei dagozkien ezaugarriak ongi ezagutu: deixia,
anafora, katafora, elipsia, testu-antolatzaileak.
- Desberdintasun estilistikoak ongi ezagutu: hitzen ordena; osagarriak eta perpausak;
esaldien segmentazioa…
- Alderdi profesional oinarrizkoak
- Itzulpen-merkatuko funtzionamendua ezagutu: itzultzaile mota (partikularra, enpresakoa,
erakunde publikoetakoa, editorialetakoa…); enkargu eta helburu mota (originalarena,
bakarrik informatzea, egokitzea…); merkatuko itzulpen-tasak.
- Itzulpenerako oinarrizko tresnak ezagutu eta erabili: iturri nagusiak ezagutu
(erreferentziazko lanak); baliabide informatikoak erabiltzen jakin (zuzentzaile ortografikoak
eta gramatikalak; hiztegi elektronikoak; itzulpen-memoriak…); iturri gisa erabiltzen diren
obrak ebaluatzen ikasi; dokumentatzeko estrategiez jabetu (kontsultaren ordena; hiztegi
elebidunen erabilera egokia; hiztegi elebakarrak ustiatu; estilo-, zalantza-, gomendioliburuak arakatu…).
- Itzulpen-lanaren prozesuko etapak ezagutu eta garatzen jakin. Itzuli baino lehen: testuaren
egoera aztertu eta irakurketa zehatz-mehatza egin; ezezagun diren elementu linguistiko eta
estralinguistikoak identifikatu; dokumentazio-atazak planifikatu; ulermen- eta
birformulazio-arazoak detektatu. Itzultzean: ahoz itzuli; erabili diktafonoa eta ordenagailua;
lehen zirriborroa egin idazkera arinez; utzi albo batera denboratxo batez. Itzuli ondoren:
hainbat aldiz irakurri, testu originala balitz bezala (berrikusi ideiak, zuzentasuna, estilistika);
originalarekin konparatu, eta berrikusi zifrak, datuak, izen bereziak, enumerazioak, alderdi
formalak.
- Dagokion motako testuak itzultzen jakitea
Oro har erabili behar diren teknikak 3.3 atalean azaldu ditugu; hemen, besterik gabe, zerrendatu
egingo ditugu testu mota bakoitzean bereziki kontuan hartu beharrekoak:
- Zuzeneko itzulpenean, testu orokorrak itzultzen dira. Beraz, narrazio-, deskripzio-,
kontzeptu-, argudio- eta jarraibide-testuetan aurki daitezkeen arazoak detektatu eta
irtenbidea bilatzen jakin behar da. Horretaz gain, alderdi hauen itzulpenetan aurkitzen
direnenak ere: diskurtsoa, kultura-transferentzia, testuaren tonua, testuaren modua,
testuaren alorra, estiloa, gizarte-aldaerak, aldaera geografikoak, idiolektoa…
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- A motako hizkuntzen arteko itzulpenean, orotariko testuak itzuli behar dira.
Horrenbestez, ohiko sailkapenean aipatzen diren motetako testuak itzultzen jakin beharko
du: testu juridiko eta administratiboak; testu tekniko eta zientifikoak; ikus-entzunezko
testuak; literatura-testuak. Horietako bakoitzean dauden formalitate eta konbentzioak,
azpigeneroak, modu bereziak ezagutu, eta argitasuna, adierazkortasuna eta sormena landu
behar dira.
- Itzulpen tekniko-zientifikoan, testu espezializatuak itzultzen dira. Ondorioz, aurrekoetan
esandakoez gain, bereziki erreparatu beharko zaio alor jakin bati loturiko ezagutzari. Hots,
ohartu behar du alorreko ezagutza nahikoa jaso behar duela; alorreko nozio orokorrak ongi
ezagutu beharko ditu; arrazoibide logikoa garatu beharko du; terminologia ongi ezagutu
beharko du: terminologia teknikoarekin kritikoa izan beharko du, baliokidetzetarako
baliabide egokiak erabili, baliokideak sortu, terminologia koherentziaz erabili,
terminologiaren ezagutza nahikoa jaso.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 5.5.a gogoeta-fitxa
Gogoetarako proposamena: 5.5.b gogoeta-fitxa
Gogoetarako proposamena: 5.5.c gogoeta-fitxa
Ariketa: 5.5 ariketa
Erreferentzia: http://www.eizie.org/Argitalpenak/Senez
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5.6. Itzulpenaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak

Hemen labur-labur zerrendatuko ditugu itzulpenaren kalitatea bermatzeko geure buruei egin behar
dizkiegun galderak, irizpide gisa hartuta:
- Ozenki irakurrita, doinu ona hartzen diozu testuari?
- Berehalakoan ulertzen da?
- Ideia nagusia eta pasartearen xedeak ongi jasota gelditu dira? Idatzi duzun testua ondo ezkontzen
da aurreko eta ondorengo pasartekoekin? Estiloak eta doinuak ondo erantzuten dio helburuari?
- Zenbat esaldi egin dituzu? Esaldi horiek nahikoa laburrak eta zehatzak dira? Puntuazio-ikurrak
ongi erabili dituzu? Testu-antolatzaileak? Anaforak? Mendeko esaldien joskera naturala da?
- Hitzen esanahia egiaztatu duzu hiztegi-liburuan? Egituraren bat zalantzan erabili duzu?
- Pasatu diozu zuzentzaile ortografikoa?
Amaieran, itzulpenak XHn idatzitako jatorrizko testu bat bezalakoxea izan behar du; hots, ez da
nabari behar itzulpena dela.

Eranskinak:
Ariketa: 5.6. ariketa

Erreferentzia: http://www.eizie.org/Argitalpenak/Senez/20041031/zuzenehu
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5.7. Itzultzaile trebearen soslaia

Espezialitate jakin batean itzulpen on bat egiteko gakoak hauexek dira; edo, beste era batera esanda,
espezialitateko itzultzaile ideala hauxe litzateke:
o Alorra ongi ezagutzen duena (alorreko aditua)
o Itzultzeko estrategiak eta teknikak ongi ezagutzen dituena
Itzulpengintzako lizentziaturan «itzultzaile orokorra» dago jomugan; hots, inolako alor
espezializatukoa ez dena, baina guztietara egokitzeko trebetasuna izan behar duena.
Bestela karrera batean itzulpen-lanak egin behar dituena, berriz, alorrean aditua da edo aditzeprozesuan ari da, eta, beraz, espezializatu samarra dela esango dugu. Egoera horretan, ikaslea,
lehenengo atalari dagokionez (aditutasuna), trebatuz doa; bigarrenari dagokionez (itzulpenestrategiak eta teknikak), ordea, ez du trebakuntza berezirik jaso, eta esan daiteke hutsetik hasi behar
duela. Hortaz, egoera horretatik abiatzen gara.
Jaso beharko lituzkeen gaitasunak honako hauek dira:
- SHko eta XHko gaitasun komunikatiboa: ezagutza eta trebetasuna bi hizkuntzatan.
Ezagutza gramatikala, diskurtsiboa eta soziolinguistikoa.
- Gaitasun estralinguistikoak: ezagutza kultural, entziklopediko eta tematikoak.
- Transferentzia-gaitasunak: STtik XTra aldatzeko prozesuan beharrezko diren ulertze- eta
birformulatze-trebetasunak, itzulpenaren helburua eta hartzailea kontuan izanda.
- Gaitasun profesionala: lan-munduan itzulpengintzan lantzen edo eskatzen dena, erabiltzen
diren teknologia berriak eta abar ezagutzea.
- Gaitasun psikofisiologikoak: oroimena, erreflexuak, sormena.
- Estrategia-gaitasunak: beste gaitasunen batek huts egiten duenean, edo itzulpen-prozesuan
sortzen diren arazoei aurre egiteko gaitasuna.
Horietatik hirugarrena eta laugarrena dira, berez, itzultzaile bati dagozkion berariazko gaitasunak.
Azken biak berri samarrak dira, baina irakaskuntzako helburuak diseinatzeko beharrezkoak gertatu
dira.

Eranskinak:
Gogoetarako proposamena: 5.7 gogoeta-fitxa
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GOGOETARAKO GAIAK
Eranskin honetan jasota daude PREST eskuliburuaren informazio-fitxei atxikitako
gogoetarako gaiak. Kasu gehienetan, galdetegi irekiak dira komunikazio
akademiko eta profesionalaren berezitasunen inguruan pentsatzeko eta sakontzeko.
Zenbait kasutan testu labur bat izango dute lagungarri.
Hemen proposatzen diren gogoetak norberak egin ditzake bakarka, noski. Baina
aberasgarriagoak izango dira, gehienetan, ikaskideekin edo arloko irakasle edo
profesionalekin batera landuz gero. Erreferentzien atalean zerrendatutako liburu,
artikulu eta webguneetan ere material ezin egokiagoak daude kontu hauen guztien
inguruan pentsatzen jarraitzeko.
PREST eskuliburua osatzen duten fitxa guztiek ez dituzte gogoetarako
proposamen osagarriak estekatuta. Baina modulu gehienetan txertatu da mota
horretako baliabideren bat edo beste.
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.1 gogoeta-fitxa
Gaia: Giza hizkuntzaren oinarri biologikoak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Banaka irakurtzeko irakurgaia:
Laka, I. (2005) «Elebitasuna biologikoki interesgarria da, gizakion ezaugarria baita». Elhuyar
Zientzia eta Teknika, 2005eko urria
[URL:http://www.zientzia.net/informazioa/elhuyar/2005/213/Pdf/A213_O12-15.pdf].
2. Zein da elkarrizketa honen gai nagusia? Nola jabetzen dira haurrak hizkuntzaz? Zein dira
hizkuntza-gaitasunarekin zuzenean lotutako burmuinaren eremuak? Berdin kokatzen da hizkuntza
burmuinean hiztun goiztiarren eta hiztun berantiarren kasuan? Zer berezitasun ditu hiztun
elebidunen burmuinak?
3. Gelakideekin komentatu irakurgai honetan deigarrien edo interesgarrien geratu zaizkizun ideiak
eta saiatu lotzen informazio-fitxan landutako ideiekin.

Oharrak: Irakurketa honen helburua da informazio-fitxan landutako ideietan sakontzea.

Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.2. gogoeta-fitxa
Gaia: Hizkuntza-gaitasuna eta gramatika
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1.
2.
3.
4.

Testu hauek irakurriko ditugu taldeka.
Talde bakoitzak bere testuaren sintesia egingo du.
Talde bakoitzaren bozeramaileak gainerako ikaskideei azalduko die irakurritakoaren sintesia.
Testu guztietatik lorturiko informazioa bilduz, ikasle bakoitzak laburpen bat idatziko du bukaeran.

1. testua
Hizkuntzak diruditen baino askoz ere antzekoagoak dira… Hizkuntza
guztietan daude izen edo aditz diren hitzak, eta hitzok elkarri lotzeko
modua duten hizkuntza guztiek, hau da, hitzak josi eta osagai handiagoak,
sintagmak adibidez, egiteko baliabideak; hizkuntza guztietan, badira
ezezko perpausak edo galderak, baita berauek sortzeko mekanismoak ere;
hizkuntza guztietan bereizi egiten dira subjektua eta osagarria… Hizkuntza
guztietan. Berdinean ezin berdinago. Hizkuntza guztietan, hizkuntza.
Horixe da gakoa. Hizkuntza guztiak berdinak dira hizkuntza bat beraren
hamaika aurpegi baino ez dira eta. Gaitasun beraren askotariko agerbideak.
Sei bat mila hizkuntza munduan, hainbat, den-denak, alabaina, hizkuntzagaitasun bakarraren askotariko irudiak.
«Nolatan hori?» esango duzu. Bada, itxuraz, gaitasun bat-bera dugulako
hiztun guztiok jaiotzez. Hizkuntza-gaitasun horretan ─beste kontu askotan
ez bezala─ berdin-berdinak gara gizaki guztiok. Jaiotzezko gaitasun hori
unibertsala da noski…
Jo dezagun, bada, hizkuntzen izatea jaiotzezko gaitasunari zor diogula,
herentzia genetikoari esker jaso dugun gaitasunari. «Bada, zergatik ez
gara, orduan, hizkuntza bakarreko hiztunak?» galdetuko duzu, irakurle, eta
ondo galdetu ere. Izan ere, ez dirudi nahikoa zaigunik jaiotzez dakargun
gaitasun soilarekin gaitasun hori nolabait itxuratzen ez bada. Eta
gaitasuna itxuratzeko beste biderik ez dago, inguru linguistiko batean,
han-hemenka, gure ama-hizkutzarekin edo inguruko beste hizkuntzekin
harremana izatea baino. Hau da, gaitasuna izanik ere, kilikatu egin behar
da, nolabait eragin, piztu eta garatu dadin. Horretarako, jakina, haurrari
ezinbestekoa zaio hizkuntza jakin bateko hiztunekin harreman linguistikoak
izatea. Soinuak aditu behar ditu, hitzak, esaldiak…
(Fernández eta Ortiz de Urbina 2007: 23-24)
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2. testua
…(haurrak)… Denetik aditzen du zuzen eta oker. Hala da, baina imajina neurri
handi batean nola hitz egiten dugun. Hitz egiteko unean, gure sortzezko
gaitasuna, oso denbora gutxian, gure ama-hizkuntza bihurtzen den gaitasun
hori ez da puzzleko zati bat baino… Datuak akastun batzuetan, beste
batzuetan osagabe. Akastun, hizketan gaudela, sarri egiten ditugu-eta
akatsak, memoriak kale egiten digunean, esaldiak amaitu gabe uzten ditugu,
eta esaldiari buztana ipini gabe, hurrengo esaldiaren burua itxuratzen
hasten gara. Lapsus linguaeak ere hor dira, batek daki zergatik bat-batean
sortzen ditugun erratuak. Eta zenbat bider ez ote gara zerbait esaten hasi
eta beste zerbait esatea okurritu, eta hara non utzi dugun erdipurdi esanda,
hasieran adierazi beharrekoa. Estrategia-aldaketak ere itxuraz nahikoa
esaldi ganorabakoak egitera eramaten gaitu sarri. Bada, anabasa horrengatik
ere, umea gai da hizkuntzaz bere osoan jabetzeko. Berdin dio, antza, besteen
ariketa zoroak: bereari eutsi eta denbora gutxian makineria linguistiko
sofistikatu eta bikainaz jabetuko da haurra. Pentsamendu konplexuko
edadetuagoek urte askotan zehar nekez lor dezaketena, hizkuntzaz jabetzea,
umeek ezin hobeto egiten dute esfortzurik gabe… ia beste ezer egiteko gai ez
direnean! Platonen arazoa deritzo horri: «Nola liteke, bada, gizakiak horren
jakintsu izatea ─miraria dirudiena bestalde─ munduarekin dituzten loturak
horren labur, pertsonal eta mugatuak badira?». Chomsky pentsalari ezagunak
dio korapiloa askatzeko modua dela pentsatzea «gure jakintza eta ulermenaren
alderdi batzuk jaiotzezkoak direla, genetikoki ezarrita dakargun herentzia
biologikoaren zati bat direla, gure izaera arruntaren elementuak bezalaxe,
besoak eta hankak hazarazten dituztenak, hegalak hazarazi beharrean».
Pentsa dezagun orain berriro nola jabetzen den umea ama-hizkuntzaz. Umeak
konturatu gabe eta, noski, irakaspenik gabe garatzen du hizkuntza. Gorago
aipatu dugu zein arin burutzen duen jabekuntza-prozesua. Itxuraz, gutxi
gorabehera lau bat urte betetzen dituenerako, umeak badu bere hizkuntzaren
oinarrizko jakintza, eta hortik aurrera, muineko jakintza horri gainezartzen
zaizkion alderdi periferikoak baino ez ditu garatzen. Dena den, ez dirudi
gaitasun linguistikoa loratzeko horrenbeste itxaron behar denik. Pinker-ek
(1994) dioenez, «hiru urteko umea, jeinu linguistiko bat da, egitura
gehienak menderatzen ditu, arauak bete egiten ditu urratu beharrean,
hizkuntzaren unibertsalak errespetatzen ditu, erratu asko eragozten ditu,
eta erratuok egiten dituenean, nagusien hizkuntzaren logikaren arabera
egiten ditu. Nola lortzen du hori guztia?». Eta segidan erantzuna:
«Arrazoizkoa dirudi pentsatzeak gramatikaren oinarrizko antolakuntza umearen
garunean adierazirik dagoela eta bere zeregina dela nagusiki ingelesaren,
kivunjoeraren edo ainueraren xehetasunak eraikitzea». Hala dirudi, bai,
itxura batean hizkuntza bezalako sistema konplexu eta sofistikatuaren
jabekuntzak jaiotzezko jakintza moduko bat eskatzen du, edo nahiago bada,
jakintzaren alderdi batzuk, bederen, sortzezkoak izatea eskatzen du, eta
alderdi horiek unibertsalak dira eta gizakiarenak baino ez. Ez dugu uste
inork ukatuko duenik jakintza honen unibertsaltasuna, gizakia gizaki den
aldetik, hizkuntza baten ala bestearen jabe da-eta…
(Fernández eta Ortiz de Urbina 2007: 25-26)

3. testua
Kalera aterako bagina eta jendeari galdetu gramatika zer den, erantzunik
arruntena zalantzarik gabe, gramatika-liburu bat dela izanen litzateke,
eskolan ikasten den liburua eta hizkuntza baten berri ─ohi denez, norberaren
hizkuntzaren berri─ ematen duena. Eman dezagun Patxi Goenagak idatzitako
Gramatika bideetan, Euskaltzaindiak prestaturiko EGLU dela, edo Quirck-en
ingeles gramatika zein Espaniar Akademiak argitaratu duen Esbozo de una
gramática de la lengua española…
Gramatika, baina, liburu bat barik arras desberdina den beste zerbait dugu,
izan ere hiztunen buruetan dagoen mekanismo gisa defini baitaiteke; azken
batean norbaitek hizkuntza batez egiten badakiela esateak hizkuntza horren
gramatikaren jabe dela esan gura duelako…
…gramatika geure garunean dugun mekanismo sortzaile gisa defini dezakegu.
Mekanismo gisa, gramatika ez delako hizkuntza; eta sortzailea,lehenago aipatu
dugun legez, gramatika izaeraz den elementu multzo mugatua, infinitua,
mugagabea den hizkuntza sortzeko gauza delako.
…gizaki guztiok gara gauza hizkuntza baten bidez pentsamendua antolatzeko eta
modu berean gai hizkuntza horretaz komunikatzeko; hots, gizaki guztiok ─gizaki
izateagatik beragatik─ gramatika baten jabe gara… Erran nahi baita, gizaki
guztiok badaukagu zer edo zer amankomunean, gramatika baten jabe izateko gai
egiten gaituena…

…Beraz, jendakioi hizkuntza bat ikasteko ahalmena ematen digun eta horregatik
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jendaki ─beste bizidunetatik bereizi─ egiten gaituen mekanismo edo elementu
multzo komunari deritzogu Gramatika Unibertsala; edo beste era abstraktuago
batez esateko, giza adimenaren oinarrizko egoerari, Eo-ri, deritzogu Gramatika
Unibertsala.
Eo izeneko oinarrizko egoera hori, Gramatika Unibertsala ezaugarritzen duena,
giza espeziearen propietatetzat eman daiteke. Eo horri orduan gizaki
bakoitzaren esperientzia erantsita, norbanako bakoitzak darabilen hizkuntza,
garaian garaikoa eta tokian tokikoa sortzen da.

Eo + esperientzia =

H1
H2
H1
H1

(euskara)
(islandiera)
(japoniera)
(gaztelania)
…
(Eguzkitza eta Etxebarria 2004: 34-

36)
4. testua
Hizkuntza hizkuntzalarien ikergai bihurtzen denean, fenomeno linguistikoei
kanpotik begiratzen zaienean, gugandik ─hiztunongandik─ kanpo legokeen zerbait
balitz bezala, alegia, sistema gisa definitu ohi da, azaletik bederen elementu
multzo batez eta elementu horiek eratzen dituzten arauez osaturik baitago; hau
da, elementuok ez dira elkarrekin era kaotiko eta ordenagabeaz lotzen, ezpada
modu orekatu eta sistematikoaz. Multzokideok elkarren mende daude, eta
bakoitzari gertatutako aldaketak eragina du beste guztietan; edo beste era
batez esaterako, sistema bat osatzen dute.
Sistema horretako elementu bakoitza kategoria bateko kide gisa sailka daiteke,
eta kategoria horiek elementuen konbinazio-ahalbideek mugatzen dituzte.
Hiztunak mezu bat kodetzen duenean, sistemaren elementu batzuk erabiltzen
ditu, sistemak bere dituen erregelen arabera eratuak. Beraz, edozein hiztunek
bere eskura duen sistema mugatua da, finitua eta itxia den sistema bat, dela
elementuen ikuspegitik, dela arauen ikuspegitik. Sistema horren bidez
sorturiko perpausen multzoa, aldiz, bidaliriko mezuen mordoa mugagabea
da,
infinitu…
(Eguzkitza eta Etxebarria 2004: 31-32)
5. testua
Hizkuntzalariok geure buruari egiten diogun lehen galdera da ea zer ote den
jakintza linguistikoa, edo nahiago bada, zer den hiztun batek dakiena, alegia,
zer ote dakien euskaldun batek, zer bretoieradunak edo txineradunak. Horixe
lehen galdera. Eta galdera horri erantzuten saiatzen gara hizkuntzalariok.
Noski, hizkuntzaren jakintzaz kezkaturik dauden hizkuntzalariek hiztunak gogoan
edo garunean iltzaturik duen gaitasunari buruzko jakin-mina daukate, eta horrek
hizkuntzaren oso definizio jakinera daramatza. Badakigu, ondo jakin ere,
hizkuntzari behatzeko modu bat bakarra ez dagoena, bat baino gehiago baizik. Guk
hiztunaren garuneko hizkuntza-sistema zein ote den jakin nahi izateak ez du esan
nahi beste hizkuntzalari batzuen kezka hori bera denik, alde askotatik begira
baitakioke hizkuntzari. Gure begiratuaren oinarria ulertzeko, komeni da
bereiztea kanpo-hizkuntza eta barne-hizkuntza, eta hizkuntzalariek bereizi izan
dituzte
biak
urteotan, ustez
gauza
bera denari
oso
ezberdinak diren
ikuspuntuetatik begira dakiokeela erakutsiz. Esate batera, jo dezagun norbaitek
euskara zer den galdetzen digula. Euskaraz esan den guztia, auzokoak goizean
esan diguna lanera bidean lehiotik; ikastolako atean, gurasoren batek ahopeka
aitortu diguna umeak aditu ez dezan; Gure irratia irratiko esatariari autoan
goazela azkenekoz entzun geniona; Bernard Etxeparek aspaldi utzi zigun Jalgi
hadi plazara haren osteko ahapaldiak, edo Jose Mari Pastor-ek Berriako
nazioarteko analisian idatzitako pasarte gogoangarriren bat. Hori guztia euskara
da, gure hizkuntza, bai, baina kanpo-hizkuntza. Besterik da, Patxi Goenagaren
Gramatika bideetan klasikoan ikasi genuen euskara hura. Hura euskara al zen
galdetzen genion gure buruari. Gramatika Sortzailearen hastapenak euskalaritzara
ekarri zituen lana, gure gazte-garaiko doktrina hura. Bertan euskara AS  IS A
bezalako gailuez egina zela zioskun Goenagak… Horrek zer zerikusi du Atxagaren
ostrukaren lezioarekin? Euskara al da hori? Bada, bai, euskara da, ez kanpohizkuntza, ez kanpo-euskara; bai,ordea, barne-hizkuntza, bai barne-euskara…
(Fernández eta Ortiz de Urbina 2007: 27)

Oharrak: Ariketa hau banaka ere egin daiteke, baina horrela ez dira landuko ariketan azaltzen diren
trebetasun guztiak.
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.4 gogoeta-fitxa
Gaia: Dialektoak eta erregistroak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1.
2.

Irakurri testu labur hau.
Saiatu lotzen testuko informazioa euskararen normalizazio-prozesuarekin

A dialect, or dialectal variety, can be defined as a variety of
language according to the user. That is, the dialect is what you
speak habitually, depending in principle on who you are: and that
means where you come from, either geographically in the case of
regional dialects or socially in the case of social dialects…A
register we can define as a variety according to use. In other words,
the register is what you are speaking at the time, depending on what
you are doing and the nature of the activity in which the language is
functioning…
“...dialects are saying the same thing in different ways, whereas
registers are saying different things. So dialects tend to differ not
in the meanings they express but in the realisations of these
meanings at other levels ―in their grammar, in their vocabulary, in
their phonology, in their phonetics. On the other hand it is
precisely in their meanings that registers are differentiated from
each other. Of course they must also differ in grammar and
vocabulary, because grammar and vocabulary are what express
the meanings..”
(Halliday eta Hasan 1985: 41)

Oharrak: Gogoeta honen helburua da hizkuntzetan aurkitzen ditugun aldakortasun dialektalaren eta
aldakortasun funtzionalaren eboluzioaren joerak lotzea hizkuntzen normalizazio-prozesuekin eta, zehazkiago,
euskararen normalizazio-prozesuarekin.

Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.6 gogoeta-fitxa
Gaia: Testuen berrikuspena
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1.
2.
3.
4.

Irakurri testu hau.
Idazle arituek bezala jokatzen duzu zure testuak berrikustean?
Zer jokabide zuzendu beharko zenituzke zure jardunean?
Jarri harremanetan testua 6. informazio-fitxan landutako edukiekin.

Revisar: diferencias entre aprendices y expertos
Por último, ya en el momento posterior a la escritura, cobran
importancia las actividades de revisión. Éste es un subproceso de
enorme importancia, imprescindible desde la actuación experta y que,
sin embargo, es muy poco conocido y, consecuentemente, mal utilizado
por los escritores noveles. Tal como muchos autores han puesto de
manifiesto, la diferencia fundamental entre un estudiante que empieza
a escribir textos científicos y un escritor experimentado está en que
el estudiante considera definitivo un texto que para el escritor
experimentado no sería más que un primer o segundo borrador (Flower,
1989; Cassany, 1995; Toutain, 2000).

152

Euskal Filologia Saila

________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak

Así, revisar, reescribir, es en gran medida la actividad que
caracteriza a los escritores experimentados y numerosos testimonios
de escritores reconocidos corroboran tanto la presencia de esta
actividad como la dificultad de decidir cuándo se puede dar por
terminada la revisión de un texto, que, por definición, siempre es
susceptible de ser mejorado.
Gabriel García Márquez lo expresaba muy gráficamente cuando afirmaba:
La primera tentación cuando leo un texto mío es coger el lápiz y
empezar a corregir, por eso nunca leo mis libros después de
publicados.
Esta es una actitud radicalmente diferente de la que a veces tienen
algunos estudiantes que, incapaces de detectar problemas en sus
textos, los dan por buenos después de revisar tan sólo, y como mucho,
su corrección gramatical y ortográfica.
La dificultad a la hora de revisar los propios textos se ve agravada
cuando leemos sin la distancia necesaria que exige nuestra condición
de autores y lectores a la vez, hecho que a menudo facilita la
sobreinterpretación de algunos párrafos y expresiones que, aunque
sean confusos o incoherentes, para nosotros resultan claros porque
suplimos la información que falta, no nos percatamos de las
repeticiones y redundancias o inventamos las relaciones que el texto
no explicita.
Para aprender a revisar de manera eficaz, resulta útil tener
presentes la cantidad y el tipo de actividades que ponen en marcha
los escritores experimentados cuando se dedican a revisar sus
producciones y que, ya desde la década de los noventa, la
investigación puso de manifiesto de forma detallada y fehaciente. El
cuadro 2 debería ayudarnos a entender la revisión como una actividad
integrada en el proceso de composición escrita que puede dearrollarse
de forma sistemática.
Cuadro 2: Caracterísiticas del proceso de revisión (Adaptado
Flower,1989 y Cassany, 1995)
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE REVISIÓN
Objetivo
Mejorar globalmente el texto, no sólo corregir errores.
Extensión
Fragmentos extensos del texto, las ideas principales
estructura, no sólo palabras o frases aisladas.

y

de

la

Técnicas
Se pueden utilizar diferentes recursos según el tipo de problemas
(interrogantes, asteriscos, etc.).
Diagnóstico preciso.
Uso sistemático.
Tipo de revisión
- Planificada. Parte del proceso de escritura.
- Diferentes niveles de revisión y diagnóstico.
- Recurrente.
- Consume mucho tiempo.
- Guiada por los objetivos de la escritura.
Como puede observarse, para mejorar la revisión hay que atender a los
objetivos que la guían, a la extensión de sus actividades, a las
técnicas que se utilizan y al tipo de revisión que se efectua.
(Castelló, koord., 2007: 66-67)
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.10 gogoeta-fitxa
Gaia: Hizkuntzaren garrantzia diziplina baten ikaskuntzan
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
Irakurri testua, eta eztabaidatu zure ikaskideekin zenbaterainoko garrantzia duen zientziaren
hizkuntza ongi ezagutzeak diziplina bateko jakintzaz jabetzeko.
1.2. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN EL APRENDIZAJE DE UNA DISCIPLINA
El lenguaje es, por tanto, una parte constitutiva de la ciencia. Por
eso, es imposible aprender una ciencia sin conocer el lenguaje en el
que esa ciencia se expresa y sin saber interpretar correctamente su
discurso.
Este
discurso
científico,
que
es
conceptualmente
densísimos, está salpicado por infinidad de tecnicismos que los
estudiantes universitarios deben asimilar en los primeros años de
carrera. En el caso de la medicina, por ejemplo, los especialistas en
educación médica estiman que los alumnos de preclínicas, es decir, en
los tres primeros curso, deben aprender alrededor de 15.000 palabras,
cifra muy superior a la del vocabulario de un curso básico de
cualquier idioma extranjero. A lo que hay que añadir que un mal
aprendizaje de la terminología especializada constituye uno de los
factores más importantes en la aparición de fracaso académico de los
alumnos en los primeros años universitarios. Por otro lado, resulta
que el lenguaje común puede interferir en el aprendizaje del
conocimiento especializado, dada la existencia de palabras en ese
lenguaje aparentemente similares a algunos tecnicismos ―porque
formalmente son iguales―, pero que no coinciden en sus significados;
y esto, desde luego, supone un inconveniente, una dificultad añadida,
a la hora de estudiar una carrera.
De todo lo anterior se desprende la importancia ―y la necesidad― que
la aprehensión del lenguaje especializado tiene para aquellos que
están realizando estudios universitarios.
(Gutiierrez Rodilla 2005)

Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.9 gogoeta-fitxa
Gaia: Jakintza orokorra eta jakintza espezializatua
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Irakurri testua, eta konparatu, zure ikaskideekin batera, bizidunak izendatzeko herriak erabiltzen
dituen izenak biologoek erabiltzen dituzten sailkapenekin.
…Euskaraz izen asko dugu jadanik animaliak eta landareak izendatzeko, baina
sarritan izen generikoak dira: otsoa, haritza, onddozuria, lanpoa, eta abar.
Baina denok dakigu izen horretako espezie asko dagoela; alegia, haritz bat baino
gehiago, onddozuri bi, eta abar. Erreparo handiak sumatu ditugu jendearengan
otso artikoa, haritz kanduduna, udako onddozuria eta abar egiteko. Ez dugu hemen
kezka hau inor mintzeko asmoz plazaratzen; gurea bezain errespetagarria
iruditzen zaigu horien irizpidea ere. Guk lan «osoagoa» egin nahi izan dugu,
euskarak zehaztasun horiek behar dituela edo beharko dituela uste dugulako…
…Bestalde, zabaldua dago izen herritarra eta izen kultua bereizi egin behar
direlako ustea, eta mendian, itsas portuetan edo baserrian entzundakoa bakarrik
erabili behar delakoa. Hau da, izen herritarra jendeari entzundakoa litzateke
eta horrek bakarrik luke jatortasun-titulua; izen kultua, berriz, nornahik eman
dion euskarazko izena. Gure zerrenda hauetan ematen ditugunak, izen kultuak dira
gehienak. Uler bedi ondo: izen herritar pilo bat dago, izugarri. Guk, ordea, eta
espezifikotasuna lortzearren adjektiboak-eta erantsi dizkiegu, eta, ondorioz,
nekez dei genezake herritar horrela eratutako multzoa. Adibidez, etxe-txolarrea
zein motatakoa da? Txolarrea herritarra da; baina etxe-txolarrea ez da inondik
jasoa.
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PIPERRA

OKILA

piper zuria
piper berdea
pipermina
motza
pipermorro

okil
okil
okil
okil
okil

berdea
handia
ertaina
gibelnabarra
txikia

mina
piperrautsetarako piperra
piper txorizeroa
Lauki honetako piper motak herritarrak dira; baina
okilaren kasuan, adjektibo bidez emandako
espezifikotasunaz sortzen direnak kultuak dira.
Izen herritarrak gehienetan izen generikoak dira, talde handi bati dagozkionak,
alegia. Espezifikotasuna lortzeko herriak hainbat eta hainbat kasutan egin duen
bezala, zerbait eransten zaio izen generiko horri, eta horrela sortzen dira
espezifikoak.
Gu latinezko unitateen bidez saiatu gara izen bakoitzaren eremua mugatzen.
Horregatik batzuetan euskarazko izen bat, ikusiko duzunez, familia bati dagokio,
edo genero-multzo bati edo espezieari.
Latinezko izen generiko baten bila joatean, batzuetan izen generiko soila
aurkituko dugu, esaterako, Talpa sp. = Sator; horrek esan nahi du Talpa generoko
guztiei Sator deitu diegula, nahiz eta ezpezifikoki adjektibo baten bidez edo
bereizi. Beste batzuetan, azeriaren kasuan, adibidez, lau izen generikorekin
topatuko zara: Vulpes sp., Alopex sp., Fennecus sp. eta Pteropus sp. (azken hori
kiropteroa da). Ez dago dudarik gure hasierako azeria kontzeptualki zabaltzen
ari garela, Vulpes vulpes ez diren beste animalia batzuei azeri deitzen
diegunean, eta hori adierazi nahi izan da. (Horregatik hiztegigileak, azeri
hitza definitzean, zentzu oso hertsian ariko lirateke, Vulpes vulpesaren
deskribapena soilik egingo balute)…
(UZEI 1984: 27-29)

Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.1 gogoeta-fitxa
Gaia: Entzutezko ulermena I: zer da?
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Binaka jarri.
2. Zuetako bakoitzak helbide hauetan azaltzen den kantuaren bertsio bat entzun:
http://www.youtube.com/watch?v=uI0HtYeQfHY
http://www.youtube.com/watch?v=6O3HTqa7l3A&feature=related
3. Kantuan azaltzen diren hitzak direnak dira, baina hitzetatik haragoko mezurik jaso al duzue?
Zer nolako mezua?
4. Partekatu bion artean mezuak, eta hausnartu hitzen gainetiko esanahien garrantziaz.
5. Saiatu talde osoan gauza bera egiten.

Oharrak: Poema bat denez, mezu ezberdinak jaso daitezke, bakoitzaren bizipenarekin eta
sentiberatasunarekin zerikusia dutenak.
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Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.2 gogoeta-fitxa
Gaia: Entzutezko ulermena I: zer eskatzen du?
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Irakurri helbide honetan azaltzen den artikulua:
http://redie.uabc.mx/vol9no2/contenido-escobar.html
2. Jaso itzazu entzute aktiboarekin lotutako ideia nagusiak.
3. Binaka jarrita, azaldu elkarri jasotako ideiak eta bakoitzak ematen dien garrantzia.

Oharrak: Kontuan izan jarduera honetan entzutezko ulermena edo entzute aktiboa ditugula jomugan.
Beraz, horren araberako hausnarketa eskatzen zaizue.

Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.4 gogoeta-fitxa
Gaia: Entzutezko entzuteko baliagarriak diren hainbat jarrera
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Binaka jarri.
2. Identifikatu zuen emozio batzuk, eta izena ematen saiatu.
3. Entzun helbide honetan azaltzen den ahozko azalpena:
http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/en/country/US/user/anon/page/materialdidacticodetalle?gid=250
4. Azaldu elkarri entzundakoak zuengan izan duen eragina, eta jaso entzuten ikasteko zertan hobetu
behar duzuen.

Oharrak: Gogoeta hau egiteko komenigarria da ikaskidea laguna edo ezaguna izatea, sentimenduei buruz hitz
egitea eta hausnartzea ez baita erraza.

Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.7 gogoeta-fitxa
Gaia: Hainbat oztopo gainditzeko irtenbideak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Binaka jarri.
2. 1.7 fitxan azaltzen diren bi oztopo motak gainditzeko irtenbideetatik bat landu behar duzue
bakoitzak.
3. Entzun Antton Aranburu kazetariaren gogoeta (audioa)
4.

Azaldu elkarri:
a. proposatutako irtenbideak zer-nolako eragina izan duten
b. barneratutako ideia garrantzitsuenak

Oharrak: 1. entzulea: oztopo kognitiboei aurre egiteko irtenbideak kontuan hartuz entzun.
2. entzulea: oztopo kognitiboei aurre egiteko irtenbideak kontuan hartuz entzun.
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Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.8 gogoeta-fitxa
Gaia: Entzute aktiboa hobetzeko aholku eta gomendioak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Launaka jarri.
2. Banatu zuen artean 1.8 fitxatik aukeratutako lau aholku hauek:
o 1. entzulea: enpatia sentitzen ahalegindu.
o 2. entzulea: saiatu jarrera baikorra erakusten.
o 3. entzulea: arreta handia jarri hizketaldian.
o 4. entzulea: laburtu
3. Ikusi eta, batez ere entzun, Julian Bereziartua medikuari egindako elkarrizketa(eranskina)
4. Azaldu elkarri norberari egokitu zaion aholkuak entzunaldian izan duen eragina, eta bildu azken
ondorioak lorpen guztiekin.

Oharrak:
Ez da gauza bera entzuten ari garen pertsona aurrez aurre egotea edo, kasu honetan bezala, bideo bidez
entzutea eta ikustea. Baina baliagarria gerta daiteke, gure entzute-gaitasuna lantzeko eta hobetzeko.

Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.1 gogoeta-fitxa
Gaia: Ahozkoa eta idatzia: testuinguru-baldintzak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1.
2.
3.
4.
5.

Hirunaka jarri.
Irakurri 2.1 fitxa. Bertan, ahozko komunikazioa testuinguru akademikoan baldintzatzen duten
hainbat aldagai aipatzen dira. Aztertu aldagai horiek banan-banan, oraingo zuen testuinguru
akademikoa kontuan izanik.
Zuen ustez, nola baldintzatzen du aldagai horietako bakoitzak ahozko komunikazioa testuinguru
jakin horretan?
Bildu taldeko ondorioak, eta prestatu gidoi txiki bat ondorio horiek gelan besteen aurrean azaltzeko.
Trukatu zuen gogoeten ondorioak beste ikaskide taldeetakoekin.

Oharrak: Gogoeta honen helburua da zuek konturatzea testuinguru akademiko ezberdinetan estrategia
komunikatibo ezberdinak erabili beharko dituzuela. Beraz, hortik bideratu gogoeta-saioa.
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Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.2 gogoeta-fitxa
Gaia: Ahozko ekoizpen-jarduerak eta ahozko genero akademikoak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1.
2.
3.

Sailkatu aurtengo ikasturtean egin behar dituzun ahozko aurkezpenak 2.2 fitxan agertzen den
genero-sailkapenaren arabera.
Gogoeta egin generoaren arabera aurkezpen horiek izango dituzten ezaugarri orokorrez, eta zenbait
ondorio atera.
Binaka jarri eta komentatu banan-banan atera dituzuen ondorio horiek.

Oharrak:

Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.3 gogoeta-fitxa
Gaia: Ahozko testu akademikoak: egituratzea eta testuratzea
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1.
2.
3.

Hirunaka jarri.
Eztabaidatu taldean zuen testuinguru akademikoan ahozko aurkezpen bat egituratzean eta
testuratzean kontuan hartu beharreko estrategia orokorrez, betiere 2.3 fitxan aipatzen diren
bereizgarri linguistiko eta testualak aintzat hartuta.
Trukatu zuen gogoetak beste ikasle-taldeetakoekin.

Oharrak: 2.1 gogoeta-fitxan zuen testuinguru akademikoko aldagai orokorrak aztertu ditugu. Kontuan hartu
aldagai horiek gogoeta honetan ere.

Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.4 gogoeta-fitxa
Gaia: Ahozko jarduera akademikoaren planifikaziorako jarraibideak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1.
2.
3.

Prestatu ikasturte honetako klaseren batean egin behar duzun ahozko aurkezpena, 2.4. fitxan
proposatzen dizkizugun jarraibideak kontuan hartuta.
Ziurtatu planifikazio horretan planifikaziorako proposatzen dizkizugun galdera guztiei erantzuten
diezula.
Behin ahozko aurkezpenerako euskarri idatzia amaitu duzunean, erantzun galdera horiei bananbanan.

Oharrak: Gogoeta-fitxa hau eta 2.5 eta 2.6 gogoeta-fitxak osagarriak dira.
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Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.5 gogoeta-fitxa
Gaia: Ahozko aurkezpen akademikoen proba-saioetarako jarraibideak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1.
2.
3.
4.

Saiatu ikasturte honetako klaseren batean egin behar duzun ahozko aurkezpen bat egiten, 2.5 fitxan
proposatzen dizkizugun jarraibideak kontuan hartuta.
Grabatu proba-saio hori bideo-kamara bat erabiliz
Aztertu grabatutako aurkezpena, 2.6 fitxan ebaluaziorako proposatzen dizkizugun jarraibideak
kontuan hartuta.
Atera zenbait ondorio hurrengo saio baterako hobetu beharrekoez.

Oharrak: Komeni zaizu fitxa hau osatzea 2.6 fitxan proba-saioen inguruko jarraibideez gogoeta egiteko
proposatzen dizugun jarduerarekin.

Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.6 gogoeta-fitxa
Gaia: Ahozko aurkezpen akademikoen proba-saioetarako jarraibideak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1.
2.

Binaka jarri.
Jo ezazue Argumentaren web-orrialdean Exposició Oral atalaren barruan Els elements comunicatius non
verbals izeneko azpiatalera: http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/.

3.

Aurkezpen akademikoen proba-saioetarako eman ditugun jarraibideen osagarri gisa erabil dezakezue
atal horretan ematen zaizuen informazioa.
Aztertu 2.5 gogoeta-fitxa egiteko grabatu duzun aurkezpena, eta ikusi Argumentan ematen zaizkizun
jarraibideak kontuan hartu dituzun.

4.

Oharrak:

Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.7 gogoeta-fitxa
Gaia: Ahozko komunikazio-gaitasunak esparru akademikoan
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1.
2.
3.
4.

Bakarka irakurri 2.7 fitxa, eta fitxaren arabera egin zure hizlari-profila, zure gaitasunik sendoenak eta
ahulezia aipagarrienak agertuz.
Hirunaka jarrita, taldean komentatu alderdi sendo eta ahul horiek.
Atera ondorio labur batzuk taldeko kideen arteko berdintasunez eta ezberdintasunez.
Ondorioetan sartu, bestalde, zertan hobetuko edo sendotuko zenituzketen ahulezia horiek, hau da,
zer-nolako praktikak aurreikusten dituzuen sendotze-lan horretarako.

Oharrak: Beti dago zer hobetu ahoz komunikatzeko gaitasunetan, urte askotako esperientzia duen hizlariaren
kasuan ere. Ez zara harritu behar, fitxan aipatutako gaitasun ia guztietan zer hobetu daukazula ondorioztatzen
baduzu ere.
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Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.1 gogoeta-fitxa
Gaia: Irakurketa: oinarrizko jarduera akademikoa
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Talde txikiak egin (4-8 lagun). Taldea bitan banatu. Irakurri bi artikulu hauetako bat:
Millán, J.A. (2003) «La lectura y la sociedad del conocimiento». La Factoria, 19. zenbakia
[URL: h http://www.lafactoriaweb.com/articulos/millan19.htm].
Carranza, M. et al. (2004) «Una forma de procesar la información en los textos científicos y
su influencia en la comprensión». REDIE, 6. zenbakia [URL:
http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-carranza.html].
2. Zein da testu bakoitzaren funtsezko mezua? Zer ondorio praktiko eratortzen dira irakurritako
testutik unibertsitateko ikaslearentzat? Komentatu zuen artean.
3. Taldetxoan bildu, eta komentatu ikaskideei testuaren irakurketatik atera dituzuen ondorioak.
4. Amaitzeko, saia zaitezte denon artean zerrendatzen unibertsitateko testuen irakurketak dituen
berezitasun nagusiak.

Oharrak: Ez ahaztu zein den irakurketaren helburua. Kontuan izan, halaber, gogoeta-jarduera honetan
funtsezkoena zuen ekarpena dela (gogoetaren emaitza, alegia).

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.2 gogoeta-fitxa
Gaia: Testu akademikoen ezaugarri orokorrak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Hiru taldetan antolatu. Talde bakoitzeko kideek jo dezatela Interneteko gune hauetako batera:
Centro de Redacción Virtual. [URL: http://parles.upf.es/cr/casacd/visormcs.htm]
Argumenta. [URL: http://antalya.uab.es/gab-llenguacatalana/web_argumenta_obert/index.html]
Centro Virtual de Redacción. [URL: http://serviciosva.itesm.mx/cvr/ ]
2. Gainbegira itzazue bertan aurkituko dituzuen baliabide eta materialak. Zer eskaintzen dute
baliabide horiek? Baliagarriak iruditzen zaizkizue zuen eginkizunetarako?
3. Hiru gune horietan testu akademikoen ezaugarriez hitz egiten da luze eta zabal. Zer ezaugarri
azpimarratzen dira kasu bakoitzean? Zer ondorio dakar horrek guztiak testu akademikoen
irakurketa-jarduerarako?
4. Hirunaka elkartu. Eman elkarri aurkitutakoaren berri. Saiatu ondorio orokorrak zerrenda batean
jasotzen.

Oharrak: Kontuan izan jarduera honen helburua ez dela web-atari horiek goitik behera miatzea. Helburua da
testu akademikoen berezitasunen inguruan gogoeta egitea. Ez ahaztu, bestalde, modulu honetan irakurketajardueraren inguruan ari garela lanean. Beraz, arreta jarri irakurketaz diharduten baliabideei edo
irakurketarekin lotura izan dezaketen kontuei bereziki.
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Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.3 gogoeta-fitxa
Gaia: Irakurketa akademikoren eskakizun nagusiak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Binaka jarri.
2. Jo ezazue web-orri honetara:
http://www.mariapinto.es/alfineees/aprender_analizar/mapa.htm
3. Orri horretan, kontzeptu- mapa bat aurkituko duzue, laburbiltzen dituena unibertsitateko testu
akademikoak irakurtzean kontuan izan beharreko aldagai naguiak. Nola interpretatzen duzue zuek
mapa hori?
4. Mugi zaitezte web-orriaren beste ataletan barrena, eta irakurri bertan egiten diren oharrak.
Berrikusi kontzeptu-mapa, eta osatu zeuen hasierako interpretazioa.
5. Beste bikote batekin elkartu, eta trukatu elkarren ikuspegiak.

Oharrak: Jarduera honetan aukera paregabea duzue, 3.1, 3.2 eta 3.3 fitxetako edukiak eta lanak berrikusteko
eta bateratzeko. Gogoeta amaitutakoan, 3.3 ariketara pasatu.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.5 gogoeta-fitxa
Gaia: Irakurketa baldintzatzen duten aldagaiak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Hirunaka jarri.
2. Irakurri 3.5 fitxa. Bertan, irakurketa baldintzatzen duten hainbat aldagai aipatzen dira. Zuen ustez,
nola baldintzatzen du irakurketa horietako bakoitzak?
3. Trukatu zuen gogoetak ikaskideenekin.

Oharrak: Jarduera honen helburua da zuek ohartzea testuaren ezaugarrien arabera irakurketa-estrategia
ezberdinak erabili beharko direla. Hortik jo, zuen gogoeta egiterakoan.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.7 gogoeta-fitxa
Gaia: Irakurketa-teknikak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Hirunaka jarri. Jo ezazue web-orri honetara:
http://www.mariapinto.es/alfineees/aprender_analizar/como.htm
2. 3.8 fitxan irakurketarako bost teknika aurkezten dira. Aipatutako orrian, teknika horien inguruko
ohar eta jarraibide zehatzagoak eskaintzen dira. Zuetako bakoitzak osatu behar du fitxan aipatutako
bi teknikaren inguruko informazioa. Hirugarren ikaskideak teknika bakarra kontsultatuko du, baina
web-orrian beste teknikaren bat aipatzen ote den begiratuko du.
3. Bateratu aurkitu duzuen informazioa.
4. Zerrendatu gogoangarriak iruditzen zaizkizuen gomendioak.
5. Alderatu zuen zerrenda beste talde batzuek egindakoekin.

Oharrak: Teknika bakoitzak helburu bat du, eta horrexegatik, hain zuzen, ematen dio trataera ezberdina
irakurketa-jarduerari. Kontuan izan hori gomendioen zerrenda osatzean.
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Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.9 gogoeta-fitxa
Gaia: Informazioa eskuratzeko teknikak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Binaka jarri.
2. Bikoteko kide bakoitzak azter dezala web orri hauetako bat
http://www.mariapinto.es/alfineees/segmentar/como.htm
http://www.mariapinto.es/alfineees/esquematizar/como.htm
3. Zer dakar, testu akademikoen irakurketarako lagungarri izan daitekeena? Zer iruditu zaizue
baliagarriena? Komentatu zuen artean.

Oharrak: Bi web orri hauetan irakurketa akademikoan zein ikaskuntzan oso baliagarriak diren hainbat
teknika aurkeztu eta aztertzen dira.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.11 gogoeta-fitxa
Gaia: Irakurketarako gaitasunak testuinguru akademikoan
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Hirunaka jarri.
2. Irakurri 3.6 fitxa. Bertan, irakurketa eraginkorrerako hainbat aholku ematen dira. Zer deritzezue?
3. Komentatu zuen artean ea fitxan emandako aholkuak betetzen dituzuen, eta ea eskuarki kontuan
hartu beharko ote genituzkeen. Zergatik?

Oharrak: Aurretik ikusi dugunez, testu eta zeregin guztiak ez dira berdinak. Alde horretatik, ez du zentzurik
irakurtzeko teknika berbera erabiltzea kasu guztietan. Hala ere, 3.6 fitxan jasotzen diren aholkuak oso kontuan
hartzekoak dira (ia) beti. Egizue gogoeta horren gainean.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.12 gogoeta-fitxa
Gaia: Irakurle trebearen soslaia
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Hirunaka jarri. Bakarka irakurri 3.9 fitxa. Egin zure irakurle-profila.
2. Komentatu ikaskideekin. Azpimarratu zure gaitasun sendoenak eta ahulenak.
3. Zertan uste duzue hobetu edo indartu behar duzuela zuen irakurmen-gaitasuna?

Oharrak: Berez, ez dago irakurle «ideal»ik. Trebeenak ere garatuagoak ditu gaitasun batzuk beste batzuk
baino. Hori oso normala da. Hala ere, beti komeni da oinarrizko trebetasun-maila bat izatea gaitasun
guztietan.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.1 gogoeta-fitxa
Gaia: Idazketa, komunikazio akademiko eta profesionalean
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Talde txikiak egin (4-8 lagun). Jo ezazue PREST proiektuaren web-orrira.
[URL:
http://www.euskaraztrebatzen.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid
=42&dir=ASC&order=name&Itemid=85&limit=6&limitstart=6]
2. Web-helbide horretan bost txosten aurkituko dituzue, jakintza-arlo bakoitzeko bat. Zabaldu zuen
jakintza-arloari dagokiona.
3. Irakurri jakintza-arlo horretako aditu eta profesionalentzat Europako Unibertsitate Eremuan
aurreikusten diren komunikazio-gaitasunen zerrendak. Azpimarratu idazketa-lana barne hartzen
duten gaitasunak.
4. Horrenbestez, zer-nolako eginkizunetarako prestatu behar duzue? Nolako testuak idazten ikasi
beharko duzue? Zer trebetasun eta ahalbide eskuratu behar dituzue unibertsitateko egonaldian?
Komentatu zuen artean.
5. Azaldu zuen gogoetak eta ondorioak talde osoaren aurrean.

Oharrak: Ikusiko duzuenez, Europako Unibertsitate Eremuan aurreikusitako gaitasun gehienek idazketa ez
ezik, beste jarduera batzuk ere jasotzen dituzte. Nahi baduzue, zuen gogoeta zabaldu beste alderdi batzuei ere
(irakurmena, entzumena, ahozkotasuna…).

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.2 gogoeta-fitxa
Gaia: Idazketaren funtzioak testuinguru akademikoan
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1.
2.
3.

Edukien fitxan (Ik. 4.2. fitxa) idazketa akademikoaren lau funtzio aipatu dira. Zertarako
baliatzen duzue zuek idazketa? Aipatzen diren funtzio horietatik zeinetan moldatzen zarete
hobekien? Komentatu zuen artean.
Bildu hiru edo lau testu zuen jakintza-arlokoak. Azter itzazue, 4.2 fitxako ikuspegiaren arabera.
Zer funtzio betetzen dute testuok, osorik ikusita? Eta atalez atal aztertuta?
Komentatu ikaskideekin egin dituzuen aurkikuntzak.

Oharrak: Testu akademiko gehienek funtzio bat baino gehiago bete ohi dituzte. Eskuarki, funtzio nagusi bat
izan ohi dute (dokumentatzea, adibidez), baina, atalez atal aztertuta, beste funtzio batzuk ere betetzen dituzte
bigarren mailan: gaia aztertzea, kritika egitea…
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.3 gogoeta-fitxa
Gaia: Idazketarako oinarrizko gaitasunak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Zuen ustez, zer berezitasun ditu idazketak gaur egunean?
2. Entzun Anjel Lertxundik gaur egun idazketak dituen berezitasunei buruz egiten duen gogoeta.
Komentatu zuen artean.
[URL: http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/en/country/US/user/anon/page/materialdidacticodetalle?gid=40051
5]
3. Taldeka jarri, eta trukatu zuen artean atera dituzuen ondorio interesgarrienak.

Oharrak: Askotan entzungo zenuten gaur egun ez duela inork idazten. Datu guztiek erakusten dute hori ez
dela egia. Alderantziz, gero eta garrantzi handiagoa du idazketak gure gizartean, zer esanik ez testuinguru
akademikoan. Izan ere, gero eta jasoagoak dira aditu zein profesionalek garatu beharreko idazketatrebetasunak.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.4 gogoeta-fitxa
Gaia: Testu eraginkorraren gakoak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Jo ezazue Daniel Cassanyren web-orrira:
[URL: http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/]
2. Bilatu gai horri buruzko argibideak ematen dituzten artikuluak eta materialak. Hautatu bakoitzak
bat.
3. Komentatu zuen artean egin dituzuen aurkikuntzak.

Oharrak: Daniel Cassany aditua da idazketa- eta irakurketa-jardueretan. Aztertu ditu, batez ere, irakurketa eta
idazketa akademiko eta profesionala.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.7 gogoeta-fitxa
Gaia: Testuaren egitura
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Binaka jarri.
2. Hemen dituzue testuak antolatzeko hainbat eredu ezagun. Zer egituratze molderi dagokio
bakoitza? Zer komunikazio-egoeratan balia daitezke eskuarki? Osatu taula.
1. Argudiozkoa
2. Aurkaritzazkoa
3. Berriemailea edo preskriptiboa
4. Deskriptiboa edo entziklopedikoa
5. Kausa-ondoriozkoa
6. Kronologikoa edo prozesuala

0. Sarrera
1. Lehen urratsa
2. Bigarren urratsa
3. Hirugarren urratsa
4. Laburpena/Ondorioak
5. Amaiera

0. Sarrera
1. Ikuspegi orokorra
2. Xehetasunak
3. Ezaugarri bereziak
4. Laburpena/Ondorioak
5. Amaiera

0. Sarrera
1. Datu/Ohar orokorrak
2. Datu/Ohar xeheak
3. Datu/Ohar bereziak
4. Laburpena/Ondorioak
5. Amaiera

2. Aurkaritzazkoa
0. Sarrera
1. Arazoaren azalpena
2. Arrazoien azterketa
3. Ondorioen azterketa
4. Konponbideen azterketa
5. Amaiera

0. Sarrera
1. Auziaren azalpena
2. Aldeko argudioak/jarrerak
3. Aurkako argudioak/jarrerak
4. Alderaketa eta ondorioak
5. Amaiera

0. Sarrera
1. Tesi orokorra
2. Hipotesiak/Iritziak
3. Frogantza
4. Ondorioak
5. Amaiera

C.
Gai eztabaidagarrien inguruko
gogoeta
Hipotesien arteko alderaketa
Gai baten inguruko iritziegoeraren azterketa
Eztabaida
A.
Espazioen deskribapenak
Deskribapen anatomikoak
Kirol-jarduera baten
deskribapena
Teoria baten azalpena
Azalpen akademiko bat
…
D.
Gai kezkagarri baten
inguruko hausnarketa
Ikerketa bibliografikoa
Mahai-ingurua

B.
Garapen historikoak
Prozesuen deskribapenak
Gertakarien azalpena
Jarraibideak
Ahozko jarraibideak
……

C.
Gai eztabaidagarrien
inguruko gogoetak
Hipotesien arteko
alderaketa
Iritzi-egoeraren azterketa
Eztabaida

E.
Iritzi-artikulua
Kritika-artikulua
Ikerketa enpiriko baten
txostena

F.
Inkesta baten txostena
Ikerketa baten txostena
Albiste bat
Norbaiten soslaia
Aholku-iradokizunak

3. Ezagutzen al duzue mezua testuan egituratzeko beste eredurik? Noiz erabiliko zenukete?
Oharrak: Hemen aurkeztu ditugun antolabideek aukera orokorrenak baino ez dituzte erakusten. Ez dira,
beraz, aukera bakarrak. Bestalde, oso ohikoa da egituratze moldeak elkarren artean uztartzea. Zer esanik ez,
hipertestu formatuan.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.9 gogoeta-fitxa
Gaia: Testuaren orobatasuna: kohesio-baliabideak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
Euskal Estilo Libururantz eskuliburuan (269.-287. orrialdeak) hainbat ohar jakingarri ematen dira kohesiobaliabideen erabileraren inguruan. Irakurri, eta osatu taula hau, irizpide gogoangarrienak jasoz. Ereduzko
Prosa Gaur corpusera ere jo dezakezue, kirol-arloko adibideen bila.

BALIABIDEEN ZERRENDA

OHARRAK

PRONOMINALIZAZIO
ANAFORIKOAK
PRONOMINALIZAZIO
KATAFORIKOAK

Hau, hauxe
Hauek, Hauexek
Honako hauek, Honakoak
..

- Egitura hauetan bi puntuak (:) erabiltzen
dira eskuarki.
- Zera iragarlea hizkuntza mintzatuari
atxikitzen zaio. Zenbaitek behemailakotzat jotzen dute.
- Iraganeko zein etorkizuneko
kontakizunetan hala erabiliko dugu, eta ez
honela edo horrela.

ERAKUSLEAK
MUGATZAILEAK
ADBERBIOAK
ERREPIKAPENAK
SINONIMOAK
HIPERONIMOAK ETA
HIPONIMOAK

ERLAZIO METONIMIKOAK
PERIFRASIAK
ELIPSIAK

Oharrak: Fitxa hau 4.9 baliabidearen eta 4.9 ariketaren osagarri da.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.12 gogoeta-fitxa
Gaia: Oinarrizko eragiketa funtzionalak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
Jarraian dituzue berbaldiko eragiketa funtsezkoenetako batzuk azalduta. Hiru zutabeak, ordea, ez daude ondo
antolatuta. Ordena itzazue.
Eragiketa

Azaldu
Definitu
Deskribatu
Frogatu
Konbentzitu
Laburtu

Zertan da?

Oharrak

- Objektuen, gertakarien, espazioen,
izakien… ezaugarriak, nolakotasunak,
propietateak edo ekintzak aurkeztean
datza.
- Hitzezko adierazpena, marrazkiz,
diagramaz, argazkiz eta abarrez lagundu
daiteke.
- Testuaren egileak buruan duen
«irudia»ren isla izango da.
- Ideiak hautatzea, biltzea eta zorroztea
eskatzen du.
- Hiru eragiketa barneratzen ditu:
informazioa baztertzea, orokortzea eta
birmoldatzea.
- Eragiketa hau ez da automatikoa, ezta
inkontzientea ere. Oso neurtua da. Batez
ere ideia nagusiak identifikatzeko eta
harremanetan jartzeko gaitasuna eskatzen
du.
- Zerbaiten funtsezko eta ezinbesteko
ezaugarriak zehaztean datza.
- Hiru eragiketa barneratzen ditu:
analisia, zehaztea eta adibideak ematea.
- Eragiketa honen konplexutasunak
hainbat aldagai ditu: kontzeptua
abstraktua ala konkretua den; ikusgarria
den ala ikusezina; suma daitekeen edo ez.

- Iluna den zerbaiti argia ematea da
azalpenaren helburua.
- Zerrendak, arrazoiak, ondorioak, datu
estatistikoak… baliatuko ditu.
- Eragiketa hau beste batzuen oinarria da:
justifikatu, ondorioztatu, hipotesiak egin…

- Kontzeptuak, gertakariak edo egintzak
aztertzean datza.
- Hainbat eragiketa barneratzen ditu:
ebidentziak bistarazi; datuak xehatu;
kausa-ondorioa adierazi;…
- Azalpenak barne-logika gardena izango
du.

- Testuak ondo ulertzea eta zorrotz
interpretatzea eskatzen du. Funtsean, testu
baten edo gehiagoren berregituratzeeragiketa da.
- Emaitza beti izango da testu horien lanketa
pertsonala.
- Azterketa analitikoen eta iruzkinen oinarria
da.
- Ideia, datu, argudio… baten sendotasuna
aztertzea du helburu.
- Arrazoi logikoak zein enpirikoak erabil
daitezke.
- Eragiketa hau beste batzuen (azalpenaren
eta argudioaren) oinarria da.

- Datu bat, hipotesi bat, ideia bat…
balioesteko ekintza da.
- Hainbat eragiketa barneratzen ditu:
arrazoiak eman; arrazoiak hierarkizatu;
arrazoien artean harreman logikoak eratu.
Arrazoien indarra ondo neurtzea
eskatzen du.
- Norbait geure alde jartzea da eragiketa
honen xedea.
- Hainbat eragiketa barneratzen ditu:
hipotesiak formulatu, arrazoibidea landu,
kritika egin,…
- Solaskidearen balizko ikuspegia oso
aintzat hartzea eskatzen du.

- Funtzio berriemailea da. Datuen berri
ematera mugatzen da. Hala ere, datu horiek
ez dira ausaz antolatzen.
- Behaketan oinarritzen da.
- Zerrendatzearen, alderatzearen eta
sailkatzearen oinarria da.

- Ustez ezezaguna den zerbait, erreferentzia
ezagunak erabiliz azaltzea eskatzen du.
- Sinonimia, antonimia, homonimia,
hiponimia eta hiperonimia baliatuko ditu.
- Eragiketa hau beste batzuen oinarria da:
- Antzekotasunak eta ezberdintasunak
aztertu.
- Kategoriak eta azpikategoriak egin.
- Kontzeptuen garapena.
- Orokortzea.

- Ideia, ikuspegi edo iritzi baten alde edo
kontra egitea eskatzen du.
- Alderatzea, arrazoitzea, onartzea,
ondorioztatzea… oso berezko izango ditu.
- Eragiketa hau beste batzuen (argudioaren,
iritzi-adierazpenaren, eztabaiden…) oinarria
da.

Oharrak: Fitxa hau 4.12 ariketaren osagarri da.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.14 gogoeta-fitxa
Gaia: Kontakizuna (II): edukia eta garapena
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
Narrazio-eragiketa euskarri dutenen artean, albiste-testua izango da hedatuenetako bat. Hala ere, albistetestu guztiak ere ez dira berdinak. Ikus dezagun zertan den askotarikotasun hori.
1. Hiru lan-talde egingo ditugu. Hona hemen talde horien eginkizunak:
o

1. taldea: euskarazko komunikabideak arakatu, eta zuen arloarekin zerikusia duten 8-10
albiste hautatu.

o

2. taldea: zuen arloko enpresen eta elkarteen web-orriak eta argitalpenak arakatu, eta 8-10
albiste hautatu.

o

3. taldea: administrazioko erakundeen web-orriak eta argitalpenak arakatu, eta 8-10 albiste
hautatu.

2. Saiatu hainbat motatako albisteak biltzen, eta erantzun galdera hauei:
o

Luze-laburraren aldetik, berdintsuak dira albiste-testu guztiak? Zer informazio mota
ematen dute?

o

Nolako edukiak aurkituko ditugu albisteetan?

o

Nolakoak dira izenburuak? Zer komunikatzen dute?

o

Trataera bera ematen zaie kirol guztiei?

o

Zenbateko garrantzia du osagai narratiboak albiste-testu hauetan?

3. Hirunaka jarri. Banatu ikaskideei hautatu dituzuen albiste-testuen kopiak, eta eman zuen aurkikuntzen
berri. Berdinak al dira albiste guztiak?

Oharrak: Jarduera hau egiteko lagungarria izan dakizueke 4.14 baliabidea.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.16 gogoeta-fitxa
Gaia: Deskribapena (I): ezaugarri orokorrak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Seinaka jarri.
2. Bakoitzak aukeratu dezala zeuen jakintza-alorreko gaiak jorratzen duen deskribapen-testu bat.
3. Binaka jarrita, aztertu zuek hautatutako testuak. Osatu fitxa hau:
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Zer deskribatzen da? _________________________________________
Ezaugarri orokorrak:__________________________________________
Ezaugarri xeheak:____________________________________________
Besterik: ________________________________________________________

4. Erantzun galdera hauei:
o

Zer deskribapen mota egiten da testuan? Objektiboa ala subjektiboa? Estatikoa ala
dinamikoa? Topografikoa, prozesuala, psikologikoa, soziala ala formala?

o

Deskribatzen duen kirolaren zer alderdi aztertzen ditu, zehazki?

o

Identifikatu testuan honako osagai hauek: kategorizazioa, sailkapena eta alderaketa.

o

Azpimarratu testuan jasotako ezaugarri kualitatiboak eta kuantitatiboak.

5. Taldekideekin jarrita, eman elkarri egindako iruzkinen berri. Zein dira sei testuen berezitasun eta
desberdintasunak?

Oharrak: Jarduera hau egiteko lagungarria izan dakizueke 4.16 baliabidea.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.16 gogoeta-fitxa
Gaia: Definizioa (I): definitzea zertan den
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1.
2.
3.

Jo ezazue irakasgairen batean gomendatutako eskuliburu batera.
Egin ezazue definizioen bilduma bat. Zer egitura linguistiko erabiltzen dira adibideotan
definizioaren testu-gorputza eratzeko?
Aurkeztu ikaskideei zure bilduma.

Oharrak: Saiatu askotarikoak biltzen: luzeak/laburrak; zehatzak/orokorrak; deskribapena / azalpena oinarri
dutenak; eta abar
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.23 fitxa
Gaia: Azalpena (II): abiapuntua
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
Euskal Herriko Gazteriaren Kontseiluak euskal gazteen bizimoduaren eta ezaugarrien diagnosia
egiteko programa bat du martxan. Plan horren emaitzak helbide elektroniko honetan biltzen dira:
http://www.gazteriarenkontseilua.org/diagnostikoak.htm.
Azter itzazue web-orri horretan dauden dokumentuak. Oro har, azalpen-eragiketak dira testu
horietan nagusi. Azter itzazue, 4.23 fitxan emandako jarraibideak kontuan izanda.

Oharrak: Saia zaitezte aurkitzen lanaren helburuak eta irizpideak azaltzen dituzten pasarteak. Gero, aztertu
informazioa egituratzeko erabiltzen den eskema. Azkenik, identifikatu eta aztertu txostenaren laburpena eta
ondorioak jasotzen dituzten atalak.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.28 gogoeta-fitxa
Gaia: Argudioa (II): argudioaren osagaiak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
Aukeratu hiru argudio-testu dituzue.
1. Hirunaka bildu, eta irakurri testu bana.
2. Ondoren, osatu hurrengo orrialdean duzun taula.
3.Azkenik, azaldu ikaskideei aztertu duzun testuaren edukia eta argudio-estrategia. Zer
ezaugarri ditu testuetako bakoitzak?
Tesia
Argudioak
Hipotesiak
Iritziak
Arrazoiak
Arazoak/Mugak
Ondorioak
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1. TESTUA

2. TESTUA
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3. TESTUA

Oharrak: Kontuan izan 4.27, 4.28 eta 4.29 fitxetan jasotako oharrak.
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Modulua: 5. Bitartekaritzarako estrategiak: itzulpengintzaren oinarriak
Fitxaren kodea: 5.1 gogoeta-fitxa
Gaia: Itzulpena: zer da?
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Irakurri Umberto Eco-ren artikulu hau:
Umberto Eco: «Decir casi lo mismo», El País egunkaria (2008/03/02)
2. Aztertu esandakoak eta erabilitako adibideak.
3. Zer ondorio ateratzen duzue?

Oharrak: Gaur egun, denok baliatu behar ditugu hainbat hizkuntzatan ekoitzitako materialak. Beraz, denok
egin behar dugu, hein batean edo bestean, itzultzaile-lana. Gehienetan, oso modu hertsian hartzen dugu
eginkizun hori. Eta, ondorioz, izugarri estutzen dugu geure burua. Beste batzuetan, aldiz, arinegi jokatzen
dugu, hizkuntzak jakitea eta itzultzen jakitea gauza bera dela pentsatuta. Egizue gogoeta horren guztiaren
inguruan.

Modulua: 5. Bitartekaritzarako estrategiak: itzulpena
Fitxaren kodea: 5.2 gogoeta-fitxa
Gaia: Itzulpen motak eta modalitateak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Nolako itzulpenak eskatzen ditu ohiko jarduera akademikoak? Eta zeregin profesionalek?
2. Horrela bada, identifikatu zure arloko aditu eta profesionalek erabili behar izaten dituzten itzulpen
motak.
3. Zer-nolako erronka dakar horrek guztiak? Nolako gaitasuna duzu zuk erronka horri aurre egiteko?

Oharrak: Arlo honetan esperientzia txikia baldin baduzue, egin galdeketa azkar bat azken ikasmailetako
ikaskideen edo irakasleen artean.

Modulua: 5. Bitartekaritzarako estrategiak: itzulpena
Fitxaren kodea: 5.3 gogoeta-fitxa
Gaia: Itzulpen-lanaren prozesua eta metodoak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Jo ezazue web-atari honetara: http://www.ehu.es/euklides.
2. Bertan aztertzen dira liburu akademiko baten itzulpena egitean izandako arazoak. Aztertu.
3. Zer-nolako ondorioak atera dituzu zure jakintza-arlorako?

Oharrak: Liburu hau matematikaren eta logikaren arlokoa da. Itzulpenaren aldetik sortutako arazoetako
batzuk, arloari estu-estu loturik egongo dira. Beste batzuk, ostera, itzulpen-lanean aritzen den orori azaltzen
zaizkio.

UPV/EHU

173

PREST_______________________________________________________________
Modulua: 5. Bitartekaritzarako estrategiak: itzulpena
Fitxaren kodea: 5.5 gogoeta-fitxa
Gaia: Itzulpen motaren eta itzulpen modalitatearen araberako eskakizunak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Jo ezazue web-atari honetara: http://www.itzulbaita.eu/jarduerak/atzean_itzultzailea_dago.
2. Bertan lau artikulu daude estekatuta. Artikulu horietan itzulpengintzak egungo gizartean betetzen
dituen eginkizunei buruz hitz egiten da. Launaka jarri, eta irakurri artikulu bana.
3. Azaldu ikaskideei artikuluetan esandakoak. Egoera eta kasu guztietan berdin ekiten zaio
itzulpenari?

Oharrak: Gogoeta-jarduera honen helburua da ohartzea itzulpen-trebetasunak (ia) jarduera profesional zein
akademiko guztietarako direla beharrezkoak. Baina, hori bai, eskakizunak ezberdinak dira arlo eta eremu
bakoitzean.

Modulua: 5. Bitartekaritzarako estrategiak: itzulpena
Fitxaren kodea: 5.5 gogoeta-fitxa
Gaia: Itzulpen motaren eta itzulpen modalitatearen araberako eskakizunak
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
1. Jo ezazue web-atari honetara: http://www.eizie.org/.
2. Aztertu Itzultzaileen Elkarteak web-orrian eskaintzen dituen baliabideak. Arreta berezia jarri Senez
aldizkariari eta Itzul posta-zerrendari.
http://www.eizie.org/2tzul.
3. Zein dira euskal itzultzaileek izan ohi dituzten zalantzak eta kezkak?

Oharrak: Gogoeta-jarduera honen helburua da ohartzea itzulpen-lana ez dela ez erraza, ez berehalakoa.
Itzulpen-lan batzuk arlo bakoitzeko adituak egin behar izaten ditu. Baina beste lan batzuk itzultzaile
profesionalen esku utzi behar dira ezinbestean.

Modulua: 5. Bitartekaritzarako estrategiak: itzulpengintzaren oinarriak
Fitxaren kodea: 5.7 gogoeta-fitxa
Gaia: Itzultzaile trebearen soslaia
GOGOETARAKO PROPOSAMENA
Ebalua ezazu zeure burua itzultzaile gisa. Ba al lanbide horretarako ezagutza minimorik? SH eta XH
berdin ezagutzen dituzu? Zein dira buruhauste gehien sortzen dizuten alderdiak? Horretarako,
berrikusi modulu honetan azaldu diren ideia guztiak

Oharrak:
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ARIKETAK
Eranskin honetan jasota daude PREST eskuliburuaren informazio-fitxetan
estekatzen diren ariketak. Horien helburua da informazio-fitxetan ematen diren
azalpenak eta orientabideak kasu praktikoetan aplikatzea.
PREST eskuliburuko fitxa guztiek ez dute estekatuta horrelako baliabiderik.
Edonola ere, kanpoko erreferentzien atalean zerrendatutako liburu, artikulu eta
webguneetan ariketa asko daude jasota. Beraz, gaia lantzeko proposamen gehiago
behar dituenak beste baliabide horietara jotzeko aukera ere badauka.
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.1 ariketa
Gaia: Giza hizkuntza
ARIKETA
Irakurri 1. testua, eta idatzi hiru lerroko laburpena.
1. testua
XIX. mendeko biologiak lorturiko aurreramendu eta egindako
aurkikundeen ostean, gizakia definitzeko orduan, gero eta
argiago
dago
hizkuntza
dela
beste
bizidunetatik
gizakia
bereizten duen benetako elementua, hainbeste non harako hark
esaten zuen bezala, jendeak tximino gramatikadunak besterik ez
direla esan baitaiteke.
Gizakiaren ahalmen linguistikoa, beraz, gizaki horren hornidura
genetikoaren zatia da, beste bizidunek hain zuzen ere ez
daukatena, eta sarritan errepikatuko dugun legez, gizakia
gizaki, jendea jende egiten duena. Are gehiago, ahalmen
linguistikoa, hots, hizkuntza, gizakiak dauzkan beste ahalmen
biologikoen parekoa da: oinarri biologiko bat, behar diren
baldintzen pean ─esperientzia─, heltzen eta garatzen dena.
Adibidez, ikusmena animalia eta jende guztiak jaiotzean duten
ahalmena da, ezaguna denez, baina garatugabea. Izan ere, gure
espezieko umeetan hamar edo hamabost bat egun bete arte
jaioberria ez da ikusten hasten. Horretarako, ordea, argiaren
eraginpean egon behar du. Haur bat jaio eta hilabete oso batez
iluntasunean gordeko bagenu,itsu geratuko litzateke betiko,
ikusmenaren umotzeko aldia garai horretan garatzen baita.
Hizkuntzarekikoetan arazoa antzekoa da, hizkuntza natural bat
erabiltzeko gaitasuna heldu egiten da ikusmena bezala; umotzeko
garai hori da, ordea, desberdina izaten dena …

(Eguzkitza & Etxebarria 2004: 27)

Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.2.1 ariketa
Gaia: Hiztegi-elementuen sailkapena
ARIKETA
Sailkatu hiztegi-elementu hauek, beheko eskema erabiliz.
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a.

mahai

m.

ikertzaile

b.

apurtu

n.

idazmakina

c.

handi

ñ.

onetsi

d.

-tasun

o.

ber-/bir-

e.

-a

p.

lan egin

f.

hori

q.

hanka egin

g.

eta

r.

adarra jo

h.

baino

s.

etxekoandre

i.

-(e)la

t.

udaberri

j.

zeren

u.

hitzontzi

k.

bait-

v.

dirudun

l.

-gu(-)

x.

aniztasun

Euskal Filologia Saila

________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak

(1)

Morfema askeak
Morfema lotuak

(2)

Elementu lexikoak
Elementu gramatikalak

(3)

Elementu bakunak
Elementu konplexuak

Hitz eratorriak
Hitz elkartuak
Sintagma-segidak

(4)

Lexikalizaturiko
elementuak

Oharrak: Ariketa emankorragoa izango da binaka egiten bada, eta talde handian eztabaidatzen badira
elementuak sailkatzeko erabili diren irizpide eta gogoetak.

Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.2.2 ariketa
Gaia: Hiztegi-elementuek gordetzen duten informazio sintaktikoa
ARIKETA
Sailkatu hiztegi-elementu hauek gramatika-kategoriaren arabera:
ederto, azkar, hori, kendu, beste, zortzi, erantzun, ikusi, -a, arima, zuhaitz, bide, buruz, gerriko, bakar, aurre, zelulabakar, mineral,
mahai, azkartasun, poztasun, behi-esne, asko, hainbat, zintzoki, azaldu, eduki, poliki, asko, atzo, lapurreta, astero, hau, zoro, alai,
konpongaitz, egon, zenbait, haizetsu, bilbotar, liburu, oso, gogo, beldur, apurtu, beldurtu, zehar, egonkortasun, multzo, gorri,
garraio, lapur, hazkunde, zortzi, goibel, azal, hartzaile, aurkibide, konponketa, -tik, atzo, handitasun, zintzo, burugogor, parasito.
GRAMATIKA-KATEGORIA HIZTEGI-ELEMENTUAK
Izena
Izenondoa
Aditza
Postposizioa
Determinatzailea
Zenbatzailea
Adberbioa

Oharrak: Eztabaidatu zure ikaskideekin nola ondorioztatu duzun elementu horietako bakoitzaren gramatika
kategoria. Nola eragiten die gramatika-kategoriak beste elementu batzuekin konbinatzeko aukerei?
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.2.3 ariketa
Gaia: Gramatika-arauak
ARIKETA
Aztertu esaldi hauek. Azaldu zein diren agramatikaltzat hartzera eramaten gaituzten ezagutzak:
gramatikaren konbinazio-arauei buruz dugun ezagutza edo hiztegi-elementuren baten
konbinazio moduei buruz dugun ezagutza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Terapia hauek, sintomak arintzen ditu eta ez kausak.
Zelular heriotza murrizten zuen farmakoak.
Ehunetan zeharreko zelulen mugimenduak oztopatzen ditu farmakoak.
Enpresa honek ordenagailuak hornitzen dizkio unibertsitateari.
UV erradiazioek kalte egin dezakete sistema immunologikoari.
Zelanda Berria ozono-geruzaren zuloaren hurbil dago.
Ikerketa-sistema honen bidez, metodoaren etekina eta eraginkortasuna ikasten ditugu.
Uretan disolbatutak dauden sustantzi kimikoak
Arazo honetako konponbidea espaziotik etor zitekeela behatu zuten.
Bizidun talde bat elkarren artean ugaltzeko gauza izan behar dira.

Oharrak: Ariketa hau emankorragoa izango da taldetan eztabaidatzen bada.

Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.3 ariketa
Gaia: Hizkuntzaren sistema eta erabilera: gramatika eta pragmatika
ARIKETA
Idatzi testu labur bat, eskema honi laguntzeko modukoa.
hizkuntza
sistema

sistemaren erabilera

sintaxia

semantika

eraketaarauak

konposioarauak

pragmatika

diskurtso-arauak
< azaleko forma

forma logikoa>

(esanahia

interpretazioa)

Oharrak: Ariketa hau osa daiteke, gelan ikasleren batek ikaskideen aurrean ahoz aurkezturik idatzi duen
eskemaren azalpena.
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.5 ariketa
Gaia: Komunikazio-gaitasunaren osagaiak
ARIKETA
Zer-nolako arauek eramaten gaituzte ondorioztatzera adibide hauek ez direla zuzenak edo egokiak?
(1) * Eskatu nion liburuak ekarri ditu
(2) Ezezagun bati zuzenduta:
# Aizan! Kendu paretik!
(3) Haur bati zuzenduta:
# Autobusa heltzear bide dago. Izan ere, haren aurrealdea ikus dezaket urrunean.
(4) Joan den ostegunean sei anai-arreba jaio ziren minutu bakar batean Ohioko erietxe batean. Hau da, arazo
handirik gabe haurrak jaio ziren, amari ebakuntza eginez.
(5) Ekaitzaren ondorioz gaua pasatu beharko duteeta amesgaiztoa bihurtuko zaie, hasiera batean negozioa
egiteko asmoz joan badira ere, etxe handi batera doazen etxe-agentzia bateko agente bati, haren emazteari eta
seme-alabei.

Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.7.1 ariketa
Gaia: Informazioaren antolakuntza eta progresio tematikoa
ARIKETA
Konparatu informazioaren antolakuntza eta progresio tematikoa bideratzeko mekanismoak bi
testuotan.
Emerik gabe, galbidera, klima-aldaketaren erruz
AUSTRALIA MENDEBALDEKO UNIBERTSITATEKO IKERTZAILEEK tautanaren etorkizuna aztertu dute,
eta 2085erako galtzea litekeena dela aurreikusi dute. Horren arrazoia da
hurrengo urteetan emeak jaiotzeko bero handiegia egingo duela.
Tautara narrasti oso primitibo bat da, eta Zeelanda Berriko 30 uharte txikitan
gotortuta bizi da, gainerako lekuetan harrapariak baititu. Beste narrasti
askotan gertatzen den bezala, tenperaturaren arabera arrak edo emeak jaiotzen
dira. Tautanaren kasuan, 21,5 ºC-tik gora, denak arrak jaiotzen dira.
Ikertzaileek eredu informatiko oso konplexu bat sortu dute habia bakoitzean
tenperatura-igoerak nola eragingo duen aztertzeko, eta, emaitzen arabera,
hainbat glaziazio eta beroaldi gainditu dituen espeziea mende honetan gal
daiteke. Alabaina, eredu berak irtenbidea topatzeko ere balio dezake, bi
sexuetako banakoak jaiotzeko leku egokienak identifikatzeko erabil baitaiteke.
Legamiak alkaloide-ekoizle
LEGAMIA BATZUEK ALKALOIDEAK produzitzea lortu dute Kaliforniako Teknologia Instituko bi
ikertzailek. Botika gisa aspaldi erabiltzen ditu gizakiak alkaloide batzuk, hala
nola, morfina eta kodeina analgesikoak. Orain arte, substantziok ekoizten dituzten
landareetatik atera edo laborategian sintetizatu behar zituzten, eta bata zein
bestea oso prozesu garestiak eta nekezak ziren.
Kaliforniako ikertzaileek hiru landareren gene jakin batzuk sartu zizkieten
legamia
batzuei
─Papaver
somniferum
(lo-belarra),
Thalictrum
flavum
eta
Arabidopsis thaliana landareenak─, eta legamiak zazpi alkaloide mota ekoizten hasi
ziren, besteak beste, morfina.
Lortu berri duten ekoizpen-bide hori errezagoa eta merkeagoa da orain arte erabili
behar izan dituzten bideak baino. Gainera, alkaloideak ekoizteko bidean sortu ohi
diren molekula bitartekariak produzitzea ere lortu dute, eta orain arteko
prozesuekin ez zituzten eskuragarri horiek.
Alkaloideak landareek ekoizten dituzten bigarren mailako metabolitoak dira,
landareek
kanpo-ingurunearekin
elkarreraginean
jartzeko
sortzen
dituzten
substantziak (harraparietatik babesteko substantzia toxikoak izan daitezke,
polinizatzaileak erakartzeko substantziak eta abar).
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.7.2 ariketa
Gaia: Informazioaren antolakuntza eta progresio tematikoa
ARIKETA
Aztertu eta, beharrezkoa irudituz gero, zuzendu testu hau progresio tematikoaren ikuspuntutik.
Umeek, oro har, helduek baino errazago bereganatzen dute edozein hizkuntza.
Ume jaioberriek edozelango fonologia erabiltzeko gai dira eta lau-bost
hilabeterekin silabak bereganatzen hasten dira, beraien ekoizpenak handituz.
Denbora pasa ahala, sintaxia ulertzearekin batera, beren hizkuntzarekin bat ez
datozen soinuak ahaztu egiten dituzte.
Mielinizazioak neuronen arteko informazioaren kondukzioa azkartzen du, hau da
beste primate eta zetazeoetatik bereizten gaituena, besteak beste. Umeek
neurona gehiago dituzte eta elkarrengandik konektatuago daude. Heltzen garen
heinean, neurona batzuk galdu eta neurona-bideak erabiltzen uzten dira,
«burugogorrago» bilakatuz. Horrengatik galtzen dira, garapenean zehar,
erabiltzen ez diren soinuak.
Hizkuntzak burmuinaren ezkerreko aldean eragiten du, Broca-ren aldea eta
Wernicke-ren eremuak. Ikusi egin da elebidun berantiarrek bai ezkerreko aldea
bai eskuinekoa erabiltzen dituztela. Gainera, azterketek erakusten digute,
elebidunek hizkuntzaren ekonomia egiten dugula bi hizkuntzetako antzeko formak
gure hizkeran gainjarriz.

Oharrak:

Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.7.3 ariketa
Gaia: Paragrafoen antolakuntza
ARIKETA
1. Aztertu testu hau.
2. Paragrafoak egokiro antolatuta daudela iruditzen al zaizu?
3. Ba al duzu proposamenik testuaren antolakuntza hobetzeko?
Dinosauroen suntsipena: Euskal Herriko aztarnategiak
Dinosauroen suntsipena bukaerako suntsipena izan zen, taldea
ondorengorik utzi gabe desagertu baitzen. Baina hala gertatu
zitzaion beste (animalia talde) askori, eta Kretazeo/Tertziario
mugan kokatuta dagoen suntsipen honi masibo deritzo, beraz.
Euskal Herrian suntsipen honen ikerketarako egokiak diren guneak
(kostaldeko flysch-ekoak batez ere) eta aurkitu diren dinosauroen
aztarnategiak (Fiterokoaz gain, Villano-n eta Laño-n aurkitu
berriak ere) ikusi aurretik, Kretazeoaren amaieran gertatutako
suntsipenen zergatiei buruzko hipotesi nagusiak azalduko ditugu:
horien artean, batzuek klimarekin zerikusia dute eta beste batzuek
faktore ekologikoekin.
Azkenik, eboluzioaren zenbait alderdi interesgarri aipatuko ditugu,
dinosauroen suntsipena gertatu izan ez balitz, gertatuko ziratekeen
ondorioak, adibidez.

Oharrak:
Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
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Fitxaren kodea: 0.7.4 ariketa
Gaia: Konexio-mekanismoak
ARIKETA
1.
2.
3.
4.

Markatu testu honetan erabilitako testu-antolatzaileak.
Saiatu identifikatzen zein motatakoak diren.
Saiatu identifikatzen testuak dituen sekuentzia diskurtsiboen motak (azalpenezkoak,
deskribapenezkoak, narraziozkoak, argudiozkoak, jarraibidezkoak)
Jarri harremanetan sekuentzia diskurtsibo motak dagozkien testu-antolatzaile motekin.
Mikroorganismoak jakietan: denak ez dira kaltegarriak
Berehala sartuko gara udan eta, sasoi honetan urtero gertatzen den bezala,
zenbait gai ahotan hartuko ditugu berriro: oporrak, eguzkiak eragindako
erredurak, hondartzetako zikinkeria, itsasaldien gorabeherak, irteeraoperazioko
kotxe-istripuak
eta
hondatutako
janariek
sortutako
intoxikazioak. Izan ere, tenperatura altuen eraginez, mikroorganismoen
ugaltze-tasa handitu egiten da; beraz, janariak kontserbatzean kontu
handiagoa eduki behar da.
Dena dela, mikroorganismoen eragina batzuetan onuragarria da. Adibidez,
gizakiak beharrezkoak dituen hainbat elikagai hesteetan bizi diren
bakterio batzuei esker lortzen ditu. Eta beste mikroorganismo askok
janarien kontserbazioan eta ekoizpenean edo zaporeen sorreran hartzen dute
parte.
Mikroorganismoek kontrolpean eraldatutako edo hartzitutako 3.500 jaki
baino gehiago daude munduan, esate baterako, guretzat hain ohikoak diren
ogia, jogurta eta gazta. Afrikan, ñamea eta mandioka hartzituak dira
jatorduetako oinarria, eta Asian, soja eta arrain hartzituen produktu
eratorriak
eguneroko
dietako
osagaiak
dira.
Janariez
gain,
edari
hartzituak oso dira ezagunak; ardoa, sagardoa, garagardoa eta beste edari
alkoholdunez aparte, badira beste batzuk, hala nola, kafea, tea edo
kakaoa. Hain zuzen ere, hostoak edo aleak bildu ondoren, hartzidura
gertatzen da eta horrek ematen die beren zapore berezia.
Hartzidurari esker, janarien eta edarien ezaugarri sentsorialak (testura,
zaporea, usaina) aldatu egiten dira; beraz, lehengai batetik hainbat
janari mota lortzen dira. Gainera, elikagarriagoak bihurtzen dira eta
digestioa errazten da. Bestalde, denbora gehiago irauten dutenez, hotzean
gordetzeko edo beste kontserbazio-metodo bat erabiltzeko beharra gutxitzen
da; ondorioz, janari horiek kontserbatzeko behar den energiaren kontsumoa
jaitsi egiten da.
Elikagaiekin
eta
edariekin
erlazionatutako
mikroorganismo
ezagunena
legamia da. 1676an mikroskopioa asmatu arte, ez zekiten hartzidura zerk
eragiten zuen. Legamiaren eraginaren inguruko lehen azalpen zientifikoak
Louis Pasteurrek eman zituen, 1876an Études sur la Biere [Garagardoari
buruzko ikerketak] argitaratu zuenean. Alabaina, legamia orain dela mila
urte baino lehenagotik erabiltzen da ogia eta edari alkoholdunak egiteko.
Are gehiago, duela 6.000 urte baino lehenago Ekialde Hurbilean ez zuten
zientzia-ezagutzen beharrik ardoa egiteko.
Legamiaren erabilera azkar zabaldu zen. Hala, garai bateko Babilonian
aurkitutako eskuizkribuetan garagarraz edo gariaz edari alkoholduna
egiteko azaltzen den metodoa mendeetan erabili da: hasteko, aleak uretan
uzten ziren, gero ernamuintzeko eguzkitan jarri, eta, egosi ondoren,
hartzitzen uzten zituzten. Sumertarrek hamabost garagardo mota zituzten
eta beste herrialde askotan ere ohikoak ziren horrelako edariak.

Oharrak: Ariketa hau egiteko, lagungarriak gertatuko zaizkizu 0.7.3 eta 0.7.4 baliabideak.
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.7.5 ariketa
Gaia: Testuaren ahotsen kudeaketa
ARIKETA
1.
2.
3.
4.

Konparatu (A) eta (B) testuak ahotsen kudeaketaren ikuspegitik.
Zer eratako hartzaileei zuzenduak daude?
Zer eratako testuak dira?
Nola islatzen dira ezaugarri horiek ahotsen kudeaketan?
(A)
Udazkeneko migrazioaren unerik gorena egun hauetan da eta, hain
justu, Euskal Herritik igarotzen dira Afrikara doazen Mendebaldeko
Europako hegazti guztiak.
Aristotelesek uste zuen negua hurbiltzean enarak padura eta lokaztietan
lurperatzen
zirela,
zapoen
eta
sakelen
antzera.
Baina, bada iparraldetik Euskal Herriko padura, aintzira eta mendietara
negua pasatzera etorri den hegaztirik. Lertxunak eta lertxuntxoak ikus
daitezke egunotan Plaiaundiko paduran (Irun). Batzuek negua Euskal
Herrian pasatuko dute, beste batzuk, mokozabalak bezala, atseden-egun
batzuk hartu, ondo jan sasoia berreskuratzeko eta hegaldatu egiten dira
hegoalderantz.
Egun hauetan bertan, Plaiaundiko padura soilik atsedenleku gisa hartu
du, berriz, lezkari arruntak. Beharko; beharbada, habia Suedian egin
baitzuen maiatzean edo ekainean eta negua, beharbada, Boli Kostan
pasatuko baitu. Eta edozeinen eskuartean erraz asko kabitzen da
txoritxoa! Mikel Etxaniz Plaiaundiko ornitologoak argitzen du: «Txori
txikiek egiten dituzte bide luzeenak, ez zikoinek edo kurriloek,
intsektujaleek baizik».
Horrexegatik, bere neurriarengatik, zaila omen da lezkaria ikustea
paduretan, hantxe egonda ere. «Errazago ikusten da, adibidez, harriiraularia». Ia urte osoan ikus daiteke espezieko txoriren bat
Plaiaundin, bertan denbora gutxi gelditu arren, «asko mugitzen dira
eta», dio Etxanizek.
(B)
Abifauna paleartikoak ingurunearen urterokotasunari erantzuten
diolarik, beren espezie edo populazioen ugaltze-aldeak zenbat eta
iparralderago egon edo kontinentalago izan, hegaztiak orduan eta
migratzaileagoak dira (Moreaua, 1972; Alerstam eta Enckell, 1979;
Herrera, 1982). Hegazti horien negu-eremuak hiru zona handitan kokatuta
daude: 1) Europako kostalde atlantiko epeletan, 55ºN paralelotik
beherantz, 2) klima mediterraneoa duten herrialdeetan eta 3) Sahel eta
Afrika australean (Bernis, 1966/ 1971). Mendebaldeko paleartikoaren
hegazti populazioen eztei ondoko mugimenduek hego-mendebaldeko norabide
normatiboa dute ezaugarri moduan (Bernis, 1966; Berthold, 1993), eta
horren
ondorioz,
kostalde
atlantikoetan
Europako
erdialde
eta
iparraldeko migratzaileak metatzen dira. Itsasbazter hauetan, eta bai
kostaldeko lerroen desbideratze-ekintzak direla medio ere, Frantziako
mendebaldeko kostalde atlantikoranzko eta Pirinioetako mendebaldeko
muturreranzko migratzaileen korronteak gertatzen dira (Benis, 19661971). Kataluniako kostaldearen eta Pirinioetako ekialdeko muturren
artean antzeko zerbait gertatzen da (Ferrer et al., 1986). Hala ere,
neurri txikiagoan suertatzen bide da, ziur aski populazio migratzaileen
jatorrizko zonak murritzagoak direlako.

Oharrak:
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.7.6 ariketa
Gaia: Modalizazioa
ARIKETA
1. Aztertu testu hau modalizazioaren ikuspuntutik.
2. Zer elementuk uzten dute agerian idazlearen jarrera?
3. Zer elementuk indartzen dute enuntziatua?
4. Zer elementuk arintzen dute enuntziatua?
5. Zerrendatu elementu horiek, eta zehaztu zer-nolako eginkizuna duten testuan.
Nazioarteko Energia Agentziak 2004ko Energiaren Munduko Txostena plazaratu
du. Txosten horretan, 2030ean energiaren egoera munduan zein izango den
aurreikusten da. Txosten oso zabala da —600 orrialde ditu—, eta analisi oso
zehatza egiten du.
Egoera, oro har, nahiko baikorra izango omen da: Lurrak behar adina energiaiturri du hurrengo hamarkadetako beharra asetzeko, eta petrolioa ez da
oraindik agortuko. Baina alde ilunik ere bada; izan ere, petrolioaren eta
gasaren prezioek gora egingo dute, eta horien hornidura kolokan jar dezakete
arazo politikoek; eta are eta larriagoa dena, eskaera handitu egingo da.
Hala, zenbait herri hornitzailerekiko menpekotasuna hazi egingo da.
Energiaren eskaera, oro har, % 59 igoko omen da munduan 2030erako. Eta igoko
den horren % 85 atmosferara karbono-konposatuak igortzen dituzten energiaiturriak izango dira: ikatza, petrolioa eta gas naturala.
Pentsatzekoa denez, garatze-bidean dauden herrien energia-eskaera haziko da
gehien, Txinarena eta Indiarena batez ere. Herri horietan ikatza izango da
energia-iturri nagusia.
Noski, gobernuek energia-kontsumoa gutxitzeko neurriak har ditzakete, eta
teknologia berria garatzea bultzatu. Eta txosteneko iragarpenak neurri
horiek kontuan izan gabe daude eginda. Dena dela, neurri horiek hartuz gero,
egoera guztiz aldatuko litzatekeela argitzen da txostenean, eta horretara
iristeko ezinbestekoa dela teknologia berriak garatzea.

Oharrak:

UPV/EHU

185

PREST_______________________________________________________________
Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.8 ariketa
Gaia: Generoa, estiloa eta erregistroa
ARIKETA
1. Aztertu testua, eta komentatu zure ikaskide batekin.
2. Saiatu karakterizatzen bi testu zatiak gaian ikusi ditugun ezaugarri guztien arabera: ekoizleak eta
hartzaileak, generoa, estiloa, erregistroa, hizkuntza-kodea.
3. Saiatu identifikatzen zer elementu linguistiko-diskurtsibok eramaten zaituzten ondorio horietara.
Iepa danori!
Danak ondo espero, aspaldi askoren berri ez dot aukin. Beno, email honen zera:
Ointxe bertan irakurri dot beka predoktoral bat atara dala Neikerren, landareekin lan egiteko, genomika eta
proteomika arloan, "A. taliana"gaz. Zuek irakurri, hemen doa (eta bidali listan ez daudenei bebai, mesedez):
BECA PREDOCTORAL FPI
Nuestro grupo de investigación está buscando licenciados que deseen realizar una tesis doctoral
en el marco del proyecto PLANTDISPLAY (Plan Nacional BIO2006-01299). Buscamos
universitarios con motivación por la ciencia, entusiasmo y ganas de trabajar dentro de un grupo
joven y multidisciplinar. Se exige una titulación en Ciencias Biológicas, Bioquímica, Química,
Farmacia etc., con un expediente superior a 1,9.
Nuestro trabajo se centra en la caracterización “genome-wide” de los mecanismos de defensa de
las plantas frente a microorganismos potencialmente patógenos.
El grupo desarrolla herramientas genómicas y proteómicas para el análisis funcional del genoma
secuenciado de Arabidopsis thaliana. El proyecto implica la colaboración con un centro de
investigación en el Reino Unido, por lo que es deseable un buen nivel de inglés y disponibilidad
para realizar estancias en el extranjero.
Los candidatos seleccionados dispondrán de una beca de Formación de Personal Investigador del
MEC (Marzo 07).
Interesados remitir CV con expediente académico y carta de presentación explicando interés por
correo / e-mail o concertar entrevista por teléfono.
sgarcia@neiker.net
Dra. Susana García Sánchez.
Dpto. Biotecnología. Instituto NEIKER
Centro Arkaute, Apdo 46. 01080 VITORIA-GASTEIZ
Tel: 945 121 347

Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.9 ariketa
Gaia: Generoa, estiloa eta erregistroa
ARIKETA
1. Aztertu testu hau.
2. Markatu testu orokorretan aurki daitezkeen hitzak eta testu orokorretan aurkitzen ez diren hitzak
edo sekuentziak.
3. Testu orokorretan aurki daitezkeen elementuen artean, bereizi testu honetan testu orokorretan ez
bezalako esanahia dutenak.
4. Saiatu bilatzen testu espezializatuen bereizgarriak diren sistematikotasuna eta trinkotasuna
agerian uzten duten elementu linguistikoak.

SOKEN PROPIETATE MEKANIKOAK
Propietate mekanikoek erabakitzen dute tentsio mekanikoen eraginpean
dauden
materialen
erantzuna
nolakoa
den:
zurruna,
malgua,
erresistentea, deformakorra, hauskorra, eta abar. Sokek, ohiko
erabileretan trakziopean lan egiten dutenez, trakziopeko propietate
mekanikoak aztertuko ditugu atal honetan.

Oharrak:
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.10.1 ariketa
Gaia: Genero akademiko eta profesionalak
ARIKETA
Gizartean komunikazio espezializatua eta komunikazio orokorra testu-genero desberdinen bitartez
egiten da. Beheko eskeman hainbat testu-genero dituzu zerrendatuta eta taldekatuta. Ezkerreko
zutabean idatzi zein komunikazio-alorretako bereizgarriak diren genero horiek. Etiketa hauek
erabili:
Genero akademikoak
Literatura-generoak
Pertsona arteko komunikaziorako generoak
Gizarte-komunikaziorako generoak
Lege-generoak

Genero zientifikoak
Genero teknikoak
Dibulgazio-generoak
Genero administratiboak
Enpresa-generoak

Artikuluak, doktoretza-tesiak, monografiak, ahozko komunikazioak,
eztabaidak, mahainguruak, berriak, berrikuskapenak…

……………………………..
………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

Katalogoak, deskripzio teknikoak, erabilera-eskuliburuak, txostenak,
peritajeak, galdetegiak, interbentzio-protokoloak, proiektuak,
vademecumak, irizpenak, preskripzio-orriak, gidak, prospektuak,
auditoriak, historia klinikoak, historia dietetikoak…
Apunteak, monografiak, laborategi-txostenak, lanen aurkezpenak,
artikuluak, eztabaidak, hitzaldiak, afixak, fitxa bibliografikoak,
aipamenak, laburpenak, testu-iruzkinak…
Artikuluak, ahozko aurkezpenak, informazio-afixak, gidak,
hezkuntza-materialak, elkarrizketak, eskuliburuak, CD-rom
interaktiboak, kazeta-artikuluak, ikus-entzunezko hedabideetako
agerraldiak…
Hitzarmenak, kontratuak, jarduketa-protokoloak, espedienteak,
eskariak, inprimakiak, pleguak, prozedurak, deialdiak, zehaztapen
tekniko eta administratiboak, agiriak, ikuskapenak, irizpenak,
baimenak, legalizazioak, lizentziak, balioztatzeak, kudeaketaagiriak…

…………………………….

Araudiak, nazioarteko zuzentarauak, txosten
jurisprudentzia, sententziak, jardunbide juridikoak…

…………………………….

Zerbitzu-kontratutak, kalitate-txostenak, kudeaketa-txostenak,
ikuskapenak, protokoloak, aurrekontuak, proposamen komertzialak,
gutunak, publizitatea, mezu korporatiboak, web korporatibo edo
komertziala, katalogoak, balantzeak, agiriak, memorandumak…

……………………………...

juridikoak,

Berriak, ereportajeak, publizitatea, promozio-bideoak, iritziartikuluak, elkarrizketak, blogak, web-edukiak, komunikatuak,
prentsaurrekoak, kritikak…

………………………………

Gutunak, elkarrizketak, mahainguruak, bilerak, telefonoelkarrizketak, txatak, posta elektronikoa, merkataritza-trantsakzioak,
bezeroen/gaixoen/ikasleen arreta, galdeketa, galdetegiak…

………………………………

Eleberria, ipuina, poesia, bertsolaritza, antzerkia…

Oharrak:
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.10.2 ariketa
Gaia: Testuen sailkapena espezializazio-mailaren arabera
ARIKETA

Saiatu osatzen azken zutabea, honen antzeko etiketak erabiliz: espezializatua, oso
espezializatua, ez oso espezializatua, ez-espezializatua.

TESTUEN ADIBIDEAK

EKOIZLEA

HARTZAILEA

aditua(k)

TESTUEN
ESPEZIALIZAZIO
MAILA

-

Artikulu zientifikoak
Doktoretza-tesiak
Kongresuetako komunikazioak

aditua(k)

-

Testu-liburuak
Eskoletan irakasleak egiten dituen saioak

aditua(k)

adituak izateko ikasten
…………………..
dutenak

-

Hiztegi entziklopedikoen artikuluak
Saiakera-liburuak
Dibulgazio-artikuluak

aditua(k)

gizarte osoa

- Egunkarietako dibulgazio
artikuluak
- Ikus-entzunezko komunikabideetan
ematen diren zientzia eta teknikari
buruzko berriak

……………………

……………………

kazetaria(k)

gizarte osoa

……………………

Oharrak:
Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.1 ariketa
Gaia: Entzutezko ulermena I: zer da?
ARIKETA
1. Idatziz jaso bakoitzak entzute aktiboarekin izan duen esperientzia:
• jarduera honetan (entzuten ari zaretenean edo entzuna izatea behar duzuenean) antzeman
diezuen arazoak
• bizitzako atal guztietako egoerak aipatu (pertsonala, ikasketak, lana, eta abar)
2. Egin hiru-lau kideko taldeak, eta ahoz agertu elkarri norberaren esperientzia talde horretan.
Jarraian ondorioak idatziz jaso.
3. Bildu talde guztiak, eta agertu elkarri ondorio guztiak.
4. Bildu hiru-lau kideko taldeak berriro, eta aberastu jasotako ondorioak talde osoaren ekarpenekin.
Jaso idatziz horiek ere.

Oharrak: Ariketen ondorioak idatziz jasotzeak garrantzia handia du. Izan ere, ahozkoa entzun, ekoitzi,
eztabaidatu eta ondorio batzuetara iritsi ondoren, idatziz biltzerakoan forma eman behar izaten zaio guztiari,
eta lan horrek lortutakoa barneratzen eta finkatzen asko laguntzen du.
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Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.2 ariketa
Gaia: Entzutezko ulermena: zer eskatzen du?
ARIKETA
1. Entzun Interneteko hitzaldi bat (erreferentzia behean), edo aukeratu gustukoa duzun ikasgai bat,
irakasleari aktiboki entzuteko ahaleginean saiatzeko.
(ez da ezinbestekoa gaiaren alderdi teorikoaz aritzea, irakasleak beti hitz egingo baitu, baita klase
praktikoetan ere).
2. Neurtu zure ahalegina fitxan azaltzen diren puntuen arabera.
3.Idatziz jaso lortutakoa, eta onartu barneratuta dituzun trebetasunak. Jarraian, jaso falta zaizkizun
puntuak ahalegintzen jarraitzeko. Hau da, honako galderei erantzun:
• Zer egin dut ondo?
i. Zer hobetu dezaket?
Oharrak:
• Kontuan izan behar duzu gaitasuna lortzeko bidea urratsez urrats egiten dela, eta saialdi bakoitzean
puntu bati arreta jartzea arrakastatsua dela.
• Ariketen ondorioak idatziz jasotzeak garrantzia handia du. Izan ere, ahozkoa entzun, ekoitzi,
eztabaidatu eta ondorio batzuetara iritsi ondoren, idatziz biltzerakoan forma eman behar izaten zaio
guztiari, eta lan horrek lortutakoa barneratzen eta finkatzen asko laguntzen du.
Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.3 ariketa
Gaia: Entzute aktiboaren onurak
ARIKETA
1. Proposa iezaiozu gelakide bati kezkatzen zaituen ikasgai bati buruzko bizipenak elkarri agertzea, bi
baldintza kontuan hartuz:
- aktiboki entzuten ahalegintzea
- konfidentzialtasuna bien aldetik bermatzea.
2. Hizketaldia amaitzen duzuenean, elkarri agertu emozioak eta onurak.
3. Ondoren, emaitzak idatziz jaso.
Oharrak: Ariketen ondorioak idatziz jasotzeak garrantzia handia du. Izan ere, ahozkoa entzun, ekoitzi,
eztabaidatu eta ondorio batzuetara iritsi ondoren, idatziz biltzerakoan forma eman behar izaten zaio guztiari,
eta lan horrek lortutakoa barneratzen eta finkatzen asko laguntzen du.
Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.4 ariketa
Gaia: Egoki entzuteko baliagarriak diren hainbat jarrera
ARIKETA
1. Entzuten duzunean nolako da zure jarrera?
- Beti berdina
- Igorlea eta gaiaren araberakoa?
- Zure aldarteak eraginik ba ote du?
2. Noiz da garrantzizkoagoa fitxan aipatzen diren jarrerak mantentzea?
- Zer egoeretan?
3. Zer da enpatia zuretzat? Nola gauzatzen duzu?
4. Zerrendatu hobetzeko irizpideak idatziz.
Oharrak:
• Ariketa hau egin ahal izateko, lagungarria izan daiteke egoeraren bat gogoratzea. lA
• Ariketen ondorioak idatziz jasotzeak garrantzia handia du. Izan ere, ahozkoa entzun, ekoitzi,
eztabaidatu eta ondorio batzuetara iritsi ondoren, idatziz biltzerakoan forma eman behar izaten zaio
guztiari, eta lan horrek lortutakoa barneratzen eta finkatzen asko laguntzen du.
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Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.5 ariketa
Gaia: Egoki entzuteko lagungarriak diren baliabideak
ARIKETA
1. Binaka jarri.
2. Entzuten duzunean, zerrendako baliabideetatik zein erabiltzen dituzue?
3. Zuetako bakoitzak baliabide mota bat kontuan izanik egingo du ariketa:
- portaerazko baliabideak
- gomendiozko baliadideak
4. Alderatu eta komentatu bakoitzaren hausnarketak.
3. Zertan hobetu behar duzuela uste duzue?. Idatziz jaso.

Oharrak:
• Ariketa hau egin ahal izateko, lagungarria izan daiteke egoeraren bat gogoratzea. lA
• Ariketen ondorioak idatziz jasotzeak garrantzia handia du. Izan ere, ahozkoa entzun, ekoitzi,
eztabaidatu eta ondorio batzuetara iritsi ondoren, idatziz biltzerakoan forma eman behar izaten
zaio guztiari, eta lan horrek lortutakoa barneratzen eta finkatzen asko laguntzen du.

Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.6 ariketa
Gaia: Egoki entzuteko oztopoak
ARIKETA
Ikasleek zenbait egoera edo irakasleren aurrean ez dute galderarik egiten, nahiz eta mezua ondo ez ulertu.
Horren zergatia hausnartzeko ariketa da honako hau.
1. Binaka jarri.
2. Bakoitzak azal ditzala bere zergatiak eta jokabide horren ondorioz jasaten dituen kalteak.
3. Bateratu zergatiak eta kalteak.
4. Komentatu beste bikoteekin ondorioak.
5. Azken ondorioak idatziz jaso.

Oharrak: Ariketen ondorioak idatziz jasotzeak garrantzia handia du. Izan ere, ahozkoa entzun, ekoitzi,
eztabaidatu eta ondorio batzuetara iritsi ondoren, idatziz biltzerakoan forma eman behar izaten zaio guztiari,
eta lan horrek lortutakoa barneratzen eta finkatzen asko laguntzen du.
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Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.7 ariketa
Gaia: Hainbat oztopo gainditzeko irtenbideak
ARIKETA

a) Jarduera akademikoen artean, ikasleen aurkezpenak ohikoak dira.
1.
2.
3.
4.

Aukeratu horietako bat, eta adi egon.
Ohartu entzuteko izaten diren oztopoak gainditzeko eskaini zaizkizun irtenbideetatik zein erabili
dituzun.
Aurkezpena amaitu ondoren, idatziz jaso.
Launaka bilduta, elkarrekin komentatu lorpenak.

b) Jarduera akademikoen artean ikasleen aurkezpenak ohikoak dira.
1. Zein dira norberaren aurkezpenean entzutea erraztuko duten bideak?
2. Aipatu gelakideei nola sentitzen zaren adi ez daudela ikusten baduzu?
3. Idatziz jaso bi puntu horien ondorioak.

Oharrak:
• Ariketen ondorioak idatziz jasotzeak garrantzia handia du. Izan ere, ahozkoa entzun, ekoitzi,
eztabaidatu eta ondorio batzuetara iritsi ondoren, idatziz biltzerakoan forma eman behar izaten zaio
guztiari, eta lan horrek lortutakoa barneratzen eta finkatzen asko laguntzen du.

Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.8 ariketa
Gaia: Entzute aktiboa hobetzeko aholku eta gomendioak
ARIKETA
1. Hirunaka jarri.
2. Aukeratu zerrendatuta dauden aholku eta gomendioen artean hiru garrantzizkoenak.
3. Komentatu taldean, eta idatziz jaso emaitza orokorra.
4. Aurkeztu ikaskideen aurrean atera dituzuen ondorioak

Oharrak: Ariketen ondorioak idatziz jasotzeak garrantzia handia du. Izan ere, ahozkoa entzun, ekoitzi,
eztabaidatu eta ondorio batzuetara iritsi ondoren, idatziz biltzerakoan forma eman behar izaten zaio guztiari,
eta lan honek lortutakoa barneratzen eta finkatzen asko laguntzen du.
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Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.3 ariketa
Gaia: Testu akademikoen eskakizun nagusiak
ARIKETA
1. Binaka jarri.
2. Aukeratu zuen jakintza-alorreko bi testu, ezaugarri ezberdinak dituztenak.
3. Aztertu eta alderatu hiru testuak, 3.2 eta 3.3 fitxetan aipatu ditugun aldagaiak kontuan hartuta.
4. Zer ondoriozta daiteke alderaketa horretatik irakurketa-jarduerari dagokionez? Fitxetan aipatuez
gain, hauteman al duzue testuotan kontuan hartzeko modukoa izan litekeen beste berezitasunik?
5. Azaldu zuen gogoetak ikaskideei.

Oharrak: Testuok lortzeko irakasgaietan erabiltzen duzuen materialera jo dezakezue. Internet ere iturri ezin
oparoagoa izan liteke. Hori bai, ariketa aberasagarriagoa izateko komeni da gaiagatik, generoagatik,
erregistroagatik, formatuagatik… nabarmen ezberdinak diren testuak hautatzea eta alderatzea.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.4 ariketa
Gaia: Irakurketa, jarduera aktibo eta elkarreragilea
ARIKETA
1. Launaka jarri.
2. Banatu zeuen artean 3.3 ariketan landutako testuak.
3. Aztertu egokitu zaizuen testua 3.4 fitxan aipatzen diren ikuspuntutik.
• Nola antzematen zaio testuan idazlearen itzalari?
• Zer informazio, pentsamendu-ildo eta balio nabarmentzen ditu testuak?
• Zer erabilera eman diezaioke irakurleak testu honi?
4. Komentatu zeure azterketaren emaitzak ikaskideekin.
5. Zer ondorio ateratzen duzue azterketa horretatik? Alderatu zuen ondorioak beste taldeenekin.

Oharrak: 3.4 fitxaren helburua da zuek jabetzea irakurketa ez dela jarduera pasiboa, baizik eta aktiboa eta
elkarreragilea. Alde horretatik, garrantzitsua da garbi izatea nolako testua dugun esku artean. Ariketa honetan
proposatzen dizuegun azterbideak horixe du helburu: zuek trebatzea irakurri beharreko testuen ezaugarri
funtzionalei azkar eta modu eraginkorrean antzematen.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.6 ariketa
Gaia: Irakurketa-jardueraren planifikazioa
ARIKETA
1. Binaka jarri.
2. Aukeratu zuen arloko testu adierazgarri bat.
3. Prestatu testu horren irakurketarako gida bat: helburua, jarraibideak, oharrak…
4. Trukatu zeuen «ariketa» beste bikote batenarekin. Egin beste bikoteak prestatutako ariketa.
5. Laurok elkartu eta komentatu zenbateraino izan zaizuen baliagarri prestatu duten gida.

Oharrak: Ez ahaztu irakurketa planifikatzeko orduan funtsezkoa dela finkatzea zein den irakurketaren
helburua.
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Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.8 ariketa
Gaia: Informazioaren arkitekturari antzemateko estrategiak
ARIKETA
1. Hirunaka jarri.
2. Irakurri adibideen eta ereduen ataleko 3.8 testua («Soziologoa, arrazakeria eta korrikalaria»).
3. Zuetako bakoitzak ikuspegi batetik aztertuko du:
• Lehenak kanpoko egitura aztertuko du: Zein da gaia? Zer kontatzen da horri buruz?
• Bigarrenak egitura funtzionala: Zer alderdi aztertzen dira? Nola?
• Hirugarrenak argudio-egitura: Zer bilatzen du idazleak ? Zer estrategia erabiltzen du?
4. Alderatu eta komentatu egin dituzuen aurkikuntzak.
5. Zuen ustez, irakurtzeari ekiteko orduan erabiltzen den ikuspegiak (hurbilpena) badu eragina
testuaren ulermenean eta interpretazioan?

Oharrak: Testu honetan biografia bat kontatzen da, baina kontakizuna ez da testuaren osagai bakarra. Atalez
atal, idazleak beste osagai batzuk txertatzen ditu, garatu nahi duen argudioa txirikordatzen laguntzeko.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.10 ariketa
Gaia: Informazioaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak
ARIKETA
1. Hirunaka jarri.
2. Bilatu Interneten zuen intereseko gai baten inguruko hiru testu edo web orri.
3. Aztertu, eta alderatu iturri horien kalitatea, hiru aldagai hauei begiratuta:
• egiletza
• informazioaren trataera
• eskaintzen dituen baliabideak
4. Aurkeztu ikaskideen aurrean atera dituzuen ondorioak

Oharrak: 3.10 fitxan esan dugunez, iturri baten baliozkotasuna beti lotu behar da ezinbestean esku artean
dugun jardueraren helburuarekin. Hala ere, beti hartu behar dira kontuan ariketa honetan baliatuko ditugun
kalitate-irizpide orokorrak.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.5 ariketa
Gaia: Komunikazioaren eraginkortasuna baldintzatzen duten aldagaiak
ARIKETA
1. Binaka jarri.
2. Baliabideen atalean duzue Hizkera argiaren bidetik liburuan kontu hori argitzeko erabiltzen den
komiki laburra. Komikiaren atalak, haatik, ez daude hurrenkera logikoan ordenatuta. Ordena itzazue
taula honetan.
ATALA
123456789-

GOMENDIOA

3. Laburbildu komikiaren edukia aholku-zerrenda batean.

Oharrak: Ohartuko zaretenez, komikiak oso egoera zehatza irudikatzen du. Beharbada, egoera hori urruti
ikusiko duzue zuen ikasketa-espezialitatetik. Hain zuzen, horrexegatik ariketaren hirugarren urratsean eskatzen
zaizue ahalegindu zaiteztela komikiak irudikatzen duena zeuen esparrura egokitzen.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.6.a ariketa
Gaia: Idatziaren testuingurua
ARIKETA
1. Hirunaka jarri. Aukeratu zuen jakintza-arloko bina testu labur. Ezaba iezazkiezue izenburuak.
2. Elkarri pasatu hautatutako testuak. Proposatu izenburu egokia ikaskideen testuetarako. Aztertu
ikaskideen proposamenak.
Zer alderdi azpimarratzen ditu proposatutako izenburu bakoitzak?
Zein izenburu ezkontzen da egokien testuaren edukiarekin eta helburuarekin?
3. Alderatu jatorrizko izenburuarekin.

Oharrak: Izenburuek informazio adierazgarria eman ohi dute testuaren testuinguruaren, helburuaren eta
ikuspuntuaren inguruan. Horrexegatik, arretaz landu behar den testuaren osagaia da.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.6.b ariketa
Gaia: Idatziaren testuingurua
ARIKETA
1. Jo ezazue IKASBIL edo EITB web-atarietara. Bilatu eta hautatu zeuen jakintza-arloarekin
zerikusia duen (ikus)entzunezko dokumentu bat.
2. Entzun testua, eta saiatu identifikatzen testuinguruko aldagaien zantzuak. Zein ikuspegitatik
jorratzen du gaia? Zein da egilearen helburua? Zertan igartzen da hori?
3. Jar iezaiozue izenburu egokia. Idatzi dokumetuari atxikitzeko moduko aurkezpen-fitxa bat, agerian
utziko duena zer gai jorratzen den, zer ikuspuntutatik heltzen zaion gaiari, eta zein den egilearen
asmoa.

Oharrak: Testu guztiek dute helburu jakin bat. Helburu hori agerikoa izan liteke, baina «ezkutukoa» ere izan
liteke. Maiz bi eratako helburuak uztartzen dira testuetan: agerikoa bata, eta ezkutukoa bestea.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.7 ariketa
Gaia: Testuaren egitura
ARIKETA
1. Hirunaka jarri. Aukeratu zuek zeuek idatzitako lan bana.
2. Aztertu dokumentua egituratzeko erabilitako irizpideak.
3. Komentatu ikaskideekin egin duzuen gogoetaren emaitza.

Oharrak: Jarduera hau egiteko baliagarria izango zaizue baliabideen atalean aurkituko duzuen irizpideen fitxa
(ik. 4.7 baliabidea)
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.8.a ariketa
Gaia: Berbaldiaren jarraitutasuna: konexio-baliabideak
ARIKETA
Beharbada, zalantzak izango dituzue zenbait testu-antolatzaile, lokailu, juntagailu edo menderagailuren
erabileraren inguruan. Zalantza horiek argitzeko, kontsultarako bi baliabide gomendatuko dizkizuegu:

- EHUren Euskal Estilo Libururantz eskuliburua (Alberdi, X. eta
Sarasola, I., 2001)
- EHUren Ereduzko Prosa Gaur corpusa
(http://www.ehu.es/euskara-orria/euskara/ereduzkoa)
Baliabide horiek ezagutzeko, bi taldetan egingo dugu lan.

- Lehen taldekook estilo-liburua arakatuko duzue. Hauxe bilatuko duzue: antolatzaileen, lokailuen,
juntagailuen eta menderagailuen inguruan estilo-liburuak dakarren informazioa.
- Bigarren taldekook corpusarekin egingo duzue lan. Zuen eginkizuna hauxe izango da: adibidetegi
bat egitea, ohiko zalantza batzuk argitzeko.
- Aurkeztu elkarri bildutako informazio eta adibideak ikaskideei, eta denon artean osatu honelako
taula bat.

Oharrak

Adibideak

Hots / Hau da
Alegia
Izan ere / Zeren / Zergatik
Ordea / Ostera / Aldiz / Berriz
Aitzitik / Haatik
Izan ere / Hain zuzen ere
Hain zuzen ere / Hau da
Adibidez / Hala nola / Esate baterako
Batez ere / Bereziki
Bestela / Osterantzean
Ere / Halaber / Gainera
Bestalde / Bestela / Bestetik

Oharrak: Ariketa honetan lagungarri gerta dakizueke 4.9.c baliabidean eskaintzen dugun zerrenda. Lagungarri
gerta dakizueke, halaber, Ereduzko Prosa Gaur erabiltzeko prestatu dugun tutorial laburra (Ik. 4.9.d
baliabidea).
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.9 ariketa
Gaia: Testuaren orobatasuna: kohesio-baliabideak
ARIKETA
Jarraian artikulu labur bat duzue. Ikusiko duzuenez, testu horretan hainbat kontzeptu behin eta berriro
errepikatzen dira. Hauxe egin behar duzue:
- Eztabaidatu zer kasutan komeni den gauzak dauden bezala uztea, eta zer kasutan komeni den
letra lodiz dauden hitzak ordeztea.
- Zer kohesio-mekanismo erabiliko duzue kasu bakoitzean?

Oharrak: Ariketa hau egin aurretik 4.10 baliabidea eta 4.10 gogoeta-fitxa irakurtzea komeni da.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.10.a ariketa
Fitxaren izenburua: Mezuaren modalizazioa
Ariketa
Hementxe duzue testu bat bi eratara idatzita. Lehen zutabean modalizazio-mekanismorik gabeko bertsioa duzue. Bigarrenean, aldiz,
modalizazio-mekaniskoak dituzue bistan. Alderatu bi testuak. Zein da modalizazioak testuari, atalez atal, egiten dion ekarpena?

Entrenamendu gogorrean murgildurik dabiltzan kirolariek
gaixotzeko joera handiagoa dute. Immunitate-sistema baxu
dute. Gauzak horrela, kosta egiten da ulertzea osasunaren
paradigma bihurtu zaigun kirola, gaixotasun-iturri izan
daitekeela esatea.

Entrenamendu gogorrean murgildurik dabiltzan kirolariek
gaixotzeko joera handiagoa omen dute. Immunitatesistema baxu dutela esan ohi da. Nola uler daiteke
osasunaren paradigma bihurtu zaigun kirola, gaixotasuniturri izan daitekeela esatea?

Ariketa fisikoa maiz egitea onuragarria da osasunerako.
Azken urte hauetan azpimarratu den puntua da gainera, eta
kanpainak egin dira kirolaren alde, gizarteko sektore
desberdinetara heldu nahian. Ez da hori artikulu honetan
aztertzen dena: frogatua baitago ariketa fisikoak eta kirolak
pertsona osasuntsuago egiten gaituztela (bihotzeko
eritasunak eta odolaren presioa jaitsiz, esate baterako) eta,
horren ondorioz, bizitza luzatu. Baina ez dago argi zer
gertatzen zaien gaixotasun infekziosoei; alegia, ariketa
fisikoak hauekiko erresistentzia handiagotu egiten duen ala,
alderantziz, sistema immunitarioa ahuldu egiten duen.

Ariketa fisikoa maiz egitea onuragarria da osasunerako.
Hori da behintzat guztiok daukagun iritzi orokorra.
Azken urte hauetan izugarri azpimarratu den puntua da
gainera, eta era guztietako kanpainak egin dira kirolaren
alde, gizarteko sektore desberdinetara heldu nahian. Ez da
hori artikulu honetan zalantzan jartzen dena: frogatua
baitago ariketa fisikoak eta kirolak pertsona osasuntsuago
egiten gaituztela (bihotzeko eritasunak eta odolaren
presioa jaitsiz, esate baterako) eta, horren ondorioz, bizitza
luzatu. Baina zer gertatzen zaie gaixotasun
infekziosoei? Ariketa fisikoak horiekiko erresistentzia
handiagotu egiten al du ala, alderantziz, sistema
immunitarioa ahuldu egiten al du?

Gaur egun goi-mailako kirol-lehiaketak mugitzen dituen
interesak eta dirua ikusita, normaltzat jo dezakegu gai
honen inguruan ahalik eta gehien jakin nahi izatea.
Bartzelonako Olinpiar Jokoetan parte hartu duten gimnasta
gehientsuenek 35 ordutik gora entrenatu dira astero azken
urtean. Beste kirol batzuetan, igerilari, arraunlari,
txirrindulari eta korrikalariek adibidez, egunean lau ordutik
gora egin dute igerilekuan, gimnasioan, errepidean eta
abarretan. Horrelako lan gogorrak azken orduko katarro
batek hankaz gora botatzea ez da gozoa. Entrenatzaile eta
kirolariek, beraz, interesa dute ariketa fisikoaren eta sistema
immunitarioaren harremanak zein diren argitzeko. Baina
zientziak ez die oraindik erantzunik eman.

Gaur egun goi-mailako kirol-lehiaketak mugitzen dituen
interes eta dirutza izugarriak ikusita, normaltzat jo
dezakegu gai honen inguruan ahalik eta gehien jakin nahi
izatea. Bartzelonako Olinpiar Jokoetan parte hartu duten
gimnasta gehientsuenek 35 ordutik gora entrenatu dira
astero azken urtean. Beste kirol batzuetan, igerilari,
arraunlari, txirrindulari eta korrikalariek adibidez, egunean
lau ordutik gora egin dute igerilekuan, gimnasioan,
errepidean eta abarretan. Horrelako lan gogorrak eta, bide
batez esan dezagun, diru-inbertsio izugarriak azken
orduko katarro batek hankaz gora botatzea ez da izango,
noski, gozoa. Entrenatzaile eta kirolariek, beraz, interes
handia
dute
ariketa
fisikoaren
eta
sistema
immunitarioaren harremanak zein diren argitu dadin.
Baina zientziak ez die oraindik erantzun esanguratsurik
eman.

Hala ere, ezaguna da ariketa fisiko gogorra egiten ari den
pertsonak sistema immunitarioa desorekatua izateko
aukera gehiago dituela eta immunitate-babesak bere mailara
itzuli egiten direla esfortzua lasaitzen denean. Bien arteko
harreman biologikoa zein den (hau da, gorputzean zer
gertatzen den) da ez dakiguna

Hala ere, ez dago dudarik: ariketa fisiko gogorra egiten
ari den pertsonak sistema immunitarioa desorekatua
izateko aukera gehiago ditu eta immunitate-babesak bere
mailara itzuli egiten dira esfortzua lasaitzen denean. Bien
arteko harreman biologikoa zein den (hau da, gorputzean
zer gertatzen den) da aurkitu behar dena.

Datu bat: poliobirusak jotako tenis-jokalariek paralisirako
joera izaten dute erraketa edo belarakia erabiltzen duten
besoan, baina arraunlariek bi besoetan izaten dute paralisia
eta igerilariek gorputz-adar guztietan.

Datu bitxi bat: poliobirusak jotako tenis-jokalariek
paralisirako joera izaten dute erraketa edo belarakia
erabiltzen duten besoan, baina arraunlariek bi besoetan
izaten dute paralisia eta igerilariek gorputz-adar guztietan.

Oharrak: Ariketa hau egiteko baliagarria gerta dakizueke 4.10 baliabidea.
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________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak
Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.10.b ariketa
Fitxaren izenburua: Mezuaren modalizazioa
Ariketa
Jarraian beste artikulu bat duzue. Ikusiko duzuenez, idazleak hainbat baliabide erabili
ditu bere ikuspegia nabarmentzeko. Alabaina, erredakzio-kontseilukoek erabaki duzue
testua berridaztea, betiere molde neutroagoa bilatuta. Zer leunduko zenukete zuek testu
honetan?
Berriki irakurri dugu kazeta honetan (2006-I-2) berrikuntza

Boloniako konbergentziak berrikuntza handiak

handiak ekarriko dizkiola unibertsitateari eta horren hezkuntza-

ekarriko

dizkio

unibertsitateari

eta

horren

sistemari Boloniako konbergentziak. Gero eta ezagunago den

hezkuntza-sistemari. Prozesu honek zera ekarriko

prozesuak ekarriko du Europar Batasuneko unibertsitate-

du

ikasketak bateratzea 2010. urterako. Ezbairik gabe, azken

ikasketak bateratzea. Azken urteetan unibertsitateak

urteetan unibertsitateak izan duen iraulirik handiena.

izan duen iraulirik handiena izango da.

Datorkigun egoera horren informazio nahikorik ez dago,

Egoera berriari buruzko informazio gutxi dugu

bereziki gure alderdi bigunak ukitzen dituen arloetan: hizkuntza

oraindik. Argitu gabe dagoen kontu bat hauxe da:

eta curriculuma. Denetariko ahotsak entzun ditugu, eta oraingoz

hizkuntzak nolako tokia izango duen curriculum

soilik dakigu gutxi dakigula, informazioa tantaka iristen dela.

berrian. Hainbat aukera aztertu omen dira, baina

2010.

urterako:

Batasuneko

unibertsitate

Kontua da berriki kazeta honetan informazio gehiago eskuratu

oraindik ez da guztiz argitu kontua.

ahal izan dugula aldaketa horrek izango dituen ondorioez,

Azken berriek diotenez, graduko (orain lizentziadun

Espainiari gagozkiola. Informazio horrek zioen graduko ikasleek

eta diplomadun izendatzen ditugunak) ahozko

(orain lizentziadun eta diplomadun izendatzen ditugunak) ahozko

aurkezpen bat egin beharko dute ikasketen

aurkezpen bat egin beharko dutela ikasketen amaieran, graduko

amaieran, graduko titulua eskuratzeko. Ahozko

titulua eskuratzeko. Ahozko aurkezpenak hiru helduleku izan

aurkezpenak hiru helduleku izan ditzake: ikerketa

ditzake: ikerketa bat, lan bat edo enpresaren batean egindako

bat, lan bat edo enpresaren batean egindako

praktikak. Taldean ere egin ahalko dute ahozko aurkezpen hori eta

praktikak. Taldean ere egin ahalko dute ahozko

irakasle baten tutoretza izango du.

aurkezpen hori eta irakasle baten tutoretza izango
du.

Esango dut, zapla: zenbat poztu naizen erabaki horrekin! Sikiera,
horrela, gure ikasleak modu esanguratsuan hizketan jartzeko
arrazoi on bat izango dugu unibertsitatean. Areago, horren proba
garrantzitsua prestatzeko berariazko prestakuntza eman beharko
zaio ikasleari; izan ere, ahozko aurkezpenek, maila horietan,
prestatzeko modu berezia eskatzen dute, adituek diotenez. Agian
horrela, ikasleak aterako dira proiektu honen funtsezko helburua
beteta: gai jaso bat ahoz aurkezteko gai izanda. Ahozko aurkezpen
horiek edo ahozko azterketak sistema ezaguna eta hedatua dira
Europako herrialde askotan. Estatuak izendatzen du zein jakintzaarlo azaldu behar den ahoz eta zein idatziz. Gu gara hizkuntza
adierazpen idatziari lotuta daukagunok, idatzia komunikazioaren
idealtzat jaso dugunak.
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Galdera da zer gertatuko litzatekeen selektibitatea ahoz egingo balitz,
zenbatek aukeratuko lukeen euskara, zenbatek duen konfiantza bere
bigarren hizkuntzan gai jaso bati ekiteko, jendaurrean aritzeko. Eta
badira galdera gehiago ere: zergatik dagoen eskola oraindik konforme
idatzia soilik irakastearekin, zergatik pentsatzen den hain gutxi ikasleen
beharretan, zergatik ez diren adin batetik aurrera ahozko genero jasoak
lantzen. Zelan irudikatzen dugu, bada, hizkuntza? Kontziente ote gara
hizkuntza jakitea kapital sinbolikoa dela?
Guk, gure esperientziatik, ikusten dugu HUHEZIn (Humanitate eta
Hezkuntza Zientzien Fakultatean) jasotzen ditugun ikasleek ez dutela
ahozko hizkuntza jasoan eskarmenturik. Aurtengo ikasturtean 150 ikasle
matrikulatu dira, irakasle-ikasketetan eta ikus-entzunezko ikasketetan
banatuta. Ahozko aurkezpen bat zenbatek egin duen galdetu diegu 1.
mailan matrikulatu diren ikasle horiei: ikasleetatik % 5ek ere ez du egin
bere eskola-denboran.
Eta, gaian desbideratzea bada ere, datuek mereziko dutelakoan: ikasle
horien % 40k ez du testurik ere idatzi eskola-denboran. Konstatazio
horrek argi eramaten gaitu beste toki batera: eskola ez da idazten eta
hitz egiten irakasteko tokia; aitzitik, askotan, oraindik, hizkuntza-klasean
gramatika-ariketak egiten dira, edo, testuak idazten badira, xede bakoak,
komunikazio-egoeraren

analisi

gutxikoak,

testualtasunik

landu

gabekoak. Eta horrela pentsa genezake, urtez urte, Hegoaldeko ikasle
askok zenbat ordu galtzen ote duten hizkuntzako klaseetan... ustezko
zuzentasuna lantzen. Eta, hala ere, metodo horrek ez digu zuzentasuna
bermatzen.
Boloniak zer haize ekarriko ote digun ez dugu garbi, baina ikasleak
jendaurrean hitz egiten jartzeko erabakia ona izango da. Eta pentsatu
nahi dugu guri ere etxeko hautsak astintzeko aukera emango digula, hau
da, Txepetxek esaten duen ekuazioa bete egingo dugula: ondo egiten
duguna aprobetxatu, eta ondo egiten ez duguna utzi, hobetu, zuzendu,
orraztu. Beste ekuazio bat ere garbi dago: hizkuntzaren kalitatea
hezkuntzaren kalitatearekin uztartuta dago.

Iturria: http://www.berria.info (A. Ozaeta, 2006/03/09)

Oharrak: Ariketa hau egiteko baliagarria gerta dakizueke 4.10 baliabidea
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________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak
Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.11.a ariketa
Gaia: Testu eraginkorrak ekoizteko jarraibide orokorrak
ARIKETA
1. Hirunaka jarri. Aukeratu bakoitzak bere jakintza-arloko testu bat. Saia zaitezte hainbat era eta
iturritako testuak bilatzen.
2. Aztertu testuak, eta komunikazio-prozesuaren funtsezko aldagaien arrastoak identifikatu. Osatu
taula hau.
Testuingurua
Artikuluaren xedea
Idazlearen asmoa
Irakurleen soslaia
Mezu-bidea
Estiloa

- Zein dira hiru testuen arteko alde nagusiak?
- Zertan antzematen zaie?
3. Elkartu beste talde batzuetako kideekin. Aurkeztu eta komentatu elkarri, aztertu dituzuen testuak.

Oharrak: Ariketa hau egiteko baliagarria gertatuko zaizue baliabideen atalean aurkituko duzuen kontrol-fitxa
(Ik. 4.11 baliabidea).

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.11.b ariketa
Fitxaren izenburua: Testu eraginkorrak ekoizteko jarraibide orokorrak
Ariketa
Jarraian duzue Juan Kruz Lakasta kazetariak argazki bati idatzitako iruzkin laburra. Irakurri eta osatu behean
duzuen fitxa:
SOLASKIDEAK:
MEDIA:
KOMUNIKAZIO-EGOERA:
TESTU MOTA:
MEZUA:
EGITURA:
ESTILOA:
ERAGINA:
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Testua irakurri duzunean, iruditu zaizu hark egiten duen kritika ez dela guztiz zuzena. Iruditu zaizu testu
horretan ez direla nahikorik azpimarratu zahartzaroan kirola egiteak (entrenamenduak, lehiaketak…) izan
ditzakeen onurak, betiere adinak ezartzen dituen mugak kontuan izanda. Horrenbestez, BERRIA egunkarira
artikulu bat bidaltzea erabaki duzu. Aurretik, fitxa hau osatuko duzu.

ASMOA:
SOLASKIDEAK:
MEDIA: Berria egunkaria.
KOMUNIKAZIO-EGOERA: Kontuan izan beharko duzu zenbait irakurlek ez dutela gogoan izango
Lakastaren testua; argazkia ere ikusi gabe izango dute, segur aski.
TESTU MOTA:
MEZUA:
EGITURA: Artikuluaren gorputzean ondo bereizi beharko dira gaiaren aurrekariak (Lakastaren artikulua),
guk geuk egin nahi dugun informazio-ekarpena (kirola eta osasuna) eta iritzi/kritika elementuak
(Lakastaren testuari egindako kritika).
ESTILOA:
ERAGINA:

Oharrak: Ariketa hau egiteko baliagarriak gerta dakizkizueke baliabideen atalean aurkituko
dituzuen 4.5. eta 4.11. kontrol-fitxak

202

Euskal Filologia Saila

________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak
Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.12 artikulua
Gaia: Testu eraginkorrak ekoizteko jarraibide orokorrak
ARIKETA
Jarraian testu labur bat duzue. Ezkerreko zutabean testuaren informazio-egitura duzue zehaztuta.
Eskuinekoan, aldiz, berbaldiko eragiketen katea hasi gara nabarmentzen. Osatu kate hori, testuan
barrena egiten diren mugimenduak markatuta.

0. Sarrera

1. Datu orokorrak

2. Datu xeheak

3. Datu
azpimarragarriak

4. Ondorioak

5. Amaiera

British Journal of Sports Medicine aldizkariak argitaratu
duenez, aire-poltsa duten kirol-zapatilek lesioak izateko
aukera areagotzen dute. Saskibaloiko jokalariekin
egindako ikerketan, horrelako zapatilak erabiltzen
zituztenek orkatilako lesioak izateko arriskua ohiko
zapatilak erabiltzen zituztenena baino lau aldiz
handiagoa zen.
Orpoan eta zolan aire-poltsa duten zapatilak asmatu
zituztenen asmoa kirolariek lurraren aurka egindako
indarra arintzea zen. Ikerketa horrek, ordea, zapatila
mota hori lesio-eragile garrantzitsua dela agerian utzi du.
Dirudienez, aire-poltsak oinak oreka galtzea eragiten du;
ondorioz, jokalariak jauzi egitean edo biratzean, orkatila
okertzeko arriskua du.

Laburtu
Azaldu

Azaldu
Justifikatu

Ikerlariek 10.393 jokalari aztertu zituzten, bakoitza
partida osoan zehar, eta % 0,385 orkatila-lesio izan
zirela ikusi zuten. Hala ere, lesio horietako batzuk
jokatzen hasi aurretik behar bezala ez berotzeagatik izan
ziren. Bestalde, lesioa izandako jokalariak berriro ere
lesionatzeko arriskua bost aldiz handiagoa da. Izan ere,
lesionatutako jokalarien erdiek baino gehiagok ez dute
sendagilearen laguntzarik eskatzen.
Hori guztia kontuan izanda, zapatilen aire-poltsek
jokalarien orekan eta lesioak izateko arriskuan duten
eragina zenbaterainokoa den zehazteko ikerketa gehiago
egin behar dira. Gainera, beste zapatila mota batzuk ere
aztertuko dituzte, batzuen ustez, zolaren barnean gela
dutenek ere antzeko kaltea eragin dezaketelako.
Adituek zapatila mota guztiak ez
guztietarako egokiak ohartarazten dute.

direla

kirol

Beraz, lesioak saihestu nahi izanez gero, norberaren
ezaugarrien eta egiten den ariketaren arabera aukeratu
behar dira oinetakoak.

Oharrak: Ariketa hau egiteko baliagarria gertatuko zaizue baliabideen atalean aurkituko duzuen fitxa (Ik. 4.12
baliabidea).
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.13 ariketa
Gaia: Kontakizuna (I): ezaugarri orokorrak
ARIKETA
1. Baliabideen atalean (Ik. 3.8 baliabidea) narrazio-testu bat duzue, Golding abiadura-korrikalariaren
esperientzia kontatzen duena. Irakurri, eta azpimarratu haren biografiari buruzko xehetasunak.
Zerrendatu haren biografiaren gertakari nagusiak.
2. Irakurri berriro testua, eta aztertu kontu hauek:
o

Zer ikuspuntu erabili du Goldingen biografia kontatzeko, objektiboa ala subjektiboa?
Zergatik?

o

Hurrenkera kronologikoa baliatu du biografiaren azalpenean?

o

Ondo mugatuta daude testuan biografiaren hasiera eta amaiera?

o

Haren bizitza profesionalaren urrats nagusiak ondo bereizita azaltzen dira?

o

Goldingen biografiaren kontaketa «hutsa» egiten da ala beste osagai batzuez ere hornitzen
da (iruzkinez, deskribapenez, adibidez…)?

o

Kontaketa nola dago egina: lehenaldian ala orainaldian? Lehen, bigarren ala hirugarren
pertsonan?

3. Horrenbestez, eztabaidatu beste kontu hauen inguruan:
o

Zein da biografia honen egilearen asmoa?

o

Zein da irakurleari helarazi nahi dion mezua?

o

Zein da haren ikuspuntua?

o

Zertan igartzen da hori guztia?

4. Ikusi dugunez, testu honek bi osagai ditu: Goldingen datu biografikoak eta iritzi-argudioa. Orain,
testua berridatzi behar duzu, bi osagaiok bereiziz. Testuaren lehen atalean kirolariaren bizitza
laburbilduko duzu; bigarrenean, iruzkin guztiak bilduko dituzu.

Oharrak: Ez ahaztu testuak jarraitzeko modukoa eta koherentea behar duela izan.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.15 artikulua
Gaia: Kontakizuna (III): egitura eta estiloa
ARIKETA
Hauta ezazue albiste-gai izan daitekeen gertaera bat, eta prestatu hiru albiste-testu.
- Lehena, kirol-prentsarako moduan idatzi.
- Bigarrena, dagokion federazioaren edo kirol-taldearen web-orrian argitaratzeko moduan.
- Hirugarrena, erakunde publiko baten web-orrirako.
Aurkeztu zure hiru testuak ikaskideei. Komentatu hiru testuen arteko antzekotasunak eta aldeak. Azaldu eta
justifikatu zure erabakiak.

Oharrak: Testuak idazten hasi aurretik, berrikusi 4.13 gogoeta-fitxan egindako azterketa. Ariketa honetan
lagungarri gerta dakizkizueke 4.13 eta 4.15.a, 4.15.b eta 4.15.c baliabideak.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.19.a artikulua
Gaia: Definizioa (I): definitzea zertan den
ARIKETA
Jarraian dituzue definizio labur batzuk. Osa itzazue deskribatzaile egokiak baliatuta

Giltzadurak. Hezurrak elkartzen diren _____ deritzogu giltzadura. Elkargune hori egonkorra izan dadin
lotailuz, kapsulaz… ere osatuta egongo da. Giltzaduren mugitzeko gaitasuna desberdina da: batzuek mugimendu
handiak ahalbidetzen dituzte, beste batzuek, aldiz, ia bat bera ere ez.
Muskuluak. Muskuluak gorputza mugitzen duten _____________ dira. Muskulu-zuntz edo muskulu-zelula
batek nerbio-bulkada (borondatezko edo ez-borondatezko) baten aurrean suminkortasuna erakusten du; orduan
uzkurtu edo laburtu egiten da eta mugimendua eragiten du. Estimulua amaitu eta muskulu-zuntza laxatzen denean,
pasiboki heda daiteke kontrako muskuluen zuntzak uzkurtzean. Muskulu-zuntz bakoitzak tentsio edo
malgutasun propioa du, eta horrek forma berezia emango dio laxatuta dagoenean.
Arteriak deritzen ____________ bihotzetik urrun eramaten dute odola. Arteria txikiagotan azpibanatzen dira
(sistemako trukaketagunea). Kapilarrak benulak deritzen basoetan elkartzen dira, eta benulen elkarketa horiek
benak osatzen dituzte. Bena nagusiek odola bihotzera itzularazten dute.
Benak. Bihotzera odola daramaten _____ benak dira. Birika-benek izan ezik, denek dute oxigenorik gabeko
odola.
Odola. Odola _________ konplexu bat da eta gorputzean bizitzeko ezinbestekoak diren jasotze-askatze
zerbitzuak egiten ditu. Arnasketa- eta digestio-aparatuetatik mantenugaiak eta oxigenoa jasotzen ditu, eta
zeluletara bidaltzen. Aldi berean, zeluletatik hondakinak jasotzen ditu organo iragazleetara eramateko. Odolak
hormonak, entzimak... ere garraiatzen ditu.

Oharrak: Beharrezkoa bada, jo ezazue hiztegi-liburuetara ariketa hau ebazteko.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.19.b ariketa
Gaia: Definizioa (I): definitzea zertan den
ARIKETA
Jarraian dituzue beste definizio labur batzuk. Osatu ezaugarri espezifikoen atala eta
azpimarratu deskribatzaileak

Indarra. Gihar-uzkurduraren bidez, era estatikoan (isometrikoan) edo dinamikoan (isotonikoan), kanpoko
erresistentziak _____________tzeko gaitasuna da.

Erresistentzia. Intentsitate handiago edo gutxiagoko esfortzuak, ahalik eta luzeen _____________teko
gaitasuna da.
Abiadura. Mugimendu bat edo batzuk ahalik eta denbora laburrenean _____________teko gizabanakoak
daukan gaitasuna da.
Malgutasuna. Mugimendu zabalagoak _____________teko gaitasuna
Potentzia indarraren eta abiaduraren elkarketaren __________ sortzen den gaitasuna.
Arintasuna abiadura, malgutasuna, koordinazioa eta oreka batera _____________ sortzen den gaitasuna.
Koordinazioa. Nerbio-sistemak giharren gainean _____________ten duen kilikadura zehatza eta
kontrolatua. Keinuek traketsak eta zehaztasun gutxikoak izateari uzten diotenean, mugimendu koordinatuei buruz
hitz egin daiteke.
Oreka. Grabitate indarraren _____________ edozein gorputz atal mantentzeko gaitasuna da.

Oharrak: Beharrezkoa bada, jo ezazue hiztegi-liburuetara ariketa hau ebazteko.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.20.a ariketa
Gaia: Definizioa (II): jarraibideak
ARIKETA
Hemen dituzue kartilagoaren bi definizio. Zein duzu nahiago? Zergatik?
A. KARTILAGOA. Hezurren modura, kartilagoa ere konektibo bat da. Ehun horretan dauden zelulak kondrozitoak dira. Baina hezurretan
ez bezala, hemen ez dago mineralizaziorik, zelulaz kanpoko substantzia gel sendo bat da eta horrek ehun bigun samar bat osatzen du.
Kartilagoaren beste berezitasun bat abaskularra izatea da, hau da, odol-hodirik ez izatea (eta horrek ere hezurretatik bereizten du); hori dela eta,
kartilagoko lesioak, sendatzen baldin badira, oso astiro sendatzen dira.
B. KARTILAGOA. Kartilagoa ehun konektibo da; kondrozito izeneko zelulek osatua eta gel bigun baten itxurakoa. Kartilagoan, hezurrean
ez bezala, ez dago mineralizaziorik; bestalde, abaskularra da, alegia, odol-hodirik gabekoa. Hori dela eta, kartilagoko lesioak oso astiro
sendatzen dira, sendatzen baldin badira.

Osa ezazue taula hau aurreko bi definizioek jasotzen duten informazioa baliatuta. Bi definizioetatik
zein lotzen zaio estuen eskema honi?
DESKRIBATZAILEA
EZAUGARRI
ESPEZIFIKOAK

ZER TALDETAKOA DEN
BESTELAKOAK

IRUZKINA

206

Euskal Filologia Saila

________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak

DESKRIBATZAILEA
EZAUGARRI
ESPEZIFIKOAK

ZER TALDETAKOA DEN
BESTELAKOAK

IRUZKINA

Hemen duzue definizioek izan ohi dituzten huts nagusien zerrenda eta definizio argiak egiteko
gomendioak. Berraztertu goiko adibidea eta esan zein irizpide betetzen dituen eta zein ez.
DESKRIBATZAILEA
EZAUGARRI
ESPEZIFIKOAK
IRUZKINA

- Gaizki hautatzea.
- Deskribatzaile bat baino gehiago hautatzea.
- Deskribatzailea atzean lagatzea.
- Esaldiak ondo ez egituratzea.
- Izenlagunak eta erlatiboak erabiltzea.
- Amaieran ez jartzea.
- Definizioan barrena nahasirik ematea.

Oharrak: Kontuan izan 4.20 fitxan jasotako oharrak.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.20.b ariketa
Gaia: Definizioa (II): jarraibideak
ARIKETA
Jarraian askotariko definizioak dituzu. Zeinek dirudi egokiena kasu bakoitzean? Zer alde du
bestearekin?
Iturria: Arrieta, A. et al. (2003) Galdezka. Euskarazko zalantzei erantzunez. IVAP-HAEE, 172-183.
1. Baldintza.
a) Zerbait gertatzeko edo betetzeko nahitaezko den zera.
b) Zerbait gertatzeko edo betetzeko nahitaezko den osagaia.
2. Baleontzia.
a) Baleak harrapatzeko erabiltzen den itsasontzia.
b) Baleak harrapatzeko erabiltzen den arrantza-ontzia.
3. Gainordaina.
a) Zerga bat ez ordaintzeagatik edo epez kanpo ordaintzeagatik ezartzen den diru kopuru gehigarria.
b) Zerga bat ez ordaintzeagatik edo epez kanpo ordaintzeagatik ezartzen den isuna.
4. Gizapetikoa.
a) Gizakiaren mailara heltzen ez dena.
b) Gizakiaren mailara heltzen ez den izakia.
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5. Jabetza-erregistroa.
a) Ondasun higiezinen gaineko eskubide errealak sortzeko, aldatzeko, eskualdatzeko eta amaitzeko
egintzei eta kontratuei publikotasuna ematea helburu duen administrazio-erakundea.
b) Administrazio-erakundea ondasun higiezinen gaineko eskubide errealak sortzeko, aldatzeko,
eskualdatzeko eta amaitzeko egintzei eta kontratuei publikotasuna ematea helburu duena.
6. Meloia.
a) Da landare bat...
b) Meloia da landare bat.
7. Kafe-etxea.
a) Kafea eta alkoholik gabeko edo gutxiko beste edari batzuk zerbitzatzen diren lokala.
b) Lokal bat da, eta han zerbitzatzen dira kafea eta beste edari batzuk, denak ere alkoholik gabekoak
edo gutxikoak.
8. Eperra.
a) Fasainidoen familiako hegazti galiformea.
b) Hegazti galiformea, fasianido-familiakoa.
9. Katalogoa.
a) Argibidez eta zehaztasunez hornitutako egituratutako izendegia edo zerrenda.
b) Zerrenda edo izendegi egituratua, argibidez eta zehaztasunez hornitua.
10. Lepahoria.
a) Mustelidoen familiako ugaztun haragijalea, 50 cm inguruko gorputz luzexka, hanka motzak eta
isats luze eta iletsua dituena.
b) Animalia ugaztuna, mustelido-familiakoa, haragi-jalea, gorputzez luzexka (50 cm inguru), hankamotza, isats luze eta iletsukoa.

Oharrak: Kontuan izan 4.20 fitxan jasotako oharrak.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.21 ariketa
Gaia: Definizioa (III): glosategiak egiteko irizpideak
1.

Taldeka jarri. Talde bakoitzak ikasketa-planean dituzuen irakasgai baten ardura har dezala.

2.

Irakasgaiaren programa, apunteak eta eskuliburuak arakatu eta identifikatu kontzepturik
funtsezkoenak.

3.

Egin ezazue 25 sarrera izango dituen glosategi bat, eta aurkeztu ikaskideei.

Oharrak: Kontuan izan 4.21 fitxan jasotako oharrak.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.22 ariketa
Gaia: Azalpena (I): ezaugarri orokorrak

Jarraian, hainbat testu-pasarte dituzue. Pasarte horiek «Kirola Euskaraz» programaren aurkezpen-testua
osatzen dute.
1. Testuak lau pasarte ditu. Ordena itzazu.
2. Ondoren, jarri izenburu egokia pasarte bakoitzari. Aurkeztu zeuen proposamenak ikaskideei. Zein
gustatzen zaizue gehien?
3. Azkenik, jo ezazue «Kirola euskaraz» programaren web-atarira, eta alderatu zeuen proposamenak
jatorrizkoarekin. Hauxe duzue helbide elektronikoa: http://www.gipuzkoa.net/kirolaeuskaraz/. Aztertu
berri dugun hau azalpenezko ohiko testua da. Zertan antzematen zaio? Egizue denon artean
azalpenezkoak izan ohi diren beste testu mota batzuen zerrenda.
Adibidez: ikerketa-txostenak, erreportajeak, eta abar.
A pasartea
Orri honen bidez, beraz, programa horren barruan sortzen eta antolatzen diren jarduerak ezagutzera
emateko eta parte hartzeko bidea erraztu nahi da. Hiru atal nagusi izango ditu: prestakuntza,
materiala eta «Saski-naski» atala. Prestakuntzaren barruan, Gipuzkoako bailaretan urtez urte antolatu
ohi diren kirol-ikastaroen berri zehatza emango da, Udako Kirol Eskolako ikastaroak barne.
Materialaren atalean, bi multzo egin ditugu: alde batetik, euskaraz sortu edo argitaratu den
materialaren bilduma jarri dugu, eta, bestetik, materiala sortzeko Debarrokoek urtero egiten duten
beka-deialdiaren inguruko informazioa. Azkenik, «Saski-naski» atalak, izenak berak adierazten duen
bezala, kirolaren arloan euskararen erabilera sustatzeko helburuarekin egin diren edo egingo diren
modu bateko edo besteko azterlanak, deialdiak, egitasmoak eta antzekoak jasoko ditu.
B pasartea
Etorkizunari begira, kirol-ikastaroetan edo beka-deialdietan izena emateko aukera eta Kirola
Euskaraz programaren barruan argitaratu den materiala erosteko bidea eskaini nahi dugu.
C pasartea
Kirola Euskaraz programa Debagoieneko zenbait udalek sortu zuten 1993an eta laster
Debabarrenera zabaldu zen. Pixkanaka, Debarroko egitasmoak beste erakunde ofizial batzuen
konfiantza eta laguntza ekonomikoa lortu ditu, eta programa garatzeko aukerak ere handitu egin dira,
Eusko Jaurlaritzari eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiei esker.
D pasartea
Programaren helburu nagusiak dira kirol-entrenatzaileak, begiraleak eta hezkuntza fisikoko irakasleak
prestatzea eta kirol-materiala euskaraz sortzea eta argitaratzea, eta, batez ere, euskararen erabilera
sustatzea kirolaren arlo guztietan.

Oharrak: Kontuan izan 4.22 fitxan jasotako oharrak eta 4.22 baliabidean aurkituko dituzun irizpideak.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.25 ariketa
Gaia: Azalpena (IV): garapena
Gipuzkoako kirolaren web-atarian (Kirolak.net), atal berezi bat dago adinekoen kirolari eskainia
(http://www.kirolak.net/eu/deporte-veterano.asp). Aztertu web-orri honen egitura eta antolaketa.
- Zer irizpide erabili dira informazioa banatzeko eta aurkezteko?
- Zer estrategia erabili dira sarrerako atalean?
- Nola xehatzen da azalpenaren gorputza?
- Nola ematen zaio itxitura azalpenari?

Oharrak: Kontuan izan 4.25 eta 4.26 fitxetan egindako oharrak

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.27.A artikulua
Gaia: Argudioa (I): ezaugarri orokorrak
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Jarraian entzungo duzue beltzen ustezko gaitasun atletikoaren inguruko irratiko elkarrizketa bat.
[URL:

http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/media-

type/html/language/es/user/anon/page/materialdidacticodetalle?gid=25254]
•

Elkarrizketa entzun aurretik, eztabaidatu gai honen inguruan: beltzek berez ba al dute

gaitasun fisiko handiagoa?
•

Ondoren, irakurri hurrengo orrialdean dituzuen esaldiak, eta zuen artean eztabaidatu EGIA

ala GEZURRA ote diren.
•

Entzun elkarrizketa, eta egiaztatu zuen hipotesiak.

•

Bat zatozte elkarrizketatuak agertu duen iritziarekin? Uste duzue argudio ona garatu duela?

Nolako argudioak erabili ditu? Zer eragiketa baliatu ditu?
EGIA

GEZURRA

1. Giharren ezaugarri morfologikoetan datza atleta beltzen arrakasta.
2. Atleta kenyar bat izan da azken 13 urteetan kroseko munduko txapelketan
garaile.
3. Ez dirudi egokitzapenaren eragina (altitudea, egunero korrika egin beharra…)
erabakigarriena denik atleta beltzen arrakasta-mailan.
4. Aspaldi susmatzen zen atleta beltzen abantaila ez zitzaiola entrenamenduari
soilik zor.
5. Ikerketa honek ondo finkatu du zein diren atletak energia lortzeko baliatzen
dituen bideak
6. Metabolismo aerobikoaren atalaseak eragina izan dezake iraupeneko kiroletan
atletak izango duen arrakasta-mailan.
7. Gizaki kaukasiarrek metabolismo aerobikoaren langa gorago dute jatorri
afrikarreko beltzek baino.
8. Ikerketa honek egiaztatu du distantzia luzeko atleta beltzek errazago eramaten
dutela nekea metabolismo aerobikoa baliatzen dutenean.
9. Ikerketa honek agerian utzi du, halaber, gihar-zuntzetan dauden entzimen
kopurua izan daitekeela distantzia laburreko atleta beltzen arrakastaren giltza.
10. Beltzen ezaugarri genetikoetako batzuk ere lagungarri bide dira.

Oharrak: Kontuan izan 4.27 fitxan esandakoak ez ezik, 4.28 eta 4.29 fitxetan egindako oharrak ere

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.27.b artikulua
Gaia: Argudioa (I): ezaugarri orokorrak
Jarraian artikulu bat duzue, alboan galdera sorta bat duena.
•

Erantzun galderei. Alderatu zeuen erantzunak ikaskideenekin.

•

Ondoren, eztabaidatu elkarren artean. Argudio-testua al da hau? Nolako argudioa jorratzen du?
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Badirudi etika, negozioen munduan sartu berri den
kontzeptua, kirolaren muin-muineko elementua dela. Zer
da, izan ere, kirola baino etikoagorik? Kirol-munduko
mitoek indar ikaragarria dute: kirola betikoa dela eta beti
irauten duela —historiaz at dago kirola—; giza izateari
berari atxikita dagoela kirola —gizakia animalia kirolaria
da—; eta kirol ustelduta dagoela —kirol garbia, neutroa
erabat desbideratu dute eta ustelduta, bahituta dago—.

1. Zer harreman du kirolak beste zenbait
alorrekin?
a)
b)
c)
d)

Negozio-munduan sartuta dago.
Ez du zerikusirik etikarekin.
Garbi dago etika oinarrizko
elementua dela kirolean.
Etika kirolaren osagai garrantzitsua
da, antza.

2. Artikulugileak zer dio kirolaren
definizioaz ari denean?

Kirolaren zerizanari buruz bat etorri beharko genuke
lehenbizi. Zentzuak izen horren pean gorputz-ekintza
guztiak biltzen ditu, hasi lagunekin bizikletaz egindako
txango batetik eta futboleko Munduko Koparaino.
Definizio hori zabalegia da, ordea, eta, ondorioz,
baliogabea. Gauzak zorrotzago hartuz gero, kirola lehiazko
ekintza fisikoa da, erakundeetan txertatua eta historikoki
gizarte industrializatuarekin lotura estua duena. Lehian
oinarria duten gizarteetan nagusi den gorputz-ekintza da
kirola, arau batzuen mendean dagoen norgehiagoka,
gorputzen mailaketa esan nahi duena. Ez da aspaldikoa
gizartean sistematikoki egitate handiak lortzera emandako
jarduera fisikoa: gaurko kirola ez da beti izan dena.
Horregatik, bidezkoak dira honako galdera hauek: zer balio
sustatzen du egungo kirolak?; ez al da oso handia
aldarrikatzen dituen eta egiatan gauzatzen dituen balioen
arteko aldea?

a)
b)
c)

d)

Denok berdin definitzen dugula.
Kirola gorputzarekin egindako ekitza
oro dela.
Gizarteko hainbat alorrekin
harremana duen gorputz-jarduera
dela.
Industria-iraultzarekin batera sortu
dela.

3. Zer jatorri du kirolak?
a)
b)
c)
d)

Gizarte nagusietan du oinarria.
Jatorrizko bi ezaugarri ausardia eta
lehia dira.
Emaitza handiak erdiestea izan du
helburu hasieratik.
Ez da hain aspaldikoa.

4. Pierre de Coubertin-ek nolako pentsakera
zuen?

Kant-ek dioenez, Jainkorik gabe ez dago moralik. Erlijiozko
sinesmenaren eskakizunetan oinarritzen ditu nozio moralak
Pierre de Coubertin olinpiar jokoen berritzaileak ere. Mundu
osoko kirolari gazteei liburuan (1927) honela dio: «Hogeita
bost mendeko antzinatasuna duen instituzio bat berritzean,
zuek gure arbaso handiek kirolari zioten erlijiozko
atxikimendura itzultzea nahi genuke. Gaurko mundua
ahalmenez betea dago, eta, aldi berean, hondamendian
behera amiltzeko arrisku handi baten aurrean, eta
olinpismoa leialtasun eta garbitasun moralaren eskola izan
daiteke; orobat, indar fisikoaren eta pairamenaren ikasbide
ere bada». Ez du Coubertine-ek zalantzarik: kirolak «lotura
estua du moralarekin», erlijioak duen bezalaxe.

a)
b)
c)
d)

5. Zer dio Mundu osoko kirolari gazteei
liburuan?
a)
b)
c)

d)
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Olinpiar jokoak berpiztean sinesmen
erlijiosoa izan zuen abiapuntu.
Ez du aintzakotzat hartzen erlijioa.
Kant-ek bezala, oso lotuta ikusten
ditu erlijioa eta morala.
Haren ideia moralek Kant-engan dute
oinarria.

Kirola duela 25 mende sortu zela.
Aurrekoek zuten kirol-jarrerarekiko
mira adierazten du.
Gaurko munduak duen
ahalmenarekin, ez dagoela porrot
egiteko arriskurik.
Olinpismoak, guztiaren gainetik,
morala irakatsi behar duela.
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6. Kirolak zer lotura du gizartearekin?
a)

b)
c)
d)

Kirolak indarra galtzeak
zibilizazioari berrikuntza ekar
diezaioke.
Kirola indartuko bada, gizartemailako aldaketa egin behar da.
Kirolak ez du arazo-konpontzaile
izan behar.
Gizartera elkartasuna ekarriko du.

7. Zer esan daiteke inguruko
hausnarketaren bilakaeraz?
a)
b)
c)

d)

Kirolaz ez dela asko hitz egin.
Orain arte ez bezala, orain kirolak
zer izan behar lukeen dela gaia.
Sorreratik dagoela arriskuan kirola,
baina, konpontzeko saioak berriak
direla.
Kirolaren arazoei konponbidea
aurkitzeko saioak ez direla gaur
goizekoak.

Kirola hedatzeak berrikuntza sozial eta etiko zabala ekar
dezake, eta, horrela, zibilizazio berri bat molda dezake.
Kirolak bere gaitz guztietatik askatu behar du gizartea
(alkoholzaletasuna, ohitura ustelak, gaiztakeria, alferkeria,
neurririk gabeko erotismoa, eta abar) eta, klaseen arteko
borroka behin betiko gaindituta, elkartasun berri bat,
batasun sakratua, sortu.
Kirolari buruzko berbaldiaren historia, etengabeko hitzjarioa, betiko hitz motel harrigarri horiek... hori al da
kirolaren historia? Kirolari buruzko diskurtsoa ez al da,
orain ere, izan behar lukeenaren diskurtsoa? Jaio zenez
geroztik mehatxupean dago kirola. Jaiotza-orduan bertan
azaldu ziren gaitzaren lehen arrastoak eta orduantxe hasi
sendatzeko ahaleginak. Jada 1902an salatzen zituen Pierre
de Coubertin-ek moralaren aurka zeuden kirol-erakusketa
erraldoiak; kirola interesik gabeko mundu jator batean
gara zedila eskatzen zuen. Dirua, gogorkeria, jukutriak,
nazionalismoa, dopajea... kirola hondatzen ari dira. Baina
arduradunak beti ari dira «eskandalu hori zuzendu dadila
eta kiroletako morala babesteko» eskatzen. Ez ote da gero
galdera bat egiteko ordua iritsi: ba al du moralik kirolak?

8. Lehiaketa-mailako kirolak zer ezaugarri
ditu?
a)
b)
c)
d)

Kirol horiek etikoak dira egilearen
ustez.
Kirolari ororen xedea garaipena da.
Kirolaria aberriari irabazteko
prestatzen da.
Kiroletan gorputzaren jaun eta jabe
da kirolaria.

9. Zer gertatu da Berlinen eta Moskun?
a)

b)

c)

d)

Olinpiar jokoen hastapenak
Berlinen izan ziren eta Moskun
izan zuten jarraipena.
Berlinen hasi eta Moskun amaitu
ziren etika zikindu zuten hainbat
gertaera.
Berlingo eta Moskuko olinpiar
jokoetan jazo ziren gertaera itsusi
guztiak.
Besteak beste, Berlingo eta
Moskuko olinpiar jokoak dira
hainbat jazoera ilunen adibide.

10. Segidako baieztapen hauetatik zein da
egia?
a)
b)
c)
d)

Botereak badu eragina kirolean.
Kirolean dena polita denez,
ametsen munduari dagokio.
Kirolaren xedea egia absolutua da.
Kirolariek eta jarraitzaileek dena
onartu behar dute egilearen ustez.

Etikaren ikuspegitik ezin onar daiteke ekintza bat bere
efikazia hutsarengatik zuritzea. Nola aipatu, beraz, etika
lehiaketako kiroletan? Kirolariak, edozein mailatakoa
delarik ere, xede bakarra du bere prestakuntzan: irabaztea.
Aurkariari, bere buruari, denborari, guztiei aberriaren
izenean irabaztea. Horretantxe du jatorria kirolaren ilusio
erraldoiak, horregatik kirolariaren gorputza zaintzeko
ardura. Baina lehiaketako kirola, ezer baldin bada,
gorputzaz jabetzea da batik bat. Sistemak harrapatuko dio
berehala kirolariari gorputza (entrenamendu trinko eta
goiztiarra, askotan isilpean geratzen den arazoa), robot
bihurtuko du (ahalik eta emaitzarik onena lortzeko), tratu
txarra emango dio (masokismoa, arriskuak eta zauriak
onartu beharko ditu), menderatu eta galgatu egingo du eta
merkantzia bilakatuko du. Garaipen handinahia
lortzearren, zernahi egiteko prest egongo da kirolaria;
bere nazio, eskualde edo herriko koloreak nagusi atera
daitezen edozer egiteko prest.
Ugari dira, hasi Berlingo Olinpiar Jokoetatik eta
Moskukoetaraino, kiroletako etika eta ideal olinpiarrak
kakaztu dituzten gertaerak. Kirola agintearen ume kutuna
izango da, berorrek bere mendean daukan heinean.
Ametsen mundua da, absolutuaren bila dabil, ez egiaren
bila, Stendhal-ek, adimen zientifikoen moraltasunaz ariki,
matematikarekiko gogoberoa azaltzen zuen, «han ez baitu
gezurrak lekurik». Kirolari eta ikusleek, Marcel Mauss-ek
«gizartearen ezinbesteko sinestea» deitzen duena
onartzearekin bat, beren buruak engainatu eta azaluskeria
onartzen dute.

Oharrak: Kontuan izan 4.27 fitxan esandakoak ez ezik, 4.28 eta 4.29 fitxetan egindako oharrak ere.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.29
Gaia: Argudioa (III): argudio-testuaren egitura
Jarraian irratiko solasaldi bat entzungo duzue. Bertan, jokoa eta jolasa bereizten saiatuko dira.
Entzungaia:

http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/media-

type/html/language/es/user/anon/page/materialdidacticodetalle?gid=26936
•

Irratiko pasartea entzun aurretik, eztabaidatu zeuen artean: non dago jokoaren eta jolasaren

arteko muga?; zer ondorio ditu bereizketa horrek kirol-jarduerari begira?
•

Eztabaida amaitutakoan, entzun irratiko pasartea eta osatu hurrengo orrialdean duzun fitxa.

Alderatu eta bateratu zeuen oharrak.
•

Bat zatozte saio honetan egindako argudioarekin? Zertan bai? Zertan ez?

Zer ondorio ateratzen duzue?
Tesia

Frogantza

Kirola, berez, gehiago da jolasa jokoa baino.

Kirola lotuago dago jokoari, jolasari baino.

ONDORIOA: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Oharrak: Kontuan izan 4.29 fitxan esandakoak ez ezik, 4.27 eta 4.28 fitxetan egindako oharrak ere

Modulua: 5. Bitarketaritzarako estrategiak: itzulpengintza
Fitxaren kodea: 5.2 artikulua
Gaia: Itzulpen motak
1.

Bilatu gaztelaniaz eta euskaraz argitaratuta dauden dokumentu akademikoak, artikuluak edo
testu-liburuak. Hautatu pasarte edo lagin batzuk bi hizkuntzetan.

2.

Alderatu bi bertsioak eta identifikatu erabili diren itzulpen-estrategiak. Hautatu horietako
hainbat.

3.

Taldekideei aurkeztu. Zerk eman dizu atentzioa adibide horietan?

Oharrak:
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Modulua: 5. Bitarketaritzarako estrategiak: itzulpengintza
Fitxaren kodea: 5.3.
Gaia: Itzulpen-lanaren prozesua eta metodoak
1.

Aukeratu zuen arloko testu bat euskaraz zein gaztelaniaz. Binaka jarri eta egizue testu
horren itzulpena.

2.

Zer metodo erabili duzue? Zergatik? Zer arazo izan dituzue?

3.

Trukatu zuen lana beste ikaskide batenarekin. Berrikusi, eta egin hobetzeko proposamenak.

4.

Elkartu laurak, eta komentatu zuen iradokizunak.

5.

Aurkeztu atera dituzuen ondorioak talde osoari.

Oharrak: Lagungarri gerta dakizueke helbide honetan dituzuen ereduak («Idatzi eta itzuli»):
http://www.ehu.es/euskalosasuna/ariketak.htm#h.

Modulua: 5. Bitarketaritzarako estrategiak: itzulpengintza
Fitxaren kodea: 5.4 artikulua
Gaia: Itzulpen-lanerako estrategiak eta teknikak
1. Bildu ikastetxean aurkituko dituzun hainbat material elebidun (afixak, iragarkiak, argibideak,
txostenak…).
2. Identifikatu eta sailkatu itzulpenerako erabili diren teknikak.
3. Egokiak iruditzen zaizkizue hartutako erabakiak? Pentsatu zer aukera dauden itzulpen
horietako batzuk egiteko.

Oharrak: Itzulpen bera modu askotara egin liteke. Alabaina, aukera guztiak ez dira egokiak izango
testuinguru guztietan.

Modulua: 5. Bitarketaritzarako estrategiak: itzulpengintza
Fitxaren kodea: 5.5 artikulua
Gaia: Itzulpen motaren eta itzulpen modalitatearen araberako eskakizunak
1. Eskura ezazue Kutxidazu bidea Ixabel filma. Ikusi azpitituluak bistan dituzuela.
2. Nola itzuli dute gidoia gaztelaniara eta ingelesera? Aukeratu adibide adierazgarri batzuk.
3. Komenta itzazu ikaskideekin.

Oharrak: Kasu honetan ahozko berbaldia da itzuli beharrekoa. Bestalde, ahozkoa euskarri idatzira pasatu
behar da (entzun ahala irakurtzeko). Xede-hizkuntzaren berezitasunek ere (gaztelania den edo ingelesa den)
eragina izango dute itzulpen-hautuetan.
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Modulua: 5. Bitarketaritzarako estrategiak: itzulpengintza
Fitxaren kodea: 5.6 artikulua
Gaia: Itzulpenaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak
1. Jo ezazue EHUren Euskara Errektoreordetzaren web-orriaren atal hauetara:
EHULKU: http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267shehulct/eu/contenidos/informacion/ehulku_aukeraketa/eu_aukera/bertsioa.html
Itzulpenen kontsulta: http://www.ehu.es/kontsultak/itzulpen/KP2.HTM
AZPIDAZKI: http://www.ehu.es/azpidazki/
2. Arakatu bertan eskaintzen diren materialak. Aurkitu zuentzat baliagarriak izan daitezkeen
gomendio eta materialak.
3. Trukatu ikaskideekin.

Oharrak:

Modulua: 5. Bitarketaritzarako estrategiak: itzulpengintza
Fitxaren kodea: 5.6 artikulua
Gaia: Itzulpenaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak
1. Jo ezazue EIMAren estilo-liburua jasotzen duen web-orrira.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43573/es/contenidos/informacion/dih/es_5490/estilo_liburua_c.html
2. Aztertu testuak euskaratzeko baliagarriak izan daitezkeen gomendioak. Erreparatu bereziki
kalko okerrei buruz ematen diren argibideei.
3. Komentatu ikaskideekin.

Oharrak:
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BESTE BALIABIDE BATZUK
Eranskin honetan jasota daude PREST eskuliburuaren informazio-fitxetan
estekatzen dire erreferentzia bibliografikoak eta Interneteko baliabideak. Horien
helburua da informazio-fitxetan ematen diren azalpenak eta orientabideak
zabaltzeko baliagarriak izan daitezkeen iturriak eskura jartzea.
PREST eskuliburua osatzen duten fitxa guztiek ez dituzte estekatuta honelako
baliabideak. Edonola ere, atal honetan zerrendatutako baliabideetan arakatuta,
erraz aurkitzen dira gure lanean jorratutako gai guztien inguruko informazio eta
material osagarriak.
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.7.1 baliabidea
Gaia: Konexio-mekanismoak

JUNTAGAILUAK
EMENDIOZKOAK

EMENDIOZKOAK
EMENDIOZKO ESAMOLDEAK
BANAKARIAK

HAUTAKARIAK

eta
ez ezik / ez ezen / ez eze (ere);
ez bakarrik, …ere
bai…bai; ez…ez; hala…nola
edo, edo, ala, nahi(z), zein,

ezpa
baina, baizik, baino, ezpada

AURKARITZAZKOAK

Oharrak:

Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.7.2 baliabidea
Gaia: Konexio-mekanismoak

ERLATIBOAK

OSAGARRIAK

MENDERAGAILUAK
JOKATUAK
(e)n
JOKATUGABEAK
JOKATUAK
(e)netz
JOKATUGABEAK
JOKATUAK
DENBORAZKOAK

ADBERBIALAK

MODUZKOAK

KAUSAZKOAK
-elarik
BALDINTZAZKOAK
HELBURUZKOAK
t(z)ekotan
KONTZESIBOAK

-(e)n, zein ... bait- /-tako, -riko
-(e)la, -(e)nik, -(e)n, -

-tzen, -tzea, -tzeko
-(e)nean, -(e)n bitartean,
-elarik
JOKATUGABEAK
–t(z)ean,
t(z)erakoan,
tutakoan, -tu ondoren,
-tu aurretik
JOKATUAK
-(e)n bezala, -(e)n
moduan, -(e)n eran
JOKATUGABEAK -(e)z, -(r)ik, -ta,
-lako, (zeren)...bait-, eta,
JOKATUAK
(baldin (eta))…baJOKATUGABEAK
-z gero, -tzekotan
-tzeko, -t(z)earren, -t(z)eagatik, -n arren, nahiz eta...n,
ba-…ere, -elarik
ere
JOKATUGABEAK
arren, nahiz eta,
-agatik ere

JOKATUAK

Oharrak:
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Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.7.3 baliabidea
Gaia: Konexio-mekanismoak

DENBORAZKO
ANTOLATZAILEAK
ESPAZIOZKO
ANTOLATZAILEAK

TESTU-ANTOLATZAILE ESPAZIO-DENBORAZKOAK
EMENDIOZKOAK
eta
EMENDIOZKO ESAMOLDEAK ez ezik / ez ezen / ez eze (ere);
…ere
BANAKARIAK
bai…bai; ez…ez; hala…nola

ez bakarrik,

edo, edo, ala, nahi(z), zein, ezpa
TESTUANTOLATZAILE
ESPAZIODENBORAZKOAK

baina, baizik, baino, ezpada

Oharrak:

Modulua: 0. Komunikazio espezializatuaren gakoak: ikuspegi orokorra
Fitxaren kodea: 0.7.4 baliabidea
Gaia: Konexio-mekanismoak
INFORMAZIOAREN
EGITURATZAILEAK
OPERATZAILE
ARGUDIOZKOAK
LOKAILUAK

BIRFORMULATZAILEAK

BERBALDIMARKATZAILEAK

UPV/EHU

TESTU-MARKATZAILEAK
IRUZKINGILEAK
ba, horiek horrela…
ORDENATZAILEAK……lehenik / bigarrenik; (alde) batetik / bestetik
ZEHARKARIAK………… hau dela-eta, bide batez…
INDARTZAILEAK……….benetan, berez…
ZEHATZAILEAK………..adibidez, esate baterako, esaterako, kasu,
hala nola, konparazione
EMENDIOZKOAK
ere, gainera, bestalde / bertzalde, halaber,
(orobat, berebat), behintzat, bederen,
bederik, behinik behin, badere, badarik
(ere)
HAUTAKARIAK
bestela / bertzenaz, osterantzean, gainerakoan
(gainontzean, gaineratikoan, gainerakoz),
ezpere(n), ezpabere
AURKARITZAZKOAK
ordea, berriz, ostera, aldiz, aitzitik,
bizkitartean, bitartean, bien bitartean,
(t)arte honetan, artean, alta, alabaina,
alabere, dena dela, dena den, hala ere
(halere), hala eta guztiz ere, haatik /
hargatik, horratik / horregatik, barren,
badarik ere
ONDORIOZKOAK
beraz, bada, hortaz, orduan, honenbestez,
horrenbestez, hainbestez, halatan, hala
KAUSAZKOAK
zeren, zergatik, alabaina, bada, izan ere
ESPLIKATIBOAK
hau da, hots, alegia
ZUZENTZAILEAK
hobeto esan, bestela esan…
URRUNTZAILEAK
nolanahi (ere),…
LABURBILTZAILEAK ondorioz, azken batean, azken finean…
EPISTEMIKOAK
noski, antza, omen, ote, agi danean, jakina,
dirudienez, nonbait…
DEONTIKOAK
tira, ondo da…
BESTERATZAILEAK
aizu, aizue…
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Modulua: 1. Ahozko komunikazioa I: entzutezko ulermena
Fitxaren kodea: 1.9 baliabidea
Gaia: Entzute trebetasunak jarduera akademiko eta profesionalaren arabera
Baliabidearen erreferentzia:
o http://www.gipuzkoa.net/noticias/archivos/guiadialogoe.pdf
o http://www.elhuyar.org/LHmateriala/Zahartzaroa.pdf
o http://www.kalitate-katedra.ehu.es/p211content/eu/contenidos/enlace/indice_documentos_actuales/eu_actuales/
adjuntos/ReunionesIBP_eusk.pdf
o http://redie.uabc.mx/vol9no2/contenido-escobar.html
o http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/en/country/US/user/anon/page/materialdidacticode
talle?gid=250
o http://www.jakinbai.com/lanbideki/edukiak/Zahartzaroa?mod=SAEN2GM674
o http://www.ikasbil.net/osatuz/portal/mediatype/html/user/anon/page/sekuentzialista?mota=308535
Hofstadt, C. (2005) El libro de las habilidades de comunicación. Cómo mejorar la
comunicación personal. Madril: Diaz de Santos
PRH Internacional (2003) La vida puede resurgir: análisis de procesos personales de
crecimiento. PRH Internacional
Sanz Álava, I. (2007) El Español profesional y académico en el aula universitaria: el discurso
oral y escrito. Valentzia: Tirant lo blanch
Sanz Pinyol, G.(2005) Comunicación efectiva en el aula. Técnicas de expresión oral para
docentes. Barcelona: Graó.
Uranga, A. (2004) Zahartzaroa. Osasunaren sustapena eta pazientearentzako laguntza
psikologikoa. Usurbil: Elhuyar (www.elhuyar.org)

Oharrak: Erreferentzia bibliografiko hauetan entzute arretatsuari buruzko beste ohar eta
argibide batzuk eskaintzen dira.

Modulua: 2. Ahozko Komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.1 baliabidea
Gaia: Ahozkoa eta idatzia: testuinguru-baldintzak
Baliabidearen erreferentzia:
Biber, Douglas (1988) Variation across speech and writing. Cambridge University Press

Oharrak: Biber-en lan honetan sakonki aztertzen dira ahozkoan eta idatzian hauteman
daitezkeen testuinguru-baldintzak. Gainera, ingelesa adibide jarririk, ahozkoaren eta
idatziaren bereizgarri testualak ere aztertzen dira.
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Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.2 baliabidea
Gaia: Ahozko ekoizpen-jarduerak eta ahozko genero akademikoak
Baliabidearen erreferentzia:
Instituto Cervantes (2008) «Géneros discursivos I. Los géneros discursivos en el ámbito
científico-académico y profesional: monológicos» in Saber Hablar, 7. kap., 205- 228.

Oharrak: Saber Hablar liburuaren atal honetan bakarrizketako genero akademikoen
karakterizazio orokorra aurkituko duzue. Genero bakoitzeko testu-sorkuntzan kontuan
hartzeko jarraibide praktikoak ere eskaintzen dituzte.

Modulua: 2 .Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.2 baliabidea
Gaia: Ahozko ekoizpen-jarduerak eta ahozko genero akademikoak
Baliabidearen erreferentzia:
Instituto Cervantes (2008) «Géneros discursivos I. Los géneros discursivos en el ámbito
científico-académico y profesional: dialógicos» in Saber Hablar, 8. kap., 229-251

Oharrak: Saber Hablar liburuaren atal honetan elkarrizketazko genero akademikoen
karakterizazio orokorra aurkituko duzue. Genero bakoitzeko testu-sorkuntzan kontuan
hartzeko jarraibide praktikoak ere eskaintzen dituzte.

Modulua: 2 Ahozko Komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.2 baliabidea
Gaia: Ahozko ekoizpen-jarduerak eta ahozko genero akademikoak
Baliabidearen erreferentzia:
Morell, Teresa (2007) «La difusión oral del conocimiento: las clases magistrales y las
ponencias en los congresos». In Alcaraz eta al. (ed.) Las lenguas profesionales y académicas.
IULMA. Ariel Lenguas Modernas

Oharrak: Artikulu honetan aztertzen dira ahozko testuen osagarri diskurtsibo nagusiak,
eta klase magistrala eta hitzaldia generoetan kontuan hartzeko jarraibideak ematen
dizkigute.

Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.3 baliabidea
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Gaia: Ahozko testu akademikoak: egituratzea eta testuratzea
Baliabidearen erreferentzia:
Calsamiglia, H. eta Tusón. A. (2004) «El discurso oral» in Las cosas del decir. Manual de análisis
del discurso, 2. kap., 27-70

Oharrak: Kapitulu honetan sakon aztertzen dira ahozko jardueren alderdi psiko-sozialak,
eta harremanetan jartzen dira alderdi horiek ahozko diskurtsoaren ezaugarri linguistikotestualekin.

Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.4 baliabidea
Gaia: Ahozko jarduera akademikoaren planifikaziorako jarraibideak
Baliabidearen erreferentzia:
Verderber, R.F. (2000) «Cómo preparar su primer discurso y afrontar el nervisismo». In
Comunicación oral efectiva, 2. kap., Mexiko: International Thomson Editores
Oharrak: Kapitulu honetan hitzaldien eta, oro har, ahozko aurkezpenen planifikazioan oso
aintzat hartzeko jarraibide eta aholkuak ematen dizkigute.

Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.4 baliabidea
Gaia: Ahozko jarduera akademikoaren planifikaziorako jarraibideak
Baliabidearen erreferentzia:
Reyes, Graciela (2003) Cómo escribir bien en español. Manual de redaccción, Madril: Arco Libros.
Oharrak: Reyes-en liburu osoan testuaren planifikazioan eta idazketan kontuan hartzeko
aholkuak ematen zaizkigu. Planifikazioaren alorrean bereziki kontuan hartzekoak dira
liburuaren bigarren parteko 4. , 5. eta 6. kapituluak.
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Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.4 baliabidea
Gaia: Ahozko jarduera akademikoaren planifikaziorako jarraibideak
Baliabidearen erreferentzia:
Hernández Guerrero, J.A. eta Garcia Tejera M.C. (2004) El arte de hablar. Manual de Retórica
práctica y oratoria moderna. Bartzelona: Ariel
Oharrak: Liburu horretan aurkituko dituzu testuaren planifikazioan, bereziki, gaiaren
antolakuntzan eta egituratzean aintzat hartzeko deskripzio eta ariketak. Planifikazioaren
alorrean bereziki kontuan hartzekoak dira liburuaren 9. , 10. eta 11. kapituluak.

Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.5 baliabidea
Gaia: Ahozko aurkezpen akademikoen proba-saioetarako jarraibideak
Baliabidearen erreferentzia:
Verderber, R.F. (2000) «Como practicar la declamación». In Comunicación oral efectiva. 7. kap.
Mexiko: International Thomson Editores
Oharrak: Kapitulu honetan sakon aztertzen dira aurkezpenaren alderdi fisikoak (ahotsa,
ahoskera...), eta aurkezpenen proba-saioetan oso kontuan hartzeko jarraibideak
proposatzen dizkigute.

Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.6 baliabidea
Gaia: Ahozko aurkezpen akademikoen proba-saioetarako jarraibideak
Baliabidearen erreferentzia:
Instituto Cervantes (2008) « La producción del discurso oral: la claridad en la expresión» in
Saber Hablar, 4. kap, 103-130

Oharrak: Saber Hablar liburuaren atal honetan aurkezpenean aintzat hartzeko gogoetak
aurkituko dituzu, bai ahoskera hobetzeko teknikez, bai prosodia hobetzeko teknikez.
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Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.6 baliabidea
Gaia: Ahozko aurkezpen akademikoen proba-saioetarako jarraibideak
Baliabidearen erreferentzia: Exposició Oral in: http://antalya.uab.es/gab-llenguacatalana/web_argumenta_obert/

Oharrak: Argumentaren atal honetan aurkezpenaren alderdi fisikoez (ahotsaz, ahoskeraz)
eta estralinguistikoez (begiradaz, eta gorputzaren mugimendu eta jarrerez...) dihardute, eta
aurkezpenen proba-saioetan oso kontuan hartzeko jarraibideak proposatzen dizkigute.

Modulua: 2. Ahozko komunikazioa II: ahozko jarduna testuinguru akademikoan
Fitxaren kodea: 2.7 baliabidea
Gaia: Ahozko komunikazio-gaitasunak esparru akademikoan: hizlari trebearen
soslaia
Baliabidearen erreferentzia:
Europako Kontseilua (2005) Ikaskuntza , irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako erreferentzia
markoa. HABE - Eusko Jaurlaritza. [baita in www.habe.org]

Oharrak: Europako Kontseiluak 2001ean eta HABEk euskaraz 2005ean argitaratutako lan
honetan Europa mailan hizkuntzen irakaskuntzarako proposatu diren komunikaziogaitasunak azter daitezke. 4. kapitulua bereziki kontuan hartzeko atala da, gure ustez.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.1 baliabidea
Gaia: Irakurketa: oinarrizko jarduera akademikoa
Baliabidearen erreferentzia:
Carranza, M. et al. (2004) «Una forma de procesar la información en los textos
científicos y su influencia en la comprensión». REDIE, 6. zenbakia [URL:
http://redie.uabc.mx/vol6no1/contenido-carranza.html]

Oharrak: Artikulu honetan aztertzen dira ikasleek unibertsitateko testuak ulertzeko
dituzten zailtasunetako batzuk.
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Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.1 baliabidea
Gaia: Irakurketa: oinarrizko jarduera akademikoa
Baliabidearen erreferentzia :
Millán, J. A. (2003) «La lectura y la sociedad del conocimiento». La Factoria, 19.
zenbakia [URL: http://www.lafactoriaweb.com/articulos/millan19.htm].

Oharrak: Artikulu honetan aztertzen da zer funtzio eta berezitasun dituen irakurtzeko
gaitasunak ezagutzaren gizartearen testuinguruan.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.2 baliabidea
Gaia: Testu akademikoen ezaugarri orokorrak
Baliabidearen erreferentzia:
Centro de Redacción Virtual. [URL: http://parles.upf.es/cr/casacd/visormcs.htm]

Oharrak: Web-orrietan genero akademiko ohikoenetako batzuk zerrendatu eta aztertzen
dira.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.2 baliabidea
Gaia: Testu akademikoen ezaugarri orokorrak
Baliabidearen erreferentzia:
Argumenta [URL: http://antalya.uab.es/gab-llenguacatalana/web_argumenta_obert/index.html]

Oharrak: Web-orrietan genero akademiko ohikoenetako batzuk zerrendatu eta aztertzen
dira.
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Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.2 baliabidea
Gaia: Testu akademikoen ezaugarri orokorrak
Baliabidearen erreferentzia :
Centro Virtual de Redacción [URL: http://serviciosva.itesm.mx/cvr/]

Oharrak: Web orrietan genero akademiko ohikoenetako batzuk zerrendatu eta aztertzen
dira.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.3 baliabidea
Gaia: Irakurketa akademikoren eskakizun nagusiak
Baliabidearen erreferentzia:
Características de la lectura académica [URL:
http://www.mariapinto.es/alfineees/aprender_analizar/que.htm]

Oharrak: Web-orrietan, irakurketa akademikorako aholkuak eta jarraibideak eskaintzen
dira.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.7 baliabidea
Gaia: Irakurketa-teknikak
Baliabidearen erreferentzia:
Estrategias de lectura [URL:
http://www.mariapinto.es/alfineees/aprender_analizar/como.htm]

Oharrak: Web-orrietan unibertsitateko testu akademikoak irakurtzeko orduan balia
daitezkeen irakurketa-teknikak azaltzen dira.
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Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.8 baliabidea
Gaia: Informazioaren arkitekturari antzemateko estrategiak
Adibidea edo eredua: 3.8 ariketa egiteko erabili behar den irakurgaia
Soziologoa, arrazakeria eta korrikalaria
Beltzak jaun eta jabe dira Britainia Handiko atletismoan. Arrazakeriaren kontrako garaipenaren seinale da
hori, diote batzuek. Baina Ben Carrington soziologoak eta Julian Golding abiadura-korrikalariak beste
ondorio batzuk atera dituzte.
Amy Otchet
UNESCO Albistariako kazetaria, Twickenham (Erresuma Batua)
Ikusleak banana-azalak jaurtitzen eta tximino-hotsak ateratzen hasi dira. Futbolari britainiar beltzak egin
duena barkaezina da: gola sartzerakoan ez du, ba, huts egin! Esatariek jokabide arrazista lotsagarri hori
gaitzetsi egin dute, baina lau katu besterik ez omen dira horrela dabiltzanak. Esatariek hau gaineratu dute:
muturreko jokabide bakan horiek izan ezik, kirola da Britainia Handiko gizartean benetako aukeraberdintasunaren esparru bakarrenetakoa. Gainera, lasterketa-pistetan ez zaio klase sozialari edo azalaren
koloreari erreparatzen, kronometroa baita epaile bakarra. UK Athletics atletismoa sustatzeko asmoz sortutako
institutu estatalak jakinarazi duenez, bekak lortu dituzten (emaitzen arabera eskuratzen dira bekak) goimailako kirolarien % 24 jatorriz afrikarrak edo karibetarrak ziren, nahiz eta komunitate horiek Erresuma
Batuko biztanleriaren % 2 baino ez duten osatzen. Unibertsitate-ikasketak ere egiten ari direnak talde
horretatik kenduz gero, bekadunen % 48 beltzak izango lirateke.
Robin Philips UK Athletics-eko kidearen iritziz, beltz eta karibetarren portzentajeak hain handiak izatea ona
da, gizarteak aurrera egiten duela eta diskriminaziorik ez dagoela adierazten baitu. Baina erantzunak korapilatu
egiten dira honako galdera hau eginez gero: «Zergatik daude hainbeste korrikalari beltz? Beharbada arrakasta
izateko aukerak urriagoak direlako beste arlo batzuetan», adierazi du Ben Carrington-ek, Brighton-eko
Unibertsitateko soziologoak.
Carrington-ek izen handia lortu du Britainia Handiko ikertzaileen artean kirol-arloko arrazakeriaren inguruan
egin dituen ikerlanen ondorioz. Carrington-ek gogor egiten die kontra beltzak genetikoki kirolerako dohain
bereziak dituztela diotenei: iritzi horri arrazista eta inolako oinarri zientifikorik gabekoa deritzo. Carrington-en
ustez, estereotipo arrazistek kalte egiten diete kirolean aritzen diren beltz gazteei, arrazoi sozioekonomiko
jakin batzuek eraginda jotzen baitute atletismora.
Julian Golding korrikalari britainiarrak 24 urte ditu, eta etorkizun oparoa izango duela dirudi: 1998an
Commonwealth-eko txapelduna izan zen 200 metroko lasterketan. Golding-ek txiki-txikitatik zekien oso
azkar egiten zuela korrika, baina inoiz ez zuen pentsatu txapeldun izatera iritsiko zenik. Gurasoak hirurogeiko
hamarkadan heldutako etorkin jamaikarrak ziren. Honako hau irakatsi zioten: irtenbide bakarra eskola dela,
eta ez kirola. Julian oso ikasle ona zen eskolan eta aisialdian tenisean, lasterketak eta tranpolin-saltoak egiten
ibiltzen zen. Golding-ek hamasei urte zituela, eskolako zuzendariak hitz egiteko deitu zion: «Zergatik ez zara
atletismoan hasten? Berezko gaitasuna duzu atletismorako!». Horixe bera esan zioten gorputz-heziketako eta
kiroletako irakasleek ere. Dena den, inork ez zion unibertsitate-ikasketez ezertxo ere aipatu.
Julian Golding-ek honako gogoeta hau egin zuen: «Izatez, tenisean hobea nintzen korrika egiten baino. Baina
ez neukan zein miretsi, tenisean ez baitzegoen txapeldun beltzik. Lehenengoa izango nintzela esan nion neure
buruari». Bere auzoko tenis-klubera joan zen orduan. «Ikastaro guztiak ikaslez beteta zeuden. Jende asko
zegoen, baina beltz bat bera ere ez. Oso itxura dotorea zuten denek, eta auto zoragarriak uzten zituzten
klubaren parean aparkatuta. Ez nengoen gustura, baina matrikulak eta ikastaroek zenbat balio zuten galdetzera
abiatu nintzen». Etxean zenbateko horri aurre egiterik ba ote zegoen pentsatzen hasi zen, bost anai-arreba
baitziren. «“Ezinezkoa da”, esan nion neure buruari. Eta alde egin nuen».
Orduan, auzoko lasterketa-pista batean entrenatzen hasi zen, korrikalari handi asko horrelako auzoetan hasi
zirela-eta. Horren adibide dugu Linford Christie, 1992an 100 m-ko lasterketan urrezko domina lortu zuen
atleta handia. «Arrakastaren irudia izan behar dugu buruan. Linford-ek arrakasta lortu zuen, eta Londreseko
mendebaldeko auzo pobre batekoa zen, ni bezala», dio Golding-ek.
Julian Golding-en jardunbidea ohikoa izan da, Ben Carrington-en ustez. Diruak, prestigioak eta ospeak
kirolaren mundura jotzeko gogoa pizten dute haurrengan. Baina hori are nabarmenagoa da beltzen kasuan,
gorputz-heziketako irakasleak haur beltzak kirolerantz bideratzen saiatzen baitira. Hobe beharrez egiten dute
hori, baina konturatu gabe, arrazakeria-aurreiritziak indartzen dituzte. «Hainbat irakasleren ustez, haur
batzuentzat, bereziki haur beltzentzat, kirol-karrera egiten saiatzea da onena, finantzetan, medikuntzan eta
beste arlo askotan ez omen dutelako aurrera egiterik lortuko», dio B. Carrington-ek.
Carrington-ek hizpide dugun gaiaren inguruan egindako hainbat ikerlan ekarri ditu gogora. Orain dela gutxi,
Brighton-eko Unibertsitateko bi irakaslek, Sid Hayes-ek eta John Sugden-ek, Midlands eskualdeko gorputz-
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heziketako 35 irakasleren gaitasunak aztertu zituzten.
Aniztasun handiko eskualdea delako aukeratu zuten Midlands. Irakasleen % 80k baino gehiagok honako hau
adierazi zuten: «Ikasle beltzak kiroletan erabat nabarmentzen dira, batik bat atletismoan». Ildo horretan,
irakasleen % 75ek «arrazoi biologikoak» aipatu zituzten ikasle beltzen nagusitasuna zela-eta.
Julian Golding ez da harritzen horrelako erantzunak entzunda. Garai batean berak ere bete-betean onartzen
zuen beltzen indar muskularraren estereotipo hori. Gaztetan honako «egia zientifiko» hau irakatsi zioten
(okerreko egia): «beltzen muskuluek zurien muskuluek baino azkarrago erreakzionatzen dutela, beltzen
muskuluetako zuntzak bereziak direlako». «Itxuraz, estatistikek uste hori egiaztatu egin dute», Golding-en
esanetan. Eta hau gaineratu du: «Noiz izan da Olinpiar Jokoetako abiadura-finaletan zuriren bat ikusi dugun
azken aldia? Laurogeiko hamarkadara jo beharko genuke, ia hogei urte egin beharko genuke atzera».
Julian Golding ez dator bat «muskuluaren teoria» horrekin, eta gogo onez hartu du Ben Carrington-en iritzia,
hau da, aipatutako teoriaren oinarri zientifikorik ezaren salaketa. Ba al dago, bada, bestelako arrazoi
biologikorik beltzek atletismoan lortutako nagusitasuna ulertu ahal izateko? Golding-ek biziki gorrotatzen
duen termino bat ekarri du gogora: «beltzen gorputza», hau da, Linford Christie-ren eta horrelako atleten
gorputz gihartsuaren inguruko estereotipoa. Golding-ek sufrimendua eragin dion zalantza bizi bat izan du beti
barruan, eta ahotsa ere emozioz betetzen zaio horretaz hitz egin duenean: batetik, beltzak atletismorako
berezko «dohaina» zutela irakatsi zioten; baina, bestetik, ongi asko daki «beltzen indar muskularra»ren atzean
aurreiritzi arrazistak besterik ez dagoela, «beltzen indar muskularra» zurien «inteligentzia» handiagoari
kontrajartzen zaiola.
Julian Golding-ek pozik hartu ditu Ben Carrington-en argudioak, «azalpen biologiko» faltsu horiek guztiak
agerian uzten baitituzte. Ildo horretan, Carrington-en ustez, horrelako ideia guztiek mugimendu eugenistan
izan omen zuten iturburua, hogeiko eta hogeita hamarreko hamarkadetan Ipar Amerikan sortu eta ondoren
Europan zehar hedatu zen mugimendu hartan, alegia. Eugenistak arrazen hierarkia finkatzen saiatu ziren:
beltzak mailarik baxuenean zeuden, eta, ondorioz, «goi-mailako populazio» nozioa finkatu zuten ikuspegi
genetikotik abiatuta.
Sailkapen hori zuritzeko, antropologoak «gizon zuria»ren eredua eta «gizon beltza»ren eredua finkatzeari ekin
zioten. Horretarako, hainbat gorputz atal neurtu eta konparatu zituzten: belarriko gingila, sudurra, gorputzadarrak eta abar. «Lan haiek zeharo arrazistak ziren, eta inoiz ez zituzten zientifikoki egiaztatu», zehaztu du
soziologoak.
Holokaustoa gertatu eta gero, ez zen mugimendu eugenistari buruz berriro hitz egin. Baina Ben Carrington-ek
uste du gaur egun, genetikaren bidez, «argudio biologiko» haiek berpiztu egin direla, eta ikuspegi ideologiko
berbera dutela, gainera. Jende askok pentsatzen du, oker pentsatu ere, zientzialariek arrazen arteko
diferentziak laster aurkituko dituztela. «Gaur egun badakigu giza gorputzak 100.000 gene inguru dituela. Baina
horien artean, % 10 baino gutxiago dira azalaren kolorearekin zerikusia dutenak. Carrington-ek dioenez,
«bistakoa da gizakien artean desberdintasunak egon badaudela, baina geografia da desberdintasun horien
sorburua. Gizakiak gure planetan zehar hedatu zirenean, lekuan lekuko ingurune naturalaren araberako
aldaketak izan zituzten eta aldaketa guztiak ondorengoei transmititu zizkieten».
Hala ere, beltzek azkarrago korrika egitea eragiten duen gene hori azkenean aurkituko dutela uste du askok.
«Orduan, Ingalaterrako langile-klase zuriaren artean billarraren edo dardoen genea ere aurkituko dute», aipatu
du Carrington-ek. «Barregarria da benetan. Inori ez zaio inoiz burutik pasatuko kanadarrek agian izotzhockeyaren genea izango dutenik. Baina beltzen batek irabazten duenean, hortxe hasten dira berehala argudio
genetikoak gora eta behera!». Ben Carrington-en iritziz, argudio horiek —batik bat komunikabideetan
erabilitakoek— txapeldun beltzek egindako lan izugarria eta inteligentzia ukatzeko edo gutxiesteko balio
izaten dute. Carrington-ek ez du esan nahi kirol-esatarien artean arrazakeria berezkoa denik, baina argi ikusten
du, bestetik, atleta zuriak eta beltzak ez dituztela berdin hartzen. Askotan, atleta beltzen berezko gaitasunak
azpimarratzen dituzte, baina atleta zuriez hitz egitean, borondatea eta estrategia zorrotza nabarmentzen
dituzte.
Julian Golding-ek gai horren beste arlo bat ere ekarri nahi du gogora: «16 urteko ikasle zuria banintz, nire
ametsa ez litzateke atleta izatea izango». Komunikabideek etengabe goraipatzen dituzte Linford Christie eta
horrelako atleta handiak, hori bai, denak beltzak. Beraz, zuria izanez gero, zer esango nioke neure buruari, «Ez
dut inolako aukerarik!»? Honakoa gaineratu du Golding-ek: «Beltzak direnez nagusi kirolean, jendea Roger
Black bezalako atletak ikusteko irrikatzen dago». Izan ere, Roger Black korrikalari zuria da, eta 1996ko
Olinpiar Jokoetan zilarrezko domina irabazi zuen 400 metroko lasterketan.
Dena den, desira hori ez da agerikoa, ez du inolako agerpen arrazistarik; aitzitik, ezkutuko desira da, halako
«lehentasunezko sekretu» batzuei erantzuten die. Ben Carrington-ek dioenez, ezinezkoa da horrelako desira
egon badagoen frogatzea.
Baina badakigu hortxe dagoela, eta funtsezkoa da, beraz, horren ondorioak aztertzea. Demagun lau atletak —
hiru beltzak dira eta bat zuria— elkarren lehian aritu behar dutela ekipoan hiru besterik ezin direlako sartu.
Lehen bi atletek oso azkar egin dute korrika eta aukeratu egin dituzte. Beste biek oso antzeko denborak egin
dituzte, baina atleta zuria pixka bat polikiago aritu da.
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Zer egingo lukete: ekipoan sartu? Carrington-en hitzetan, «Beltzek besteek baino askoz ere gehiago egin behar
dute inolako arazorik gabe aukeratuak izateko, eta, horren ondorioz, okerreko ikuspegia izaten dugu beltzek
lortutako markei dagokienez. Hau da, zaleek ez dute hala-moduzko emaitzak lortzen dituzten atleta beltzen
berri izaten, inoiz ez baitituzte ekipoetarako aukeratzen. Zer esaten du, orduan, jendeak: "Ikusi! Beltzek
dohain bereziren bat izango dute ziur aski"».
Iturria: UNESCOren Albistaria, 115 (1999/10/01).

Oharrak: Testu hau 3.8 ariketari dagokio.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.9 baliabidea
Gaia: Informazioa eskuratzeko teknikak
Baliabidearen erreferentzia:
Segmentación del texto académico. [URL:
http://www.mariapinto.es/alfineees/segmentar/como.htm ]

Oharrak: Web-orrietan testu akademikoak irakurtzeko lagungarri gerta daitezkeen hainbat
teknika aztertzen dira.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.9 baliabidea
Gaia: Informazioa eskuratzeko teknikak
Baliabidearen erreferentzia:
Esquema textual. [URL: http://www.mariapinto.es/alfineees/esquematizar/como.htm]

Oharrak: Web-orrietan testu akademikoak irakurtzeko lagungarri gerta daitezkeen hainbat
teknika aztertzen dira.

Modulua: 3. Komunikazio idatzia I: testu akademikoen ulermena
Fitxaren kodea: 3.12 baliabidea
Gaia: Irakurle trebearen soslaia
Baliabidearen erreferentzia:
http://antalya.uab.es/gab-llenguacatalana/web_argumenta_obert/unit_06/tot_t06.html

Oharrak: Web-orrietan testu akademikoak irakurtzeko lagungarri gerta daitezkeen hainbat
teknika aztertzen dira.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.1 baliabidea
Gaia: Idazketa, komunikazio akademiko eta profesionalean
Baliabidearen erreferentzia:
Ezeiza, J. et al. (2007). PREST, profesionalen berariazko komunikazio-gaitasunaren
garapenari etengabe laguntzeko baliabide telematikoa [URL:
http://www.euskaraztrebatzen.org/index.php?option=com_docman&task=cat_vie
w&gid=42&dir=ASC&order=name&Itemid=85&limit=6&limitstart=6]

Oharrak: Web-orri honetan, komunikazio akademiko eta profesionalari begira, Europako
Unibertsitate Eremuak aurreikusten dituen helburuak aztertzen dituzten hainbat
dokumentu jakingarri aurki daitezke, jakintza-arloen arabera sailkatuta eta aztertuta.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.2 baliabidea
Gaia: Idazketaren funtzioa testuinguru akademikoan
Baliabidearen erreferentzia:
[URL: http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/index.htm]

Oharrak: Web-orri honetan, testu akademikoen ezaugarriak eta berezitasunak deskribatzen
dira.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.2 baliabidea
Gaia: Idazketaren funtzioa testuinguru akademikoan
Baliabidearen erreferentzia::
[URL: http://mutis2.upf.es/cr/casacd/visormcs.htm]

Oharrak: Web-orri honetan, testu akademikoen ezaugarriak eta berezitasunak deskribatzen
dira.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.3 baliabidea
Gaia: Idazketarako oinarrizko gaitasunak
Baliabidearen erreferentzia:
Irratiko pasartea: «Irakurketa eta idazketa aldatzen ari dira».
[URL: http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/language/en/country/US/user/anon/page/materialdidacticodet
alle?gid=400515]

Oharrak: Elkarrizketa luzeko zati honetan A. Lertxundi idazleak irakurtzeko eta idazteko
usadioak aldatzen ari direla esaten du. Bere ustez, idazteko era guztiz aldatu da
ordenagailuen eraginez eta, beraz, diskurtsoa eraiki eta moldatzeko gaitasuna ere egoera
berrira moldatu da.
Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.3 baliabidea
Gaia: Idazketarako oinarrizko gaitasunak
Baliabidearen erreferentzia :
Web-orria: Autoebaluazio-galdetegia
[URL: http://parles.upf.es/cr/casacd/index.html]

Oharrak: Galdetegi honen bidez gogoeta egingo duzu zure idazketarako gaitasunen
inguruan.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.4 baliabidea
Gaia: Testu eraginkorraren gakoak
Baliabidearen erreferentzia:
Web-orria: Daniel Cassanyren orri pertsonala
[URL: http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/]

Oharrak: Orri honetan, Daniel Cassany aditu ezagunak testu eraginkorrek eduki beharreko
baldintzen inguruan.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.5.a baliabidea
Gaia: Komunikazioaren eraginkortasuna baldintzatzen duten aldagaiak
Baliabidearen erreferentzia:
[URL: http://mutis2.upf.es/cr/casacd/index.html]

Oharrak: Web-orri honetan testu akademiko eraginkorrak idazteko oinarrizko aholkuak
azaltzen dira.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.5.b baliabidea
Gaia: Komunikazioaren eraginkortasuna baldintzatzen duten aldagaiak
BALIABIDEA

A irudia

B irudia

C irudia
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E irudia

F irudia

G irudia

H irudia

I irudia

Oharrak: Hauxe da 4.4 ariketan ordenatu eta aztertu beharreko komikia. Iturria: IVAPen “Euskara Argiaren
Bidetik” liburua.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.7 baliabidea
Gaia: Testuaren egitura
BALIABIDEA
Irizpide-zerrenda
1. Aintzat hartu berbaldi-motaren espezifikotasunak.
- Zenbait dokumentu eta euskarri eredu estandarren arabera moldatu behar izaten dira:
fitxa bibliografikoak, txostenak, gutunak, eta beste.
- Beste batzuk, aldiz, malguagoak dira: lan monografikoak, artikuluak, saiakerak, eta abar.
- Alabaina, berbaldia eta testu-euskarria edozelakoa dela ere, komeni da gogoan hartzea
arloko estilo-liburu eta antzekoetan ematen diren oharrak eta jarraibideak.
2. Kontuan izan mezuaren edukia, nolakotasuna eta konplexutasuna.
- Gogoeta egin kontu hauen inguruan: zein den gaia; zer neurritan izan daitekeen arrotz
balizko irakurle zein entzulearentzat; zer ideia eta datutan mamitzen den mezuaren muina;
eta abar.
- Hori guztia gogoan, pentsatu nola abiatu nahi duzun berbaldia, zer puntu nabarmendu
nahi dituzun, zein xehatuko, eta abar.
3. Ondo planifikatu berbaldia.
- Mezuari kontzeptuzko batasuna emango dioten gako-hitzen zerrenda bat antolatu.
- Ideia nagusien gidoi bat egin: eskema bat, diagrama bat, kontzeptu-mapa bat…
- Berbaldiaren funtsezko ideien formulazioa landu: pentsatu zein izan daitekeen ideia
horietako bakoitza argien adierazteko bidea. Bilatu, hala ere, gutxieneko batasuna
adierazpen-estiloaren aldetik.
- Arretaz aztertu berbaldiaren atalen arteko iraganbideak, betiere mezuaren orobatasuna eta
koherentzia helburu direla.
- Proba azkar bat egin, eta aztertu zenbateraino dirudien eraginkorra eratu duzun diskurtsoestrategiak...
4. Zeure gain hartu berbaldiaren gidaritza.
- Aurreratu entzuleari nahiz irakurleari zein den zure asmoa eta zein izango diren
berbaldiaren ildo nagusiak.
- Neurtu berbaldiaren atal bakoitzean emango duzun informazio-kopurua. Ez da komeni
ideiak pilatzea. Batera aurkeztu, hala ere, elkarrekin harreman estua duten datuak,
informazioak, iritziak…
- Argitu zein den berbaldiaren atalen arteko harreman logikoa: kausa-ondoriozkoa;
aurkaritzazkoa; konparaziozkoa...
- Tarteka, gogora ekarri berbaldiaren nondik norako nagusiak: laburbildu ordura arte
esandakoa, aurreratu zer esango duzun gero, eta abar.
5. Amaiera aldera, atzera begiratu, eta berrikusi berbaldian baliatutako estrategia.
- Jorratutako puntu nagusiak aipatu.
- Esandakoaren laburpena egin.
- Berbaldiaren asmo nagusia edo muina jasotzen duten ideiak azpimarratu.

Oharrak: Kontrol-fitxa hau baliagarria gertatuko zaizue, besteak beste, 4.7 ariketa egiteko.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.8.a baliabidea
Gaia: Testuaren jarraitutasuna: konexio-baliabideak
BALIABIDEA
Ideien antolaketa eta hurrenkera
Ideien antolaketa eta hurrenkerak nabarmen lagundu edo oztopa dezake diskurtsoaren garapena eta
ulerkuntza. Ideien antolaketa egokiak diskurtsoaren barne-logika eta egitura semantikoa indartuko ditu.
Antolaketa desegoki batek, ordea, komunikazioa eten egin dezake. Zein dira, bada, lotura semantikoak
indartzen lagundu dezaketen irizpide nagusiak? Funtsean, hauek dira:
- Analogia
Une honetan ari gara gaia aztertzen. Arazoari irtenbide bat emateko aukerak alderatzen ari gara.
- Konparazioa
Une honetan ari gara gaia aztertzen. Aurreko egunak datu-bilketan eman genituen.
- Barne-hartzea/Salbuestea
Une honetan ari gara gaia aztertzen: arazoa finkatzen, iturriak zehazten, ondorioak balioesten...
- Sekuentzia (denborazkoa/lekuzkoa)
Une honetan gaia aztertzen ari gara. Geroago erabakiko dugu egitasmoan parte hartuko dugun edo ez.
- Kausalitatea (kausa/ondorioa)
Une honetan gaia aztertzen ari gara. Ez dugu erabakia arrapaladan hartu nahi.
- Zehaztapena/Orokortzea
Une honetan ari gara gaia aztertzen. Bi egun dira jo eta ke ari garela.
- Salbuespena/Oharra
Gaia aztertzen ari gara oraindik. Hasi besterik ez dugu egin, baina.
Goiko adibideetan ikus daitekeenez, esaldi-kateen eta testu-pasarteen antolaketa
semantiko/diskurtsiboak informazio-elementu batzuk nabarmentzea («arretaguneak») eta beste
batzuk bigarren maila batean uztea («markoa») eskatuko du. Euskararen kasuan bereizketa hori oso
lotuta dator esaldiaren ordenari. Gaia korapilatsua da, eta, horregatik, ez dugu hemen sakontasunez
jorratuko. Orientabide gisa ohar hauek emango ditugu:

Oharrak: Fitxa hau 4.8 informazio-fitxaren osagarri da.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.8.b baliabidea
Gaia: Testuaren jarraitutasuna: konexio-baliabideak
BALIABIDEA

Sekuentzia-ereduak testu teknikoetan
Egoera-aldaketaren berri emateko sekuentzia

Sistemen deskribapenak egiteko sekuentzia-eredua

Ikerketa-prozesu baten berri emateko sekuentzia-eredua

Iturria: Amado, J. (2003) Hizkera zientifikoa eta ulermenezko irakurketa zientzien arloan.
Nafarroako Gobernua.

Oharrak: Fitxa hau 4.8 informazio-fitxaren osagarri da.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.8.c baliabidea
Gaia: Testuaren jarraitutasuna: konexio-baliabideak
BALIABIDEA

Testua josteko baliabideak
I. Antolatzaileak. Diskurtsoa egituratzeko eta gidatzeko erabiltzen dira.
Diskurtsoari hasiera ematekoak

Hasteko esan dezadan / Ezer baino lehen / Aztertuko dugun gaia
Ondo dakigunez / Ezaguna denez / Denok gogoratzen dugunez
Sarritan entzun ohi da / Azken bolada honetan
Honen bidez… / Lerro hauen bidez…/ Honekin batera…

Sekuentziazioa zabaltzekoak

Hainbat puntu azpimarratu nahi nituzke
Hauek dira jorratu nahi ditugun gaiak
Hona hemen…
Bost x mota aipatuko ditugu…
Batetik, bestetik, […], azkenik
Hasteko, jarraitzeko, […], amaitzeko
Lehenik, bigarrenik, hirugarrenik, […], azkenik.
Badira….; badira…; badira, halaber, …
-(r)i buruz / -(r)i dagokionez / -(r)en aldetik
-(r)en gainean / -(r)en ikuspegitik
Lehengora itzulita
… dela eta
Lehen esandakoari jarraiki / Lehengoaren ildo beretik
Arestian esan bezala
Ildo beretik
Gaira itzuliz…
Bestalde / Bide batez / Bidenabar…

Sekuentzia antolatzekoak

Lehendik aipatutakoetara
itzultzekoak

Jarraipena ematekoak

Ildo nagusitik aldentzekoak
Amaierakoak

Narrazio-antolatzaileak

Bukatzeko / Azkenik / Bukaera gisa
Hitz batez / Laburbilduta
Horrenbestez / Ondorio gisa
Behin / Behin batean
Duela / Antzina
Oraingo honetan
Berehala / Bat-batean / Halako batean /
Orduan / Handik …-(e)ra / Garai hartan / Egun berean

II. Azalpenezkoak. Oharrak eta zehaztapenak txertatzeko erabiltzen dira.
Atribuziozkoak
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Finkapenezkoak

X-k aditzera eman duenez / askotan esan izan da / esan ohi da
-(r)en ustez / -(e)k uste du
-(r)en arabera / -(e)k dioenez /-(e)k dio
Izan ere / Hain zuzen ere

Birformulatzaileak

Hots / Hau da / Alegia

Zuzentzekoak

Esan nahi zena zera zen / Hobeto esanda / Argiago esanda…

Laburbiltzekoak

Laburbilduz / Horrenbestez / Laburpen gisa / Gauzak horrela / Azken batean

Nabarmentzekoak

Batez ere / Batik bat / Bereziki / Nagusiki / Batere / Guztien Gainetik / Gehienez ere
/ Azpimarratzekoa da / Benetan / Berez…

Adibidezkoak

Adibidez / Esate baterako / Besteak beste / Kasu / Esaterako

Ohartarazleak/Urruntzaileak

Edonola ere / Edozein modutan ere / Gauzak horrela ere…

Murriztaileak

Behintzat / Bederen / Behinik behin / Gutxienez / Izan ezik / Salbu / Baizik /
Baino…

Iruzkingileak

Bada, horiek horrela...
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III. Lokailuak. Testua osatzen duten ideien sarea giltzatzeko erabiltzen dira.
Emendiozkoak (gehitze-zentzua)

Ere / Gainera / Bestalde / Bestela / Halaber / Ildo beretik / Era berean / Horiez gain /
Areago / Are gehiago…

Hautakariak

Bestela / Bertzenaz / Ezpabere / Osterantzean / Gainerakoan / Bai… bai / Dela… dela
/ Hala… nola

Aurkaritzazkoak

Alabaina / Aitzitik / Aldiz / Barren / Berriz / Bizkitartean / Bien bitartean / Dena
dela / Dena den / Haatik / Hala ere / Horratik / Ordea / Ostera / Alta / Baina /
Baizik / Baino / Edozein modutan ere…

Ondoriozkoak

Bada / Beraz / Hortaz / Horrenbestez / Halaz eta / Orduan…

Kausazkoak

Zeren / Zergatik / Izan ere / Bada

IV. Juntagailuak. Perpaus, sintagma zein hitz-kateak egiteko erabiltzen dira.
Emendiozkoak

Eta / Eta… ere / Eta… ere bai / Eta… ere ez / Baita… ere/ Ezta… ere / Ez ezik…
ere / Ez bakarrik… ere

Hautakariak

Edo / Ala / Edota /
Nahiz / Zein

Aurkaritzakoak

Baina / Baizik / Baino / Ezpada

V. Menderagailuak. Perpaus konplexuak egiteko baliatzen dira.
Perpaus osagarriak

-(e)la / -(e)nik / -(e)n / (-e)lako / -(e)lakoan

Erlatibozko perpausak

-tako / -(r)iko / -(e)n / zein… bait

Konparazio-perpausak

Baino… -ago / Adina / Beste / Bezain / Hain / Hainbeste / Adinako…

Ondorio-perpausak

Hain… non... bait- / Hain… ezen... bait- / Hainbesteraino… non… bait- …

Baldintza-perpausak

Ba-... / Non eta... ez / Baldin eta... ba-...

Denborazko perpausak

-(e)nean / -(e)la / -(e)larik / noiz eta... bait- /
-(e)netan / -(e)n bakoitzean / -(e)n guztietan / zenbat aldiz ...-(e)n ... hainbat aldiz /
-(e)neko / -(e)n orduko / -(e)n bezain laster / -(e)n bezain sarri / -(e)n bezain agudo / -(e)n
bezain fite / -(e)n ber / -(e)naz batera
-(e)n baino lehen / -(e)n aurrean / -(e)n aitzinean
-(e)n ondoan/ -(e)n ostean
-(e)netik / -(e)nez gero / -(e)nik ... –(e)ra
-(e)n arte / -(e)no / -(e)n bitartean / -(e)n artean / -(e)n arteko
Noiz eta ere / Noiz ere ... baitDuela / Orain dela
-(e)ntzat / -(e)ngatik
Subjuntiboa + -(e)n
-(e)lako / -(e)lakoan
Bait- / eta [enklitikoa]
Zeren (eta) ... {bait-/-(e)n}
-(e)nez geroztik / -(e)nez
Nola ... bait-(e)n legez
-(e)la eta
Ezen ... (bait-)
Zergatik ... (-e)n
Nahiz eta ... {-(e)n} / ...{-(e)n} arren / -gatik / Baina [enklitikoa] / Ba-...ere / -(e)larik
ere
-(e)la / -(e)larik
-(e)n antzera, arabera, eran, erara, gisan, gisara, moduan, modura, moldean, moldera....

Helburuzko perpausak
Kausazko perpausak

Kontzesio perpausak
Moduzko perpausak

Oharrak: Fitxa hau 4.8 informazio-fitxaren osagarri da.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.8.d baliabidea
Gaia: Testuaren jarraitutasuna: konexio-baliabideak
BALIABIDEA
Ereduzko Prosa Gaur

Bilaketa
mugatu

242

Euskal Filologia Saila

________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak

Oharrak: Fitxa hau 4.8 informazio-fitxaren osagarri da. Baliagarria izan liteke 4.8 ariketa egiteko.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.9 baliabidea
Gaia: Testuaren orobatasuna: kohesio-baliabideak
BALIABIDEA

Kohesio-baliabide batzuk
a) Aldiro, hitz berbera errepikatzea.
Gola sartzea da futbolaren eta antzeko jokoen jomuga. Gola da taldelanarekin bilatzen den azken emaitza.
b) Izenen ordez, izenordainak erabiltzea.
Alberto eta Sivanis izango gara haien lehiakide zailenak. Ea nor iristen den
gure mailara.
c) Adberbioak erabiltzea.
Lehenago aipatu dugun gauza bera erantzun zion bertatik bertara.
d) Sinonimoak eta baliokideak erabiltzea.
Eskabidea kirol-elkartearen ordezkariak sinatu behar du. Inprimakiarekin
batera interesatuak proiektu teknikoa aurkeztuko du.
e) Elipsia.
Maratoiak izugarrizko ahalegin fisikoa eskatzen dio korrikalariari. Oso
gogorra da atletarentzat.
f) Balio anaforikoz erabiltzen diren erakusleak, elkarkariak, deiktikoak...
Maratoiak izugarrizko ahalegin

fisikoa eskatzen dio korrikalariari.

Ahalegin hori...
g) Balio kataforikoz erabiltzen diren erakusleak.
Maratoiak hauxe du txarra: gorputzari ematen dion astindua.

Oharrak: Fitxa hau 4.9 informazio-fitxaren osagarri da.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.10 baliabidea
Fitxaren izenburua: Mezuaren modalizazioa
Baliabidea
Modalizaziorako hainbat baliabide euskaraz
ERABATEKO ZIURTASUNA ADIERAZTEKO BALIABIDEAK
FUNTZIOA

BALIABIDEA

OHARRAK

ADIBIDEAK

BA- baieztatzailea

Aditz trinkoak

Badaramat eraman beharrekoa.

Pausaren ondorengo

Aditz perifrastikoak

Lasai, eramango dut nik dena.

1. Baieztapenjarrera

kokapena
2. Aitorpena

Baieztatu, hitzeman, zin

Esan daiteke hala dela.

egin , esan, aitortu,

Zin egingo nuke badatorrela.

jakin, ikusi, ezagutu,

Badakizu maite dudala.

igarri, nabaritu
3. Berrespena

Ezezko aditza + ez

Ez duzu lagunduko, ez!

Baiezko aditza + bai

Egingo du, bai, esandakoa.

Jakina, horixe

Baieztatu nahi

Egingo du, jakina, esandakoa.

denaren ondoan
kokatuta
4. Enfatizatua

Bai zera! Ez bada!

Solte edo esaldiak

Bai zera itxaron Peruk!

osatuz

Ez bada itxaron Peruk!

Nola ez bada!

Norbaiten eskaerari

Nola ez du, bada, itxarongo!

-ko ez+aditza,

erantzuteko

Ez du itxarongo, bada!

Ziur, seguru

Esaldi amaieran

Egingo du, seguru.

Dudarik gabe, ez
Baita/Ezta...ere

5. Egiaztatua

Dudarik ez dut etorriko dela.
Posibilitatea

Esan genion, baita berak ere

baieztatu edo ukatu

erantzun.

Benetan, zinez

Ederra, zinez, liburua.

Egia, egiaz, egia esanda

Berak, egia, ez du egin.

Ziur, ziur asko, ziur izan

Ziur da badatorrela.

Esan beharrik ez, zertan
6. Nabarmena

esan ez, esan gabe doa

Esan gabe doa puntu hau
Ebidentzia

ohartuki aztertu behar dela.

adierazten
Agerikoa, bistakoa da

UPV/EHU

dute

Bistakoa da zurea dela.

Jakina da

Jakina da zaila dela.

Ezin/zertarako ukatu

Ezin ukatu hala dela.
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NOLABAITEKO ZIURTASUNA ADIERAZTEKO BALIABIDEAK
FUNTZIOA

1. Gertagarritasun

BALIABIDEA

OHARRAK

Agian

Desirazko kutsua

Agian etorriko da

Apika, akaso

Irizpena, burutazioa

Akaso etorriko da.

Menturaz

Suposizioa

Pentsatu duzu, menturaz, nola akabatu

gertua

2. Gertagarritasun

ADIBIDEAK

bera?
Beharbada

Probabilitatea

Beharbada etorriko da.

Nonbait, aukeran

Posibilitatea

Liburu hori da, nonbait, behar duguna.

Baliteke… -t(z)ea

Posibilitatea

Baliteke etortzea.

-lakoa

Probabilitatea

Badoalakoa entzun dut.

Ez ote ?

Irizpena, burutazioa

Ez ote da etxean egongo?

-€la eta

Aitzakia, suposizioa

Lana duela eta geldituko zen etxean.

urruna

3. Antzematea

Antza,

antza

izan, Itxurapen subjektiboa

itxura

izan,

itxuraz,
alegia,

badirudi...

Berandu da, antza, horrekin hasteko.

-

(e)la
Iruditu

Konparazioa egiteko

Argia dirudi horrek.

GRADUATZAILEAK
Graduatzailea

EGITURA

ADIBIDEAK

OHARRAK

Oso + adjk./adb.

Oso jatorra / Oso azkar

Oso + iz. + adjk.

Oso liburu lodia

(Iz.+zenb)+(oso+adjk.)

Bi mutil oso gaiztoak

Oso + aditza

Oso berotu da

Txit + adjk./adb.

Txit ederra

Iz. + txit+ adjk.

Andere txit agurgarria

(Iz.+zenb.)+(txit+adjk.)

Bi liburu txit bitxiak

IZUGARRI

Ikaragarri + adjk.

Ikaragarri polita

IKARAGARRI

Iz. + ikaragarri + adjk.

Lagun ikaragarri zintzoa

ARRAS

Arras + adjk./adb.

Arras ona / Arras ongi

Aditzekin ezin erabili

GUZTIZ

Guztiz + adjk./adb.

Guztiz ongi

Erabatekotasuna adierazteko

ARRUNT

Guztiz + aditza

Guztiz amaitu du

ERABAT

Aditzekin / Aditzetatik

Erabat bukatu dut

Adjk. edo adb. arruntekin ez

ZEHARO

eratorritako adberbioekin

Erabat bukatuta dago

*Erabat ongi dago

EZIN ...-AGO

Adjk. edo adberbioekin

Ezin hobea da

EZINAGO

Adjk. edo adberbioekin

Ezinago maiteak ditut

OSO

TXIT/HAGITZ

246

Adjektiboa mugatua

Aditzekin ezin erabili

Aditzekin ezin erabili

Euskal Filologia Saila

________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak
POSTPOSIZIOAK
Postposizioa

Kasu-1

Kasu-2

BALIOA

ADIBIDEA

ITZULPENA

Aburu

Noren

Zerez

Iritzia

Zure aburuz

En opinión de

Aiduru

Noren/nori

Nor

Itxaropena

Lanaren aiduru

A la espera de

Alde

Noren

Nor

Aldekotasuna

Zure alde

A favor de

Asmo

TZEKO

Hainbat

Gogapena

Joateko asmoa

Con intención de

Aurka

Noren

Nor

Aurkakotasuna

Zure aurka(koa)

En contra de

Begira

Nori

Nora

Itxaropena

Zure kontuari begira

De cara a

Beha

Nori

Nor

Itxaropena

Etorkizunari so

Con vistas a

Beldur

TZEKO

Hainbat

Kezka

Joateko beldurra

Con miedo de/a

Beste

Zerez

Nor/nora

Aurkakotasuna

Itxuraz bestera

En contra de

Bila

Noren

Nor

Bilaketa

Zure bila

En busca de

Esperantza

Noren

Non

Itxaropena

Lanaren esperantzan

Con la esperanza de

Espero

Noren

Nor

Itxaropena

Lanaren espero

A la espera de

Fabore

Noren

Non

Aldekotasuna

Zure faboretan

A favor de

Gogo

TZEKO

Hainbat

Gogapena

Joateko gogoa

Ganas de

Gura

Partizip.

Hainbat

Guraria

Joan gura

Deseo de

Ihesi

Nondik

Nor

Segitzea

Zuregandik ihesi

Huyendo de

Iritzi

Noren

Zerez

Iritzia

Zure iritziz

En opinión de

Irrika

TZEKO

Hainbat

Guraria

Joateko irrika

Deseando

Irudi

Noren

Nongo

Iritzia

Zure irudiko

En opinión de

Itxaropena

Noren

Non

Itxaropena

Diru-itxaropenean

Con la esperanza de

Jarrai

Nori

Nor

Segitzea

Zuri jarrai

Siguiendo

Kalte

Noren

Nor/non

Aurkakotasuna

Zure kaltean

En perjuicio de

Kezka

TZEKO

Hainbat

Kezka

Joateko kezka

Con la preocupación de /
por

Kontra

Noren

Nor

Aurkakotasuna

Zure kontra(koa)

En contra de

Mentura

Noren

Non

Itxaropena

Heriotzaren menturan

Con la esperanza de

Mesede

Noren

Non

Aldekotasuna

Zure mesedetan

En beneficio de

Nahi

Partizip.

Hainbat

Guraria

Joan nahi

Querer

On

Noren

Non

Aldekotasuna

Zure onean

En beneficio de

Poz

Noren

Non

Aldekotasuna

Garai berrien pozean

Para alegrìa de

Samin

Noren

Zerez

Aurkakotasuna

Familiakoen saminez

Para desgracia de / Con

So

Nora

Nor

Itxaropena

Proposamenera so

De cara a / con vistas a

Uste

Noren

Zerez

Iritzia

Zure ustez/ustetan

En opinión de

Zain

Noren

Nor

Itxaropena

Lanaren zain

A la espera de

Zorion

Noren

Non

Aldekotasuna

Zure zorionean, zorionez

Para alegrìa de

dolor de
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BALIABIDE LEXIKOAK
BALIOA

BALIABIDEA

ESANAHIA

ADIBIDEA

-GARRI

Egin daitekeena (adj.)

Eramangarria

Ekintzen

-GAITZ

Egiten zaila (adj.)

Eramangaitza

egingarritasuna

-EZIN

Ezintasuna (adj.)

Eramanezina

-ERRAZ

Erraztasuna (adj.)

Eramanerraza

-HANDI

Tamaina handikoa (iz.)

Buruhandia

-(K)OTE

Tamaina handikoa (adj.)

Lodikotea

-TZAR

Tamaina

handikoa

(iz.)

eta

Liburutzarra, astotzarra

mespretxuzkoa

Txikigarriak

-AIL

Kolore argia (iz.)

Horaila, berdaila

-ANDA/ANGO/NKO

Tamaina txikikoa / Maitagarria

Txerrinko, oilanda, txotxolongo,

(iz.)

harizkanda

-KARA

Gutxitasuna (adj.)

Mehekara, ilunkara, horikara

-INA / -ÑO

Maitagarria (iz.)

Andereño, saskiño

-KIRRI

Gutxitasuna (iz.)

Hozkirria, haizkirria

-KO / -SKO

Adin txikikoa (iz.)

Mutiko, idisko, oilasko

-OLO

Maitagarria (adj.)

Kokolo, potxolo, txotxolo

-SKA

Koloreak

Berdeska, berdezta

-KILA / -KILO

Tamaina txikia / Mespretxuzkoa

Andrakila, jaunxkiloa, gizonkiloa

-TXO

Maitagarria

Amatxo, neskatxo, Jontxo

Oharrak: Zerrenda hauek baliagarriak izan dakizkizueke 4.10 ariketa egiteko.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.11 baliabidea
Gaia: Testu eraginkorrak ekoizteko jarraibide orokorrak
BALIABIDEA
Kontrol-fitxa
ASMOA:

Zehazki, zer lortu nahi dugu testu honen bidez?

SOLASKIDEAK:

Zer jakingo ote dute gaiari buruz? Ze jarrera izango dute gaiarekiko? Nolako
harremana dute gurekin? Zer esperoko ote dute gugandik?...

MEDIA:

Nola zabalduko dugu? Posta bidez? Web-orrian ipiniko dugu? Eskolako
aldizkarian argitaratuko dugu?

KOMUNIKAZIO EGOERA:

Non eta nola jasoko dute testua? Bakarka irakurriko dute? Denei batera
banatuko zaie? Testuarekin batera azalpenen bat emango diegu? Bileraren bat
antolatuko dugu?

TESTU MOTA:

Ze testu era egingo dugu? Zer luzera izango du? Zer estilo baliatuko dugu? Zer
itxura izango du?

MEZUA:

Zer adieraziko duzue zehazki? Zer azpimarratuko duzue? Zer baztertuko duzue?

EGITURA:

Zein izango da testuaren eskema orokorra? Zenbat atal izango ditu? Nola
banatuko eta bereiziko ditugu (buletak, azpiizenburuak, zenbakiak…).

ESTILOA:

Zer egingo dugu irakurketa errazteko? Nolako hizkera erabiliko dugu?
Zer egingo dugu entzutea errazteko eta arintzeko?

ERAGINA:

Zer egin dezakegu hartzaileak testua irakurtzera bultzatzeko? Egin dezakegu
zerbait testuaren eragina bermatzeko?
Zer egin dezakegu entzulearen arreta geureganatzeko? Nola ziurtatuko dugu
ondo ulertu duela guk esandakoa?

Oharrak: Kontrol-fitxa hau baliagarria gertatuko zaizue, besteak beste, 4.11 ariketa egiteko.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.11 baliabidea
Gaia: Testu eraginkorrak ekoizteko jarraibide orokorrak
BALIABIDEA:
[URL:

http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/unit_23/tot_t23.html
http://mutis2.upf.es/cr/casacd/index.html]

Oharrak: Bi web-orri hauetan, testu eraginkorrak ekoizteko aholku jakingarriak eskaintzen dira.

UPV/EHU

249

PREST_______________________________________________________________

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.14 baliabidea
Gaia: Kontakizuna (II): edukia eta garapena
BALIABIDEA
ALBISTE-TESTUEN EZAUGARRI OROKORRAK
1. Albisteak eta berriak. Albistea eta berria sinonimotzat hartuak izan badira ere, ez dira gauza bera:

•

Berria: argitaratzea merezi duen gertakizuna dugu, albistearen edukia, alegia.

•

Albistea, aldiz, berri hori emateko modua da, berri horren gauzapena, alegia.

Albistea, gaurkotasunarekin zerikusia duen generoa da: gertakizun bati buruzko informazioa, zehazkizunak eta
inguruabarrak jasotzen dituena. Betiere, egiazkoa, jakingarria eta zehatza izango da. Berriak orotarikoak izan daitezkeen
neurrian, albiste batek zeinahi eragiketa barne har ditzake: kontakizuna, definizioa, deskribapena, azalpena, preskripzioa
eta argudioa.

2. Albiste-testuen osagaiak

2.1.

Izenburua edo titulua. Albistearen laburpena da: zer, nork, noiz, non, zergatik eta nola galderen inguruan
antolatzen da.

•

Erakargarria behar du izan: albistearen muina nabarmendu behar du.

•

Zehatza izango da: neutroa izango da; baiezpen-esaldien bitartez emango da aditzera..

•

Argia behar du izan: inolaz ere ez anbiguoa. Tituluak esaldiaren osagai guztiak izango ditu; aditz bat izango
du, gutxienez.

2.2. Azpititulua. Albistearen buruaren osagai bat, izenburuaren ondoren jartzen dena.

•

Izenburua osatzera dator: han aipatu gabeko oinarrizko datuak jasotzen ditu.

•

Albiste zientifikoetan azpitituluak informazio-funtzioa du soilik, eta laguntzen du berriaren irudi fidel, egoki
eta zuzena ematen.

•

Esaldi independenteen bitartez idazten da. Esaldi horiek lotura ideologikoa behar dute izan beren artean.

•

Ez du zertan izenburuarekin komunztadurarik edo lotura gramatikalik izan.

2.3. Zatidurak. Albistearen testuaren erdian, nabarmenduta azaltzen dira.

•

Irakurketa arintzeko balio dute: albistearen atalak bereizten dituzte eta izenburuan emandako informazioa
zabaltzen dute.

•

Ageriko lotura beharko dute izan izenburuarekin eta azpitituluarekin.

•

Oro har, komeni da izenburuak eta zatidurek batasun sintaktikoa izatea (hierarkikoa izango da gehienetan
harreman hori).

2.4. Tartekiak. Albiste luzeen gorputzean barreiatzen dira. Izenak dioen bezala, testuan «tartekatu» egiten dira.
Albistearen testuaren erdian, nabarmenduta azaltzen dira.

•
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•

Batzuetan, iritziak, balioespenak, iruzkinak… nabarmentzen dituzte.

•

Oro har, komeni da azpitituluak eta tartekiek batasun sintaktiko-testuala izatea.

2.5. Sarrera. Albistearen atariko lehen lerroek osatzen dute. Esaldi edo lerrokada honek albistearen muina aurreratu behar
du. Eskuarki funtzio hauek (edo hauetako bat baino gehiago) beteko ditu:

•

Protagonistak ahalik eta argien identifikatuko ditu.

•

Gertakariaren kokapen zehatza emango du.

•

Gertakaria bera zertan izan den argituko du.

•

Gertakariaren ingurumariak deskribatuko ditu.

•

Galdera baten bidez gertakariaren muina seinalatuko du.

•

(Itxurazko) kontraesan bat jarriko du mahai gainean eta gogoetara bultzatuko du irakurlea.

2.6. Gorputza. Albistearen atal honetan, sarreran emandako datuak zabaldu eta osatu egiten dira. Azalpenak ordena
logikoa behar du izan.

•

Lehenbizi, albistearen testuingurua agertuko du.

•

Hurrena, zehazkizunak emango ditu banan-banan.

•

Jarraian, giroa deskribatuko da: albistearen ondorioak, iritziak...

•

Amaieran, informazio gehigarria azalduko da.

•

Albistea ixteko, komeni da datu nagusiak berriro gogoratzea.

3. Albiste motak

•

Albiste labur-laburra: gertakizuna arin-arin ematen du. Lehentasuna du lehenbailehen aditzera emateak zer
gertatu den.

•

Adierazpenik gabeko albistea: ez du protagonisten ahotsik barne hartzen. Datu nagusiak aditzera ematera
mugatzen da.

•

Albiste girotua: funtsezko datuez gain, giroa, ingurumariak, aurrekariak ere jorratuko ditu.

•

Dokumentaturiko albistea: material osagarriak eransten ditu. Ahalegin handia eskatzen du, baina
gertakariaren aurkezpen hobea eta osoagoa eskaintzen du.

•

Txostena: giroa, dokumentazioa, adierazpenak, gertakariaren azalpen xehea. Denak jasotzen ditu albiste
mota honek..

Oharrak: Baliabide hau 4.14 fitxaren osagarri da eta lagungarria izan dakizueke, 4.14 ariketa egiteko.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.15.a baliabidea
Gaia: Kontakizuna (III): egitura eta jarraitutasuna
BALIABIDEA
ALBISTE-TESTUAK IDAZTEKO JARRAIBIDEAK

1. Testuaren plangintza. Hasi aurretik gogoan izan beharrekoak:
 Gaiari (gertakariari) buruzko xehetasun guztiak jaso eta zerrendatu behar dira.
 Irakurlearentzat deigarriena zer izango den pentsatu beharko da.
2. Testuaren antolaketa. Testua egituratzeko orduan kontuan hartzekoak:
•

Ekintza edo gertakaria bera, «urrats»etan zatikatu beharko dugu.

•

Datu nagusiak, xeheak, bigarren mailakoak eta osagarriak bereizi beharko ditugu.

•

Sarrera-garapena-amaieran zer esango den ondo aztertu.

3. Testuaren idazkuntza. Testua egitean gogoan izan beharrekoak:
•

Ulergarritasunak du lehentasuna: aditzak izango dira kontakizunaren ardatza.

•

Hasteko modurik egokiena subjektua + ekintza egitura da.

•

Kontzeptu abstraktuak saihestuko dira. Albisteak barne hartzen dituen kontzeptu teorikoak

ahalik eta argien azaldu behar dira (baita oso labur ere).
•

Hitzak ondo neurtu behar dira: ez da komeni hiztegi «pobre»egia, baina ezta jasoegia ere.

•

Tonu orokorra formala izango da. Neutraltasuna zainduko da.

Oharrak: Baliabide hau 4.14 fitxaren osagarri da, eta lagungarria izan dakizueke, 4.14. ariketa egiteko.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.15.c baliabidea
Gaia: Kontakizuna (III): egitura eta jarraitutasuna
BALIABIDEA:
[URL:
http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/index.htm]

Oharrak: Web-orri honetan kontakizunaren ezaugarriak aztertzen dira, eta testu akademikoetan kontakizunak duen tokia azaltzen da.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.15.b baliabidea
Gaia: Kontakizuna (III): egitura eta jarraitutasuna
KONTAKIZUNAREN EZAUGARRIAK (laburpena)

Kontakizuna
Ekintzen hurrenkera
Ardatz kronologikoa

Egoera berria

Markoa

Gertakaria

Ondorioa

- Testuingurua
- Gaia
- Arrazoi-eragilea

- Hasierako egoera
- Aldabidea
- Gailurra
- Amaierako egoera

- Gertakariaren beraren
garrantzia
- Gertakariaren
ondorioak
- Gogoeta

Marko berria
KONTAKIZUNA

Hasierako
egoera

Egoera
berria

Ekintzakatea
Aurrekariak

Ondorioa

KOMUNIKAZIOAREN XEDEA

Oharrak: Baliabide hau 4.13, 4.14 eta 4.15 fitxen osagarri da.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.15.d baliabidea
Gaia: Kontakizuna (III): egitura eta jarraitutasuna
BALIABIDEA
Estilo-irizpide batzuk:
Aditzen aspektua eta denbora narraziogintzan: Ik. Galdezka.
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 86-100
Aditz aspektuaren erabilera okerrak: Ik. Galdezka.
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 112-116
Aditzen inguruko zalantzak: Ik. Jagonet galde-erantzunen zerbitzua.
Data nola adierazi: Ik. Euskaltzaindiaren arauak
Orduak: Ik. Euskaltzaindiaren arauak.
Hilen egunak: Ik. Ehulku
Betiko eta horren kideak: Ik. Euskaltzaindiaren arauak
Behin betiko eta behin-behineko: Ik. Ehulku
Denbora maiztasuna: Ik. Ehulku
Bitartean: Ik. Ehulku
-(e)z gero: Ik. Euskaltzaindiaren arauak
Eta gero: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 168.
-(e)larik: Ik. Ehulku
Zalantzazko egiturak: Ik. Erabili.com
-(z) instrumentalaren zenbait erabilera oker: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 141-145-.
Bi urtean / Bi urtetan: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 222.
Aditzaren aspektua: Ik. Zalantza Dantza, 7
Aitzina: Ik. Zalantza Dantza, 9
Arratsaldez/Arratsaldean: Ik. Zalantza Dantza, 10
Beranduago/Geroago: Ik. Zalantza Dantza, 16
Dagoeneko/Honezkero: Ik. Zalantza Dantza, 21
Duela/Orain dela: Ik. Zalantza Dantza, 26
Gaurkoan/Gaur: Ik. Zalantza Dantza, 30
Lehengo/Beste: Ik. Zalantza Dantza, 36
Noiz arte / Noraino: Ik. Zalantza Dantza, 41
Oraindik orain: Ik. Zalantza Dantza, 51
Ordura arte: Ik. Zalantza Dantza, 21
http://www.ivap.org/admeusk/ae29z.pdf

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.16 baliabidea
Gaia: Deskribapena (I): ezaugarri orokorrak
BALIABIDEA

[URL:
http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/index.htm]

Oharrak: Web-orri honetan deskribapenaren ezaugarriak aztertzen dira, eta testu akademikoetan
deskribapenak duen tokia azaltzen da.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.18 baliabidea
Gaia: Deskribapena (III): egitura eta jarraitutasuna
BALIABIDEA. Deskribapena: laburpena
ERREALITATE NATURALAREN, SOZIALAREN edo BIRTUALAREN BEHAKETA

Arretaguneak

Osagaiak

Harremanak

Nolakotasunak

Sailkapena

Alderaketa

Bilakaera
Irizpideak

Ezaugarriak

Hierarkia

Konparazioa

Kategoriak

Kontrastea

Analisia

DESKRIBAPENA

Estrategiak

Eduki semantikoa

Antolaketa

Behatu
Aztertu
Xehatu
Ezaugarritu
Antolatu
Hurrenkera eman
Sailkatu
Alderatu

Nozioak
Kategoriak
Osagaiak
Nolakotasunak
Etapak
Xehetasunak
Hierarkiak
Harremanak

Goitik beherakoa
Behetik gorakoa
Ezkerretik eskuinerakoa
Eskuinetik ezkerrerakoa
Hurrenkera eman
Hurbila / Urruna
Nagusia / Mendekoa
Orokorra / Xehea
Abstraktua/ Konkretua

Oharrak: Eskema honetan 4.16, 4.17 eta 4.18 fitxetako edukiak laburbildu dira.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.18 baliabidea
Gaia: Deskribapena (III): egitura eta jarraitutasuna
BALIABIDEA: Estilo-irizpide batzuk:
Hizkera metaforikoa: Ik. Galdezka.
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 251-258
Izenondo erreferentzialak: Ik. Galdezka
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 271-282
Onomatopeiak: Ik. Galdezka.
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 321-331
X bakarrik, X soilik: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 46-50
Ez bakarrik… ere: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 63-65
Ez ezik / Izan ezik: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 58-60
Bai… bai / Ez... ez: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 61-63
Liburu bera / Liburu berdina: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 121-126
Izenondo erreferentzialak: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 145-154
Konparazioak: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 170
Aurkaritzako lokailuak: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 293-300
Ordea/Berriz: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 306
Asko maite zaitut: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 319
Hiru kiloko haurra: Ik. Jagonet galde-erantzunen zerbitzua.
Aurrealde / Aurreko alde: Ik. Euskaltzaindiaren arauak
Cara de: Ik. Jagonet
Baino ez / Baizik ez / Besterik ez: Ik. Jagonet
Lau metrora / lau metrotara: Ik. Jagonet
-tzat/bezala: Ik. Jagonet
Izenlagunaren lekua: Ik. Jagonet
Komun/Amankomun: Ik. Ehulku
Desberdin/Ezberdin: Ik. Ehulku

Moduan/Modura: Ik. Zalantza Dantza, 45
Konparatu: Ik. Zalantza Dantza, 39
Izenez ezagutu: Ik. Zalantza Dantza, 36
Garrantzitsu: Ik. Zalantza Dantza, 30
Desberdin: Ik. Zalantza Dantza, 23
http://www.ivap.org/admeusk/ae29z.pdf
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.21 baliabidea
Gaia: Definizioa (III): glosategiak egiteko irizpideak
BALIABIDEA

DEFINIZIOA

Testuingurua

Forma

Edukia

Zergatik?
Zeinentzat?
Zertarako?

Sinonimoak
Hiperonimoak
Hiponimoak

Kategoriaezaugarriak
Adibideak

Euskarria
Mezu-bidea
Irizpideak

Adjektibazioa
Izenlagunak
Erlatibo-perpausak

Identifikazioa
Ezaugarriak
Iruzkina

Informazio ezaguna
Informazio ezezaguna
Komunikazio-xedea

GLOSATEGIAK

Glosategiaren
egitura

Definizioen estiloa

Terminoen
zerrenda

Oharrak: Eskema honek 4.19, 4.20 eta 4.21 fitxetako edukiak laburbiltzen ditu.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.22 baliabidea
Gaia: Azalpena (I): ezaugarri orokorrak
BALIABIDEA

[URL:
http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/index.htm]

Oharrak: Web-orri honetan, azalpen-testuen ezaugarriak aztertzen dira, eta testu akademikoetan azalpeneragiketek duten tokia azaltzen da.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.24 baliabidea
Gaia: Azalpena (III): antolaketa eta egitura
BALIABIDEA
Txostenak idazteko jarraibideak:
1. Txostenaren helburua:
 Erakundeen barruko eta erakunde arteko prozesuetan baliatzen dira proposamenak,
ebazpenak, azterketa teknikoak… jasotzeko. Erabakiak hartzeko funtsezkoa den informazioa
jasotzen dute eskuarki.
 Zientziaren arloan, ikerketa-lanen memoriak jaso ditzakete; hezkuntzaren arloan, egitasmo
bereziak aurkezteko erabiliko dira edo egindako lanen ebaluazioak jasotzeko; administrazio
publikoan oso ohikoak dira eta, gehienetan, teknikoek egiten dituzte zuzendari edo
arduradunentzat.
 Datuetan oinarritzen dira: estatistikak, galdeketak, ikerketa baten emaitzak, programa baten
edukiak, ebaluazio-lan baten ondorioak…
 Oso egitura normalizatua dute: ondo bereizitako atalak; egitura estandarizatua; eredu baten
araberako adierazpidea...
2. Txosten-motak:
 Txosten berriemaileak: datuak ematera eta komentatzera mugatzen dira. Maiz, estatistikak izango
dituzte oinarri (baina ez beti). Horrelakoetan, oso ohikoak izan ohi dira taulak eta grafikoak.
 Balioespen-txostenak: gertakari, prozesu, proposamen, egoera, makina, ikerketa… baten
balioespen kritikoa jasotzen dute; horrelakoetan, analisia eta arrazoiketak dute toki nagusia.
 Egitasmoak: honelakoetan proposamen bat jasotzen da; zerbitzu bat, lan bat, ikerketa bat…
egiteko metodologia, baliabideak, prozesuak… laburbiltzen ditu, beraz.
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3. Txostenen osagaiak:
 Azala: txostenaren gaia, egileak eta data azalduko dira.
 Sarrera: txostenaren ingurumariak jasoko dira: nork eskatua den, zer den aztertu behar duena, nork
egin duen lan hori, zer baliabide erabili dituen; zer egin den aldez aurretik gai honen inguruan...
 Helburuak: txostenean jasotako lanaren xede nagusiak zerrendatuko dira.
 Prozedura: txostena egiteko baliatu diren tresnak jasoko dira: datuak nola jaso diren, nola antolatu
diren, nola hautatu diren, zeri eman zaion lehentasuna.
 Datuen laburpena: oroitidazki baten kasuan, aztertutako aldiari dagokion jarduna laburtuko dugu;
ebaluazio-txosten baten kasuan, ebaluaziorako adierazgarriak iruditzen zaizkigun adierazleak;
proposamen baten kasuan, atal honetan jasoko ditugu gure egitasmoaren ardatz nagusiak.
 Azterketa teknikoa: aurkeztutako datuen eztabaida eta iruzkina egingo dugu, betiere helburuaren
arabera; atalaren amaieran, ondorio nagusiak nabarmendu beharko ditugu.
 Gomendioak: txostenaren azken atalean, gaia ebazteko egiten ditugun iradokizunak jasoko dira,
betiere alderdi sendoak zein alderdi ahulak kontuan izanda.
4. Estilo-irizpideak:
 Luze-laburra: ez dago neurri bakarreko txostenik, baina, ahal dela, laburretik jotzea hobe. Oro har,
zera gomendatzen da: txosten labur-laburra,eranskinez lagundua. Horrela, irakurketa azkar batean
ikus daiteke nola aztertu den gaia.
 Barne-antolaketa: txostenak egitura garden-gardena behar du izan. Atalak izenburuen bidez
bereizteak lagundu dezake gardentasuna. Beste kontu garrantzitsu bat: paragrafo bakunak (ideia
bakarrekoak), ondo azalduak eta biribilduak.
 Nabarmendu datu edo ondorio nagusiak. Zerrendak eginez, letra ilunak erabiliz, indartzaileak
baliatuta…
 Hiztegia: ondo neurtu hitzen hautapena. Gogoratu, txostenak ukitu teknikoa izan behar duela, oro
har.
 Doinu neutroa eman testuari: balioespen-txostenetan eta proposamenak jasotzen dituzten
dokumentuetan ere komeni da neutraltasuna gordetzea; argudio subjektiboek, gure interes
pertsonalak salatzen dituzten iruzkinek eta abarrek ez dute erabakia lagunduko. Lehiaketa batean
ere, ez du aukera gehiagorik manipulazio-kutsua darion txostenak.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.26 baliabidea
Gaia: Azalpena (V): gidalerro nagusiak
BALIABIDEA
AZALPENA: GOGOAN IZAN BEHARREKO IRIZPIDEAK
1. Funtzionaltasuna.
o

Azalpenaren muina hauxe izango da: ustez ezezaguna den kontzeptu, ideia, egintza edo gertakari baten funtsa
argitzea, datu objektiboak eta arrazonamendu logikoa erabiliz.

o

Azalpenak hainbat funtzio betetzen ditu:
o

Egitasmo bat, zerbitzu bat, ideia berri bat… aurkeztea eta balioztatzea.

o

Jakintza arlo bateko ezagutzak berrikustea, berrantolatzea edo zabaltzea.

o

Kontzeptu baten, ideia baten, egintza baten edo gertakari baten inguruko interpretazioak eskaintzea.

o

Dokumentazio lan baten edo lan enpiriko baten emaitzak (aurkikuntzak, berrikuntzak, ondorioak…)
azaltzea.

o

o

Egitate (fisiko edo mental) baten azterketa teorikoa egitea.

o

Datuetan, adibideetan, behaketan oinarritutako, kausa-ondorio gertakariak agerian jartzea.

Azalpena ez da kontaketa, definizio edo deskribapen hutsa: arrazoitzea barneratzen du. Izan ere, diskurtsoaren
hasieratik amaierara, gaiari buruzko ikuspegia berritzea, aldatzea edo zabaltzea bilatuko du berariaz.

o

Azalpenaren eraketa bost urratseko langintza da:
o

Helburuak finkatzea: aztertuko dugun kontzeptua, egintza edo gertakaria arretaz aztertu; azterketa
horrek dituen hutsuneak identifikatu; zeren bila goazen zehaztu…

o

Informazioa hautatzea: dokumentazio-lana egitea; datuak hierarkizatzea (garrantzitsuak / bigarren
mailakoak); datuen sintesi adierazgarria egitea…

o

Orokortzea: erregulartasunak identifikatzea; datuak multzokatzea; argumentuak eratzea; adibide
adierazgarriak bilatzea…

o

Antolatzea: egitura logiko bat sortzea; ideia nagusiak jasoko dituzten enuntziatuak gauzatzea;
diskurtsoaren nondik norako orokorra irudikatzea…

o

Testuratzea: testu era egokiena hautatzea; testuak izango dituen atalak erabakitzea; funtsezko ideiak
nabarmentzeko estrategiak hautatzea eta gauzatzea; ideien arteko lotura agerian nola utzi
erabakitzea…
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2. Egitura. Azalpenak hainbat eragiketa barneratzen ditu:
o

Tesi bat laburbiltzea: Zer omen daki jendeak gaiari buruz? Nolako datuak eta arrazoibideak dira
kontuan hartu ohi ez dituenak? Zein da, gure ustez, izan beharko lukeen ikuspegi berria?

o

Orotariko datuak aztertzea, antolatzea eta aurkeztea: Zer esan dute aurretik gai honi buruz?
Zein dira nagusitu izan diren ikuspegiak?

o

Justifikatzea: Zerk pentsarazten digu gure tesiak oinarri sendoa duela? Zein dira horren alde (edo
horren kontra) eman ditzakegun datuak, adibideak, testigantzak?

o

Interpretatzea: Zer ondorio ateratzen ditugu egindako azterketatik? Zertan oinarritzen gara?
Hasieran emandako informazioarekin alderatuta, nolako ekarpena egiten du geuk eskaintzen dugun
ikuspegiak?

3. Kohesioa/Konexioa:
o

Azalpenak oso gardena eta zintzoa behar du izan:
o

Azalpen-testuak oso ageriko egitura izan behar du.

o

Informazioa egokiro zatikatua eskaini behar du.

o

Ideia nagusiak nabarmenduta behar ditu erakutsi.

o

Ideia horien arteko lotura begien bistan utzi behar da.

o

Oro har, ageriko barne-logika behar du erakutsi.

o

Ideia nagusiek (azalpenaren muina eratzen duten argumentuek) garapen egokia eta nahikoa behar dute izan.

o

Azalpen-testuetan oso ohikoa da dokumentazio-iturrien edo beste pertsona batzuen lanen edo iritzien
aipamenak jasotzea. Horrenbestez, testuan barrena txandakatuz joango dira zehar-estiloko eta estilo zuzeneko
adierazpenak.

o

Aldarrikatu nahi den ikuspegia zein den argitzeko datu deigarrienak, kasurik adierazgarrienak eta ikuspegi
esanguratsuenak nabarmendu beharko ditugu. Horretarako, birformulazio-, adibidegintza-, zehaztapen- eta
justifikazio-eragiketak baliatuko ditugu.

4. Estiloa:
o

Hiztegia. Azalpen-testuak lexikoan du euskarri nagusietako bat. Kontzeptu bat, ideia bat, gertakari bat…
aztertzeko, funtsezkoa da hitz egoki eta zehatzak baliatzea. Gainera, gaiari atxikitako hitz horiek unibertso
logiko eta koherentea behar dute osatu; kontzeptu-mapa baten testu-irudia behar dute mamitu.
Joskera. Azalpen-testuetan ohikoak dira ideia abstraktuak, korapilatsuak, argitzen zailak… Ideien mataza hori
askatu eta ongi antolatutako amaraun batean hariltzeko, hainbat eragiketa egin beharko ditugu. Konplexutasun
horri erantzuteko modu bat hauxe izan liteke: joskera molde sofistikatuak erabiltzea. Haatik, jokabide horrek
ilundu egin dezake azalpena. Egun, beste estrategia bat baliatzen da: esaldi laburrak eta zehatzak egiten saiatzea;
eta esaldi-katearen joskera zaintzea, batez ere testu-antolatzaileak erabilita.

Oharrak: Laburpen hau 4.22, 4.23, 4.24., 4.25. eta 4.26 fitxetan ematen den informazioaren osagarri da.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.26 baliabidea
Gaia: Azalpena (V): gidalerro nagusiak

262

Euskal Filologia Saila

________________________________Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunak

BALIABIDEA
AZALPENA: estilo-arazo batzuk
1 Perpaus menderatu faltsuak: Ik. Galdezka
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 147-153
Nominalizazioaren eragina: Ik. Galdezka.
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 153-163
Iragarleak/Mugarriak: Ik. Galdezka.
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 188-193
Aposizioa eta deklinabidea: Ik. Galdezka.
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 65-69
Erdal gerundio okerrak: Ik. Galdezka.
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 199-209
Galdegaia eta hitz-ordena: Ik. Galdezka.
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 210-216
Atzerakarga: Ik. Galdezka.
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 217-229
Perpaus osagarriak: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 173-189
-ela atzizkiaren zenbait erabilera oker: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 187-189
Osagaien ordena eta galdegaia: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 21-45
Komunztadura aposizioetan: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 217-221
Iruzkinak: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 308-313
Erdal gerundioen eragina: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 319
Informazioaren antolamendua: Ik. Berria. Estilo-liburua.
Arrarats, I. (koord.), 2006. Berria, 18-19
Estilo-irizpideak: Ik. Berria. Estilo-liburua.
Arrarats, I. (koord.), 2006. Berria, 24-29
Esaldiaren antolamendua: Ik. Berria. Estilo-liburua.
Arrarats, I. (koord.), 2006. Berria, 31-36
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.26
Gaia: Azalpena (V): gidalerro nagusiak
BALIABIDEA: Azalpena: eskema
Azalpena

Testuingurua

Edukia

Egitura

Zergatik?
Zeinentzat?
Zertarako?

Datuak
Ideiak
Kontzeptuak

Analitikoa
Kausa-ondoriozkoa
Kontraste-egitura

Euskarria
Mezu-bidea
Asmoa

Kontzeptualizazioa
Justifikazioa
Azalpena

Helburua
Informazio-ekarpena
Ondorioak

Informazioa bildu
Informazioa sistematizatu
Informazioa landu eta xehatu
Ondorioztatu

Formatuak
Ahozkoak eta Idatziak

Artikuluak

Txostenak

Monografikoak

Oharrak: Eskema hau 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 eta 4.26 fitxetan ematen den informazioaren osagarri da.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.27 baliabidea
Gaia: Argudioa (I): ezaugarri orokorrak
BALIABIDEA
[URL:
http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/index.htm]

Oharrak: Web-orri honetan, argudio-testuen ezaugarriak aztertzen dira, eta testu akademikoetan azalpeneragiketek duten tokia azaltzen da.
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.29 baliabidea
Gaia: Argudioa (III): argudio-testuaren egitura
BALIABIDEA
Estilo-gaiak
Kortesia: Ik. Galdezka
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 82-86
Ahal eta ezin: Ik. Galdezka
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 86-89
Baldintzazkoen erabilera okerrak: Ik. Galdezka
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 112-117
Betebeharrak, eskubideak eta debekuak: Ik. Galdezka
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 117-130
Atzerakarga: Ik. Galdezka
Arrieta, eta beste, 2003. IVAP-HAEE, 217-229
Lokailu hautakariak: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 291-293
Aurkaritzako lokailuak: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 293-300
Ondoriozko lokailuak: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 300-303
Ordea, aldiz, berriz, ostera: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 306-307
Izan ere: Ik. Euskal Estilo Libururantz
Alberdi eta Sarasola, 2001. UPV/EHU, 307
Informazioa eta iritzia: Ik. Berria. Estilo-liburua
Arrarats, I. (koord.), 2006. Berria, 14
Interpretazio generoak: Ik. Berria. Estilo-liburua
Arrarats, I. (koord.), 2006. Berria, 19-20
Iritzi generoak: Ik. Berria. Estilo-liburua
Arrarats, I. (koord.), 2006. Berria, 20-21
Kalko okerrak: bezala: Ik. Ehulku
http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p0768936/eu/contenidos/informacion/ehulku_aholku_guztiak/eu_guztiak/adjuntos/bezala.pps
Kalko okerrak: bitartean: Ik. Ehulku
http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p0768936/eu/contenidos/informacion/ehulku_aholku_guztiak/eu_guztiak/adjuntos/bitartean.pps
Hipotesiak: Ik. Ehulku
http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p0768936/eu/contenidos/informacion/ehulku_aholku_guztiak/eu_guztiak/adjuntos/Hipotesia.pps
-ela + iritzi: Ik. Jagonet
http://www.euskaltzaindia.net/jagonet/galdera.asp?hizkuntza=eu&id=417
Ondoriozkoak: Ik. Jagonet
http://www.euskaltzaindia.net/jagonet/galdera.asp?hizkuntza=eu&id=484
Baldintza: Ik. Zalantza Dantza, 12
Baldintzak: Ik. Zalantza Dantza, 13
Noski: Ik. Zalantza Dantza, 50
Posible da / Litekeena da: Ik. Zalantza Dantza, 54
http://www.ivap.org/admeusk/ae29z.pdf
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Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.29 baliabidea
Gaia: Argudioa (III): argudio-testuaren egitura
BALIABIDEA:
Argudioa: eskema

Argudioa

Xedea

Osagaiak

Egitura

Frogantza
Pertsuasioa
Kritika

Tesia
Hipotesiak
Argudioak

Testuinguratzea
Gaia lantzea
Ondorioztatzea

Ikuspegi bat indartu
Iritzia aldarazi
Iritzia indargabetu

Iritzia
Justifikazioa
Ondorioak

Xedea
Argudio-estrategia
Ebazpena

Gaia aztertu
Nork bere ikuspuntua landu
Beste ikuspuntu batzuekin alderatu
Argudio-estrategia finkatu

Formatuak
Ahozkoak eta Idatziak

Iritzi-artikuluak

Solasaldiak

Debateak

Oharrak: Web-orri honetan argudio-testuen ezaugarriak aztertzen dira, eta testu akademikoetan azalpeneragiketek duten tokia azaltzen da.

Modulua: 4. Komunikazio idatzia II: testu akademikoen idazmena
Fitxaren kodea: 4.30, 4.31 eta 4.32 baliabideak
Gaia: Lan monografikoak egiteko jarraibideak (III)
Baliabidearen erreferentziak:
http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/
http://serviciosva.itesm.mx/cvr/cvr.htm
http://mutis2.upf.es/cr/
http://www2.uah.es/jmc/
http://owl.english.purdue.edu/workshops/pp/index.html
http://delle.sprachlabor.fu-berlin.de/adieu/studbr2/espanol/indice.htm

Oharrak: Web-helbide, hauetan idazkuntza akademikorako idazkuntza-lantegi birtualak daude.
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Modulua: 5. Bitartekaritzarako estrategiak: itzulpena
Fitxaren kodea: 5.1 baliabidea
Gaia: Itzulpena: zer da?

Baliabidearen erreferentzia :
Eco, Umberto, 2008. «Decir casi lo mismo». El País. 2008/03/02

Oharrak:

Modulua: 5. Bitartekaritzarako estrategiak: itzulpena
Fitxaren kodea: 5.1.
Gaia: Itzulpena: zer da?

Baliabidearen erreferentzia:
Eco, Umberto (2008) «Decir casi lo mismo». El País. 2008/03/02

Oharrak:

Modulua: 5. Bitarketaritzarako estrategiak: itzulpengintza
Fitxaren kodea: 5.3 baliabidea
Gaia: Itzulpen-lanaren prozesua eta metodoak
Itzulpen-prozesuaren oinarrizko urratsak: http://www.ehu.es/euskalosasuna/ariketak.htm#h.

Oharrak: Lagungarri gerta dakizueke 5.3 ariketa egiteko.

Modulua: 5. Bitarketaritzarako estrategiak: itzulpengintza
Fitxaren kodea: 5.6 baliabidea
Gaia: Itzulpenaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak
EHUren Euskara Errektoreordetzaren baliabideak:
EHULKU: http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267shehulct/eu/contenidos/informacion/ehulku_aukeraketa/eu_aukera/bertsioa.html
Itzulpenen kontsulta: http://www.ehu.es/kontsultak/itzulpen/KP2.HTM
AZPIDAZKI: http://www.ehu.es/azpidazki/

Oharrak: Baliabide hauek 5.6 ariketan erabili behar dira.

UPV/EHU

267

PREST_______________________________________________________________
Modulua: 5. Bitarketaritzarako estrategiak: itzulpengintza
Fitxaren kodea: 5.6 baliabidea
Gaia: Itzulpenaren kalitatea ebaluatzeko irizpideak
EIMAren estilo-liburua.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43573/es/contenidos/informacion/dih/es_5490/estilo_liburua_c.html

Oharrak: Baliabide hauek 5.6 ariketan erabili behar dira.
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UPV/EHU
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