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Hitzaurrea 

2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, 2010eko 861/2010 Errege 

Dekretuak aldatuak, Gradu ikasketa ofizialei buruzko bere III. kapituluan hau ezartzen 

du: “ikasketa horien bukaeran, ikasleek Gradu Amaierako Lan bat egin eta defendatu 

behar dute […] Gradu Amaierako Lanak 6 eta 30 kreditu artean edukiko ditu, ikasketa 

planaren amaieran egin behar da, eta tituluarekin lotutako gaitasunak eskuratu eta 

ebaluatu behar ditu”. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Haur Hezkuntzako Irakaslearen Graduak, 

ANECAk egiaztatutako tituluaren txostenaren arabera, 12 ECTSko edukia dauka. 

Abenduaren 27ko ECI/3857/2007 Aginduak, Haur Hezkuntzako irakasle lanetan 

aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizialak egiaztatzeko baldintzak ezartzen 

dituenak arautzen du titulu hau; era subsidiarioan, Unibertsitatearen Gobernu 

Kontseiluak, 2013ko martxoaren 12ko bileran onetsitako Gradu Amaierako Lanen 

arautegia aplikatzen da.  

ECI/3857/2007 Aginduaren arabera, Haur Hezkuntzako Irakaslearen ikasketa-plan 

guztiak hiru modulutan egituratzen dira: lehena, oinarrizko prestakuntzaz arduratzen 

da, eduki sozio-psiko-pedagokikoak garatzeko; bigarrena, didaktikoa eta dizplinakoa 

da, eta diziplinen didaktika biltzen du; azkenik, Practicum daukagu, zeinean graduko 

ikasleek eskola praktiketan lortu behar dituzten gaitasunak deskribatzen baitira. Azken 

modulu honetan dago Gradu Amaierako Lana, irakaskuntza guztien bidez lortutako 

gaitasun guztiak islatu behar dituena. Azkenik, ECI/3857/2007 Aginduak ez duenez 

zehazten gradua lortzeko beharrezkoak diren 240 ECTSak nola banatu behar diren, 

unibertsitateek ahalmena daukate kreditu kopuru bat zehazteko, aukerako irakasgaiak 

ezarriz, gehienetan.  

Beraz, ECI/3857/2007 Agindua betez, beharrezkoa da ikasleak, Gradu Amaierako 

Lanean, erakus dezan gaitasunak dituela hiru moduluetan, hots, oinarrizko 

prestakuntzan, didaktikan eta diziplinan, eta Practicumean, horiek eskatzen baitira 

Haur Hezkuntzako Irakasle aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizial 

guztietan.    
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Lan honetan, oinarrizko prestakuntzako modulua proiektu osoan zehar garatzen da eta 

haurren ahozko adierazmena lantzeko ahozko testu-generoen eta beste hainbat 

estrategien ikuspuntu didaktikoaren alorra jorratzeko bide eman du.  

Didaktika eta diziplinako modulua lehenengo puntuan edo marko teoriko osoan zehar 

garatzen da. Liburu eta iturri ezberdinetatik hartutako informazioan oinarritu naiz. 

Bertan, ahozkotasunak hezkuntzaren bilakaeran izan duen lekua azaldu dut eta hainbat 

proposamen bildu ditut mintzamena eskoletan lantzeko. 

Halaber, Practicum modulua gradu bukaerako praktiken bitartez martxan jarri da eta 

teoria markoan garatutakoa konprobatzeko eta aztertzeko bidea eman du. Lehen 

Hezkuntzan ahozko testu-genero zehatz baten bidez mintzamena lantzeko sekuentzia 

didaktiko bat prestatu eta aurrera eraman dut. Ondorio nagusitzat, eskoletan oraindik 

ahozko adierazmena lantzen ez dela jaso dut. 

Beste alde batetik, ECI/3857/2007 Aginduak ezartzen du, Gradua amaitzerako, ikasleek 

gaztelaniazko C1 maila eskuratuta behar dutela. Horregatik, hizkuntza gaitasun hau 

erakusteko, hizkuntza honetan idatziko dira “Conclusiones”, baita hurrengo atalean 

aipatzen den laburpen derrigorrezkoa ere.                                   
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Laburpena 

Gaur egungo haurrek eta gazteek euskarazko ahozko adierazpenean duten zailtasunak 

sortzen duen kezkatik abiatuko naiz. Horrez gain, aspalditik eskoletan mintzamenari 

eskainitako leku urria eta horrek ekarritako ondorioak azalduko ditut. Haur eta gazteen 

ahozkotasun ahulgune horri aurre egiteko bideak eta moduak ere ezagutzera emango 

ditut. Bereziki, ahozko testu-generoak mintzamenaren irakaskuntzarako ezinbesteko 

tresnatzat hartuko ditut eta ahozko komunikazioarekin duten lotura estua azalduko 

dut. 

Marko teorikoa oinarritzat hartuz atal praktikoan sekuentzia didaktiko bat sortu eta 

Tafallako Garces de los Fayos ikastolan aurrera eraman dut. Lan saio gutxi izan arren, 

hobekuntzak nabariak izan dira. Ondorioz, harritzen nau Tafallan, eta orokorrean 

ikastetxerik gehienetan, hain emaitza onak ematen dituen ahozko adierazpenaren 

lanketari eta komunikazioaren oinarria denari denborarik ez eskaintzeak.  

Gako hitzak: ahozko adierazmena; haur eta gazteen euskararen erabilera; ahozko 

testu-generoak; ahozko komunikazioa; mintzamenaren irakaskuntza. 

Abstract  

This project starts from the concern about the difficulties in speaking skills that 

students of Basque medium school have. I will explain how limited has historically 

been the time given to teaching oral communication skills and what it imply. I will 

mention the methods and proposals created in order to deal with inadequate oral 

expression of children and young students. Especially, I will focus on oral textual 

genres as a fundamental tool for teaching speech, and their close connection with oral 

communication.  

Working on the theoretical framework, I have created a teaching sequence in the 

practical framework, and I have carried it out in the “ikastola” Garcés de los Fayos of 

Tafalla. Despite the brevity of the implementation, good results are clearly visible. 

Therefore, it surprises me the lack of oral practice when teaching language, taken into 

account the excellent results as it is the main point of communication, in Tafalla and 

generally in the most of the schools. 
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Keywords: oral communication skills; use of Basque among children and youth; oral 

text genres; oral communication; teaching speech. 

Resumen 

El inicio de este proyecto parte desde la preocupación por las dificultades de expresión 

oral de los estudiantes del modelo D. Explicaré cual ha sido históricamente el escaso 

tiempo ofrecido a la enseñanza de la habilidad comunicativa oral y las consecuencias 

que ello ha traído. Daré a conocer los modos y propuestas que se han creado para 

hacer frente a la inadecuada expresión oral de los niños y jóvenes. Especialmente, 

tratare los géneros textuales orales como herramienta fundamental para la enseñanza 

del habla y explicaré la estrecha relación que mantienen con la comunicación oral. 

Partiendo del marco teórico en el marco práctico he creado una secuencia didáctica y 

la he llevado a cabo en la ikastola de Tafalla Garcés de los Fayos. Pese a la brevedad de 

la aplicación, los buenos resultados han saltado a la vista. Por lo tanto, me asombra 

que en Tafalla, y en general en la mayoría de los centros, no se le dé importancia ni 

tiempo a la práctica y la enseñanza de la comunicación oral que tan excelentes 

resultados da y que además es la base primordial de la comunicación. 

Palabras clave: habilidad comunicativa oral; uso del euskera entre niños y jóvenes; 

géneros textuales orales; comunicación oral; enseñanza del habla. 
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SARRERA 

Gradu bukaerako lan honetan, haur eta gazteen ahozkotasunean ematen den 

hutsunea edo arazoa azaltzen hasiko naiz. Horretarako, hainbat liburu edo iturritatik 

hartutako informazioaz baliatuko naiz. Hala nola, Nafarroako haur eta gazteen 

ahozkotasunaren inguruan egindako hainbat ikerketaren datuetan oinarrituko naiz 

kezka honen zergatia arrazoitzeko. Egia da, azken urteotan haur eta gazteen ahoz 

adierazteko gaitasun ezak sortzen duen kezka geroz eta handiagoa izan dela eta horri 

aurre egiteko hainbat alternatiba sortu direla. Zenbait ideien inguruan uste ezberdinak 

egon arren, orokorrean aditu gehienek bat egiten dute arazoaren jatorria, bilakaera 

eta egungo egoera zein den definitzean.  

Ahozkotasunean dugun hutsune hau, gertutik ezagutu dudana, aspalditik dator. 

Eskoletan beti idazkerari eta gramatika ikasteari garrantzi osoa eman zaio eta, 

bitartean, ahozkotasunak ez du irakaskuntzan tokirik izan. Ondorioz, urtero hizkuntza 

ahoz komunikatzeko tresnatzat erabiltzeko gai ez diren haur eta gazteak gizarteratzen 

dira; egoera ezberdinei ahoz nola erantzun ez dakiten gazteak eta, euskaraz bereziki, 

eskolatik kanpo hizkuntza erabiltzen ez dakitenak. Azkeneko honek esparruaren 

arabera aldaketak jasango ditu, baina aurrerago ikusiko den moduan eta Nafarroan 

bereziki, portzentaje handi batek euskaraz ahoz komunikatzeko arazoak izango ditu. 

Euskararen ahozkotasunari dagokionez, nik bizi izandako esperientziarik gertuena da. 

Horrek bultzatu nau gai hau sakonki lantzera eta horri aurre egiteko alternatibak, 

proeiktuak, ideiak… bilatzera, ezagutzera eta jorratzera. Nire jaioterria eremu 

erdaldunean kokatzen da eta herriko (Tafallako) ikastolan euskara ikasi nuen. Orain 

arte egindako ikasketa guztiak euskaraz egin ditut eta euskaraz ez dakitenek esaten 

didatenean “euskaran gaztelanian duzun maila bera izango duzu”, ez naiz sekula 

horrekin ados egoten. Izan ere, beti euskara arlo akademikoan erabiltzen irakatsi 

didate eta modu idatzian gehienbat. Gramatika, testu idatziak, euskal literatura… asko 

ikasi izan arren, nahiak, sentimenduak, egoera ezberdinetan adierazten… ez zidaten 

irakatsi eta horixe bera da, zen, eta bide honetatik jarraituz gero, izango da beste 

hainbesteren hizkuntza adierazmen arazoa. 
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Beraz, ikerketa honen helburuak, planteatutako arazo honi dagokionez, hurrengoak 

izango dira. Alde batetik, aspalditik hona hezkuntzan ahozkotasuna nola landu den eta 

horren garrantziaren bilakaera nolakoa izan den azaltzea. Horren harira, hezkuntza 

metodologiaren eta hainbat arrazoi ezberdinen ondorioz, ikasleek ahoz komunikatzeko 

dituzten arazoak eta horien zergatiak aditzera ematea. Beste aldetik, hitz egiten 

trebatzeko nahi eta nahi ez landu behar dena (ahozko testu-generoak) definitzea, 

sailkatzea, horren garrantziaren zergatia azaltzea eta eskolan hizkuntzaren zein 

alderdik kontuan hartu behar diren argi uztea (hizkuntza eredua, hizkuntzari loturiko 

gaitasunak eta abar). Horrez gain, ahozko adierazmena lantzeko irakasleak zein 

prestakuntza eta jarrera izan behar duen eta gelan erabili daitezkeen zenbait 

estrategia eta bide ezberdinak azalduko ditut. 

Beraz, aurreko helburuetan aipatutakoa biltzeko eta horietan azaltzen diren zenbait 

arazoei eta kezkei aurre egiteko, azken urteotan hainbat egilek sortutako alternatibak 

eta ideiak baloratuko ditut eta praktikara eramango ditut. Ildo beretik, azkeneko 

helburua, nik sortutako sekuentzia didaktikoaren bidez azaldutako teoriak, teknikak… 

martxan jartzea eta emaitzen inguruan hausnartzea izango da. Gainera, Lehen 

Hezkuntzako irakasle graduko azken praktiketan egon naizenez, bertan sekuentzia 

didaktikoa aurrera eramateko aukera paregabea izan dut. 

 

. 
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1. MARKO TEORIKOA 

1.1. Haur eta gazteen ahozkoaren inguruko kezka 

Hizkuntza ez da soilik ikasi beharreko arau multzoa, ez horixe. Argi dago arauak ikasi 

behar direla, baina askoz haratago doa. Urte hauetan zehar, hizkuntza politiketan, 

beste hainbat eremutan maiz egiten den moduan, kantitateari eman zaio garrantzia. 

Hau da, hiztun, eskualde… berriak lortzeari. Argi dago kantitaterik gabe (hiztun masarik 

gabe) ezin dugula aurrera egin. Azken urteotan, gazteen eta haurren artean batez ere, 

euskara asko zabaldu da, beraz hein handi batean kantitatearen helburua bete dela 

esan daiteke. Hala ere, beste kezka nagusi bat sortu da: kalitatea (Garzia, 2008: 32-33). 

Euskararen egoera, zehazki ahozkotasuna, hain larria da non Joxerra Garziari, Kike 

Amonarrizi eta Andoni Egañari eskatu zitzaien euskararen kalitatearen inguruko 

dokumentu bat idaztea. Kulturgintzaren eta Komunikabideen Jarraipenerako Batzorde-

atalak 2003. urtean dokumentu horren gaineko eztabaida eta osaketa egin ondoren, 

Euskararen Kalitatea, zertaz ari garen, zergatik eta zertarako? txostena argitaratu 

zuten. Hurrengo lerroetan txosten horretako informaziorik deigarriena hona ekarriko 

dut. 

Azken boladako kezka nagusia euskararen kalitatea kontzeptuaren esanahia zehaztea 

izan da. Izan ere, bakoitzak bere erara ulertzen du eta, orokorrean, gramatika 

perfektuari esleitzen zaio kalitatearen esanahia. Ikuspegi hau eskolan eta 

hedabideetan nagusitzen dena izaten da. Euskararen kalitatea, berriz, euskaraz 

komunikatzeko gaitasunarekin lotzen da. Hizkuntza baten ahozko erabilera 

kalitatearen oinarria da, alegia. Koldo Mitxelenak (Euskararen Aholku Batzordea, 2004: 

23) zioen moduan: “Hizkuntza bat, gurea nahiz inorena, ez da gizarteko mintzabide eta 

adierazpidea besterik. Ona da, beraz, elkarrekin mintzatzeko eta elkarri gogoetak 

adierazteko delarik, mintzatzeko eta adierazteko balio duelako; horrexegatik beregatik 

da ona aizkora zorrotza, ebakitzeko sortua delarik, eta aizkora amutsa , berriz, txarra.”   

Ibon Sarasolak (Euskararen Aholku Batzordea, 2004: 24) euskararen kalitatea hiru 

mailatan bereizi zituen eta hura erreferentetzat hartuz Euskararen Aholku Batzordeak 

ere hiru maila bereizten ditu. Lehenbizikoa, zuzentasuna da eta Euskaltzaindiaren 
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araberako arauetan oinarritzen da. Bigarrengoa, jatortasuna, euskararen tradizioaren 

araberako euskara da, esate baterako, euskalkiak. Hirugarrengoak, egokitasuna du 

izena, helburua lortzeko egokia dena da eta eraginkortasunari ematen dio garrantzia. 

Beraz, hiru maila hauek erreferente bezala hartuta esan dezakegu gaur egun arte, 

orokorrean, zuzentasunari eman zaiola garrantzia, hizkuntza komunikazioari, 

egokitasunaren ardatzean kokatua, eman beharrean. 

Gogoan izan behar dugu errealitate konplexu baten aurrean gaudela, astintzen gaituen 

euskalduntze prozesua dela kausa. Hizkuntza kalitatean aurrera egiteko erabilera 

esparruak irabazi beharko dira eta, garrantzitsuena, euskara normalizatu. Horixe da 

kalitaterantz joateko biderik egokiena: normalizazioa. Nire aburuz, normalizazioak 

hizkuntza baten hedatzea eta gizartean toki esanguratsu bat edukitzea esan nahi du. 

kulturaren eta politikaren arteko prozesu baten emaitzatzat hartzen dut. Prozesu 

horren bidez, hiztun kopurua handitzea, hizkuntzaren erabilera eremu guztietara 

hedatzea (eremu formalean nahiz informalean)… lortuko da. Beraz, normalizazioa 

lortuz gero, kalitatea gora joango da eta modu berean, euskararen kalitatea hobetzen 

den heinean, normalizazioa lortzeko bidean egongo gara (Euskararen aholku 

batzordea, 2004).  

Nafarroaren ikuspuntutik, euskararen kalitatea oraindik larriagoa dela esan dezakegu. 

Urte askotan zehar euskararen egoera aztertzeko ikerketak egin dira. Hurrengo 

paragrafoetan ikerketa horietako batzuetan oinarrituko naiz haur eta gazteen ahozko 

adierazmenaren inguruko kezka kokatzeko eta arrazoitzeko. 

Ikerketa zaharragoak badiren arren, Mikel Arregik 2001. urtean BAT soziolinguistika 

aldizkariko 43. alean argitaratu zuenarekin hasiko naiz. 1989tik 2001era lau neurketa 

egin zituen eta jasotako emaitzetan ikusi daiteke Nafarroan euskararen erabilerari 

dagokionez bilakaerarik ez zela egon edo oso txikia izan zela. Izan ere, lau neurketen 

datuek adierazten dute adin tarte guztietako emaitzak oso antzekoak zirela eta 

zenbaitetan beherakada egon zela. Urte horietan, D ereduko matrikulazioaren igoerak 

eragin handia izan zuen eta, gaur egun ere, jarraitzen du izaten. Dena den, eskoletan 

hizkuntza zuzentasunaren ikuspegitik lantzen zen eta ez zen esparru akademikotik at 

erabiltzen irakasten. Ondorioz, euskara hizkuntzak ikasgai izaera hartzen zuen, eta 

euskara erabiltzeko motibazioa ere jaitsi egiten zen. Beraz, gehiengoak hizkuntzari 
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buruzko ezagutza zuen, baina hizkuntza komunikatzeko tresna bezala erabiltzen ez 

zekien. Horregatik, ikasleari beharrezkoa zitzaion hori eskaintzen zion hizkuntzara, 

hots, gaztelaniara, jotzea.  

Hurrengo ikerketa berriagoetan ikusiko da hezkuntzari lotutako egoera hau berdin 

jarraitzen duela. Hezkuntzaren bidez euskaraz dakiten erdaldunak lortzen ari gara eta 

ez, aldiz, herritar elebidunak horrek dituen ondorio guztiekin (Arregi, 2002). 

Hala eta guztiz ere, hezkuntzan hizkuntza irakasteko moduak haur eta gazteen 

ahozkotasun arazoaren faktore bat izan arren, ez da bakarra. 2009.ean soziolinguistika 

klusterrak eta beste batzuek egindako ikerketan Euskal Herriko testuinguru 

ezberdinetarako balio duten eta gazteen hizkuntzaren erabileran eragiten duten 

faktoreak bildu zituzten. Faktore horiek hiru mailatan banatu zituzten: maila 

makrosozialean testuinguru politikoa eta hedabideak identifikatu daitezke, besteak 

beste. Mikrosozialean eragiten duten faktoreen artean harreman sareak daude, eta 

horien garrantzia aurrerago azalduko dut. Azkenik maila indibidualean norbanakoaren 

gaitasunak, jarrera, identitatea… sartzen da (Soziolinguistika Klusterra, Topagunea & 

Urtxintxa, 2009). 

Paula Kasaresek 2010. urtean BAT soziolinguistika aldizkariko 73. alean argitaratutako 

ikerketa berriagoaren emaitzei erreparatuko diet orain. Bertan, 1990. urtetik hona 

euskarak izan duen bilakaera azaltzen du eta, 2010. urteko egoeraz hausnartzeko, 

gazteek hizkuntzarekiko zuten harremana ere deskribatu zuen.  

Nafarroako Gobernuaren hizkuntza politikari dagokionez, 2000.etik hona hainbat 

modu ezberdinen bitartez euskararen hedapena gelditzen saiatu dira. Paula Kasaresen 

iritziz, bi izan dira hori lortzeko modu nagusienak. Lehenik, euskarako motibazio 

pragmatikoa ahultzea eta, bigarrenik, euskarako motibazio identitarioetarako lekurik 

ez uztea. 

Dena den, 1990tik 2010era euskararen erabileraren aldeko lan handia egin zen eta 

normalizaziorako zerbitzu teknikoa sortu zen. Ez hori bakarrik, hezkuntzaren aldetik 

(1988tik 2010era) Haur eta Lehen Hezkuntzan D ereduko matrikulazioak nabarmenki 

igo ziren (+13,4).  

Ikusi beheko irudian Nafarroako hezkuntza ereduaren bilakaera. 
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1. Irudia 

Kasaresek ikerketa honetan 51 gazte nafarren euskararekiko bizipenak aztertu zituen 

eta bi esparru ezberdindu zituen. Batetik, mendialde euskalduna (16 ikasle) eta 

bestetik, Iruñerria eta Nafarroako gainerako eremu erdaldun(du)a (35 ikasle). 

Mendialdea euskaldun gehien dauden lekua da, baina euskarak betetzen duen lekua 

homogeneo da. Badaude familia euskaldunbeteak dituztenak eta euskara denetarako 

erabiltzen dutenak belaunaldiz belaunaldi euskara eten sozialik gabe transmititu 

delako. Ikasle horien azalpenen arabera, egunero esparru guztietan (familian, eskolan, 

lagun artean, kalean…) euskaraz aritzen dira eta, ondorioz, euskara ohikoa, erabilgarria 

eta erraza egiten zaie. Haien hizkuntza da, hots.  

Arrazoi ezberdinengatik, herri oso euskaldunetik kanpo, euskararen transmisioan eten 

bat egon zen eta ondorioz, badira guraso askok euskaraz ez dakitenak (familia 

euskaldun ez osoak). Dena den, eremu horretako gazteen esanen arabera, nahiz eta 

gurasoekin euskaraz ez hitz egin, ingurunea euskalduna denez, etxeko hutsunea bete 

ahal izan dute eta ahozkotasun maila egokia garatu. 

Mendialdeko beste hainbat herrietan, euskararen bilakaeran izandako etena askoz 

bortitzagoa izan zen eta ondorioz, soilik zaharrek eta haur-gazteek euskaraz dakite. 

Erabilera soziala, haur eta gazteen artean urria da ingurunea aurreko eremuetan baino 

erdaldunagoa delako.  

Iruñerrian eta Nafarroako gainerako eremu erdaldun(du)etan pilatzen dira gazte 

gehienak (% 90). Eremu honetan euskararen erabilera soziala baxua da eta orokorrean 

leku gutxi betetzen du (administrazioan, zerbitzu publikoetan, aisialdian…). Gazte 
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askoren kasuan, haiek dira haien familietako euskaldun bakarrak (Familia 

euskaldunberrituak), beraz, ez dute familian edo etxean inoiz euskaraz egin.  

Iruñerriatik behera goazen heinean, herriak geroz eta erdaldunagoak dira. Eremu 

horretako gazteen bizipenen arabera, gehiengoek euskara ikastolan ikasi dute eta arlo 

akademikoarekin lotzen dute soilik eskolaren barne erabiltzen ikasi dutelako.  

Modu honetan, euskaraz dakiten gazteen kantitateak gora egin duen arren, euskararen 

erabilerak behera egin du (% 2,5etik 1,8ra). Izan ere, gazte gehienek euskaldunez 

osaturiko harreman sare erdaldunak osatu dituzte. Eremu erdaldunetan eskolak edo 

ikastolak beharrezkoak izateaz gain, eskolaz kanpoko esparruak ere behar dira. 

Aurretik aipatu bezala, guraso euskaldunak ez izan arren, ingurunea euskalduna bada, 

etxeko hutsune hori bete daiteke. 

Argi dago hizkuntzaren eremu geografikoak eragina duela, nahiz eta 51 gazte horien 

bizipenak kontuan hartuz, ingurune soziolinguistikoen eta harreman sareen eragina 

handiagoa den. Beraz, Paula Kasaresek dioen bezala, gazteen jatorrizko familia edozein 

delarik, horretatik kanpo eratzen dituzten harremanak euskaraz izatea lehentasun 

estrategikoa da. Bestela, orain arte bezala jarraituko dugu: euskaldunak zenbakiz 

hazten, baina kuantitatiboki nahikoa eta kualitatiboki arlo ezberdinetan izatetik urrun 

(Kasares, 2010). 

Azken ikerketa soziolinguistikoa 2013. urtean argitaratuta dago eta azken ikerketekin 

konparatuz Nafarroako euskararen erabilera orokorrak ia ez du aldaketarik izan. Azken 

20 urtetan eremu formalean gora egin du, informalean ia ez du gorabeherarik izan eta 

etxean (seme-alabekin eta neba-arrebekin izan ezik) behera egin du (Uriarte Toledo & 

Baztarrika Galparsoro, 2013). 

1.2. Ahozko hizkuntzaren garrantziaren bilakaera hezkuntzan 

Lengoaia, beste izenen bidez ere ezagutua izan dena (erretorika edo gramatika), 

aspaldiko irakaskuntzaren lehenengo etapetatik diziplinarik nagusiena izan da, baita 

unibertsitate europarretan ere. Grezia klasikoan, erretorika ikasteak pentsamendua 

lantzeko eta adierazteko teknikak, diskurtso eraginkorrak egitea edo besteei zerbaitez 

konbentzitzeko hizkuntzaren erabilera egokia ikastea esan nahi zuen. 
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Geroago, linguistika irakaskuntzari buruzko lehenengo liburuetan, lengoaia ikastea 

lengoai klasikoak ikastera pasa zen. Hau da, bigarren hizkuntza jasoa, ereduzkoa edo 

literarioa ikastea. Bigarren hizkuntza ez zen lehenengo hizkuntzaren modu berean 

irakasten. Ariketa nagusienak edo normalenak itzulpena, esaldien analisi gramatikala 

eta literatur modeloen irakurketa ziren. 

XIX. mendearen erdian, ikerlan linguistikoei esker eta geroago etorri ziren berrikuntza 

pedagogikoen mugimenduei esker, ahozko hizkuntzari garrantzia ematen hasi zioten 

eta Metodo zuzena sortu zen. Batez ere haurrek egiten duten lengoaien ikaskuntzaren 

hausnarketan oinarritzen zen. Lengoaiaren ikaskuntzaren lehenengo urteetan 

gramatikaren garrantzia gutxituz joan zen eta ahozko hizkuntzaren garrantziak, berriz, 

gora egin zuen. 

Metodo hori proposamen berrien bultzatzailea izan zen eta 50.eko hamarkadan 

geletako estrukturen erabilera praktikoan oinarritutako Oral-situacional eta 

Audiolingual bezalako proposamenak sortu ziren. Metodo zuzenaren postulatu 

berdinetik abiatu arren, sistematizatuagoak bilakatu ziren.  

70.eko hamarraldian ikuspegi komunikatiboak oraindik haratago doaz ahozko 

komunikazioaren garrantziari dagokionez. Lengoaiaren ikaskuntza teoriari erreparatuz 

gero, psikologia kognitiboaren, konduktismoaren eta materialismo chomskiarraren 

fruitua dira. Lengoaiaren funtzio sozial eta komunikatiboan, pragmatikaren 

ekarpenetan eta soziologian oinarritzen dira. 

70.eko gizaldian ere, bigarren hizkuntzen irakaskuntzaren esparruan, proposamen 

metodologiko berriak sortzen dira psikologia humanistikoaren eragina dela eta. Horiei 

ikuspegi humanistak deritze: sugestopedia, ikuspegi naturala… 

Beraz, ikaskuntza objektu izan dena aldatuz joan da denboran zehar. Zientzia, 

teknologia, psikologia, pedagogia eta abarrekin lotutako aurrerakuntzak hitzezko 

ikaskuntzari ikuspegi berriak gehituz joan dira. Horrez gain, lengoaiaren irakaskuntzan 

ikerketa linguistikoek ere eragina izan dute (Cassany et al., 1994: 301-302). 

Dena den, errepara diezaiogun berriz gramatikari aitortu zaion garrantziari. Atzera 

begiratzen badugu eta hizkuntzen irakaskuntza nola ulertu den behatzen badugu, 

ikusiko dugu gramatika akademikoa guztiaren ardatza zela. Arrazoi honengatik, 
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edukien multzoa kontzeptu eta arau gramatikalen arabera antolatzen ziren XX. mende 

hasieratik, aditu askok gramatika irakaskuntzaren gehiegikeriaren inguruko kezka 

agertu zuten arren. Hala nola, Américo Castrok (Lomas & Tusón, 2013, 7) honela zioen:  

La gramática no sirve para enseñar a hablar y escribir correctamente la lengua propia, lo mismo 

que el estudio de la fisiología y de la acústica no enseñan a bailar, o que la mecánica no enseña 

a montar en bicicleta. Esto es de tal vulgaridad que avergüenza tener que escribirlo una y otra 

vez: pero [ … ] como el hacer aprender a los niños la gramática produce vulgarmente la 

impresión de que se enseña así el lenguaje materno, no hay sino insistir una y mil veces sobre el 

mismo asunto. 

Ikaskuntza gramatikalak modu teoriko batean planteatzen zuen hizkuntzen ikaskuntza. 

Horren arabera, arautegia ikastea beharrezkoa zen ahozko eta idatzizko adierazpen 

egokia lortu ahal izateko. Lehenengo garaietako gramatikak pertzepziozko gramatikak 

ziren eta horien ikerketek hizkuntza puruei erantzuten zieten. Ikaskuntza honek 

irakatsi nahi zuen hizkuntza modeloa ez zen erreala; aniztasuna alde batera uzten 

zuen, berrikuntzak ekiditen zituen… idatzizko hizkuntzari garrantzi asko ematen zion 

eta ahozko eredua garatzeko oinarritzat hartzen zen (Cassany et al., 1994: 303-304). 

XX. mendean linguistika estrukturalak indarra hartu zuen. Espainian estrukturalismoa 

eskoletako testu liburuetara pasa zen. Estrukturalismoarekin hizkuntza klaseek utzi 

zioten arau gramatikalen errepikapena eta aditzen konjugazioa buruz ikastea izateari 

eta esaldiak analizatzen hasi ziren (Lomas & Tusón, 2013: 7).  

Gramatika generatiboak etorri ziren ondoren egoera substantzialki aldatuz. Noam 

Chomskyren obrarekin batera hasi ziren eta, gaur egun ere, garapen eta eztabaida 

fasean daude. Berrikuntzak ekarri zituen arren, metodo didaktiko berrietan ez da 

gauzatu (Cassany et al., 1994: 304). Generatibismoa ekintza linguistikoaz ez zen 

arduratzen, hiztun-entzule egoki bati forma irudikorrez esaldi gramatikalki zuzena 

ekoizten eta ulertzen ahalbidetzen dioten arau multzoez baizik. Beraz, 

estrukturalismoak eta generatibismoak ahozko komunikazioan ez zuten eragin edo 

negatiboki eragin zuten (Lomas & Tusón, 2013: 7). 

Lomas, Osoro eta Tusón adituek (Lomas & Tusón, 2013, 8) haien liburuan honen 

inguruan idatzi zuten hurrengoa azalduz:  
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Así como los estructuralistas excluyen el habla de su campo de estudio, los generativistas 

excluyen la actuación. Sin embargo, la tarea fundamental de quienes enseñamos lengua ha de 

ser la de potenciar las capacidades lingüísticas y comunicativas de los alumnos, que son 

hablantes concretos, que hacen un uso concreto, diverso y heterogéneo de su lengua o de sus 

lenguas […] 

70.eko hamarralditik aurrera, Europan korronte linguistiko berri bat agertu zen aurreko 

guztien alternatiba moduan: Testuaren linguistika. Analisi linguistiko eta 

komunikatiboaren ardatz bezala testua hartzen du, komunikazio prozesuaren mezu 

osoa, alegia. 

Testuaren Linguistika ikuspuntu berri eta globalagoa da, linguistikari dagokionez. 

Ikuspuntu honek testuaren deskodetze eta garapenean eragina duten faktore guztiak 

kontuan hartzen ditu eta komunikazioa ekintza berbala edo giza akzioa bezala ulertzen 

du. Hitza edo esaldia bezalako unitate linguistiko txikiagoek ez dute zentzurik testuaren 

parte bezala ez bada, eta testua ezin da ulertu egoera komunikatibo zehatz batean 

txertatzen ez bada. 

Nagusitzen ari diren ikuspuntu berriak ikuspegi komunikatiboak deitzen dira eta haien 

xedea ez da gramatika ahalik eta gehien edo azkarren ikastea, baizik eta ikaslea hobe 

komunikatu ahal izatea. Beraz, gelen antolaketa aktiboagoak eta parte hartzaileagoak 

izan beharko dute; ikasleek ahoz zein idatzizko kodigoak praktikatu beharko dituzte 

ariketa errealen bidez; eta haur bakoitzaren behar linguistikoak eta interesak edo 

motibazioak kontuan hartu beharko dituzte. Badira bete beharreko puntu batzuk 

liburu, metodo edo kurtso bat komunikatiboa kontsideratzeko: 

 Gelako ariketek komunikazio egoera errealak birsortzeko aukera ematen dute. 

Modu honetan, prozesu komunikatiboaren etapa ezberdinak gelan praktikatzen 

dira ariketan bidez.  

 Gelako ariketek komunikazioaren unitate linguistikoekin lan egiten dute. Hau 

da, testu osoekin eta ez soilik hitzekin edo esaldiekin. 

 Ikasleek ikasten duten hizkuntza erreala da eta testuinguru batean kokatuta 

dago. Horrek esan nahi du ikasleek benetako testuekin lan egiten dutela, 

hezkuntzarako soilik eratuak izan ez diren testuak, alegia. 
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 Askotan, taldeka edo bikoteka lan egiten da gelan egoera komunikatiboak  

sortzeko modurik egokiena delako. 

 Gelako ariketek ikasleak komunikazio linguistikaren lau gaitasunak (entzumena, 

irakurmena, mintzamena eta idazmena) garatzea ahalbidetzen dute. 

Ikuspegi komunikatiboa sortu izan arren, gaur egun eskoletan gatazka linguistiko 

sakona egoten jarraitzen da. Eskoletan ematen diren hizkuntza klaseak behatuz gero, 

antzeman dezakegu denboraren zati handiena arauen ikaskuntzan eta praktikan 

zentratzen dela. Gramatikaren atalaren barne, denbora gehien hartzen duena 

ortografia da. Horren ondoren, morfologia, sintaxia eta irakurketa ozena daude. 

Idazketaren lanketak ere garrantzia du eta deus ez edo oso gutxi lantzen dena ahozko 

komunikazio da. 

Horrek ikasleek lengoaia eskolako ikasgai bat bezala identifikatzea eragiten du. Soilik 

testu liburu bat bezala edo ikasi beharreko gramatika eta ortografia arauak. Ondorioz, 

ikasleek lengoaia egunero komunikatzeko, jolasteko, hitz egiteko, ikasteko… erabiltzen 

duten tresna dela ezin dute ulertu  edo ulertzetik oso urrun daude.  

Gelan eragina duen aspektua antolaketa da. Orokorrena, lan indibiduala egiteko eta 

irakaslea informazio emaile bakarra izateko antolaturik daude. Irakaslean eta testu 

liburuan zentratutako dinamika aurrera eramateko zenbait modu daude. Hala nola, 

mahaiak indibidualak edo binakakoak izatea eta aurrerantz (irakaslea kokatzen den 

lekurantz) ipiniak egotea, irakaslea gela osoa dominatzea, testu liburuak ikasleen 

espazioa inbaditzea eta abar. Dinamika horretan, ikasleek jarrera isila, txintxoa eta 

pasiboa izatea beharrezkoa dute. Metodologia honen bidez, ikasleak ez du hitz egiten 

edo oso gutxi hitz egiten du eta, ondorioz, ahoz komunikatzeko gaitasuna ez du 

garatzen (Cassany et al., 1994: 306-308, 86-88, 14-16). 

Hala eta guztiz ere, geroz eta garrantzi gehiago ematen hasi zaio ahozko hizkuntza 

eskoletan lantzeari. Ahozkotasuna baloratzeko ahalegina egin da eta ahozkotasunari 

dagozkion generoak lantzea helburu bihurtu da. Horrekin batera, hizkuntzak betetzen 

dituen funtzioen inguruko jakin-nahia ere piztu da. (Ozaeta & Garro, 2010: 23). Baina, 

Carlos Lomas-en eta Amparo Tusón-en (2013: 6) iritziz, aldaketa hau ez da 

curriculumaren eboluzio natural baten fruitua izan, baizik eta azken hamarkadetan 
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eraldaketa soziokulturalei moldatzen saiatu diren hezkuntza politiken eta paradigma 

akademikoen efektua. 

Hik Hasi aldizkariko 25. monografikoak gai honi heldu dio eta oraingoan, horretan 

zentratuko nahiz ahozkoaren gorakada azaltzeko. 

Ahozkotasuna sustatzeko arrazoi ezberdinak izan dira. Alde batetik, herritar parte 

hartzaile eta kritikoak sortzeko nahia hazi da, hitza erabiltzeko gai diren herritarrak, 

hots. Bestetik, ahozkoa beste ikasgai batzuk ikasteko bitartekaria dela onartu da. 

Gainera, ahozkoaren bidez, gelan elkarrekintza gehiago lortzen da eta horren inguruko 

metodologia indartzea posiblea da. Aipatzekoa da, ahozkoak eskola arrakasta eta 

integrazioa lortzen laguntzea duela (Ozaeta & Garro, 2010: 23). 

Horregatik eta beste hainbat arrazoiengatik, hezkuntza sisteman ahozko komunikazioa 

lantzea izugarri garrantzitsua da. Gaur egungo gizartean komunikazio eraginkorraren 

beharra handia da esparru batzuetan (kazetari, zuzenbide, politikari…) beste batzuetan 

baino handiagoa izan arren. Horrexegatik, mintzamena ikasgelen barnean txikitatik 

landu beharreko gaitasuna da. Irakatsi behar zaie hizkuntza tresna moduan erabiltzen 

horren bidez liluratu, kontsolatu, sumindu, informatu, argudiatu… jakin arte. Hizkuntza 

tresna bezala erabiltzen ikasteko modu bakarra horretan aritzea da. Joxerrak dioen 

bezala “ez dago munduan inortxo ere, uretan sartu gabe, lehorrean, igerian ikasi 

duenik” (Garzia, 2008: 41). 

1.3. Ahozko testu-generoak 

Testu-generoek hizkuntzen irakaskuntzan duten garrantzian sakondu baino lehen, 

testuak zer diren azaltzea beharrezkoa dela uste dut. Testu hitza betidanik erabilia izan 

da eskola esparruan, baina linguistikan eta didaktikan gaur egun duen beste esanahia 

batekin. Egun, testuari ematen zaion esanahia komunikazio batean sortzen den 

edozein manifestazio berbal osoa da. Hau da, testuak  literatura idatziak, ikasleen 

idazlanak, ikasleen arteko elkarrizketak, matematikako irakaslearen azalpenak, 

iragarkiak… dira. Testuak ahoz nahiz idatziz sortu ahal dira eta luzeak edo motzak, 

literalak edo ez… izan ahal dira. 
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Aditu askok testuari definizioa eman diote. Horien artean nire aburuz aproposenak edo 

esanguratsuenak direnak aipatuko ditut. Lehenbizikoa E. Bernárdezena, bigarrena 

Horst Isenbergena eta hirugarrena Textos (2013) monografikotik ateratako da. 

 “Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 

actividad verbal humana. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo 

y por su coherencia… formada a partir de la intención comunicativa del 

hablante de crear un texto íntegro y, también, a partir de su estructuración… “ 

(Cassany et al., 1994: 314) 

 “ Texto es la forma primaria de organización en la que se manifiesta el lenguaje 

humano. Cuando se produce una comunicación entre seres humanos 

(hablada/escrita) es en forma de textos” (Cassany et al., 1994: 314).  

 “Testua komunikazioaren goreneko unitatea da, lengoaiaren benetako 

erabileratik etorria” (Romera, 2013: 34). 

E. Bernárdezek (Cassany et al., 1994: 314-315) testuaren inguruko funtsezko hiru ideia 

azpimarratu zituen. Lehenik, testua balio komunikatiboa duela. Xede komunikatibo 

batekin egiten den ekintza edo jarduera da, alegia. Bigarrenik, testua balio 

pragmatikoa duela. Testuak egoera zehatz batean sortzen dira, hizketakideekin, 

helburuekin… eta ez du zentzurik izango testuinguru horretatik kanpo. Azkenik, 

hirugarrengo ideia testuaren egituraketari dagokio. Testua egituratua dago, arau 

propioak eta antolaketa zehatz bat du. Komunikazioaren arrakasta eta mezuaren 

esanahia bermatzeko zenbait gramatika, puntuazio, koherentzia… arau daude. 

Testuak zenbait propietate izan behar ditu. Propietate esaten zaie edozein 

manifestazio berbalek bete beharreko baldintzei testua kontsideratu ahal izateko. Sei 

dira testuaren propietateak: egokitzapena, koherentzia, kohesioa, gramatika, 

aurkezpena eta estilistika.  

Testu guztiek ez dituzte ezaugarri berdinak, egoeren edo kasuen arabera aldatzen 

baitira. Bakoitzak funtzio eta bereizgarri linguistiko zehatzak eta estrategia 

komunikatibo ezberdinak ditu. Testuak erabilera esparruaren eta giza erabileraren 

arabera taldekatzen dira. Esparru bakoitza hizketakide, funtzio, gai zehatzak dituen 

ekintza… ezberdinez zehaztuta dago. Esparru bakoitzeko testuek haien alorreko 
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ezaugarri orokorrak mantentzen dituzte. Horrela, lehenbiziko sailkapen hau egin 

daiteke: 

 Esparru pertsonala: ahozko edo idatzizko norberarentzako testuak. Gai 

orokorrekoak eta hizkera arrunteko testu laburrak izan ohi dira. 

 Lagunarteko eta senitarteko esparrua: ahozko edo idatzizko etxekoen arteko 

testuak dira. Laburrak dira eta hizkera arrunta edo apur bat formalak izaten 

dira. 

 Esparru akademikoa: ahozko edo idatzizko eskolako eta hezkuntza ekintzetako 

testuak dira. Edozein gai hizkera formal eta espezializatu batean tratatzen dira. 

 Lan esparrua: lanarekin erlazionatutako testuak. Ahozkoak edo idatzizkoak eta 

hizkera espezifiko eta formala erabiliz sortzen dira. 

 Esparru soziala: ahozko edo idatzizko testu publikoak dira. Hartzaile kopuru 

handi eta heterogeneo bati bideraturik. 

 Esparru taldekoia: antolakunde publiko eta pribatuekin erlazionatutako testu 

idatziak. 

 Esparru literarioa: aisialdi esparruko ahozko edo idatzizko testuak, helburu 

ludikoekin eta gai eta hizkuntza anitzarekin. 

Testuaren Linguistikaren helburu nagusietako bat testuen aniztasun horri tipologia 

zientifiko bat zehaztea izan da. Horren haritik, Testu-genero kontzeptua eta horren 

erabilera-esparrua formulatu da. Testu-genero bat modelo teoriko bat da, adibide 

erreal askotan aurkitu ahal diren ezaugarri linguistiko eta komunikatibo batzuekin. 

Historikoki garatu diren mintzaira praktika ezberdinak eta esanguratsuak dira. 

Didaktikaren esparruan, testu-generoa garrantzitsua da curriculumerako eta horren 

antolaketarako. Testu tipologiak erabiltzen dira eskola curriculuma, kurtso bateko 

programazioa, testu liburu baten aurkibidea eta abar zehazteko (Cassany et al., 1994: 

316, 333-335).  

Komunikazio-elkarrekintza irakaskuntzaren oinarrian dago eta hizkuntzen 

irakaskuntzan garrantzia nabarmena da. Hizkuntza gizarte ekintza ezberdin askotan 

ematen da: iritzia ematean, argudiatzean, informazioa jaso eta ematean, zerbait nola 

egin azaltzean, poema bat egitean… egunero hizkuntza ekintza ezberdin ugari 

erabiltzen dira eta horretan bertan testu-generoen jatorria dugu. Historian zehar, 
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aniztasun horretatik kultura ezberdin bakoitzean testu-generoak sortu ziren. 

Hizkuntzaren aniztasun hau ikasleei eskaintzea ezinbestekoa da (Plazaola, 2010: 43). 

Ahozko hizkuntza eskoletan lantzea erronka moduan hartu da eta horren lanketan 

testu-generoek indar handia hartu dute. Asko idatzi da horien inguruan, batez ere, 

LOGSEren erreformaren ondoren non hizkuntza irakasteko modua diskurtsotzat 

hartzen hasi zen. Horretan, lan handia eta sakona dugu Joxerra Garziarena. Hala ere, 

Arantza Ozaeta eta Eneritz Garroren ustez, Euskal Herrian testu generoak ahozko 

hizkuntza lantzeko gaian ez da asko sakondu (Ozaeta & Garro, 2010: 23). 

Ahozko hizkuntzari dagokionez, generoa horixe bera lantzeko erabiltzen den tresna da. 

Hizkuntza irakasteko objektua, hots. Generoak mintzairaren praktika esanguratsuak 

dira gizartean kokatuak eta garatuak izan direlako. Generoa aldatuko da diskurtsoaren 

komunikazioaren izaera sozialaren arabera. Beraz, kontuan hartu beharko da lekua, 

hartzailea, helburua… eta testuinguru sozialaz gain, baita erregulartasunak eta 

ezaugarri formalak ere. Hala nola, esateko moduak, antolaketa… Hizlariak kontuan 

hartu behar du bere diskurtsoa zein esferan edo testuinguruan emango duen (politika, 

eliza, eskola…). Izan ere, hitzaldi testuinguru  batean edo bestean egoteak diskurtsoa 

egiteko modua errotik baldintzatuko du. Batjinek (Ozaeta & Garro, 2010, 24) zioen 

bezala: “La riqueza y la variedad de los géneros del discurso son infinitos, pues la 

variedad virtual de la actividad humana es inagotable y cada esfera de esa actividad 

comporta un repertorio de géneros del discurso y amplía a medida que se desarrolla y 

se complejiza la esfera de la cuestión.” Hitz hauek kontuan hartuz, generoak pertsonen 

ekintzei loturik daudela esan daiteke eta, gainera, pertsonen arteko ekintzen 

ezinbesteko bitartekariak dira. 

Ikasleek hiztun onak izateko, konbentzitzeko, azaltzeko, informatzeko, argudiatzeko, 

arrazoitzeko, narratzeko… orokorrean komunikatzeko gaitasuna behar dute. 

Horretarako, ahozkoa testu-genero ugari lantzea ezinbestekoa da. Batzuetan testu-

genero batzuk sakonki lantzen dira eta beste batzuk, aldiz, alde batera uzten dira. Jakin 

behar dugu testu-genero bat lantzen dugunean ahozkoaren alderdi batzuk lantzen ari 

garela, baina beste hainbat alderdi landu gabe gelditzen direla. Hau da, ikasle batek 

narrazioan oso ongi moldatzen jakin arren, ez du zertan jendaurreko hitzaldi bikainik 
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eman behar. Ondorioz, ikasleen ahozko adierazmen esparrua aberasteko eta 

zabaltzeko testu-genero kopuru anitza jorratzea ezinbestekoa da. 

Esan bezala, testu-generoak mintzamenarekin zeharo lotuta daude. Izan ere, ahozko 

nahiz idatzizko testuek elkarrekintza sozialei erantzuten diete. Horregatik, generoak 

ahozkotasuna nahiz idazketa lantzeko tresna gisa hartzen dira. Hala ere, Dolz eta 

Gagnon-en (Ozaeta  & Garro, 2010: 24) ustez, testua didaktikarako unitate bezala 

hartzeak hainbat muga ditu. Lehenengo muga hizkuntza jardueraren funtzioa 

askotarikoa edo ugaria dela da. Hau da, hitzen bidez milaka zeregin betetzen ditugu. 

Bigarren muga, generoei dagokienez, testuen sailkapena da, oraindik sailkapen 

zehatzik edo egonkorrik ez dagoelako. Denborarekin aldatzen doaz, batzuk 

desagertzen eta beste berri batzuk agertzen direlarik. Aditu askok lan egin zuten 

testuen eta testu-generoen sailkapenean. Haien artean Dolz eta Schneuwly-k (Ozaeta  

& Garro, 2010: 24) 1997. urtean  testuak bost kategoriatan sailkatu zituzten: narratu, 

kontatu, argumentatu, azaldu eta ekintzak deskribatu. Seigarrengo bat poesiari 

dagokiona izango litzateke. Horretaz gain, Cassanyk (1994: 336-337) ere hurrengo 

taulan biltzen den beste sailkapen bat proposatu zuen: 

 

Taula 1. 

TESTU MOTAK 

EZAUGARRI GRAMATIKALAK 

Morfosintaxia Testu ezaugarriak 

Elkarrizketak 

- Trukaketarako hizkuntza: 

elkarrizketa, eztabaidak… 

- Non? Eguneroko 

elkarrizketetan eta 

zenbait testu idatzitan 

(antzerkia, nobela…) 

 

- Izenordainak 

- Adberbioak (bai/ez-koak) 

- Lokailuak 

(intonazioarekin loturiko 

puntuazio-zeinuak: 

gidoiak, galde-ikurrak, 

harridurazkoak…) 

 

- Galderak, baieztapenak 

- Esamoldeak (aitzakiak, agurrak, 

kortesiazko esamoldeak…) 

- Ez-hitzezko kodeak ahozko testuetan 

- Ahozkotasunaren ezaugarriak (orden 

aldaketa, ezabapenak, errepikapenak…) 

Deskribapenak 

- Pertsonenak (fisikoa, 

 

- Izenondo kalifikatiboak 

 

- Izenak (zehaztasun lexikoa) 
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psikikoa), paisaiak, 

gauzak, e.a. 

- Non? Ahozko eta 

idatzizko testuetan: 

bakarrizketak, 

diskurtsoak, postalak, 

berriak, gutunak, e.a. 

- Aditz ezperfektoak 

- Lekuzko adberbioak 

- Konparaketako egiturak 

- Esaldi atributiboak 

- Egitura espaziala (orokorretik 

zehatzera, goitik beheiti, ezkerretik 

eskuinera, e.a.) 

Kontaketak 

- Ekintzak, istorioak, 

biografiak, prozesuak 

- Non? Ipuinetan, 

berrietan, 

historiografietan… 

 

- Aditz perfektiboak 

(hurbilekoak, urrunekoak) 

- Lekuzko adberbioak 

- Denborazko lokailuak 

 

- Egitura: ekintzen orden kronologikoa 

eta orden narratiboa (aldaketekin) 

- planteamendua, arazoa eta bukaera 

- narrazioaren ikuspuntua (pertsonaiak, 

narratzailea…) 

Instrukziozkoak 

- Ordenak, betebeharrak… 

- Non? Sukaldeko 

errezetak, tresnen 

instrukzioak, eguneroko 

elkarrizketetan. 

 

- 2. pertsona (edo 

antzekoak) 

- Agintera 

- Obligaziozko perifrasiak ( 

X behar da, beharrezkoa 

da X) 

- Zenbatzaileen erabilera 

 

- Aginduzkoa 

- Egitura: ekintzen orden logikoa eta 

informazio (arrunt) zehatza 

- Zenbaitetan espazioaren banaketa 

berezia 

Aurreikuspenak 

- Etorkizunaren aurre-

ikuspena. 

- Non? Horoskopoak, 

eguraldiaren iragarpenak, 

ekonomiaren aurre-

ikuspenak… 

 

- Aditza: etorkizuna 

- Denborazko adberbioak 

- Probabilitatezko 

perifrasiak 

- Baldintzazko esaldiak 

 

-  Egitura: etorkizuneko denboraren 

bereizketa (hurbilekoa, luzarokoa) 

- Informazioa gaika sailkatua 

Azalpenezkoak 

- Definizioak, 

aurkezpenak… 

 

- Mendeko esaldiak: 

kausalak, kontsekutiboak, 

 

- Egitura: ideien antolaketa logikoa eta 

mailakatua 
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- Non? Eskuliburuetan, 

testu liburuetan, 

hitzaldietan… 

helburuzkoak… 

- Mota bereko lokailuak 

- Azalpen analitikoa edo sintetikoa 

- Grafiko, eskema, marrazki eta 

bitartekoen erabilera 

Argudiozkoak 

- Defentsak eta salaketak, 

iritziak, kritika 

artistikoak… 

- Non? Ahozko 

diskurtsoan (hitzaldiak, 

aurkezpenak…) eta 

idatzizkoetan (iritzizko 

artikuluak…) 

 

- Uste, iruditu, iritzi, 

motako aditzak 

- Igorle-hartzailearen 

arteko erlazioa 

- Mendeko esaldiak eta 

lokailuak 

 

Egitura: informazioa zatika edo 

multzoka banatzen da. Tesia eta 

argumentuen erlazioa. 

Intertestualitatea (aipuak, beste testu 

batzuen erreferentziak eta iruzkinak…) 

Erretorikoak 

- Funtzio estetikoa 

- Gutunetan, poemetan, 

eguneroko 

elkarrizketetan… 

 

- Figura erretorikoak 

 

- Metaforak, metonimia, hiperboleak… 

- Hitz jokoak (esanahi bikoitzekoak, 

kakofoniak…) 

Didaktikaren arlotik beste sailkapen hau proposatu zuen Álvarezek (2005): 

Taula 2. 

Testu-motak Generoak 

Kontaketak - Mito, legenda, erromantzeak. 

- Kantu, abesti, himno, epopeiak 

- Eleberri, ipuin, kontakizun laburrak. 

- Alegiak 

- Txisteak 

- Kontakizun pertsonalak 

- Bizitza arrunteko kontakizunak 

Deskriptiboak - Erretratuak 

- Paisaiak 
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- Ekintza edo prozesuak 

- Hiztegiko sarrerak 

- Errezetak, prospektoak, erabiltzeko moduak 

- Bizitza arrunteko deskribapenak 

Azalpenezkoak - Saiakera 

- Artikulu, bibliografia, memoria, bidaia-liburuak 

- Atsotitzak, aforismoak (esaldi laburrak), apotegmak (esaldi 

laburrak, umoretsuak), gregeriak (esaldi zorrotzak). 

- Entziklopediako gaiak 

- Eskola-liburuetako unitate didaktikoak 

- Eguneroko bizitzako pasarteak 

Argudiozkoak - Erantzunen justifikazioak 

- Kritika, iritzi-artikulu, zuzendariari gutunak 

- Debateak 

- Hitzezko epaiketak, sententzia judizialak 

- Frogatzeak 

- Mezu publizitarioak (idatziak edo ikus-entzunezkoak) 

- Eguneroko bizitzako argudioak 

Elkarrizketak - Bat-bateko elkarrizketak 

- Elkarrizketak (antzerkikoak, zinematografikoak). 

Komeni da ahozkoak eta ahozkoa kontzeptuen arteko aldea zein den azaltzea. Aurreko 

taulan sailkatutako testu generoei ahozkoak esango diegu. Izan ere, ahozkoa ez da beti 

bera izaten, komunikazio egoerara egokitzen baita. Aurretik azaldu dudan moduan, 

jakina da ikasle batek genero mota bat lantzeagatik, ez duela zertan beste komunikazio 

egoerei erantzuteko gai izan behar. Ondorioz, ahozkoa lantzean, genero eta egoera 

asko kontuan hartu behar dira ahalik eta errepertorio zabalena sortuz.  

Orain arte mugak aipatu besterik ez dut egin, baina badaude hainbat abantaila ere. 

Alde batetik, generoen taldekatzea egiteak generoak ikasteko lana errazten du. Hau 

da, multzo batean genero bat txertatuz gero, soilik horren ezaugarriak etb lantzea 

nahikoa izango da horien barne dauden testuen ezaugarriak, helburuak… eta testuak 

osotasunean hobe ulertu ahal izateko. Ildo beretik, generoen arteko konparaketak ere 
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errazten ditu. Beste aldetik, bigarren abantaila praktika sozialak erreferentetzat 

hartzea da. Testu-generoak nola erabiltzen diren behatzen bada, haien irakaskuntza 

ebaluatu ahalko da. Hirugarren abantailaren aldetik, gizartean genero bakoitzari 

buruzko errepresentazio kolektibo bat eratua dagoela esan beharra dago. Hau da, nahi 

gabe testu mota bat egoera zehatz bati lotzen dugu, modu naturalean hots. Horrela, 

generoak orientagarri dira ikaslearen ahozko jardueretan eta estrategietan eta 

irakasleei ere aukera ematen die esku-hartze estrategiak garatzeko. Izan ere, generoak 

eredutzat hartu ahal dira, gizarteak pilaturiko esperientziaren gertalekuak baitira. 

Larrinaganek ( Ozaeta & Garro, 2010, 25) dioen moduan, “hiztunak, bere jardunari 

ekiteko, kontuan izan ohi ditu generoak, eta eskura dituen horietatik guztietatik 

komunikazio egoerara ondoen egokitzen zaiona aukeratuko du; ez da normala aldez 

aurretik eredurik ez balego bezala jardutea”. Gainera, generoak irakasgarri diren 

dimentsioak orientatzeko lagungarriak dira eta unitate didaktikotzat erabiltzeak 

dimentsio horiek identifikatzea ahalbidetzen du. Azkenik, aipatzea testu-generoak 

esanguratsuak, espezifikoak, hizkuntzaren benetako praktikaren eredua… direla. 

Ondorioz, aipatutakoarengatik argi dago ahozko testu-generoak ahozko adierazmena 

lantzeko tresna paregabeak direla. 

 Atal honi amaiera emateko, ahozko generoak eskolara sartzean transformatu egiten 

direla aipatu beharra dago. Eskolaren barne egokitu edo murriztu egiten dira 

irakasgaietan bihurtzeko. Generoa eskolan sartzean, jatorrizko leku sozial batean 

kokatzen da eta, ondorioz, aldaketak ekartzen ditu berarekin (Ozaeta & Garro, 2010: 

24-26). 

1.3.1. Gelan zein testu mota landu eta nola? 

Kurtsoan zehar aukeratzen diren testu motek ikasleek barneratu beharreko lagin 

linguistiko orotan eragiten dute. Hizkuntzaren ikuspegi komunikatiboari jarraituz, 

beharrezkoa da gelan lantzen diren testuak komunikazio beharrei eta ikasleen 

interesei erantzutea. Ikasleak motibatzen duten, haien bizitzaren parte diren edo haien 

kezkekin loturiko gaiak aukeratu behar dira. Haien bizitza estiloarekin zer ikusia duten 

testu motak aukeratzea (eskutitza, egunerokoak, azterketak…) ere eraginkorra da. 

Beraz, aurretik esandakoarengatik, testu akademikoak funtsezkoak dira. 
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Jakin beharrekoa da zein garrantzitsua den testu aniztasuna lantzea. Testu mota 

ezberdinak erabiltzea eta lantzea  mota bakarra erabiltzea baino askoz aberasgarriagoa 

da. Testu anitzak landuz gero, ikasleen komunikazio gaitasunak eta ikasteko dituzten 

aukerak zabalduko dira. 

Aproposena da testu errealak aukeratzea eta ez, aldiz, eskolarako eraldatuak eta 

prestatuak izan direnak. Testu errealak komunikatiboak dira, hizkuntza bizia eta 

aktuala dute, egungo gaiak tratatzen dituzte etb. Baina, ez dira ikasleen mailara behar 

bezala egokitzen eta ezpurutasun anitzak hedatzen dituzte (akats linguistikoak, 

zaratak, gelari interesatzen ez zaizkion aspektuak…). Bestalde, eskolarako prestatuak 

dauden testuek helburu didaktikoak dituzte, puruak eta garbiak dira, baina ez dute 

errealek duten naturaltasuna eta egiazkotasuna. Orduan, zergatik testu errealak 

aukeratu?  Ikuspegi komunikatibo batean testu errealek lehentasuna izango dute. Hala 

ere, eskolarako testu prestatuak ez dira guztiz baztertu behar. Testu aukeraketa on 

batek lagin errealak eta lagin eraldatuak konbinatuko ditu. 

Azkenik, gomendagarria da ikasleek testu osoekin lan egitea eta ez, ordea, atalekin edo 

pasarteekin. Hizkuntza eta komunikazioa soilik zentzuzkoa izango da haren 

osotasunean. Honek ez du esan nahi unitate txikiekin lan egiten duten ariketak 

baztertu behar direnik. Soilik unitate testuala eta komunikazioaren globaltasuna ez 

galtzea esan nahi du. 

Testu egokia aukeratu ondoren, erabaki beharko da ikasleak zein ariketa mota egingo 

duen. Hau da, irakurriko edo entzungo duen, testuaren alderdi zehatzen bat 

analizatuko ote duen eta abar. Testu baten lanketan jarraitu beharreko prozesua 

gaitasun harkorrekin hasten da eta gaitasun emankorrekin bukatzen da. Diskurtso bat 

ekoiztu baino lehen, ulertu eta interpretatu behar dira adibidetzat balio duten testuen 

ereduak. Teoria modernoenek diote testuen eta hizkuntzaren ulermena funtsezkoa 

dela hizkuntzaren garapenerako. 

Gomendagarria da testu kopuru handi eta anitzarekin lan egitea testu bakar bat 

didaktikoki ustiatu ordez. Maiz, irakasleak testu bakarra aukeratu eta horri etekin osoa 

ateratzen saiatzen dira. Testuaren aukera didaktiko guztiak agortzeraino testu bera 

erabiltzen dute, alegia. Praktika hau arriskutsua izan daiteke ikasleek interesa galdu 
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dezaketelako edo jarrera negatiboak garatu ditzaketelako. Horregatik, aurretik esan 

bezala, egokiena testu kopuru handia erabiltzea da eta testu bakoitzarekin ariketa bat 

edo bi egitea. Modu honetan, testu ezberdinen adibidea izango dute eta ulermena 

erraztu ahalko da (Cassany et al., 1994: 340-347). 

1.4. Hizkuntza 

Hizkuntzaren atal oso honetan, Enseñar lengua (Cassany et al., 1994) liburuan 

oinarrituko naiz. 

Hizkuntza, komunikatzeko tresna izateaz gain, gure pentsamenduak antolatzeko 

erabiltzen dugun tresna ere da. Horrela, erlaziona dezakegu hizkuntzaren antolaketa 

kaxkarra eta eskola porrota. Hizkuntzak ikasleei bizi diren lekuan moldatzeko 

gutxieneko ezagutzak eta trebetasunak eskaini behar dizkie. Horrez gain, autonomia 

pertsonala ere erraztu beharko du. Azkenik, hizkuntza bere osotasunean ikasteko arloa 

da. Hizkuntzaren ikaskuntzak suposatzen du: 

 Beste kultur esparruetan sartzeko giltza. 

 Gure burua ordenatzea ahalbidetzen digun tresna izatea. 

 Gure komunikazioa eta erlazio aukerak zabaltzea. 

 Bizi garen mundua analizatu ahal izatea eta bertan parte hartzea segurtasun 

pertsonala handitzeko, testuinguru ezberdinetan moldatu ahal izateko, 

komunikazioa sustatzeko… (Cassany et al., 1994: 35-37). 

1.4.1. Hizkuntza eredua 

Gaur egungo errealitatea kultura-anitza da arrazoi ugari direla eta. Ikuspuntu 

linguistiko batetik, anitza da ere. Eskoletan horren isla dugu hizkuntzetan zentratzen 

bagara.  

Eskoletan badira garrantzi handiko gai linguistiko batzuk edo hausnarketarako 

ezinbesteko elementuak proiektu linguistikoa garatzean. Hizkuntzaren ereduaz ari 

gara, irakasleen hizkuntzaz, zentroaren analisi linguistikoaz eta bigarren hizkuntzen 

planifikazioaz. Irakasle taldeak ikasleei eman beharreko hizkuntza eredua zein izango 

den inguruan hausnartzea beharrezkoa da. Eskola, esan bezala, linguistika normalizazio 
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eragilea da, ondorioz, hainbat ardura ditu hizkuntzari dagokionez. Ardura horien 

artean hizkuntza eredu bat eskaintzea dago.  

Hasteko, ulertzekoa da ikasle orok eskolara ailegatzean bertan etxeko ahozko 

komunikazioaren forma berdintsua aurkitu behar duela, are gehiago txikiak direnean. 

Eskola aldiaren hasieran, gutxienez, irakasleek haien hizkuntza formak haurren 

formetara egokitu beharko dituzte. Sarritan, etxeko hizkuntza formen eta eskolako 

forma ezberdinen arteko jauzia eskola porrotaren kausa izan da. 

Gomendagarria da, Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloan 

abiatze-lengoaia bezala estandar-lokala erabiltzea. Gainera, eskolak lehenbizi hartzaile 

gaitasuna zabaldu behar du hizkuntza ekoizteko gaitasuna estandar orokor batera 

ailegatu arte. Zaila da definitzea estandar orokorra zein den, are gehiago ahozko 

estandarraz ari bagara. Askotan, irakasleek ahozko estandarraren eredu bezala 

hizkuntza idatziaren eredu arautua ematen dute. Hizkuntza gehienetan alde handia 

dago ahozko eta idatzizko formen artean. Era bat normalizatu ez diren hizkuntzak 

interferentzia ugari jasaten dituzte eta normalean, forma idatzien arauetan 

segurtasuna eta ahozko hizkuntzarako erreferentzia bilatzen dute.  

Eskolek malgutasun nahikoa eman beharko lukete ikasleek dialektoen aniztasunean 

ongi espresatzeko eta estandar orokorra ahal den momentu oro erabiltzeko. Hau da, 

ikasleek mintzaira ezberdinen bitartez pertsona ezberdinei hitz egiteko gai izan behar 

dute (Cassany et al., 1994: 22-25). 

1.4.2. Hizkuntzaren erabilera eta ezagutza 

60.eko hamarkadatik aurrera hizkuntzaren ikuspegi funtzionalista eta komunikatiboa 

garatu da. Esandako gizaldia arte hizkuntza ezagutza arlotzat soilik hartzen zen; 

analisirako eduki multzo bat bezala edo memorizatu eta ikasi beharreko multzoa. 

Orokorrean, fonetika, ortografia, morfosintaxia eta lexikoa ziren ikasi beharreko 

edukiak; gramatika, alegia. Hizkuntza klaseen helburua hizkuntzaren estruktura edo 

gramatika ikastea zen. Baina, 60.eko hamarkadatik aurrera filosofo askok hizkuntzaren 

erabileran indarra jarri zuten. Hauek, xede zehatz batekin burutzen den ekintza bezala 

ulertzen dute.  
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Hizkuntza edozer lortzeko erabiltzen den tresna da. Erabilera eta komunikazioa 

hizkuntzaren esanahi errealak dira eta planteamendu hori jarraituz, hizkuntza ikasteak 

hizkuntza erabiltzen eta komunikatzen ikastea esan nahi du. Gramatika eta lexikoa 

bigarren maila batera pasatzen dira. Komunikazioa eta erabilera helburua lortzeko 

erabiliko diren tresna teknikoak izango dira. Horregatik, garrantzitsua da hizkuntza 

ezagutzaren eta erabileraren arteko ezberdintzea egitea (Cassany et al., 1994: 83-84). 

1.4.3. Hizkuntzari loturiko gaitasunak 

Hizkuntzen ikas-irakaskuntzan beste kontzeptu garrantzitsu batzuk gaitasun 

linguistikoa, komunikatiboa eta pragmatikoa dira. 

Ahalmen linguistikoa Noam Chomskyren (Cassany el al., 1994) linguistika orokor- 

transformazionaleko testuinguruaren barne kokatzen da. Teoria honen arabera, 

mintzakideek barneratutako arau linguistikoen sistema gaitasuna da. Horren barne 

fonologia, morfologia, sintaxia eta lexikoa daude; gramatikaren multzoa, hots. Gainera, 

gaitasuna eta ekintza linguistikoa ez dira gauza bera, ekintza linguistikoa gaitasunaren 

burutze egokia baita. 

Gaitasun komunikatiboa Hymes (Cassany et al., 1994) etnografoaren eskutik etorri zen. 

Gramatikaz aparte beste ezagutza mota bat beharrezkoa dela azaltzeko sortu zen. 

Jakin behar da egoera ezberdinetan zein erregistro erabili, zer esan, zein gai aproposa 

den eta zein ez… Beraz, gaitasun komunikatiboa egunero aurkezten zaizkigun egoera 

sozial ezberdinen aurrean hizkuntza egoki erabiltzeko gaitasuna da. 

Azkenik, gaitasun pragmatikoa hizkuntza erabilera egokia izatea ahalbidetzen duten 

ezagutza eta gaitasun guztiak ikertzeaz arduratzen den arloa da. Erabilera sozialaren 

araberako keinu berbalak analizatzen ditu: egoerak, asmoak, beharrak, mintzakideen 

rolak, aurre-suposizioak… (Cassany et al., 1994: 84-86). 

1.4.4. Hizkuntzaren lau gaitasunak 

Lengoaiaren erabilera soilik lau modu ezberdinez burutu daiteke: hartzaile edo ekoizle 

bezala aritzen bagara eta mezua ahoz edo idatziz sortzen bada. Lau gaitasun horiek 

mintzamena, entzumena, idazmena eta irakurmena dira. Hiztun orok egoera posible 



25 

 

 
Rocío Esparza Sánchez 
 

guztietan egoki komunikatu ahal izateko lau gaitasun horiek menderatu behar ditu. 

Beraz, gelan landu eta garatu beharreko gaitasunak dira.  

Urte askotan zehar ahozko eta idatzizko hizkuntzen arteko ezberdintzea ikerketa 

askoren gaia izan da. Zeinek garrantzi gehiago duen aztertu da askotan eta Saussure 

(Cassany et al., 1994) adituaren ustez, ahozkoa lehentasuna du eta idatzia horren 

transkripzio sinplea da. Gaur egun, independenteki tratatzen dira biei garrantzi bera 

egokituz. Hizkuntzen ikaskuntzan biak modu independente batean eta ikasleen 

beharretara egokituz lantzea aproposena da. 

Gaitasun bakoitzaren erabilera eta garrantzia pertsonaren arabera aldatzen dira. Hala 

ere, Rivers, Temperley eta Gauquelin adituek (Cassany et al., 1994) horri buruzko 

zenbait datu interesgarri aipatu zituzten. Gizakien denboraren % 80a komunikazioak 

okupatzen duela gogorarazi beharrekoa. Portzentaje hori hurrengo moduan banatzen 

da profesional ipar-amerikar baten jardunaldi batean oinarriturik: entzutea % 45, 

irakurtzea % 16, hitz egitea % 30 eta idaztea % 9. 

Portzentaje horiek ahozko gaitasunak praktikatuagoak direla egiaztatzen dute. Baina, 

horrek ez du esan nahi gaitasun horiek gehiago lantzen direnik edo gutxien erabilitako 

gaitasunak gehiago landu behar direnik. Eskolako esparruari dagokionez, idazketa 

gaitasunak beti kontuan hartu izan dira, irakurketa eta idazketa gehien landutako 

gaitasunak izan dira eta. Nolanahi ere, horri zenbait aldaketa gehitu behar zaizkio. 

Lehenik, idazketaren lanketa komunikazio esparrura bideratu behar da, ikasleengandik 

hurbilak eta errealak diren testuen ekoizpenera eta jasotzera bideratuz. Bigarrenik, 

idazketa gaitasunak ahozko gaitasunekin integratzea ere komenigarria da. Lau gaitasun 

horien lanketak eta trataerak orekatua behar du izan. Komunikatzeko gaitasuna 

aurreko lau horien batasuna dela ezin dugu ahaztu. Beraz, modu orekatu batean 

jorratzea aproposena da (Cassany et al., 1994: 87-89). 

1.5. Ahozkoa lantzeko proposamena 

Joxerra Garziak (2008) Jendaurrean hizlari liburua argitaratu zuen ahozko diskurtso 

egoki bat sortzeko eman beharreko pausuak azalduz. Nahiz eta aurrera eramateko nik 

izandako denbora baino gehiago behar duen eta, horregatik, beste bide bat aukeratu 



26 

 

 
Ahozko testu generoen bidez ikasleen euskarazko ahozko adierazmena lantzeko proposamen didaktikoa 

 

dudan marko praktikoa aurrera garatzeko, haren ideietan eta liburuan zentratuko naiz 

ahozko ekoizpena nola landu ahal den azaltzeko. 

Diskurtso egoki bat egiteko prozesuari erretorika edo diskurtsogintza esaten zaio eta 

haien artean elkar lotuta dauden bost atal bereizten ditu Joxerra Garziak (2008):  

1. Inventio: argudio egokiak bilatu. 

2. Disposito: ordena egokian paratu. 

3. Elocuto: egoki formulatu. 

4. Memoria: gogoan hartu / gogoangarri egin. 

5. Actio: diskurtsoa gauzatu. 

Diskurtsogintzaren bost alor horiek (bost pausoak) jarraitu beharko dira edozein 

komunikazio egoeran, ez soilik ahozkoan, diskurtso on bat lortzeko. Batzuetan 

lehenengo hirurekin soilik balioko da, idatziz jasotzeko komunikazio egoera bada. 

Gainerako komunikazio egoeretan, ordea, bostak bete beharko dira eta beti urratsak 

hurrenkera berean eman beharko dira.  

Inventioren urratsean argudio egokiak bilatzeari eta biltzeari ekin behar diogu. 

Argudioa gure xedea lortzeko baliagarria izan daitekeen guztia da. Informazio edo 

material guztia izan arte ezin da idazten hasi. Inventio orria osatzeko modurik onena  

bazterrak miatzea, galderak egitea, menuak zabaltzea… da. Horrez gain, gure miaketa 

soilik hartutako gaira ezin da mugatu. Izan ere, diskurtso onenak gaiaren esparrutik ere 

ateratzen diren horiek dira, gaitik kanpo ere baitago zer bilatu edo galdetu. 

Hurrengo urratsean, Disposito-n, aurreko urratsean bildutako guztia antolatu, 

egituratu, trinkotu, josi… egingo da. Argudioek haien artean ongi lotuta egon behar 

dute diskurtsoa pieza bakar bat bezala sortzeko. Atal honetan garrantzi handikoa da 

kalkulu erretorikoa. Joxerra Garziak garrantzi handia ematen dio honi eta horretan 

asko sakontzen du. Kalkulu erretorikoa osagaiak ordenatzean jarraitu beharreko 

teknika edo irizpidea da. Guk testuko toki zehatz batean jarritako osagaia hartzaileak 

aurkitzean, bere buruan zer gertatuko ote den galdetzea jarraitu beharreko irizpidea 

edo kalkulu erretorikoa da.  

Ondorengo urratsa Elocutio da. Oraingo helburua, esangai bakoitzari formulazio egokia 

ematea da. Beraz, gure xedea lortzen lagunduko digun formulazioa izango da. 
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Formulazioa egokia izateko ez dio dena hartzaileari egina eman behar, hartzaileak 

osatu behar du. Hartzaileak hitzak hartu eta benetako esanahia ulertu behar du.  

Laugarren urratsari dagokionez, idatzizko testutik ahozko testura pasatuko gara. 

Memoria da atal honen izena eta testuan erabili ditugun estrategien arabera ahotsari 

eta gorputzari dagozkion alderdiak kudeatu beharko ditugu. Hau da, aurreko atal 

guztiek hasieratik zehaztutako helburu bat dute, hortaz, estrategia guztiak horretara 

bideratuko dira. 

Azkeneko urratsa Actio izenekoa da eta diskurtso idatzian ere egon beharko du. Atal 

honek arreta molde fisikoan eta itxuran jarriko du (letra tipoa, maketazioa, 

paragrafoen banaketa…).  

Bi dira aldi berean landu beharreko gaitasunak. Batetik, esateko gaitasuna eta bestetik, 

norberak egoki esateko moduko testuak sortzeko gaitasuna. Testu bat egokia izateko 

aurretik adostutako xedea lortzeko estrategiak ahotsaren bidez indartu beharko dira.  

Beraz, atal honetan ahotsa lantzea ezinbestekoa da. Ahotsa kudeatuko dugu testuari 

jarritako xedearen arabera eta egoki erabiltzeko kudeatu beharreko alderdiak 

hurrengoak dira: ebakera, intentsitatea (ozentasuna), lastertasuna, pausa-isiluneak, 

tonu-intonazioa eta distantzia erregistroak. 

Jendearen aurrean hitz egitean, ahotsa kudeatzeaz aparte, gorputza ere egoki erabili 

behar da, eta baita inguruko elementu guztiak ere. Beraz, atal honi dagokionez, 

gorputzaren bidez komunikatzeko erabiltzen ditugun formak ere landu beharko ditugu. 

Adibidez begirada, jarrera-mugimendua, esku-besoen keinuak… (Garzia, 2008). 

1.6. Ahozkotasuna hezkuntzan nola aplikatu 

Maiz uste izan da ahozkotasuna lantzea noizean behin ahoz jarduteko ariketak aurrera 

eramatea dela. Baina, hori ez da aski ahozkotasuna eskoletan lantzeko. 

Ahozkotasunaren lanketa ezin da mugatu ikasleari hitz egiteko baimena ematera edo 

bertsolaritza saio bat antolatzera. Ariketa egokiak dira, baina ez nahikoak. Eskolak 

ikasleei ahozkotasuna lantzeko bideak eta tresnak eskaintzeaz arduratu behar du 

(Garzia, 2008: 381-382). 
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Beste uste faltsua, haurrek kalean, lagunekin, familiarekin… bere kabuz hitz egiten 

ikasten dutela eta eskolan hori lantzea ez dutela behar izan da. Eskolaren ikuspegi 

modernoago batean, haurraren formazio integrala bezala, lengoaiaren esparruak ere 

haren helburuak handitu behar ditu eta komunikazioarekin erlazionatutako aspektu 

guztiak bere barne hartu. 

Argi dago ikasleei ez zaiela zerotik hitz egiten irakatsi behar. Ikasleek badakite 

eguneroko egoera arruntetan haien kabuz defendatzen (elkarrizketak familiarekin, 

azalpen laburrak…). Horregatik, eskolan beste motatako egoeretan komunikatzen 

irakatsi behar zaie. Laburbilduz, eskolak ikasleriaren espresio aukera zabaldu behar du: 

 Esparru sozialean: parlamentua, aurkezpenak, debate publikoak, bilerak… 

 Teknologia berriak: telefonoa, irratia, telebista… 

 Egoera akademikoak: elkarrizketak, ahozko azterketak, aurkezpenak… 

Parte hartzaile kantitatearen araberako sailkapen bat sortu zen eta hiru motatakoa 

izan ahal direla adostu zen: banakakoa (pertsona bakarra igorlea da eta hartzaileak 

soilik mezua jasotzen du erantzunik eman gabe), binakakoa (bi mintzakideren arteko 

komunikazioa da non bakoitza hartzaile edo igorle papera har dezakeen) eta taldekoa 

(hiru solaskidek edo gehiagok parte hartzen dute eta txandakatuz igorle edo hartzaile 

papera har dezakete).  

Askotan galdetu izan da horietako zein klasean landu behar dugun. Lehenengo inpresio 

batean, badirudi indar komunikatiboa banakako egoeretan jarri behar duela, ikasleen 

egunerokotasunetik gehien urruntzen diren egoerak baitira. Beste aldetik, binakako 

eta taldeko komunikazioa hainbesteko garrantzirik ez dutela pentsatu izan da, haien 

kabuz modu naturalean ikasten dutela pentsatzen zelako. Hala ere, ikasle askok 

elkarrizketetan zailtasunak dituzte, espresio falta, ez dute bestearena entzuten, ez 

dute hitzaren txanda errespetatzen, elkarrizketatik aldendu eta ez dute ezer esaten... 

Zailtasun edo ahulgune hauek Haur Hezkuntzan nabariagoak izan ohi dira. Horregatik, 

HHn taldeko komunikazioa erabiltzen da, modu honetan errazagoa baita adin horietan 

ikaskuntza bideratzea. Haurra heltzen doan heinean, igorle kantitatea jaisten da. 

Horrela, Lehen Hezkuntzaren lehenengo urteetan hasiko da banakako komunikazioa 

martxan jartzen eta hortik aurrera ez da beste komunikazio motarik landuko. Esanak 

esan, nire iritziz ikusi ahal izan da praktika askoren bitartez elkarrekintza ahozko 
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komunikazioa ikasteko modurik egokiena dela. Hori dela eta, nahiz eta Lehen 

Hezkuntzan banakako komunikazioa landu, ezin dugu ahaztu taldeko komunikazioaren 

eraginkortasuna zein handia den eta horri ere gelan denbora eskaini. Egoeraren 

arabera komunikazio mota bat edo beste hautatzea egokiena da (Cassany et al., 1994: 

134-141). 

Hasieran azaldutako zuzentasunari, egokitasunari eta jatortasunari berriz erreparatuz, 

egokitasunak izan behar du hezkuntzan hartu beharreko ardatza. Modu horretan, 

eskoletan egoera komunikatibo estandar formalei garrantzi gehiago eman beharko 

litzaieke eta sakonki landu. Zuzentasuna eta jatortasuna bigarren maila batean edo 

egokitasunaren zerbitzura egon beharko lukete. Azken finean, komunikazio formala 

menperatzen badute ez-formala menperatzeko gaituago izango dira, bertatik jaiotzen 

baita komunikazio ez-formala. Horretaz gain, arauak jakinez gero (zuzentasuna) erraz 

menperatu ahalko dituzte argotak edo jergak, arauen hausturan jatorria baitute. Beraz, 

horixe bera da eskolen egin behar funtsezkoena: ahozko komunikazio formala landu. 

Horretarako, metodo eta ikas-materialak sortu behar ditugu eta, zer esanik ez, 

irakasleen prestakuntza eta formalizazioa bermatu beharko da. Curriculumean “hitz 

egitea eta hizketan aritzea” multzoa agertzen den arren, ahozkotasunaren lanketa eta 

ebaluaketa sistema txertatzea eta praktikara eramatea egokiena izango litzateke 

(Euskararen aholku batzordea, 2004: 46-47). 

1.6.1. Curriculuma 

Hurrengo paragrafoetan Nafarroako gobernuko Lehen Hezkuntzako curriculumean 

zentratuko naiz. Zehazki, argitaratutako bigarren liburukian non hizkuntzen 

tratamendu integratuari buruz haritzen den. 

Gaur egun dugun curriculumak pertsonaren garapen integrala eta harmoniatsua 

hartzen du helburutzat, horren funtsezko osagaia hezkuntza linguistiko eta literarioa 

direlarik. Hezkuntza linguistikoa hizkuntza gizarteko egoera ezberdinei aurre egiteko 

gaitasuna da. Hezkuntza literarioa aldiz, gure kulturako testu literario garrantzitsuak 

irakurtzeko eta ulertzeko gaitasuna da. 

Curriculumean aipatzen den bezala, helburua komunikatzeko gaitasuna garatzea da, 

hezkuntza linguistiko eta literarioaren xedea. Komunikatzeko gaitasuna gizarteko 
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esparru eta egoera desberdinetan egoki elkar eragiteko beharrezkoa den hizkuntza 

ezagutza maila izatea da. Pentsamenduak, sentimenduak eta egitateak ahoz zein 

idatziz adierazteko eta interpretatzeko trebetasuna, alegia. 

Ikasle askok curriculumeko edukiak ikasteaz gain beste hizkuntza bat ikasteko beharra 

dute. Kasu honetan, bigarren hizkuntzaren arloan ere komunikatzeko gaitasuna 

aurrekoaren berdina izango da. Oinarrizko elementu batzuk zehazten dira hizkuntzen 

ezagutzan: trebetasunak, ezagutzak eta jarrerak. Hiru horien konbinaketa gaitasunaren 

gauzatze efektiboan artikulatzen da. 

Komunikatzeko gaitasuna osatzen duten estrategiek hizkuntza zehatz baten bidez 

ikasten edo eskuratzen dira. Baina, ez dute bakarrik balio hizkuntza horretan 

aplikatzeko. Beste hizkuntzetan ere erabili ahal dira. Beraz, hizkuntzak ikastea oso 

garrantzitsua da, hizkuntza batean egindako ikaskuntza beste hizkuntza batean aplika 

daitekeelako. 

Curriculumean jakintzak eskuratzea eta ezagutzak hizkuntzaren bidez eraikitzea bi 

oinarrizko gaitasunekin erlazionatzen dituzte: ikasten ikastearekin eta autonomia eta 

ekimenarekin. Hizkuntzak aukera ematen du nor bere buruarekin komunikatzeko, 

arazoak analizatzeko… gure jarduerak hizkuntzaren bidez erregulatu eta orientatzen 

dira. Horregatik, ezinbestekoa da hizkuntza garatzea eta hobetzea, ez soilik 

komunikatzeko, baizik eta pentsamenduak antolatzeko, sentimenduak espresatzeko, 

emozioak erregulatzeko… 

Hizkuntzaren beste onura bat gaitasun sozialean laguntzen duela da. Gaitasun hori 

bizikidetasunerako, errespeturako eta pertsonen arteko elkar ulertzerako gaitasunen 

multzoa da. Hizkuntza bat ikastearen alde garrantzitsuena besteekin komunikatzeko 

gaitasuna lortzea da, besteen mezuak ulertzea eta egoera ezberdinekin harremana 

izaten jakitea. Trebetasun linguistikoek komunikazioa lortzeko elkarrekiko lotura dute. 

Horregatik, horien irakaskuntzak ere integratua behar du izan. Aurretik esan bezala, 

hizkuntza ez da soilik komunikatzeko tresna, ikasteko bitartekoa ere da. Arlo guztiek 

hitzezko gaitasunen garapenean parte hartzen dute eta gaitasun linguistikoen 

hobekuntzan eragina dute. Hizkuntzaren bidez beste arloen ikaskuntza bidera daiteke 

modu eraginkorrago eta esanguratsuago batean. 
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Edukiak hurrengo bost multzotan banaturik daude:  

 1. multzoa: entzutea eta ulertzea, hitz egitea eta hizketan aritzea. 

 2. multzoa: irakurtzea eta idaztea. 

 3. multzoa: hezkuntza literarioa. 

 4. multzoa: hizkuntzaren ezagutza. 

 5. multzoa: hizkuntzaren ikaskuntzari buruzko gogoeta. 

Multzo horietan guztietan hizkuntzaren erabilerak presente egon behar du. Lehen  

Hezkuntzako etapa osoan zehar testu mota ezberdinak lantzen dira, ahoz nahiz idatziz. 

Ikasleak gai izan behar dute aurki ahal dituzten testu mota ezberdinak ulertzeko eta 

ekoizteko.  

Lehenengo eta bigarrengo multzoak trebetasun linguistikoei dagokie eta bertan 

diskurtso mota bakoitzaren alderdiak lantzen dira. Ahozko erabilera formalek eta 

idatzizkoek alderdi asko batera dituztenez, bi ikaskuntza horiek lotzen eta elkar 

sendotzen dira. Multzo horiek ikasteko asmoz maila batzuk zehaztu dira. Horrez gain, 

diskurtsoen praktikak egitean ikasleen esperientzia linguistikoa eta kulturala, testuen 

antolamenduaren konplexutasun maila eta lanen zailtasuna kontuan hartu behar da. 

Hirugarren multzoari dagokionez, berariazko ikaskuntza batzuk beharrezkoak dira. 

Estrategia ezberdinen bitartez, Lehen Hezkuntzan hasiko dira lantzen testuinguru 

literariora hurbilketa eginez. Horrez gain, irakurketa eta testu literarioen ekoizpena ere 

landuko da.  

Laugarren multzoan (hizkuntzaren ezagutzan) eduki literarioak eta gramatikalak 

agertzen dira. Izan ere, trebetasun linguistikoak eta komunikatzekoak menperatzeak 

hizkuntzaren gramatika, ortografia, osagai morfosintaktikoak, hitzak osatzeko tresnak, 

dialektoak… eta beste hainbat alderdiren erabilera ekartzen ditu berarekin. 

Azkenik, bosgarren multzoan, ikasleen estilo pertsonala garatzea bilatzen da. Ikasleek 

ikasteko eta lan egiteko moduari buruzko hausnarketa bideratu behar dute eta nola 

eta noiz gehiago egiten duten jakin behar dute. 

D ereduari dagokion atalean, hainbat helburu zehazten dira. Horien artean, 

testuinguru edo egoera ezberdinetan ahoz nahiz idatzizko erabilera eta espresio egokia 

garatzea aurki daiteke. Lehenengo multzoan ikasleek txanda errespetatzen, parte 
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hartzen, besteei entzuten… ikasi behar dute. Ziklo bakoitzean maila konplexuagoan 

landuko dira eduki eta adierazpenaren formak. Maila altuagoa den heinean, 

testuinguruak konplexuagoak izango dira. Hala nola, lehenengo zikloan komunikazio 

egoerak oharrak, jarraibideak, narrazioak, sentimenduei buruzko hizketaldiak… 

landuko dira eta hirugarren zikloan, ordea, eztabaidak edo dilema moralak. Modu 

berean, testuak ere zikloaren arabera sailkatuko dira. Testu mota batzuk besteak baino 

konplexuagoak direnez, horien lanketa egitean adina kontuan hartuko da. Lehenengo 

zikloan narrazioa testuak, deskribapenak, jarraibideak eta hizketaldi espontaneoak 

jorratuko dira. Bigarrenean, aurreko zikloan landutako testuak maila altuago batean 

lantzeaz gain, azalpen testua ere ikasiko da. Hirugarrenean, aurretik aipatutako testuak 

landuko dira eta argudiozko testua batuko zaie. Argudiozko testuak zailenak dira, 

ulermen eta ekoizpenaren aldetik, ahoz nahiz idatziz. Horien zailtasun maila dela eta, 

hirugarren ziklorako uzten dira. 

Bigarren multzoaren aldetik, lehenengo zikloan irakurtzeko eta irakurketa 

funtzionalerako beharrezko trebetasunak landuko dira. Hurrengo zikloetan, idatzizko 

hizkuntzaren ulermena geroz eta sakonagoa izateko trebetasunak eta ezagutzak 

jorratuko dira. Ahozkoa lantzean testu motak haien zailtasunaren arabera zikloetan 

sailkatzen ziren modu berean, idatzizko testuak sortzeko ere sailkatuko dira eta 

gainera, ziklo bakoitzeko ahozkoan sailkatutako testu mota berak agertuko dira. 

Lehenengo zikloan narrazioak, deskribapenak eta jarraibideak. Estruktura sinpleeneko 

testuak, alegia. Bigarren zikloan, lehenengoan landutakoak eta azalpen testuak ikasiko 

dira. Ziklo honetan testu etendunak (iragarkiak, grafikoak, mapak, horma-irudiak…) ere 

jorratzen hasiko dira. Hirugarren zikloan, beti bezala beste zikloetan agertutako 

testuak berriz ikasiko dira modu konplexuagoan eta argudiozko testuak eta testu 

etendunak gehituko dira. Beraz, ziklo bakoitzean aurrekoan lantzen diren testu mota 

berdinak agertzen diren arren, ez dira modu berean lantzen, baizik eta horiei buruzko 

ezagutza konplexuagoak eta zailtasun maila altuagoa kontuan hartuz. 

Hirugarren multzoan (hezkuntza literarioan) literatura beste trebetasun linguistiko 

batzuk lortzeko erabiliko da. Testu literarioak sortu eta ulertu beharko dira hizkuntza 

literarioaren ezagupena garatzeko.  
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Laugarren multzoan, hizkuntza barneratzeko prozesua jarraitu eta hobetuko da. 

Gramatikaren inguruko gogoeta sakondu eta hizkuntzaren hausnarketa orokorra 

martxan jarriko da. 

Azkenik, bosgarren multzoari dagokionez, sistema linguistikoaren unitateen inguruko 

hausnarketa planteatzen da. Norberak haren ahozko nahiz idatzizko ekoizpenak 

ebaluatzeko gai izan beharko du eta hizkuntza, ikaskuntza edo egindako lanaren  

gogoeta egiteko ere (Nafarroako Gobernua, 2007). 

1.6.2. Irakasleen prestakuntza 

Orokorrean, irakaslearen profesionaltasuna irizpide baten arabera ebaluatzen da: 

azaldu beharreko gaian duen jakintza mailaren arabera. Hala eta guztiz ere, gai bati 

buruz anitz jakin arren ez du ezertarako balio, komunikazio esparruan gaitasunik ez 

bada. Beraz, klase ematea ere komunikazio ekintza dela onartu behar dugu (Garzia, 

2008: 382-383). 

Irakasleen prestakuntzari dagokionez, etengabea eta sakona izan behar du. Izan ere, 

irakasleak baditu beste erronka batzuk oinarrizkoez gain: bigarren edo hirugarren 

hizkuntzak irakastea; curriculuma irakastea nahiz eta ikaslearen ama hizkuntza ez den  

beste hizkuntza batean izan; kultura aniztasunari erantzutea etb. Gainera, orain arteko 

prestakuntza ereduek berrikuspena behar dute eta berrikuntzan eta irakaslearen 

hausnarketan oinarritzeko beste eredu batzuk proposatu. Irakasleek eguneroko 

jardueretan, ahozkoa lantzeko intentzioa izan behar dute eta ahozkoa programatzean 

testu-genero ezberdinak kontuan hartu behar dituzte. 

Ahozko hizkuntzaren lanketan irakasleak eman behar duen lehenengo pausua haren 

praktikaren inguruko hausnarketa egitea da. Hausnarketa horrek hobetu beharreko 

alderdiak identifikatzen lagunduko dio eta azkenik, garatutako jakintza praktikara 

eraman beharko du.  

Beraz, hausnarketa bideratzen duen prestakuntza izatea egokiena da. Eredu honen 

eraketa lau fasetan laburbildu daiteke. Lehendabizi, prestakuntza jaso nahi duen 

irakaslea izango dugu. Bere esperientziatik jakintza izango duenez zer hobetu eta 

aldatu nahi duen jakingo du. Bigarrenik, bi jakintza moten bidez (esperientziazkoa eta 

zientifikoa), prestakuntza teoriko-praktikoa egingo da. Honetan, irakasleak bere 
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eguneroko lanaren inguruan gogoeta egingo du, jarduera teorizatuko du eta hura 

hobetzen saiatuko da. Hirugarrenik, “prestakuntza iraunkorraren” tresnak 

aurreikusitakoaren (adibidez eskola programazioa) eta benetan gertatzen denaren 

(gelan) arteko tentsioa azaleratzen du. Ondorioz, irakasleak horren ingurua 

hausnartzeko aukera izango du eta aldatzeko edo hobetzeko prozesua martxan jarri 

ahalko du. Erabiltzen den tresna nagusi eta eraginkorra gela barruko grabaketa da. 

Laugarrenik, prestakuntza iraunkorraren eraginkortasunari dagokionez, banaka edo 

taldean egitearen artean aldea dago.  Egokiena da lehenbizi norbanakoaren gogoeta 

egitea eta ondoren, taldean komunean jartzea prestakuntza kolektibo bat aurrera 

eramanez (Sainz, 2010: 9-10). 

1.6.3. Elkarrekintzaren garrantzia 

Elkarrekintza linguistikoa intersubjetibitatea analizatzeko ikuspegiak bere barne 

hartzen dituen ezizena da. Hau da, ikasleek haien artean gai ezberdinak nola azaltzen 

dituzten, inguruko aktibitateari buruzko interpretazioa, haien ikuspegien 

elkarrekikotasuna… Elkarrekintza ikertzeko kontzeptuetatik garrantzitsuenetarikoa 

indexicalidad da. Kontuan izanda enuntziatuen esanahia ia inoiz literala ez dela, 

analistaren lana lengoaiaren erabileraren eta ekintzen interpretazioaren bitartez 

pertsonen gidatzeko modua berreraikitzea izango da. Reflexividad printzipioak bai 

ekintzen ekoizpenerako bai ekintza horien interpretaziorako prozesu bera erabiltzen 

dela azaltzen du. Horrek esan nahi du pertsonek haien solaskideen ekintzak analizatzen 

eta interpretatzen dituztela eta, gainera, modu arrazional eta sistematiko batean. 

Irakasleak ikaslearen ikaskuntza gidatu behar du (jarraibideak eman, zuzendu, 

aholkatu…) eta horien jarrerak aktiboa behar du izan (hitz egin, eztabaidatu, irakurri…). 

Irakasleek pentsatzen ohi dute gela isiltasunean eta ikasleak mugitu gabe daudenean 

saioa edo ikaskuntza hobe garatzen ari denean dela. Ondorioz, askotan irakasleek 

beldur diete adierazpen ariketei pentsatuz gelaren ordena galtzen dela. Normala da 

hasieran haurrak zirraratzea eta iskanbila gehiago sortzea. Gainera, askotan ere 

irakasleak dira praktika hauetan berriak direnak eta logikoki ziurtasun eza, beldurrak 

eta zalantzak sor daitezke. Egoera berri honi aurre egiteko formarik egokiena 

ikasleekin batera taldean egitea da, modu progresiboan eta arreta handiz. Hasi daiteke 
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ariketa labur eta kontrolatuagoekin praktika konplexu eta irekiagoetara pasa aurretik 

(Moore & Nussbaum, 2013: 44-46). 

Gela batean parte hartze sozialeko estruktura ezberdinak eman ahal dira. Izan daiteke 

irakasleak ikasle taldeari hitz egitea hitz-txanda luzeak hartuz eta ikasleen parte-

hartzea eskatu gabe, edo, beste muturrean, izan daiteke ikasleek jarduerak 

interpretatzea, elkarrekintza autogestionatuak sortzea… eta irakasleak soilik hura 

gidatzea hitzaren parte gehiena ikasleen esku utziz. Ikusi daitekeenez, guztiz 

kontrakoak diren egoerak dira, mutur batean eta bestean kokatzen diren egoerak, 

alegia. Horregatik, argi utzi behar da bi mutur horien artean egoera gehiago daudela. 

Horietako bat HEI sekuentzia da (irakaslearen hasiera/ ikasleen erreakzioa/ 

irakaslearen iruzkina). Horretan, irakasleak elkarrekintzari hasiera emango dio gaiari 

sarrera emanez. Ondoren, ikasleei utziko die gaia interpretatzen, erreakzio ezberdinak 

izaten, komunikazioa aurrera eramaten… eta azkenik, ondorio moduan, irakasleak hitz 

egindako guztiaren inguruko iruzkina egingo du. 

Elkarrekintzaren analisiak ikaslea ze punturaino haren ikasketaren aktorea, egilea ala 

jabea kontsidera daitekeen edo, aldiz, soilik edukien hartzaile hutsa den antzematea 

ahalbidetzen du. Seedhousek (Moore & Nussbaum, 2013) ikertu zuen irakasleak 

bideratzen dituen jarduera motak eta parte hartzeko antolaketak zein erlazio zuzena 

duten ikasleen ikaskuntza aukerari dagokionez (gehiago ala gutxiago ikasi). Ikerketa 

horretan ikusi ahal izan zen nola ikasleen parte-hartzeak eta gelako ahozko 

elkarrekintza egoki batek ikaskuntza maila areagotzen duen. 

Ildo beretik, ikuspegi batzuen arabera, ikaskuntza ez da soilik ikasleen buruan egon 

beharreko eduki eta prozeduren barneratzea, baizik eta gelak bezalako 

komunitateetan parte hartzeko aukeren areagotze prozesu bat. Honen arabera, 

ikaskuntza ez da “produktuen” bidez neurtuko (azterketak, jarduerak… ) testuinguru 

zehatzetan ikasle batek parte hartzeko moduan ematen dituen aldaketen behaketaren 

bidez baizik. 

Elkarrekintza egokia lortzeko Walsh adituak (Moore & Nussbaum, 2013) irakasleak 

kontuan hartu beharreko hainbat ideia azpimarratu zituen: 

 Elkarrekintza espazioa maximizatu. 
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 Ikasleen parte hartzea bultzatu. 

 Hitz egiteko modu argi eta egokia erabili elkarrekintza mantendu ahal izateko. 

 Sortzen ari den elkarrekintzaren gainean kontzientzia hartu (Moore & 

Nussbaum, 2013). 

Elkarrekintzan hainbat elementuk hartzen dute parte. Batetik, egileak ditugu, gelako 

elkarrekintzan parte hartzen duten horiek egileak izango dira. Izan daiteke irakasle eta 

ikasleen taldea, ikasleen talde txikia, bikoteka… Garrantzitsua da irakaskuntza ekintza 

kolektibo bezala hartzea. Jarduera kolektiboa behar bezala ulertuko da baldin eta 

egileen arteko harremana, elkarren arteko eraginak etb kontuan hartzen badira. 

Elkarrekintzaren beste elementu bat ikasle bakoitza subjektu bakarra eta berezia 

bezala hartzea da. Taldea kolektibo moduan hartzeak eta horien jarduna kontuan 

izateak ez dio ikasle bakoitzaren egoerari garrantzia kendu behar. Kokapenak ere 

inportantzia du, bakoitzaren kokapenak parte hartzeko egokia dela bermatu behar du. 

Hortaz, espazioa ongi antolatu beharko dugu guztien parte-hartzea aurrera eramateko. 

Denbora neurtzea gomendagarria da, jarduera guztiek denbora dimentsio batean 

sortzen baitira. Ariketa bat egiteko, azalpena emateko… denbora behar da, baina 

kontuan izanda ikasleek ere denbora mugak dituztela, gorputz premiak, nekea, arreta 

mugak… Hau da, gaiaren denboraren eta ikasleen denboraren mugen artean oreka bat 

mantendu behar da jarduerak prestatzerako orduan (Plazaola, 2010: 43-46). 

Askotan eskolaren kulturak ikasleek erantzun motzak ematea (bai, ez, ongi, zazpi…) eta 

parte-hartze eza izatea eragiten du. Gelako elkarrekintza aldatzea eta ikasleak 

jakintzaren kudeatzaile eta ikasketa prozesuko protagonista izatea lortu behar dugu. 

Elkarrekintza ireki behar da eta horren bidez jakintza bera garatu, izan ere hitz egiten 

hitz eginez ikasten da. Beraz, ikasleei aukera hori eman behar diegu (Sainz, 2010: 13-

14). 

Irakasle eta ikasleen artean ematen den elkarrekintzak ez du beti etekin bera, 

elkarrekintza guztiak ez dira mota berekoak ezta xede berdinarekin egiten eta. Batzuk, 

curriculumaren helburuetara mugatzen dira soilik eta beste batzuk, helburu horietatik 

kanpo ateratzen dira. Hau da, naturaltasun osoz bat batean gertatzen diren 

elkarrizketak izango dira eta helburu didaktikorik ez dutenak. Diego Egizabal 

Ollokiegiren (2010) arabera helburu didaktikoak xede duten elkarrekintzetan, bi mota 
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bereiz daitezke. Alde batetik, ikaskuntza objektu bezala eraikitzeko xede dutenak eta 

bestetik, gela kudeatzera bideraturik daudenak. Lehenengoari dagokionez, Tharpek eta 

honen taldeak (Egizabal, 2010) irakaskuntza dialogikoa deitu zioten. Irakaskuntza 

dialogikoaren bidez, bakoitza bere esperientzia eta aurre ezagutzetatik abiatzen da. 

Elkarrekintzaren bidez irakasle eta ikasleen arteko esperientziak eta ezagutzak 

komunean jartzen dira eta ezagutza horiek, eztabaidatu, alderatu, adostu… egiten dira. 

Hala ere, irakasleak izango du autoritate intelektuala elkarrekintza orotan. 

Irakasleak galderen bitartez ikasleen aurre ezagutzak aktibatu eta ezagutza berriak 

eraikitzeko bidea erraztu behar du, nolabait elkarrizketa gidatzeko ardura du. Gidatze 

hori adibidez, galderen bitartez edo ahozko elkarrekintzaren bidez egin ahal da, ikasle 

eta irakasleen arteko ezagutzak trukatu eta ezagutza berriak eraikiz (Egizabal, 2010: 

53). 

1.6.4. Ahozkoa hezkuntzan: ahuleziak eta alternatibak 

Ahozko hizkuntza irakastea eta garatzea noren ardura ote den zalantzan dago. Ardura 

hau hizkuntza irakasleen esku uzteko joera dago, beti utzi da haien esku eta horrek 

zailtasunak baino ez ditu ekarri (Plazaola, 2010). Nire ustez, irakasle guztiek ahozko 

hizkuntza sustatzeko eta lantzeko ardura izan behar dute. Arlo guztietan 

elkarrekintzaren bidez bai ahozkotasuna bai arloaren edukiak ikasi ahal baitira modu 

esanguratsuago batean. 

Hizkuntzaren ikaskuntza irakasle guztiak barne hartzen dituen gaia da. Eskola bateko 

irakasle guztiek, bere irakasgaia zein den kontutan izan gabe, konpetentzia linguistiko 

eta komunikatibo zabala eduki behar dute arau estandar-orokorra menperatu ahal 

izateko. Gainera, hizkuntzaren erabileran irakasleak jakin behar du ikasleentzat 

erreferentzia puntu bat dela eta saiatu behar da arauaren esparruan ahalik eta 

hoberen espresatzen. Irakasleak haien ahoskatze eta artikulazio argiaren bidez Haur 

Hezkuntzako ikasleen hizkuntza ereduak dira. Baita Lehen Hezkuntzakoek ere 

ikasleekin mantentzen dituzten elkarrizketa espontaneoen bitartez erakutsiz 

espresatzeko modu ezberdinak badirela. Irakasleek ere haien hizkuntza aberastu behar 

dute eta formakuntza jarraia mantendu (Cassany et al., 1994: 25-27). 
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Proiektuan azaldu dudan bezala, gabezi ugari daude ahozko hizkuntzaren ikas-

irakaskuntzari dagokionez. Badira irakaskuntzaren kalitatearen eta ahulezien arrazoi 

bezala hartzen diren lau faktore. Lehenik eta behin, curriculumaren barneko 

irakaskuntzaren antolaketari erreparatu behar diogu. Honetan, hainbat elementu 

garrantzi handikoak dira, bereziki bigarren hizkuntza bat ikastean. Elementu horietako 

bat denbora izango litzateke irakasgai bakoitzari ematen zaion denbora axola handikoa 

baita. Izan ere, arlo bati geroz eta ordu gehiago eskaini, orduan eta lorpen handiagoak 

izango dira. Egun, ahozkotasunari eskainitako denbora urria dela konprobatu ahal izan 

dugu eta eskaintzekotan soilik hizkuntzari lotutako irakasgaietan egiten dela. Bestetik, 

bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan inportantea den beste elementua hasierako adina 

da. Geroz eta goizago hasi hizkuntzaren ikaskuntza orduan eta hobe. Beti esan da 

haurra zarenean erraztasun eta gaitasun handiagoa duzula hizkuntza berriak ikasteko 

eta heltzen zaren heinean, gaitasun hori murriztuz doala. Denboraren haritik, 

irakasleek elementu garrantzitsutzat hartzen dute eguneko ordua zein den, goiza 

emankorragoa delako. Nire aburuz, goizean haurrek energia mailarik gorenena dute 

eta horrek errazten du hizkuntzak ikasteko prestasun handiagoa izatea. Arratsaldean, 

aldiz, nekea nabariagoa da eta motibazioa ere jaisten da. Horregatik, nire irudikoz 

ikasgai “teorikoagoak” goizerako uztea eta ludikoagoak direnak (soinketa, plastika, 

musika…) arratsalderako uztea egokiena da. Ikasle kopuruak ere zer esana du. 

Hizkuntzen kasuan talde txikiak izatea egokiagoa da.  

Bigarrengo faktorea, metodo eta baliabide pedagogikoei dagokie, horiek baitira 

hizkuntzen irakaskuntzan kalitatea lortzeko ezinbesteko faktoreak. Azkenik, hirugarren 

faktorea irakaslea bera da. Irakaslearen hizkuntza mailak, ezagutzak, esperientziak, 

sormenak… irakaskuntzaren kalitatean eragina dute (Plazaola, 2010: 42-43). 

Ahozko hizkuntzaren egoera kaxkarrari laguntzeko beste alternatiba bat irakasleek 

erabil dezaketen estrategia diskurtsiboa da. Coll eta Onrubia bikoteak (Egizabal, 2010) 

horren inguruan hausnartu zuten eta estrategia diskurtsibo horien sailkapena egin 

zuten: 

1. Aurreko ezagutzak arakatu eta aktibatu: estrategia ezberdinak daude hau 

lortzeko. Horietako bat erreferentziazko esparru soziala markatzea da. 

Ikasleentzat ezaguna den esparru soziala, hots. Denentzako ezaguna den 
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esparru soziala denen arten identifikatu ondoren, ezagutza berrietara abiatu 

ahalko dira. 

2. Ikasleei informazioa eskatzea: irakasleak ikasleei informazioa eskatuko die 

zuzenean. Modu ezberdinak daude informazioa eskatzeko. Alde batetik, 

metaenuntziatua erabili daiteke non hasieran hurrengo saioetan zer egingo den 

azaltzen den. Horretarako irakasleak galdetzen du eta ikasle batek zer egingo 

duten azaltzen du.  

       Horrez gain, irakasleak ikasleen ekarpenak bere diskurtsoan ere txertatu ahal 

ditu. Hau da, ikasleen ekarpenak irakasleak gidatuko ditu bere diskurtsoan 

txertatzeko.  

Irakasleen eta ikasleen arteko elkarrizketa ikaskuntza prozesuan laguntzen duen 

funtsezko baliabide didaktikoa da. Elkarrekintzaren bidez ikaskuntza egokia lortu 

daiteke eta irakaslearen diskurtsoaren bidez estrategia didaktiko ugari gida daitezke. 

Gainera, ikasleak ikasgelan elkarrizketaz baliatu behar dira eta hitz egin, baina ez 

edozein modutan. Serra-k (Egizabal, 2010: 59) zioen bezala: “No es lo mismo hablar en 

clase de mates que hablar de mates en clase” (Egizabal, 2010: 55-58). 

1.7. Sekuentzia didaktikoa ahozkoa lantzeko tresna didaktikoa bezala 

Ahozkotasuna ez da bat-batekoa, landu eta oso ondo programatu behar da. Dolz eta 

Schneuwly (Sainz, 2010) adituen arabera sekuentzia didaktikoa ikasleen ahozko 

hizkuntza garatzeko (bai komunikazioan bai gogoetan) tresna didaktiko egokia da. 

Hitza egunero erabiltzen da eskolan, baina ez da gogoetaren xede bezala hartzen. 

Matilde Sainzek (2010) sekuentzia didaktikoa hizkuntza jarduera (azalpena, 

jendaurreko debatea…) baten inguruan sistematikoki antolatutako eskola aldien 

multzoa bezala definitzen zuen. SD guztiek abiapuntutzat ikasleen hitza hartzen dute. 

Ikaslea landu beharreko arazoen aurrean kokatuko da eta konplexuenetik abiatuko da 

sinpleenera joateko eta berriz konplexura bueltatzeko. Modu honetan, hasierako 

ekoizpenetan ikasleen beharrak eta hobetu beharreko alderdiak zeintzuk diren erraz 

antzeman ahalko dira. SD-ak ikasleen beharretara egokitzeko malgua behar du izan. 

Honen azkeneko ekoizpenean biltzen dira garatutako ezagutza guztiak eta argi eta 

garbi ikusten da ikaskuntzak eta hobekuntzak zeintzuk izan diren (Sainz, 2010). 
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SD-az gain, eredu didaktikoa ere generoak lantzeko baliabidetzat erabiltzen da. Eredu 

didaktikoa jakintza teorikoetatik datozen datuetan oinarritzen da eta genero bateko 

zein eduki ikaste eta irakaste prozesurako baliagarriak diren zehazten du. Sekuentzia 

didaktikoa horren gauzatzea da.  

Testu-generoak praktikara eramateko edo lantzeko erabiltzen den metodorik 

ezagunena, sekuentzia didaktikoa da. Alde batetik, SD-ak ikasleek generoen inguruan 

dituzten aurre ezagutzak ebaluatzea eta kontuan hartzea ahalbidetzen duelako eta 

bestetik, prozesuaren eta azken emaitzaren ebaluazioa errazten duelako, besteak 

beste. 

Honelako prozesua da sekuentzia didaktikoarena: 

1. Ikasleek azkeneko helburua zein den argi izan behar dute. Hasieratik ikasleek 

jakin behar dute egitekoa zein izango den.  

2. Ikasleak ekoizten duen lehenengo testua kontuan hartuko da haren gaitasun 

eta beharretara egokitzeko. Hortaz, ikaskuntza ikasle bakoitzari egokituko da.  

3. Jarduerak prestatuko dira eta horietan ikasle bakoitzaren gaitasunak eta 

beharrak presente izango dira. Bakoitzari beharrezko baliabideak eskainiko 

zaizkie egokia den testua ekoitz dezaten.  

4. Jarduerak egin ondoren, ikasleak azken testua ekoiztuko du. Azken 

ebaluaziorako datua izango da irakaslearentzat eta ikaslearentzat.  

5. Prozesu osoan zehar ikasleek eta irakasleek kontrol zerrenda osatuko dute. 

Bertan, ikasitakoa jasoko da eta ikasleak azkeneko testua ekoizteko eta bere 

burua auto-erregulatzeko lagungarri izango da (Ozaeta & Garro, 2010). 

2.  TEORIATIK PRAKTIKARA 

2.1. Sarrera 

2.1.1. Herria, ikastetxea eta ikastaldea 

Proiektu didaktiko hau Tafallako Garcés de los Fayos ikastolan jarri da martxan. 

Eskualde osoan dagoen D ereduko ikastola bakarra denez ondoko hamabost herrietako 

haurrak etortzen dira eta guztira 400 bat ikasle dira. “Ni kazetari” sekuentzia 8-9 urteko 
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haurrentzat edo Lehen Hezkuntzako bigarren zikloko 3. B mailako hamabost ikasleentzat 

bideraturik dago.  

Sekuentzia didaktiko laburra da praktiken denbora mugatua izan delako. Soilik lau 

klase orduetan egiteko prestaturik dago. Hala ere, kazetaritza testu motaren oinarrizko 

helburuak barnera ditzaten saiatu naiz.  

2.1.2. Ikasleen hiztun tipologia 

Tafalla eremu erdalduna denez, euskararen lekua eguneroko bizitzan txikia da. 

Horregatik, garrantzi nabarmena du ahozko komunikazioa lantzeak eta sustatzeak. 

Onodorioz, ezin hobea suertatu zait Gradu Bukaerako Lanaren gaia Tafallako ikastolan 

garatzea. 

Ikasleen % 85-90ek, gutxi gorabehera, ama hizkuntza gaztelania dute eta kasu 

gehienetan euskaraz ikastola orduetan soilik aritzen dira. Etxean, eskolaz kanpoko 

jardueretan eta lagunen artean edo kalean gaztelaniara jo ohi dute. Egoera honen 

ondorioz, ikasleek aberastasun falta dute euskararen ahozkotasunari dagokionez. 

Gainera, ikastolan lantzen den hizkuntza alderdia gehienbat idatzia da. Beste hainbat 

eskolatan bezala, euskararen zuzentasunean jartzen da indarra eta ahozkotasunari 

denbora laburra eskaintzen zaio.  

2.1.3. Jorratuko den ahozko testu-generoa: kazetaritza-testua 

Ahozkoa lantzeko testu genero zehatz bat aukeratu dut: azalpen testua. Horren barne, 

zehazki, kazetaritza testua hautatu dut. Hasieran, modu orokor batean, kazetaritza 

landu dugu, baina aurrera joan ahala, albistean sakondu dugu. 

Hurrengo lerroetan kazetaritza eta albistearen informaziorik nagusiena azalduko dut. 

Horretarako, Sevillako Unibertsitateko Pastora Moreno Espinosa irakasleak Ámbito 

aldizkariko bosgarren alean egindako ikerketan oinarrituko naiz. 

Kazetaritza testuen helburua informatzea eta errealitate soziala interpretatzea da. 

Nahiz eta orokorrean prentsa idatzia erabiltzen den, ahozkoak ere leku garrantzitsua 

du, irratian eta telebistan horren inportantzia antzeman ahal dugu.  
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Kazetaritzak funtzio ezberdinak dituzten azpi-generoak ditu eta bakoitza gizartearen 

behar bati erantzuteko sortu da. Kazetaritzaren diskurtsogintzaren arabera, bi mota 

bereizi ahal dira: 

 Genero berriemaileak: gertaerak aditzera ematen dituztenak narrazioa, 

deskribapena eta azalpena erabiliz. Gaurkotasuna duen eta interesgarria den 

gertaerari buruzko informazioa modu zehatz, argi eta laburrean ematean datza. 

Autorearen arabera generoen edo testu moten kantitatea aldatzen da. Pastora 

Moreno Espinosak (2000) genero berriemailearen barne albistea, elkarrizketa, 

kronika eta erreportajea ezberdintzen ditu.  

- Albistea: gaurkotasuna duen eta interesgarria den gertaerari buruzko 

informazioa modu zehatz, argi, objektiboan eta laburrean ematean 

datza. 

- Elkarrizketa: kazetaria pertsonai publiko batekin kontaktuan jartzen da 

arrazoi ezberdinengatik hari elkarrizketa bat egiteko. Beraz, beste 

pertsona batek informazioa ematen du (elkarrizketatuak). 

- Kronika: genero hau literatura klasikotik dator. Kronika kazetaritzaren 

zereginetan sartu da, baina soilik herrialde latindarretan. Izan ere, 

kazetariak gertaera kontatzeaz gain, baloratzen du. 

- Erreportajea: narrazioa eta deskribapena konbinatzen dira. Egileak 

ikuspegi hurbil batetik kontatzen du gertatutakoa eta objektibotasuna 

mantentzen den arren, gaiaren trataeran askatasun gehiago izaten du. 

 Iritzizko generoak: argudiatzea erabiliz ideiak aditzera ematen dituzte genero 

honetan. Aurrekoa baino askatasun gehiago du testua antolatzeko. 

Gaurkotasuneko testuak sortzen dira, baina idazlearen ikuspuntua eta 

interpretazioa kontuan hartuz. Beraz, genero honek elementu nagusitzat ideiak 

ditu. Genero honen barne editoriala, artikulua, zutabea eta kazetaritza-kritika 

aurki daiteke. 

Aurretik aipatu bezala, proiektu honen azkeneko ekoizpena albistera bideraturik 

egongo da. Horregatik, hurrengo lerroetan albistearen ezaugarriak azalduko ditut. 
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Miguel Urabayenek Estructura de la información periodística liburuan dioen bezala 

albistearen helburua informatzea da, irakurlearen gaurkotasunaren ezagutza nahia 

asetzea (Urabayen, 1988). 

Gertatu berri den edo gertatzear dagoena guztia eta kazetariaren ustez, ondorio 

sozialak izango dituena da. Emili Dovifaten (Moreno Espinosa, 2000) ustez, albistearen 

ezaugarriak hurrengoak dira: 

 Berritasuna: gertatu eta transmititu berria. 

 Interesa: irakurlearentzat balorea duena eta erabilgarria dena. 

 Hirugarren pertsona batengatik transmititua. 

Miguel Urabayenenek (1988) albisteak izan behar dituen ezaugarriak ere bildu zituen: 

 Objektiboa: emandako informazioak ez du iritzi pertsonalik agertu behar. 

Ezberdindu behar da kontaketaren eta kontaketari buruzko iritziaren artean. 

 Berritasuna: oraingo momentuarekin lotutako gertaera izan behar da. Berriak 

ez diren datuak ez dira kazetaritzaren intereserako baliogarriak, historiaren 

esparruan kokatzen dira. 

 Argitasuna: prentsa ez dago irakurle talde zehatz batera bideraturik. 

Horregatik, irakurle talde zabal batentzat argia eta ulergarria izateko, 

hizkuntzaren erabilera zaila edo teknizismoak ekiditen dira eta estilo neutral 

bat erabiltzen da. 

 Aldizkakotasuna: modu erregularrean, egunero ale berriak agertzen dira, ez, 

aldiz, liburua bezala. 

 Bitxitasuna: irakurlearen kuriositatea pizten du. 

Albisteak beti bost galderari erantzungo die: nor, zer, non, noiz eta zergatik. Beraz, 

albiste bat sortzean beti bost galdera horiek erantzun behar ditu informazio guztia 

emateko. Zer galderaren erantzuna gertaerari egiten dio erreferentzia. Nor galderak 

gertaeraren subjektua nor izan den azaltzen du. Gainerako galderak albistea osatzen 

dute eta xehetasunak zehazten dituzte. 

Albistearen egitura kazetariaren espazio eta denbora mugen arabera aldatzen da, 

baina orokorrean, piramide alderantzikatua izenekoa da. Sarreran, lehenbiziko 

lerroetan, gertaeraren informazio garrantzitsuena laburtzen da. Modu honetan, 
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irakurleak soilik hura irakurtzearekin jakingo du zer gertatu den. Ondoren, gertaera 

garatzen da eta bigarren mailako datuak azaltzen dira (Moreno Espinosa, 2000: 169-

179). 

2.2. Sekuentzia didaktikoaren garapena 

2.2.1. Helburuak 

1. Kazetaritzako genero berriemailea eta iritzizko  generoa ezberdindu. 

2. Albistearen objektibotasuna, berritasuna, bitxitasuna eta interesa ezaugarriak 

barneratzea eta haien ekoizpenetan praktikan jartzea aditzondo egokiak 

erabiliz (atzo, gaur, bart…) eta iritzia adierazten duten adierazpenak erabili 

gabe.  

3. Albisteari dagozkio bost galdegaiak (nor, zer, noiz, non eta zergatik) erantzutea 

albistea egitean absolutiboa eta ergatiboa ezberdinduz (nor, zer) eta –(e)an 

(noiz eta non) eta bait- (zergatik), elementu morfosintaktikoak erabiliz. 

4. Gertaera ezberdinak denboran kokatzea sarrera gisa esango dugu, alde 

batetik… bestetik, esate baterako eta aurreko guztia laburbilduz testu 

antolatzaileak erabiliz. 

5. Albiste labur bat sortzeko eta ahoz kontatzeko gai izatea. 

2.2.2. Metodologia 

Sekuentzia didaktiko honen prestaketan haurren garapen maila kontutan hartu da eta 

hau oinarritzat izan dut. Haurren aurre-ezagutzetatik abiatu naiz haien ezagutzak 

eraikiz joan dezaten eta loturak ezar ditzaten ezagutzen dutenaren eta jasotzen 

dituzten kontzeptu berrien artean. Beraz, lehendabiziko eta bigarrengo jarduerak 

aurrezagutzak aktibatzeko izan dira. Lehenengo jarduera, ikasle bakoitzaren maila, 

gaitasunak, zailtasunak eta abar identifikatzeko balio izan zait. Haien lehenengo 

ekoizpena grabatu eta kontuan hartu da ikaskuntza ikasle bakoitzaren beharretara 

egokitzeko. 

Bigarren jardueran erabili dudan estrategia diskurtsiboa aurreko ezagutzak 

aktibatzearekin loturik dago. Horretarako, ikasleentzat ezaguna den esparru soziala 

aurkeztu zaie eta denek identifikatu ondoren, abiapuntu bezala hartu da ezagutza 
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berriak eraikitzeko. Honen ildotik, elkarrekintza erabili da ikaskuntza garatzeko eta 

horretarako irakaskuntza dialogiakoa erabili dut. Honen bidez, ikasle bakoitzak bere 

aurre-ezagutzetatik abiatu da eta ondoren, taldean ezagutza horiek eztabaidatu, 

adostu… dira ezagutza berriak eraikitzeko. Haien esperientzietatik eratorritako ekarpen 

guztiak nire azkeneko diskurtsoan txertatu ditut informazio berria emateko. 

Hasieratik azaldu zaie zer egingo den, zertarako eta azkeneko ekoizpena zein izango 

den. Haurrek une oro jakin behar dute egiten ari direna zertarako egiten ari diren. 

Horrela, motibazioa maila altuagoa izan da eta ikasitako guztiari arrazoi bat aurkitu 

diote. Gainera, estrategia diskurtsibotzat metaenuntziatua erabili dut. Saio 

bakoitzarenen hasieran zer egingo den azaldu diet eta ondoren, haiei zuzenean 

informazioa eskatu diet. Hau da, haiek azaltzen zidaten egin beharrekoa. Horrela, 

elkarrekintzari bide eman diot eta aldi berean konprobatu ahal izan dut argi zutela egin 

beharrekoa. 

Irakasle bezala, proiektu hau aurrera eramaterakoan eskaini dudan hizkuntza eredua, 

haien hizkuntza mailara egokitua egon da eta egokitasuna izan da ardatzat hartu 

dudana, zuzentasunari eta jatortasunari hainbesteko garrantzia eman barik. Aurretik 

esan bezala, Tafalla eremu erdalduna da eta ikasle gehiengoen ama hizkuntza 

gaztelania da. Hortaz, euskarari dagokion hizkuntza maila baxua denez, erabili dudan 

hizkuntza eredua ikastola osoan eskaintzen dena izan da. Euskara batuari lotutako 

eredua, alegia. 

Orokorrean motibazioa baxuko taldea da eta klaseko ikasgaitik deskonektatzeko 

erraztasun handia duena. Hau da, informazio gehiegi ematen bazaie eta dena 

irakasleak egina ematen badie, arreta eta interesa galtzen dute. Horregatik, gehiengoa 

ikusmenaren bidez lantzen saiatu naiz eta baita modu ludiko eta parte hartzaile batean 

ere. Esate baterako, kolorezko paperak erabili ditut (ikusi 2. Irudia) albisteari dagozkion 

bost galdegaiak eta testu antolatzaileak erakusteko. Horrela, haien arreta harrapatzea 

eta bost galdegai horiek hobe barneratzea lortu dut. Testu antolatzaileekin gauza bera 

egin dut. Uste dut zuri beltzeko fotokopia batean testu antolatzaileen taula eman 

ordez, entretenigarriago eta motibagarriagoa dela kolorezko paperen bitartez testu-

antolatzaile ezberdinak ikustea.  
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2. Irudia 

Horrez gain, azkeneko jarduera ludikoagoa egiteko eta berriz ere haien arreta 

harrapatzeko, joko baten moduan planteatu dut. Horretarako, ikasleak hirunaka jarri 

ondoren, talde bakoitzak nik prestatutako kutxa batetik paper bat hartu du. Paper 

bakoitzean albiste baten izenburua edo gaia zegoen eta gai horrekin azkeneko albistea 

egin dute. Grabazio egunean mozorrotu dira eta gela apaindu dute sekuentziaren 

azkeneko emaitza haiena sentitzeko. Ez soilik irakasleak egindako zerbait, baizik eta 

ikasleak planteatutako eta garatutako sekuentzia izateko asmoz. 

Hizkuntzaren lau gaitasunei dagokienez, lauak modu batez edo bestez lantzen saiatu 

naiz, baina beti mintzamena kontuan hartuz eta ekoizpenak horretara bideratu nahian. 

Hortaz, zenbait jardueretan albisteak irakurtzea, idaztea… eskatu zaien arren, beti 

buruan izan dut ahozkotasuna lantzeko sekuentzia didaktikoa dela eta guztia horren 

garapenera bideratzen ahalegindu naiz. Horretarako, gelako ekoizpenak elkarrekintzan 

oinarritu ditut. Hau da, ez dut ahozkotasunaren lanketa mugatu ikasleari hitz egiteko 

baimena ematera edo soilik nik informazio guztia eman eta haiek hartzera. 

Elkarrekintzaren bidez ikasleen jarrera aktiboa izan da eta haien ikaskuntza aholkuak, 

jarraibideak, zuzenketak… emanez gidatu dut.  

 HEI (irakaslearen hasiera/ ikasleen erreakzioa/ irakaslearen iruzkina) (Moore & 

Nussbaum, 2013) sekuentzia erabili dut elkarrekintza bideratzeko. Nik elkarrekintzari 

hasiera eman diot gaiari, jarduerari edo dena delakoari sarrera emanez. Ondoren, 
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ikasleei pasatu diet hitza gaia interpretatzeko, erreakzio ezberdinak izateko, 

komunikazioa aurrera eramateko eta abar. Batzuetan, haien ideiak urriak ziren 

kasuetan, haien elkarrekintza sustatzeko eta gidatzeko galdera irekiak erabili ditut. Hau 

da, bai, ez, asko, hamalau… bezalako erantzun itxiak eta motzak ekiditeko galderak. 

Azkenik, ondorio moduan, berriz nik hitza hartu dut eta haiek emandako ideia guztiak 

abiapuntutzat hartuz, ondorioa eta informazio berria eman diet. Gainera, Moorek eta 

Nussbaumek (2013) proposaturiko ideiak kontuan hartu ditut. Hala nola, parte hartzea 

bultzatzea eta hitz egiteko modu argi eta egokia erabiltzea elkarrekintza mantendu 

ahal izateko. Azkeneko hau aurretik aipatutako hizkuntza ereduaren bidez lortu dut. 

 Parte hartzaile kantitatearen araberako sailkapena berriz burura ekarriz (banakakoa, 

binakakoa eta taldekoa), esan beharra dut taldekoa dela gehien erabili dudana. Egia da 

batzuetan banakakoa ere erabili dudala, baina soilik beharrezkoak ziren kasuetan. 

Esate baterako, ikasleek ez zekiten zerbait azaltzeko edo gaiari buruzko informazio 

berria emateko. 

Ikasle bakoitza bakarra eta berezia bezala hartu dut. Hau da, ikasle bakoitzaren egoera, 

maila… kontuan hartu dut bakoitzarentzako erantzuna egokitzeko asmoz. Kasu bat 

aipatzeko, klasean oso lotsatia den ikaslea badago eta badakit guztion aurrean hitz 

egitea gehiago kostatzen zaiola. Beraz, beste motatako bideak aukeratu ditut 

(bikoteka, talde txikietan…) ikasle horren mintzamen garapena ez oztopatzeko. 

Gelaren antolaketari dagokionez, ez dut ezer aldatu. Izan ere, mahaiak “u” forman 

jarrita daude eta antolaketa egokia iruditzen zait denon parte-hartzea berdina izateko. 

Denboraren aldetik, dena jarraitua ez egiten saiatu naiz. Sekuentzia honetan, 

denboraren eta ikasleen denbora mugen (nekea, arreta mugak…) arteko oreka 

mantendu dut ariketak lau egun ezberdinetan zehar banatuz. Horrela, gaia astunegia 

ez izatea eta haria nahiz motibazioa erraz mantentzea ahalbidetu dut. Arrazoi 

berdinagatik, ariketa guztiak goizez egin ditugu. Goizez haien energia maila handiagoa 

baita eta arreta hobe mantentzen baitute. 

Ikasle bakoitzak kontrol zerrenda bat egin du non ikasitako guztia jaso duen eta haien 

burua ebaluatzeko balio zaie. Bertan, ikasitako edukiak modu laburrean jarri dituzte 

eta ondoan bakoitza ulertu duten ala ez.  
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Azkenik, aipatzea jardueretan erabilitako testuak errealak direla. Hau da, albiste 

errealak dira eta ez dituzte eskolan lantzeko eraldaketarik jasan. Modu honetan, 

hizkuntza bizia eta gaur egungoa erabiltzen dute. Egia da, gerta litekeela hizkuntza 

maila haurrena baino altuagoa izatea. Baina, hori aurreikusi dut eta gogoan izan dut 

testuak lantzean. Hiztegi arazoak izatekotan zenbait hitzen esanahia eman diet, 

lagundu diet testua hobe ulertzen eta abar. Testu errealak lantzea aukeratu dut 

ikuspegi komunikatibo batetik lehentasuna dutelako. Gainera, ikusi daitekeenez, testu 

osoak txertatu ditut eta ez, aldiz, testuen pasarteak, zatiak edo atalak. Hori dela eta, 

hizkuntza eta komunikazioa zentzuzkoa izatea ahalbidetu dut, testu bat soilik haren 

osotasunean zentzuzkoa delako. Ulermena errazteko asmoz, albisteen hasieran ni neu 

izan naiz horien testuingurua zehazteko arduraduna. Adibidez euskaratik eta euskaraz 

iritzizko artikulua irakurri aurretik euskara eta egunkarien inguruko testuingurua 

kokatu dut. 

2.2.3 Jarduerak 

1. Jarduera: lehenbiziko ekoizpenaren grabaketa 

a. Deskribapena: ahozkotasuna lantzeko ariketekin hasi aurretik, haien 

ahozko komunikazioa grabatuko dut bakoitzaren maila, zailtasunak, 

beharrak… zeintzuk diren jakiteko eta ondorengo ariketak 

bakoitzaren beharretara egokitu ahal izateko. Horretarako, gelara 

entzuteko berri bat eramango da, haiek oharrak hartuko dituzte eta 

ondoren, horri buruzko informazioa emango dute telebistako 

kazetariak izango balira bezala. 

b. Materiala: grabagailua eta beheko linkean agertzen den EITB web 

orrialdeko berria. 

http://www.eitb.com/eu/audioak/osoa/1386582/asier-eskibel-zezen-

plazako-jende-pilaketa-gertutik--euskadi-irratia/ 

c. Denbora: 20 minutu. 

2. Jarduera: gaia kokatu 

a. Deskribapena: hasteko, azalduko zaie hurrengo egunetan zer egingo 

den, helburua zein izango den eta baita azkeneko ekoizpena ere 

(kazetaritza saio bat grabatzea).  



49 

 

 
Rocío Esparza Sánchez 
 

       Kazetaritza testuingurua zehazten hasiko gara ideia zaparrada baten 

bidez. Horretarako,  telebistan agertzen diren berriei edo egunkarian 

agertzen diren testuei buruz zer dakiten edo horrekin zer 

erlazionatzen duten azaltzea eskatuko zaie. Gelara egunkari bat 

eramango dut haiek ikusteko eta aurrezagutzak aktibatzea 

errazteko. Haiek botatako ideia guztiak arbelean idatzi eta 

testuingurua kokatzeko abiapuntua izango dira. Hurrengo puntuak 

zehaztuko dira: 

- Kazetaritza zer da eta zein da horren helburua. 

- Genero berriemailea eta iritzizko generoen arteko bereizketa 

aipatu eta albistea lehenengoarekin lotu. 

      Kazetaritzari buruzko oinarrizko ideiak argi daudenean, bi genero 

ezberdinetako testuak emango zaizkie eta haiek taldean 

hausnartuko dute adostuz eta arrazoituz zein genero dagokion testu 

bakoitzari. Denon artean zuzenduko dugu bukaeran. Xedea 

testuingurua kokatzea eta bi genero horien bereizketa egitea da. 

b. Materiala: 1. eranskina eta hurrengo linkean agertzen den albistea 

eta iritzi artikulua:  

http://www.eitb.com/eu/albisteak/gizartea/osoa/2210420/villabon

a-istripua--pertsona-hil-da-n1-errepidean-istripuz/ (Albistea) 

http://www.karkara.com/blogak/hartuhitza/archive/2009/12/17/eu

skaratik-eta-euskaraz/?searchterm=euskaratik%20eta%20euskaraz 

(Iritzi artikulua) 

c. Denbora: 35 minutu. 

3. Jarduera: albistea 

a. Deskribapena: hemendik aurrera albistean zentratuko garenez, 

aurreko ariketan landutako genero berriemaileari jarraituz eta 

objektibotasunaren haritik, beste hiru ezaugarri nagusi landuko 

ditugu. Horretarako, albiste baten adibidea erakutsiko zaie eta 

horren ezaugarriak ahoz identifikatuko dira taldean. Albistearen 

amaieran hainbat galdera egongo dira hausnarketa gidatzeko. 

http://www.eitb.com/eu/albisteak/gizartea/osoa/2210420/villabona-istripua--pertsona-hil-da-n1-errepidean-istripuz/
http://www.eitb.com/eu/albisteak/gizartea/osoa/2210420/villabona-istripua--pertsona-hil-da-n1-errepidean-istripuz/
http://www.karkara.com/blogak/hartuhitza/archive/2009/12/17/euskaratik-eta-euskaraz/?searchterm=euskaratik%20eta%20euskaraz
http://www.karkara.com/blogak/hartuhitza/archive/2009/12/17/euskaratik-eta-euskaraz/?searchterm=euskaratik%20eta%20euskaraz
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Ariketa honen helburua albistearen ezaugarri nagusienak 

identifikatzea eta barneratzea izango da. 

b. Materiala: 2. eranskina eta hurrengo linkean agertzen den albistea 

http://www.eitb.com/eu/albisteak/gizartea/osoa/2209750/nafarroa

--irakasleek-ikasleei-mugikorrak-kendu-ahal-izango-dizkiete/ 

c. Denbora: 25 minutu. 

4. Jarduera: albistearen bost galdegaiak 

a. Deskribapena: albistearekin jarraitzeko, beti bost galdera erantzuten 

direla ikasiko da. Kolorezko paperen bidez erakutsiko zaie galdegaiak 

hobe barnera ditzaten. Praktikan jartzeko, albiste erreal bat emango 

zaie eta binaka bost galdegaiak identifikatu beharko dituzte. Beraz, 

xedea bost galdegai horiek zeintzuk diren ikastea eta albiste erreal 

batean identifikatzea izango da. 

b. Materiala: 3. eranskina eta web orri honetako berria: 

http://www.berria.info/albisteak/55014/glenn_closek_donostia_sar

ia_jaso_zuen.htm 

c. Denbora: 30 minutu. 

5. Jarduera: testu antolatzaileak 

a. Deskribapena: gertaerak denboran egoki txertatzeko sarrera gisa 

esango dugu, alde batetik… bestetik, esate baterako eta aurreko 

guztia laburbilduz testu antolatzaileak ikasiko dira. Lehenbizi, 

landuko diren testu antolatzaileen erabilera adibideen bitartez nola, 

noiz eta zertarako erabiltzen diren irakatsiko zaie. Ondoren, testu 

batean hutsuneak bete beharko dituzte testu antolatzaileak erabiliz. 

Azkenik, hirunaka entzun berri duten albiste batean pentsatu eta 

ariketa honetan ikastikoa kontuan hartuz labur ahoz kontatu 

beharko dute. Xede nagusia ikasitako testu antolatzaileak gertaerak 

ordenatzeko erabiltzea izango da. 

b. Materiala: 4. eranskina. 

c. Denbora: 30-35 minutu. 

 

 

http://www.berria.info/albisteak/55014/glenn_closek_donostia_saria_jaso_zuen.htm
http://www.berria.info/albisteak/55014/glenn_closek_donostia_saria_jaso_zuen.htm
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6. Jarduera: Kazetaritza ekitaldia 

a. Deskribapena: azkeneko jarduera bezala, aurretik landutako guztia 

biltzen duen saioa prestatuko dugu. Horretarako, eskatuko zaie 

hirunaka albiste bat sortzea horren ezaugarriak, erantzun beharreko 

bost galdegaiak eta testu antolatzaileak kontuan hartuz. Albistea 

idaztea eskatuko diet argi eta garbi ikusteko testua antolatzaileak 

erabili dituzten (gutxienez bi erabiltzea eskatuko diet), albistearen 

ezaugarriak kontuan hartu dituzten eta bost galdegaiak erantzun ote 

dituzten. Gainera, aurretik idaztea modu egokiena da ideiak garbi 

antolatzeko. Talde bakoitzari zuzenketak egin ondoren, gela 

apaintzea, mozorrotzea… utziko diet espazioa haiena sentitzeko. 

Azkenik, talde bakoitzaren azkeneko ekoizpena grabatuko dut. 

Jarduera honen helburua aurretik ikasitakoa aplikatuz albiste bat 

ahoz azaltzeko gai izatea izango da. 

b. Materiala: grabagailua. 

c. Denbora: saio bat. 

2.3. Ebaluazioa 

Lehenik eta behin ikasleen ebaluazioa egin da, zeinak hasieran proposatu diren 

helburuak benetan gauzatu diren edo ez egiaztatzeko balio digun. Ebaluazio honen 

helburua akatsak egon diren lekuetan hobekuntzak proposatzea da. Ikasleek egindako 

prozesu guztia ebaluatu da, ez azkeneko emaitzak bakarrik.  

Proposaturiko helburu bakoitza lantzeko jarduera bat dago. Jarduera horien emaitzen 

bidez ebaluatu da lortu nahi zena lortu den ala ez. Esate baterako, lehenengo helburua 

lortzeko bigarren jarduera prestatu da; bigarren helbururako hirugarren jarduera; 

hirugarren helbururako laugarren jarduera etb. Modu honetan, prozesu osoan zehar 

jarduera bakoitzean jasotzen den emaitzaren arabera ebaluatu ahal dut aurrerapena 

egon al den edo ez. Gainera, uneoro behatzen egon naiz haien jarrera, ekintzak… 

aldatzen diren ala ez. Gelako komunikazioan ikasle batek parte hartzeko moduan 

ematen dituen aldaketak kontuan hartu ditut ebaluatzerako orduan eta zenbait eduki 

barneratu izanari baino garrantzi gehiago eman diot. Hau da, ikasle batek 5 galdegaiak 
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erantzuten ez baditu ere, gelan parte hartzen, haren ahozko komunikazioa egoki 

kudeatzen… ikasi badu, nahikoa izango da. 

Jarduerez eta behaketaz gain, ebaluaziorako beste tresna bat erabili dut: grabagailua. 

Lehenbiziko eguneko grabazioak eta azkeneko egunekoak entzun ondoren, 

hobekuntzarik egon ahal den baloratu dut. Bertan argi eta garbi antzeman daiteke 

aurrera pausurik egon den ala ez albistea ahoz azaltzeari dagokionez. 

Azkenik irakasle bezala neure burua ebaluatu dut. Lehenengo pausua nire praktikaren 

inguruko hausnarketa egitea izan da. Horretan, indar-guneak eta ahulguneak 

identifikatu ditut eta etorkizuneko beste praktika batean akats berdinak ez egiteko 

baliogarria izango zait. Praktika osoan zehar hausnarketa presente egon da eta horren 

bidez praktika bideratu dut. Egunero, jarduera bakoitzaren amaieran horren inguruko 

gogoeta paper batean bildu dut eta gaizki egindakoari irtenbide bat proposatu diot. 

Beheko taulan biltzen da praktikaren inguruko gogoeta. 
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Ariketak Indar-guneak Ahulguneak  Nola hobetu 

1. Lehenbiziko 

ekoizpenaren 

grabaketa 

 Haien hasierako maila, 

zailtasunak, beharrak 

identifikatzeko aproposa izan 

da. 

 Entzundako grabazioaren 

hizkuntza maila (jasoa) 

haiena baino altuagoa izan 

da. 

 Entzun eta gero denon artean 

horri buruzko laburpena egin. 

2. Gaia kokatu  Denek parte hartu dute. 

 Haien esperientziekin eta 

aurrezagutzekin identifikatu 

dute. 

 Albiste erreala esku artean 

izateak aurre ezagutzak 

aktibatzen lagundu die. 

 Batzuetan eskua altxatzea 

ahaztu zaie eta txandak ez 

dituzte errespetatu. 

 Kosta egin zaie hitz egiten 

hastea eta nik informazio 

guztia ez ematera ohitzea. 

 Batzuetan albistearekin 

(argazkiak…) arreta galdu 

dute. 

 Sekuentzia didaktikoari hasiera 

eman aurretik ziurtatu 

komunikazio egoki bat 

mantentzeko estrategiak 

ezagutzen dituztela. 

 Elkarrekintza metodologia 

bezala gainerako irakasgaietan 

erabiltzea eta beste irakasleei 

horren  

Taula 3. 



54 

 

 
Ahozko testu generoen bidez ikasleen euskarazko ahozko adierazmena lantzeko proposamen didaktikoa 

 

  Elkarrekintzaren bidez bi 

generoak ezberdintzea 

errazago egin zaie (teoria 

moduan nik dena azaldu 

ordez). 

 Ariketa lantzeko ez dugu 

denborarik izan eta ahoz 

egin behar izan dugu. 

inguruko garrantziaz 

informatzea eta erabiltzera 

animatzea. 

 Albistea mahaitik pasa baina 

kontrolatuz mahai berean 

denbora gehiegi ez dela 

egoten. Ikasle batek horrekin 

arreta galtzen badu, 

hurrengoari pasatzea aginduko 

zaio. 

 SDaren prestaketan ariketak 

egiteko denbora malgua izatea, 

arazoak egon ahal direla  

aurreikusi eta ordutegia ondo 

finkatu. 

3. Albistea  Taldean lan egitea laguntzen 

die.  

 Ariketa honetan ez da 

denbora gehiegi eman eta 

ezaugarriak ez dituzte 

 SDaren prestaketan ariketak 

egiteko denbora malgua izatea, 

arazoak egon ahal direla  
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 behar bezala barneratu. aurreikusi eta ordutegia ondo 

finkatu. 

4. Albistearen bost 

galdegaiak 

 Kolorezko paperen bidez 

haien arreta harrapatu dut. 

 Modu bisualean hobe 

barneratu dute. 

 Ariketa aproposa izan da 

galdegaiak identifikatzeko. 

 Erabili beharreko elementu 

morfosintaktikoak ariketan 

agertzen ziren. 

 Ariketan ez da bait- atzizkia 

agertu eta azkeneko 

ekoizpenean horren 

erabilera zailagoa izan da. 

 Galdegai bakoitza erantzuteko 

erabili beharreko elementu 

morfosintaktikoen azalpena 

eman ariketa hasi aurretik. 

5. Testu 

antolatzaileak 

 Kolorezko paperek haien 

arreta harrapatu dute. 

 Modu bisualean errazago 

ulertu dute. 

 Adibideen bitartez ulertzea 

 Batzuetan ahots intonazio 

kaskarra erabiltzen zuten 

testu antolatzaileak 

esatean. Hala nola, esaldi 

aparte bat izango balitz 

bezala intonatu. 

 Ariketaren atal bat 

intonaziorako utzi. Bertan, 

irakasleak testu antolatzaile 

bakoitza intonazio argia eta 

egokiaren bidez esango du eta 

haiek berdin errepikatu 
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errazagoa izan da. beharko dute. 

6. Kazetaritza 

ekitaldia 

 Oso motibatuta egon dira. 

 Espazioa apaintzeak, 

mozorrotzeak, taldean haien 

saioa prestatzeak… SDa 

beraien ekoizpen moduan 

sentiaraztea ahalbidetu du.  

 Taldeko batzuk besteak 

baino gehiago edo 

gutxiago hitz egin dute. Ez 

da orekatua izan. 

 Talde bat grabatzean 

besteek isiltasuna ez dute 

mantendu. 

 

 Taldeka saioa prestatzen ari 

direnean konprobatu testuaren 

banaketa orekatua dela. 

 Grabaketen aurretik, taldea 

errespetatzeko zenbait balorez 

hitz egin: besteena entzun, 

isiltasuna mantendu… 
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2.4. Emaitzak 

Elkarrekintzaren aldetik, hizketan aritzea kosta egiten zitzaiela antzeman dut. Baliteke 

metodologia horretara ohituta ez egotea eta ondorioz, nola erantzun ez jakitea. Ideia 

gutxi ematen zituzten, txandak errespetatzeko arazoak zeuden… eta deigarriena egin 

zaidana, beti nik hitz egitearen edo nik ideiak ematearen zain zeudela izan da. Hori 

dela eta, jarduerak nik nahi nuena baino gehiago bideratu behar izan ditut. Nabaritzen 

da elkarrekintza erabilia ez den metodologia dela eta ikasleak irakasleak informazio 

guztia ematera ohituta daudela. 

Helburuei dagokienez, ez dira guztiak modu orekatuan landu eta, ondorioz, barneratu 

ere ez. Denbora urriarengatik, batzuei garrantzi gehiago eman diet eta modu 

sakonagoan landu ditut. Hirugarren (bost galdegaiak), laugarren (testu-antolatzaileak) 

eta bosgarren (albistea sortu) helburuetan besteetan baino indar gehiago jarri dut. 

Lehenengoa (generoak ezberdindu) eta bigarrena (albistearen ezaugarriak) modu 

teorikoago batean jorratu dira eta horien inguruko ariketak ez dira egin. 

Elkarrekintzaren bidez eta gelara eramandako Berria egunkariaren bitartez generoen 

bereizketa (iritzia eman ala ez) eta ezaugarriak (gaurkotasuna, objektibotasuna, 

bitxitasuna…) elaboratu dira. Beraz, atal hau gaizki barneratu izanaren arrazoia lanketa 

urria da. Ondoren, beste hiru helburuak sakonki lantzeko denbora gehiena eman da. 

Logikoki, azken hauetan hobekuntza nabariagoa izan da aurrekoetan baino. Hirugarren 

helburuari dagokionez, hobekien barneratu dutena izan da. Izan ere, azkeneko 

ekoizpenean guztiek bost galdegaiak errespetatu dituzte. Laugarrenaren aldetik, 

aipatzekoa da ariketan agertzen diren testu-antolatzaile guztiak erabili ordez, soilik 

hasteko, ordena azaltzeko eta bukatzeko balio dutenak ikasi direla. Nagusiki hasteko 

eta bukatzeko testu-antolatzaileak. Helburu honi dagokionez, hobekuntza ere 

antzeman dut, hasierako grabaketan testu-antolatzailerik erabili ez zutelako eta 

azkenekoan, aldiz, bai. Azkenik, bosgarren helburuan ere denbora gehiago eman den 

arren, talde batzuk ez dute helburua behar bezain beste barneratu eta zehazki hori 

lantzeko denbora gehiago behar dela iruditzen zait. Dena den, denbora laburra izanda 

ere orokorrean emaitzak positiboak izan dira. 
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Azkeneko jardueran ikasleak kazetariak izan direnez eta mozorroturik agertu direnez, 

gogoz hartu dute eta motibazio maila igo da. Izan ere, hasieratik azaldu diet zer egingo 

den eta zertarako edo azkeneko emaitza zein izango den. Horregatik, une oro jakin 

dute egiten ari zirena zergatik egiten ari ziren eta horrek motibaturik jarraitzeko bidea 

erraztu die. 

Hona hemen helburuak lortu diren ala ez neurtzeko erabili den taula. 

Taula 4. 

Helburuak Guztiek Gehiengoek Inork ez 

1. Kazetaritzako 

genero berriemailea 

era iritzizko  

generoa 

ezberdindu. 

 

 X  

2. Albistearen 

objektibotasuna, 

berritasuna, 

bitxitasuna eta 

interesa ezaugarriak 

barneratzea eta 

haien ekoizpenetan 

praktikan jartzea 

aditzondo egokiak 

erabiliz (atzo, gaur, 

bart…) eta iritzia 

adierazten duten 

adierazpenak erabili 

gabe. 

 X  
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3. Albisteari 

dagozkio bost 

galdegaiak (nor, zer, 

noiz, non eta 

zergatik) erantzutea 

albistea egitean 

absolutiboa eta 

ergatiboa 

ezberdinduz (nor, 

zer) eta –(e)an (noiz 

eta non) eta bait- 

(zergatik), elementu 

morfosintaktikoak 

erabiliz. 

X   

4. Gertaera 

ezberdinak denboran 

kokatzea sarrera gisa 

esango dugu, alde 

batetik… bestetik, 

esate baterako eta 

aurreko guztia 

laburbilduz testu 

antolatzaileak 

erabiliz. 

X   

5. Albiste labur bat 

sortzeko eta 

kontatzeko gai izatea. 

 X  
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CONCLUSIONES  

En los siguientes párrafos explicaré las conclusiones obtenidas tras realizar el proyecto. 

La parte práctica de este Trabajo de Fin de Grado ha sido llevada a cabo en la ikastola 

de Tafalla. Debido a la falta de tiempo la secuencia didáctica ha sido muy corta pero, 

aun así, los resultados obtenidos han sido muy positivos. Por lo tanto, me sorprendió 

lo poco que se trabajan los géneros de textos orales. En Garcés de los Fayos se estudia 

la lengua desde la corrección y no se le ofrece tiempo al estudio de la comunicación 

oral. Teniendo en cuenta que Tafalla y toda la merindad es zona no vascofona, trabajar 

la lengua oral en lo que al euskera se refiere, es primordial y de máxima importancia. 

Esta situación la he vivido de cerca en los años como estudiante en la Ikastola de 

Tafalla y he podido comprobar que los idiomas siguen enseñados mediante el mismo 

criterio: gramática, ortografía, literatura, escritura… Aunque en los últimos años se 

hayan creado y llevado a cabo estudios, investigaciones, propuestas para trabajar la 

comunicación oral etcétera, he verificado que todavía hay centros en los que se sigue 

sin prestar atención a tan importante habilidad como es la expresión oral. 

Otra idea desarrollada en la parte teórica y comprobada en la práctica, es la utilidad 

que se le da al euskera. He podido confirmar que este idioma es aplicado en el ámbito 

académico dándole así una utilidad reducida y escasa. Los niños/as no aprenden a 

utilizar la lengua como herramienta para la socialización, el gozo o la expresión de 

sentimientos, entre otras utilidades posibles. Por lo tanto, esta lengua solo se utiliza 

dentro de las aulas, ya que los alumnos no aprenden a utilizarla fuera de ellas. 

La utilización de los géneros textuales orales en la secuencia didáctica de este proyecto 

ha servido para mejorar la expresión oral de los niños. Esta mejora se ha podido 

comprobar en la utilización de palabras clave para ordenar las ideas del texto. Así pues, 

han sabido informar sobre una noticia utilizando organizadores textuales para 

comenzar, dar ejemplos y terminar. También he comprobado el beneficio de los 

géneros textuales orales a la hora de elegir información apta o no apta (en este caso 

para crear una noticia), en la forma de transmitirla, el diccionario utilizado, elementos 

morfosintácticos, el objetivo marcado… han sido capaces de diferenciar las 

características propias del discurso que se llevó a cabo y diferenciarlo de otros tipos de 
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discurso. Por ello, creo que la práctica de la expresión oral mediante los géneros 

textuales orales es una efectiva estrategia. Por ello, veo especialmente importante la 

variedad de géneros textuales para la riqueza en la expresión oral de los niños y niñas.   

Por otro lado, he entendido la importancia de la normalización del euskera y la 

estrecha relación que guarda con la calidad del idioma. La normalización del euskera y 

su calidad son ideas relacionadas entre sí. Para lograr la normalización, la calidad o el 

uso de este idioma son de máxima importancia. Del mismo modo, el uso de un idioma 

aumentara si en todos los ámbitos de la sociedad está admitido y es cotidiano. La 

escuela, junto a las administraciones y los medios de comunicación, tiene una gran 

responsabilidad en lograr este proceso ya que si a los alumnos se les enseña el uso de 

esta lengua en todos los ámbitos y para todas las funciones, la normalización estará 

más cerca. Aun así no está todo en manos de las escuelas ya que estas no pueden 

cambiar la situación social. Pueden preparar mejor a los estudiantes en lo que a la 

calidad se refiere y enseñarles las estrategias necesarias para poder comunicarse en 

diferentes situaciones comunicativas. Claro está que si los niños y niñas fuera de las 

aulas siguen practicando el euskera, en la escuela podrán consigan un mayor nivel, 

mejor expresión… Podría decirse que es una ayuda recíproca. La escuela ayuda a los 

niños en la calidad de su idioma y si los niños le dan uso en sus situaciones diarias, la 

escuela podrá gestionar ese nivel adquirido diariamente y ello ayudará a los centros a 

lograr una mejora en la  expresión y el nivel. 

En lo que al currículum se refiere, aunque hay apartados en los que se redacta la 

enseñanza de la comunicación oral mediante diferentes géneros de textos, esta 

práctica solo es llevada a cabo en el estudio de la lengua escrita. Se trabajan los 

géneros textuales pero solo para el aprendizaje de textos escritos. Por lo tanto, creo 

que se debería prestar más atención a lo que el curriuculum dice y llevar la teoría a la 

práctica de un modo más real. 

 Me gustaría comentar que los textos utilizados en la enseñanza son aquellos que han 

sido específicamente tratados y diseñados para tal fin. Aunque han sido varias las 

propuestas en las que han aconsejado utilizar textos reales por su valor comunicativo, 

siguen sin ser tratados. Es cierto que sí que se trabajan tipos de textos diferentes (en la 

escritura y lectura) así como la carta, instrucciones, exámenes… Pero todos ellos son 
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textos creados para el ámbito escolar. El valor comunicativo de los textos reales es, sin 

duda, mayor que el de los textos modificados para la enseñanza. Además, tienen un 

diccionario más vivo y actual. Son varias las ventajas que tiene tratar textos reales y 

por ello, a mi parecer, son esenciales en clase. De todas formas, no quiero decir que los 

textos creados para la escuela tengan que ser prohibidos. Creo que una perfecta 

utilización de lo textos es aquella que varia entre los tipos diferentes tipos de textos 

según el objetivo de la actividad. Es obligación del profesor valorar en que situación 

utilizara un texto u otro. 

Para seguir con las obligaciones de los profesores, explicaré la mayor de todas ellas 

que en la práctica del proyecto he podido apreciar. Se cree que la enseñanza de las 

lenguas es solo tarea o responsabilidad de los profesores de lengua. Como he 

explicado en el proyecto, esta tarea no es solo de los profesores mencionados si no de 

todos y cada uno de ellos. Es responsabilidad de el/la de matemática, plástica, 

gimnasia, física… cada uno debe enseñar a utilizar la lengua en el ámbito que le 

corresponda. De este modo, los alumnos no solo aprenderán la utilización de la lengua 

en un solo ámbito si no que sus opciones de expresión oral se ampliaran a diferentes 

ámbitos.  

 Ha de ser valorada la diversidad del modo de comunicación en clase. He podido 

observar que dependiendo de la edad se utiliza un modo u otro (singular, dual o 

plural). En Educación Infantil se utiliza el estilo de comunicación plural ya que es el 

modo más fácil de aprender y entender para los más pequeños. En los primeros cursos 

de Educación Primaria se empieza a utilizar el estilo dual y prácticamente del segundo 

ciclo en adelante el estilo singular es el único que se aplica. El uso excesivo de este 

último estilo no permite la utilización de la intersubjetividad cuya importancia para la 

enseñanza de la comunicación oral ha sido comprobada en diferentes teorías y en la 

práctica de este proyecto. Está claro que no solo la comunicación plural tiene que 

ocupar todo el tiempo de la enseñanza, pero si una gran parte. Los diferentes estilos 

comunicativos tienen que ser empleados de acuerdo a cada situación. Por ejemplo, si 

el profesor va a dar información nueva a los alumnos, será necesario utilizar el estilo 

singular. Una perfecta combinación de cada estilo en cada situación es la manera 

óptima para la enseñanza. 
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Por último, me gustaría comentar que la formación del profesorado es de vital 

consideración para lograr todo lo que anteriormente se ha mencionado. Hoy en día, 

son muchos los profesores que desconocen las prácticas para la enseñanza de la 

comunicación oral y su importancia. Son muchos los años y muchas las generaciones 

en las que ha todos solo se nos ha enseñado la lengua desde la gramática, escritura, 

literatura… y el habla nunca ha tenido la importancia que se merece. Es cuando creces 

y la vida te pone en situaciones en las que necesitas las habilidades comunicativas para 

hacerles frente, cuando te das cuenta de la importancia de la comunicación oral. Por lo 

tanto, estoy segura de que muchos docentes han pasado por situaciones en las que 

han lamentado los pocos conocimientos adquiridos en la escuela sobre la expresión 

oral. Por ello, creo que todos los docentes deberían formarse en prácticas como las 

citadas en este proyecto y, por supuesto, ponerlas en práctica. Asimismo, es 

indiscutible la importancia de la expresión oral en diferentes ámbitos tales como dar 

una charla, presentar un trabajo, argumentar y defender una idea… para lograr 

gestionarlos adecuadamente. La manera más adecuada para aprenderlo es mediante 

los géneros de textos orales. Como he explicado antes, trabajar mediante los géneros 

de textos orales ha ayudado a los alumnos de la ikastola de Tafalla a tener un mínimo 

conocimiento sobre cómo explicar una noticia. De este modo, al tratar otros géneros 

textuales, los alumnos serán capaces de hacer frente a diversas situaciones a las que la 

vida les depare.  
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ERANSKINAK 

I. eranskina: Gaia kokatu 

Irakurri ondorengo bi albisteak. Ondoren, arrazoitu zein den iritzizkoa eta zein 

laburpena: 

Euskaratik eta euskaraz 

Le Journal du Pays Basque, Noticias de Gipuzkoa, El Correo español –el pueblo vasco–, 

Diario de Navarra, El Diario Vasco, Diario de Noticias de Álava, Sud ouest… Euskal 

Herrian gehien erosten diren egunkarietan oso euskara gutxi aurki daiteke. Nahiz eta 

batzuk vasco/basque hitza gora eta behera erabili –harro-harro askotan–, alfer-alferrik 

izaten da, ez baitute hitzik jartzen ez vascon ezta basquen ere. Badira izena bera 

euskaraz jarri eta euskararekin bestelako atxikimendua aditzera eman nahi dutenak 

ere: Gara, Deia… baina, horietan ere, kale; euskarari tarte txikia uzten diote eta 

orrialdetan ondo miatuz  baino ez dugu egiten topo gurearekin. Marka da gurea, gero; 

gehienok erdaraz jasotzen ditugu eguneroko albisteak euskararen herrian, baita 

euskaldunak garenok ere. 

Herri hau sortzen segi dezagun euskaratik ta euskaraz agindu zigun Maialenek 

igandean, txapelaren zatia guri lagata. 

Kendu egin ziguten euskara hutsean genuen periodiko bakarra: gezurren artean egia; 

Euskaldunon Egunkaria. 

Zaharra itxi ziguten, egia; baina hortxe daukagu Berria. 

Ana Gonzalez de Txabarri 

–2009ko abenduaren 16an– 
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Pertsona bat hil da Villabonan, zirkulazio istripu batean 

Bost ibilgailuk elkar jo dute N-1 errepidean Gasteizerako noranzkoan. Halaber, beste bi 

pertsona larri zauritu dira. 

63 urteko gizonezko bat hil da larunbat honetan Villabonan gertatu den zirkulazio 

istripuan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. Istripu berean beste 

sei pertsona zauritu dira, horietako bi larri. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 10:30ean gertatu da ezbeharra 

Villabonatik N-1 errepidera sartzeko bidean, Gasteizerako norazkoan. Istripuan bost 

ibilgailuk elkar jo dute. 

Ertzaintza eta larrialdi zerbitzuetako medikuak istripuaren tokira bertaratu dira. Larri 

zauritutakoak Donostia ospitalera eraman dituzte eta arin zaurituetako hiru, berriz, 

Tolosako Asuncion ospitalera. Arin zauritu den laugarren pertsona, berriz, istripuaren 

tokian bertan artatu dute. 

Istripuaren eraginez, Villabonako sarbidea eta N-1eko eskuineko erraia itxita egon dira 

Gasteizerako noranzkoan eta auto-ilarak sortu dira. 

Bestalde, Ertzaintza istripuaren zergatiak ikertzen ari da. 

http://www.eitb.com/eu/trafikoa/
http://www.eitb.com/eu/trafikoa/
http://www.eitb.com/eu/herriak-hiriak/gasteiz/
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II. eranskina: albistea 

Nafarroako irakasleek ikasleei mugikorrak kendu ahal izango dizkiete 

Dispositibo elektronikoak erabiltzeko protokolo bat ezartzeko eskatu die Nafarroako 

Gobernuak ikastetxeei eta institutuei. Neurriarekin eskolen grabaketa eta hedapena 

saihestu nahi dute. 

 

3. Irudia 

Mugikorrak eta beste dispositibo elektronikoak konfiskatu ahal izango dizkiete 

irakasleek ikasleei Nafarroako geletan. Deskuiduak eta kalteak saihestu nahi dituzte 

agintariek. 

Horretarako, Nafarroako zentro publikoetan eta hitzarmena duten ikastetxeetan 

elkarbizitza (47/2010 Foru Dekretua) arautzeko neurria martxan jartzen ari da 

Hezkuntza Departamentuak. Elkarbizitzarako egitasmoetan dispositibo elektronikoak 

erabiltzeko protokolo bat ezartzeko eskatu die Nafarroako Gobernuak ikastetxeei eta 

institutuei. 

Nafarroako Exekutiboak agiri batean azaldu duenez, neurriarekin eskolen grabaketa 

eta hedapena saihestu nahi dute. Era berean, pertsonen bizitza pribatua jakitera 

ematea eragotzi nahi dute. 
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Eskola amaitu arte mugikorrak konfiskatzeko aukera emango diete irakasleei, baina 

gurasoek bila joan arte konfiskatzeko aukera emango diete zentroei, arazo larria den 

kasuetan. 

Albistearen ezaugarriak kontuan hartuz erantzun: 

 Objektiboa da ala iritzia ematen du? Non nabaritu duzu? 

 Azken egunetako gertakaria da edo orain dela denbora asko gertatutako? 

 Irakurleari interesatuko zaio edo garrantzirik gabeko albistea da? 

 Egunero gertatzen den zerbait da edo bitxia da? 
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III. eranskina: albistearen bost galdegaiak 

Glenn Closek Donostia Saria jaso zuen 

Pozik agertu zen Close, eta bere ibilbideari ematen dioten lehen saria dela 

nabarmendu zuen. 

 

4. Irudia 

Glenn Close larunbatean iritsi zen Donostiara, eta atzo eguraldia txarra izan bazen ere, 

horrek ez zuen bere distira itzali Donostia Saria jasotzerakoan. “Pozten nau Donostian 

egoteak” esan zen euskaraz, Kursaalean bildutako txalo zaparrada jasoz. 

Closek saria jasotzerakoan nabarmendu zuen moduan, bere ibilbideari ematen dioten 

lehenengo saria da Donostiakoa. Hunkituta agertu zen Close, eta txaloei txaloekin 

erantzun zien berak ere. Zutik jarri ziren ekitaldia ikustera joandakoak. 

Closek Zinemaldiko antolatzaileei eskerrak eman zizkien, eta bere ibilbidean berarekin 

lan egin dutenak izan zituen gogoan, zuzendariarengandik hasi eta makillatzaileak arte. 

“Guztiak ditut nire bihotzean”, adierazi zuen. Atzo aurkeztu zen Closeren azken lana, 

Albert Noobs filma.  

Atzoko gala atzean utzi eta Zinemaldiko egitarauak bere sail guztiekin jarraitzen du 

gaur. 
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Zein dira albiste honen bost galdegaien erantzuna? 

1. Nor?           

           

            

2. Zer?           

           

            

3. Non?           

           

            

4. Noiz?           

           

            

5. Zergatik?          
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IV. eranskina: testu antolatzaileak 

Taula 5. 

TESTU ANTOLATZAILEAK 

Hasiera emateko Sarrera gisa esango dugu… 

Ordena azaltzeko Alde batetik…,bestetik… 

Adibideak emateko Esate baterako… 

Bukaera edo ondorioak emateko Aurreko guztia laburbilduz… 

 

Adibideak: 

 Hasiera emateko:  sarrera gisa esango dugu gaur Tafallan txirrindularitza 

txapelketa ospatu dela. 

 Ordena azaltzeko: Atzoko ekaitzak ondorio larriak ekarri ditu. Alde batetik, 

zenbait zuhaitz eta etxe suntsitu ditu. Bestetik, ibaiaren ura igo da gainezka 

egin arte. 

 Adibideak emateko: Nafarroan leku falta duten ikastola asko daude. Kasu bat 

aipatzeko/ esate baterako, Tafallako Garces de los Fayos ikastolan eraikin berri 

baten zain daude espazio urria dela eta. 

 Bukaera edo ondorioak emateko: aurreko guztia laburbilduz esan dezagun 

hurrengo astean ere festen inguruko bilera bat egongo dela eta herritar guztiak 

gonbidatuak daudela. 

 

Testua osatu taulako testu antolatzaileak erabiliz: 

      Bilbon atzo goizean Amaia Ermitagorrik bere 

azken diskoa plazaratu zuela. Egun dibertigarria eta izugarria izan zen hainbat ekintza 

prestatu zirela eta.     , goizeko 10.00etan Amaiak diskoak 

sinatu zituen eta jarraitzaileekin argazkiak atera zituen.    , 

eguerdiko 12.00ak aldera, disko berriaren abestiak aurkezteko kontzertua egin zen. 

Kalkulatzen da ekitaldian 6.000 pertsona inguru egon zirela. Kontzertua eta gero, 
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hainbat opari banatu ziren.     , kamisetak, pin-ak, karpetak, 

boligrafoak…  

Arratsaldeko 18.00ak aldera Amaia Ermitagorri ekitalditik joan zen hurrengo egunean 

Donostian beste kontzertu bat eman behar zuelako. Hortaz, 18.30etan gutxi 

gorabehera ekitaldi aretoa itxi zuten eta jendea etxera joan zen. 

     , esan dezagun egun izugarria izan zela Amaia 

Ermitagorriren jarraitzaile sutsuentzat eta baita Amaiarentzat ere. 
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