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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 moduluak bidea ematen digu gizartea aldatzen
doan bitartean irakasle lana eta hezkuntza orokorraren funtzionamenduaren garapena
ezagutzeko. Modu honetan ohartzen gara behin gradua esku artean izanda ere, geure
prestakuntzak bide luzea dakarrela aurretik.
Didaktika eta diziplinako moduluak curriculuma eta hau osatzen duten baliabideen
kudeaketa egokia egiten erakutsi digu. Oinarri bat eman digu nondik hasi ikasteko eta
geure etorkizuneko irakaskuntza esanguratsua izan dadin bermatzeko. Modu honetan,
garai bakoitzera doitu eta pausuz pausu hobetzen joateko helburua izango delarik
gakoa.
Halaber, Practicum moduluak lau urtez jorratu duguna praktikan jartzeko aukera luzatu
digu. Hau da benetan ikastetxeen funtzionamendua lehen pertsonan ezagutu eta
geure burua errealitatearen aurrean jartzeko momentua; ikasleak eta baita geure
burua ere ezagutzeko momentua.
Azkenik, aukeratutako aipamena ingelesa izanda, proiektuaren zati bat hizkuntza honi
ohore eginez idatzia izan da. “CLIL (Content and Language Integrated Learning)” eta
“Different ways of learning English through the curriculum” hain zuzen ere.
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 “La hipótesis de la interdependencia” eta
“La hipótesis del umbral” atalak, baita hurrengo atalean aipatzen den laburpen
derrigorrezkoa ere.
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Laburpena
Gradu Amaierako Lan honetan, Nafarroako Foru Komunitatean, D ereduaren barnean
kokatzen diren ingelesa ikasteko-irakasteko programa ezberdinak aztertuko dira.
Horretarako, lana bi zati nagusitan banatuko da. Lehenengoan, bizi dugun egoera eta
hizkuntza bat barneratzeko beharrezkoak diren faktoreen inguruan hurbiltze teoriko
bat ematen da eta bigarrenean landa ikerketa bat egiten da.
Hurbiltze teorikoari dagokionez, Nafarroak duen hizkuntza egoera anitza nondik heldu
den eta egun eragin dituen hizkuntza eredu eta barietateak zeintzuk diren azalduko da
lehenengo.

Behin

testuingurua

kokatuta,

herrialde

elebidun

batek

mundu

globalizatuak dakarren ingelesa jasotzerako orduan dituen onurak eta hizkuntzen
arteko transferentziak nolakoak diren azalduko da. Azkenik, ingelesa ikasteko hainbat
tekniken inguruko hurbilketa egingo da, geureak ez bezalakoak diren programa batzuk
ere ezagutuz.
Atal praktikoan, Nafarroako zentro ezberdinetan barneratuz, ingelesa ikasteko hiru
programa zehazten dira. Honez gain, ikastetxe bakoitzeko ikasle bati proba bat
pasatuta beren mailaren froga enpirikoak azaltzen dira.
Hitz gakoak: Eleaniztasuna; Eredu linguistikoak; Ingelesaren irakaskuntza; Programa
eleanitzak; Hizkuntzen trataera.
Resumen
En este Trabajo de Final de Grado, se analizan distintos programas de enseñanzaaprendizaje de inglés en el modelo D dentro de la Comunidad Foral de Navarra. Para
cumplir este fin, el trabajo ha sido dividido en dos partes.
En cuanto a la parte teórica se refiere, se indaga en el pasado que nos ha llevado a
tener una variedad lingüística remarcable y cómo este ha derivado en distintos
modelos educativos. Una vez contextualizado el tema, se dan a conocer los beneficios
que tiene una región bilingüe ante el inexorable poder del mundo globalizado y el
aprendizaje del inglés. Por último, se dará un acercamiento a varias técnicas del
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aprendizaje de inglés y también se conocerán algunos programas distintos a los
nuestros.
En la parte práctica, se especifican tres programas para el aprendizaje del inglés
internándonos en distintos centros y analizando su funcionamiento. Aparte de esto, se
le ha pasado una prueba a un alumno de cada centro para tener constancia empírica
de su nivel.
Palabras clave: Multilingüismo; Modelos lingüísticos; Enseñanza de inglés; Programas
multilingües; Tratamiento de lenguas.
Abstract
In this dissertation, we analyze the different programs of English teaching-learning in
model D in the Statutory Community of Navarre. In order to fulfill this aim, the work
has been divided into two parts.
As far as the theoretical part is concerned, we look at the past that leads us to such a
remarkable language variety and how it derived into different education models. Once
we have contextualized the topic, we will talk about the benefits of having a bilingual
region when it comes to coping with the inexorable globalised world´s power and the
learning of English. Finally, an approach to different techniques used to teach English
will be done and we will learn some programs that differ from ours.
In the practical part, three programs of learning English are specified by internalizing in
different schools. Apart from this, a test will be done by one of the students in order to
have an empirical evidence of their level.
Keywords: Multilingualism; Linguistic models; English teaching; Multilingual programs;
Treatment of languages.
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SARRERA
Gizartea globalizazioarekin batera ari da aldatzen eta harengandik at egotea diruditen
zonalde gordeenak ere ez dira eragin honengandik libratzen. Prozesu honek kapital
finantzario, industrial eta komertzialez gain aspektu kulturalak ere hartzen ditu bere
gain, ateak irekitzen dituela dirudi batzuetan eta mehatxu moduan ulertzea
ezinbesteko egiten zaigu bestetan. Europan Euroa prozesu orokortzaile eta itzulezina
bilakatu den bezala, estatu beraren barruan ere gatazka ugari sor daitezke boterea
banatu eta autodeterminazio eskubidea luzatzerako orduan. Herrialde batek solidoa
den, ondo definitutakoa eta gehiengoak defendatzen duen sistema demokratiko batez
gozatzen ez badu kanpoko eraginak arriskutsu suerta daitezke, zeinak askotan indartsu
eta egonkorragoak diren. Arazo hau egongo da ekonomian, gizartean eta baita
kulturan ere, internazionaltasun gosearen aurrean biluzik aurki gaitezke. Egonkortasun
hau estatu beraren hezte prozesuaren menpe egon behar da pertsona baten heltze
prozesua bere baitan dagoen bezala. Liburuek, klaseek, konferentziek, formazioak
etab. ontze honetan laguntzen dute baina ondo garatu eta finkatutako konpetentziak
dira eragin negatibo eta positiboak balantzan jarri eta haietatik zein errefortzu atera
ditzakegun hautatzeaz arduratzen direnak.
...lo que comenzó como un proceso de relegitimación del estado, mediante el
paso del poder nacional al local, puede acabar profundizando la crisis de
legitimación del estado nación y la tribalización de la sociedad en comunidades
construidas en torno a identidades primarias (Ramiro eta David, 2002, 69 orr.).
Hau jakinda eta geure testuinguruan eta bertan hitz egiten diren hizkuntzetan
zentratzen bagara, konturatuko gara Nafarroako Komunitate Autonomoak berezi eta
pertsonala den egoera bat pairatzen duela haren Foru Lege eta hizkuntzen inguruan ari
bagara. Kanpoko olatu kultural honek hizkuntza indartsuenei bidea ireki eta
minorizatuei mugak jartzen dizkien ezkero, 1512an hasitako konkistatik eratorritako
diglosia egoera zailduko zaigu ingelesaren etorrera zapaltzailea dela eta. Identitate
propio indartsua duela erakutsi duen arren, jakin dezagun bada euskara, erdara eta
ingelesaren elkar bizitza nolakoa den Nafarren hezkuntzan zentratu ezkero.
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1.1. Euskararen internalizazioa Hezkuntza Sisteman
Aipatu moduan, Nafarroako Foru Komunitatea Iberiar penintsulako iparraldean
kokatzen da eta hizkuntzari erreparatuz gero duela urte askotatik hona egoera berezia
pairatzen duela ohartuko gara. Asiron eta Alzuetak (2011) beren liburuan aipatu
bezala, 1512an 6000-8000 biztanle inguru zituen Iruñea 15.000 soldadu gaztelar
prestatuk indarrez konkistatu zuten harekin batera haien bizimodu, kanpoko
gobernatzaile, epaile, erbestaldiak etab. inposatuz. 778tik 1512ra Nafarroa subirano
izan zen, ondoren, zenbati euskal herriz gabetua izan zen eta itsasora zuen sarbidea
ere galarazi zioten hegoaldetik zetozen konkistatzaile inperialistek. 2012an konkista
hau eman zela 500 urte bete ziren eta urte berezia izan zen memoria historikoaz ari
bagara, hainbat informazio berri argitaratu eta kanpaina ugari egin izan ziren Nafarroa
egungo Espainiara edo garaiko Gaztelako erreinura ez zela borondatez kohesionatu
frogatzeko asmoz. 1512-2012 Nafarroa Bizirik ekimeneko kideek zera azpimarratzean argi
uzten dute gizarteak gai honen inguruan zuen informazio gabezi edo iturri sorta
ezberdinen beharra: “montaña de libros de textos y publicaciones que han tratado de
hacer creer que Navarra se incorporó voluntariamente a Castilla y que esa unión ha sido
beneficiosa para nuestro pueblo” (Ojer eta Arrizabalaga, 2012, http://www.abc.es).

Nagusiki Beaumondarrek gobernatutako elite batetik hasita eta Gaztelarrek
Nafarroako gorteetan isilean iragazteko zuten erraztasunak herriaren benetako
nahiarekin bat ez egiteak eraman gintuen egungo egoera gatazkatsu eta nahaskorrera,
oraindik ere XIV. mendean gertatutako gogoan dugularik.
Honen ondoren, euskara eta erdara elkarbizitza egoera batetan aurkitu dira terreno
berak konpartitzera kondenatuta. Euskarak, gaztelerari gune guztiak ez hartzeko
bideak moztuz hezkuntzan eman zuen lehenengo pausua Espainiako Bigarren
Errepublika garaian (1931-1939) izan zen, Euskararen Adiskideak eta Emakume
Abertzale Batzarraren eskutik (Oroz eta Sotés, 2008). 1931an lehenengo eskola
publikoa agertu zen Iruñean, eta eskola hauek euskararen berpizte eta
berrezartzearekin erlazionatzen ziren.
Hala ere, Gerrate Zibila iristean eskola hauek itxi ziren eta euskarak sekulako
zapalkuntza pairatu zuen. Ondoren helduko da egun ikastolen mugimendua bezala
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ezagutzen duguna, baina ez du 1960 arte indarrik hartuko. Lehenengo ikastola Iruñean
sortu zen eta ondoren gauzatu zen inguruko landa alderdietara irekiera. Zentro hauek
baliabide ekonomiko eskasekin eta batez ere gurasoen laguntzekin hasi ziren
funtzionatzen eta momentu hartatik hasita egon ziren metodologia pedagogiko berri
eta Europarrak eskuratzeko prest.
Gurasoen eskaeren hazkuntzaren ondorioz, hurrengo hamarkadaren erdialdean
euskararen irakaskuntza sare publikora ere pasa zen. Euskararen Foru Legearen
onarpena eta ondoren aplikazioa eman zenetik, euskarako ereduen hezkuntza
progresiboki hezi da unibertsitate aurreko mailetan. Euskara ikasgai bezala 1973an
sartu zen hezkuntza publikoan eta 1975etik aurrera euskara modelo ezberdinetan
eskaintzen zen.
1.2. Euskararen Foru Legea
Hau horrela, Nafarroan egun bizi den egoera
diglosikoa izanen da eta honen menpe euskaldunena
bera

den

hizkuntzaren

estatusaren

inguruko

Euskararen Foru Legea onartuko da 1986an.
Komunitatean hitz egiten diren bi hizkuntzak
normaltasunez eta gatazkarik gabe tratatzeko
asmotan argitaratuko da 18/1986 Foru Legea
euskararen inguruko xedapenak zehaztuz. Araudi
honek Nafarroa hiru zonalde ezberdinetan banatzen
du: zonalde euskalduna, mistoa eta ez-euskalduna,
komunitate osoko biztanleriaren %9,25a, %54,49a eta
%36.17a

hartzen

dituztelarik

hurrenez

1. Irudia: Nafarroa Euskararen Foru
Legearen arabera banatuta
(http://eu.wikipedia.org)

hurren.

Aipatzekoa da legea aldeko 29 botorekin (PSN, EA eta UPNko parlamentariak),
kontrako 3rekin eta 11 abstentziorekin (HBko sei parlamentari) onartua izan zela. Garai
hartan Gabriel Urralburu zen PSOEko buru eta Nafarroako Gobernuko presidente.
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Lehenengo zonaldean, Administrazio Publikoekiko harremanetan euskara nahiz
gaztelera erabiltzeko aukera egotea ezinbestekoa da, hizkuntza edozein dela ere
administrazioko jarduera guztiak legezko eta baliozko izango direlarik. Bertan,
biztanleriaren %59,2 elebiduna da, %7,5 elebidun pasiboak dira (euskara ulertzeko gai
dira baina ez hitz egiteko) eta %33,3 gaztelera hitz egiten duten elebakarrak dira.
Zonalde mistoan euskararen ezagupena merezimendutzat baloratzen da eta lanpostu
askotan ez da nahitaezkoa. Elebidunen portzentajea %6.5ekoa da, elebidun pasiboena
%2,2koa eta %83.8ak gaztelera bakarrik hitz egingo du.
Zona ez-euskaldunean aldiz, administrazio publikoetara euskaraz zuzendu zaitezkeen
arren, erantzuna erdarazkoa izatea normalizatua dago eta beharrezko balitz Foru
Legeko 9. artikulura joko litzateke, hau da, Nafarroako Gobernuak Iruñean jarritako
euskara-gaztelania itzulpen ofizialeko unitate administratibora. Gaztelera hitz egiten
dutenak biztanleriaren %96,5a osatuko dute, elebidun pasiboek %2,2a eta elebidunek
%1,3a. (Wikipedia, 2010, Euskararen Foru Legea)
Hortaz, euskarak koofizialtasunez goza dezake lehenengo eremuan, bigarrenean
nolabaiteko babes eta sustapena aitortzen zaio eta azken zonaldean ez da sustapen
neurririk aurreikusten.
Hezkuntzaren inguruan ari bagara, egoera antzerakoa izanen da. Lehenengo eremuan
bi hizkuntzetan jasotzeko aukera dago, bigarrenean euskaraz ikasteko aukera bada,
baina gehienbat inguruneko beharrei begira finkatzen da eredu bat edo beste.
Hirugarren eremuari dagokionez: “26. artikulua. Euskararen irakaskuntza bultzatua
izanen da, eta hala behar izanez gero, botere publikoek osoki edo partzialki
finantzatua, sustapen eta promozio irizpideei jarraiki eta eskarien arabera.” (18/1986
Foru Legea, 2010, IV. Kapitulua).
Euskararen irakaskuntza bultzatua izanen dela irakurtzen dugunean bertako biztanleek
euskarazko zentro duinak izango dituztela ulertzen dugu eta badakigu errealitatea
bestelakoa dela, iristen diren laguntzak eskasegiak diren bitartean.
Lege honek lotura zuzena dauka zonalde bakoitzean eskaintzen den hizkuntza
ereduekin. Zonalde euskaldunean A eredua eskaintzea derrigorrezkoa da D eta B
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ereduak eskaintzea hautazkoa den bitartean. Zonalde mistoan aldiz, euskararen
irakaskuntza bermatuta dago gurasoen eskaera taldeak sortzeko nahikoa den
bitartean. Bestalde, D ereduaren irakaskuntza bermatuta egongo da bi kondizio
betetzen badira: batetik, arrama berri bat sortzeko gurasoen eskaera nahikoa egotea
eta bestetik zentroaren erabilgarritasun eta baliabideak nahikoak izatea. Azkenik,
zonalde ez euskaldunean, kontsideratu dezakegun aukera ia bakarra euskara ikasgai
bezala izatearena da, eta egoera aurrez aipaturiko bi kondiziopean aurkitzen da berriz
ere.
Eredu hauen eskaera zenbaterainokoa den ulertzeko komeni da Nafarroako biztanleen
hizkuntza konpetentzia zein den ezagutzea. Egindako azken azterlan soziolinguistikoen
arabera hauek dira emaitzak:

Eremu euskalduneko biztanleen hizkuntza
gaitasuna (% bertikalak)
80
60
40
20
0

Deus ez edo hitz batzuk
Pixka bat
Ulertzen
dute

Hitz egiten Irakurtzen
dute
dute

Idazten
dute

Ongi edo oso ongi

2. Irudia: Euskararen egoera Nafarroako Foru Komunitatean. Azterlan
soziolinguistikoa (Nafarroko Gobernua, 2008)

Eremu mistoko biztanleen hizkuntza-gaitasuna
(% bertikalak)
100
80
60
40
20
0

Deus edo hitz batzuk
Pixka bat
Ongi edo oso ongi
Ulertzen
dute

Hitz egiten
dute

Irakurtzen Idazten dute
dute

3. Irudia: Euskararen egoera Nafarroako Foru Komunitatean. Azterlan
soziolinbuistikoa. (Nafarroko Gobernua, 2008)
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Eremu ez-euskalduneko biztanleen hizkuntza-gaitasuna
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4. Irudia: Euskararen egoera Nafarroako Foru Komunitatean. Azterketa
soziolinguistikoa. (Nafarroako Gobernua, 2008)

Hortaz, Nafarroa osoan euskaraz hitz egiten duen jendea badago ere, haien eskubideak
urratuko dira hegoalde edo iparraldean bizi diren kontutan izaten badugu. Inoiz ez da
azaldu zergatik ematen den Nafarroako biztanleen eskubide mozketa hau. Espainiak
1992an sinatu eta 2001ean berrezarri zuen Europako Hizkuntza Minorizatuen
Gutunean (Oficina Europea de Lenguas Minorizadas - EBLUL, 2012) ezartzen diren
hainbat puntu alde batera utziko dira:
los Navarros nos enfrentamos a un recorte de nuestros derechos lingüísticos
(Zona Mixta y Zona No Vascófona), sin que concurra ni criterio ni explicación
legal alguna para esta discriminación. Y todo esto a pesar de que el Parlamento
de Navarra con anterioridad habia declarado que “el Castellano y el Euskara
serán lenguas oficiales en Navarra (Oficina Europea de Lenguas Minorizadas EBLUL, 2012, 133 orr.).
1.3. Eredu linguistikoak Hezkuntza Sisteman
Bestalde eta aurreko politikarekin erlazionatuta, Euskal Herrian orokorrean eta
Nafarroan espezifikoki, irakaskuntza inguruan eredu ezberdinak aurki ditzakegu.
Bigarren honetan, hezkuntza elebiduna 159/1988 Foru Dekretuaren bidez onartu zen,
zeinak Nafarroan unibertsitatez kanpoko ikasketetan euskararen inkorporazio eta
erabilera arautzen dituen. Horren ondoren, aurreko Foru Dekretuaren garapen
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moduan, 89/2010 Foru Agindua argitaratzen da irakaskuntzako hezkuntza ereduak
arautuz, hortaz, hau izango da lurraldean emango den bereizketa:
A eredua: Euskal Autonomi Erkidegoan eta Nafarroako Eskualde Euskaldunean aurki
dezakegu. Irakaskuntza osoa gaztelaniaz egingo da euskarazko ikasgai batekin.
Euskarazko hezkuntza 4 ordutara mugatuko da eta eredu honetako ikasleen %100ak ez
du euskara ondo ikasten eskaintzen zaizkion orduak eskasak izateagatik.
B eredua: hezkuntza elebiduna eskaintzen du. Ikasgai komunak (matematika, filosofia,
historia…) gaztelaniaz ematen badira ere aurreko ereduan ematen diren ikasgai kopuru
altuagoa da euskaraz ematen dena. Ikasleen %67ak ez du euskara ondo jakitea lortzen.
D eredua: euskara da hezkuntzako hizkuntza nagusia gaztelaniaz ikasgai bakarra
dagoelarik. Astean 4 ordu jasotzen dira gazteleraz. Bertan ikasten dutenen %32ak ez
du euskara ondo dominatuko.
G eredua: izen hau hartzen du Nafarroan euskararik ez duen hezkuntza ereduak,
hortaz, ikasleek eskolaren bitartez ez dute euskararen jakintzarik lortuko. Eremu
euskaldunean ez dute eskaintzen
1. Taula: Nafarroako ikasle kopurua ehunekotan etapa eta ereduen arabera 2013-2014
ikasturtean (Nafarroako Gobernua, Hezkuntza Departamentua, 2014)

Etapa

G

Haur
Hezkuntza

%34,59 %11,81

%4,03

%10,64 %10,75 %0,27 %25,39 %2,51

Lehen
Hezkuntza

%44,99 %18,95

%3,44

%2,81

%2,4

%0,28 %26,72 %0,40

Formakuntza %41,47 %16,54
Profesionala

%3,64

%5,46

%5,22

%0,27 %26,27 %1,11

D.B.H.

%59,51

%9,16

%1,57

%4,15

%1,12

%0,16 %24,32

Batxilergoa

%70,17

%4,39

%0

%0,6

%0,13
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Bestalde, 110/2011 Agindu Foralak Nafarroako Haur Hezkuntzako eta Lehen
Hezkuntzako ingeleseko oinarrizko aspektuak finkatuko ditu. Horrela, aipatutako
ereduez gain, Nafarroan PAI Programa eta British eredua ezarri dira azken urte
hauetan, nahiz eta nahiko minoritarioak izan. Eredu hauek ingelesaren barnerakuntza
indartzeko helburua dute eta ikasgaietako batzuk atzerriko hizkuntzan emango dira
CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodologia jarraituz. PAI ereduaren
barruan modelo ezberdinak aurki ditzakegu. Lehenengoa PAI deiturikoa, erdaraz eta
ingelesez ematen dira klaseak, ingelesak denboraren % 35-40a hartzen duelarik.
Bigarrena PAI A eredua deiturikoa da eta aurreko bi hizkuntzez gain euskara ere
ematen da nahiz eta asteko ordu kantitatea murritza izan (3 inguru). Azkenik PAI D
izanen dugu, bertan klaseak ingelesez eta euskaraz ematen dira nagusiki, gaztelerari
astean 3-4 saio eskaintzen zaizkiolarik.
British-ari dagokionez, Hezkuntza eta Zientzien Departamentuak British Council-ekin
egindako hitzarmen bati buruz ariko gara, zeinak curriculum integratzaile baten bidez
hezkuntza elebidun bat bultzatzeko asmoa duen.

100
90
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70
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50
40
30
20
10
0

Ingelesa
Gaztelera
Euskara

5. Irudia: Nafarroako eredu ezberdinen antolaketa linguistikoa
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2. ELEBITASUNA
2.1. Elebitasunaren onurak
Argi gelditu da Nafarroan pairatzen dugun egoera ez dela ohikoa edo bertan
elkarbizitzan dauden bi hizkuntzek berezi bilakatzen dutela. Hau gutxi balitz, arrotzak
diren hizkuntzak ere gehitu behar ditugu geure curriculumean eta kasu honetan
ingelesa izanen da ikastetxe gehienetan derrigorrezko bihurtu den materia. Ikasleak
Haur Hezkuntzatik hasiko dira Europar Batasuneko beste hizkuntza bat barneratzeko
urratsak ematen, sistema fonetikoa, lehenbiziko hitzak eta adierazpideak ezagutuz
hizkuntza ikasteko metodologia berarekin batera.
Baten ordez bi hizkuntza hitz egiteak bistako onura praktikoak eskaintzen ditu mundu
globalizatura begira, hala ere, zientifiko ugarik azaldu dute elebiduna izateak pertsona
talde zabalago batekin komunikatzeko erraztasuna baino onura gehiago dituela,
argiago bilakatzen zaituela baieztatzea ere ausartu dira. “Being bilingual, it turns out,
makes you smarter. It can have a profound effect on your brain, improving cognitive
skills not related to language and even shieldling against dementia in old age” (Matter,
2012, 1 orr.)
20. mendean genuen ideiaren oso bestelakoa den pentsamendua dugu gaur egun
elebidunen eta haiek hirugarren hizkuntza bat barneratzeko duten ahalmenaren
inguruan.

Hezitzaile

eta

ikertzaileek

urteetan

zehar

pentsatu

izan

dute

elebiduntasunak atzerapen edo interferentzia kognitiboak zekartzala eta baita ikasleen
garapen akademiko eta intelektualean zailtasunak suposa zitzakeela. Esan beharra
dago interferentziena ez dela gezurra, hizkuntza bi hitz egiten dituztenen garunean
bien sistema egongo da aktibo bakarra hitz egiten ari bagara ere eta baliteke sistema
batek bestea oztopatzen dueneko egoerak sortzea. Egoera horiek ez dira ordea
handicap bat izango, baizik eta onuraz mozorroturiko itxurazko zailtasun bat.
Garunaren barne gatazkak konpontzea behartzen du, buruari entrenamendua eskaini
eta gihar kognitiboak indartuz.
Badirudi elebidunek arazo konkretu batzuk ebazteko erraztasun gehiago azaltzen
dutela. 2004. Urtean, Ellen Bialystok eta Michelle Martin-Rhee (Matter, 2012)
psikologoek Haur Hezkuntzako elebidun eta elebakarrei froga bat pasa zieten borobil
Osane Goicoechea Jauregui
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urdinak eta karratu gorriak bi zakarrontzi digitaletan banatzeko, bata karratu urdin
batez markaturik zegoelarik eta bigarrena borobil gorri batez. Lehenengo frogan
formak koloreen arabera banatu behar zituzten eta bi taldeek erraztasunez ebatzi
zuten. Bigarren ariketan ordea formaren arabera banatu behar zituzten eta honek
zailtasunak sortzen ditu, koloreak ez baitatoz bat. Elebidunek azkarrago eraman zuten
aurrera.
Mota honetako esperimentu multzo batek frogatzen du elebidunen esperientziak
garuneko funtzio exekutiboa deiturikoa hobetzen duela, hau, arazoak konpontzeko,
esfortzu mental handia eskatzen duten lanak ebazteko eta planifikatzeko erabiltzen
ditugun atentzio prozesuak gidatzen dituen aginte sistema bat da. Prozesu honek
distrakzioak alde batera utzi eta ari garenean zentratzeko eta borondate propioz
atentzioa leku batetik bestera informazioa buruan gordez aldatzeko gaitasuna ematen
digu; gidatzen ari garenean norabide sekuentzia batez oroitzearen moduko zerbait
adibidez (Matter, 2012).
Eta zergatik hobetzen dituzte garuneko hainbat prozesu aldi berean lan egiten duten
aspektu kognitibo hauek? Duela gutxi arte ikertzaileek uste zuten elebidun izatearen
abantaila inhibiziorako kapazitateagatik heldu zela, zeina hobetzen joan zen hizkuntza
sistema baten ezabatzearen ariketarekin batera (hizkuntza bat erabili nahi denean
bestea alde batera uztearen kapazitatea). Uste denez, ezabapen honek elebidunak
beste testuinguru batzuetan ere distrakzioak alde batera uzteko entrenatzen ditu.
Dena den, bi hizkuntza hitz egiteko kapazak direnak inhibiziorik eskatzen ez duten
ariketak ere elebakarrek baino hobe eramaten dituzte aurrera, ausaz banatutako
gorako zenbaki multzo batetan zehar marra bat marraztea hala nola.
Elebakar eta elebidunen arteko ezberdintasunaren gakoa sinpleagoa ere izan daiteke,
bigarrenak ingurunea kontrolatzeko gaitasun handiagoa dute. “Bilinguals have to
switch languages quite often – you may talk to your father in one language and to your
mother in another language” dio Espainiako Pompeu Fabra Unibertsitateko ikerlari den
Albert Costak. “It requires keeping track of changes around you in the same way that
we monitor our surroundings when driving.” (Matter, 2012, 2 orr.). Alemana eta
Italiera dakiten elebidunen eta italiera bakarrik dakiten elebakarren artean Costa
Ingelesaren ikaskuntza-irakaskuntza Nafarroako D ereduko programa ezberdinetan

11

jaunak bere taldearekin batera ingurunearen kontrola zekarkien ikerketa bat egin
zuen. Ohartu ziren elebidunek ez zutela soilik hobeto egin, baizik eta beren garunak
esfortzu gutxiago egin beharra zeukala, ariketarako gaituagoak zeudela erakutsiz.
Bi hizkuntza hitz egitearen esperientziak haurtzarotik zahartzarora eragiten duela
dirudi, eta badirudi hizkuntza bat bizitza aurreratuta daukatenean ikasten duten horiek
ere talde honetan sar ditzakegula. Gray Matterren (2012) testuan agertzen den bezala,
2009an Triesteko International School for Advanced Studieseko Agnes Kovacs-ek
zuzendutako ikerketa batetan 7 hilabetetan bi hizkuntzekin kontaktuan hezitako
haurrak bakarrarekin hezitakoekin konparatuak izan ziren. Lehenengo saio taldean
haurrei entzuketa bat aurkeztu zitzaien eta ondoren txotxongilo bat erakusten zitzaien
pantailaren alde batetan. Saio batzuen ondoren, haur elebidunek txotxongilo agertzen
hasi bezain pronto zuzentzen zuten beren bista bereganantz mugimenduei aurre
hartuz, elebakarrek gaitasun hau azaltzen ez zuten bitartean.
Ikerketak egin dira gaztelera eta ingelesa dakiten 44 urte inguruko pertsonen artean,
University of Californiako Tamar Gollar neuropsikologoa izan zen burua. Gollar jaunak
(Matter, 2012) elebitasun gradu altuko pertsonak aurkitu zituen eta hizkuntza proba
bat pasatu ondoren, frogatu zuen dementziaren azalerarekiko erresistenteagoak zirela,
eta baita Alzheimerrak dituen hainbat sintomekiko ere, zenbat eta altuago elebitasun
gradua, orduan eta berantiarragoa gaixotasun hauen agerrera.
2.2. La hipótesis de la interdependecia
Durante años muchos investigadores han argüido que el bilingüismo causa “confusión
mental” o incluso “hándicaps en el lenguaje” (Lasagabaster y Sierra, 2005) y una de las
razones por las que se defendía esta teoría era la creencia de que un niño paga la
habilidad en la L2 con la pérdida de habilidad de la L1. Sin embargo, investigaciones
más recientes hacen brillar varios desajustes de las teorías anteriormente
mencionadas. Se demostrará que se puede conseguir una forma de bilingüismo
beneficiosa, cognitiva y académicamente hablando, solamente partiendo del correcto
desarrollo de la habilidad de la primera lengua, ya que el desarrollo de la L2 tendrá la
base en y dependerá de la L1.
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La hipótesis de la interdependencia fue propuesta para indicar la relación entre el
desarrollo de dos lenguas y la descripción formal dada por Cummins en el año 1981 fue
esta:
En la medida en que la instrucción en la Lx sea efectiva a la hora de promover
la competencia en dicha lengua Lx, la transferencia de esta competencia a la Ly
se dará siempre que haya una exposición adecuada a dicha Ly (ya sea en la
escuela o en el entorno) y se dé una motivación adecuada para aprender la Ly
(Lasagabaster y Sierra, 2005, p. 114).
Dicho de otra manera, esta hipótesis señala que un estudiante que ha desarrollado
previamente habilidades lingüísticas relacionadas con el uso del lenguaje y tiene
posibilidad de transferirlos a una nueva lengua, lo hará de manera más o menos rápida
y automática. El autor señala que los niños expuestos a una segunda lengua en
distintas edades demuestran que si tratamos de aprender esta segunda sin afianzar
anteriormente la primera correremos el riesgo de que el niño sea semilingüe, es decir,
de no desarrollar en su totalidad ninguna de las dos lenguas. Por ello, es recomendable
desarrollar dichas habilidades en la lengua materna para poder tener un mejor
desempeño a la hora del aprendizaje de la lengua que tenemos por objetivo.
Por ejemplo, como Lasagabaster y Sierra (2005) bien anuncian, en un programa
bilingüe de euskera-castellano cuando un alumno está desarrollando habilidades de
lectura y escritura en euskera no solo está fomentando el aprendizaje de dicha lengua,
sino que también está reforzando una competencia conceptual y lingüística más
profunda que está íntimamente ligada al castellano. Por lo cual podríamos deducir que
existe cierta competencia cognitiva/lingüística subyacente y común en todas las
lenguas. Esta competencia común de la que hablamos no debe de ser concebida como
únicamente lingüística, puesto que en las lenguas que consideramos tipológicamente
lejanas la transferencia consistirá en elementos principalmente cognitivos y
conceptuales, así como las estrategias de aprendizaje.
Sabido esto, y dependiendo de la situación sociolingüística, se pueden producir cinco
tipos diferentes de transferencia:
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1. Transferencia de elementos conceptuales
2. Transferencia de estrategias metacognitivas y metalingüísticas
3. Transferencia de aspectos pragmáticos de la lengua
4. Transferencia de elementos lingüísticos específicos
5. Transferencia de conciencia fonológica

Los atributos subyacentes de los que hemos hablando anteriormente son
desarrollados a través de la experiencia, o dicho en otras palabras, se aprenden. Es la
presencia de este atributo subyacente lo que hace posible la transferencia y se
encuentra potencialmente disponible para su transferencia bidireccional entre ambas
lenguas.
Aun así, hay ciertas teorías que difieren con esta hipótesis y
una de ellas es la llamada Modelo de la Competencia
Subyacente Separada (CSS). Si no se produce ninguna
transferencia entre las lenguas

y no existe competencia

subyacente alguna que relacione o conecta la L1 y la L2 (y L3,
etc.),

las

representaciones

lingüísticas

se

almacenarán

6. Irudia: El modelo de
competencia
subyacente
separadamente en el sistema cognitivo operativo del individuo.
separada de competencia
Esto así, las competencias en la Lx no se podrán transferir a la bilingüe (Lasagabaster y
Sierra, 2005)

Ly y viceversa. No obstante, está demostrado bajo evidencia

empírica que las transferencias entre lenguas se dan de manera
continua (Lasagabaster y Sierra, 2005).
Para poder explicar los resultados de las investigaciones que
demuestran

que

esas

transferencias

son

existentes

postularemos el Modelo de la Competencia Subyacente Común
(CSC). En este caso varios aspectos de la competencia en la L1 y
la L2 se presentan como comunes o interdependientes, esto es,
cuando lo aplicamos a contextos educativos bilingües esta
competencia común subyacente se referirá al conocimiento
cognitivo y las habilidades en ambas lenguas. Esta segunda
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imagen (7. Irudia) refleja como una experiencia bilingüe puede desarrollar la
competencia que subyace a ambas.
Existe un último caso, el cual metafóricamente hablando, entendemos como iceberg
doble. La competencia lingüística común subyace bajo las diferencias superficiales de
cada una de las lenguas. Por ejemplo se han encontrado unas relaciones mínimas
entre en inglés y el japonés en cuanto a la gramática se refiere, pero sí que se
encontraron relaciones significativas en el conocimiento relacionado a la alfabetización
(en la compresión oral y el vocabulario, entre otros) y también en la pragmática del
lenguaje oral. En el caso de un programa bilingüe castellano-euskera, la enseñanza del
euskera que desarrolla las habilidades lectoescrituras en esa lengua (tanto como los
que tienen el euskera como lengua materna o principal como para los que la tienen
como segunda lengua) no está simplemente desarrollando las destrezas en euskera,
sino que también está desarrollando una competencia lingüística y conceptual más
profunda que está estrechamente relacionada con el desarrollo de la alfabetización en
castellano.
Aunque los aspectos superficiales (pronunciación, fluidez etc) de las distintas lenguas
están claramente separados hay una competencia cognitivo-académica que es común
a las lenguas. El acento, por ejemplo, estaría en la superficie, pero debajo hay una
capacidad lingüística con una amplia gama de registros que podemos utilizar en ambas
lenguas.

8. Irudia: Representación del iceberg doble de la
compatencia bilingüe (Lasagabaster y Sierra, 2005)
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2.3. La hipótesis del umbral
Esta hipótesis se creó con la función de aclarar ciertas incongruencias que se habían
dado entre las primeras investigaciones en torno al bilingüismo y lo que ello suponía
para la cognición con algunas investigaciones que se habían llevado a cabo años atrás.
Como hemos mencionado anteriormente, en un principio parecía ser que el
bilingüismo no ayudaba al desarrollo académico y cognitivo y hay más de una
investigación que parece dar una base empírica a esta teoría. Por ejemplo Torrace,
Gowan, Wu y Aliotti informan en el texto de Cummins (1983) que los niños bilingües
en Singapur obtenían puntuaciones más bajas que los niños monolingües en las escalas
de fluidez y flexibilidad del Torrace Tests of Creative Thinking. Tampoco podemos
olvidar que la razón por la que se dan estos resultados puede estar ligada al
semilingüismo, situación que se creará cuando un niño presenta menos habilidades
que los nativos en ambas lenguas derivando en un resultado cognitivo negativo.
No obstante, un número considerable de estudios sugiere que el bilingüismo nos
influencia positivamente desarrollando una orientación más analítica para las
estructuras lingüísticas y perceptuales, también se ha asociado con una mayor
sensibilidad para las señales de retroalimentación lingüísticas etc. Aún así, el problema
de muchos de estos estudios es la falta de controles adecuados para las posibles
diferencias ambientales ente los grupos bilingües y monolingües. Una de las razones
que más puede hacer variar estas investigaciones es la condición de bilingüismo en la
que se encuentra el sujeto. Pueden crearse dos situaciones distintas: la primera es la
de bilingüismo “aditivo”, es decir, la L1 predomina y no hay peligro de que la L2 la
remplace, por lo cual el bilingüe está añadiendo otra lengua a su repertorio sin temer
que su habilidad en la L1 se vea afectada. La segunda es la del bilingüismo
“sustractivo”, se crea cuando la competencia del bilingüe en las dos lenguas, en algún
momento, demuestre la sustracción de la L1 y su sustitución por la L2. Así pues, en la
primera situación el sujeto tendrá competencias relativamente altas en las dos
lenguas, mientras que en la segunda resultarán ser bastante más bajas de las que a un
nativo le corresponden.
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Este análisis sugiere que el nivel que el sujeto adopta en ambas lenguas actúa como un
variable determinante. Esto es, debe haber niveles de umbrales de competencia
lingüística, el niño debe alcanzar cierto nivel en ambas lenguas para que los beneficios
cognitivos que de ello deriven sean positivos.

9. Irudia: Efectos cognitivos de los diferentes tipos de
bilingüismo (Cummins, 1983)

25 años después de esta propuesta se han hecho numerosas investigaciones que
apoyan la existencia de una competencia subyacente común en cuanto al aprendizaje
de lenguas se refiere. Pero en los últimos años han aparecido nuevos datos,
confirmados por Herdina y Jessner (2002) entre otros, no de personas bilingües, sino
de multilingües, que demuestras que esta capacidad metalingüística existe, todas ellas
relacionadas con la transferencia de conocimientos de una lengua a otra. Dicho de otra
manera, hay un único sistema que engloba la competencia multilingüe, el cual se
expresa a través de distintas lenguas. Hoy en día entendemos que los idiomas no se
aprenden uno detrás de otro, ni que se almacenan en lugares distintos, sino que el
conocimiento que tenemos en torno a una lengua sirve de trampolín para aprender
otra y alimentar conocimientos, de modo que cuantas más lenguas sepamos más ricas
serán las fuentes de las que nos podremos proveer.
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3. ELEANIZTASUNA
Hizkuntzak ikasterako garaian geure barne prozesuen nondik norakoak ezagutzea
aberasgarria da zentzu guztietan, bai barnerakuntza pertsonalaz ari bagara nola
material didaktikoa sortzerako orduan. Egun ez da gauza arraroa bi hizkuntza baino
gehiago jakitearena, nahiz eta guztietan dugun konpetentzia linguistikoa orekatua ez
izan.
Eleaniztasunaren jabetzea, bigarren hizkuntzatik aurrerakoen eskurapena bezala
ulertuta, Europar testuinguruan ohiko bilakatzen ari da. Askotan eleaniztasun hau
elebitasun edo bigarren hizkuntzaren jabetzearen termino moduan erabiltzen da “any
language other than the first” (beste hizkuntza bat lehenengoaz gain), kontutan hartu
gabe natiboak ez diren beste hizkuntza kantitatea. Egia esanda, eleanitza izatea
bigarren hizkuntza bat barneratzea baino zailagoa da, bigarren hau ikasteko erabiltzen
ditugun prozesu eta faktore guztiak barne hartzen baititu eta baita apartekoak eta
potentzialki konplexuagoak diren faktoreak; ikasiak izaten ari diren hizkuntzen arteko
interakzioekin erlazionaturik daudenak (Cenoz, 1997). Horrez gain, eleanitz bilakatzeko
zailtasunak batu egingo dira adinaren faktorea edo hizkuntza berriak ikasteko
testuingurua barne sartuta eta baita ikasten ari garen hizkuntzen arteko distantzia
topologikoa kontutan hartzen badugu.
Hirugarren hizkuntza bat ikasteak ezaugarri espezifiko eta konplexu batzuk dakartzan
arren, aurretik bi jakiteak hirugarren honetan efektu positiboak dituela uste da, hala
ere, aurreko bi horiek zein diren eta haien arteko erlazioak kontutan hartzeak
bariazioak ekarriko ditu. Transferentzien ebidentziak daude ikasten ari garen
hizkuntzak sintaktikoki, fonetikoki edo hiztegi aldetik antzerakoak direnean. Adibide
moduan esango dugu, nahiz eta erreferentzi gisa gehienetan geure ama hizkuntza
erabili ohi dugun, Indo-Europarra ez den ama hizkuntza bat duten pertsonek Ingelesa
edo Frantsesa ikasterako orduan Indo-Europarra den beste hizkuntza batetatik egingo
dituztela transferentzia horiek; beren lehenengo hizkuntza ez bada ere. Hortaz, bi
influentzia mota ezagutzen ditugu: iturri den hizkuntza batek helburu dugunean
eragiten duenean eta aurretik dakizkigun bi hizkuntzen arteko interferentziek
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hirugarrenean eragiten dutenean.

Azter ditzagun bada hizkuntzaren plano

ezberdinetan ematen diren elkarreraginak.
3.1. Plano fonetiko-fonologikoa
Ikaslearentzat zailak diren aspektu asko estaliko ditu fonologiak. Hala ere, askotan
fonetikoki antzerakoak diren hitzak erlazionatzeko geure garunak oso esfortzu txikia
egin behar du eta ia ezezagunak zaizkigun edo oso maila baxuan dominatzen ditugun
hizkuntzak ere lagungarri suerta dakizkiguke.
Ikerketa bat egin zen bost hizkuntza zekizkien Nazio Batuetako Hezkuntza
Departamentuko ikasle batekin (Lozano, 2012): lehenengo hizkuntzatzat finlandiera,
bigarrengotzat ingelesa, hirugarrengotzat italiera, laugarrengotzat frantsesa eta
bosgarrengotzat gaztelera zituen. Berak aitortzen zuen gaztelera hitz egiterako orduan
italieraren azentua nabari zitzaiola eta ingelesa hitz egiterako orduan ere
finlandieraren kutsua bazuela. Kasu partikular honetan H3-ko datuak H5-era
transferituko dira eta badirudi bere aldetik nahita eman den aukeraketa bat izan dela
gaztelera eta italieraren artean dagoen gertukotasun tipologikoa dela eta.
Esan bezala, hizkuntza batek bestearengan zuzenean eragiteaz gain badira hizkuntzen
arteko eragin konbinatuak existitzen direnaren ebidentzia enpirikoak. Kasu honetan, bi
hizkuntzen elkarreraginak barneratu nahi dugun horretan izango du influentzia edo
baita

lehenengoak

bigarrenean

eta

honek

hirugarrengo

batetan.

Chamot

hizkuntzalariak (Lozano, 2012) hala nola, antzekoak diren ezaugarriak dituzten bi
hizkuntzen aurretiko ezaguerak hirugarrengoan eraginak dituela azalduko digu.
Badakite artikulazio sistema eta prosodikoa hizkuntza bakoitzean ezberdina dela,
badakite beraien azentu pertsonala definitzen duten grafia eta fonemaren arteko
korrespondentzia arauak daudela, eta horrez gain, soinu berrien artikulazioan ere
esperientzia badute.
3.2. Plano lexikoa
Lexikoari dagokionez hiru datu garrantzitsu eman beharko lirateke. Lehenengo datua
aurretik dakizkigun hizkuntzen aztarna modu berean ematen ez dela da. Adibidez H3Ingelesaren ikaskuntza-irakaskuntza Nafarroako D ereduko programa ezberdinetan
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ko ikasleek hitzen esanahia H1-etik transferituko dute H2-aren ezagutza oso altua ez
bada behintzat.
Beste datu garrantzitsu bat batzuetan natiboa ez den hizkuntzak natiboa denak baino
eragin handiagoa duela da. Normalean esaten da H1-ak hizkuntza instrumentalaren
papera (helmuga dugun hizkuntzan bere burua azaltzeko bideak aurkitzen laguntzen
diona) duela eta H2-ak aldiz hornitzailearena (supplier). Baliteke fenomeno honen
arrazoia H3, H4 edo Hx hizkuntza barneratzeko garaian H2-a barneratzeko teknika
berdinak erabili izana izatea eta horrek natiboa dena alde batera uztera garamatza
batzuetan. Ikasleak ezagutzen dituen hizkuntza guztietatik beti dago bat hornitzailea
izango dena, hortaz esan daiteke eleanitzek aldi berean aktibatuta dauden hizkuntzen
kantitatea minimizatzeko joera duela.
Azken datu azpimarragarria, batzuetan bi hizkuntza edo gehiagok aldi berean jokatzen
dutela da. Hizkuntza horiek ezaugarri lexiko jakin bat konpartitu ezkero hau frekuentzi
altuarekin transferituko da, eta honi hizkuntzen arteko eragin konbinatu deituko diogu.
H1 eta H2-ak modu bateratuan jokatuko dute H3-ko lexikoa ezagutzerako garaian
(Lozano, 2012).
3.3. Plano sintaktikoa
Hitz egin dezagun orain maila sintaktikoari buruz. Lehenik eta behin, argi utzi behar da
sintaxiaren inguruko hizkuntzaren ikasketa metatu egiten dela, eta subjektuak dituen
aurrezagutzak eskuratuko duen hizkuntza berrirako baliagarri zaizkiola, dena delakoa
aurrez dakien hizkuntza ezberdinen kopurua. Hala ere, azpimarratu behar den beste
datu bat H1-ak H3-an ia beti zuzeneko eragina duela da. Polonian egon ginenean
azterketak zuzentzerako garaian H1 poloniera, H2 ingelesa eta H3 gaztelera zuten
ikasleek arazoak zituzten gazteleran erabiltzen diren artikuluekin. Ingelesez badiren
arren, polonieraz ez dira erabiltzen eta gazteleraz oso era indartuan ateratzen
zitzaizkien, gehiegi erabiliz, determinatu eta ez determinatuak nahastuz eta baita
zuzenean alde batera utziz ere.
Hala eta guztiz ere, frogatua dago lexikoan ere ama hizkuntza ez direnek ama hizkuntza
dena baino eragin handiago izan dezaketela. Aipatutakoa argitzeko Sagin Simsen lana
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erabil dezakegu (Lozano, 2012). H1 turkoa, H2 ingelesa eta H3 alemana ikasten zuten
ikaleen adierazpen idatzia aztertuz, alemanez idatzitako hitzen ordenean ingelesak
duen interferentzia zuzena nabariko da. Subjektuak tipologigkoki gertuago ikusten
duen hizkuntza hartuko du oinarri. Hortaz, funtzionalki hobe datozkion hitz solte edo
hitz multzoak H2-tik har ditzake H1-etik baino lehen. Bestalde, ikasle eleanitzek
elebakarretatik ezberdina den modu batetan ikasten dituzte aspektu sintaktikoak.
Adibidez Klein hizkuntzalariak aditz eta osagarri preposizionalen ikasketa aztertuko du
ingelesez elebakarrak eta eleanitzak direnen artean (Lozano, 2012). Ohartuko da azken
hauek preposizio zintzilikariak (stranding prepositions) (Adibidez: Who are the girls
waiting for?) errazago ikasten dituztela. Ikasketa arrama berdinean Leung-ek (Lozano,
2012) egindako ikerketa ere azalerazi dezakegu, esanez eleanitzak diren ikasle talde
batek elebakarrak direnek baino lehenago ikasten dutela pertsona eta aditzaren arteko
genero eta numero komunztadura.
3.4. Maila diskurtsiboa
Nahiz eta alor hau ez den sakonki ikertua izan, ikasleak dakizkien hizkuntza kopurua
kontutan hartuko dugu berriro ere; zentra gaitezen antolatzaileetan.
Badakigu antolatzaileen barnerakuntza lan zaila dela bai H2 batez nola H3 batez ari
bagara ere. Bartzelonan eginiko ikerketa batetan ikusi zuten Lehen Hezkuntza
amaitzean

gazteleraz

hitz

egiten

zuten

ikasleetariko

askok

ez

zekizkitela

antolatzaileetariko asko eta zekizkitenak ere ez zituztela era arin eta naturalean
erabiltzen (Lozano, 2012). Hala ere, hizkuntza bat baino gehiago jakiteak unitate hauen
ikasketan lagunduko du: haien ñabardura zehatzak atzematen lagunduko digu,
konparatzeko aukera handiago delako eta hausnarketa metalinguistikoa sakonagoa
delako. Hortaz, H1-a gaztelera eta H2-a ingelesa zuten klase batetan irakasleak “ahora
bien” antolatzailearen esanahi zehatza azaldu zuen (Ahora bien, no todos los hombres
son iguales), bere homologoa den ingeleseko antolatzailearekin konparatuz (Now, not
all men are the same). Modu honetan ikasle guztiek esaldian funtzio antzerako
betetzen duten gainontzeko elementuengandik ezberdintzen ikasi zuten (pero, dicho
esto, sin embargo, no obstante…). Ingelesak H1 eta helburu zuten hizkuntzaren arteko
zubi moduan jokatu zuen.
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Azkenik, eremu diskurtsiboan ere ama hizkuntza ez direnek paper garrantzitsua joka
dezaketela aipatu behar da. Franceschinik (Lozano, 2012) hiru hizkuntza interakzioan
daudeneko egoera komunikatiboak aztertzen ditu (H1 alemana, H2 frantsesa, H3
italiera) Baslen, Alemania, subjektu ezberdinek haiek erabiltzen dituzten bitartean. Ikus
daiteke subjektuak behin baino gehiagotan italieraz hitz egitean espresio frantsesak
tartekatzen dituela “c’est” (hau da), “mais” (baina) eta horrelakoak modu inkontziente
batetan erabiliz; komunikazio egoera moztu gabe eta ingurunean inolako erreakziorik
sortu gabe. Franceschinik laguntza edo euskarri hizkuntza (support languages) deituko
die beste bat aktibatzeko erabiltzen ditugunei.
Idazleak azaldu bezala ezin diogu pidgin deitu fusio horretatik sorturiko emaitzari, ez
da egoera kontziente bat izango, zerbait puntuala baizik. Ez dugu ezta ere kodigo
aldaketa bat bezala ulertuko, ez da benetan hizkuntza batetik bestera pasatzen
(hiztunek ez baitute beste hizkuntzetan hitz egiteko maila nahikorik), modu puntualean
beste hizkuntza batetakoak diren morfema edo hitz jakin batzuk tartekatzen dira.
3.5. Maila pragmatikoa
Hizlariak komunikazio egoera bakoitzean hizkuntza nola erabiltzen duen aztertzeaz
arduratzen da pragmatika. Ikusi dugu batzuetan H1-ak H2-aren barnerakuntza
prozesuan eragina duela, ikus dezagun bada zer gertatzen den H3-a ikasterako orduan
hizkuntza bat baino gehiagok parte hartzen dutenean.
Ama hizkuntza euskara eta gaztelania duten pertsonetan askotan ikusten dugu
zuzeneko itzulpenak egiten direla, helburu daukagun hizkuntzan akats izan ez arren
erabat naturalak ez direnak eta hiztunei marka pertsonala ematen diotenak. Adibidez
erdarazko indikatiboko orainaldi perfektua “He desayunado un zumo esta mañana”
ingeleseko Present Perfect-arekin ordezkatzen dugu askotan “I have had a juice for
breakfast this morning”. Esaldia okerra ez den arren berezko ingelesek indikatiboko
iragana edo ingeleseko Past Perfect-a “I had a juice for breakfast this morning”
erabiltzeko joera dute normalean eta belarrira naturalagoa egiten zaie. Influentzi hau
gainera askotan ez da desagertuko hiztuna helburu duen hizkuntza hitz egiten den
lurralde batean bizi bada ere eta bertako hizkuntza erabiltzen badu.
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Nahiz eta maila lexiko eta sintaktikoan baino ikerketa gutxiago egin, badago
informazioa H3-rako transferentzia pragmatikoari buruz. Askok diote maila honetan
konpetentzia on bat lortzea erronka bat dela eta H1 eta H2-aren aztarna oso nabaria
dela. Gainera, ikasten dugun hizkuntza bakoitzaren pragmatikak aurrekoetan eragina
izan dezake.
Frogatu ahal izan den beste datu interesgarri bat eleanitzek pragmatika elebakarrek
baino xehetasun gehiagorekin eskuratu dezaketelarena da. Safontek (Lozano, 2012),
ingelesezko eskaera formulen “Could you please give me…”, “I would like you to give
me…” erabilera konparatzen du gazteleraz hitz egiten duten ikasleen eta gaztelera eta
katalana hitz egiten dutenen artean, frogatuz bigarrenen emaitzak hobeak direla.
Bestalde, arreta asko jaso ez duen gaia izan arren, ikasleen artean ohikoa izaten da
irain eta hitz tabuen erabilerak. Aditz aldaketaren estrukturazioan eragiten duten
aspektu pragmatikoak dira, hortaz markatzaile diskurtsiboen antzerakoak dira askotan.
Hitz hauen ezaguera izateak, ikasleari beren adierazkortasun indarra zein den
xehetasunez jakitea ahalbidetu diezaioke, baita nola interpretatu beharko genituzkeen
eta noiz den komenigarriagoa haiek saihestea. Egoera zenbatezinak dira irain edo hitz
desegoki hauek momentu eta toki okerrean erabiltzen ditugunak. Askotan modu
finduan erabiltzen ditugu geure H1 eta H2-an eta arrunkeriatan erortzen gara H3-a
erabiltzean. Askotan jabe garen hiztegia ez da nahikoa espresatu nahi duguna
azaltzeko eta hitz hauek erabiltzea jotzen dugu benetakotasuna arrunkeriarekin
nahasiz. Polonian nengoenean gazteleraz hitz egiten zuen elebakar batek zera esan
zuen janaria banatzerako orduan bere platerera kantitate baxuagoa erortzen zela
ikustean “you have some eggs to do that!”, “eggs” erdarako “huevos” hitzetik
zuzenean oker itzuliz.
Dewaelek (Lozano, 2012) deskubritu zuen espresio horiengandik jasotzen dugunn
pertzepzio emozionala gure H1-ean denean altuagoa dela. Agian garrantzia du
hizkuntza bakoitzean jasotako hezkuntzak ere. Nire kasuan adibidez ingelesean (L3)
hitz egitean eta kanpoan denboraldi bat pasa ondoren zaila da batzuetan hitz horiek
geldiaraztea egoera formala denean ere. Gauza da, hizkuntza horietan irainak
geldiaraztea ez dela inoiz nire hezkuntzaren parte izan eta naturaltasunez erabili edo
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aditu izan ditut hainbat testuinguruetan “shut the fuck up”, “I don’t give a shit”, “fuck
off…”. Euskaraz edo erdaraz klase bat ematean aldiz horietako espresioren bat esatea
ez zait burutik pasa ere egiten, nire gaztetako hezkuntzak hori erakutsi baitit. Honez
gain, beren H1-ean atzerakada sufritu dutenek espresio hauek suabeago hautemango
dituzte H1-a menperatzaile izaten jarraitzen dutenek baino. Eta argi dago hizkuntza bat
bere testuinguru naturalean ezagutu ezkero biraoak modu biziagoan senti ditzakezula.
Arrazoi honegatik, geure ama hizkuntzara joko dugu juramentuak esaterako garaian.
Guzti hau jakinik, ez dago zalantzarik hizkuntza ikasleei natibo eta testuinguru
naturalekin elkar eragiten utzi beharko litzaiekeela, modu honetan erregistro
linguistiko barietate baten jabe egiteko aukera luzatuko baikenieke eta hizkuntza bat
bere ingurune propioan ez ikastean sortzen diren akatsak ekidingo genituzke.
3.6. Beste aldagai linguistiko batzuk
Aurretik ikusi dugun bezala ez dira gutxi H3-az jabetzean jokoan sartzen diren
faktoreak: tipologia linguistikoa, psikotipologia, aurreko hizkuntzetan dugun
konpetentzia, hizkuntzak barneratzean eman den ordena, hizkuntza horiekiko izan
dugun esposizioa, hezkuntza maila, adina, kanpoko hizkuntzaren eragina etab.
Aurreko faktoreetako bitan sakontzea merezi du. Esan dugun moduan tipologikoki
gertuagokoak diren hizkuntzek berri bat barneratzean bereziki eragiten digute. Euskara
eta erdara ama hizkuntza dituztenek ingelesa ikastean gazteleratik influentzi
handiagoa jasoko dute. Askotan, hiztunak helburu duen hizkuntzatik tipologikoki
gertuen dagoen mintzaira zein den eta hark hizkuntza horretan nola eragiten duen
kontziente izatea beharrezkoa da (psikotipologia).
Horrela, Ringbomek (2002) hizkuntza baten jabetzean hiru estadio bereiziko ditu.
Lehenengoa oinarrizko maila bat da, non ikasleak hizkuntzen arteko antzekotasunak
hautematen

dituen

eremu

ezberdinetan

(fonologikoa,

lexikoa,

sintaktikoa,

pragmatikoa eta diskurtsiboa) eta honek prozesua erraztu dezake. Bigarrenean helburu
eta abiapuntu diren hizkuntzen arteko fenomeno espezifikoen artean loturak sortzen
ditu. Hitz eta formen estrukturan jarriko du arreta helburu duen hizkuntzarekin
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antzekotasunak aurkitzeko asmoz. Hirugarren mailan hiztunak hizkuntzen arteko
edukiak erlazionatzen ditu.
Cenozek (Lozano, 2012), mintzatzaile euskaldun eta erdaldunek ingelesa ikasteko
prozesuari buruz egindako ikerketan dio analisi psikotipologiko hau beharrezko eta
garrantzi berezikoa dela. Ikasle helduek eta kontzientzia metalinguistiko aurreratua
dutenek, kontzientzia psikotipologiko garatuagoa dutenak hortaz, euskaratik erdaratik
baino datu gutxiago transferitzen dituzte.
Beste faktore garrantzitsu bat subjektuak H1 eta H2-an duen maila izango da.
Orokorrean hiztunak maila altuagoa duen hizkuntza izango da eragin gehien duena eta
ikasketen hasieran aurkitzen diren ikasleek horretatik transferentzia gehiago egiteko
joera dute. Ezagutzak oinarri hartzen doazen heinean ordea, influentzia hau alde
batean gelditzen joango da.
Amaitzeko esan badirela beste aldagai linguistiko batzuk ere. Hizkuntzen arteko
influentzia altuagoa da helburu dugun hizkuntza ikasten dugun lehen estadiotan eta
H2-aren eragina H1-arena baino lehenago ahultzen da. Argi dago subjektuak zuzeneko
kontaktua duen hizkuntzak eragite indartsuagoa izango duela ikaste prozesuan hain
barneratuta ez dagoen H2 batek baino. Azkenik, barneratzen dugun azken hizkuntzak
ikasten ari garenean efektu gehiago sortzen du normalean, freskoago daukagu.
3.7. Aldagai extralinguistikoak
Ikus ditugun ezaugarri linguistikoez gain, badira eremu horren gaindiko aldagaiak ere.
Kasu honetan ez dira hizkuntzarekin zuzenean erlazionatuta egongo baina haren
barnerakuntzan eragina izango dute:
1. Duela denbora gutxiko erabilera “recency”. Eremu honen inguruko ikerketak 60.
hamarkadan hasi ziren. Ikerlari askoren ustez, Vildomec, Hammarberg eta Williams
beste batzuen artean (Lozano, 2012), natiboak ez diren hizkuntzen influentzia beren
erabilera duela gutxikoa bada ematen da nagusiki. Baliteke egoera hau subjektuak
bere garunean gordeta dagoen informazio horretara errazago hel daitekeelako
sortzea. Hala ere, esan behar da kontrako kasua ere ikusi izan dela, denbora luzean
edo urteetan erabili izan ez diren hizkuntzen transferentziak.
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2. Testuingurua. H3-aren exekuzioa ematen den testuingurua ere erabakigarria da:
solaskideak, haien gogo-aldartea, lekua, elkarrizketa gaia etab. Dirudienez egoera
formala izateak paper garrantzitsua jokatuko du (azterketa bat edo irakaslearekin
daukagun elkarrizketa serio bat, hala nola) hizlaria bere ekintza modu zehatzago
batetan monitorizatzera gida dezake eta horrekin batera interferentzia oker posibleak
ekiditea.
3. Adina. H2 bat ikasterako garaian helduek gazteek baino lehenago aurrera egiten
zutela frogatu da, lehenengo estadioetan behintzat. Hau garapen kognitibo eta
metalinguistikoarekin erlazionatzen da. Faktore honek H3-aren ikasketari ere eragin
diezaioke, bereziki psikotipologiaz ari bagara: helduek distantzia linguistikoaren
inguruko ideia zehatzagoa izaten dute eta horrek iturri bezala hizkuntza konkretu bat
aukeratu ahal izatea eramango lituzke.
Cenozek (Lozano, 2012), aldagai honek ingelesa ikasten duten gaztelera eta euskararen
hiztunak nola eragiten dituen ikertuko du. Ikusiko du nola adin altuagoko haurrek
erdaratik elementu gehiago transferituko dituzten. Autorearen arabera, hau
kontzientzia metalinguistiko altu bati eta distantzia tipologikoa ulertzeko gaitasun
altuago bati esker emango da.
4. Hezkuntza maila. Alfabetizazio maila eta formazio akademikoak transferentzia
positiboan lagun dezakete. Eremu honetan ikerketa asko egin ez diren arren frogatuta
dago hezkuntza elebiduna jasotako haurrek L3-ko lexikoa errazago barneratuko dutela
ahozko input bat bakarrik jaso duten horiek baino.
Laburtzeko, aipatu berri ditugun faktore guzti hauek helburu dugun hizkuntza
ikasterako garaian esku har dezakete. Batzuetan batek hartuko du garrantzi gehiago
gainontzekoak balio gabetuz eta besteetan bi edo faktore gehiagok aldi berean
eragingo dute baina askotan gu izan behar gara gai haien gaineko kontrola hartzeko.
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4. DIFFERENT

WAYS

OF

LEARNING

ENGLISH

THROUGH

THE

CURRICULUM
Methods and approaches of teaching English have changed over time in order to
adequate to new societies and their needs. In this part of the project we are going to
go through some of them in order to be able to choose the best aspects of each one
and understand the models we use nowadays. This is the way we divide them
according to Zenotz (2012).
4.1. The Grammar Translation Method
The Classical Method (Grammar Translation Method), was originally associated with
the teaching of Latin and ancient Greek.
The aim of teaching Latin and Greek was obviously not so that learners would be able
to speak them but rather to develop:
-Logical thinking
-Intellectual capacities to attain a generally educational and civilizing effect
-An ability to read original texts in the languages concerned
The key features of this method are: classes taught in the mother tongue with little
active use of target language, vocabulary is taught in the form of lists of isolated
words, little or no attention is given to pronunciation, long elaborate explanations of
the intricacies of grammar are given and most of the content is disconnected from
reality.
So basically, the only reasons as to why it is still used are the fact that the method
requires little specialization and tests are easy to construct and correct objectively. The
Grammar Translation Method may make the language learning experience uninspiring
and boring, it can also leave the students with a sense of frustration when they travel
to countries where the studied language is used and they realize that the method
neither approaches nor encourages the students’ communication competence.
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4.2. The direct method
All reformers opposed to teaching formal grammar and were aware that language
learning was more than just learning the rules and the acquisition of imperfect
translation skills. Instead, grammar should be acquired inductively by inducing the
rules of how the language behaves from the actual language itself. This is what
Jesperin points out “Never tell the children anything they can find out for themselves”
(Zenotz, 2012, Unit 1).
Now they think that knowing a language is being able to speak it, so they give primacy
to spoken word, moreover, second language learning must be an imitation of first
language learning as this is the natural way humans learn any language, so the mother
tongue has no place in these lessons. The grammar and translating skills should be
avoided because they involve the application of the MT, and writing should be delayed
until after the printed word has been introduced.
4.3. The Audio-lingual Audio-visual Method
Mid 1960’s three technological aids came into general use in the classroom. These
were the language laboratory, portable tape-recorder and film-strip projector.
Extensive use of tapes and equipment was revolutionary for language teachers; new
possibilities to bring native speaking voices to the classroom were brought. It is true
that technological changes pushed the audio lingual method, but it was based on
behaviorism, and behaviorists believe that a language should be learnt following
stimulus-response patterns.
In this case spoken language comes earlier than written too and it is learnt only
through use or practice. The language can’t be taught separately from a situation; the
teacher has to introduce each new pattern of language in a meaningful situation. So
the key is to produce the correct response in front of the stimulus.
4.4. Designer Method or Humanist Method
The designer methods emerged in the 1970’s and they brought the issue of teaching
further by looking at some variables that might have had an influence on the learning
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process, apart from the contribution of teachers and students. The originality of some
of these methods has brought about new ideas that are currently being used in the
Communicative Approach today. Although there are a few that could be interesting to
discuss, we will only include Total Physical Response and the Silent Method.
4.4.1. Total Physical Response (TPR)
The main idea behind TPR is based upon the principle of establishing psychomotor
associations to facilitate language learning. The teacher presents the language in the
form of commands which are demonstrated and modeled by the teacher and fulfilled
by the students, individually and/or in groups. The meaning is made clear through
demonstration. The emphasis is on developing comprehension skills before the learner
is required to produce in the target language.
To sum up this theory in one sentence, TPR is based on recreating the first language
learning process in the second language classroom, because the human brain and
nervous system are biologically programmed to acquire language in a particular way.
The sequence is developing listening comprehension before production skills and the
mode is synchronizing language with body movements.
TPR is more effective in the early stages of language learning and Asher (Zenotz, 2012)
has stressed that it should be used in association with other methods and techniques
and indeed TPR represents a useful set of techniques which are compatible with other
approaches of teaching.
4.4.2. The silent way
This method begins by using a set of colored rods and verbal commands in order to
achieve the following: to avoid the use of the vernacular, to create simple linguistic
situations that remain under the complete control of the teacher, to let the teacher
concentrate on what the students say and how they are saying it, drawing their
attention to the differences in pronunciation and the flow of words, to permit almost
from the start a switch from the lone voice of the teacher using the foreign language to
a number of voices using it (this introduces components of the pitch) and to generate
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serious game-like situations in which the rules are implicitly agreed upon by giving
meaning to the gestures of the teacher and his mime.
4.5. Communicative language learning
It isn’t a highly structured method of teaching. Rather a broad assembly of ideas from
a range of sources which have come to be accepted as “good practice” by many
contemporary teachers.
Communicative Method focuses on language as a medium of communication. The
method recognizes that all communication has a social purpose and the learner is
trying to say or find something out. This communication embraces a whole spectrum
of functions (e.g. apologizing/seeking information/expressing likes and dislikes, etc)
and notions (e.g. apologizing for being late, asking where the nearest post office is etc).
Classroom activities maximize opportunities for the learner to use a target language in
a communicative way for meaningful activities. The emphasis is on the meaning rather
than on the form as in the first language acquisition.
So the primacy of oral work in this approach is inevitable and classrooms should
provide opportunities for rehearsal of real-life situations and an opportunity for real
communication. Emphasis on oral and listening skills in the classroom and contact time
with language is important, not just hearing the teacher, but having personal contact
themselves with the language, practicing sounds themselves, permeating sentence
patterns and getting the chance to make mistakes and learn from doing so. Even so,
the communicative approach is not just limited to oral skills because reading and
writing skills need to be developed to promote pupils’ confidence in all four skill areas
by

using

elements

encountered

in

a

variety

of

ways

(reading/summarizing/translating/discussion/debates).
With regards to grammar, it can still be taught but less systematically, in traditional
ways alongside more innovative approaches, since we have to recognize that
communication depends on grammar.
Finally, we can’t forget that the communicative approach seeks to use authentic
resources which are more interesting and motivating. In foreign language classrooms,
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authentic texts serve as a partial substitute for a community of native speakers:
newspaper and magazine articles, poems, discussion programs, manuals, recipes,
telephone directories, videos etc. can all be exploited in variety of ways.

5. CLIL (Content and Language Integrated Learning)
5.1. Curricular models in CLIL
We have already reviewed the different techniques used for English teaching. Now we
are going to explain how CLIL (Content and Language Integrated Learning) works and
why it is different from the others we mentioned before. In this case, our aim won’t be
learning a second or a third language isolating it from the other subjects but mixing
them both, imparting Mathematics, Science or other curriculum areas in English.
CLIL is fundamentally based on methodological principles established by research on
"language immersion". This learning program provides the students the opportunity to
use the L2 (L3 or Lx) as the vehicular language, so they can apply it while they are
studying. Moreover, we can safe time since we don’t invest English teaching hours only
in English lessons and children will feel more confident when it comes to use this new
language. One of the points of this is becoming L3 the medium of classroom
instruction and linking English to real situations, so pupils can face daily matters in this
language.
There are several CLIL models that arise due to a variety of contextual variables so let’s
revise some in Primary School (Coyle, Hood and Marsh, 2010).
Model A1: It can be carried out by a class teacher with more limited fluency in the CLIL
language. Such a model is useful in countries where there is a lack of availability of
language teachers or multilingual content teachers. Using purpose-designed materials,
the teacher won’t embark on a high language exposure to CLIL so this example is
particularly effective in introducing the wider world of the vehicular language to the
learners. Even if we can apply it in most educational contexts, it will be particularly
meaningful in those that authentic access to language and culture is more difficult. It
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can also be managed in contexts where funding and resources are limited, because low
technology can be used for classroom communication across schools.
This took place in Rwanda and UK: two schools from there were working together so
they could exchange material via letters and video.
Model A2: We will apply this model where a language teacher is available and we also
have a subject teacher who has sufficient proficiency in CLIL, inasmuch as they will
have to work together. As they use bilingual material, it is possible that both of them
would be in a classroom at the same time but one of them will be the main conductor.
This model is an attempt to cover the ground of A1, going further and developing
metalinguistic awareness.
Model A3: Students will learn the whole subject matter (of some subjects) in the target
language, and the tutor and language teacher will be working side by side again due to
follow the curriculum. This model will be implemented in a way that ensures the full
potential of the learners is realized. In addition, it is not feasible to expect such an
approach to work unless the teachers in the classroom have the full support of the
surrounding educational structures.
5.2. Specific cases of CLIL
Since there are different ways to use CLIL, each school across the world will choose the
most convenient model for itself. Soest (1993) shows us some of them in his report
and I selected the most interesting ones in order to compare them with our own and
to try understanding how many different models exist.
5.2.1. Immersion programs (Canada)
French is not a language used at home in Canada, formal instruction in school is often
the most convenient option for children to learn it. French immersion is one of several
French as a second language (FSL) program options available in elementary and
secondary schools across Canada. Since then, French immersion has become available
in all provinces and two territories. Most programs were developed following parental
dissatisfaction with the traditional core French programs and the desire to encourage
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bilingualism among their children. These consist of 3 types: early total immersion (the
most prevalent, with over 250.000 children involved), early partial immersion and late
immersion.
Characteristics of early total immersion:
 English-speaking children, in an all English environment start school by being
totally “immersed” in French from the first day and reading and writing are initially
taught in French as well. All lessons are taught in French for the first two years.
 Teachers are bilinguals in English and French but only speak French. Children
speak English in the beginning but are encouraged to speak French by constant,
positive feedback, though with no duress. Teachers react appropriately and
positively to things said in English but do not use the language themselves. With
time the children start speaking French too.
 English as a subject is introduced in the 3rd year of primary school. As the levels
move up more subjects get taught through English, until balance between time
allocated to English and French is reached, usually by the end of primary school.
 French as a subject is not taught, the language is used for content-matter and
interaction.
 Early partial immersion is where French is used for approximately half the
subjects from the onset of schooling, English for the other half. Late immersion is
where schooling begins in English, French being introduced as a medium for
content-matter after three years in primary school.

Test results show the superiority of early total immersion and reveal the following
points:
 With time (but only initially) the average is 5% better than monolinguals on
English skills tests.
 With time they have near native-like proficiency in French L2 listening and
written comprehension, but not in written and spoken production – they are far
superior on all four skills to English speakers who only follow French as a subject.
 Anyway, accuracy on productive skills is low, due to the lack of output
opportunities.
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5.2.2 Luxembourg system
The entire population becomes trilingual (in Luxemburgish, German and French)
through school and environment.
Luxembourgish, the national language belonging to the Germanic family, is partially
standardized, lacks technical vocabulary, has limited register variants, many loanwords from French and German, few books, and is spoken by everyone from the head
of state to the humblest citizen. Officially it is used in only 125 hours of the whole
school curriculum yet 77% of citizens use it most frequently in private life. The order of
preference for oral communication is Luxembourgish, French, German; the order of
preference for written communication is German, French, Luxembourgish.
The system is based on the principle of introducing the child to school by means of the
L1 home language, rapid translation to a genetically related L2 (German), and a gradual
switch to a genetically unrelated L3, French. These are the characteristics of this
system:
 Nursery schools and the 1st year of primary education are in Luxemburgish.
German (a genetically related language) is taught as a subject in the 1 st year of
primary school. This language rapidly replaces Luxemburguish as a medium of
instruction and by the end of primary school is the exclusive language for contentmatter subjects.
 French as a subject is introduced in grade 2 of primary school. The first 3 years of
secondary school German is used as a medium, except for mathematics and French,
both taught in French. German gradually disappears as a medium in the longer
secondary school program and by the end of it only remains as a subject.
 All teachers are nationals and speak all three languages; 70% of pupils who
complete the “long” cycle obtain enough level for them to pursue higher education.
 We should highlight that all three languages are used in school and the wider
environment (shops, media, business, administration). Moreover, the small size of
the country allows for easy access to France, Germany and Belgium, where the L2
and L3 prevail.
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5.2.3. The European School Model
This is an extremely complex model, designed for the children of European civil
servants, found in 15 schools in different countries. All children have a minimum of 3
languages in the curriculum and must take the European Baccalaureate through the
medium of two languages. Let’s take a look at the features:
 Each school has up to 8 different language sub-sections, all following the same
curriculum and timetable, taking the same exams, irrespective of the language
involved. Primary school education is followed in one of the 8 languages.
 The higher the child progresses the more lessons are taught via the medium of a
second language or third language.
 From primary school onwards communal lessons are taught to children from
different sub-sections for integration purposes.
 A second language is taught as a subject from the first year of primary schoolthis must be chosen from French, German or English.
 The second language becomes a medium of content-matter subjects from the 3rd
year of secondary education.
 Examination taken through the L1, L2 or L3 are the same for all pupils.
 Most teachers are bilingual, are native speakers of the language they use as a
medium, but do not necessarily know the L1 of all their pupils since they may teach
to mixed nationalities.
 All languages are taught as a subject as well as a medium.
 Final examinations, the European Baccalaureate, give access to universities
anywhere in the world.
 Success on the European Baccalaureate ranges between 93-100%.

Caveats:
 Although non fee-paying, these schools are expensive to run, given their
complexity.
 They have restricted access, leading to a middle-class intake.
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 The environment (interacting with other nationalities in the playground, media,
shops, administration) promotes language learning outside the classroom,
reinforcing immediate pertinence.

6. INGELESAREN IKASKUNTZA-IRAKASKUNTZA NAFARROAN: programa
ezberdindun hiru ikastetxe
Behin azpi teoria irakurri eta ulertuta ikerketari ekingo diogu. Bertan, Nafarroako hiru
eskola ezberdinetan ingelesaren irakaskuntza-ikaskuntza nolakoa den ikertzen saiatuko
gara haietako bakoitzak jasotzen dituen programak dakartzan ezberdintasunak
kontutan hartuz. Hasieran aipatu bezala, Nafarroan bereiz daitezkeen hezkuntza
modeloak anitzak dira eta hizkuntzen jabetzan eragiten duten hamaika aldagai daude.
Ikerketa honen bitartez geure haurrak hezteko ingurune, eredu eta programa egokiena
aukeratzen saiatuko gara.
Horretarako, elkarren artean ezberdinak diren 3 ikastetxe aukeratu eta bertako Lehen
Hezkuntzako lehenengo mailako haurrekin egun batzuk pasa ditut beren klase eta
jokaerak aztertzen. Hiru zentroak D eredua jarraitzen duten arren, ingelesa irakasteko
programak erabat ezberdinak dira. Horrez gain, erdi mailako ikasle bat hartu eta proba
bat pasa diot emaitzak modu idatzi eta enpirikoan azaltzeko asmoz.
Probari dagokionez, nik neuk prestatutakoa da (eranskinetan aurki daiteke). Seguru
egon nahi nuen bertan aurkitzen diren edukiak ez zirela inon gehiago aurkitu ahal
izango eta zentro batetako ikasleak ez zuela beste batekoak baino abantaila
handiagorik izango. Bertan irakurmena, idazmena, entzumena eta ahozkotasuna
neurtzen da, irakurri eta idatzitakoaz gain proba pasatzerako orduan ingelesez hitz egin
bainien denbora guztian. Emaitzak baino, ikasleek ingelesaren aurrean bakarrik
aurkitzean izan duten erreakzioa neurtzen saiatu naiz.

Lehenengo zatian egunerokotasunaren parte diren galdera orokor batzuk azaltzen dira,
bigarrenean entretenigarria eta beren interesa pizten duen marrazki baten margoketa.
Hirugarren ariketa margotu duten tigrearekin erlazionaturiko buruketa sinple bat da
eta azken galderek buruketa ulertu duen edo ez argituko dute. Prestatzerako orduan
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LOE-ko Curriculumeko helburu eta edukiak jarraitu nituen Lehen Hezkuntzako ikasle
batengandik espero den maila zehazteko:
Helburuak:
Mezuak entzutea eta ulertzea era askotako hitzezko elkarreraginetan, hizkuntza
estandarrean, eta testu horien bidez transmititutako informazioa erabiltzea lan
esperientziarekin loturiko lan zehatz eta askotarikoak egiteko.
Gauzak ahoz adierazteko eta elkarreragiteko gai izatea eduki eta garapen
ezagunak dituzten egoera erraz eta ohikoetan, hitzezko eta hitzezkoez besteko
prozedurak erabiliz eta errespetuzko eta laguntza jarrera edukiz: gustuak,
desioak, iritziak, sentimenduak edo gai bati buruzko informazio soilak iturri gisa
baloratzea. (Nafarroako Gobernua, 2007, 83. orr.)
Edukiak:
Ahozko elkarreragina egoera errealetan edo simulatuetan, komunikazio
errutinen bidez lortutako ahozko eta ahoz besteko erantzunak erabiliz
Ahozko testu errazen esanahi orokorra harrapatzea -testuak eskuragarriak eta
esanahidunak izanen dira ikasleentzat -; testu horiek lotura bat izanen dute
ikasleen edo ikasleen interesekoak diren edo ikasleei jakin-mina sortzen dieten
esperientziekin.
Irakurtzeko estrategiak erabiltzen hastea: ikusizko testuingurua eta hitzezko
testuingurua erabiltzea eta gaiari edo egoerari buruzko aldez aurreko
ezagupenak

-ikasleak

ezagutzen

dituen

beste

hizkuntza

batzuetatik

transferitutakoak- erabiltzea. (Nafarroako Gobernua, 2007, 84-97. orr.)
Aurretik aipatu ditudan zentro horietako bi Etxarri Aranatzen kokatuta daude. Etxarri
Aranatzek Nafarroako ipar-mendebaldea du kokaleku, Gipuzkoa eta Arabako
mugetatik gertu, eta azken erroldaren arabera 2434 pertsonen bizilekua da. Sakanako
bailara 29 herrik osatzen dute eta biztanleria kontutan harturik bigarren herririk
handiena izango da, Altsasu aurretik duelarik 7400 biztanlerekin. Euskararen Foru
Legeari jarraiki, Etxarri zonalde euskaldunean kokatuko genuke, horren arabera
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hezkuntza euskalduna jasotzeko eskubide guztia izanen dute bertan bizi diren
biztanleek.
Etxarri eta inguruko haurren hezkuntza bi ikastetxeren ardurapean geldituko da, alde
batetik Andra Mari Ikastola izanen dugu eta bestetik San Donato Ikastetxe Publikoa.
Biek testuinguru berdina konpartitzen duten arren badira euren artean hainbat
ezberdintasun nabari aipatzea merezi dutenak. Nahiz eta komunean dituzten aspektu
ugari egon, aurretik aipatu dugun eredua hala nola (D eredua kasu honetan), badira
beren titulartasunak eskaintzen dizkigun hainbat bitxikeria.
Aztergai dugun hirugarren zentroa Iruñean kokatzen da Buztintxuri auzoan. Auzo hau
Iruñeko iparraldean kokatzen da eta berria da. 1990. hamarkadaren amaieran
Sanduzelaiko auzoaren zabalgune bezala planifikatu zen eta ondorengo urteetan izan
zen eraikia; 200tik 2007 arte. Bertako biztanleriaren %26a etorkina da. Buztintzuri
Ikastetxe Publikoak, D eredua jarraitu arren, testuinguru erabat ezberdina izango du
eta baita ingelesa irakasteko programa ere. Kasu honetan PAI ereduaz ariko gara
hizketan. Programan ez da ezberdina izango den bakarra, Euskararen Foru Legeari
jarraiki, zonalde mistoan kokatuko gara orain.
Has gaitezen banaka-banaka zentro hauetariko bakoitza eta bertan emandako
emaitzak aztertzen.
6.1. San Donato Ikastetxe Publikoa
San Donato ikastetxea euskalduna eta publikoa da, Nafar Gobernuko Hezkuntza
Departamentuko sarearen barne sartuko dugularik. Haur Hezkuntza eta Lehen
Hezkuntzako zerbitzuak eskaintzen ditu, bertako ikasleak Bigarren Derrigorrezko
Hezkuntza Altsasuko Aralarko Mikel Donea ikastetxean egingo dutelarik. Eskualdeko
ikastetxe izanik, Bakaiku, Dorrao, Lizarraga, Etxarri-Aranatz, Arruazu, Arbizu eta
Unanuko ikasleak jasoko ditu konkretuki.
Ikastetxe honen xede nagusien barnean sartuko da kalitatezko hezkuntza eskaintzen
duen eskualdeko ikastetxe publiko euskalduna izatea. Bestalde, eleaniztasunean
oinarritutako hezkuntza integrala eskainiko du norbanakoaren berezitasun kulturalak
eta intelektualak errespetatuz eta bere osotasunean heziz. Elkarbizitza egoki bat
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ahalbidetzen duen Hezkuntza Komunitate partehartzailea izango du eta Hobekuntza
Plan baten barruan metodologia berriztatzaileak garatuko ditu.
6.1.1. Dip-Dip-Dip eta Footprints
Eskolan Dip Dip Dip eta Footprints proiektuak erabiltzen dituzte Haur Hezkuntzan eta
Lehen Hezkuntzan, hurrenez hurren, ingelesa irakasteko.
Lehenengoari dagokionez, eskolako ingeleseko irakasle berak aukeratu zuen proiektu
batez ariko gara. 1999-2000 ikasturtean, Haur Hezkuntzan ingelesa goiz sartzeko
asmoa Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako ia ikastetxe publiko guztietan
gauzatu zen.
1996an, Euskal Eskola Publikoko Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako 13
ikastetxetan irakaskuntza goiztiarrari buruzko proiektu esperimentala jarri zen
martxan, eta emaitzak oso onak izan ziren. Ondoren, Hezkuntza Sailak esperientzia hau
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako gainontzeko ikastetxe publikoetara
zabaltzea erabaki du, Haur Hezkuntzako OCDn adierazitako xedeetan oinarriturik.
Gure irakaskuntza elebidunak hirugarren hizkuntza baten ikaskuntza errazten duela
baieztatuta,

haurrak

ezagutzen

dituen

hizkuntzen

eta

hizkuntza

berriaren

transferentzia positibo bat gertatuko da. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitzean
zera da beraien helburua: “ingelesaren ahalik eta ikaskuntza-maila altuena lortzea,
familiako hizkuntza eta eskolan lehentasuna izan duen bigarren hizkuntza optimizatzea
izan duen bezala” (Eusko Jaurlaritza, 2000, 2. orr).
Hauek izango dira hezkuntza-jarduerak ikasleengan sustatu nahi dituen helburuak:
 Adin honetako ikasleentzat eskuragarriak eta esanguratsuak izango diren eta
beren ideia, esperientzia, interes eta abarrei lotuta egongo diren ingeleserako
ahozko testu batzuen (errimak, abestiak, ipuinak, deskribapenak, kontakizunak,
aginduak, enkarguak eta abar) mezua ulertzea eta testu horien kultur balioa aintzat
hartzea.
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 Hitzezko adierazpen-baliabideak eta hitzezkoak ez direnak (seinaleak, keinuak,
begiradak..) konbinatzea, komunikazio asmo ezberdinak dituzten mezuak (ikasgela
barruan sortzen direnak edota zenbait komunikabidetan agertzen direnak)
interpretatzek.

 Atzerriko hizkuntzako klasearen dinamikan sor daitezkeen ohiko hizkuntza
elkarreraginetan (jasotako mezuen aurrean izandako erreakzioa edo mezuei
emandako erantzuna) aktiboki parte hartzea, arauak (ahoskera, doinua, erritmoa..)
edo komunikaziorako gizarte arau batzuk (keinuak, baieztapena..) errespetatuz.

 Atzerriko hizkuntzarekiko interesa eta jakinmina erakustea eta hizkuntza
erabilerekiko (formala eta informala) jarrera positiboak garatzea.
 Hizkuntza aniztasuna onartzea eta hizkuntzak eta beren erabilera desberdina
pertsonen artean komunikatzeko beharrari erantzuteko zuzenduta daudela
konturatzea.
Hortaz, proiektu hau sekuentzia didaktiko ezberdinez osatuta egongo da eta haiek aldi
berean unitateetan. Unitate bakoitzean 8-10 saio egingo dira eta saio bakoitzak egitura
egonkorra izango du, ikasleek erreferentzia zehatzak izan ditzaten. Erreferentziak
funtsezkoak dira, segurtasuna ematen baitute, batez ere adin honetan. Kasu honetan,
ikasleak hizkuntza eta irakasle berri baten aurrean egongo dira eta horrexegatik, saio
bakoitzaren egitura berbera izatea lagungarri izango da kokatzeko. Saio bakoitzak
ondorengo faseak ditu:
1. Fasea: agurrak. Saioa hasteko, espezialistak ikasgelako ikasleak agurtuko ditu
egoera hau ahalik eta errealena izatea ezinbesteko delarik. Formulak ikasiko
dira eta barneratzen dituztenean aldatu. Fase honetan gelako arduraduna
izendatuko da.
Ondoren, egun horretan ikasgelan dauden berriak aipatuko dira: data, nor falta
den, urtebetetzeak, eguraldia etab.

2. Fasea: abestien eta errimen berrikuspena. Saioa girotzeko lehenago ikasitako
abesti eta errimak gogoratuko dira
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3. Fasea: jarduera nagusia. Hauxe da saioaren zatirik garrantzitsuena. Bertan
egiten den jarduera ipuin bat irakurtzea, joko berriak, produkzio artistikoak,
antzezpenak eta abar izango dira.

4. Fasea: abesti eta errima berriak. Jarduera nagusia amaitu ondoren, lantzen ari
diren ipuinari lotutako errima edo abesti bat sartuko da. Ezaguna denean,
saioaren bigarren fasean erabiliko da.

5. Fasea: agurra. Saioa hasi bezala amaituko da, hau da, haurrak biribilean eserita.
Horretarako, agurra eta saio baten eta bestearen arteko lotura erraztuko duen
joko, keinu edo abesti bat erabiliko da.
Proiektuan erabiliko den materiala hiru kategoriatan sailka daiteke: lehena merkatuan
erosi daitezkeen berariazko materialena da (ipuinak, egutegiak, audio eta bideo zintak,
posterrak eta abar), bigarrena irakasle espezialistak sortutakoa, eta azkena baliabide
didaktikoena (telebista, ordenagailua, puzzleak…).
Behin jakinda Haur Hezkuntzan erabiltzen duten metodoa eta Lehen Hezkuntzara iritsi
baino lehen haurrek atzerriko hizkuntza ikasteko jarraitzen duten prozesua zein den,
jarrai dezagun guri interesatzen zaigun mailan erabiltzen duten Footprints-ekin.
Ez da lehengo aldia liburu honekin lan egiten dudana,
Polonian Erasmusen egon nintzenean ere liburu bera
erabiltzen baitzuten. Material sorta berriztatzailea eta
dinamikoa dituen liburu parea aurkezten ditu, “Activity
Book” eta “Student’s book-a” bereizten dituelarik.
Baditu istorioak kontatzeko eta hiztegia ikasteko
txarteltxoak, zeinak hamaika modu ezberdinetan erabil
daitezken, arbela digitalarekin ibiltzeko ariketa mordoa
dago (liburuko ariketak indartzeko, jokoak, azterketa
txikiak etab.), umeek ezin gogotsuago erabiltzen dituzte. 8. Irudia: Footprints-eko
materiala
Baditu baita CD gehigarriak abestiak eta istorioak
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kontatzen dituztenak entzuketa lantzeko asmoz.

Footprints-ek kanpo azterketak hartzen ditu erreferentziatzat eta haietan oinarrituz
prestatuko ditu ikasleak, Trinity, Cambridge Young Learners and KET eta PET azterketak
pasa ahal izateko hala nola. Bestalde, baloreetan sakontzeaz gain, CLIL moduko
edukiak ditu unitate orotan.
6.1.2. Gela barruan
Eskolako Lehen Hezkuntzako lehenengo maila 14 ikaslek osatzen dute. Nahiz eta
hezkuntza euskalduna jaso haietako askoren ama hizkuntza erdara da. Klaseko bi
Marokokoak izanda, arabiarra eta frantsesa jakingo dute euskara eta erdaraz gain.
Aipatu moduan, Footprints ingeleseko liburuak erabiltzen dituzte.
Ingeleseko klasean ordena mantentzea zail egiten zitzaion irakasleari eta haurrek ez
zuten atentzio handirik jartzen. Metodologiaren aldetik, irakasleak gutxitan egiten
zuen ingelesez haurrekin komunikatu nahi zenean, soilik liburuko hiztegira mugatuz
eta egoera errealetan ingelesa erabiltzea ekidinez. Horrez gain, materiaren hiztegiaren
barne zebiltzanean ere, ikasleen lehenengo erantzuna euskaraz izaten zen normalean.

Egunerokotasunean erabiltzen diren esaldiak sortzeko ere zailtasunak zituzten, “Can I
go to the toilet?” beharrean “Toilet please” adierazpenera mugatzen dira asko, edota
klasea amaitu den galdetzeko “finish class?” batetara, esaldia sortzear utziz. Honez
gain, irakasleak esaldi luzeegiak edo beraientzat denbora luzeegia dena ingelesez hitz
egiten pasatzen bazuen berehala eskatzen zioten euskarara pasa zedin. Hitzen
esanahia azaldu ordez itzulpenera joko da ia zuzenean.

Bestalde, badira errutinaren barne sartzen dituzten aurkezpen txikitxoak; eguneko
arduradunak eguraldia zein den eta asteko zein egun den esan beharko du. Ondoren
egunak idatzita ikustean zein den zein jakitea kosta egiten zaie ordea, ez dira
eginbeharretan behar bezain beste kontzentratzen eta beren kabuz pentsatu ordez
irakaslearen laguntza itxoiten dute esfortzua egin aurretik.
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Hiztegia lantzeko haurrentzat oso erabilgarriak diren “flashcards” edo txarteltxoak
erabiltzen ziren eta haien atentzioa mantentzea lortzen zen, denbora luzez ez bazen
ere. Hala ere, errepikatzerako garaian ikasle asko galdu egiten ziren edo beste gauza
batzuk egiten ibiltzen ziren, modu honetan, unitate bukaeran hamaika aldiz
errepikatutako hiztegia oraindik ere barneratu gabe zutelarik.

Ahoskapenarekin ere arazoak zituzten, baina bereziki irakaslea zuzenean imitatzen
zutelako. Hauek dira atentzioa deitzen zidaten kasuetako batzuk: “arkatza” esaterako
orduan “pencil” (|‘pensl|)1

|pensɔ:l2 bezala ahozkatzen zuten, “borobila”

esaterakoan, ingeleseko “circle” (|‘sɜikl|), |‘sirkɔ:l| ahozkatzen zuten, ingeleseko “v”
letra, berez |v| ahoskapena duena, erdarak eta euskarak duen ahoskapen
bakarrarekin esaten zuen aldiro |b| etab.

Irakurri behar dutenean asko ez dira ezta saiatzen ere, ingelesean irakurriaren eta
ahoskeraren arteko erlazioa menperatzea zail egiten zaie, euskaraz ere askok geldo
irakurtzen baitute oraindik (gazteak direlako). Bestalde, erdararaz ez irakurtzeak “ch”
grafema eta haren ahozko produkzioa ez erlazionatzea daramatza.
6.1.3. Probaren emaitzak
Eskolako haurrak ez daude ohituta irakasleak ingelesez egiten eta hori da azpimarratu
behar den lehenengo gauza. Ikaslea nahiko galduta sentitu zen nik guztia ingelesez
egiten niola ikustean eta harridura aurpegiarekin begiratzen ninduen askotan.

Frogan agertzen zena irakurtzeko eskatu nion hasieran eta hor azaldu ziren lehenengo
zailtasunak (Eranskina 1). Nahiz eta galderak ia beren egunerokotasunean aditu
ditzaketenak izan, irakurtzean ez zen identifikatzeko gai izan. Zailtasunak zituen
euskarako alfabetoan agertzen ez diren letrak irakurtzeko “w” eta “y”. Hori horrela, nik
irakurri behar izan nizkion galderak. “How old are you?” galdera eta “What day is

1
2

(|‘pensl|) Ingeleseko ahoskapen zuzena
|pensɔ:l Haurrek hitza ahoskatzen duten modua
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today?” galdera erantzuteko arazoak izan zituen eta nik lagundu behar izan nion keinu
bidez edo pista moduan asteko egunak esaten hasiz.

Bigarren ariketari dagokionez, tigrea margotzea zen bere lana. Koloreen izenak kolore
beraz margotuta azaltzen dira eta horrek pista moduan lan egiten duen arren ez da
beren izena ondo irakurtzeko gai. Esan beharra dago “blue”, “red” eta “orange”
koloreak bazekizkiela eta horiek erraztasun gehiagorekin ezagutu zituela hitzaren
hasiera emanda izena aipatuz. Ondoan idatzitako gorputzeko zatia ezin izan zuen
irakurri, baina nik irakurrita “eyes”, “hair” eta “nose” zer ziren berehala identifikatu
zuen.

Problema egiterako garaian, nik irakurri behar izan nion osoa. Irakurri ondoren
hatzekin eta mimika bidez azalpenak emanez iritsi zen emaitza esatera. Amaitzeko,
bukaerako galderak, problemarekin erlazionatuta daudenak, erakutsi zuten ez zuela
problema ondo ulertu. Nahiz eta esanahiak ez ulertu, ez zen indukzio bidez
enuntziatuetan jartzen zuena ulertzera iritsi. “What are they eating?” edo “Where are
they?” galderen erantzuna zein zen etzekien eta galdera bera ulertzea ere zail egin
zitzaion.

Idazkerari dagonionez, hitzak entzun bezala idazten saiatuko da, adina dela eta
oraindik ere ingeleseko idazkera barneratuta ez duelako.

6.2. Andra Mari Ikastola
Andra Mari Ikastola 1969. urtean euskara eta euskal kultura sustatzeko herri ekimenez
sortutako ikastetxea da. Ibilbide luze honetan bailaran euskalgintzan erreferente
izatera iritsi da. Eginkizun hau betetzeko bi ikastetxe ditu; Arbizukoa, gela unitario
bakar batekin eta Etxarrikoa non, Hiriberri eta Iturmendi bitarteko ikasleak biltzen
diren. Herri hauetan euskararen eta gaztelaniaren presentzia ezberdina den arren,
Andra Mari Ikastolak testuinguru euskalduna du eta bertan murgilduta izaera publikoa
izanik, ikasle guztietara irekita dago. Hein handi batean bertakoa den profesional talde
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egonkor eta eraginkor batek bideratzen duen kalitatezko hezkuntza eguneratua eta
aurrerakoia eskaintzen du.
Bere titulartasun itunduna dela eta, izaera kooperatiboari atxikita eginen du lan,
gobernuaren eta bertan ikasten duten haurren gurasoen diru laguntzetatik elikatuz.
Ikastola, Euskal Herriko eskola autonomoa den aldetik, Frankismo ondorengo
euskararen sustatzaile xume izatetik Europako guraso kooperatiba handiena izatera
pasatu da. Hortaz, ikastolak diru publikoaz puntu batetaraino baino ez du gozatuko eta
gainontzekoa bertako langileen ahaleginez aterako da: Nafarroa Oinez ospakizunetik,
festetan txoznetan lan eginez, arropak salduz etab.
Materialari dagokionez, ikastola Espainia guztiko hezkuntza modelo bakarra da bere
liburu propioak sortu eta erabiltzen dituena. Ikastolako Elkarteak sorturiko Eleanitz
proiektua izango da gure ikerkuntzarako beharrezko dugun gakoetariko bat eta
Etxarriko eskola publikotik bereizten duena.
6.2.1. Eleanitz Proiektua
Aurkitzen garen testuingurua ezagututa eta giza ekintzak, sentimenduak, beharrak,
balioak, interesak, arrazoiketen eskakizuna etab. aldatzen doazela jakinda hezkuntzak
doitzeko beharra zuela ikusi zen. Ikastolek argi ikusten zuten Europan bizitzeko eta
bertan integratzeko, euskaraz eta gaztelaniaz aparte, euskaldunok beste europar
hizkuntzak menderatzea beharrezkoa zela.
Ikastolen Hizkuntza Proiektuak argi definitzen ditu instituzio hauek beren izaera
propioa dela eta dituen helburuak: ikastola eredua euskalduna izango da, gizartean
integratuta egongo da, hezkuntza-komunitate osoaren partaidetza aktiboa eskatzen
du, berriztatzailea izango da (I + G) eta azkenik, eleaniztasuna, euskara ardatz duela
tratatuko du. Beraz, euskaldun eleanitzak heziko ditu ikastolak (Euskal Herriko
Ikastolen Konfederazioa, 2009).
Bestalde, elebitasunaren planteamendu ofiziala aurreko egoerekiko aurrerapauso
nabarmena bazen ere, argi ikusten zuten planteamendu horrek epe erdira zituen
mugak. Euskarak, iraungo badu, bere hizkuntza eremuan hizkuntza nagusi izatera iritsi
behar du, baina argi dago, era berean, euskaldunok euskaraz gainera beste hizkuntzak
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erabiltzeko gauza izan behar dugula, bestela euskara bera ere arriskuan bailegoke.
Lortu nahi dena beraz, bi elementu hauen uztarketa da, hots, alde batetik, euskarak
bere hizkuntza eremuan behar duen garapen oso lortzea, eta bestetik, euskaldunok
beste hizkuntzen ezagutza eta erabilera erdiestea. Hori lortzeko era bakarra
eleaniztasunaren eskutik datorrelarik. Gainera, aurretik aipatu dugun bezala, eleanitza
izateak baditu beste abantaila instrumental, profesional, sozial eta kognitibo batzuk.
Premia horiei erantzuteko, atzerriko hizkuntzak ikasten erabilitako ohiko bideek ez
zuten baliorik eskaintzen. Planteamendu ausartagoa behar zen, euskararen
lehentasuna zalantzan jarri gabe noski. Hortaz, zuzenean alde batera utziko genituzke
adin batetik aurrera denboraren herena edo laurdena ingelesari eskaintzearen
aukerak. Ikastoletako esperientzian oinarrituz, garbi zegoen jatorriz erdaldunak ziren
haurrak euskalduntzeko biderik aproposena murgiltze goiztiarra zela. Zergatik ez
erabili 4 urtetik aurrera batez ere Kanadan eta Estatu Batuetan emaitza onak eman
zituen “Early Double Inmersion Program” deiturikoaren antzeko eredua? Hortaz, bide
horretatik jo zuten garai hartan ingurune horretan urratsak ematen hasiak ziren Traute
Taeschner eta Josep María Artigal adituekin harremanetan jarriz.
Aipatzekoa da Ikastolen Elkarteak 1991-92 urtean indarrean jartzen hasitako
planteamendua Europako Batzordeak 1996an “Hezkuntza eta gazteriari buruzko Liburu
Zurian” berretsi zuela. Eleaniztasunaren inguruan hauxe ezartzen da:
Europako Elkarteko zenbait hizkuntza ahalik eta hiritar gehienek ezagutzeak,
Europako Elkarteko ekonomiaren, teknikaren, zientziaren eta kulturaren
bilakaerari eta barne kohesioari indar handiz eragingo dio, betiere herrialde eta
eskualde-kideen nortasun kulturala zainduz.
Elkarteko hiru hizkuntzen ezaupide eragingarria lortu ahal izateko, atzerriko
lehen hizkuntzaren irakaskuntza Haur Hezkuntzatik hastea komeni da, eta
Lehen Hezkuntzan hastea beharrezkoa da, eta, europar eskoletan egiten den
bezala, atzerriko lehen hizkuntzan ikasgai bat irakastea komenigarri litzateke.
Derrigorrezko hezkuntza bukatzerakoan, ikasle guztiek atzerriko bi hizkuntza
europar hitz egin beharko lituzkete. (Andra Mari Ikastola, 2005, 2. orr)
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Esan bezala, eleaniztasunaren planteamenduak ez du orain arteko elebitasunaren
planteamendua ukatzen, osatzen baizik. Hau da, orain arteko elebitasunaren
planteamendua euskara hizkuntza nagusi delarik, gaztelania (hegoaldean) edo
frantsesa (iparraldean), bi hizkuntzak ondo ezagutzeko eta erabiltzeko gaitasuna
lortzea izan bada, hemendik aurrera, elebitasun horren planteamenduari eutsiz,
atzerriko

hizkuntzen

ezagutza

eta

erabilera

izango

da

eleaniztasunaren

planteamendua.
2. taulan ikus daitekeen moduan, lau hizkuntzetan irakasteko planteamendua egiten
da (Ikastolek botoa eman ondoren ingelesa atzerriko lehenengo hizkuntza bezala atera
baitzen, baina DBH-n frantsesa integratzeko aukera ere luzatzen da). Euskara eta
gaztelaniak berdin jarraitzen dute, hau da, euskara da ardatz eta gaztelaniari ordu
gutxiago eskaintzen zaizkio. Berrikuntza nagusia adin goiztiarretako ingelesaren
irakaskuntza da.

Frantsesa (alemana)
Ingelesa
Gaztelania
Euskara

2. Taula: Eleanitz Proiektuko hizkuntzen trataera
(Andra Mari Ikastola, 2005)
Planteamendu honekin lortu nahi diren helburuak euskara eta gaztelaniari dagokionez,
legez ezarrita dagoena lortzea da, hau da, ikasle guztiei, baldintza beretan,
derrigorrezko hezkuntzaren bukaerako bi hizkuntza ofizialen ezaupide praktikoa
bermatzea eta euskararen erabilera eta normalizazioa indartzea.
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Atzerriko lehen hezkuntzari, hau da, ingelesari dagokionez, ikasleek Derrigorrezko
Bigaren Hezkuntza bukatzean (16 urte) lortuak izan behar dituzte atzerriko hizkuntzei
buruz Dekretuak etapa horretarako arautzen dituen ulermen, produkzio, irakurketa,
idazketa, hizkuntza gogoeta, jarrera, etab.etarako hizkuntza gaitasunak. Gutxieneko
eduko horiez gain hauek ere erantsiko dira:
a) Ikasleak gai izan bitez ahoz eta idatziz harremanak ingelesez izateko elkarren
arteko komunikazio arrunt batetan.
b) Erabil bezate ingelesa transmisio-hizkuntza bezala aldez aurretik seinalatutako
eskola-gaiak jorratzeko.
c) Gai izan bitez ingeles hizkuntzari buruzko analisi gramatikalak egiteko, halaber
hizkuntza honek beste hizkuntzekiko dituen erlazio eta interferentziak
aztertzeko.
d) Esperientzia hori jarraitu ez dutenek bezain ongi mendera bitzate euskara eta
gaztelania eta adimen garapen bera lor bezate
Helburuak behin jakinda pasa gaitezen materialera, hau baita proiektuaren muina eta
bihotza. Bertan islatzen dira hizkuntzen irakaskuntzari buruzko ikusmolde teorikometodologikoak eta helburuak lortzeko aukeratzen diren edukiak eta jarduerak.
Materialean oinarrituz egiten da gelako eguneroko lana, hots, bideratzen da
irakaslearen praktika eta ikasleen ikaskuntza prozesua eta ebaluazioa. Material egokia
esku artean ez baitzuten, sortzeari ekin zioten.
Hau horrela, 4-6 urteko ikasleentzako Josep María Artigalek sortutako “Ready for a
Story” (Artigal, 2002) ikasmaterialak eskuratu zituzten. Ondoren, Europako Elkarteko
Lingua programaren babesean, 6-8 urteko ikasleentzat “The Adventures of Hocus and
Lotus” ikasmaterialak sortu zituzten Erromako “La Sapienza” Unibertsitateko Traute
Taeschner irakasleak koordinatuta, Birmingham-eko Unibertsitate, Amsterdam-eko
Institutu eta EHUko Hizpei-rekin batera. 1996tik aurrera Ikastolen Elkarteko Itziar
Elorza, Diana Lindsay eta Xabier Garagorrik hartu dute beren gain lanaren koordinazioa
eta Sokrates-Lingua D programaren babesean eta lehengo bazkide berekin batera, 8-10
urteko ikasleentzat “Story Projects” materialak, 10-12 urtekoentzat “The Explorers”
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materialak eta 12-14 urtekoentzat “Subject Projects” materialak plazaratu zituzten. 1516 urtekoek gizarte ingelesez emango dute.
Ikasmaterial hauek zabaltzeko ez dituzte merkatuaren betiko bideak erabili, horien
erosketa, irakasleen prestakuntzarekin batera, pakete batetan eskaintzen da. Neurri
hau beharrezkoa da 4-8 urte bitarteko materialen planteamendu metodologikoak,
dramatizazioaren eta espazioaren banaketak garrantzi handia hartzen duten neurrian,
aldaketa handiak eskatzen baititu. 8 urtez gorakoentzako materialak, planteamendu
metodologikoaren berezitasunaz gain, CD-Rom formatuan eskaintzen dira.
Ikasmaterialak salmenta neurria aldatu ez ezik metodologia ere errotik aldatzen du.
Eleanitz ez dago testuliburu bati atxikituta. Gai edo proiektuka egiten dute lan eta
material gehiena irakasleak du eta era dinamikoan eramaten da aurrera. Ikasleek
dutena fitxategi bat da eta irakasleak idatziz egitea ezinbesteko dena baino ez dute
gordetzen. Normalean bertan gordetzen dituzten fitxetako batzuk irakasleak zuzendu
eta ebaluaketa tresna moduan erabiltzen ditu.
Helburu dugun hizkuntzaren erabileraren inguruan aipatu behar da gelan erabiltzen
den transmisio hizkuntza ingelesa eta soilik ingelesa izanen dela, eta hau da Eleanitzen
beste ezinbeste gakoetako bat. Bertan Ikasleak, hitzen esanahia azaltzerako garaian,
bai “realia” nola haien inguruko azalpena erabili beharko dute, baina ezin da itzulpen
zuzenik egin. Ikusi zen ikasleak ingeleseko klaseak jaso ondoren ez zirela kapazak
klasetik kanpo edo ingelesez hitz egiten zen eremu batetan komunikatzeko, hortaz,
ahozkotasunari lehentasuna eman behar zitzaion. J.M. Artigalek zera esango du honen
inguruan: “Las lenguas no se aprenden primero y se utilizan después; las lenguas se
adquieren cuando se usan” (Artigal, 2013).
Bestalde, jada gramatika azalpen zuzenak alde batera utzi dira. Ulertzen dugu
gramatika modu inplizituan ikasiko dutela hizkuntza barneratzen doazen heinean. Hala
ere, badira buruz ikasi beharreko zenbait aspektu, aditzen denborak adibidez. Hortaz,
gutxinaka hauek barneratzen joango dira, jada Lehen Hezkuntzatik paretan kartelak
jarri eta umeek egunero ikus ditzatela eginez.
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Honez gain, proiektu curriculum-arteko proiektuak ere badaude eta CLIL (Content and
Language Integrated Learning) metodoaren erabilpena sartuko da DBHn, gizarte
ikasgaia ingelesez eskainiko delarik, kasu honetan SSLIC (Social Sciences Language
Integrated Curriculum) izena hartuko duena.
6.2.2. Gela barruan
Andra Mari Ikastolako lehenengo maila 6-7 urteko 20 umek osatzen zuten. Haietariko
gehienek euskara eta erdara izango dituzte ama hizkuntza. Bestalde, aipatzekoa da
gelako bi ikaslek arreta bereziaren beharra zutela.
Eleanitz Proiektuak aurkezten duen metodologia orain arte bizi izan dugunaren
bestelakoa da. Aurretik aipatu dugun bezala adinaren arabera klaseak emateko modua
aldatzen den arren, istorioetan oinarritzen metodoa da. Eleanitzek dakarren materiala
liburuxka bat, itsaskinak, istorioen liburuxkak, CD-a eta txarteltxoak dira irakasleak
dituen hainbat material osagarriren artean. Istorio bat kontatu eta ondoren haren
inguruko ariketak egiten dira ahozkotasuna,
idatzia, irakurmena, entzumena, hiztegia
etab. landuz. Lehenengo mailan 8 istorio
egongo

dira.

Aipagarria

da

normalean

liburuek aurkezten duten gramatika ez dela
modu esplizituan ikasten, ikasleen ikaskuntza
ontzen doan bitartean modu inplizituan
induzitzen joango dira. Badira ordea buruz

9. Irudia: Eleanitz Proiektuko materiala

ikasi beharreko hainbat aspektu, aditzen
denborak hala nola. Lehenengo mailan ematen ez diren arren, bostgarren mailan
adibidez paretan hiru aditz denbora (present, past and past participle) itsasten hasiko
dira ikasleek momentu orotan beren begi bistan izan ditzaten.
Irakaslea gelan sartu bezain laster ikasleak ingelesez hitz egiten hasten dira, bai
berarekin nola beraien artean ere, erabat automatizatuta duten zerbait da.
Metodologia hau aurrera eramateko zerabilten teknika bat kanikatxoen kaxa zen.
Ikasleek guztia ingelesez hitz egiten bazuten irakasleak kanikak sartzen zituen kaxatxo
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batean, eta hura betetzean sorpresa bat ematen zien (ipuin bat ingelesez, pelikula bat
ikusi etab.). Horrez gain, irakasleak beste langileekin ere ingelesez hitz egingo du eta
haurrak klasetik kanpo aurkitzen baditu ere ingelesa izango da hizkuntza
komunikatiboa. Modu honetan, ikasleak derrigortuta daude ingelesez pentsatzea. Egia
da akats ugari egiten dituztela eta esaldiak ez direla oso luzeak, ez egokiak askotan,
baina hitz egiteko lotsarik ez dute eta naturaltasuna erakusten dute. Gainera, parte
hartzen dute eta jarrera motibatua ikusten zaie.
Gelan sartu nintzen egunetan ingeleseko lau gaitasunen lanketa ikusi ahal izan nuen
(writing, listening, reading eta speaking). Lehenengoa lantzerako orduan Hocus eta
Lotus pertsonai nagusien inguruko elkarrizketa bat osatu behar zuten. Hocusen
urtebetetzea da eta festa sorpresa bat egin nahi diote, hortaz, ikasleek Lotusek lagun
bati eginiko deiko elkarrizketa bete beharko dute. Bete ondoren, irakaslearengana joan
eta ahoz irakurri beharko diote. Elkarrizketa ez dute umeek bakarrik sortzen, guztien
artean egingo dute ahoz eta brainstorming bat erabiliz, “Hello Frog, it’s me Lotus,
today is Hocus´ birthday” “Can you help me?” bezalako esaldiak sortuz. Irakasleak
bereziki keinu bidez lagunduko die ikasleei. Ondoren, bakoitzak komunean
egindakoaren berdina edo oso antzekoa dena idatziko du bere liburuan. Amaitzeko,
irakaslearengana banan-banan joan eta idatzitakoa irakurriko diote.
Idazketa mailan ezberdintasun handia dago beraien artean ere, batzuk oraindik
zalantzak dituzte letrekin, nahiz eta pertsona minimo bat izan. Ingelesez aditu bezala
idazten dute dena “kanyu” (can you), “txudei” (today), “Hocus itz” (Hocus is) etab. Hala
ere, azpimarragarria da “y” letra erabiltzen dutela, euskarako alfabetoan ez dagoen
letra bat baita, eta beren euskarako idazketa modua erabiltzen dute beti gidari
moduan.
Beste batetan, irakasleak istorioa kontatuko du eta ikasleak itsaskinak erabiliz
jarraituko dute. Beren aurrean kartulina antzeko bat dute istorioaren paisaiarekin eta
erraz itsatsi eta kentzen diren itsaskinak material moduan. Horrek ikusarazten digu,
entzuteaz gain, irakasleak kontatzen duena ulertu ere egiten dutela, bere hitzekin
batera istorioa eraikitzen baitoaz. Horren ondoren, irakasleak bere materialaren parte
den liburu bat erabiliko du hiztegia lantzeko. Liburuan mugikorrak diren opari
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bilgarriak daude eta haien azpian istorioan zehar atera diren hiztegiko itemak. Ikasleak
opariaren izena esan eta irakasleak opariak zabalduko ditu ikasleen ezinegonaren
aurrean.
Irakurketari dagokionez, istorio berri baten aurkezpena ikusi ahal izan nuen. Ikasle
bakoitzak bere liburuxka du eta irakaslearekin batera ozenki irakurtzen joango dira.
Badira ezezagun egiten zaizkien hitz, esaldi eta espresioak, baina ondorengo
materialarekin lantzen joango dira. Egia da hasiera batetan bakarrik irakurtzea zail
egiten zaiela eta soilik aurretik ezagunak zaizkien hitzak irakurtzeko gai izango dira, ez
baitakite ingeleseko idazmen eta ahoskapen moduak erlazionatzen.
Zuzenketa gutxi egiten dira ikasleen autoestimua ez zapuzteko eta beren
erreprodukzioa ez geldiarazteko asmoz, komunak eta oso azalekoak diren akatsak
zuzenduko dira lehenengo mailan. Amaitzeko esan behar da, ebaluazioa, ikasleek
besteen aurrean egindako hiztegi irakurketaren bitartez, roll-play-en produkzioaren
bitartez, irakaslearen aurrean egindako hizketaldiak erabiliz etab. egiten dela, ez dago
azterketarik.
6.2.3. Probaren emaitzak
Ikastolako haurrak ohituta daude beti ingelesez egiten eta hori izan zen nabaritu nuen
lehenengo gauza. Nahiz eta umea lotsatuta egon ingelesez hitz egiten nionean
ingelesez erantzuten ninduen eta ez zirudien oso deseroso sentitzen zenik.
Galderak irakurtzen hasi zenean ez zen kapaza izan bakarrik egiteko, baina behin
lehenengoa irakurri ondoren hitz klabeak identifikatzeko gai izan zen, “What” bezalako
“Wh-question” bat hala nola (Eranskina 2). Galderak nik irakurtzen dizkiot baina
erantzuteko gai da. Zailena asteko egunarena egin zitzaion eta ni hasi behar izan
nintzen esaten “Monday…”.
Tigrea margotzerako garaian, kolore guztien izenak ez dakizkien arren, “red”, “blue”
eta “orange” dakizki, bere margoak hartu eta koloreen ondoan marratxo bat
margotuko du bere burua antolatzeko asmotan. Gorputzeko atalak ondo irakurtzen ez
daki, baina saiatzen da eta “hair” adibidez identifikatu eta margotzen hasten da.
Bestalde, kolore bakoitza ze gorputzeko zatirekin lotu daitekeen deduzitzen du eta
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ariketa ia bakarrik egiteko gai da. “stripes” hitza da zailen egiten zaiona edo inoiz aditu
ez duela nabari dena.
Buruketarekin antzeko zerbait gertatu zen, irakurtzeko zailtasunak zeuzkan baina nik
irakurrita eta mimika pixka batekin ulertzeko gai zen. Azken erantzunek azaldu zuten
aurreko buruketa ulertu zuela nahiz eta hitz batzuen esanahi konkretua zein zen ez
jakin. “Where are they?” galdetzean, ez du jakingo “jungle” zer den, baina nire
azalpena ulertu duela ikusten da, erantzuna idatzi beharrean nik emandako
azalpenaren marrazkia egiten baitu “It’s a place where there are a lot of trees…”.
Horrez gain, esaldiko elementuak ezberdintzen dituela nabari da, “meat” zer den jakin
ez arren zerbait jaten ari direla badakielako.
Idazkera da berriz ere zailen egiten zaiona. Esan bezala edo berari iruditzen zaion
bezala idazten baitu eta ingelesez ahoskerak ez du idazkerarekin bat egiten.
6.3. Buztintxuri Ikastetxe Publikoa
Buztintxuri Ikastetxe Publikoa Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren barnean
kokatuko genukeen zentro bat da, Iruñeko Buztintxuri auzoan aurkitzen da. 2009/2010
kurtsoan irekitako ikastetxea da hau. Berria izanik, Haur Hezkuntza eta Lehen
Hezkuntzako mailak eskaintzen ditu. Momentuz Lehen Hezkuntzako bigarren
mailaraino baino ez da iritsi, 2017/2018 ikasturtean bere etapa guztiak osatuta ikusiko
dituelarik.
Zentro honek 3 eredu ezberdin eskaintzen ditu, A, G eta D ereduak, guztiak PAI
programaren barne egongo direlarik. Hiru ereduetan ematen diren ikasgaien ordu
kopurua ezberdina da, bakoitzak eskatzen dituen ezaugarri propioak errespetatuko
direlarik. Horrela, erabiltzen diren hiru transmisio hizkuntzen garapen harmonikoa
sustatuko da. Bestalde, aurrera eramaten den metodologiak ere baditu bere
berezitasunak eta ikasleen interesetatik abiatuta lan egitea da beren helburuetako bat.
Jarraian, PAI D eredua zertan datzan aztertuko dugu.
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6.3.1. PAI Programa
Aurretik ere aipatu dudan bezala, 110/2011 Agindu Foralak Nafarroako Haur
Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ingeleseko oinarrizko aspektuak finkatu ondoren
helduko zaigu PAI programa Nafarroara. Jada 60 zentro inguru daude Nafarroan PAI
eredua daukatenak.
Programa hau ingeleseko murgiltze modelo bat da. Gainontzeko zentroetan astean
hizkuntza hontako 3 edo 4 ordu dituzten bitartean, PAI D ereduan ingeleseko 7 edo 8
ordu dauzkate, hau da, bikoitza. Aipatu behar da PAI A ereduan adibidez ingeles ordu
kantitatea oraindik ere altuagoa dela (10 ordu). Buztintxurin, berezitasun hau izan ez
ezik, badute beste bat ere, izan ere, proiektuka egiten dute lan. Proiektuka lan egiteak
haurren interesetatik abiatzea eskatzen du, hortaz, beren lanak ikasleentzat
motibatzailea den abiapuntu bat izango dute (beraiei galdetuko zaie zer ikasi nahi
duten). Horretaz gain, ez dira ikasgaiak guk ezagutzen ditugun bezala banatzen,
trataera integratua emango zaie. Ikasgai berak jarraitzen dituzte baina ez dute haien
arteko bereizketarik egiten. Hala, ni egon nintzenean adibidez, baratza eta landareei
buruzko proiektu bat lantzen ari ziren. Nahiz eta gainetik ikusita ez dirudien, bertan
aurki daitezke ikasgai guztiak: baratze bat landatuta zuten eta bertara landare eta
barazkiak behatzera joatean ingurunea lantzen zen; frutak eta haziak kentzen edo
gehitzen, espazio kontzeptua lantzen, matematika ikusten dute; baratzari buruz
idazten zutenean hizkuntzak etab.
Hau horrela, ingeleseko espezialista asteko 7 ordutan sartzen da gelara eta beren
proiektuarekin aurrera jarraituko dute baina ingelesez tratatuko dituzte egin beharrak.
Gainontzeko ordu guztietan euskara izango da transmisio hizkuntza eta erdara ez da
Lehen Hezkuntzako hirugarren urtera arte sartuko.
PAI modelo berri honetarako sortu izan den materiala ez da oso ugaria. Hainbat
zentrotako materiala partekatzeko gune bat sortu zuten eta irakasle batek bestea
laguntzeko iniziatiba egokia da. Sortutako materiala nahiko azalekoa zen eta irakaslea
bera izan behar zen garatzeaz arduratu behar zena. Buztintxurin ikusi ahal izan nuen
beraiek kudeatzen zutela beren materiala eta gutxinaka sortuz zihoazela, horrek lan
handia suposatzen duelarik.
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Azterketarik egiten ez dutenez, ebaluaketa ere oraindik egokitzapen prozesuan dagoen
zerbait da. Gehien erabiltzen duten teknika zuzeneko behaketarena da. Urteak pasa
ahala zehazten eta hobetzen joango den zerbait izango da.
Guztiak positiboa dirudien arren, ezin dugu aipatu gabe utzi programa honek jasan
dituen protesta guztiak. Iñaki Martinez, “Aurrera D Huarte” plataformako
partaidearekin hitz egin ondoren ingelesa inplementatzea dirudien baino zailagoa dela
konturatu nintzen. Berak zionez eta plataforma berako web orrialdean agertzen
denaren arabera, murgiltze programa batek izen hori merezi izateko gutxienez orduen
%80a egon behar zara hizkuntza horretan erabat barneratuta eta hemen ditugun
British ereduak (%50 ingelesa) edo PAI ereduak (%33 ingelesa) ez ditu kondizio horiek
betetzen (http://aurreraduharte.blogspot.com.es). Nafarroan ikasleria galtzen ari den
antzerako modelo bat dugu, B eredua hain zuzen (%40 erdara, %40 euskara eta %10
ingelesa).
Azpimarragarria den beste aspektu bat zera da, ikasleek ez dutela beste proiektuetako
ikasleek baino askoz ingeles maila altuagoa lortzen, euskara maila galtzen dutela eta
gainera ez daudela erabat prestatuta ikasgaiak ingelesez jasotzeko, gazteak izanda
maila falta dutelako. Hortaz gain, Martinezek bere kideekin batera salatzen du 16 urte
pasa ondoren ere ez ditugula programa honen emaitzen fundamentuzko argitalpenik
(http://aurreraduharte.blogspot.com.es).
6.3.2. Gela barruan
Buztintxuriko lehenengo mailan 16 ume zeuden. Aipatzekoa da horietako batek
portaera arazo larriak zituela eta bera bakarrik laguntzeko pertsona bat behar zuela.
Egunero, gurasoak ziren umeak eskolara ekartzen zituztenak eta hamar minutuz gelara
sartzen ziren irakasleekin hitz egitera. Horrela ikusi ahal izan nuen familia gehienek
haurrei erdaraz egiten zietela, hau da, gaztelera zela beren ama hizkuntza.
Gelara sartzean ikasleek “assembly” bat egiten zuten. Guztiak batera esertzen ziren
eguneroko errutinak betetzeko: data aldatu, ze egun zen esan, gosaltzeko zer ekarri
zuten galdetu etab. Horrez gain, beren kezka edo zalantzen inguruan ere gogoeta
egiten zen.
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Proiektuaren inguruan lana egin ez ezik, beren gelako txokoetan ere (corners) pasatzen
zuten denbora ugari: marrazkiak egiten, puzzleak osatzen, matematika gaitasuna
garatzen duten eraikuntzak egiten, mozorratzen etab. Momentu horietan ere
irakasleak ingelesez hitz egiten die.
Ni egon nintzen egunetako batetan beraiek bertan sortutako lorategia ureztatzea
tokatzen zitzaien. Guztiak gogo handiz jaitsi ziren ureztailuak hartzera, horrela, “water
the lettuces”, “this zone is dry”, “fill the pots” bezalako ingeleseko espresio eta esaldiak
ikasten zituzten. Ondoren, gelara igo eta egindakoari buruzko zerbait idazten zuten
beren koadernoetan, batzuetan irakasleak diktatzen zien eta besteetan arbeletik
kopiatzen zuten. Berriz ere, idazketa zailen egiten zitzaien gaietako bat zela ikusi nuen.
Hizkuntza idatzia lantzeko modu bat da hau, gainera, gehien erabiltzen diren hitzak,
“are” hala nola, espresuki nola idazten eta irakurtzen den ikasten dute beren idazmena
egokia izan dadin eta irakurtzen ari direnean hitza identifikatzeko gai izan daitezen.
Lanak egitean antolatzeko erak ere merezi du aipu bat. Ikasleak ez daude denbora
guztian beren toki finkotan eserita ohiko geletan bezala. Bakoitzak nahi duen lekuen
eta eroso sentitzen denean esertzeko aukera daukate. Batzuk lurrean eserita eta beren
koadernoa aulki gainean jarrita zuten.
Atentzioa deitu zidan beste aspektuetako bat ikasleen ingeleseko erreprodukzio eskasa
izan zen. Irakasleak beti hizkuntza honetan hitz egiten zien eta ia edozer gauza
ulertzeko gai ziren, gainera ingelesa ez zen ikasgai bateko eremura mugatzen, baizik
eta egunerokotasuneko gai guztiak tratatzen ziren ingelesez. Horrek aberastasun
handia ematen du. Hala ere, ikasleek beraien artean erdaraz hitz egiten zuten ia
denbora guztian, batzuetan euskaraz eta oso gutxitan ingelesez. Irakasleek ere ez
zuten atentzio berezik jartzen umeek erabiltzen zuten hizkuntzan eta ingelesekoak
normaltasunez jokatzen zuen ikasleek behar zen hizkuntzan erantzuten ez bazioten
ere.
Egun batean zirkoa tokatu zitzaien goizean. Autobusa hartu eta Iruñerriko pabiloi
batera joan ginen goiza pasatzera. Ikasleen tutoreak euskaraz hitz egiten zien eta
ingelesekoak ingelesez denbora guztian edo ia guztian. Ikasleek ordea euskaraz edo
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erdaraz erantzuteko joera dute. Beraien artean hitz egitean erdara da, zalantzarik
gabe, hizkuntza nagusia eta euskara ez zuten batere ondo hitz egiten.
6.3.3. Probaren emaitzak
Esan dugun bezala, Buztintxuriko umeek eguneroko egoeretan erabiltzen dute ingelesa
eta froga egitean hau nabari nabaria zen. Ikaslea euskaraz ariko balitz bezala zebilen
ingelesez (lasaitasun aldetik, ez maila aldetik). Modu naturalez hitz egiten zidan eta
baita zeuzkan zalantzak galdetu ere, ez zitzaion urduritasunik nabari (Eranskina 3).
Hasteko, galderak irakurtzen hasi ginen eta lana zaila egiten zitzaion arren hitz batzuk
errekonozitzen zituen “What”, “you”, “day” bezalakoak. Horiek idatzi bezala irakurtzen
zituen baina gero bera bakarrik ohartzen zen ingelesez duten ahoskapenaz. Beste hitz
batzuk “are” adibidez, nola idazten diren ikasita zuen eta zuzenean |ɑ:| edo antzeko
moduko zerbait ahoskatzen zuen. Galderak laguntza gutxirekin irakurri ez ezik, ulertu
ere egiten zituen “What day is today?” galdera erantzuteko behar izan zuen laguntza
gehien.
Tigrea margotzeari ekin zion ia nik ezer esan gabe. Kolore batzuk irakurtzea zaila egin
arren, “black” adibidez, berehala ohartu zen ariketaren helburua zein zen eta hitz
bakoitza bere kolorez margotuta zegoela. Gorputzeko zatietako ugari irakurri eta
ulertzeko gai ere bazen “eyes”, “nose” eta “hair” adibidez.
Buruketa irakurtzerako garaian laguntza behar izan zuen bazeudelako ezagutzen ez
zituen hiztegiko hitz ugari “meat” eta “jungle” beste batzuen artean. Berak zekizkien
hitzak irakurtzen zituen eta nik besteekin laguntzen nion. Bukatzean buruketa osoa
irakurri eta berehala eman zuen emaitza, ulertu zuela nabaria zen.
Azkeneko galderei dagokienez, berriz ere berak hitz batzuk irakurri eta nik beste
batzuekin lagundu nion. Ikusi ahal izan nuen aurreko buruketa ulertu zuela eta hitz
konkretu batzuen esanahia ulertzen ez bazuen ere testuinguruaren araberako
dedukzioak egiteko gai zen. Baziren hemen ere ulertzen ez zituen hitzak “hungry”
horien artean.
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7. ONDORIOAK ETA HAUSNARKETA IREKIAK
Nafarroak zerbait azpimarragarria badu, bere dibertsitate eta hizkuntzen inguruko
konplexutasuna da. Duela urte asko hasitako iragan gorabeheratsu eta konplikatu
batek Nafarroa politikoki eta linguistikoki barne gatazken testigu izatera eraman du.
Eskualdearen barruan ematen den barietateak eta egoera probestu nahi zuen gobernu
batek Nafarroa zatiarazi zuen, euskaldunentzat oso aldekoa ez den lege baten
argitalpenarekin, Euskararen Foru Legea hain zuzen. Honen arabera, Nafarrok zonalde
euskaldunaren, mistoaren edo ez-euskaldunaren parte izango gara.
Zonaldeen zatiketak esparru askotan eragingo du, komunikabideetan, administrazioan
eta baita hezkuntzan ere. Euskararen Foru Legea eta bi urte beranduago ereduak heldu
ziren Nafarroara eta hauek zonalde bakoitzeko eskakizunaren arabera erregulatuko
dira, batez ere zonalde ez-euskaldunean eta mistoan.
Hau horrela, Nafarroan hiztun elebakarrak (gaztelera dakitenak), elebidunak (gaztelera
eta euskara dakitenak) eta pasiboak (euskara ulertzen dutenak baina produzitzen ez
dutenak) banatuko dira nagusiki. Guzti horiek ordea, gazte gaztetatik beste hizkuntza
berri bat sartu beharko dute beren curriculumean, kasu gehienetan ingelesa dena.
Aurretik jada aipatu ditugu elebidun izateak hirugarren hizkuntza bat ikastean
dakartzan onurak, eta agian hori izango da Espainian ingelesaren ikaskuntzan ematen
diren hainbat emaitzen erantzule “El País Vasco se sitúa como la provincia española
con mayor puntuación (57,90) desmarcándose dos puntos por encima de la media
española, mientras que Navarra (56.85) ocupa la segunda plaza, Galicia (56,45), la
tercera” (Estudio internacional, 2012, http://www.diariodenavarra.es). Ranking-ean
agertzen diren hiru lehenengo postuak elebidunak diren hiru herrialdek okupatzen
dituzte, eta lehenengo bien hizkuntzak tipologikoki harremanik ez dutenak dira
(euskara eta erdara).

Baina zein izango da ingelesa ikasi eta Nafarroa bertako

hizkuntzak finkatzeko programarik egokiena?
Askotan zaila egiten da atzerriko hizkuntza bati bidea irekitzea bertako hizkuntzak
mugatu gabe eta zailtasun hori are handiagoa bilakatzen da zonalde batean hizkuntza
minorizatu bat dagoenean.
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Askotarikoak izan dira ingelesa ikasteko aurkeztu izan diren programak, badira betiko
testu liburuekin jarraitzen duten batzuk (nahiz eta berriztatzaileak diren osagaiak sartu,
arbela digitaleko ariketak adibidez). 1960. urtea baino lehen The Direct Method
erabiltzen hasi zirenean, konturatu ziren ahozko produkzioari eman behar zioten
garrantziaz eta badirudi zenbait zentrok oraindik ere pausu hau emateko dutela. San
Donato Ikastetxe Publikoan erabiltzen duten materialek Different ways of learning
English through the curriculum atalean aipaturiko metodo ugari erabiltzen dituzte
baina haietariko gehienek ez dute aldaketa handirik suposatu. Gramatika zuzenean
ikasteari ematen zaio garrantzia, hitzen eta formulen errepikapenei, edukiak bata
bestetik isolatuta daude etab. Egun, alde batera utzita izan beharko genukeen The
Grammar Translation Method-en ezaugarri gehiegi ikus daitezke. Hortaz, hizkuntza
ingeleseko “medium” mailatik “message” mailara higitzea beharrezkoa izango da.
Ikasleei ez zaie hizkuntzari buruz hitz egin behar, ez eta arau guztiak erakutsi, baizik eta
benetako ingeles egoeretan hezi.
Bestalde, ikasleei beti ingelesa hitz egitea ezinbesteko baldintza izan beharko litzateke,
nahiz eta hori metodoaren menpe baino irakaslearen esku dagoen zerbait izan.
Horrela, ikasleei pasaturiko frogak erakusten zigun nola ikasleak ingelesez hitz egiten
dion pertsona baten aurrean aurkitzean galduta sentitzen diren eta modu isolatuan
ikasi izanagatik ez dira beren jakintzak testuinguru ezberdinetara lekualdatzeko gai.
Euskara eta erdarari dagokionez, eskolako haur askoren gurasoak erdaraz hitz egiten
diete etxean eta ondoren euskararen produkzioan nabaria da. Maiz nahasten dute
ergatiboaren erabilera edo hitzen ordena aldatu “nik konturatu ez naiz” bezalako
esaldiak osatuz. Hala ere, eskolak euskararen alde egiten duen esfortzua ez da txikia.
Badira hainbat ekintza hizkuntza hau bultzatzeko, irakasleak zuzenketak egiten ditu eta
ikasleek beti hitz egiten dute euskaraz, akatsak egin arren. Horrez gain, Etxarri
bezalako herri batetan bizitzeak eta horrek dakarren testuinguru euskaldunak maila
batetaraino lagundu egingo die euskara erabiltzen.
Eleanitz Proiektua aldiz Comunicative Language Method-en barruan sartuko genuke,
programaren

helburu

nagusia

ingelesez

komunikatzeko

gai

izatea

baita.

Ahozkotasunak du garrantzi gehien eta gramatika modu induktiboan ikasten da. Lehen
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Hezkuntzako ikasketen xedeetako bat Derrigorrezko Bigarren Hizkuntzan gizarte
ikasgaia, CLIL teknikaren barne, ingelesez jasotzea izango baita. Gainera, Amaia
Montesen hitzetan, jasotako emaitzen arabera gizarte ingelesez emandako ikasleek
euskaraz emandakoek baina emaitza hobeak aurkeztu dituzte. Hala ere, eta frogak hori
uzten du agerian, nahiz eta ikasleak ingelesaren aurrean eroso sentitu eta ulermen
egokia izan, testuinguruz aldatu ezkero galdu egiten dira. Klaseetan argi ikusten zen
hitz egiteko gai zirela eta baita irakaslearen ingeleseko jarraibideak ulertzeko gai, baina
Hocus and Lotus pertsonaien istorioetatik ateratzean zailtasunak azaltzen dituzte.
Azken finean, ingelesa, ingeleseko ikasgaian baino ez dute ikusten eta bizitzako
egunerokotasuneko egoerekin ez dute lotzen.
Ikastolako ikasle gehienek guraso euskaldunak dituzte eta arazo gutxi azaltzen dute
hizkuntzarekin. Inork eskatu gabe eta naturalki ateratzen zaie hizkuntza honetan
erreproduzitzea. Nahiz eta ohikoak diren hainbat akats egin, partitiboaren erabileran
adibidez, “Nik ez dauzkat margoak”, “nik ez daukat margorik” esan beharrean,
orokorrean egoki hitz egiten dute eta irakasleak behin eta berriz errepikatzen dituzte
zuzenketak.
Azkenik Buztintxuriko ingeleseko murgiltze partzialeko programa dugu. Partziala diot,
aurretik ere aipatu dudan moduan, murgiltze programa izena jaso ahal izateko
ikasgaien %80a izan beharko litzatekeelako ingelesez. Ikasleek egunerokotasun
egoerak bizitzen dituzte ingelesez eta oso modu naturalean jasotzen dute hizkuntzaren
trataera. Froga pasatu nuenean ere ikaslea eroso zegoen eta gauza asko irakurri eta
bere esanahia identifikatzeko gai zen, besteen ordu bikoitza dituzte ingelesez eta hori
nabaria da. Horrez gain, Haur Hezkuntzan ere 6 ordu ingeles dituzte astean eta Lehen
Hezkuntzara iristerako partzialki barneratuta duten zerbait da.
Guztiak erraza dirudien arren eta murgiltze programa guraso askoren begietan zerbait
berritzaile eta eraginkorra den arren, dirudien baina zailagoa da programa hauetariko
baten filtrazioa. Hasteko, aurretik prestatuta egon behar den material sorta baten
beharra du eta Nafarroan ez da hori eman, horregatik daude irakasle foroak, batak
bestearen lana osatu behar du eta materiala oso azalekoa da. Hortaz gain, oso zaila da
jada bi hizkuntza eta egoera diglosikoa pairatzen dituen zonalde batetan hirugarren
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hizkuntza bat hainbeste indarrekin sartzea. Hortaz, Cumminsek (Lasagabaster eta
Sierra, 2005) bere teorian azaltzen zuen bezala, H1-etik H2-ra (edo kasu honetan H3ra) ez dira transferentziak egoki emango baldin eta H1-a ondo barneratu ez bada eta
hizkuntza horrekiko esposizio egokia ez badago. Kasu horretan semilinguismo egoera
bat sortzeko arriskua egongo litzateke, hau da, ez hizkuntza bat eta ez bestea ondo ez
ikasteko arriskua.
Hortaz, Iruñeko zentro hauetan semilinguismo edo elebitasun erauztaile (bilingüismo
sustractivo) egoera bikoitza sortuko da. Lehenik, ama hizkuntza erdara duten eta beren
artean erdaraz hitz egiten duten haur batzuei euskarazko heziketa emango zaie.
Buztintxuriko ikasleek gehienetan erdaraz hitz egiten zuten beren artean eta euskaraz
egitean erdarakadak izugarriak ziren “ni he hecho beste koadernoan”. Hortaz, eta
hirugarren maila arte erdara ikasgai bezala ez dutela jakinda, bigarren hizkuntza batek
(euskara) lehenengoaren lekua hartzen du, (elebitasun erauztailea). Horrez gain,
egoera honi ingelesa ere batzen zaio, oinarri izango dituen hizkuntzen ikasketa egokia
bermatu gabe. Kontuz zaindu behar ditugu oinarri ditugun hizkuntzak, H1-ak ez ezik,
aurretik dakizkigun hizkuntza guztiek baitute influentzia H3-aren barnerakuntza
prozesuan “Para determinar la precompetencia en una Lx conviene tener presente,
entre otros factores, la impronta de todas las lenguas previas, nativas y no nativas. La
L1 no ejerce necesariamente la influencia más importante” (Lozano, 2012, 359. orr).
Egia da ikasleen ingeles maila ona dela Lehenengo Hezkuntzako lehenengo mailan,
baina etorkizunean inplikatuta dauden hiru hizkuntzen bilakaera zein den aztertzea
ezinbestekoa izango litzateke. Gainera, aurretik esan dudan moduan, Nafarroako
Gobernuak ez ditu PAI-ren emaitzak argitaratzen, “Aurrera D Uharte” plataformakoek
eskatu zituzten azken aldian British-aren emaitzak eskaini zizkieten, hau erabat
ezberdina

eta

sakonki

landuta

dagoen

modeloa

izanik

(http://aurreraduharte.blogspot.com.es).
Hortaz, ereduak 3 kondizioren arabera hautatzen dira Nafarroan eta haurren ama
hizkuntza ez da legislazioan aipatzen: gurasoen aukeraketa, zonalde bakoitzean dagoen
aukera eta Hezkuntza Administrazioak euskara bidezko irakaskuntza babesteko
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ezartzen dituen baliabideak. Hortaz gain, zaila da daukagun egoerarekin hizkuntza
guztien erabateko ikaskuntza bermatzen duen eredu eta programak sortzea.
“Guztia ezin da” esaerari ohore eginez, lehentasunak ezartzen ikasi behar dugu. Guk
aukeratu behar dugu zein hizkuntzari ematen diogun garrantzi gehiago eta zeintzuk
diren inguratzen gaituen markoaren ezaugarriak. Euskarari garrantzia ematen badiogu
eta gure haurrek ingelesa ikastea nahi badugu adibidez, ziurtatu beharko dugu etxean
eta bere ingurunean dagoen hizkuntza nagusia euskara izatea, modu horretan agian
onar dezakegu ikaslea ingelesari indar berezia ematen dion programa batetan sartzea,
erdara inguruneak eskatuta ikasiko duela jakinda. Euskara lehentasuna ez bada, badira
British bezalako ereduak (%50 erdara eta %50 ingelesa) erakusten duten zentro
prestatuak edo PAI A eredua, materiala eta metodologia hain prestatua egon ez arren
bi hizkuntza eta ez hiru lantzen direna. Eredu honek, Oroz eta Sotesen (2008) arabera,
euskal konpetentzia oso baxua bermatzen du. Baina euskal kulturarako sarbide giltza
bezala jokatzen du zonalde mistoan, eta zonalde ez euskaldunean jendea familiarizatu
egiten da hitzkuntzarekin.
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