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Hizkuntza idatzia eta ikasleen
aniztasuna

U d a  2 0 0 1

igarren hik hasi Udako
Topaketa Pedagogikoak
2001. urteko uztailaren 3, 4 eta
5ean ospatu genituen. Hainbat
gai eta arlo jorratu ziren
burututako 20 ikastaroetan, eta

horietako bat izan zen “Hizkuntza idatzia
eta ikasleen aniztasuna”.

Monografiko honetan ikastaro hartako hizlarien
jarduna jaso da. Ikastaroan horien guztien
ekarpenei etekina atera baldin bazitzaien,
liburuxka honekin are gehiago atera ahalko dela
uste dugu. Hori da bederen gure asmoa;
eguneroko lanerako baliagarria izango den
materiala eskaintzea eta zuen eskuetan jartzea.

Eskerrak eman nahi dizkiegu ikastaroan parte
hartu zuten guztiei eta bereziki hizlariei, beraien
lana izan baita esku artean duzuen argitalpenaren
iturria.

B

h i t z
a u r r e a
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Hizkuntza Didaktikaren
erronka berriak

Matilde SAINZ
Mondragon Unibertsitateko

Humanitate eta Hezkuntza Zientzien
Fakultateko irakaslea 

Didaktikaren esku-hartze
guztietan irakaslea da
elementurik garrantzizko-

ena eta berak hartzen dituen
erabakiek –curriculumaz, iraka-
tsiko dituen edukiez, ikasteko
teoriaz, irizpide metodologiko-
az...– ikasleen ikaskuntzari eta
motibazioari eragingo diete,
zalantzarik gabe. Halaber, bere
usteak gelan hartzen dituen
erabakietan ere islatuko dira,
alegia, ikaskuntzaz, irakaskun-
tzaz, sistemaz, curriculumaz,
ikasleaz eta bere prestakun-
tzaz, portaerez, motibazioaz,
nortasunaz eta abarrez dituen
usteak.



Irakaslearen garrantzia ikusirik,
bere profila zehazten saiatuko gara
lan honen bukaeran, profil hori
dinamikoa dela eta hemen egingo
diren zehaztapenak osagabeak ere
izan daitezkeela jakin arren.
Irakaslearen profila zehaztu aurre-
tik, ordea, gaur egun hizkuntza
didaktikak dituen erronka berriez
arituko gara.

Hizkuntzaren didaktikaz jardun
aurretik, alabaina, aztertuko dugun
eremua zedarrituko dugu.
Dakizuenez, gure gizarte aldakor
eta dinamiko honetan, hainbat
urtetan mugiezinak uste genituen
kontzeptuak ere etengabe garatzen
eta aldatzen ari dira, eta abiada
handiz gainera.

Gaur egun ezin dugu ezertaz hitz
egin gizartean bizi ditugun aldake-
ta azkarrak kontuan izan gabe.
Aldaketa horiek hainbat gertakari-
ren menpe sortzen ari dira, baina
horietatik nabarmenenak hiru
ditugu: globalizazioa, migrazioak eta
teknologia berriak. Hiru eragile
horiek modu batera edo bestera
munduko hiztunengan eta hizkun-
tzetan eragiten ari dira, eta, ondo-
rioz, hizkuntzekin erlazionatutako
kontzeptuak ere aldatzen ari zaizki-
gu, eskola eta didaktika barne.
Horien artean ditugu eleaniztasu-
naren kontzeptua, giro hizkuntza-
ren kontzeptua, lehenengo eta
bigarren hizkuntzen kontzeptuak
eta abar. Alabaina, zoritxarrez,
oraindik ez dakigu hizkuntzetan
nolako eragina izango duten feno-
meno horiek guztiek, ez hizkuntza
handietan ezta txikietan ere.
Mementoz, inor ez da ausartzen
esatera hizkuntza txikiekin zer ger-
tatuko den eta entzuten ditugun

iritziak mota guztietakoak dira.
Gauzak horrela, orain dela gutxi
Felix Martiri entzundakora lerratu-
ko naiz. Unescoren ordezkari
honen ustetan, globalizazioa eta
teknologia berriak gutxiengoen
mesederako ere erabil daitezke,
horiek erabiltzeko moduan dago
gakoa, ez honenbeste fenomeno
horien baitan. Beraz, iritzi horrekin
bat eginez gero, ezer baino lehen
teknologia berriak eta globalizazio-
aren fenomenoak eskaintzen dizki-
guten bide eta tresnak ezagutu
beharko genituzke eta horiek gara-
tzen eta erabiltzen hasi beharko
genuke, gaur bertan, euskararen
mesedetan. Etorkizunean gerta dai-
tekeenaren inguruko beste hipotesi
ezkorragoetara lerratuko bagina,
aldiz, ez genuke irtenbiderik aurki-
tuko eta lanerako tresnarik gabe
geldituko ginateke. Horregatik,
nik behintzat, apustu egingo dut
fenomeno horiek guztiek eskain-
tzen dizkiguten bideak eta tresnak
garatzearen alde.

Honenbestez, hizkuntza didakti-
karen gaiari helduko diot, eta ber-
tatik aztertuko ditut aipatutako
testuinguru aldakor honetan azken
urteotan bizi izan ditugun aldake-
tak hizkuntzen didaktikan.

Didaktikak jasan dituen aldake-
tak era askotakoak izanik ere, ira-
kaskuntza/ikaskuntzaren esparrua
taxutzen dute guztiek. Horregatik,
horiek guztiak biltzeko esparrurik
koherenteena irakaskuntza/ikas-
kuntzaren esparru bera izan da:
hiruki didaktikoa (Chevallard,
1985) (ikus 1. irudia). Dakigunez,
irakaskuntza/ikaskuntza fenomeno
guztiak hiru elementu hauen elka-
rreraginari esker gertatzen dira: ira-
kaslea, ikaslea eta irakasgai edo

ikasgai den objektua –euskara,
gure kasuan–. Ikuspuntu eraiki-
tzailea dugu irakaskuntza/ikaskun-
tzaren oinarri. Ikuspuntu honetatik
begiratuta, ikaskuntza ezin da uler-
tu ezagutzen transmisio modura.
Aldiz, ikasleak bere ezagutza pro-
pioak eraikitzen ditu, horien aurre-
tik dituen ezagutzei esker.
Hizkuntzaren ikaste prozesua luzea
eta korapilatsua da, ez da lineala.
Ikasleak, prozesu horretan, erai-
kuntza eta berreraikuntza eragiketa
konplexuak egiten ditu. Ikasle
bakoitzak, gainera, bere prozesu
propioa egiten du. Bestalde, bada-
kizue, hiruki didaktikoaren ele-
mentuak dinamikoak direla
(Llobera, 1998): ikasleengan aniz-
tasuna aurkitzen dugu –herri des-
berdinetako ikasleak desberdinak
dira, talde bereko ikasleak desber-
dinak dira (aurretiazko ezagutze-
tan, erabiltzen dituzten estrategie-
tan, motibazioan...)–, oraingo eta
lehengo ikasleak desberdinak dira
–euskara ikasteko motibazioa,
duten prestakuntza, denbora libre-
aren erabilera, adina...–. Eta gauza
bera gertatzen da hirukiaren beste
bi erpinetan ditugun elementuekin
–irakaslearekin eta objektuarekin–,
horiek ere aldakorrak dira batetik
bestera eta denboran zehar ere alda-
tuz joan dira. Hiru elementu
horien dinamikotasunari, gainera,
hiruren elkarreragiteko era desber-
dinak erantsi behar dizkiogu, egoe-
ra batetik bestera eta denboran
zehar. Beraz, hiruki didaktikoaren
irudi hori lagun dugula, jarduera
didaktiko guztiak oso dinamikoak
eta konplexuak direla ikusten
dugu. Hemendik aurrera, bada,
faktore horiek islatzen eta beren
dinamikotasuna ikusarazten saiatu-
ko gara.
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Honako alderdiak aztertuko
ditugu:

1) Objektuarekin zerikusia
duten ikuspegiak: hizkuntzaren
ikuspegi epistemologikoa, objektuaren
transposizio didaktikoa;  objektua eta
hizkuntza didaktikaren berrikuntza;
lehen hizkuntzaren kontzeptua/atze-
rriko hizkuntzaren kontzeptua eta giro
hizkuntzaren kontzeptua.

2) Irakasleari dagokionez, hauek
aztertuko ditugu: irakaslearen pres-
takuntza aldaketa azkarren aurrean
bere jarduerak egoera berriei egoki-
tzeko, hizkuntzaren didaktikaren
autonomia eta irakaslearen autono-
mia eta hizkuntzen curriculum
bateratua.

3) Ikasleari dagokionez, hauek
aztertuko ditugu: ikaslearen ikuspegi
dinamikoa, ikasle autonomoa, ikasleen
aniztasunari erantzun beharra, testu
generoak eta ikasleak erabiltzen
dituen estrategiak.

Gai horiek garatzen hasi aurre-
tik, halere, esan nahi genuke ira-
kasle eredurik inon badago, hori
irakasle estrategikoa dela, hau da,
aipatu hiruki dinamiko horri
unean-unean egokitzen dakiena. 

Beraz, hemen esango ditugunak,
irakasle estrategikoaren profila
definitzeko zertzelada batzuk izan-
go dira.

1. Objektuarekin zeriku-
sia duten alderdiak

1.1. Objektuaren izaera
eta horren transposizio
didaktikoa

Atal honetan bi alderdi aztertu-
ko dira: lehendabizikoak irakas-
ten/ikasten den objektuaren izaera-
rekin zerikusia du eta bigarrenak,
objektu horren erabilerarekin.

Dakigunez, irakasteko ezinbeste-
koa da zer irakasten/ikasten den
jakitea, gure kasuan hizkuntza,
euskara, gaztelania edo ingelesa.

Hizkuntza deskribatzeko, ordea,
ez dago modu bakarra. Historian
zehar hainbat teoria garatu da eta
horietako batean edo bestean oina-
rrituko da irakaslea hizkuntza ira-
kasteko. Deskribapen horietatik
sortutako teoriak eta horretarako
erabilitako metodologiak eta tresna
guztiak, ordea, ez dira modu bere-
an sortu eta ez zaizkio modu bere-

an egokitu hizkuntza ikaskuntzari,
nahiz eta guztiak helburu horrekin
erabili izan diren (Bilbatua, 2000).

Guk oso gertutik bizi izan ditu-
gu horiek guztiak: labur esanda,
perpaus mailako unitateetan oina-
rritutako deskribapenak, hizkuntza
funtzio eta nozioetan oinarrituta-
koak, testu gramatikan oinarrituta-
koak eta teoria enuntziatiboetan
oinarritutakoak. Horietako bakoi-
tza, gainera, metodologia jakin
batekin erraz lotuko dugu irakasle-
ok: hurrenez hurren, metodologia
tradizionalekin (lehendabizi hiz-
kuntzaren alderdi partzialak ikasi
eta gero erabili), metodologia
audiolingualekin (hizkuntza egoera
mugatu eta jakinetan erabiltzen
ikasi eta gero beste testuingurueta-
ra hedatu), testu gramatikan oina-
rritutako metodologiarekin (hiz-
kuntzaren funtzionamendu testua-
la ezagutu eta gero erabilera hobe-
tu) eta hizkuntza jardueran oinarri-
tutako metodologiarekin (hizkun-
tza erabiliz ikasi, testuinguru esan-
guratsu eta askotarikoetan).
Gutariko askok horiek guztiak fro-
gatu eta erabili ditugu, seguruenik.

Ikasmaterialetara etorrita, gaur
egun, nagusiki, bi dira proposamen
didaktikoetan ikusten direnak eta
horietara mugatuko gara hemendik
aurrera: biek hartzen dute testua
unitate modura; abiapuntua, ordea,
guztiz desberdina da.

Lehendabizikoarentzat hizkun-
tza ekintzaren emaitza da testua,
eta beraz, ekoizpen testuingurua
kontuan du testuaren funtziona-
mendua azaltzeko, hala ezaugarri
diskurtsiboei nola linguistikoei
dagokienez. Hurbilketa honetan
kokatzen dugun ekoizleak honako
ardurak izango ditu: norentzat eta
zertarako hitz egingo dut, nola ekoitzi
ohi da honelako testua euskaraz, nola
antolatuko dut, zein hizkuntza unitate
behar ditut horretarako, zer egingo dut

1. irudia: hiruki didaktikoa
Hiruki didaktikoaren

dinamikotasuna
Ikuspegi 
epistemologikoa
- Transposizio
didaktikoa
- Euskararen
kalitatea
- H1/H2/AH.
kontzeptu alda-
korra
- Objektua eta
hizkuntza
didaktikaren
berrikuntzak

Ikaslea

Objektua         Irakaslea

- Ikuspegi dinamikoa:
elebiduna/eleaniztuna
- Ikasle autonomoa
- Aniztasunari erantzun
beharra: ikasleak garatu
nahi dituen konpetentziak

- Bere ezagutzak eta
usteak hizkuntz
didaktikaz
- Aplikazionista/
Inplikazionalista
- Curriculuma
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lehendabizi, nola egokituko diot nire
berbaldia entzuleari...

Bigarren teoria, aldiz, testuaren
mugarrietara egokitzen da, kon-
tuan izan gabe ekoizpen testuingu-
rua. Honela, testuan atzematen
diren ezaugarriak eta unitateak
(antolatze moduak, hizkuntza uni-
tateak –gainegitura, gainegitura
erretorikoa, estiloa, alderdi seman-
tikoak, pragmatikoak...–) testua-
ren izaeraren baitan aztertuko dira
soilik. Ikuspegi honek askotan, gai-
nera, ekoizlearen prozesu kognitibo-
etan jartzen du arreta. Modu horre-
tara, testua bere baitako arauen
bitartez azaltzen du. Ekoizleak arazo
bati aurre egin behar dio. Bigarren
hurbilketa honen ekoizleak honako
ardurak eduki ditzake: “Gehienetan,
guztia askotan idazten dut. Nire pen-
tsamendu guztiak bigarren pentsamen-
duak dira. Eta orrialde bakoitza behin
eta berriro zuzentzen dut, edo egin
ahala, askotan, berridazten dut.
Gauzak atalka azaltzen zaizkit, eta
atalak azaltzen zaizkidanean, lanean
gogor jarduten naiz zerbait koherentea
egin ahal izateko..." (Scardamalia eta
Bereiter, 1992, 49. or.).

Bi hurbilketa horiek eta horien
konbinazioetatik sor daitezkeenak
ongi ezagutu beharko lituzke ira-
kasleak eta, ezagutu ez ezik, identi-
fikatzen ere jakin beharko luke
metodologia eta ikasmaterialetan.
Guk hemen lehena aztertuko dugu
soilik, ustez, hizkuntzaren funtzio-
namendu sozial eta holistikoa
batzen duelako eta, gainera, didak-
tikarako ez ezik, gela barruko iker-
ketarako ere irizpide garbiak eta
tresna egokigarriak eskaintzen
dituelako.

Hizkuntza ekintzan oinarritu-
tako esparru didaktikoa

Testua unitate modura hartzea,
beraz, ez da baldintza nahikoa jar-
duera komunikatiboaren testuin-

guru osoa kontuan hartzeko.
Askoren artean, Genevako eskola
da, Bronckart buru duela, "hizkun-
tzaren didaktikarako" erreferen-
tziazko diziplina independentea
lantzen hasi zen talde bat. Ardatz
modura talde honek hartzen dituen
hizkuntza portaera espezifikoek–
ikuspuntu formalista eta unibertsa-
lizatzailearekiko menpekotasuna
hautsi nahi dute, ez bakarrik gra-
matika sortzailetik etorritako ere-
duekiko, baita testuaren gramati-
katik datozenekiko ere.
Formalisten ikuspuntuaren eta
aipatutako ikuspuntu berri horren
arteko desberdintasun nabarmene-
nak bitara ekar daitezke (Bronckart
& Schneuwly, 1991):

1) Hizkuntzaren psikologiaren
arazo nagusia ez da gaitasun homo-
geneoa definituko duen hizkuntz
eredu ideala sortzea, hizkuntz prak-
tiken aniztasunaren berri ematea
baizik: ahozkoa eta idatzia, formala
eta ez formala, euskalkiak eta eus-
kara batua, euskaldun berri baten
jarduera eta euskaldun zaharrarena,
testu generoak (narrazioa, argu-
dioa, azalpena...)...

2) Metodologiari dagokionez,
hizkuntza testuinguru guztietara
nola egokitzen den aztertuko duen
"kanpoko" ikuspegia aurkitzea
da, besteak beste, hizkuntza psiko-
logiaren egitekoa.

Ekintza kontzeptua argitzeko,
prozesu sozialean integratutako
ekintzen sistemara jo behar dugu;
beraz, historian zehar eraikitako
ekintzen sistema dugu hau.
Gizakia eta munduaren arteko
bitartekari da ekintza, eta hainbat
forma hartzen ditu. Gizarte harre-
manen eta herentziaz jasotako
praktiken ondorio dira forma
horiek. Ekintza horien artean hiz-
kuntza ekintzak daude eta horiek
dira, hain zuzen, hizkuntzaren psi-
kologiaren objektua. Hizkuntza

ekintzok, era berean, testu forma
hartzen dute, ekoizpen baldintza
sozio-historikoek artikulatuta
(Schneuwly, 1988).

Testu bakoitzak bere ezaugarri
propioak ditu eta, halaber, bere
arazo espezifikoak. Bakoitzaren
ezaugarriak jakiteko, bere sorburu
den hizkuntza ekintza baldintzatu
duten hizkuntzaz kanpoko elementu
eta dispositiboetara jo beharra
dago. Horrela, bada, hizkuntzalari-
tzaz kanpoko teoria bat garatu
behar da, prestakuntza sozialaren
barnean  diskurtsoaren praktikak
eta testuan behagarri diren unitate
linguistikoak artikulatuko dituena
(Schneuwly & Dolz, 1989;
Bronckart eta beste batzuk, 1985;
Bronckart, 1996)

Zehazkiago esanda, honelako
teoria garatzeko ezinbestekoa da:

1. Diskurtso moten eta testu
generoen inguruko deskribape-
nak egitea. Modu horretara, tes-
tuen ekoizpenean parte hartzen
duten hizkuntza eragiketen hipote-
siak egin ahal izateko datuak edu-
kiko genituzke.

2. Adin guztietako ikasleen
testuak deskribatu eta interpre-
tatzea. Alegia, ikasleen ekoizpe-
nak hartu eta hizkuntza ekoizpen
sistemaren funtzionamendu parti-
kular moduan eta ekoizpenaren
prozesua bera aztertzea.

3. Bi alderdi hauek ezagutzea:
batetik, irakasleak emandako
input-a, nagusiki; eta bestetik,
ikasleak  ekoizpenerako eskura
dituen lanabesak. Beste era batera
esanda, irakaskuntzaren praktikak
aztertzea eta, baita, berauek hiz-
kuntza gaitasunetan duten eragina
ere (Dolz, Schneuwly, 1996a).

Teoria honen adibide modura eta
didaktikari begira, Bain-ek eta
Schneuwly-k (1994, 61. or.) eredu
horren eskema sinplifikatu hau
eskaintzen digute (ikus 3. eskema).



1.2. Objektua eta hiz-
kuntza didaktikaren berri-
kuntza

Didaktikaren berrikuntzak ikas-
kuntza/irakaskuntzaren prozesuan
parte hartzen duten faktore guztiak

berriro begiratzea eskatzen du.
Hiruki didaktikoan parte hartzen
duten faktore guztiak, alegia: ikas-
gai/irakasgai den objektua; irakas-
learen prestakuntza, usteak, meto-
dologia eta ikaslearen izaera, beha-

rrak, motibazioa...; eta ikaskuntza-
ren teoria. Benetako berrikuntza
egin ahal izateko, beraz, ez da nahi-
koa aurreko uste eta paradigmei
eustea eta horien gainean, esatera-
ko, teknologia berriak erabiltzea

10 • hik hasi Udako Topaketa Pedagogikoak

Elementu horiek guztiek mota askotako testu generok daudela esaten digute, eta hizkuntza ekintzen aniztasuna adierazten digu horrek. 

1. Elkarrekintza soziala-
ren ezaugarriak

- Enunziatzaileak(k)
- Hartzailea(k)
- Helburua(k)
- Leku soziala

2. Egoera materiala

- Hiztuna
- Tokia
- Denbora

3. Mintzagaia
(erreferenteak)

I. Testuratze eragiketak

a)   Elkarrekintza sozialaren eta
egoera materialaren ezaugarriak
(1. zutabeko 1&2)
b)   Mintzagaia mugatu 
(1. zutabeko 3.)

II. Egituratze eragiketak

a)   Erlazioan jarri elkarrekintza
soziala, egoera materiala eta
mintzagaia
(1, zutabeko.:1>2,3>2)

b)  Mintzagaiaren eraikuntza
kognitiboa
c)   Mintzagaiaren antolaketa
komunikatiboa

III. Testuratze eragiketak

a)   Testuaren atal ezberdinen
artikulazioa: konexioa
b)   Atal ezberdinen erlazioa
ezarri: kohesioa
c)   Diskurtsoa modalizatzeko
prozedurak: modalizazioa

- Izernordainak, izend eta adjet.
posesib. 1., 2. eta 3. p.: ni, zu, hura,
gurea, zuena, berea...

- Denbora adierazten duten unitate-
ak: gaur, une honetan, arratsalde hone-
tan; bazen behin, otsailean...

- Testua egituratzen duten unitate-
ak: alde batetik, bestetik, bukatzeko,
ordea, aldiz, askoren artean...; parente-
siak, aipuak, oharrak...

- Aditz denborak: oraina, iragana,
geroa; aspektua (bukatua/ez bukatua)
(testu balio diskurtsiboa)

- Testuan aipatutako unitateak
berreskuratzen dituzten elementuak:
horrek, ekintza horrek, berak....

- Perpaus formak: galderazkoak,
aginduzkoak, harridurazkoak, enfasia
adierazten duten formak...

Erlatibizatzen duten unitateak: bali-
teke, nire iritziz, benetan, beharrezkoa
da....

EGOERAREN                  HIZKUNTZ               TESTUKO UNITATEEN
TESTEUINGURUA              ERAGIKETAK                 EZAUGARRIAK

3. eskema:
Activités langagières: esquisse d´un modèle (Bain eta Schneuwly,1994)
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(ordenagailuz jarduerak egin, saio
birtualak antolatu...) edo betiko
alderdiak lantzeko proiektuen
bidezko metodologia indartzea.

Hizkuntza didaktikaren berri-
kuntzaz gertatu ohi dena nabar-
mentzeko ondoen ezagutzen
dugun eremua aukeratu dugu:
eskola. 1980. urtetik hona bi erre-
forma ezagutu ditu gure eskolak:
Programas Renovados de EGB
(1980-1982) eta Oinarrizko
Curriculum Diseinua (1989). Ezin
uka euskararen didaktikan ahale-
gin handia egin dela, bai hizkun-
tzaren curriculuma zehazten eta bai
didaktika arloan ere. Baina berri-
kuntzaren hastapenetan gaude
oraindik. Gainera, hezkuntzaren
azken erreformak (1989), ikuspun-
tu epistemologikotik begiratuta,
ekarpen handiak izan baditu ere,
psikologiaren ezaugarri oso marka-
tuak izatea leporatu izan zaio –oso
zentratuak ikaskuntza prozesu oro-
korretan–, diziplinaren didaktika-
ren kaltetan. Horrekin esan nahi
dugu irakaste/ikaste prozesuan ira-
kasgai den objektuan (euskararen
deskribapenean) ez dela arreta han-
dirik jarri, nahiz eta jakin horren
gainean egiten direla ikaskuntzak
–matematika irakatsi/ikasten da,
teknologia irakatsi/ikasten da, hiz-
kuntza irakatsi/ikasten da...–. Eta
horrek garrantzi handia du, bada-
kigu-eta irakaste/ikaste prozesuak
harreman estuan daudela zientzia
bakoitzaren izaerarekin, alegia,
diziplina-didaktika bakoitzak
espezifikotasun handiak dituela:
zehazpen curricularrak jakintzatik
egiten dira (hizkuntzatik, matema-
tikatik...) eta ez pedagogia edo psi-
kologiatik. Beraz, jatorrizko zien-
tziaren parametroetan formulatzen
dira ikasgaien edukiak, ikasleek
dituzten lorpenak eta hutsegiteak.
Horrela, esango dugu ikasle batek
testu jakin bat ongi antolatzen

duela, lexiko egokia erabiltzen
duela, hartzaileari eta helburuari
ongi egokitzen dakiela, hizkuntza
unitate egokiak erabiltzen dituela
eta abar.

Hizkuntza berrikuntzaren harira,
Bronckart-ek (1986) gogoeta inte-
resgarria egiten du. Autore honen-
tzat hizkuntzaren didaktika berri-
tzeko egin ohi diren ahaleginek ez
dute ia inoiz lortu espero zutena.
Didaktikan hainbat elementuk era-
giten dute: hizkuntzaren deskriba-
penak, irakaskuntzaren prozedurek,
lortu nahi diren helburuek, metodo-
en logikak, jarrera pedagogikoak eta
tresneria edo lanerako lanabesek.
Horietatik guztietatik, ordea, maiz
aldatu gabe gelditu dira hizkuntza-
ren ikuspegi epistemologikoa, hel-
buruak eta irakaskuntzaren proze-
durak. Gainerako faktore eragileak
–psikologiaren ekarpen berriak
ikaste prozesuan, teknologia berriak
hizkuntzaren didaktikan, metodolo-
giaren proposamen berriak...– sar-
tuz joan zaizkigu hizkuntzen didak-
tikan, baina aldaketa epistemologi-
koa egin gabe gelditu da. 

Ildo beretik abiatzen da Ferrer
(2000, 39.or.) ere, Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzarako eta
Erreformaren esparruan egin
diren proposamen didaktiko
askotan itxurazko berrikuntza
egin dela esaten duenean. Berak
aipatutako testu liburuak anizta-
sun diskurtsiboaren arabera anto-
latzen dira. Kasu gehienetan,
ordea, ikuspegi formala da nagusi:
testu generoez ezagutza teorikoa
lantzen da eta ondoren, nagusiki,
morfologia eta sintaxia; azken bi
ezaugarriek, gainera, ez dute zeri-
kusirik ikastunitatean landutako
testu generoarekin.

Esandakoagatik,  hizkuntzaren
ikuspegi epistemologikoa izango
da gurean ere euskararen didakti-
kari zor zaion erronkarik handiena.

1.3. Hizkuntzen kontzep-
tu aldakorra: lehen hizkun-
tza, bigarren hizkuntza,
atzerriko hizkuntza eta giro
hizkuntza versus ez giro hiz-
kuntza

Hasieran aipatu dugun bezala,
hiru faktore direla-eta –globaliza-
zioa, migrazioa eta teknologia
berriak– zenbait kontzepturen esa-
nahia aldatzen ari da. Duela gutxi
arte, lehen hizkuntza eta bigarrena,
esaterako, oso desberdinduta zeu-
den, euskara ikastera hurbiltzen
ziren pertsona heldu gehienak ele-
bakarrak ziren; gaur egun hiztun
asko dira elebidun goiztiar –etxetik
edo eskolatik–. Horrez gain, duela
gutxi arte euskara eta gaztelania
ziren ohiko lehen eta bigarren hiz-
kuntzak; gaur egun, ordea, migra-
zioak direla-eta, beste hainbat hiz-
kuntza ere izan daitezke lehenak
eta, beraz, ikasle taldeak geroz eta
heterogeneoagoak izango dira.
Errealitate hori eskoletara heltzen
ari da dagoeneko eta laster helduen
irakaskuntzara helduko da.
Helduen irakaskuntzari begiratze-
ak, momentuz, interes handirik ez
badu ere, gatozen ikustera zer ger-
tatzen den giro hizkuntzarekin.
Dakigunez, ezagutzen ditugun lan
soziolinguistikoei esker, Euskal
Herrian hainbat zonalde bereizten
ditugu. Horietan euskara edo gaz-
telania izango da giro hizkuntza
nagusia. Halere, badakigu ikaslea
bizi den auzoko giroak edo bere
testuinguru hurbileko giro hizkun-
tzak ere eragin handia izango duela
erabiliko duen hizkuntzan eta,
halaber, bere motibazioan eta hiz-
kuntzaren ezagutzan. Errealitate
hori, ordea, aldatzen ari dela esan
daiteke. Giro hizkuntzaren kon-
tzeptua aldakorra dela esan dezake-
gu. Gaur egun, teknologia berriak
direla-eta, ingelesa, esaterako, oso
eskura dugu: interneten sartu
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baino ez daukagu ingelesarekin
harremanetan jartzeko, eta hori
gure ordenagailutik egin daitekeen
gauza da, nor bere etxetik mugitu
gabe. Baina ingelesarekiko lor dai-
tekeen hurbiltasun hori euskarare-
kiko ere lor daiteke, horretara jarri-
ko bagina, betiere. Beraz, giro hiz-
kuntzaren kontzeptua bera ere
aldatzen ari zaigu, kontzeptu dina-
mikoa da. Zenbateraino onar daite-
ke Euskal Herrian ondoko taulan
adierazten den errealitatea?
Hasieran esan bezala, oraindik ez
dakigu horrek etorkizunean eduki
dezakeen eragina, baina badakigu
eragina izango duela.

2. Irakaslea
2.1. Irakaslearen presta-

kuntza: etengabeko presta-
kuntza

Lanbide guztietako profesionalei
bezalaxe, irakasleoi ere heldu zaiz-
kigu gizarte aldakor honen zipriz-
tinak. Ondorioz, gure hasierako
prestakuntza zaharkitua gelditu
zaigu eta dagoeneko guztiok senti-
tu dugu gure jakintzak eta egiten
jakiteak etengabe berrikusten jar-
duteko beharra. Seguruenik, hain-
bat prestakuntza saiotan ere aritu
gara eta elementu eta portaera
berriak integratuz joan gara gure
eguneroko jardunean. Alabaina,
kezkak hor jarraitzen du, eta hor
segituko du, ez baitago modurik
egunean egoteko, nork bere presta-
kuntza etengabe elikatuz ez bada.
Eta horretarako biderik erosoena
autonomia da: ikasten ikastea.
Beraz, esan daiteke irakaslearen
rola zerbait aldatu dela: irakasle-

ikertzaile rola da gaur egun irakas-
learentzat aldarrikatzen dena.
Irakasleak daki, inork baino hobe-
to, bere gelan (gela fisikoan, gela
birtualean...) zer gertatzen den, zer
den ikertu behar dena. Horrekin
batera, ikasgela fisikoa ikasgela bir-
tual bihurtzeko unea ere helduko
zaigu laster, eta, orduan, irakasle
izatetik irakasle-tutore izatera hel-
duko gara, horrek berarekin dakar-
tzan aldaketekin.

Aldaketa asko dira, beraz, ate joka
dauzkagunak eta, horiei behar beza-
la erantzuteko, ezin egon besteen
programapean, inork programatuta-
ko prestakuntzari begira, alegia. 

Horregatik, prestakuntzaren
kontzeptua ere aldatzen ari dela
esango genuke: kanpotik antolatu-
tako prestakuntzatik, besteekin eta
besteei esker egiten dugun autopresta-
kuntzara mugitzen ari da. Nola
ulertu hori? Nolako tresnak ezagu-
tu beharko ditugu horretarako? Era
askotako prestakuntzak ikusten
dira, baina eraginkorrena egunero-
ko lanaren inguruan gogoeta egi-
narazten diguna izan daiteke, bes-
teak beste, esperientzien elkar tru-
kerako programak eta topaketak
(errealak edo birtualak), eztabaida-
rako foroak, beste irakasle batzue-
kin proiektuetan edota mintegietan
parte-hartzea eta abar. Hitz batez,
irakasleei autonomia eman behar
zaie berrikuntzarako eta ikerketara-
ko portaerak gara ditzaten. Modu
horretara, irakasleak bere hutsune-
ak ikusteko aukera izango du, bai
eta aurrera egiteko zertan prestatu
behar duen ere.

2.2. Hizkuntzaren didakti-
ka: aplikazionista/inplika-
zionista

Dakigunez, hizkuntzaren didak-
tikak hainbat harreman mota izan
ohi ditu bere erreferentziazko zien-
tziekin. Ildo honetatik, esan beha-
rra dago psikologoak eta didakti-
kak erreferentziazko hainbat iturri-
tan oinarritu ohi direla irakaskun-
tza/ikaskuntza prozesuak ulertze-
ko, eta ondorioz, hainbat ikuspegi
hartu ohi dituztela. Ikuspegi des-
berdinotan oinarritzeak ondorio
dibergenteetara eraman ditu, asko-
tan, pedagogo eta psikologo kolek-
tiboen usteak, hala eskola mailako

esku-hartze pedagogikoetan, nola
ikerketa alorrean. (Coll, 1993).

Erreferentziazko zientziak direla-
eta sortutako arazoen bueltan, eta
irakaskuntza/ikaskuntza prozesuak
ulertzeko ezagutzen diren hainbat
modu sailkatzeko asmotan, hona
hemen Abdou (1980) autoreak des-
kribatzen dituen hiru didaktika
belaunaldiak1:

Tradizionala deituko zaio
lehendabizikoari. Hona hemen
bere ezaugarri garrantzizkoenak:

- Helburuei dagokienez, behin
betiko helburuak dira: gizartea
egonkor ikusten duen kolektibo-
ak hezkuntzaren helburuak ere
egonkor ikusten ditu. Eredu nor-
matiboa transmititzea da honen
helburua.

- Ikaslea ez da kontuan izaten.
- Metodologiari dagokionez, ira-

kasgai diren edukiak konplexuta-
sunaren arabera ordenatzen dira
–sinpleenetik konplexuenera–.

KRONOLOGIA
Haserako ikaskuntza                                            Ondorengo ikaskuntzak
Lehenengo hizkuntza                          Bigarren hizkuntza             Atzerriko hizkuntza

Giro hizkuntzak                                        Ez da giro hizkuntza
TESTUINGURU SOZIOLINGUISTIKOA
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Eredu honetan egiten den analisia
araubidezkoa da eta honen aplika-
zioa, beraz, memorizazio edo erre-
produkzio ariketen bidez gauza-
tzen da.

Esparru honetan kokatzen diren
diziplinen didaktikek eredu zienti-
fikoaren aplikazio hutsa egiten
dute, eskola diziplinaren egoera
sozio-historikoa2 kontuan izan
gabe. Eskola edukien zilegitasuna
erreferentziazko zientzien teoriaren
zilegitasun hutsean oinarritzen
dute.

Irakaskuntza/ikaskuntza eredu
hau gatazkan dago ikasle-irakasle-
en arteko harremanetan oinarritu-
tako ikuspegi didaktikoekin.

Bigarrena, didaktika kognitibis-
ta izenarekin ezagutzen dugu.
Ikuspegi honen ardurarik handiena
curriculumaren edukiak dira –pro-
gramaren zehaztapenak dira irakas-
kuntza/ikaskuntzaren elementurik
garrantzizkoenak–. Irakaskuntza
betebehar kognitibo modura ikus-
ten da –arazoen konponbidea–.
Hasiera batean, kognitibismo pia-
getiarra izango da bere oinarri
bakarra; ondoren, ikasleen arteko
elkarreraginari emango zaio
garrantzia, baita kontratu didakti-
koaren bidezko irakasle-ikasleen
arteko elkarreraginari ere. Bigarren
ikuspegi hau, aurrekoa bezalaxe,
aplikazio hutsezko teknologia
bihurtu da.

Horren aurrean, 3. belaunaldiko
didaktika sortu da. Hizkuntza
didaktikaren kasuan pedagogoak
dira gai honi soluzioa aurkitu dio-
tenak. 

Hirugarren bide honetan bi
puntu nabarmentzen dira:

1) Eskola-materiaren egoeraren
analisia (gizarteak espero duena,
instituzioaren helburu zehatzak eta
eskola praktika eraginkorrak).

2) Bi esku-hartze mota: a) prak-
tiken teorizazioa –praktika eta

praktikaren inguruko gogoeta– eta
b) irakasteko praktiken aldaketak:
hizkuntz didaktika espezifikoa eta
autonomoa da, alegia, praktikak bere
teoria propioa sortzen du.

Modu honetara, ekintza-estrate-
gia berriak eta askotarikoak definitu
eta esperimentatzen dira, eta ondo-
ren, horien arrakasta ebaluatzen da.

Guk, irakasleok, beraz, kontraja-
rrita dauden bi joera horietako
batean kokatuko dugu gure esku-
hartze didaktikoa: aplikazionismo-
an (teoria edo materialen aplikazio
hutsa egiten dugunean) edo inpli-
kazionismoan (gure ikasgelan ger-
tatzen dena behatu, ondorioak
atera eta, ikaskuntza eman dadin,
bitartekoak jartzen ditugunean).

Puren autoreak (1998) bi hurbil-
keta horien inguruan gogoeta egiten
du. Hona hemen taulan islatuta:

(2.1.) Hurbilketa hau objektu
izaerakoa izan daiteke. Hizkun-
tzalaritza eta ikaskuntzaren psiko-
logia objektuaren (hizkuntzaren)
inguruan dauzkaten ezagutzetan
edota irakaskuntza/ikaskuntzaren
objektuetan oinarrituko da (didak-
tikaren eremutik at). Joera honeta-
ko esku-hartzea normatiboa da.

Hurbilketa honetan teoriatik prak-
tikara abiatzen da erabat.

(2.2.1.) Teoriatik praktikara
abiatzen da, baina ikaskuntzatik
abiatutako teorietan oinarritzen da:
hizkuntzalaritza eta psikologia ere-
muetako teorietan. Adibidez, esku-
liburuen analisietan, gelako dis-
kurtsoan, ikasleen errakuntzetan,
ikaskuntza prozesuetan... 

(2.2.2.) Praktikatik teoriara abia-
tzen da: ikasleak eta irakasleak dira
teorizatzen dutenak, beren praktika
propioetatik abiatuz, eta ondoren
beren teoriak kanpoko teoriekin
alderatuko dituzte.

Aplikazionismoak ez du inongo
interesik Camps-entzat (1999).
Autore honen ustetan porrotera
daramate ezinbestean ikuspuntu
honetatik abiatutako hurbilketek:
ez baitago teoria didaktikorik prak-
tikatik kanpo.

Antzeko zerbait esan daiteke ira-
kasleengan/ikasleengan oinarritu-
tako metodologiei buruz. Bereiz-
keta honen bueltan ari zaigu Arnau
(1997, 17. or.)3, ikaslearengan eta
irakaslearengan ardaztutako hur-
bilketen inguruko ikerketa egin
ondoren. Ikerketa hori hezkuntza
elebidunaren esparruan egin zuen
Haur Hezkuntzako geletan (4 urte-

Hurbilpen aplikatzailea          Hurbilpen inplikatzailea
Teoria          Praktika             Praktika          Teoria

- Objektua da abiapuntua,          - Ikaslearen beharra da           
hizkuntza irakastea da                 nagusiena.
nagusiena                                 - Nola eraikitzen du ikasleak
- Nola funtzionatzen duen           hizkuntza, hala irakasten da.
hizkuntzak, hala irakasten da.

APLIKAZIONISMOA              INPLIKAZIONISMOA

TEORIA       PRAKTIKA PRAKTIKA    TEORIA

SUBJETUA
(2.2.1.) (2.2.2.)



ko haurren ikasgeletan). Hona
hemen, ondorio modura, ikaslea-
rengan ardaztutako hurbilketaren
abantailak:

1. Testuinguru mental aberatsagoa
eskaintzen du, eta horrek honako
ezaugarriak ditu: ikasleen ezagutza
eta trebetasunetara hobeto egoki-
tzen da; ikasleen desberdintasun
indibidualei eta bakoitzaren gara-
penari hobeto erantzuten zaie;
curriculumaren beste alderdie-
kin harreman estuagoak ditu
–irakurketarekin eta idazketare-
kin, esaterako.

2. Testuinguru mental aberats
honekin batera, irakaslearen rolak
ere aldatu egiten dira: komunikati-
boagoa agertzen da, gehiago kola-
boratzen du eta ematen duen
input-erraztailea askotarikoa da eta
eztabaidara bultzatzen duena.

3. Testuinguru honetan ikasleak
rol aktiboagoa eta komunikatzaile-
agoa hartzen du. Hona hemen rol
honen adierazpideak: elkarrizketan
ekimen handiagoa du; jarduera
komunikatiboak askotarikoak dira
eta bere hizkuntzaren maila abera-
tsagoa da lexikoan eta sintaxian.
Eta, gainera, malgutasun handia-
goz erabiltzen ditu hizkuntz balia-
bideak.

Esandakoagatik, beraz, irakas-
leak metodologia jakin eta bakar
bat baino gehiago, irizpide era-
gingarriak finkatu eta zaindu
beharko ditu bere esku-hartze
didaktikoan. Sekuentzia Didak-
tikoaren baldintzak –askoren
artean– eredu bat izan daitezke
irizpide horiek finkatzeko. Hona
hemen:

Sekuentzia Didaktikoaren
helburuak eta edukiak

Lehenengo eta behin, Sekuentzia
Didaktikoa (SD)4 ikasleak dakiene-
tik hasi behar da. Horregatik, lortu
nahi ditugun helburuak finkatzea

ikasleen zailtasunak ezagutu ondo-
rengo lana izango da.

Printzipio horri helduz, De-
lcambre-k (1996) esaten du, beste-
ak beste, ezin dela ekoizpeneko
ikaskuntza antolatu ikasleen ekoiz-
penak dakitenaren edo ez dakitena-
ren adierazle modura irakurtzen ez
badakigu. Lan eraginkorra egite
aldera, halere, edukiak a priori defi-
nitu beharko dira, jakinda, baina,
hori ez dela nahikoa eta dagokion
ikasle taldeari egokitu beharko
zaizkiola (Schneuwly, Rosat,
Pasquier eta Dolz, 1993). Horrela,
ikasleen gaitasunak ezagutu
ondoren, hasierako helburuak eta
edukiak berriro definituko dira
eta ikasleen gaitasunetara egoki-
tuko.

Zentzu honetan generoen ingu-
ruan eginiko lanek informazio
baliagarria ematen digute. Lanok,
prestakuntza ebaluazio egonkorrari
esker, helburuak eta edukiak ikas-
leen gaitasunetara estuki egokitzen
joan dira (Bain & Schneuwly, 1987;
Delcambre, 1996, besteak beste). 

Hona hemen SDaren helburuen
definiziorako kontuan izan beha-
rrekoak (Schneuwly, 1991a):

a) Helburu gutxi eta zehatzak
aukeratzea eta unean uneko ere-
muari dagozkion helburuak lortze-
ko ikaskuntzaren prozesu sakon eta
iraunkorrak ahalbidetzea.

b) Lortu nahi diren helburuak
SDaren hasieratik ikasleentzat
ezagunak izatea eta, are gehiago,
ikasleek horiek definitzen parte har-
tzea. Modu honetara, ikaskuntzaren
kontrola kolektiboa da, eta, horri
esker, inplikatuta sentitzen dira bai
ikasleak eta baita irakasleak ere.

Helburuak ikasleen mailara ego-
kitu nahi badira, prozedurarik
aproposena analisitik abiatzea da,
alegia, hasierako testuaren analisi-
tik (ahozkoa zein idatzia). Horrek
esan nahi du ikasleek aurretiazko

prestakuntzarik egin gabe ekoitzi-
tako testuak aztertu egingo direla
eta, ondoren, berauetan ikusten
diren gabeziak eta hutsuneak izan-
go direla, hain zuzen, garapen hurbi-
leko eremua (nozio vigotskiarra) fin-
katzeko neurria; beraz, helburuak
ikasleen gaitasunen arabera eta
zailtasun partikularren arabera
zehaztuko dira.

Hona hemen, labur-labur, SDak
barnean bildu nahi dituen helbu-
ruak eta horiek lortzeko erabiltzen
dituen bitartekoak. Horretarako,
ikaslea hartuko dugu ardatz eta
esku-hartze pedagogiko honen
bidez ikasleengan espero den pres-
takuntza zehazten joango gara:

1. Ikaslea pertsona gisa: bere
nortasuna errespetatu eta garatu.

2. Ikaslea ikasle gisa: bera
dagoen tokitik abiatuta, aurrera
egin dezan lagundu (ikaskuntza-
ren printzipioa) (Vigotski,
1934/84; Bain eta Schneuwly,
1993; Delcambre, 1996).
Horretarako bere mugak eta erra-
kuntzak ezagutarazi eta aurrera
egin dezan tresnak eskuratu eta
erabiltzen irakatsi –kanpoko erre-
gulatzaileak: bere ekoizpenak,
benetako testuak eta kontrol
zerrenda, besteak beste–
(Schneuwly eta Bain,1994).

3. Ikaslea pertsona sozial
gisa: testu sozialak erabiltzen
ikasi eta joko sozialetara ohitu,
eta horien balioa esperimentatu
eta baloratu kanpoko erregula-
tzaile modura (ekoizpenak kon-
partitu eta kritikak onartu)
(Schneuwly eta Bain,1994).

4. Ikaslea etorkizuneko profe-
sional gisa: lanerako beharrezko
izango dituen hizkuntz jarduera
sozialetan arrakastaz parte hartze-
ko tresneriaz hornitzen lagundu.
(Schneuwly eta Bain,1994).
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2 . 3 . H i z k u n t z a
Curriculuma Hezkuntza ele-
aniztunean

Lehenengo eta behin curriculu-
maren eta programaren arteko des-
berdintasunak nabarmendu nahi
ditugu. Dolz eta Schneuwly-rekin
(1997) bat gatoz hauxe esaten
dutenean: programak edukien
barne egituretan ardazten dira
batik bat; eta curriculumak, aldiz,
ikasleen gaitasunetan eta izan
dituzten esperientzietan. Lehen-
dabizikoari, programan (edo irakas-
learengan) ardaztutako curriculuma
deituko diogu, eta bigarrenari ikas-
learengan ardaztutako curriculuma.

Aurreko puntuan esan dugun
eran, ikaslearengan oinarritutako
curriculumari honako abantailak
ikusten zaizkio: hobeto egokitzen
da ikaslearen mailara –irakaslea
eredu honetan komunikatiboago
agertzen da, eta beraz, ezinbestean
hobeto egokitzen da ikasleen beha-
rretara–; horren ondorioz, ikaslea
aktiboago eta komunikatiboago
agertzen da. Ezaugarri horiek guz-
tiak lagungarri direnez hizkuntza
–eta gainerako eskola diziplina
guztiak– ikasteko, horrelako eredu
baten alde gaude, eta, beraz, ikasle-
arengan ardaztutako curriculumaz
hitz egingo dugu hemen.

Gatozen orain hizkuntza bat
baino gehiago elkarrekin bizi diren
hizkuntz komunitateetara. Komu-
nitate horietan ikasleen artean
abiapuntuko errealitate desberdi-
nak izaten dira ama hizkuntzari
dagokionez. Egia esan, gaur egun,
eta migrazioak direla-eta, fenome-
no hau gero eta ohikoago izango
dugu: gero eta haur gehiago izango
dira ikasgela berean ama hizkuntza
desberdinak dituztenak. Baina
oraingo honetan errealitate bakar
batera mugatuko gara: hizkuntz
ukipen egoeran ama hizkuntza
minoritarioa eta minorizatua duten

ikasleen hizkuntzaren curriculu-
mera. Aipatu baino ez da egingo
horrelako egoeran dagoen ikastetxe
bakoitzak ezarri beharko dituela
bere helburuak hizkuntza bakoi-
tzeko (zentroaren hizkuntz proiek-
tua), eta halaber, hizkuntza bakoi-
tzari emango zaion trataera eta
horretarako jarriko dituen bitarte-
koak. Horrela, bada, ikastetxeak
erabakiko du zein erabilera-eremu
sozial emango dion hizkuntza
bakoitzari, lortu nahi dituen helbu-
ruen arabera eta hizkuntza bakoi-
tzaren estatusaren arabera (Ruiz
Bikandi, 1997). 

Eskola eleaniztunaren curriculu-
mak arreta berezia behar du. Zayas
eta Ferrer (1994) autoreek bi hiz-
kuntza ofizial dituzten erkidego
autonomoetarako baliagarri izan
daitekeen hizkuntz bateratuen curri-
culuma proposatzen dute. Ildo bere-
tik abiatzen dira Arano eta
Berazadi (1997) (Txingudi ikasto-
la, Irun, Gipuzkoa) hiru hizkuntze-
tarako (euskara, gaztelania eta
ingelesa) curriculum bateratua eta
departamentu bakarra eraikitzen
dutenean. Beste zenbaitek ikasleak
eskolan jasotzen dituen hizkuntza
guztiak (bi/hiru/lau/...) modu bate-
ratuan programatzeko beharra
adierazten dute (Ruiz Bikandi
1991, 1997; Sainz Osinaga eta
Bilbatua, 1998). Aostako haranean
(Italian), berriz, hizkuntzak modu
bateratuan programatu ez ezik, ira-
katsi ere diziplina bakoitzean aldi
berean irakasten eta ikasten dira.
Horrekin esan nahi da eskola dizi-
plinak aldi berean bi hizkuntzatan
ematen direla (Floris, 1993).
Horiei guztiei gehitu behar zaiz-
kio, ale honetan, Sagastak (2001)
egiten dituen proposamenak.

Gatozen ikustera nolako baldin-
tzak behar diren, gutxienez, hiz-
kuntza desberdinen curriculum
bateratua egiteko:

1. Lehen aipatutako transposizio
didaktikoaren lehendabiziko fasea-
ri dagokionez, curriculumean inte-
gratutako hizkuntza guztiek
korronte bera duten jakintzetan
oinarritu  behar dute. Erabaki
horrek arazo dezente aurkituko du
praktikan, besteak beste, hizkuntza
bakoitza zientzia modura eta esko-
la diziplina modura une eta gara-
pen epistemologiko maila desber-
dinean egotea eta historia desberdi-
na izatea; ikastetxearen barruan
hizkuntzen irakasleen artean koor-
dinazio eta adostasun handia izatea.

2. Hizkuntz didaktikaren kon-
tzepzio berean edo ildo beretik
doazen metodologiak erabiltzea.
Horrek eskatzen du, besteak beste,
aipatutako hiruki didaktikoaren
elementuen rolak ongi definituak
izatea eta lortu nahi diren helbu-
ruetarako  esku-hartze pedagogiko-
rik egokiena adostea. Zehatzago
esanda, ez da egoki ikusten hizkun-
tza desberdinetan bi ikuspuntu
metodologiko kontrajarriak erabil-
tzea. Esaterako, proiektuen bidezko
irakaskuntza ingeleserako eta ari-
keta solte eta deskontestualizatuak
euskararako zein gaztelaniarako.
Baina badira bateragarri diren
beste zenbait proposamen didakti-
ko, besteak beste, jardueren bitarte-
koak (atazak) eta proiektuen bitar-
tekoak edo curriculum se-
kuentzialen bitartez.

3. Ekonomiaren eta eraginkorta-
sunaren izenean, curriculumeko
hizkuntza bakoitzean jarduera des-
berdinak egitea proposatzen da.
Horregatik, hizkuntza guztiak
modu bateratuan programatu
behar dira, hizkuntza bakoitzaren
berezitasunak landuz eta hizkuntza
batetik bestera transferi daitezkeen
edukiak erraztuz.

Ildo beretik doaz Euskal
Autonomia Erkidegoaren Derri-
gorrezko Bigarren Hezkuntzarako

2001eko uztaila   Hizkuntza idatzia • 15



Oinarrizko Curriculum diseinua-
ren metodologiazko orientabideak
(1997); hona hemen bertatik jaso-
tako zenbait aipamen:

“Hizkuntza guztiak (euskara,
gaztelania, atzerri hizkuntza) inte-
graturik, curriculum proposamen bate-
ratua egiten da”(13. or.)

“Gaur egun eskola curriculume-
an dauden hizkuntzek ikuspegi
homogeneoa izan behar dute:

- Hizkuntza guztiak besteekiko
elkar eraginean ikasten direlako,
esanahiaren negoziazio prozesuen
bitartez. Prozesu horiek hizkuntza
guztietan antzekoak dira.

- Edozein hizkuntza ikasteko
estrategiek eta prozesuek pertsonak
dakizkien beste hizkuntzetan era-
gina dutelako.

- Hizkuntzari buruzko gogoeta
esparruak komunak direlako. (...)”
(Eusko Jaurlaritza, 1997, 13. or.)

3. Ikaslea
3.1. Ikaslearen ikuspegi

dinamikoa: ikasle elebidun
/eleaniztuna

Gure ikasle guztiak dira elebi-
dun. Horrek esan nahi du, zehaztu
dugun esparruan, ikaslearen ikus-
pegi dinamiko horretan, alegia,
ikaslea elebidun orekatua edo elea-
niztun bihurtu nahi dugula. Gaur
egun zenbait datu dauzkagu elebi-
tasunaren inguruan eta horietako
zenbait erabiliko ditugu hizkun-
tzaren ikaskuntza ahalik eta errazen
jaso dezaten gure ikasleek.

Horrez gain, eta ikasleak lortu
behar dituen gaitasunekin jarrai-
tuz, Long eta Porter (1985) autore-
ek bi faktore eragile aurkitu zituz-
ten bigarren hizkuntzaren (ingele-
sa) irakaskuntzan: gelako egitura
parte-hartzailea eta bigarren hiz-
kuntza garatzeko ikasleak egiten
dituen jarduerak. Geroztik, Arnauk
(1997) gauza bera ikusiko du hau-
rren ikaskuntzari egokituta. Azken

autore honek ikaslearengan eta ira-
kaslearengan oinarritutako esku-
hartze pedagogikoak bereizten
ditu. Halere, ikuspuntu orokor
batetik ikusita behinik behin, uste
da irakaslearengan oinarritutakoa
eta programan oinarritutakoa prak-
tikan antzekoak izan daitezkeela,
programan eta irakaslearen ustetan
ardaztuko baitira biak.

Datu horiek guztiak, Sagastak
(2001) ale honetan esandakoekin
batera, hiruki didaktikoaren hiru-
garren erpinean jarritako irakaslea-
rengan eta bere didaktikan eragingo
dute, zalantzarik gabe.

Azpiatal honetan esandakoak
beste ataletan bildutakoekin bat
egiten dutela ikusi da. Horrekin
esan nahi dugu ez dagoela kontrae-
sanik eremu desberdinetatik datoz-
kigun mezuekin eta iturri guztieta-
tik jasotakoekin funtzionatzeko
modu zabal bat adostu beharko
genukeela, inoiz ahaztu gabe,
ordea, teoria eta proposamen
berriak sortzen ari direla –eta sor-
tuko direla– eta horiei begira, zela-
tan, egotea dela gure patua.

3.2. Ikasle autonomoa
Ikasle gazte eta helduaren auto-

nomia da gaur egun lortu nahi den
helburuetariko bat: ikasten ikasten
dakien pertsonak nahi ditugu.
Asko dira ikasten ikasteko proposa-
tutako bideak, baina dirudienez,
guztiek ez dute eramaten autono-
mia maila eta mota berdinera.
Henri Holec autoreak (1988)
Europako hamabi esperientziatan
oinarrituta sailkapen bat egiten du.
Esperientzia horiek helduen eta
haurren irakaskuntzatik atera ditu.
(ikus 17. orriko taula).

Azaldutako koadroan ikusten
denez, guztiek ez dute lortzen ikas-
learen autonomia. Hori da irakasle-
ok erabaki behar duguna: zer den
guretzat autonomia eta ikasleak

horra heltzeko zer bitarteko jarri
behar ditugun.

3.3. Ikasleen aniztasunari
erantzun

- Irakaskuntza dibertsifika-
tu, ikasleen aniztasun objekti-
bora egokitzeko

Schneuwly, Rosat, Pasquier eta
Dolz-ek (1993) ikasleen aniztasu-
nari erantzuteko hiru mailatan
dibertsifikatu beharra ikusten
dute: 1) diskurtso generoak diber-
tsifikatu; 2) landuko diren gaitasun
mailak dibertsifikatu (kontestuali-
zazioa, planifikazioa eta testualiza-
zioa) eta 3) jarduera didaktikoak
dibertsifikatu (behaketa lanak,
idazketa jarduerak, jarduera meta-
linguistikoak...) (ikus 5. eskema
18. orrialdean.).

Laburbilduz, hizkuntzaren di-
daktikatik ikasleen aniztasunari
erantzuteko kontuan izan behar
diren baldintzen zerrenda dakargu
hona: proiektuen bidezko irakas-
kuntza proposatu, irakaskuntza
ikasleen aniztasunetik abiatu, auto-
erregulazioa garatzen lagunduko
duten lanabesak ikaslearen eskura
jarri (bere ekoizpenak, testu sozial
anitzak, kontrol zerrendak, ikaski-
deen oharrak eta abar), jarduera
didaktikoak dibertsifikatu, esku-
hartze mailak dibertsifikatu eta
abar.

3.4. Ikasleak erabiltzen
dituen estrategiak 

Ikasleak estrategiak erabiltzen
ditu bere portaera eta hizkuntza
berria erregulatzeko eta ikasteko.
Ikasleak hainbat estrategia erabil
ditzake: hobeto ulertzeko testuin-
gurua erabili; hizkuntza berria era-
biltzeko testuinguru faboragarriak
(hiztun petoak) aurkitu eta horie-
kin elkarreraginari probetxu atera;
arau baten erregulartasunak aurki-
tu; edo irakasleak eginiko oharrak
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idatziz jaso. Beraz, ikasteko estra-
tegiak ondoko galdera erantzutera
datoz: zer egin dezake ikasle
batek hizkuntzaren ikaskuntza
errazago, atseginago eta azkarrago
bihurtzeko?

Dakigunez, ikasle guztiak ez
dira estrategikoak eta estrategiak
erabiltzen dituztenek ere ez dituzte
estrategia berdinak erabiltzen;
horren ildotik ditugu hainbat auto-
rek aztertutako ikaste estiloak.
Bestalde, hor ditugu baita ikaslea-
ren usteak hizkuntza bat ikasteko
teoriari buruz æpertsona gehienek
uste dute badakitela zer egin behar
den hizkuntza bat ikastekoæ.

Horiek guztiak kontuan izanik,

ikaslea bere ikaskuntza prozesuaren
erantzule bihurtu nahi badugu,
ikaskuntzaren teoriaz hitz egin
behar dugu berarekin –adostu egin
behar dugu hizkuntza ikasteko era-
bili ditugun metodologia, estrate-
giak eta abar–, eta baita hizkuntza
bat ikasteko garatu eta erabili
behar diren estrategiez ere. Es-
trategia horiek asko ikertu dira
azken urteotan eta hemen horieta-
ko batzuk aipatu baino ez ditugu
egingo: estrategia metalinguisti-
koak (erabileran formari erreparatu
eta arauak ateratzea: estrategia
metadiskurtsiboak, metapragmati-
koak, metafonologikoak, metates-
tualak, metalinguistikoak...), kon-

pentsazio estrategiak (nor bere
mugen kontziente izanik, horiek
gainditzeko bideak aurkitzea: para-
frasiak, birformulazioak, laguntza
eskatzea...), estrategia metakog-
nitiboak (ikasteko epeak eta helbu-
ruak finkatzea, autoebaluatzea,
estrategiak kontziente bihurtzea,
aukeratzea eta modu estrategikoan
erabiltzea...).

Érard (1998) autoreak ahozkoa
lantzeko jarduera linguistiko eta
metalinguistikoak konbinatzea
proposatzen du. Baina ikasleen jar-
dueretatik ikasten jakiten badugu,
ohartuko gara ikasleak taldeka
lanean jartzen ditugunean eta ira-
kasleak erabili behar diren estrate-
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Autonomia prozesu motak

Autonomiaren defini-
zioa

Autonomiaren estatu-
tua

Autonomia ikasteko
era
Ezaugarri praktikoak

3. Prozesua
Ikasteko gaitasuna

Autonomia da helburu
nagusia.

Esplizitua eta haus-
nartua.
- Ikaskuntza lortzeko

bideratutako jarduerak
zer ikasi, nola ikasi eta
nola ebaluatu definitzeko
balio duten jakintzak eta
egiten jakin beharrezkoak;
adibideak:
- Proposatutako jar-

dueren zergatia eta nola
esplizitatu.
- Ikaskuntza jarduera-
ren ondorengo hausnar-
keta
- Ikaskuntzaren auto-

norabidearen esperien-
tziak.

2. Prozesua
Bere erantzukizuna

aktiboki erabiltzen du
ikasleak; bere ekoizpe-
nak ere erabiltzen
ditu.
Autonorabidea lortze-

ko erabiltzen da auto-
nomia.
Inplizitua eta intuiti-

boa.
- Ikaskuntza indibi-

duala edo taldekakoa,
eskaeraren arabera: hel-
buruak, edukiak,
metodoak, teknikak,
ibilbidea... negoziatu
egiten dira.

1.Prozesua
Kontsumitzaileren inde-

pendentzia: irakasleak
aurrez prestatutako
materialak erabiltzen
ditu.
[Ez du estatutu pro-
piorik]

[Ez dago ikaskuntza-
rik]
- Irakasleak esaten dio

zer egin etxean.
- Ordenagailu bitar-

tezko irakaskuntza.
- Autoikaskuntza zer-

bitzuetako baliabideak
erabiltzen ditu.



giez ezer esan gabe, bi motetako
jarduerak egiten dituztela –lin-
guistikoak eta metalinguistikoak–
eta hori egiten dutela, askotan,
estrategia modura lehenengo hizkun-
tzara joz hizkuntza berriaren jar-
duera linguistikoa hobeto egiteko. 

Hona hemen grabaketa baten
transkripzioa. Bertan ikasleak, tal-
deka, beste ikasle baten ekoizpena
zuzentzen ari dira. Ikasleek
“Umeak ez zuten eduki” perpausa-
rekin topo egiten dute, eta zerbait
arraroa ikusten diote (“umeak” plu-
rala ongi ote? Ordena? “umeak ala
umerik?”...) eta eztabaidatzen has-
ten dira. Hona hemen:

“  — (...)
— N.: Bai, koma, noski. Gizonak,

bere etxera afaltzera gonbidatu zuen.
Ondo. Bertan, bere alaba Josefina eza-
gutu, zetakin, zuen, eta ondo konpon-
tzen zirenez, denbora gutxira ezkondu,
zetakin, ziren. Umeak ez zuten eduki,

baina... [testua irakurtzen ari da]
— E.: Umeak, ez zituzten umerik

eduki. Umeak ez zituzten eduki.
Umeak ez zituzten, ez?

— N.: Baina hala ere, bai, umeak,
ze umeak esaten dau.

— E.: Eske hori ordena be izan
leike.

— N.: Hemen dau, e, umeak ez
zituzten eduki. Baina hobeto egongo
zan ez zituzten umerik eduki.

— I. : Pluralakin? Ez zituzten
umerik eduki’

— E:. Bai!
— N.: Bai, ze umeak esaten du
— I :. Baina, ez, posible da; ez

zuten umerik eduki, bat bera ere ez, ez?
— E.: Baina hori ordena, e, ordena

gaizki dau, ez?
— I. : E? Behien kopiatu esaldi

osoa, bai.
— E.: Ez zituzten, ez zuten umerik

eduki.
— N.: Jarri dot “ez zituzten”

— E.: Ez zuten, zuten esan leike.
— (...)”
(Derrigorrezko Bigarren

Hezkuntzako 6. maila, 13 urte)
Adibide honetan ikusi dugun

legez, ikasleek estrategiak garatu
eta erabiltzen dituzte beren jardue-
ra komunikatiboa bideratzeko.
Horiek dira, hain zuzen, irakasgai
bihurtu ahal ditugunak hizkuntza-
ren ikaskuntza errazago eta azka-
rrago sor dadin.

Ondorioak: euskara irakas-
le estrategikoaren zenbait
alderdi

Esandako guztia laburtu nahian,
hona hemen euskara irakasleak
gaur egun kontuan izan behar
dituen alderdiak:

1. Hizkuntza baten
irakaskuntza/ikaskuntza prozesua
luzea eta korapilatsua da, ez lineala;
beraz, irakasleak ez du aurkitu
behar bide eta soluzio bakarra, ez
baitago bide eta metodologia baka-
rrik.

2. Hizkuntza bat irakasteko,
beraz, metodologia bat eskuratzea
baino egokiago da irizpide sendoak
definitzea: hizkuntzaren deskriba-
pen ereduaz (zer irakatsi/zer ikasi),
ikaskuntza teoriaz (nola ikasten da
hizkuntza) eta irizpide metodologi-
koaz (irakaslearen eta ikaslearen
rolak, nola sortu askotariko erabile-
ra testuinguruak, nola lagundu
ikasleari bere prozesuan, nola erraz-
tu euskararen ikaskuntza...).

3.Hizkuntzaren irakaskun-
tza/ikaskuntzari eragiten dioten
faktoreak dinamikoak dira, eta beraz,
irakaslearen gaurkotze etengabea
eskatzen dute. 

4. Irakaslearen prestakuntzari
dagokionez, bada joera berri bat:
ekintza puntuala eta indibiduala
izatetik (prestakuntza kurtsoetan
parte hartuz entzule modura),
autonomoa eta soziala izatera doana
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Dimensions de la diversification, Schneuwly, Rosat, Pasquier eta
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(mintegietan eta hobetze proiek-
tuetan parte hartuz beste irakaslee-
kin batera).

5. Horrek irakaslearen rola alda-
razten du: irakasle soila izatetik ira-
kasle-ikertzaile izatera. Halaber,
paradigma aplikatzaile batetik
paradigma inplikatzaile batera iga-
rotzea.

6. Hizkuntzaren ikaskuntza feno-
meno soziala da. Honek hiru ondorio
dauzka, gutxienez: ikasleen behar
sozialei erantzun behar zaie (ikasle-
ek gelatik kanpo euskaraz komuni-
katzeko dituzten beharrei), gela
barruan irakasleak erabilera tes-
tuinguruak sortu behar ditu (gelaz
kanpoko testuinguruak simulatze-
ko aukerak ematen dituztenak) eta,
azkenik, euskara hizkuntza gutxi-
tua izanik, teknologia berriak dire-
la medio, testuinguru birtualak
sortu beharko dira ikasleek eta ira-
kasleek euskara eremu desberdine-
tan erabil dezaten.

7. Hizkuntzaren erabileraz ari
garela, helburu horri egokitzen zaion
objektua aukeratu beharko da ikas-
kuntzarako. Irakasleen hasierako
prestakuntza beste paradigma
batzuetan izan denez, horrek para-
digma aldaketa garrantzizkoa eska-
tzen dio irakasleari. Gainera, froga-
tuta dago eguneratze epistemologi-
koa, esku-hartze didaktikoan parte
hartzen duten gainerakoak –ikas-
kuntza teoriak eta berrikuntza
metodologikoak– baino zailagoa
dela.

8. Hizkuntza ekintza edo ikuspegi
komunikatibotik deskribatutako para-
digma eskuratzeak eragina izango du
zenbait kontzeptutan: alderdi meto-
dologikoetan, kontsignetan, eskola
jardueretan, ikasleen euskararen
kalitatean, ebaluazioan...

9. Maileguan hartzen diren
jakintzak irakasteko jakintza bihurtu
behar dira. Horien eraikuntza bi
noranzkotan ematen da: erreferen-

tziazko zientzietatik didaktikara
eta alderantziz. Transposizio didak-
tikoa kontrolatu egin behar da eta
horretarako etengabe ebaluatu
behar da.

10. Testu generoak dira hizkuntza
ikasteko bitartekaririk egokienak.
Testu generoetan biltzen dira hiz-
kuntza baten alderdi linguistiko-
ak eta praktika sozialak. Bestalde,
tresna horiek hizkuntza aniztasu-
nari erantzuteko aukera ematen
digute.

11. Erabileran oinarritzeak ez du
esan nahi gramatika alboratu behar
denik; baina gramatikaz baino
gogoeta metalinguistikoaz hitz
egingo dugu. Erabilera errazteko
eta hobetzeko jakin behar ditudan
ezagutzak aplikatzen jakin behar du
ikasleak modu estrategikoan.

12. Ikasleari dagokionez, desber-
dintasun handia dago ikasle batetik
bestera hizkuntza bat ikastean.
Aldagai horiek izaera askotarikoak
dira: beste hizkuntza batzuk ezagu-
tzea –eta horiek beste mota bateko-
ak–, estrategia onak erabiltzea,
motibazioa, ikasteko ohiturak iza-
tea, hizkuntza erabiltzeko joera iza-
tea... Irakasleak desberdintasun
horiek ezagutu eta kontuan izango
ditu.

13. Ikasleak bere ikaskuntzaren
jabe izan behar du: berak jakin behar
du zer egin behar duen (testu idatzi
bat ulertzeko, elkarrizketa informal
batean parte hartzeko, eztabaida
batean parte hartzeko, ideiak orde-
natzeko zailtasunak dituenean,
ideia bat adierazteko zailtasunak
dituenean, hizkuntz unitate jakin
baten erabileran zailtasunak ditue-
nean...) garatu nahi dituen konpe-
tentziak garatu ahal izateko (etxean
familiakoekin komunikatzeko,
mediku lanak egiteko, irakasle
lanak egiteko, bulego bateko leiha-
tilan bezeroekin erabiltzeko...).
Horretarako, hainbat estrategia gara-

tzen lagundu behar dio irakasleak eta,
halaber, horien inguruan gogoeta
egiten.

14. Irakaste/ikaste testuinguruak
dinamikoak direnez, horiei erantzu-
teko malgutasuna ere eskatuko zaio
irakasleari. Nahitaez teknologiaren
sasoian bizi gara eta ikaskuntza bir-
tuala ate-atean dugu. Beraz, laster
batean ikaskuntza birtualaren (edo
mistoaren) aldeko apustua egin
beharko dugu eta horretarako ere
prestatu egin beharko dugu.

15. Azkenik, irakasle estrategi-
koa da gaur egungo irakaslearen
profila: ikaskuntza/irakaskuntzaren
testuingurua irakurtzen dakiena
eta bertara egokitzen dakiena, ikas-
le bakoitzak bere laguntzari esker
bere ikaskuntza propioa eraiki
dezan. Hiruki didaktikora horrela-
ko portaeraz hurbiltzen den irakas-
leak edozer egoeratara egokitzen
jakingo du.

Testuan agertzen diren oharrak:
1 Bronckart (1989) autoreak Abdouren
eskemaz baliatuz hizkuntzaren didaktika-
ra egokitzen du sailkapen hau. Gogoan
izan behar dugu franstsesari buruz ari
dela, baina, ustez, euskararako ere balio
du.
2 Eskolako materiaren historia bi parame-
trotan definitzen da. Batetik, eskolako
material eskolaz kanpokoekin harreman
sozialak eta kulturalak ditu. Eta bestetik,
eskolako materia guztiek beren historia
daukate: urtez urte materia horri curricu-
lumean eman zaion garrantzia edo garran-
tzirik eza, programak, erabilitako didakti-
ka, materialak, ebaluatzeko modua eta
abar (Bronckart, 1989; Johsua & Dupin,
1993).
3 Autore honek ikaslearengan eta irakasle-
arengan oinarritutako esku-hartze pedago-
gikoak bereizten ditu. Halere, ikuspuntu
orokor batetik ikusita behinik-behin, ira-
kaslearengan oinarritutakoa eta progra-
man oinarritutakoa praktikan antzekoak
izan daitezkeela uste da, programan eta
irakaslearen ustetan ardaztutakoak baitira
biak.
4 Hemendik aurrera sekuentzia didakti-
koa: SD
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Hizkuntzen curriculum
bateratua:
zenbait zertzelada

Pili SAGASTA
Modragon Unibertsitateko Humanitate eta

Hezkuntza Zientzien Fakultateko
irakaslea

Komunikazio hau
hiru ataletan zati-
turik aurkeztuko

da. Lehendabiziko atale-
an ikastetxeko
Hizkuntza Curriculuma
bateratzeko dagoen jus-
tifikazio teorikoa aipatu-
ko da. Bigarrenean,
curriculum bateratuaren
kontzeptualizazioaz ari-
tuko gara. Eta azkenik,
curriculuma bateratzeko
aurreikusten den bidea
jorratuko da.
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1 . H i z k u n t z a
Curriculuma bateratze-
ko dagoen justifikazio
teorikoa

Azken 30 urteotan elebitasuna-
ren alorrean egindako ikerketei
esker ikasi dugu bigarren zein etxe-
ko hizkuntzetan garatzen diren
hizkuntza gaitasunak erlazionatuta
daudela. Horregatik, hizkuntza
minoritario edo minorizatuan ikas-
ten duten ikasleek hizkuntza maio-
ritariora transferitzen dituzte bere-
ganatutako estrategiak. Fenomeno
hori azaltzeko Cummisek Elkar-
menpekotasun Linguistikoaren
Hipotesia formulatu zuen. Aditu
horrek (1983, 1991, 1993) dioe-
nez, hizkuntzen azaleko ezauga-
rriak desberdinak dira, baina esko-
lan garatzen diren hizkuntza gaita-
sunak komunak dira hizkuntza
guztietan. Gaitasun horiek irakur-
keta-idazketa prozesuarekin lotu-
rik daude eta transferi daitezke hiz-
kuntza batetik bestera. Cum-
minsen hitzetan: “haurrak eskolan
X hizkuntza erabiliz lantzen dituen
gaitasun komunikatiboak Y hizkun-
tzan ere erabili ahal izango ditu, bal-
din eta Y hizkuntza hori –eskolan zein
gizartean– erabiltzeko aukera egokia
eta hura ikasteko motibazioa badu”
(Cummins, 1993: 147 orr.).

Ikusten dugunez, transferen-
tziak ez dira berez gertatzen, bal-
dintza batzuk bete behar dira

transferentzia horiek gerta daite-
zen. Hona hemen Cumminsek
aipatzen dituenak: 

* Irakaskuntzak eraginkorra
izan behar du irakaskuntza hizkun-
tzan gaitasun akademikoak gara-
tzeko.

* Bigarren hizkuntza ikasteko
ikasleen motibazioa ezinbeste-
koa da.

* Bigarren hizkuntza horren era-
bilera ziurtatu egin behar da (lan-
guage exposure).

Hizkuntzen arteko transferen-
tziak ez dira noranzko bakarrekoak,
baina, Cumminsen (1992) arabera,
gaitasun akademikoak hizkuntza
gutxitutik maioritariora errazago
transferituko dira alderantziz
baino. Izan ere, ingurunean testu
idatziaren presentzia handiagoa
dago.

E l k a r m e n p e k o t a s u n
Linguistikoaren Hipotesia Atalase
Mailaren Hipotesiarekin osatu
behar da (Cummins, 1979;
Skutnabb-Kangas & Toukamaa,
1976). Ezinbestekoa da etxeko zein
bigarren hizkuntzan nahikotasun
maila lortzea ele biko hezkuntza
eraginkorra izan dadin eta hizkun-
tzen arteko transferentziak gerta
daitezen. Beste modu batera esan-
da, zenbat eta gaitasun komunika-
tibo altuagoa izan bi hizkuntzetan,
orduan eta aukera gehiago hizkun-
tza batetik bestera transferentziak
egiteko.

Bi hipotesi horiek baieztatu izan
dira Euskal Herrian egindako hain-
bat ikerketatan. A ereduaren emai-
tzak aztertzerakoan, garbi ikusi
dugu gaztelaniaz barneratutako
gaitasunak ez direla euskaran isla-
tu, hizkuntza honetan lortutako
maila oso eskasa delako. Murgiltze
ereduetan, berriz, euskaraz barnera-
tutako gaitasunak gaztelanian isla-
tu dira (Gabiña, Gorostidi, Iru-
retagoiena, Olaziregi & Sierra,
1986; Olaziregi & Sierra, 1989;
1990). Beste herrialde batzuetan
egindako ikerlanetan ere ondorio
bera atera da (Huguet & Vila,
1997; Snow, Cancino, De Temple
& Schley, 1991).

Eleaniztasunaren alorrean egin-
dako ikerlanetan ere aipaturiko bi
hipotesi horiek baieztatu egin dira.
Zenbat eta elebitasun maila altua-
go izan bi hizkuntzatan, orduan eta
emaitza hobeak hirugarren hizkun-
tzan. Horrela frogatu dute Euskal
Herrian Cenozek (1991) Lasaga-
basterrek (1998) zein Sagastak
(2000), hainbat testuingurutan eta
adin desberdinetako neska-mutile-
kin egindako ikerlanetan. Beste
herrialdeetan egindako ikerlanetan
ere ondorio berdinak atera dira
(Swain. Lapkin, Rowen & Hart,
1990; Bernaus, 1996; Muñoz,
2000).

Elebitasun mailaren eragina iru-
dikatzeko, ondorengo grafikoan
erreparatuko dugu.

Puntuazio altua
Puntuazio ertaina
Puntuazio baxua

*Gataisun
orokorra

**Jariotasuna **K.
sintaktikoa

**K.
lexikala

**Akatsen
indizea

Ekoizpen idatzia ingelesez eta elebitasun maila (euskaraz/gaztelaniaz)

1. irudia: elebitasun maila eta ekoizpen idatzia ingelesez (Sagasta, 2000).
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Irudi horretan ikusten denez,
lehen eta bigarren hizkuntzan lor-
tutako elebitasun mailak hiruga-
rren hizkuntzan eragiten du.
Elebidun orekatuagoak diren
neska-mutilek lorpen hobeak egi-
ten dituzte ingelesean. Ikerlan hori
Gipuzkoako Debagoienean eginda
dago, Derrigorrezko Hezkuntzako
155 ikaslerekin, ikasle guztiak
ikastetxe berekoak izanik.

Lasagabasterrek (1998) fenome-
no bera frogatu zuen Gasteizen 5.
eta 8. mailako 252 ikaslerekin
egindako ikerlanean. Zenbat eta
gaitasun maila altuagoa izan eus-
karaz eta gaztelaniaz, orduan eta
emaitza hobeak hirugarren hiz-
kuntzaren ulermenean zein ekoiz-
penean. 

Orain dela 10 urte ere, Cenozek
(1991) Donostia eta Tolosa aldean
320 ikaslerekin egindako ikerlane-
an baieztatu zuen elebitasunaren
eragina ingelesaren jabekuntzan.
Ikerlan horretan ere elebidun ore-
katuagoak ziren ikasleek lorpen
hobeak eskuratu zituzten.

Beraz, lehen eta bigarren hiz-
kuntzetan lortutako gaitasun
komunikatiboak hizkuntzen arteko
transferentziak baldintzatzen ditu.
Horrez gain, input kantitateak eta
kalitateak ere eragina izan dezakete
Snow, Cancino, De Temple &
Schleyen arabera (1991). Aditu
horiek Estatu Batuetan egindako
ikerlanean zera ikusi dute: gaitasun
komunikatiboa erabilera eremuen
arabera neurtzen denean, gaitasu-
nen transferentziak gertatuko badi-
ra, eskolak erabilera eremu horiek
bigarren hizkuntzan ere landu
behar dituela.

Aipaturiko Ikerlanaren helburua
ingelesez eta frantsesez definizio
formalak eta ez-formalak ekoizteko
ahozko gaitasuna neurtzea zen.
Horretarako, lehen hezkuntzako 71

ikaslek parte hartu zuten, hiru
multzotan banaturik: anglofonoak,
frankofonoak eta anglofono edo
frankofono ez zirenak. Haur horiek
guztiek ingelesez ikasten zuten, eta
frantsesa curriculumeko arlo bat
zen. Emaitzen arabera, frankofono-
ek definizio ez-formaletan gaitasun
hobea erakutsi zuten frantsesez.
Definizio formaletan, berriz, ez.
Aditu horiek diotenez, gaitasun
akademiko horiek eskolan susper-
tzen dira. Beraz, ikasleei aukera
eman behar zaie gaitasun horiek
beste hizkuntza batean erabiltzeko,
hizkuntza batetik bestera transfe-
rentziak gerta daitezen. Beste
modu batera esanda, gaitasun aka-
demikoa, transferigarria dena, ez da
kontzeptu globala, eskolan susper-
tzen diren gaitasun akademiko ani-
tzez osaturik dago. Gauzak horrela,
ezinbestekoa da ikaskuntza testuin-
guruan erreparatzea, hizkuntza
bakoitzean zein gaitasun akademi-
ko suspertu eta erabiltzen diren
jakiteko.

Laburbilduz, ikerlanetan oinarri-
tutako ekarpenei erreparatzen
badiegu, hizkuntza curriculum
bateratuaren alde justifikazio sen-
doa aurkitzen dugu. Baina, ikusi
dugunez, hizkuntzen arteko trans-
ferentziak gerta daitezen koordina-
zio estua ere behar da, transferen-
tziak ez baitira berez gertatzen.
Alde batetik, hizkuntza gaitasun
mailak izugarrizko garrantzia du
eta, beste aldetik, esku-hartze
pedagogikoa klabea da.

2. Curriculum bateratua-
ren kontzeptualizazioa

Lehendabiziko atalean ikusi
dugun legez, baldintza batzuk bete
behar dira hizkuntza batean barne-
ratzen dena beste batean berresku-
ratzeko. Gauzak horrela, ezinbeste-

koa deritzogu eleaniztasun ereduaz
mintzatzeari.

Lamberti (1979) zor dizkiogu
elebitasun jabekuntza ulertzeko bi
kontzeptu garrantzitsu hauek: ele-
bitasun eredu gehigarriak eta ken-
garriak. Eredu horien bereizketa
testuinguruan datza. Neska-muti-
len hizkuntza minoritarioa denean
eta eskolako hizkuntza maiorita-
rioa, lortzen den elebitasun mota
kengarria da. Ondorioz, eskolako
hizkuntza ez da menderatuko eta
etxeko hizkuntza ere ez. Berriz,
neska-mutilen hizkuntza maiorita-
rioa denean eta eskolako hizkuntza
minoritarioa, lortzen den elebita-
sun maila gehigarria da. Etxeko
hizkuntzari eskolakoa gehitzen
zaio.

Kontzeptu horiek hobeto uler-
tzeko kontuan izan behar dira tes-
tuinguru batean hizkuntzak bete-
tzen dituen funtzioak. Funtzioak
mugatuak direnean, hizkuntza ez
da oso indartsua izaten; beraz, pres-
tigio gutxikoa izaten da. Berriz,
hizkuntza bat erabilera eremu guz-
tietara hedatuta egonez gero, hiz-
kuntza oso indartsua izaten da eta
prestigio handikoa. Honenbestez,
testuinguruak eta hiztunak kon-
tuan hartu behar dira elebitasunak
zer ondorio eragingo dituen uler-
tzeko. 

Eleaniztasunaren kasuan ere ere-
duak gehigarriak edo kengarriak
izan daitezke. Ondorioz, hizkuntza
curriculumaren abiapuntuak tes-
tuinguru soziokulturala eta sozio-
linguistikoa izan behar ditu. Gure
testuinguruan kokaturik, eleaniz-
tasun gehigarriaren alde eginez
gero, hona hemen bete behar diren
baldintzak eleaniztasun funtzionala
suspertzeko:

- Hizkuntza minoritario-minori-
zatua gailendu curriculumeko
ardatz bihurtuz.
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- Hizkuntza maioritarioan erre-
gistro formala landu.

- Atzerriko hizkuntzan gutxie-
nez pertsonen arteko harremanetan
aritzeko gaitasuna ziurtatu.

2.1. Hizkuntzaren ikus-
pegia

Eleaniztasunaren ereduaz gain,
hizkuntzaren ikuspegiaz arituko gara.
Perpausetan edota funtzio nozioe-
tan oinarritutako ikuspegiek ez
dute gaitasun altua bermatuko.
Lehenik eta behin, gizakiok tes-
tuen bidez elkarrekin komunika-
tzen garelako. Beraz, perpausetan
edota funtzio nozioetan trebatuta-
ko ikaslea nekez moldatuko da ego-
era komunikatibo erreal batean,
hizkuntzaren funtzionamenduaz
ezer gutxi baitaki. Hizkuntzaren
funtzionamenduaz jabetzeko, ikas-
leak egoera komunikatiboetan ari-
tzeko aukera asko izan behar ditu.
Horrez gain, gaitasun akademi-
ko/kognitiboa bereganatzeko ere,
ikasleak hizkuntza jarduera esan-
guratsuetan murgildu behar du.

Hizkuntzen artean sor daitezken
transferentziei erreparatzen badie-
gu, perpausetan edota funtzio
nozioetan oinarritutako curriculu-
mek ez dituzte transferentzia
horiek ahalbidetuko, perpausak eta
funtzioak eta nozioak modu des-
berdinetan gauzatzen direlako hiz-
kuntza bakoitzean. Beraz, eleaniz-
tasun funtzionala suspertuko bada,
hizkuntzaren ikuspegiak diskurtsi-
boa izan beharko du. Horrez gain,
askotariko erabilera eremuak izan
behar dira kontuan, eremu bakoi-
tzean hainbat egoera komunikatibo
gauzatzen direlako, eta, ondorioz,
mota askotariko ahozko testuak
nahiz testu idatziak ere bai. Hona
hemen Oinarrizko Diseinu Curri-
culumean islatzen diren erabilera
eremuak:

Hizkuntza erabilera eremu
sozialak aipatu ondoren, gaitasun
eleanitzaren izaera argitzen saia-
tuko gara.

Grosjean (1985, 1989) adituak
elebitasunari buruzko ikuspegi
elebakarra kritikatzen du.
Ikuspegi horren arabera pertsona
elebidun bat bi elebakarren batu-
keta kontsideratzen da, eta
Grosjean ustez, elebidunek hiz-
kuntz izaera propioa dute, bi hiz-
kuntz kode dituzte etengabeko
elkarreraginean. Beharren eta
egoera komunikatiboen arabera,
bata edo bestea erabiltzen dute
erabilera eremu sozialetan. Beraz,
Grosjean adituak elebitasunari
buruzko ikuspegi holistikoa alda-
rrikatzen du. Cook (1992, 1995)
bat dator Grosjeanen esanekin eta
gaitasun eleanitza deritzona pro-
posatzen du. Cooken ustez, alegia,
bigarren hizkuntzaren jabekun-
tzak lehen hizkuntzan eragiten
du, lexikoan zein fonologian; kon-
tzientzia metalinguistikoa susper-
tzen du eta, aldi berean, garapen
kognitiboan eragiten du. Beraz,
gaitasun eleanitza ez da hainbat
gaitasun elebakarren batuketa.

2.2. Ikaste-irakaste pro-
zesua

Hizkuntzaren ikaste-irakaste
prozesua jorratuko dugu ondoren.
Horretarako ele biko hezkuntzan
egindako ikerlanetan oinarrituko
gara.

Swain (1984), Genesee (1987)
eta Swain & Cummins (1986) adi-
tuek adierazten dute Kanadako
murgiltze ereduetan eskolatuta
dauden neska-mutilek ahozko uler-
menean eta ulermen idatzian jato-
rrizko hiztunen maila lortzen dute-
la murgiltze programak bukatuta-
koan. Ulermenaren gaitasuna neur-
tzeko hainbat erabilera eremutako
testuak erabili dituzte eta ez dute
alderik aurkitu murgiltze ereduko
neska-mutilen eta jatorrizko hiztu-
nen artean.

Berriz, murgiltze ereduko ikasle-
en ahozko ekoizpena eta ekoizpen
idatzia neurtzerakoan, ikasle horiek
jatorrizko hiztunen maila ez dutela
lortzen konturatu dira. Zuzentasun
aldetik alde handia dago eta gaine-
ra, ez dituzte erabiltzen jatorrizko
hiztunek oso gaztetatik erabiltzen
dituzten egitura gramatikalak edo
lexikoa. 

Erabilera eremu sozialak

Hizkuntza 
pertsonen arteko
harremanetan

Hizkuntza
ikaskuntzan

Hizkuntza gizarte
komunikabideetan

Hizkuntza
literaturan

Hizkuntza harreman
instituzionaletan

2. irudia: erabilera eremu sozialak (OCD 1992).
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Gauzak horrela, Swainek (1985)
adierazi du input ulergarria
(Krashen, 1982; 1985) ez dela
nahikoa bigarren hizkuntza gara-
tzeko, helburua gaitasun maila
altua lortzea denean.

Krashenen (1982; 1985) ustez,
bigarren hizkuntza garatzeko nahi-
koa da input ulergarria jasotzea.
Beste modu batera esanda, ikaslea-
ren gaitasunaren maila (n) kontuan
izanda, input ulergarria izateko
mailak hori baino zertxobait altua-
go izan behar du (n + 1). Dena
dela, Longen ustez input ulergarria
elkarreraginean gertatzen den esa-
nahien negoziazioaren ondorioa da.
Krashenek dioenez ekoizpena ez da
beharrezkoa bigarren hizkuntza
eskuratzeko, ezinbestekoa input
ulergarria da. Input ulergarria ziur-
tatuz, bigarren hizkuntzaren jabe-
kuntza bermatzen da, prozesu hori
alderdi psikologikoek oztopatzen
ez badute.

Swainek (1985), berriz, bigarren
hizkuntzan maila altua lortzeko
input ulergarriaz gain output ulerga-
rria ezinbestekoa dela dio. Hori
dela eta, Output Ulergarriaren
Hipotesia eman du. Output uler-

garriak honako funtzio hauek bete-
tzen ditu:

- Ikasleak garatu dituen hiz-
kuntz baliabideak erabiltzeko para-
da dauka. Gainera, aurrez aurreko
elkarrizketa batean ulermenaren
haustura gertatzen denean, ikasleak
dituen baliabide askotarikoak era-
bili behar ditu ulertarazteko.

- Aukera bat da ikasleak hizkun-
tzaren funtzionamenduaz adieraz-
ten dituen hipotesiak baieztatzeko
edo ezeztatzeko.

- Ekoizterakoan, ulertzerakoan
ez bezala, ikasleak maila semanti-
kotik sintaktikora pasa behar du.

Swainek (1985) bukatzen du esa-
nez ekoizpenak zeharkako funtzio
bat betetzen duela bigarren hiz-
kuntzaren jabekuntzan, ekoiztea
input ulergarria lortzeko bide bat
delako.

Urte batzuk beranduago Kowal
& Swainek (1997) honako hiru
arazo hauek aipatzen dituzte mur-
giltze ereduko ikasleen ekoizpena-
ren gabeziak ulertzeko, alegia,
aditu horien ustez Kanadako mur-
giltze geletan zera gertatzen da:

- Programak bukatzeko, irakas-
leek, jasotzen duten presioaren

ondorioz, edukiei garrantzi handia-
goa ematen diete, eta ez hainbeste
hizkuntzaren erabilerari.

- Lehen hizkuntzan erabiltzen
den metodologia inportatu egin da
murgiltze ereduetara, baina meto-
dologia ez da egokitzen bigarren
hizkuntzaren ikaste testuingurura.

- Gramatikaren trataera oso dese-
gokia da. Erabileraren inguruan
kontzientzia metalinguistikoa sus-
pertzen duten ekintzak beharrez-
koak dira, ikasleek hipotesiak adie-
raz ditzaten.

Laburbilduz, hizkuntzaz jabetze-
ko, ikasleek egoera komunikatibo
esanguratsuetan murgildurik asko-
tariko testuak ekoizteko parada
izan behar dute. Halaber, hizkun-
tzaren erabileran hausnartzea ezin-
bestekoa da gaitasun akademikoa
bereganatzeko. Zenbat eta kon-
tzientzia metalinguistiko altuagoa
izan, orduan eta gaitasun komuni-
katibo altuagoa izango da
(Lasagabaster, 1998; Sagasta,
2000). Adibide gisa, ondorengo
irudian islatzen da kontzientzia
metalinguistikoaren eragina euska-
razko, gaztelaniazko eta ingelesez-
ko emaitzetan:

Puntuazio altua
Puntuazio ertaina
Puntuazio baxua

*Gataisun
orokorra

**Jariotasuna **K.
sintaktikoa

**K.
lexikala

**Akatsen
indizea

Ekoizpen idatzia euskaraz eta zorroztasun metalinguistikoa
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3. irudia: zorroztasun metalinguistikoaren eragina ekoizpen idatzian euskaraz (Sagasta, 2000).
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Orain arte curriculum bateratua-
ren kontzeptualizazioari buruz
jorratutakoa laburbilduz, esan
behar da ezinbestekoa dela eredua,
hizkuntzaren ikuspegia eta ikaste-
irakaste prozesua adostea.

Curriculum bateratuaren kon-
tzeptualizazioa osatzeko etxeko
hizkuntza euskara edo gaztelania ez
duten ikasleetan erreparatuko
dugu. Behar-beharrezkoa da etorki-
nei Euskal Herrian eman behar die-
gun erantzuna lantzea.

2.3. Etorkinei eman behar
diegun erantzuna

Kulturartekotasun fenomenoa
gero eta hedatuago dago gure ikas-
tetxeetan. Administrazioak eman-

dako datuen arabera Euskal
Autonomia Erkidegoan gero eta
beste herrialdetako neska-mutil
gehiago daude. Gehienak Magreb
herrialdekoak, txinatarrak eta
hegoamerikarrak dira. Gainera,
hurrengo hamarkadan gero eta
gehiago izango direla aurreikusten
da. Beraz, gure hezkuntza sistemak
prestatu egin behar du kulturarte-
kotasun horri aurre egiteko.

Beste herrialdeetako neska-
mutilak gure hezkuntza sisteman
integratu egin behar ditugu.
Bermatu egin behar da beren gara-
pen kognitiboa eta sozio-afektiboa,
eta horretarako, beren kultura eta
hizkuntza kontuan hartzea ezinbes-
tekoa da. Eskolak integratu egin

behar du eurek dakarten aberasta-
suna, eta elkarbizitzen ikasteko
egitasmoak prestatu.

Neska-mutil horiek dakarten
kulturak eta hizkuntzak balioa
daukatela sentitu behar dute.
Nekez onartuko dute geurea gu
eurengandik ikasteko eta aberaste-
ko gauza ez bagara. Horrez gain,
bigarren hizkuntzaren garapena
arrakastatsua izateko, etxeko hiz-
kuntzak ere garatua egon behar du.
Zenbat eta gehiago garatu, orduan
eta hobeto barneratuko dute biga-
rren edo hirugarren hizkuntza.
Kanadako Toronto hirian (Cum-
mins, Lopez & King, 1987) egin-
dako ikerketa longitudinal batean
hori ikusi da. Ikerketa hori zazpi
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4. irudia: zorroztasun metalinguistikoaren eragina ekoizpen idatzian gaztelaniaz (Sagasta, 2000).

5. irudia: zorroztasun metalinguistikoaren eragina ekoizpen idatzian ingelesez (Sagasta, 2000).
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ikastetxetako neska-mutil portuge-
sekin egin da eta beren hizkuntza
landu eta erabili zutenek lorpen
hobeak zituzten bigarren eta hiru-
garren hizkuntzan. Etxeko hizkun-
tza lantzen ez bada, garatzen den
elebitasuna edo eleaniztasuna ken-
garria da, horrek dakartzan murriz-
keta kognitiboekin.

Kanpotik etorritako neska-muti-
lekin askotan zera gertatzen da:
bigarren hizkuntzan ikasteko ara-
zoak dituztenean, bigarren hizkun-
tzako eskola gehiago eskaintzen
zaizkie, arazoa bigarren hizkuntza-
ri dagokiola pentsatuz. Arazoa,
ordea, etxeko hizkuntzan dago,
gutxi garatua daukatelako.

Neska-mutil horiek gure hez-
kuntza sisteman integratzeko eta
guk geuk elkarbizitzen ikasteko,
beren guraso eta senideen partaide-
tza ezinbestekoa da. Beren kultura
transmisioa dela-eta, etxeko hiz-
kuntzan irakurketa-idazketa proze-
sua suspertzeko bitartekari lan
interesgarria egin dezakete. Hona
hemen adibide batzuk:

Gurasoek eta beren komunitate-
ko kideek eskolari lagun diezaioke-
te beren hizkuntzan idatzitako
materiala lortzen, adibidez euren
literatura eskolako liburutegian
integratzeko. Edota laguntzaile bat
topatzen lagun diezaiokete, jato-
rrizko hizkuntzan alfabetatzea sus-
pertzeko. Edota ikastetxeko Kultur
Astean parte har dezakete, beren
kulturarekin loturiko elementuak
ezagutarazteko. Egun, horrelako
ekintzak egiten ari dira Amerikako
Estatu Batuetako, Kanadako eta
Britaina Handiko hainbat ikaste-
txetan (Coelho, 1998). Dena den,
ikastetxe bakoitzeko egoera aztertu
egin behar da. Ez litzateke berdina
izango talde homogeneoak edo
heterogeneoak izatea, etxeko hiz-
kuntzaren arabera. Talde homoge-

neoak izanda, aukera gehiago egon
daiteke haur horiei zuzendutako
ekintzak curriculumean integratze-
ko.

Edozein modutan, gure gizarte-
an kohesio soziala gara dadin enpa-
tia suspertu behar dugu, guk
eurengandik ikasi eta eurak gugan-
dik. Horrela jokatzen ez bada, gero
eta marjinazio gehiago izango
dugu eta, horrekin batera, arazoak,
denon kalterako.

3. Curriculuma bateratze-
ko aurreikusten den bidea

Lehenik eta behin ikastetxeko
diagnostikoa egin behar da.
Diagnostikoa egiteko hona hemen
aztertu beharrekoak: testuingurua
–soziokulturala zein soziolinguisti-
koa–, irakasleen, langileen eta ikas-
leen profila, ikastetxeko antola-
mendua, lan egiturak eta gelako
jarduera. Diagnostikoa egin ondo-
ren, hizkuntza curriculuma aztertu
behar da, diagnostikoarekin bat
datorren edo ez ikusteko. Eta ondo-
ren, beharrak, egokitzapenak edo
aldaketak bideratu behar dira.
Hona hemen diagnostikoa egitera-
koan lagungarriak izan daitezkeen
galdera batzuk:

- Zer-nolako ezaugarriak ditu
ikastetxea kokatuta dagoen tes-
tuinguruak? Zein da hizkuntza
minoritario eta maioritarioaren
ezagutza eta erabilera? Ba al dago
beste hizkuntz komunitate baten
presentziarik? Zein dira maila eko-
nomikoa eta kulturala? Hiriko edo
landako biztanleria da?

- Zein da ikasleen etxeko hiz-
kuntza? Zein da beren maila sozio-
kultural eta sozioekonomikoa?
(Maila soziokultural eta sozioeko-
nomikoaren arabera hizkuntza pre-
mia desberdinak izango dituzte).
Beren harreman sareetan, zein hiz-
kuntza erabiltzen dituzte eta zerta-

rako? Nolakoak dira hizkuntzekiko
jarrerak? 

- Zein da ikastetxeko langileen
eta irakasleen hizkuntz profila eta
hizkuntz gaitasuna? Elebakarrak,
elebidunak edo eleanitzak dira?
Nolakoa da beren prestakuntza?
Nolako jarrera dute hizkuntza
komunitatearekiko zein hizkuntze-
kiko?

- Zein da ikastetxearen antolake-
ta? Antolaketa horrek komunitate-
en, gurasoen eta langileen partaide-
tza suspertzen al du Hizkuntza
Curriculum bateratua eraginkorra
izan dadin?

- Irakasleen artean zer-nolako
partaidetza dago hezkuntza eleani-
tza arrakastatsua izan dadin? 

- Hizkuntzako irakasleek elka-
rrekin lan egiten al dute?
Hizkuntzaren ikuspegia komuna al
da hizkuntza guztietan? Eta esku-
hartzea pedagogikoa al da? 

Horrelako galderei erantzuna
ematea ezinbestekoa da Hizkuntz
Curriculuma eraginkorra izan
dadin. Azken finean, lortu behar
dena zera da: ikastetxe bakoitzak
bere Hizkuntza Curriculum pro-
pioa izatea bertako ikasleen hiz-
kuntz beharrak ahalik eta ondoen
asetzeko.

4. Ondorioak
Hizkuntza Curriculuma batera-

tzeko dagoen justifikazio teoriko
sendoa ikusirik, ezinbestekoa
deritzogu egun Hizkuntza
Curriculumak birplanteatzeari.
Hizkuntza Curriculum komuna
izanez gero, gure neska-mutilek
benetako eleaniztunak izateko eta
gure gizartean aurreikusten diren
beharrei aurre egiteko parada
izango dute. Ez litzateke egokia
izango hizkuntza bakoitza bere
baitan planifikatzea, orain egiten
ari garen bezala. 
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Sekuentzia didaktikoak: 
definizioa eta funtzionamendua

Pilar LABAYEN
Iruñeko Irakasle Laguntza

Zentroko aholkularia

Komunikazio hau
sarrera teoriko
bat da, zeinak

sekuentzia didaktikoen
definizioa eman eta fun-
tzionamendua esplika-
tzen duen.
Lehendabizi definizioa
emango dut, segidan
sekuentzien hainbat
fase azalduko ditut
laburki eta, bukatzeko,
azken zatian sekuen-
tzien funtzionamendua-
ren inguruko hausnar-
keta egingo dut, alder-
di teorikoak zenbait
adibideren analisiarekin
tartekatuz.

30 • hik hasi Udako Topaketa Pedagogikoak



2001eko uztaila   Hizkuntza idatzia • 31

Sekuentzia didaktikoen
definizioa

Sekuentzia didaktikoak tres-
na didaktikoak dira, hizkun-
tzen irakaskuntza eta ikaskun-
tza sistematikoki antolatzeko
modu bat. Definizio horretatik
hiru elementu azpimarratuko
nituzke: sekuentzia, didaktikoa
eta tresna. Goazen sakonago
aztertzera.

Sekuentziak dira irakaskun-
tza-ikaskuntza prozesuan gra-
dualki eta progresiboki aurrera-
tzen diren lantegien inguruan
egituratzen direlako, betiere
ikaslearen zailtasunak eta lan-
duko den generoaren ezauga-
rriak kontuan harturik. Beraz,
praktika linguistiko zehatz bat
hobetzeko aldi berean antola-
tzen diren irakaskuntza modulu
multzo bat dira.

Didaktikoak dira marko teo-
riko batean oinarritzen direlako
eta marko horrek ez duelako
esaten hitz egitea eta idaztea
ikasle batzuk duten eta beste
batzuek ez duten dohain etereo-
ak direnik. Aitzitik, komunika-
zio eta hizkuntz tresnak men-
peratuz irakatsi eta ikasi behar
diren jarduera linguistikoak
direla dio.

Sekuentziak tresna didaktiko-
ak direla diogunean, Marxen
ikuspegira hurbiltzen gara. Hark
zioen tresnak gizakiak natura
aldatzeko sortutako bitarteko
kulturalak zirela. Didaktikaren
arloan nahiago dugu Vigotskiren
kontzeptua Piagetena baino.
Horrela, ikaskuntzarako tresnak
ekintza bateko berehalako beha-
rrizanei lotutako behin-behineko
bitartekoak baino zerbait gehia-
go dira. Baldintza eta esanahi
sozialak zein historikoak aintzat

hartu behar dira. Hizkuntzen
didaktikan, gauzak argitze aldera,
komunikazio tresnak eta irakas-
kuntza tresnak bereizten dira.
Kasu horretan, komunikazio tres-
na irakasgai den objektua da, hots,
testua. Bestalde, irakaskuntza tres-
nak sekuentzia didaktikoak dira,
hau da, jakintza hori transmititze-
ko sortutako bitartekoak.

Sekuentzia didaktikoen
faseak

Sekuentzia didaktikoen ebo-
luzioan zenbait fase bereiz
ditzakegu:

1. fasea: proiektuaren aur-
kezpena

Fase honetan hitzarmen
didaktiko bat egiten da ikaslee-
kin, idazketa proiektu bat.
Momentu horretan berebiziko
garrantzia du ikasleak garbi
edukitzea zer egingo den eta
horri zentzua bilatzea.

2. fasea: hasierako pro-
dukzioa

Jarraian ikaslearen gaitasunak
aztertzeko balioko duen hasie-
rako produkzio bat egitea pro-
posatzen da. Horrela, gaitasun
horietara egokituz, bere komu-
nikazio eta hizkuntz trebeziak
hobetzen lagunduko dioten jar-
dueren diseinua egin daiteke.

3. fasea: ikasketa lante-
giak

Fase hau hainbat lantegik
osatzen du. Lantegi horietan
hainbat alderdi testual eta
komunikatibo lantzen da.

4. fasea: berrikusketa eta
azken produkzioa

Sekuentziaren azken fasean
testuak berrikusten dira eta
azken produkzioa egiten da ida-
tzitakoa berreginez. Modu
horretan, lantegietan banaka

landutako nozioak eta trebetasu-
nak praktikan jar daitezke.

Sekuentzia didaktikoen
funtzionamendua

Sekuentzia didaktikoak
jakintzaren hainbat alorretatik
datozen printzipio eta eredu
teorikoetan oinarritzen dira;
batzuetan Pedagogia eta
Didaktikatik, eta beste batzue-
tan Hizkuntzalaritzatik edota
Psikologiatik. Erreferentzia
diren zientzia horietatik guztie-
tatik testuinguruaren ezauga-
rriak, testu generoaren ezauga-
rriak eta irakurketa-idazketan
dauden eginkizunak lantzeko
lagungarri diren elementuak
hartzen dira.

Jarraian sekuentzien alderdi
esanguratsuenak azpimarratuko
ditut, bereziki azken urteotan
hizkuntzaren ikaskuntza-ira-
kaskuntzaren ikuspegian alda-
ketarik handienak ekarri dituz-
tenak. Puntu bakoitzean osaga-
rri teoriko labur bat gehitu eta
adibide bat aztertuko dut.
Adibideak Joaquim Dolz ira-
kasleak zuzendurik Nafarroako
hainbat ikastetxetan 1996tik
gaur egun arte diseinatu eta
esperimentatu direnak dira.

Beraz, zenbait sekuentzia
didaktikoren analisiaren bitar-
tez, hizkuntzaren irakaskuntza-
ren ikuspegian egondako alda-
keta nagusien hausnarketa teo-
riko txiki bat proposatzen dut.
Aldaketa horietatik hauek azpi-
marratutako ditut: ahozko
generoen eta genero idatzien
inguruko lanaren garrantzia;
irakurketa, idazketa eta ahozko-
tasuna biltzen dituen zentzuzko
jarduerak planteatzeko beharra;
hasierako produkzio lanak ana-
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lizatzearen garrantzia gelako
aniztasuna tratatzeko; errefe-
rentziazko testu sozialen anali-
sia eta azterketa; nola diseinatu
gure ikasleek dakitenera egoki-
tutako ikasketa lantegiak; eta
sekuentzia didaktikoen barruan
heziketa ebaluazioa egitea.

1. Ahozko generoen
eta genero idatzien
inguruko lana

Sekuentzia didaktikoak gene-
ro zehatz baten inguruan egitu-
ratzen dira: eskutitza, albistea,
ipuina, olerkia… Testu genero-
ak ikasketa egituratu eta aurre-
raraziko duten ardatzak izango
dira. Horrek hausnarketa eska-
tzen du testu genero zehatz
baten eta idazketa edo irakurke-
taren arazo baten edo batzuen
inguruan.

Testu generoen inguruan
egituratutako hizkuntzaren
lanak curriculumeko hizkun-
tza guztiak lantzeko aukera
ematen du. Irakaskuntza ele-
biduneko sistemetan oso
emankorra da hori. Ideia bate-
tik abiatzen da: Azpiko Ko-
munikazio Komunerako Gai-
tasuna deritzona existitzen
dela. Ondorioz, hizkuntza ba-
tean ikasitako jakintzak beste
hizkuntzetara pasatzen dira.
Beraz, printzipio horretan
oinarritzen den irakaskuntzak
eta testu generoen inguruko
lana erabiltzen duenak, bi hiz-
kuntzetako gaitasuna areago-
tuko dute.

Derrigorrezko Hezkuntzan
landu daitezkeen testu genero-
ak zenbatezinak dira. Adibide
bezala balio bezate mintegian
azken urteotan landu ditugun
generoek: konferentzia, abentu-

ren kontaketa, ipuin harriga-
rriak, bizitako esperientzien
kontaketa, izen propioa, konta-
keta historikoa, eztabaida…

2. Idazketa proiektua-
ren lanketa

Sekuentzia didaktikoak gela-
ko proiektu batean txertatzen
dira. Horrela, burutuko den
lanaren dimentsio komunikati-
boa azpimarratzen da eta ikas-
keta esanguratsuenak errazten
dira. Azken finean, sekuentzia
didaktikoko ekintza multzoari
zentzua ematean datza, ikasge-
lan burutuko den lan proiektua
definituz.

Esate baterako, abenturen
kontaketari buruzko sekuentzia
didaktikoan proiektua kontake-
ta guztien liburu bat osatzea eta
ikastetxeko liburutegian uztea
izan zen. Ahozko hitzaldia
landu zenean publikoa zein zen
beti gogoan edukitzen zen;
askotan beheragoko mailetako
ikasleak izaten ziren, eta beste
batzuetan gurasoak.

3. Ikasleen testuak
abiapuntu bezala

Sekuentziak ikasleen testue-
tatik abiatuz egituratu eta gara-
tuko dira. Didaktikan erabate-
ko aldaketa dakar, orain arte
ikasleen testuak prozesuaren
azken puntutzat hartzen baitzi-
ren. Horrela, zuzenean testua-
ren gainean lan egin partez lexi-
koa, gramatika, morfologia eta
sintaxia lantzeko jarduerak egi-
nez, automatikoki testu zuze-
nak eta egokiak lortzen zirela
uste zen.

Hasierako testuek batez ere
ikasleek dituzten eta ez dituz-
ten gaitasunak aztertzeko balio-

ko dute; hau da, zer dakiten eta
zein alderdi landu behar dituz-
ten jakiteko. Modu horretan,
sekuentzia didaktikoen helbu-
ruen definizioa ez da intuitibo-
ki eta orokorki egiten, baizik
eta ikasle bakoitzak dakienaren
eta ikas dezakeenaren analisi
zehatzean oinarrituz. Azken
finean, komunikazio eta hiz-
kuntz gaitasunak hobetzeko
diseinatuko diren jardueren
abiapuntu izango da hasierako
lehen testu horien analisia.

Azken urteotan irakasleok
biltzen garen ikastaro eta foroe-
tan behin eta berriz errepika-
tzen da aniztasunaren trataera-
ren gaia. Hasierako ikasleen
testu idatziak funtsezko ardatz
bezala hartzeak gerora egingo
diren ikasketa jarduerak gelako
heziketa beharretara egokitzen
laguntzen du. Hori guztia adi-
bide baten analisiarekin askoz
ere argiago geldituko da.

Sekuentzia didaktiko
baten adibidea: kartela

Aurreko hiru puntuen gaine-
ko hausnarketa eta analisia
hobeto egiteko, ikasle talde
batek diseinatu eta esperimen-
tatu zuen kartel baten sekuen-
tzia didaktikoari buruzko haus-
narketa proposatzen dut.
Esperimentu hori Nafarroako
zonalde euskalduneko institutu
batean egin zen, DBHko 1.
mailako D ereduko talde bate-
an, hain zuzen ere, eta
Gaztelania ikasgaian.

Sekuentzia ikasturte hasiera-
ko jarduera bezala planteatu zen
ikasle taldearen hasierako eba-
luazioa egiteko. Institutuan
ospatu zen mikologia astea eta
ikasleek gaiaren inguruan zuten
interesa aprobetxatu ziren fik-
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ziozko komunikazio egoera bat
proposatzeko. Horrela, perre-
txiko eta onddoen erakusketa
iragarriko zuen kartel bat egitea
proposatu zitzaien.

Hasierako produkzioa egite-
ko agindua xehetasunez ko-
mentatu zen eta arbelean kopia-
tu zen zer eta zein testuinguru-
tan egin behar zuten argi gera
zedin. Honakoa zen agindua:

Arizkunenean perretxiko eta
onddoen erakusketa iragartzeko
karten lehiaketa antolatu dute
datorren urterako. Egin ezazu kar-
tel bat lekua eta data ahaztu gabe
eta esaldi bat edo gehiagorekin, jen-
dea erakusketara joateko anima
dadin. (Oharra: Arizkunenea
Baztango Elizondo herriko kultur
etxea da).

Artikulu honetan neska-
mutil biren kartelak erreprodu-
zitu ditut, gela berean aurki
daitezkeen bi muturrak ikuste-

ko adierazgarriak direlako.
Jarraian kartelak komentatuko
ditut:

1. kartelaren analisia eginda,
zera ondoriozta daiteke: karte-
laren generoa oso ondo ezagu-
tzen eta produzitzen duela.
Lehendabizi, formalki begiratu-
ta, testua egokia da, hainbat
letra tiporekin jokatzen du, iru-
dia eta testuaren artean propor-
tzioa dago, irudia kalitatezkoa
da, urrutitik irakur daiteke eta
erakargarria da. Bigarrenik,
hizkuntzaren aldetik, kartelak
elementu eraikitzaile guztiak
ditu: lekua, ordua eta arrazoia,
esaldi akuilatzaile txiki bat ere
baduelarik. Gelan egin zen kar-
telik onenetakoa izan arren,
badu ortografia akats bat.

2. kartelaren analisiak garbi
uzten du bi testuen arteko gai-
tasun diferentzia. Begiratu
batean nabaritzen da horrelako
testua egiten duten ikasleak
zailtasunak izango dituela gai-
tasun linguistiko-diskurtsiboak
garatzeko. Formalki irudiak ez
du erlazio handirik testuarekin,
espazio banaketa ez da egokia,
grafia ez dago batere zaindua

1. kartela

2. kartela
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eta ez da beraiekin jokatzen.
Hizkuntzari dagokionez, ez da
elementu eraikitzailerik ager-
tzen: ez lekua, ez ordua, ez kar-
telaren zioa. Esaldi bakar bat
agertzen da titulu bezala:
“Onddoen kartel bat”. Orto-
grafiari dagokionez –ikasturte
osoan etengabe lantzeko arloa
izango zen–, idatzitako lau
hitzetatik batean akats bat
agertzen da, gero zuzendua
dagoena.

Hasierako produkzio horien
analisiaren bitartez diseinatuko
den sekuentzia didaktikoan
zehar zein helburu eta eduki
landuko diren zehaztu daiteke.
Dudarik gabe, lantegien disei-
nuak hasierako testuetan ager-
tzen diren gaitasunetara egoki-
tu behar du. Horrek gelan beti
presente dagoen eta konplexua
den aniztasunaren trataera
errazten du.

4. Ikasketa lantegiak
Lehen sekuentzia didaktiko

batek dituen faseak izendatzen
hasi naiz, eta ikasketa lantegiek
hirugarren fasea osatzen dute.
Lantegiak irakaskuntza-ikas-
kuntza prozesuan erabiltzeko
tresnak dira. Nire ustez, eduki
behar dituzten ezaugarri
garrantzitsuenetarikoak hauek
dira: 

- Ikasleak dakienera egokitu-
ta egon behar dute, hots, hasie-
rako produkzioetan agertzen
diren gaitasunetara.

- Ahozko jarduerak zein jar-
duera idatziak eduki behar
dituzte.

- Banakako zein taldekako
lana tartekatu behar dute.

- Kontestualizazioaren, tes-
tuaren plangintzaren eta testua-
lizazioaren alderdiak lantzen

dituzten elementuak eduki
behar dituzte.

- Kopuru mugatukoak izan
behar dute, sekuentzia gehiegi
luza ez dadin.

Sekuentzia didaktikoa-
ren adibide bat: hitzaldia

Sekuentzia didaktiko bateko
lantegien adibide bezala, hitzal-
diaren generoari buruzko hauek
balio dezakete. Iruñeko
Hegoalde ikastolako eta
Burlatako Ermitaberri ikastetxe
publikoko irakasleek diseinatu
zituzten Lehen Hezkuntzako 2.
ziklorako (ikus beheko taula).

Erreferentzia modura baliaga-
rria izan daiteke Gares ikastetxe
publikoko bi irakaslek eginda-
koa ere. Lantegiak abenturen
kontaketa lantzeko bideratuta-
ko sekuentzia batekoak dira, eta
Lehen Hezkuntzako 3. ziklora-
ko diseinatuta daude (ikus 35.
orrialdeko taula).

5. Benetako testuen
erabilera (testu oriji-
nalak)

Erreferentziazko testu sozia-
lekin lan egiteak hainbat fun-
tzio ditu, eta hauek dira horie-
tako hiru:

1. Genero batzuk beste
batzuengandik bereiztea.

2. Testuak egiteko hainbat
irtenbide erakustea.

3. Ikasleari irtenbide horiek
modu eraginkorrean erabiltze-
ko unitate linguistikoak ema-
tea.

Sekuentziek testu originalak
erabiltzen dituzte: ikasleen
bizipen eta interesetara egoki-
tutako bizitza errealeko tes-
tuak, beraien ulermen mailara
egokitutako testuak eta hiz-
kuntzaren ikaskuntzan aurrera-
tzen lagunduko dietenak. Testu
errealak aukeratzeak lan handia
eskatzen du testuak hautatu eta
biltzerakoan. Ikasleentzat ego-

kituta egoteaz gain, sekuen-
tzian aukeratutako elementuak
lantzeko balio behar dute. Lan
hori astuna izan daiteke, eta
horregatik, garrantzitsuena
genero bera landuko duten ira-
kasle taldeen arteko koordina-
zioa da, materiala trukatzeko.
Horri dagokionez, azken hiru
urteotan Joaquim Dolzek
zuzendu duen mintegia oso
interesgarria izan da.

Sarritan ikasleen adinera ego-
kitutako testuak aurkitzea zaila
izan ohi da. Kasu horietan inte-
resgarria da irakasleak sekuen-
tzian lantzeko testu eredu bat
egitea. Heldu baten ereduaren
produkzioa oso interesgarria da,
ez soilik erreferentziazko testu

Tailerrak edo moduluak
1. Hitzaldia entzun.
2. Nik notak hartzen ditut hitzaldi bat prestatzeko.
3. Nik liburutegian bilatzen dut, aditua bilatzeko asmoz eta 
nire hitzaldia prestatzen hasiko naiz.
4. Nik, hobeto ulertarazteko asmoz, birformulatzen ikasiko 
dut.
5. Nire hitzaldia antolatzen dut.
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bat dutelako, baita irakasleak
generoaren elementu bereizga-
rrien gainean hausnartzen
duelako ere. Ildo horretatik,
oso  bitxia izan zen 1998-
1999 ikasturtean egindako
esperientzia bat. Hitzaldia
lantzea proposatu zen, eta
erreferentziazko eredu bat
edukitzeko mintegian parte
hartzen ari ziren irakasleei ani-
malia bati edo beste edozein
gairi buruzko bost minutuko
grabaketa egiteko eskatu
zitzaien. Haurrei eta nerabeei
zuzenduta zegoela beti gogoan
izateko esan zitzaien. Irakasle
gutxik eskaini zuten beren
burua bideoan grabatzeko, eta
egin zuten guztiek aipatu
zuten aurretik testuaren pro-
dukzioaren esperientziatik pa-
satzeko egokitasuna.

6. Behaketa orriak
Ebaluazio orrietan sekuen-

tzian zehar ikasi dena biltzen
da, eta azken produkzioa egiten
laguntzen dute gainera. Hu-
rrengo aldagaiak kontuan har-
tuta hiru behaketa orri bereiz
ditzakegu: nork egiten duten,
sekuentziaren zein momentu-
tan eta zein helbururekin.

A ereduko behaketa orriak
irakasleek egiten dituzte, hasie-
rako produkzioan oinarrituz.
Lantegietan burutuko diren jar-
duerak ebaluatzeko eta planifi-
katzeko balio dute.

B eredukoak ikasleek egiten
dituzte sekuentzian zehar.
Xedea da lortu behar dituzten
helburuak kontuan edukitzea,
eta era berean, beren ikasketa-
ren gaineko kontrola eramaten
dute.

TAILERRAK

SARRERA

Hasierako ekoizpena

1. tailerra

2. tailerra

3. tailerra

4. tailerra

5. tailerra

EDUKIA

Irakasleak abenturazko konta-
kizunak irakurri

Binaka haurrek abenturazko
kontakizun bat idatziko dute

Abenturaren faseak landu
Toki arriskutsu bat deskriba-

tu, ekintza gertatzen den 
bitartean

Lekualdatze eta ekintza adie-
razten duten aditzak landu
Pertsonaien deskribapenak

landu (bakarkakoa eta erretra-
to paraleloa)

Kohesio anaforikoa landu

Kontrol jarraibideak prestatu
Azkeneko ekoizpena burutu

Irakurketa prestatu eta 
2. ziklora joan

SAIO KOPURUA

2-3 saio

4 saio

2-3 saio

2 saio

3-4 saio

saio bat

saio bat

Sekuentzia
didaktikoen
abiapuntuko

ideia zera da:
berridaztea

ere idaztea da.
Horregatik,

hasierako tes-
tua hartu eta

berridaztea da
azken xedea,
betiere ikasle

bakoitzaren
gaitasunetara

egokituz.



C eredukoa irakasleek eta
ikasleek batera egiten dute
sekuentziaren amaieran. Sinte-
sirako oso erreminta eraginko-
rra da.

Behaketa orrien adibide
modura, kartelaren lanean erabi-
litako A ereduko bat eransten
dut (ikus goiko taula). Irakasleak
egindakoa da, hasierako produk-
zioen analisirako jarraibide beza-
la erabiltzeko. Bertan behatuko
diren elementuak hiru ardatzen
inguruan egituratzen dira:
komunikazio egoeraren kontes-
tualizazioa edo egokitzapena;
edukiaren plangintza eta egitu-
raketa; eta testualizazioa edo ele-
mentu linguistikoen erabilera
zuzena.

Gares ikastetxeko irakasleek
egindako bi behaketa horiek ere
eransten ditut. Lehenengoa (ikus
eskuineko taula) sekuentziako
lantegietako batean agertzen da,
eta bere helburua ikasleari lante-
gian ikasitakoa egituratzen eta
sistematizatzen laguntzea da.
Bigarrena (ikus 37. orrialdeko
taula) irakaslearentzat behaketa
orri bezala balio dezan pentsatua
dago. Ebaluagarri diren alder-

dien zerrenda oso luzea da eta
“abenturen kontaketa” generoa-
ren ezaugarri guztiak bere baitan
hartzen ditu.

7. Azken produkzioa
eta sekuentzia didakti-
koaren ebaluazioa

Sekuentzia didaktikoen abia-
puntuko ideia zera da: berridaz-
tea ere idaztea da. Horregatik,
hasierako testua hartu eta berri-
daztea da azken xedea.
Horretarako, noski, sekuen-
tzian zehar erabili diren beha-
keta orrien, kontrol orrien eta

gainerako erregulazio tresnen
laguntza dute (barnekoak zein
kanpokoak).

Egitura hori jarraituz lan egi-
teak heziketa ebaluazio bat sor-
tzea dakar, hots, prozesu osoa-
ren ebaluazioa. Izan ere, bai ira-
kasleek eta bai ikasleek ikaske-
tako fase bakoitzeko informa-
zioa daukate. Batzuek zein bes-
teek badakite ikasketa prozesua
hasterakoan zer dakiten eta pro-
zesuan zehar zer ikasi duten.

Argi dago errazago ziurtatzen
dela heziketa ebaluazioa egingo
dela, hasieratik planteatzen eta
aurreikusten bada. Gauza bera
gertatzen da aniztasuna trata-
tzeko jarduerak planteatzen
direnean. Sarritan ikasketaren
sekuentzia amaitzen denean eta
ikasleak ikasketa helburuak
lortu ez dituenean egiten da. 

Dena dela, sekuentzia didakti-
koetan aniztasunaren trataera
hasieratik barneratzen da, jar-
duerak diseinatzerakoan erabil-
tzeko moduan integratuta dago.
Horregatik, sekuentziekin lan
egiteak ikasle bakoitzaren eta
talde bakoitzaren gaitasunetara
egokitzea ahalbidetzen du.
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KONTESTUALIZAZIOA
Generoa errekonozitzen du
Espazioaren antolaketa
Marrazkiaren estetika

PLANIFIKAZIOA
Erakusketa iragartzen du
Lekua 
Data

TESTUALIZAZIOA
Letra tipoak
Ortografia zuzenketa
Argudiodun esaldia

BEHAKETA ORRIA

Abenturazko kontakizun batek_______________zati izaten
ditu. Lehenengo zatian_____________________________
____________________________ agertzen da. Bigarrenean,
pertsonaiak abentura gertatuko den tokira joaten dira. 
Hirugarrenean,___________________________________
______________________________________________.
Laugarrenean, egoera korapilatsu batean aurkitzen dira.
Bosgarrenean,____________________________________
_______________________________________________
eta seigarrenean___________________________________
_______________________________________________
Jarduera: osatu hurrengo koadroa tailer honetan ikasi duzuna laburtuz.
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ria, 16. zenbakia. Bartzelona.
Grao.

- DOLZ, Joaquim (1998):
Bizitzan zehar oso garrantzi-
tsua da generoak menperatzea.
Hik Hasi aldizkaria, 27. zen-
bakia.                                     

Bibliografia

- DOLZ, J. eta SCHE-
NEUWLY, B. (1997): Géneros
y progresión oral y escrita. Textos
aldizkarian, 11. zenbakia.
Bartzelona. Grao.

- SCHENEUWLY, B eta
BRAIN, D. (1998): Mecanis-
mos de regulación de las acti-
vidades textuales: estrategias
de intervención en las secuen-
cias didácticas. Textos aldizka-

ABENTURAZKO KONTAKIZUNAK. Irakaslearentzako behaketa orria
Edukiak eta generoa bat etortzen dira
(abenturazkoa da)
Kontakizunak badu izenburua
Hasierako egoera esplizitoa da: nork,
non, noiz, zein egoeratan
Abenturaren faseak agertzen dira:

-Toki batera joan
-Toki arriskutsua
-Egoera korapilatsua
-Bizirautea
-Itzulia

Amaierako egoera orekatzen da
Deskribapenak agertzen dira:

- Pertsonaiak: bakoitzak berea
erretrato paraleloa

-Tokia
Kontakizuna ulergarria da (koherentea)
Kontraesanak agertu / ez agertu
Izenen ordezkapenak erabiltzen dira 
(kohesio anaforikoa)
Testu antolatzaileak erabiltzen dira:

- Denborazkoak
- Espaziozkoak

Diskurtso zuzena ageri da (elkarrizketak)
Esaldien egituraketa egokia da (ordena, sub-
jektuaren eta aditzaren arteko konkordantzia...)
Puntuazioa egokia da
Erabilitako lexikoa egokia da gaiarekiko
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Argudiozko testuaren inguruko
lan esperientziak ikastetxe ele-
bidunetan

Komunikazio honen
helburua zuekin
lan esperientzia

konkretu bat konparti-
tzea da: irakasle talde
batek egin genuen
Ginebrako bi sekuentzia
didaktikoren itzulpen-
egokitzapena, hain
zuzen ere. Hasteko,
argudiozko testuaren
alderdi esanguratsue-
nak aipatuko ditut, eta
azkenik sekuentzia
didaktikoaren gelan
egindako esperientzia-
ren zenbait adibide
aztertuko ditut.

Pilar LABAYEN
Iruñeko Irakasle Laguntza

Zentroko aholkularia
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Irakasle bezala eta Irakasle
Laguntza Zentroko aholkulari
bezala lan egiten dudan komunita-
tean Joaquim Dolz Ginebrako
Unibertsitateko irakaslearekin
elkarlanean ari gara duela zenbait
urtetatik. Urtero etortzen da ira-
kasleen formaziorako ikastaroak
ematera eta mintegiak zuzentzera.

Haren bitartez ezagutu genuen
Suitzan sekuentzia didaktikoen
bidez hainbat genero testualen gai-
nean egindako lana. Harrituta gel-
ditu ginen eginda zeuden sekuen-
tzia kopuruak ikusita, zenbat testu
mota lantzen zituzten ikusita eta
derrigorrezko hezkuntzako maila
guztietara zuzenduta zeudela kon-
turatuta.

Berarekin egindako lehen lanean
argudiaketari buruzko bi sekuen-
tzia didaktikoren itzulpena, egoki-
tzapena eta esperimentazioa egin
genituen irakasle talde batek. Bata
konbentzitzeko argudiatu izeneko
sekuentzia zen eta DBHko 1.
ziklora bideratua zegoen. Bigarrena
Nire iritzia idazten dut; iritzi artiku-
luen sarrerarako sekuentzia didaktikoa
zen eta Lehen Hezkuntzako 3.
zikloari zuzendua zegoen.
Sekuentzia biak Nafarroako
Gobernuak argitaratuta daude eta
Interneteko helbide honetatik jai-
tsi daitezke: www.pnte.cfnava-
rra.ese/eus/publicaciones/argital-
penak.htm

Hasierako proiektuan frantsesez-
ko sekuentziak komunitateko bi
hizkuntzetara itzultzea eta egoki-
tzea planteatzen zen, baina hainbat
arrazoi bitarteko, euskarazko mol-
daketak ez dira argitaratu.

1. Sekuentzien moldake-
ta eta itzulpena

Bi sekuentzia horien moldaketa
eta itzulpen prozesuaren alderdi
azpimarragarrienak komentatzen

hasiko naiz lehendabizi. Gure
herrialdean apenas dago argudia-
tzen irakasteko ohiturarik, eta
horrexegatik aukeratu genituen.
Era berean, interesgarria iruditzen
zitzaigun hainbat ziklotarako ere-
duak edukitzea. Gainera, generoen
eta sekuentzia didaktikoen inguru-
ko lanak curriculumeko bi hizkun-
tza ofizialen (euskara eta gaztelania)
trataera integraturako bide interes-
garriak irekitzen zituen.

Sekuentzien itzulpenarekin hasi
ginenean argi gelditu zen moldatu
egin behar zela. Izan ere, testu erre-
alak ziren, Suitzako ikasleen errea-
liatetik oso gertu zeuden komuni-
kazio egoerak, eta gure testuingu-
rura eta gure ezaugarri espezifikoe-
tara egokitzea beharrezkoa zen.
Beraz, ez genuen itzulpen soila soi-
lik egin behar, baita egokitzapena
ere.

Hasieran, hizkuntzaren alderdi
gramatikaletan baino ez zirela
egongo arazoak uste genuen; esate
baterako lokailu erabilienetan
edota ziurtasun eta aukera esamol-
deetan. Haatik, ez zen hala izan.
Esperientzia horrek erakutsi zigun
hizkuntza bat ikastea ez dela bere
elementu linguistikoak menpera-
tzea soilik, baizik eta badirela
komunikazio egoerari eta edukien
egiturari lotutako beste hainbat
faktore, eta berebiziko garrantzia
dutela. Gainera, ikasketa horiek
erraz pasatzen dira hizkuntza bate-
tik bestera subjektu elebidunen
kasuan.

Hortaz, testu guztiak aldatu
behar izan genituen, eta argudiake-
ta irakasteko eredu bezala balio
zezaketen testuak bilatu eta auke-
ratu behar izan genituen. Lan oso
interesgarria izan zen. Testuen
aldaketak berekin ekarri zuen edu-
kiei eta hizkuntza alderdiei buruz-
ko galderak ere egokitzea.

Frantsesezko sekuentzietan Sui-
tzan posible diren egoera komuni-
katiboak zeuden, baina gure tes-
tuinguruan funtzionatuko ez zuke-
tenak. Adibidez, kaleko gehiegizko
zarata zela-eta auzokoek protesta
modura idatzitako gutunen ingu-
ruan antolatutako lantegi bat zego-
en; beste bat gatazka armatuen edo
ezbehar naturalen kasuan legez
derrigorrezkoak diren aterpeen
ingurukoa zen. Horrelako egoerak
beste batzuengatik aldatu geni-
tuen, noski: bata Estafeta kalea
oinezkoentzat jartzearen inguru-
koa, eta bestea irakaskuntzaren
lanaldi jarraiari buruzko eztabaida,
non gurasoen, ikasleen eta irakasle-
en iritziak jasotzen ziren. Edo-
zeinetara ere, ez dakit zer gerta
zatekeen frantsesezko sekuentzia
didaktikoa garatu ondoren, baina
egokitzapenetan arazo handiak izan
genituen argudiaketa lantzen zuten
eta neska-mutilei eta nerabeei
zuzenduta zeuden testu errealak
aurkitzeko.

2. Argudiaketa
Argudiaketari buruzko definizio

anitz daude, eta nik hau bereiztuko
nuke: argudiatzea bestearen pentsa-
menduarekin elkarrizketa sortzea da,
bestearen iritziak eraldatu asmoz.

Eskolan argudiaketa lantzeko,
hizkuntzen irakaskuntza genero
testual bakoitza definitzen duen
hiru ardatzetan zentratu behar da:
lehenik eta behin, testuingurua edo
komunikazio egoeraren egokitza-
pena; bigarrenik, idazkiaren zatiak
testu plan batean planifikatu edo
antolatu behar dira; eta azkenik,
unitate linguistiko egokienak era-
bili behar dira, hots, testualizatu.
Gehienbat azken hori aldatzen da
hizkuntza batetik bestera eta ikas-
leen ama hizkuntzaren arabera.
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Argudiaketa egoera bat egon
dadin (ikus goiko taula) beharrez-
koa da gai baten inguruko eztabai-
da egotea. Argudiatzaileak jarrera
bat hartzen du eta hartzailea kon-
bentzitzen ahalegintzen da bere iri-
tziak alda ditzan. Argudioaren
objektuak beti iritziak, jarrerak edo
portaera eztabaidagarriak dira,
solaskide bakoitzak defendatuko
dituen tesiak dira. Hartzailea, beste
diskurtso motetan baino markatua-
goa dena, eztabaidaren elementu
erregulatzailea da, hots, argumen-
tatzaileak haren irudi bat irudikatu
behar du haren ondorioak aldatu
ahal izateko. Azkenik, testua egi-
ten den ingurune sozialak emaileak
eta hartzaileak jokatzen duten
papera baldintzatzen du. Ingurune
sozialaren araberakoak dira argudio
mota ezbedinak: iritzi artikulua,
editoriala, sermoiak, publizitate
iragarkiak, panfleto politikoak,
testu juridikoak…

Jarraian, argudiaketaren gaineko
sekuentzia didaktikoekin landu
daitezkeen alderdi garrantzitsueta-
ko batzuk zerrendatuko ditut:

Testuinguru eta planifika-
zio mailan:

- Gai polemiko bat antzeman eta
horri buruz dauden ikuspuntuen
jakitun izan.

- Hainbat ikuspuntu eztabaidatu
eta defendatzeko argudio errekutso
posibleak erabili.

- Eztabaidatutako gaiari buruzko
iritzi propioa eduki eta kontrako
argudioak baloratu.

- Norberaren ikuspuntua defen-
datu egoerarako egokiak diren
argudioak erabiliz.

- Argudioak zorrozki eta kon-
tzienteki erabili.

- Besteen sentimenduak erakar-
tzeko estrategiak garatzen saiatu.

- Kontrakoaren argudioak antze-
man, eta horietako batzuk kontse-
sio bezala ezeztatzen, onartzen eta
erabiltzen jakin.

- Konpromisozko jarrera bat
negoziatzen jakin.

Testualizazio mailan:
- Iritzi bat onartzeko forma per-

tsonalak.
- Aipamenak sartzeko formulak.
- Iritzi aditzak.
- Testu lokailuak: kausazko

lokailuak eta ondoriozko lokailuak.
- Esaldi ereduak: ziurtasun eta 
aukera esamoldeak.
- Murrizketak.
- Perpaus kontsesiboak.

3. Konbentzitzeko argu-
diatu: DBHko 1. ziklorako
sekuentzia didaktiko bat

Material hau hitzaurre batekin
hasten da. Bertan egileek euren lan
metodoa azaltzen dute, eta argudia-
ketaren irakaskuntzari buruzko
Joaquim Dolzen artikulu labur eta
interesgarri bat gehitzen da.

Idazketa proiektua eta
azken produkzioa

Sekuentzia didaktikoa idazketa
proiektu bat egiteko proposamena-
rekin hasten da, eta ikasleei egoera
bat aurkezten zaie, Charaguako ara-
zoak izenburua duena. Bertan Hego
Ameriketako herri bateko errealita-
tea eta arazoak deskribatzen dira.
Azken egunetan udaletxera diru
kopuru garrantzitsua iritsi da eta
zinegotzi bakoitzak idatzi bat aur-
keztu behar du bere prooiektuaren
garrantzia defendatuz. Ikasleek
zinegotzi papera hartu behar dute
eta idatzi bat egin (ikus 41. orrial-
deko 1. koadroa).

Sekuentziarekin batera irakaslea-
ri ebaluazio orri bat ematen zaio.
Beste gauzen artean ikasleen hasie-
rako produkzioak aztertzeko balio
du. Adibide modura behaketa orri
bat eransten dut. Bertan 12 gaita-
sunen analisia proposatzen da eta
kontestuko, planifikazioko eta tes-
tualizazioko elementuak nahasten
ditu (ikus 41. orrialdeko 2. koa-
droa).

ARGUDIAKETA EGOERA

INGURUNE SOZIALA

Argumentatzailea HartzaileaOBJEKTUA
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Situacion: 
“LOS PROBLEMAS DE CHARAGUA”

(Para leer y explicar a los alumnos)

Charagua es un pueblo de Bolibia de 5.500 habitantes que padece problemas importantes.
Tras varios años de espera, acaba de recibir de la Comisión de relaciones internacionales de la
Unión Europea una ayuda humanitaria de 20 millones de pesetas.

Los principales problemas de este pueblo son los siguientes:

Transportes: El pueblo se encuentra situado a 20 kilómetros de una carretera asfaltada. Para
acceder a ella hay que tomar caminos en mal estado. La construcción de una carretera facilitaría
el desarrollo económico de la región.

Proyecto: Construcción de una nueva carretera.
Educación: Charagua utiliza como escuela pública una sala del Ayuntamiento que no reúne

las condiciones mínimas. El Ministerio le asigna irregularmente una maestra. Los hijos de las
familias más favorecidas estudian en un internado a 50 kilómetros. El 60% de la población es
analfabeta.

Proyecto: Construcción de una escuela y contratación de un profesor.
Salud: No tiene Centro de Salud y el hospital más cercano se encuentra a 50 kilómetros. Cada

quince días acude un médico y atiende durante una hora a la población en la parte baja de una
casa.

Proyecto:Construcción de un centro de salud y contratación de un médico.
Cultura y deportes: A los habitantes de esta localidad les gusta el futbol, pero no disponen de

terrenos deportivos.
Proyecto: Construcción de un campo de deportes.
La Comisión económica municipal pide a las concejalías de cada área un informe escrito (no

una carta) en defensa de la prioridad de su proyecto, para decidir qué porcentaje del presupuesto
se asignará a cada proyecto.

Gaitasunak                                       Hasierako produktua     Azken produktua
Aurkeztu
Tesia planteatu
Gutxienez bi argudio egin
Gutxinez argudio bat garatu
Amaiera emanez agurtu
Testu osoan “usted” erabili
Forma pronominal inpertsonalak erabili
Aditz forma inpertsonalak erabili
Igorlearen ahotsa aukeratu eta mantendu
Baldintzazkoa zuzen erabili
Ortografia zuzenketa
Zuzenketa sintaktikoa

Izen - abizenak:
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Ikasketa lantegiak
Sekuentziaren 3. fasean zortzi

ikasketa lantegi aurkezten dira.
Lantegi bakoitzak aurretik irakas-
learentzako orientazio didaktiko
batzuk ditu. Orientazio horietan
zehazten dira lantegiaren helbu-
ruak eta sekuentziako ariketak, eta
lantegi bakoitzaren ezaugarri esan-
guratsuenak azpimarrazten dira.

Ondoren sekuentzia osatzen
duten lantegiak aurkeztuko ditut
bakoitzean zein helburu didaktiko
landu nahi diren azalduz. Era bere-
an, adibide modura zenbait aktibi-
tate komentatuko ditut.

1. lantegia: argudiozko testu
bat antzeman

Lehen lantegi honetan ikasleei
beste testuen artetik argudiozko
testuak bereizteko eskatzen zaie.
Lantegian gai bera duten hiru testu
agertzen dira: azalpenezko testua
(entziklopedia), testu narratiboa
(ipuina) eta argudio testua.
Ikasleek argudiaketa kontzeptura-
ko hurbilpen bat egin behar dute:
iritziak defendatzen dituzten tes-
tuak, zerbaiten alde daudela adie-
razten dutenak eta konbentzitzen
saiatzen direnak.

2. lantegia: komunikazio ego-
era

Argudiaketaren ohiko lau egoe-
ren azterketa dela medio, argudia-
keta egoeraren ezaugarriak azalera-
tzen dira: egilea, eztabaida, helbu-
rua edo hartzailea eta testua ager-
tzen den lekua.

3. lantegia: argudioen sailka-
pena

Lantegi honen helburua ikasleei
aldeko eta kontrako argudioak
bereizten irakastea da. Auke-

ratutako gai polemikoa eskola
ordutegia da; lanaldi jarraia edo
etena. Zortzi argudiotako zerrenda
ematen zaie eta ikasleek aldeko,
kontrako, ez aldeko eta ez kontrako
argudioak identifikatu behar dituz-
te. Eta baita egileak gurasoak, ikas-
leak edota irakasleak izan diren ere.

4. lantegia: iritzia eman eta
defendatu

Laugarren lantegiaren helburua
da hainbat jarrera posibleren artean
bat hartzen irakastea, iritzi pertso-
nala ematen irakastea eta aurkaria-
ren jarrera aintzat hartuta defenda-
tzen irakastea. Irakasleak egoera
erreal bat aurkezten du: ikasturte
amaierako bidaia egiteko hiru ibil-
bide posible. Ondoren beste gustu
eta lehentasun batzuk dituen kide-
aren lekuan jarri behar dute ikasle-
en beraiengandik aldendu ahal iza-
teko. Alderdi horiez gain, besteen
iritziak kontuan hartzeko eta iri-
tziak emateko esamoldeak lantzen
dira: “nire iritziz”, “nire iduriko”,
“uste dut”, “niretzat”, “nire ikuspe-
gitik”, “pentsatzen dut”, “nahiko
nuke”…

5. lantegia: argudioak garatu
(I)

Kasu honetan xedea da ikasleei
beren argudioak indartuko dituz-
ten arrazoiak ematen irakastea.
Argudioen ondorioen arrazoiak
bereiztuz hasten gara. Ondoren,
ondorioen lokailuak lantzen dira
(“bada”, “ondorioz”…) eta ziurta-
sun eta aukera esamoldeak ere bai
(“argi dago”, “iruditzen zait”…).
Argudioak indartzen dituzten arra-
zoiak elkarren ondoren joaten dira
kausazko lokailuekin lotuta
(“zeren”, “ondorioz”…).

6. lantegia: argudioak garatu
(II):

Hemen bizitako esperientziak,
testigantza pertsonalak eta adibide-
ak emanez garatzen dira argudioak,
eta defendatzen dena ilustratzeko
balio dute.

7. lantegia: iritziak zalantzan
jarri

Helburua da nahikoa justifikatu
gabe dauden iritziak eta ziurtasu-
nik gabeko testigantzak zalantzan
jartzea. Tailerrean honako esamolde
hauek lantzen dira: “zalantzan jar-
tzen dut”, “baliteke”, “ez nago
ziur”, “zaila da sinestea”…

8. lantegia: negoziatu eta
kontzesioak egin

Normalean ikasleei jarrera bat
negoziatzea zailagoa suertatzen zaie
jarrera justifikatzea baino. Zergatik?
Horrek eskatzen duelako norberaren
jarreratik urruntzea, aurkariaren
jarrera ulertzea eta bientzako jarrera
onargarria aurkitzea. Maila linguis-
tikoan ikasleei eskaintzazko eta kon-
tsesiozko esamoldeak erabiltzea pro-
posatzen zaie: “zera uler dezazuen
gustatuko litzaiguke”, “zuek nahiko
bazenute”…

Errepasoa eta azken pro-
dukzioa

Fase honetan ikasleari hasieran
idatzitako testura itzultzeko eska-
tzen zaio, eta errepasatu eta aldake-
tak egiteko zortzi ikasketa lante-
gietan ikasi duen guztiaren arabera.
Lantegi bakoitzaren alderdi esan-
guratsuenak biltzen dituen errepa-
sorako gida bat egitea gomenda-
tzen da. Sarritan komenigarria da
irakasleak gidatzen duen prozesu
honetan, batez ere zailtasun gehia-
go duten ikasleekin.
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4. Sekuentziaren esperi-
mentazioari buruzko zen-
bait gogoeta

Komunikazio hau amaitzeko
zenbait ondorio aurkeztuko ditut,
hots, Nafarroako eskola elebidu-
netan egin zen sekuentzien esperi-
mentuari buruzko zenbait haus-
narketa. Ikasleen ama hizkuntza
euskara da, Nafarroako zonalde
euskaldunean bizi dira, gehienen

lehen hizkuntza euskara da eta
denak D ereduan eskolatuak
daude. Esperimentua DBHko 1.
mailan egin zen, Gaztelania ikas-
gaian.

Hasierako produkzioak aztertu
ondoren, azpimarratu nahi dudan
lehen alderdia zera da: beharrez-
koa zela sekuentzian proposatuta-
ko lantegiez gain egoera formale-
ko gaztelania idatziaren beste
hainbat aldedi ere lantzea. Nahiz
eta ikasleek egoera ez formaletan
hizkuntza maila onargarrian erabi-
li, askok apenas erabiltzen zuten
eremu formalean. Arrazoi horrega-
tik sekuentziako helburuei beste

hauek gehitu zitzaizkien: testu
osoan “usted” idatzi eta manten-
tzea, forma pronominalak eta den-
borazkoak modu inpertsonalean
erabiltzea, baldintzazko aditzen
denbora egoki erabiltzea eta
zuzenketa ortografikoan eta sin-
taktikoan aurrerapenak egitea.

Jarraian, adibide modura, pro-
dukzio baten analisia daukazue.

Hasierako produkzioa
Ayuntamiento de Charagua
Informe de la concejalía de transpor-

tes. Necesitamos caminos para llebar
eridos  paraque bengan medicos para
curar los niños, que estan muy enfermos.
Necesitamos grabe mente la carretera,
medicos que bengan mas.

Hasierako produkzio honen
azterketa egiten hasi orduko argi
ikusten da testu baten aurrean egon
ordez esaldien justaposizio baten
aurrean gaudela. Planifikatu gabe-
ko testua da, baina zailtasunekin
bada ere, komunikazio egoerara
moldatzen da. Kohesio arazoak
ditu, lexikoki eta sintaktikoki
batere aberastasunik gabekoa da eta
ortografia akats larriak ditu. Dena
dela, 12-13 urteko ikasleen pro-
dukzioen adierazgarria da. Izan ere,
kontuan eduki behar da beren gai-
tasun linguistiko-diskurtsiboak
garatzen hasten ari direla adin
horretan.

Arazo ortografikoen eta hizkun-
tza bat baino gehiago ikastearen
arteko erlazioari dagokionez, zera
azpimarratu nahiko nuke: eredu

Hasierako produkzioa

Azken produkzioa



elebidunetan ortografia arazoak,
hiztegi aberastasunaren arazoak eta
bi hizkuntzen arteko interferentzia
sintaktikoen arazoak ez direla
garrantzitsuenak. Arazo horiek oso
deigarriak dira, baina benetako ara-
zoa ikusten uzten ez duten ke gor-
tinak izan daitezke.

Azken produkzioa
Informe de la concejalía de:

Transportes.
Perdonen ustedes la molestia. Deben

darse cuenta de que el pueblo de
Charagua esta situado a 20 km de la
carretera asfaltada. Si ustedes estubie-
ran de acuerdo nos gustaria que con ese
dinero se asfaltaria el camino que ba al
pueblo de Charagua, puesto que fazili-
taria el trasporte de cosas.

Es evidente que sobraria mucho dine-
ro y con ese dinero se podría hacer un
pequeño centro de salud. No hay duda
de que las otras cosas no son muy impor-
tantes, es indudable que con esta dos
cosas estubieran contentos los ciudada-
nos.

Nos gustaria recordarles que nosotros
queremos asfaltar el camino para faci-
litar el transporte.Los comisionados de
Charagua.

Azken produkzioa irakurri ondo-
ren argi dago ikaslearen aurrerape-
nak esanguratsuak direla. Garbi
gelditzen da sekuentziako lantegie-
tan landutakoaren egokitasuna. 

Hasierako eta amaierako pro-
dukzioaren konparaketak erakus-
ten digu lantegietan egindako
lanak testuari kohesioa eta kohe-
rentzia emateko beharrezko tresnak
ematen lagundu diotela.

Horrelako kasuetan oso garran-
tzitsua da hainbat esamoldeak lan-
tzea: 

- eskaintza eta kontsesio esamol-
deak: “zuek ados egongo bazinate”,
“zera gogoraraztea gustatuko litzai-
guke”…

- ziurtasun eta aukera esamolde-
ak: “garbi dago”, “ez dago zalantza-
rik”, “dudarik gabe”…

- arrazoiak kohesionatzeko esa-
moldeak: “horrek erraztuko
luke”…

Azken finean, eredu bezala hartu
diren testu erreal guztietan ager-
tzen diren estrategiak dira baliaga-
rriak.
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Sekuentzia didaktikoaren 
izaera, antolaketa eta 
esku-hartzearen estrategiak 

Hizkuntzen
didaktikaren
inguruan ari-

tzen garen irakasleok
hizkuntzak irakasteko
paradigmaren aldake-
tan murgilduta gaude
aspaldian, komunika-
zioa hobetzeko aurre-
ko paradigmen
mugek behartuta eta
Hizkuntzalaritza,
Psikologia eta
Didaktikaren ekarpe-
nak lagunduta.
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Zer da sekuentzia didak-
tikoa?

Ikaste prozesua bideratzeko gara-
tu diren tresna berrien artean
sekuentzia didaktikoa daukagu.
Tresna hau oso garrantzitsua da,
gure ustez,  prozesuaren eraginkor-
tasuna bermatzeko. Artikulu hone-
tan sekuentzia didaktikoa zer den,
ikaste prozesuan betetzen duen
funtzioa eta sekuentzia didaktikoan
zehar irakaslearen esku-hartze es-
trategiak azaltzen dira. Horre-
tarako, tresna honen garapenean
eragina eduki duten ikuspegiek eta
horietako bakoitzaren ekarpenak
aztertzen dira. 

Hurbilpen jarraiak eginez eran-
tzungo diogu sekuentzia didakti-
koa zer den galderari. Horrela,
ikaste prozesu orori zuzendutako
sekuentzia didaktikoaren izaeraren

azterketatik abiatuz, testuen uler-
kuntza eta ekoizpena lantzeko sor-
tutako sekuentzia didaktikoen iza-
era definitzera helduko gara.

1. Sekuentzia didakti-
koa: ikaste esanguratsua
bideratzeko tresna

Irakaste prozesua ikaste proze-
suari egokitzeko eta berau planifi-
katzeko tresna gisa definitu daiteke
sekuentzia didaktikoa. Egokitze
prozesu honetan sekuentzia didak-
tikoa da prozesuaren esanguratasun
logikoa eta psikologikoa berma-
tzen laguntzen digun tresna bat,
hau da, lantzen diren edukien lotu-
ra logikoa (esanguratasun logikoa)
eta ikasleen behar eta ezagutzari
egokitzeko tresna (esanguratasun
psikologikoa. Funtzio horren beha-
rra Psikologia kognitibotik azpi-

marratzen da, hain zuzen ere.
Ikuspegi horrek ikaste esangura-
tsuaren baldintzak identifikatu eta
prozesuaren esanguratasuna berma-
tzeko, sekuentzia didaktikoak
eduki behar duen bilakaera eta une
bakoitzaren helburuak definitu
ditu.

Ondoko eskeman jasotzen dira
ikaste esanguratsuaren baldintzak,
hain zuzen ere, sekuentzia didakti-
koa planifikatzeko tresna gisa bete
beharko lituzkeenak.

Bertan ikus daitekeenez bi bal-
dintza orokorrak azpimarratzen
dira: edukien aukeraketa eta anto-
laketarekin erlazionatutakoa bata
eta ikasleen jarrerekin erlazionatu-
takoa bestea.

Ezagutza berriak egitura kogni-
tiboan modu ez arbitrarioan  erans-
tea nahi baditugu, esanahi logikoa

IKASKETA ESANGURATSUAK

ESANGURATSUA IZAN DAITE-
KEEN MATERIALA

IKASKETA ESANGURATSUAREN-
GANAKO JARRERA POSITIBOA

ESANAHI
LOGIKOA

IKASLEAREN EGITURA
KOGNITIBOA

IKASLEAREN
JARRERAK

EZ 
ARBITRARIOA

FUNTSEZKOA

AURREZAGUPENAK

EZ LITERALA

MATERIAL BERRIA

behar behar

zeren zeren zer da?

nolak
nola

zer erlazionatzeko

da
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duten materialak behar ditugu,
edukien arteko loturak ulertzen
laguntzen dizkiguten materialak,
alegia. 

Bestalde, ezagutza berriak egitura
kognitiboan kokatu nahi baditugu,
ezagutza hauetara hurbiltzeko auke-
ra eskaini behar dute materialek.

Azkenik, ikaste esanguratsuak
konpromiso afektibo eta kogniti-
boa eskatzen ditu, hau da, nahita
saiatzea ezagutza berriak beste kon-
tzeptuekin erlazionatzen eta kon-
tzeptualizazio sakonagoa eta abera-
tsagoa lortzen.

Baldintza hauek betetzen badira
ikaste esanguratsua gertatzen da,
informazio berriak aurreko esa-
nahiekin lotzen dira eta, lotura haiei
esker, informazio berrien esanahia
eraikitzen da, aurrekoekiko integra-
zioa, elaborazioa, diferentziazioa
edota egonkortasuna lortuz.

Horregatik, ikuspegi horretan
oinarrituz sortu diren sekuentzia
didaktikoaren inguruko proposa-
menek  ondoko urratsak errespeta-
tzea proposatzen dute:

1.1. Ikaste esanguratsua
bermatzeko sekuentzia di-
daktikoaren urratsak 

- Sarrerako ekintzak 
Ekintza multzo honek konpro-

miso afektiboa indartzeaz gain
ikasleen aurrezagupenak burura
ekartzea eta helburuen lehen hur-
bilpena egitea ahalbideratu behar
dute horretarako urrats honetan
ondoko estrategiak garatu behar
direlarik:

a. Hasierako motibazioa
Sekuentziaren bukaeran burutu-

ko duten eginkizunaren inguruan
motibazioa pizteko garrantzitsua
ikusten da  ikasleen interesak eza-
gutzea eta ahal den neurrian interes
horiei lotzea. Era berean, garrantzi-
tsua ikusten da egingo duten ekin-

tzaren inguruko espektatibak sor-
tzea: zer egingo dugu? Zertarako?
Norentzat?...

b. Aurrezagupenak burura
ekarri, eduki ditzaketen arazoak
aurreikusi, gatazka kognitiboa
sortu

Eginkizuna gauzatzeko beraien
aurrezagutzak aktibatzeko eta eza-
gutzeko beharra sortzeko zenbait
estrategia erabiltzen dira ondoko
helburuarekin: ezagutzen dutena
gogoratzea eta jakiteko nahiak kan-
poratzea agerian utz dezaten zer
dakiten, zer egiten dakiten, zer
atsegin zaien, zer ez zaien atsegin,
zer jakin nahi duten.

Gaiaren inguruan dakitenetik
abiatuz, dituzten zalantzak eta
ikasteko beharrak identifikatzeko
unea ere izango da une hau.

c. Ikaste prozesua  antolatu
Urrats honek aukera ematen

digu proiektuarekiko interesa piz-
teko eta proiektuaren nondik nora-
koak bereganatzeko. Horrez gain,
norberaren interesak azaltzeko
aukera egon behar da urrats hone-
tan: galdetzeko, alternatibak pro-
posatzeko, norberaren aukerak jus-
tifikatzeko eta defendatzeko...

- Garapen ekintzak
Urrats honetan sekuentzian  pro-

gramatutako helburuak eta edu-
kiak lantzeko ekintzak antolatuko
ditugu: gaiarekin erlazionatutako
ezagutza kontzeptuala eta prozedu-
razkoa garatzeko eta estrategia oro-
korrak garatzeko unea.

- Ekoizpen ekintzak
Urrats honetan planteatzen diren

ekintzen helburua ekoizpena da,
ikasitakoa egoera berrietara aplika-
tzea eta ikasitakoa adieraztea.

2. Proiektu globalizatzai-
leak. ikaste esanguratsua
bideratzeko beste tresna

Askotan sekuentzia didaktikoa
estrategi didaktiko gisa proiektu
globaltzaileekin lotzen da. Hori
dela eta, interesgarria iruditzen
zaigu 20. mendearen hasieran
Eskola berriaren mugimenduak
garatutako  aukera metodologikoa
hau azaltzea eta sekuentzia didakti-
koarekin dituen loturak aztertzea.

Proiektu mota hauen abiapuntua
da aztertuko den objektua bere oso-
tasunean. Hortik abiatuz curricu-
lumeko hainbat arlotatik aztertuko
da objektua: ingurune naturaletik,
matematikatik edota hizkuntzatik,
besteak beste; beti ere ikuspegi
global batez. Hori eginez ziurtatu
nahi da hainbat jakintza arlotako
edukiak era naturalean erlaziona-
tzea eta edukien aprendizaia esan-
guratsua eta funtzionala eragitea.

Helburu hauek lortzeko lan-
proiektuak hainbat fasetan egitura-
tzea proposatzen dute (Terradellas
M.R. (1996) 31. or.).

* Gaia aukeratzea: lehen fase
honetan, neska-mutilen interesak
aztertu beharko genituzke, bai eta
proposatu diren gaiak ematen
dituzten aukerak ere. Informazioak
osatu eta bozketak egin jorratuko
den gaia erabakitzeko.

* Dakiguna gogoratzea eta
jakin nahi duguna formulatzea:
gaia aukeratu ondoren, ikasle-ira-
kasleok jarraitu beharko genuke
proposatutako gaiaz informazioak
osatzen: galdetuz zer dakigun hari
buruz eta planteatuz, egindako
hurbilpenen arabera, zein alderdi-
tan gura genukeen sakondu.

* Lan gidoia prestatu: gaia
aukeratu ondoren, lana nola antola-
tuko dugun egituratu behar da, eta
zer ikaskuntza-irakaskuntza estra-
tegia bultzatuko ditugun. Horrela,
lan egiteko eredu sistematikoez
jabetuko dira, beste lan batzuetan
ere aplikatu ahalko dituztenak.
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* Lana egitea: informazioa jaso-
tzeko eta trukatzeko estrategiak
erabaki eta martxan jarriko dira.

* Konklusioak atera: ikasita-
koa modu ulergarrian memoriza-
tzen laguntzeko.

Ikus daitekeenez proiektuen
bilakaeran proposatzen diren pau-
soek ere ikaste esanguratsua berma-
tzen dute eta estrategia didaktiko
gisa oso baliagarriak izan daitezke
ikaste mota hau garatzeko.

3. Sekuentzia didaktikoa
ikaste prozesuaren kanpo
eta barne erregulazioa
bideratzeko tresna

Vigotskiren ekarpenetan oinarri-
tuz sortutako sekuentzia didakti-
koaren inguruko proposamenak,
autore horrek ikaste prozesuaren
inguruan egindako ekarpenak jaso-
tzen dituzte, eta ikaste prozesuan
parte hartzen duten elementuen
arteko interakzioen izaera eta
garrantzia azpimarratzen dute.
Interakzio didaktiko guztiek ez
dute ezagutza garatzen, hau lortze-
ko, baldintza batzuk bete behar
dituzte, haien artean helduaren
esku-hartzea ikasleen Garapen
Zona Hurbilean kokatzea. Garapen
Zona Hurbila honela defini deza-
kegu: ikasleak berak bakarrik egin
dezakeen eta helduaren laguntzare-
kin egin dezakeenaren arteko dis-
tantzia.

Gonzalez, M. M. eta Palacios J.k
(1999) Garapen Zona Hurbilaren
lau berezitasun azpimarratzen
dituzte:

- Garapen Zona Hurbila hau-
rrengan sortzen da ikaste proze-
suan.

- Interakzio egoera guztiek bi
nozio inplikatzen dute: intersubje-
tibitatea eta asimetria, hau da, inte-
rakzioko partaideen ezagutza ez da

maila berekoa izaten, (asimetria)
eta gehien dakienak bestearen
lekuan jarri behar du ezagutza kon-
partitzeko espazioa sortuz (inter-
subjektibitatea).

- Negoziazioa. Berezitasun
honen bidez ondoko hau azpima-
rratu nahi da: hasieran sortutako
egoerak aldakorra izan behar duela,
hau da, ikaslearen erantzunen
aurrean helduak etengabe egokitu
behar duela bere esku-hartzea, eta
ahal den neurrian egokitzen proze-
su honetan ikasleen posibilitatetik
tiratu behar duela, dakienetik
harantzago eramanez.

- Hizkuntzak interakzio prozesu
honetan paper funtzezkoa du, bera-

ri esker  eraikitzen baita intersubje-
tibitatea.

Sekuentzia didaktikoa Garapen
Zona Hurbila zehazteko eta irakas-
learen esku hartzea erregulatzeko
tresna gisa ulertzen da. Horregatik
azpimarratzen dira sekuentzian
zehar martxan jar daitezkeen meka-
nismoak, ikasleak eta irakasleak
dituzten errepresentazio desberdi-
nak hurbiltzeko.

Hona hemen helburuen negozia-
zioaren inguruan antolatutako proze-
su bat: bertan ikus ditzakegu aipatu-
tako mekanismoak eta sekuentziaren
bilakaeran gertatzen den errepresen-
tazioen hurbilpena (Jorba, J. eta
Casellas, E. (1997) 70 or.).

Helburuen izaera dinamikoa

SEKUENTZIA BATEN
IRAKASTE-IKASTE PROZESUA-

REN HASIERA

Jarduera:
HELBURUAK KOMUNIKATZEA

Ikasle
bakoitzak bere irudikapena 

egiten du

IRAKASTE-IKASTE prozesurako
beste jarduera batzuk

Hasierako
irudikapena aldatzea

Hauen artean irudikapenak
hurbiltzen dira

EZAGUTZAREN EGITURAKETArako jarduerak

IKASLEAKIRAKASLEAK

Helburuak ez
dira betetzen

Helburuak
betetzen dira

KOMUNIKAZIOAK
ARRAKASTA IZAN DU

KOMUNIKAZIOA 
PARTZIALA DA

ERREGULAZIOA 
ETA 

AUTOERREGULAZIOA
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4. Generoen ikaste pro-
zesuari zuzendutako se-
kuentzia didaktikoak

Orain arte aztertu ditugun
sekuentzia didaktikoa ulertzeko
ikuspegiak eta ikuspegi horien
inguruan garatutako proposame-
nak oso baliagarriak izanik, ez dute
bermatzen sekuentzia didaktikoa-
ren bidez hizkuntza objektu bezala
landuko dela, hau da, hizkuntzaren
erabilera ahalbidetzeaz gain hiz-
kuntzaren lan sistematikoa eta
hausnarketa bideratuko dela.
Baldintza hori, bestalde, beharrez-
koa ikusten da ahozko zein idatziz-
ko hizkuntzaren ikaste prozesua
arrakastaz burutzeko,  eta hori da,
hain zuzen, Hizkuntzen Didak-
tikatik sekuentzia didaktikoari egi-
ten zaion ekarpena, ondoren azter-
tuko duguna.

4.1. Hizkuntza lantzeko
proiektuak

Camps-ek, A. (1994) hizkuntza
lantzeko bi aukera bereizten ditu:
proiektu globalizatzaileak eta lan
globala. Proiektu globalizatzailee-
tan, lehen aipatu dugun bezala,
objektua, hainbat arlotako ikuspe-
gitik aztertzen da eta hizkuntza
tresna gisa erabiltzen da beste arlo-
etan ikasitakoa azaltzeko. Lan glo-
balaren bidez, ostera, nahiz eta
arloen arteko erlazioak bultzatu eta
landu, ardatza hizkuntza da eta
berau bihurtzen da komunikatzeko
tresna eta ikaste prozesuaren objke-
tua. Beste modu batez esanda, hiz-
kuntza erabiltzeaz gain, hizkuntza-
ren inguruko hausnarketa sistema-
tikoa ere bultzatzen da. Horre-
gatik, autore horrek proposatzen
duen sekuentzia didaktiko eredua
lan globalarekin lotzen du.
Ondorioz, ikaslea bi zereginen
aurrean aurkitzen da: ekoizpen lin-

guistiko bat egin eta ekoizpen
honen inguruan hausnartzea eta
ikastea.

Camps A. (1994) horrela defini-
tzen ditu Hizkuntza lantzeko
proiektuak: “Xede komunikatiboa
duen testu baten ekoizpena.
Horretarako, kontuan eduki behar dira
eta zehaztu behar dira, alde batetik
egoera diskurtsiboaren parametroak
(norentzat, zertarako, zeri buruz..) eta
bestetik, egoera horri lotutako xedeak,
testuen ekoizpena eta ebaluazioa bide-
ratzeko tresnak  bilakatuko direnak,
bestalde”.

- Proiektuen antolaketa
Aipatutako autoreak (Camps A.

1996) ondoko faseak bereizten ditu
sekuentzia antolatzerakoan: presta-
kuntza fasea, errealizazio fasea eta
ebaluazio fasea.

a. Prestakuntza fasea. Fase
honetan zehazten dira martxan
jarriko den proiektuaren berezita-
sunak. Zehaztapena bi mailatan
egiten da: xede eginkizunaren ego-
era komunikatiboaren definizio
mailakoak (norentzat idatzi, zerta-
rako...) eta ikaste xede mailakoak
(garatu nahi diren ezagutzak: kon-
tzeptuak, prozedurak, jarrerak...).

b. Errealizazio fasea. Fase
honetan bi ekintza bereizten dira:

1- testuen ekoizpenari zuzendu-
takoak.

2- testuen berezitasunaren azter-
ketari zuzendutakoak.

Aipatutako ekintza mota horie-
kin erlazionatutako jarduerak
ondoko baldintzak bete behar
dituzte:

- Irakasle ikasleen arteko inte-
rakzioak bermatzea, ikaste proze-
suaren bilakaera bermatzeko, hau
da, lehenengo besteekin ikasi
ondoren ezagutza barneratzeko.

- Erreferente gisa jokatuko duten
beste testuen beharra. Testua ekoiz-

teko beharrezkoak diren eragiketa
puntualekin erlazionatutakoak.

- Zenbait eragiketa automatiza-
tzeko beharra. Testua ekoizteko
beharrezkoak diren eragiketa pun-
tualekin erlazionatutakoak.

c. Ebaluazio fasea: ebaluazioa
ez da bukaeran soilik egiten den
zerbait, baizik eta  prozesuaren
hainbat unetan lotzen da. 

Prozesuan zehar bere ikaste pro-
zesuan ematen dituen aurrerapenak
eta zailtasunak identifikatzeko
lagungarriak egingo zaizkion tres-
nak eskaintzen zaizkie ikasleei
(balorazioak, lanen arteko konpara-
zioak...).

Bukaerako ebaluazioari, hau da,
emaitzen inguruan egingo den eba-
luazioari,  funtzio oso garrantzitsua
ematen zaio. Ebaluazio horren
bidez, ikaste prozesuaren inguruko
hausnarketa egiten da eta hausnar-
keta horrek ikasitakoaren kontzien-
tzia eta egituraketa sakontzen
laguntzen du.

4.2. Testu/generoak lan-
tzeko sekuentzia didaktikoa

Genevako unibertsitatean gara-
tutako ereduan honela definitzen
da sekuentzia didaktikoa,
(Schnewly B; Bain D. 1998):
“Komunikazio xede baten inguruan
ardaztutako ikaskuntza-irakaskuntza
jarduera multzoa”.

Dolz, J.-k (1994) lan proiektuaren
izena erabiltzen du, beti ere lan
proiektu horren ardatza genero
baten ekoizpena izango delarik.
Ekoizpena aukeran egon daitezke-
en  hiru egoera komunikatiboekin
lotzen du:

- Eskola eremuari lotutako xede
komunikatiboak: dossierrak egitea,
azalpenak...

- Benetako egoera komunikati-
boak.

- Fikzionalizatu daitezkeenak.
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Autore horren iritziz, sekuentzia
didaktikoaren prozesuak  hiru bal-
dintza bete behar ditu:

- Ikasle guztientzat komuna den
eginkizun komunikatibo bat izatea
helburu.

- Sekuentzia didaktikoan buru-
tuko den proiektuak helburu
mugatu, zehatz eta ezagunak eduki
behar ditu. Xede horiek, bestalde,
batasuna eta esanguratasuna eman
behar diote proiektuari.

- Sekuentziak eginkizun plan bat
eskaini behar du eta aukera eman
behar dio ikasleari bere ikaste pro-
zesuaz hausnartzeko.

- Erregulazioa ikaste pro-
zesuan

Vigotski-ren ekarpenetan oina-
rrituz, aipatutako autoreek ikaste
prozesuan ematen diren erregulazio
estrategiak sakondu dituzte, eta
halaber,  hainbat estrategia garatu
dituzte erregulazio-autoerregulazio
prozesuak bideratzeko. Beraien
ekarpena azaltzerakoan bereziki
arlo honetan egindako ekarpenetan
zentratuko gara.

Autore hauentzat sekuentzia
didaktikoa trama konplexu bat da,
non eginkizun desberdinen bidez
(behaketa, azterketa, hausnarketa)
hainbat erregulazio mota eragiten
duten elkar: kanpotik datozen erre-
gulazioek (testu/generoen ingu-
ruan garatu den ezagutza...) barne
erregulazioek (norberak garatu
dituen ezagutzak) eta erregulazio
puntualek (gai baten inguruan
sortu daitezkeenak).

Sekuentzia didaktikoan zehar
hiru elementu aipatzen dituzte
erregulatzaile papera jokatzen
dutenak:

* Ikasleen testuak
* Benetako testuak
* Kontrol zerrenda
Hiru elementu hauek sekuentzia

didaktikoaren ardaztzat hartu dai-
tezke; eta ondoren aipatzen dira
bakoitzaren funtzioa eta bakoitzari
lotutako estrategiak.

a. Ikasleen aurretestuak
Sekuentziaren hasieran, ikasleek

sekuentzian landuko den egoera
komunikatibo berberari erantzuten
dion testu bat ekoiztu behar dute.
Testu horrek ikasleek dakitena eta
ikasi behar dutena definitzeko
balio du.

Testu hauen irakurketaren ingu-
ruan sor daitezkeen interakzioak
baliagarriak egingo zaizkie beste
ereduak ezagutzeko eta norberaren
eta besteen akatsen kontzientzia
hartzeko.

b. Benetako testu sozialen
azterketa

Testu sozialetan ikasleek testuak
idazterakoan dituzten  arazoen
aurrean beste batzuek aurkitu
dituzten irtenbideak  erakusten
dituzte, eta testu horien bidez pro-
zedura berriak bereganatzeko auke-
ra dute.

Benetako testu sozialen aurrean
ikasleek hainbat prozedura lantzen
dituzte:

- Testuen behaketa eta azterketa
- Testuen eraldaketa
- Testuen ekoizpenak eskatzen

duen edozein eragiketa konkretu-
ren inguruko lana, bai testu mailan
eta baita perpausa mailan ere.

c. Kontrol zerrenda: auto
erregulaziorako tresna

Tresna honen bidez sekuentzian
zehar ikasitakoaren jasoketa siste-
matikoa egiten da eta hainbat une-
tan egin daiteke:

- Aurretestuaren gainean egiten
dena. Ikusiko dituzten edukiak eta
egingo duten lana egituratzeko
balio du.

- Sekuentzia didaktikoan zehar
egiten dena. Kasu honetan garatu
den ezagutza kontzeptuala eta pro-

zedurazkoa jasotzeko tresna gisa
erabiltzen da.

- Azken hausnarketa eta ikasita-
koaren sintesia. 

Hona hemen kontrol zerrenda-
ren xedeak eta ikasleei eskaintzen
dizkion tresnak (Sainz , M. 1996):

- Ikasleen ekoizpena bideratzea
- Irakasleen eskakizunak ikaslea-

ri jakinaraztea.
- Autoebaluaziorako tresna iza-

tea, ikasle bakoitzak zerrenda hone-
tan jasotzen baitu testua ekoiztera-
koan kontutan eduki beharreko
alderdiak.

- Hizkuntzaren funtzionamen-
duaz hausnartzen laguntzeko tresna.

4.3. Generoen lanketari
zuzendutako proiektu globa-
lizatzaileak

Orain deskribatuko ditugun
proiektuen sorrera Deba bailarako
murgiltze ereduko irakasleekin
garatutako mintegiak dira.
Mintegi horietan aipatutako ikus-
pegien ekarpenak jaso eta gure
beharrei erantzungo lioketen estra-
tegiak garatzeari ekin genion.
Murgiltze eredua izanik, garrantzi-
tsua zen guretzat euskara beste
arloekin uztartzea eta curriculume-
ko beste arloen ikasketa ere  hiz-
kuntza arloarekin lotzea.

51. orrialdean azaltzen den eske-
man jasotzen dira proiektu horien
antolaketan arloen artean dauden
harremanak (Arregi, X., Bilbatua
M. eta beste batzuk. 2001).

Eskeman ikus daitekenez, ikasle-
ek proiektuaren bukaeran burutu-
ko duten azken xedearen inguruan
uztartzen dira ingurunearen eza-
guerarekin erlazionatutako ezagu-
tzak eta euskara arlokoak. Azken
xedearen erreferentea, hau da, tes-
tuan garatuko den aipagaia sakon-
duz garatuko dituzte inguruneare-
kin erlazionatutako ezagutzak eta
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ekoiztuko duten testu/generoaren
lanketaren bidez sakontzen dute
euskara arloa.

5. Sekuentzia didaktiko-
aren urratsak eta esku-
hartze mailak

Sekuentzia Didaktikoa lau urra-
tsen inguruan antolatzen da:

1. Sarrera ekintzak
Urrats honetan oso garrantzitsua

da haurrek eginkizun komunikati-
bo honen zentzua eta balioa berega-
natzea. Horregatik, funtsezkoa da
zenbait alderdirekin lotutako era-

bakiak beraiekin eztabaidatzea eta
azken erabakia beraien esku uztea: 

- Hartzailea nor izango den fin-
katzea.

- Erabiliko dituzten informazio
edo material osagarriak proposa-
tzea.

- Taldeen eraketa egitea.
- …
Oso garrantzitsua da, halaber,

eginkizuna burutzeko beraien
aurrezagutzak aktibatzea eta ezagu-
tzeko beharra sortzea; horretarako
proiektuaren hasieran, haurrekin
izandako elkarrizketaren bidez,
ezagutzen dutena gogoratu eta

jakiteko nahiak kanporatzen
laguntzen zaie.

Urrats honek taldeko  komuni-
kazioarekin zuzendutako portaerak
garatzeko aukera ematen digu:

- galdetzea
- alternatibak proposatzea
- norberaren aukerak justifika-

tzea eta defendatzea
- besteen iritziak entzutea eta

onartzea
- …

2. Garapen ekintzak
Gaia eta idatziko duten testuari

buruzko informazioak jaso eta ela-
boratu eta ereduak aztertu. Urrats
honek helburu hirukoitza du: 

- Ahozko zein idatzizko ulerme-
narekin erlazionatutako trebetasu-
nak garatzea: informazioak gogora-
tu, informazioak erlazionatu, infor-
mazioen arteko erlazioez jabetu...

- Idatziko duten testuari buruz-
ko ereduak lantzea: deskripzio ere-
duak, ipuin ereduak…

- Ingurunearen Ezaguerarekin
erlazionatutako edukiak lantzea:
errealitatea ezagutzeko prozedurak,
errealitatearen azterketatik jasota-
ko kontzeptuak.

Urrats honetan zera lortu behar
dugu haurrek txikitatik beregana-
tzea testu bat idaztea prozesu bat
dela, eta prozesu horretan biziki
garrantzitsuak direla testua idatzi
aurretik ematen ditugun pausoak:
informazioak aurkitu, ideiak orde-
natu, esaldiak zuzendu…

Urrats honetan aniztasunari
erantzuna ematen zaio. Izan ere,
eginkizun bera gauzatzeko hain-
bat bide egon baitaitezke.
Horrela, bada, informazioa irakur-
tzen eta aztertzen ari diren unera-
ko, hainbat ariketa proposatzen
zaizkie ikasitakoak sendotu  eta
beste testuinguru batzuetara zabal
ditzaten.

PROIEKTUA - Marko esanguratsua eskaintzea
- Edukiak erlazionatzea
- Eduki partikularrei esanguratasuna ematea.
- Aktibitatea kontrolatzea eta horren 

garpena ezagutzea.
INGURUAREN EZAGUERAREN      EUSKARA ARLOKO
DUKIAK                                           EDUKIAK

IKERKETA GAIA:
EKOITZI BEHARRE-
KO TESTUAREN 
ERREFERENTEA
Honako multzoen arabera
antolatu:
-Norberaren ezaguera eta
osasunarekin duen erla-
zioa
-Ingurune sozial eta 
kulturalaren ezaguera
-Ingurune naturalaren 
ezaguera
-Giza jarduerak ingurune
sozial, kultural eta natu-
ralean

EKOITZI BEHARREKO
TESTUA

Honako irizpideen arabera
aukeratu eta lantzen ditugu:

AZKEN
XEDEA

- Hizkuntzaren erabilera eremuak
hizkuntza komunikabidetan:

*Hizkuntza irakaskuntzan
*Hizkuntza literaturan
*Hizkuntza pertsonen artek

harremanetan
-Testu mota desberdinen bilakaera
ezagutzea.

*Narratiboak
*Argibidezkoak
*Arguziozkoak
*Poetikoak
*Azalpenezkoak

-Esku hartze estrategia desberdinak



52 • hik hasi Udako Topaketa Pedagogikoak

3. Hausnarketa ekintzak
Azken xedearen ekoizpena egin

aurretik haurrekin ikasitakoaz
hausnartzen da. Lehen
Hezkuntzan, eta bereziki lehen
zikloan, hausnarketa euskarri grafi-
koez baliatuz egiten da eta taldean
egitea proposatzen da: testuaren
egitura irudikatzeko mapa kon-
tzeptuala, testuen hasieran idatz
daitezkeen esaldiez osatutako
horma irudiak, irudi baten deskri-
bapena egiteko baliagarriak izan
daitezkeen hitzen hiztegitxoa …

Euskarri horien beharra azpima-
rratu nahi dugu haurrek ama hiz-
kuntza gaztelania duten kasuan.

Urrats honetan kokatzen da
lehen deskribatutako kontrol
zerrendaren ekoizpena. 

4. Ekoizpen ekintzak
Urrats honetan azken xedea

ekoizten dute, jasotako informazioa
eta hausnarketatik ateratako infor-
mazioak aurrean dutela.

Bi urrats ematen dituzte: zirribo-
rroa idatzi eta kontrol zerrendaren
arabera zuzendu eta azken testua
ekoiztu.

Azken xedea  ekoizterakoan edu-
kiari zein alderdi formalei emango
zaie garrantzia: garbitasuna, orrien
antolaketa…

6. Ondorioak
Sekuentzia  didaktikoaren ingu-

ruko ekarpenak aztertu ditugu arti-
kulu honetan, agerian utzi nahi
izan ditugu  tresna didaktiko gisa
dituen abantailak eta ikaste proze-
sua bideratzeko eskaintzen dituen
laguntzak. Hau horrela izanik, ez
dugu aipatu gabe utzi nahi tresna
honen inguruan oraindik erantzun
gabe dauden alderdiak:

- Curriculumaren eta proiektuen
arteko uztartzea.

- H2ren erabilera eskatzen duten

egoeren egonkortasuna bermatzea.
- Testu/genero bakoitzaren fun-

tzionamenduaren inguruko ezagu-
tza.

Artikuluaren hasieran aipatu
dugun bezala, praktikaren ingu-
ruan sortutako esperientziak eta
kezkak eta marko teorikoaren gara-
penak lagungarriak egingo zaizki-
gu une bakoitzean, esku artean
ditugun estrategia didaktikoak
egokitzeko eta aberasteko.
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Kimikako azalpen baten
ekoizpena Lehen Hezkuntzan:
aza gorriaren ura, 
kamaleoi kimikoa

Joaquim DOLZ 
Genevako Unibertsitateko Psikologiako,

Hezkuntza Zientzien Fakultateko eta
Zientzien Fakultateko irakaslea

Egituratu ote daite-
ke azalpenezko
testuen irakaskun-

tza goiztiarra kimikan?
Gure ekarpenaren hel-
burua galdera horri
erantzuna ematea izan
da, bi hizkuntza irakasle
eta kimikako baten
arteko talde-lan bati
esker. Ikerketa honen
mamia kimikan eginda-
ko esperientzia baten
garaian Lehen
Hezkuntzako ikasleek
hartarako eman ziguten
aukeretan arakatzea
izan da.
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Guretzat, edozein gertakari-
ren ulermena areagotzeko pro-
zesuak dira azalpenak. Hemen-
dik abiatuz, esan genezake,
bada, azalpen bat egituratzeak
hasierako ulermen maila asebete-
gaitz batetik asebetegarriago den
beste bigarren ulermen maila
baterako bidean jartzea ahalbi-
detzen duela. Horretan diskur-
tsoaren eta testuinguruaren alo-
rrak funtsezkoak izango dira,
beraz. Elkarrekintzaren ikuspe-
gitik ere (Grize, 1980, 1981),
elkarrizketa egoeran jarriz eta
hartzailearentzat egin behar
den eskematizazioa kontuan
hartuz eraikitzen dute esata-
riek. Azalpenezko diskurtso
bati ekiterakoan azalpenaren
prozesuan eragiten duten osagai
psikilogikoez gain diskurtso
baten ezaugarriak jakitea ere
beharrezkoa da. Elkarrekintza
zehatz baten testuingurutik
kanpo, azalpenezko diskurtso
horrek ez luke zentzurik izan-
go. Hortxe daude azalpenaren
diskurtsoz kanpoko baldintzak.
Nolanahi ere, egin daiteke testu
espezifiko bat egituratzeko saia-
kera bat (Grize, 1981; Adam,
1999) azalpenezko testuak
antolatzeko erabiltzen den pla-
nifikazioa jarraituz. Rosat-ek
(1995) hiru pauso aipatzen ditu
haren ezaugarri:

* Arazotzearen fasea. Horretan
azaldu behar den gertakariaren
edo objektuaren  lehenbiziko
eskematizazioa arazo bihurtzen
da; gertakaria arazo balitz beza-
la aurkezten da eta bistakoa
denez galdeketa garrantzi han-
dikoa bihurtzen da (nola edo
zergatik motako galdetzaileak
erabiltzen dira).

* Azalpen fasea. Horretan
arrazoiketa-irtenbide baten

garapena lortzen saiatzen da;
gertakariaren zergatiak aurki-
tzen ditu eta sistema orokor
baten araberako deskribapena
egiten du. Horrek kontzeptu
edo klase baten kategoriako asi-
milazioak egitea ahalbidetzen
du (arazotzearen faseko eskema-
tizazioaren eta bigarren honeta-
koaren aldea funtsezkoa da azal-
penaren sekuentziazioan).

* Amaierako fasea. Azkenik,
aukerakoagoa den fasean azal-
pen osoaren eta elkarrekintza-
ren arteko artikulazioa ziurta-
tzen da.

Ekoiztutako azalpen testuek
ikasleek dituzten errepresenta-
zio, ezagupen eta hizkuntza tre-
betasunek (elkarrekintza zehatz
baten ingurukoak) aztertzea
ahalbidetuko dizkigute. Plaza-
ratzen dugun galderak hauxe
dio: zein dira azalpen testuaren
irakaskuntza goiztiarra antola-
tzeko aukerak, hizkuntza trebe-
tasunei ezagupenei adina
garrantzia emanez. Galdera oro-
kor horretatik beste hiru galde-
ra hauek sortzen dira:

* Zein dira 11 urteko ikasle-
en hastapeneko trebetasunak
gertakari kimiko baten azalpe-
na beste ikaskideei azaldu beha-
rrean aurkitzen direnean?

* Zein dira edukietan eta tes-
tuetan ardatza jartzen duen ira-
kaskintzaren eraginak?

* Eskolako lan horrek nola
hobetzen du testuaren antola-
keta?

Galdera horiei erantzun ahal
izateko Dolz, Noverraz, &
Schneuwly-engan (2000) oina-
rritutako sekuentzia didaktiko
bat landu dugu. Sekuentzia
horretan, lehenbizikoz, egoera
bat gertatzen da, eta horri
buruz ikasleek lehen testu bat

ekoiztu behar dute (hasierako
ekoizpena). Ikasleek bideo
bidez jarraitzen dute esperien-
tzia bat: kimikari batek aza
gorriarekin soluzio bat presta-
tzen du, eta pH-aren adierazle
bezala erabiliko du berau.
Bigarrenez, kimikariak subs-
tantzia aztergaietan botako du
adierazle horretatik. Horrek
sortuko dizkien aldaketen ara-
bera kimikariak jakingo du
substantzia hori azidoa ala basea
den. Ikasleek egin beharko
duten lana esperientzia hori
ikusi ez duten beste ikaskideen-
tzat testu bat osatzea izango da,
ikusitako gertakariaren azalpe-
na egiten saiatu beharko dute.

Sekuentzia didaktiko honek
bost modulu edo lantegi ditu.
Lehenengoan kimikariak ikusi-
tako eraldaketa kimiko horiek
ulertzeko oinarri batzuen azal-
pena ematen die ikasleei. Bi-
garren moduluan azalpen testu
baten  hiru faseren ikerketa eta
azterketa egingo da. Lan horren
segidan hiztegi zientifiko berria
lantzeko beste bi modulu anto-
latzen dira. Aparteko unea
eskaintzen zaie ikasitako termi-
noen definizio eta birformula-
zioei, hala nola testuan zehar
erabiliko diren unitate anafori-
ko egokien erabilerari ere.
Bosgarren modulua azalpena-
ren egituraketa hobetzeari dago
zuzendua, horretarako testu
antolatzaileak eta beste azalpen
erakusleak erabiliz.

Sekuentzia didaktikoaren
amaieran, ikasleek hasierako
testuaren berrikuspena egingo
dute behin betiko testua
(amaierako ekoizpena) burutu
baino lehen.

Guk aukeratutako estilo me-
todologiak sekuentzia didak-
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tikoaren eraginkortasuna eta
hasierako eta amaierako testuen
egituraketa parez pare jarri eta
erkatu egiten ditu. Erabili
dugun paradigma pedagogia
esperimentalarena eta klasikoa-
rena da, hots, uste enpirikoek
eragina dutela ikasleen ekoiz-
pen idatzietan. Burutuko den
sekuentzia didaktiko bera izan-
go da balio didaktikoa aztertu-
ko zaion faktorea (edo aldagai
independentea). Ikasleek ekoiz-
tuko dituzten azalpen testuek
euren errepresentazioa, ezagu-
pena, hizkuntz trebetasunak
eta, batik bat, azalpen testua
planifikatzeko duten gaitasuna
aztertzeko aukera emango
digute. Sekuentzia didaktiko
baten ondorengo azalpen testu
berri baten idazketak horrelako
ikaskuntza baten eraginen
aztarnak eman diezazkiguke.

Esperientziaren emaitzak
mota horretako ikaskuntzaren
egokitasuna, eta oro har, idaz-
ketak ezagupenari egiten dion
ekarpena ikertzen lagunduko
digu.

1. Ikasleen hasierako
ekoizpen azterketa

Hasierako ekoizpenak 17 eta
100 hitzeko luzerakoak dira,
aztertutako 21 testuen batez
estekoa 42 hitzekoa da.

15 testuk izenburua dakarte,
ohikoenak hauetxek direlarik:
“Kamaleoi kimikoa”, “Kama-
leoiaren koloreak”, “Aza gorria-
ren ura”, “Aza gorria”. 15 izen-
buruen artean 5ek dute ezagu-
penarekin zerikusia duen gal-
dera: “Zergatik aldatzen da
aza gorriaren kolorea?.
Bestalde, mota horretako galde-
rak 13 testutan agertzen dira.
Horrek adierazten du ikasleen

gehiengoak agindua ondo uler-
tu duela.

Azalpen diskurtsoari eki-
teko lau era

Ikasleen testuak lau katego-
riatan banatu ditugu: a) azalpe-
nik egiten ez dutenak, b) kolo-
re nahasketaren nozioa aipatzen
dutenak, c) gertakariaren kausa
irakiten ari den uraren ezauga-
rri fisiko-kimikoetan aurkitzen
dutenak, eta d) gertakaria uler-
tzeko oinarrizko nozioak erabil-
tzen dituztenak.

A) Benetako azalpen lanetan
sartzen ez diren 6 ikaslek ikusi-
takoa deskribatu besterik ez
dute egiten euren testuetan (1.
eta 3. adibideak), behatu duten
gertakariaren kausa (2. eta 4.
adibideak) oharkabean pasa
zaielarik.

Proposatu zaien idazlana egi-
teko lehen era hori, beraz, ger-
takari kimiko horren zenbait
arlo deskribatzean datza soil
soilik, haren kausalitatearen
ezaugarriaz jabetu gabe, alda-
ketaren azaleko ezaugarri
batzuetan bakarrik jartzen
dute arreta.

Adibide 1. David
Kamaleoiaren koloreak.
Aza gorriak uretan irakiten du

eta ura morea bihurtzen da.

2. adibidea. Vito
Galderei erantzuten diet
Urak irakin behar du eta gero

hiruzpalau aza hosto hartu behar
dira. Eta gero espatularekin
nahastu behar da, gero Pasteur
hodiekin eta zuk bustitzen dituzu
azaren uran, eta uste dut horrega-
tik dela.

3. adibidea. Scarlett
Kamaleoi kimikoaren koloreak
Zergatik aldatzen da aza

gorriaren kolorea?
Aza gorriaren kolorea aldatzen

da botatzen zaizkion beste substan-
tziagatik, adibidez: ozpina, bikar-
bonatoa, ura “eta abar”.

Agian horrela aldatzen da aza-
ren kolorea .

4. adibidea. Estehanie
Kamaleoi magikoa.
Zergatik aldatzen da aza

gorriaren ura.
Uste dut azterketan erabilitako

substantziengatik bihurtzen dela
gazia edo hiru edo lau aza gorri
pusketa pote batean jartzen direnean
eta kolore arraro bat egiten da eta
orduan bere azala horrelakoa da.

B) Benetan azalpena egiten
ahalegintzen direnentzat kolore
aldaketaren zergati nagusia
kolore horien nahasketa da
(5.etik 8. adibidetarainokoak).
Bigarren kategoria hori ikasle-
en hamar testuetan agertzen da
eta koloreen nahasketei buruz
bakoitzak duen ezagupenaren
araberakoa da nahiz testuingu-
ru ezegokian egon. Ekintzetara
jotzen dutenean espekulatuz
egiten dute. Argudio teoriko
orokorraren markoan sar daitez-
ke (koloreen teoria), baina ez
dute behatutako koloreen des-
kribapen zehatzik egiten (ura
urdina da, zuria ere bai); eta
horrez gain koloreen teoriaren
arauak oker erabiltzen dituzte
( h o r i a + g o r r i a = m o r e a ) .
Hurbilketa bidea konparazioz
egiten dute eta margoen nahas-
ketari buruz ikasitakoa azter-
tzen ari diren gertakari kimiko-
ari ezartzen diote. Esperientzia
horretan parte hartu dutenen



estrategia nagusia margoketan
erabiltzen dituzten kolore nahas-
ketaren hurbileko ezagupenak
erabiltzea da behatutako gerta-
kariaren gorabeherak azaltzeko
(5.etik 8.erainoko adibideak).

5. adibidean, Albulenak ez
dio aginduaren galderari eran-
tzuten, baina halere saiatzen da
azaltzen nola uraren kolorea
morea bihurtzen den ur iraki-
netan aza gorriaren hostoak
botatzen direnean, ur
urdina+azaren gorria= ur
morea.

5. adibidea Albulena
Kamaleoi kimikoa
Zergatik aldatzen den aza

gorriaren kolorea uretan dagoene-
an?

Nire iritziz aza gorriaren hostoa
ur irakinetan jartzen denean kolo-
rea aldatu egiten da aza gorria
delako eta ura urdina delako.

Beste adibideetan formula-
zioetarako estrategia bidea fro-
gako substantziei kolore bat
ezarri eta koloreen konbinake-
taren emaitza zehaztea izan da
(limoi horiaren zukua eta aza
gorria = bioleta kolore fantasio-
soa, 6. adibidea), edota zuzen-
zuzenean konparatu egiten
dute, era oso orokorrean, mar-
goen nahasketa esperientzia
kimikoarekin (beltza eta zuria,
= grisa, 7. adibidea).

6. adibidea Mélodie
Azaren ura: “kamaleoi kimi-

koa”
Uste dut osagaiak kolore desber-

dinekoak direnez, uste dut horrek
aldarazten duela hori. Limoia
horia da, orduan gorria bilakatzen
da zergatik morea horiarekin
nahastuz gero gorria ateratzen da,
eta gauza bera da beste koloreekin.

7. adibidea Vanessa
Kamaleoi kimikoa
Zergatik aldatzen da aza

gorriaren uraren kolorea?
Nire iritziz beste koloreek lagun-

tzen dutelako nahasketa egiten, eta
margoketari dagokionean berdina
gertatzen da. Adibidez, beltza eta
zuria nahastuz gero grisa ateratzen
da, eta agian kimikan antzekoa
izango da.

8. adibidea Josefa
Zergatik aldatzen da aza

gorriaren kolorea?
Uste dut hori dela aza gorria

gorria delako, eta gero beste kolore
bateko produktu batekin nahasten
denean nobedade bat gertatzen da.
Nik margoa beste kolore batekin
nahastuko banu bezala. Orduan
aza gorriarekin berdina da.

C) Hirugarren kategorian,
lau ikaslek azalpenean erabili
duten hipotesi nagusia (9.
adibidea) irakiten ari den
urak duen disolbatzeko inda-
rra da. Indar horrek, ikasleek
erabili dituzten hitzetan esa-
teko, “inspiratu”, “pixkana-
ka-pixkanaka jabetu”, “hon-
doratu” edo “zurrupatu” egi-
ten baitu aza gorriaren kolo-
rea edota koloreak. Ikasle
horietako batek irakiten ari
den uraren indar disolbatzai-
leaz eta beste kolore bat ema-
ten duen  limoiaren zuku azi-
doaz hitz egiten du (10. adi-
bidea). Azalpenari ekiteko
hirugarren kategoria horre-
tan, diskurtsoa errealitatera
etortzen da arau orokor bat
indartuko duten ekintza
egoki batzuekin konbinatuz.
Aukeratutako behaketa enpi-
riko guztiak arau horrek
bideratuak izan dira.

9. Adibidea Stephanie
Aza gorria
Nik uste dut normala dela aza

gorriak bere kolorea uztea iraki-
ten ari den urak azari kolorea
inspiratzen diolako, eta azak
kolore iluna du.

10. adibidea Sibyle
Kamaleoi kimikoa
Beste produktu kimiko bat

nahasten bazaio aza gorriari, zer
gertatuko da?

Azala kolorez aldatzen zaio,
berde iluna, horia eta abar.

Zergatik aldatzen du kolorea
aza gorriak?

Nik uste dut ur beroak bultza-
tzen duela aza gorria urtzera eta
kolore urdin iluna ematera.
Limoiaren zukua garratza delako
eta beste kolore bat ematen du.

D) Laugarren kategorian azal-
penari ekiterakoan substantzien
ezaugarri kimikoak zuzenean
aipatzen dira. Ondorengoak tal-
deko testu landuenak dira eta
eraldaketaren zergatia aipatzen
dute, bai esperimentatutako
substantzien azido maila aipatuz
(11. adibidea), edo, bai erabilita-
ko substantzien osagaiak aipatuz.
Hori azalpen baten zirriborro-
saiakera bat da eta osagaiak eta
erabilitako materien ezaugarriak
agertzen dira aldaketa kimikoen
arrazoi bezala. Ikasleetariko bik
ozpina eta limoi zukua materia
azidotzat aitortzen badituzte ere,
euren ezagupen mailak ez die,
oraindik bederen, ikasketa baten
aurretik, substantzia azidoak eta
basekoak bereizten uzten.
Melissak, esaterako, dio lixibak
limoi zukuak baino azidotasun
gutxiago daukala. Azido kon-
tzeptua substantziaren gustuare-
kin lotu du, seguraski.
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11. adibidea Melissa
Nik uste dut limoiaren barruan

dagoen azidoak eragiten duela
kolore gorri bat. Uste dut gero eta
azido gutxiago egon gero eta argia-
goa da kolorea adibidez limoiaren
barruan azido asko dagoenez ba
kolorea argiagoa da, lixiban ez
dago limoietan dagoen adina azi-
dorik eta horrek ematen dio kolore
argiagoa; berdea, horia. Hor nire
iritzia.

Testuaren zatikako planifika-
zioa edo antolaketa azalpenaren
pauso batera murrizten da, jene-
ralean paragrafo bakar batekin
edo birekin, testuari sarrera
emango dion arazotze fasetik
igaro gabe. Badirudi ikasleak
ekintzaren hartzaileaz ahaztu
egin direla, bi ikaslek soilik
aipatzen dute hori esplizitoki
baina beti ere egin behar den
zer edo zer gogora ekartzeko
(“eta gero espatularekin nahastu
behar da, gero Pasteur hodiekin
eta zuk bustitzen dituzu azaren
uran...” 2. adibidearen zatia).
Aldiz, adierazpena egiteko
lehen pertsona aukeratzen dute
esplizitoki 21etik 17 testutan
(“nik uste dut”, “uste dut”, “ez
nago ziur” “nire iritziz”), baina
beti iritzi baten tankera emanez
euren azalpenari, “euren” azal-
pena inprobisatzen ari baitira
kimikan inoiz horrelako ikaske-
tarik jaso gabe. Ikaslea da bere
iritzia ematen ari dena, eta ez
ondo frogatuta dauden premisaz
gertakari bat ulertarazten ari
den zientziaren “ahotsa”.
Moduzko adierazleak ere sarri-
tan erabiltzen dituzte (“hori da
agian”)  modulazio baten zen-
tzua hartzen dutelarik, euren
ikuspegiarena eta euren jarrera-
rena, ez baitira ezagupenez bete-
riko adituak.

Azalpenaren egitura oso sin-
plea da. Jeneralean, kausa oro-
kor bat aipatzen da horri dago-
kion adibideak aukeratuz, kon-
paratuz, asmatuz edo sartuz
(ikusi Mélodieren eta Vanesaren
6. eta 7. adibideak), edota arau
orokor  moduko bat azalduz eta
hura ilustratzeko adibideak
emanaz (ikus Melissaren adibi-
dea, 11.a). Ez dugu aurkitu
prozedura induktiboa erabili
duenik, hots, aurrenik kasu
bereziak eta esperientziaren bal-
dintzak aipatu, eta gero arau
bat ondorioztatu duenik. 

2. Amaierako ekoizpe-
nen azterketa

Ikaskuntzaren ondoren ekoiz-
tutako testuen batez besteko
luzera 261 hitzekoa izan da
(150 eta 400 mugak izan dire-
larik). Ikasle guztiek luzatu
zituzten euren testuak, hasiera-
ko ekoizpena halako sei aldiz
luzeagoak, batez beste. Testuen
neurriarena da ikusteko modu-
ko lehen aldaketa nabarmene-
na; ikusiko denez ikaskuntzari
esker lortu da arlo guztietako
hobekuntza, hots, adimen erai-
kuntzan nabari da aldaketa,
gogoeta jarrera ere ezberdina
izan da, eta hasierako lehen
testu hura formulazio ulerga-
rriagoa eta esplizitoagoa duen
beste testu batean bihurtu da.

Testu guztiek daramate izen-
buru nagusia eta, gainera, tes-
tuaren zati garrantzitsuenak
aurkezteko gutxieneko hiru
azpititulu jartzen dizkiote (adi-
bidez: Melissaren izenburu oro-
korra: “Aza gorria”; azpititu-
luak: “Nik egin dudana”, “Nire
azalpena”, “Aholkuak”; edota
Vanessaren izenburu nagusia
“Kamaleoi kimikoa”, azpititu-

luak: “Hona nola egin zen espe-
rientzia”, “pH-aren adieraz-
lea/pigmentua”, “Eraldaketa
kimikoa”, “Zertarako balio
dezakeen esperientzia honek”).
Testu guztiak hainbat paragra-
fotan banaturik azaltzen dira (3
-9 paragrafo testuko) eta oro
har, azpitituluek adierazten
duten zatiei dagozkienak dira.

Arazotzearen, azalpena-
ren eta amaierako faseen
konparaketa

Amaierako ekoizpenen anto-
laketa orokorrean ikusi den
aldaketarik nagusienak testua-
ren hiru faseekin du zerikusia.

Ikasle guztiek hasi dituzte
testuak arazotze fasearekin.
Faseak hiru osagai ditu (ikus
12. eta 13.ak eta dagokien
hasierako testuak 2. eta 11. adi-
bidetan): a) gertatutakoaren
deskribapena egiten  da eta
burutu diren ekintzak ematen
dira hurrenez hurren, b) egiaz-
tapen baten aurkezpena egiten
da, eta c) egiaztatutako gertaka-
ri horri erreferentzia egiten
dion galdera baten formulazioa
egiten da.

12. adibidea Vito
Aza gorria
Nik egin dudana:
Esperientzia hau egiteko nik

ebaki ditudan aza gorri baten lau
hosto jarri ditut, gero irakiten ari
zen 300 ml ur distilatutan jarri
ditut. 15 minututan mantendu dut
ura irakiten  bioleta kolorekoa
bilaka zedin, gero aza gorriaren
ura zegoen ontzia su paretik erreti-
ratu dut eta hozten utzi ditut. Bost
saiodi  prestatu ditut eta 3 cm subs-
tantzia ezberdin jarri ditut bakoi-
tzean, bai limoi zukua, ozpina,
ura.  Lixiba eta sodio bikarbonato-
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rekin ur pitin bat jarri dut saio-
dian substantzia disolbagarri,
likidoa uzteko. Berehala aza
gorriaren ur pitin bat jarri dut
saiodietan, gero pitin bat nahastu
ditut eta begiratu egin dut ea zer
gertatzen zen.

Konturatu naizenaz:
Aza gorriaren ura bioleta da,

ozpinarekin edo limoiarekin nahas-
tuta gorri bihurtzen da; sodio
bikarbonatoaren eta lixibaren
aurrean zukuaren kolorea urdina
da; aldiz, urak ez du substantzia-
ren kolorea aldatu.

Zergatik aldatzen dira koloreak
margoak bezala?

Vitok ez zion  bere hasierako
ekoizpenari sarrerarik jarri eta
ikusi zuen gertakari kimikoa
orokorrean deskribatu baino ez
zuen egin. Amaierako ekoizpe-
nean, berriz, zehatz-mehatz
deskribatzen du esperientziaren
plana. Aipatzen dituen ekintze-
kin nahiko informazio izango
luke esperientzia  hori egin
nahiko lukeen edonork (proto-
kolozko zirriborroa). Are ga-
rrantzizkoagoa da ekintza ho-
riek kolore aldaketaren egiazta-
pena ulertzeko behar den aurre-
plana osatzearena, horretarako
azpititulu honekin aurkezturik
”Ni konturatu naizenaz”.
Kolore aldaketaz ohartu da eta
esplizitoki azaltzen ditu testuan
esperientzia burutzeko eman
diren baldintzen ondorio balira
bezala. Egiaztapena barne duen
protokoloa berreskuratzeak
hipotesi faltsuak baztertzea
ahalbidetzen du, eta azalpen
zientifiko batera eraman gaitza-
keen hari lotzailearen lana egi-
ten du. Vitoren arazotze fasea
ezagupenezko galdera batekin
bukatzen da: “Zergatik alda-
tzen dira koloreak margoetan

bezala?”. Gure iritziz galdera
interesgarria da, nahiz formula-
zioa traketsa izan, arazo bihur-
tzen duelako hasierako ekoizpe-
netan agertzen zen azalpen
nagusia, koloreen nahasketa
iruditzen baizitzaien arrazoi
nagusia. Vito, bere ikaskideen
eredua jarraituz, hasierakoa
baino diskurtso ulergarriagoa
osatzen saiatzen da. Horrela
bada, koloreen nahasketa arra-
zoitzat hartzen zuen azalpena
gertakariaren  kontzepzio inozo
samarra edo zaharkitua irudi-
tzen zaio orain. Hori ondorioz-
tatzen da era negatiboan egina
dagoen galderatik.

13. adibidea Melissa
Aza gorria
Egin dudana
Lau edo sei aza gorri hosto ebaki

ditut eta segidan 300 ml ur iraki-
ten ari zen ontzira bota ditut. 15
minututan irakiten utzi ditut eta
gero espatula (goilara) batez
lagundurik nahastu egin ditut.
Hozten utzi eta Pasteur saiodi
batez lagundurik (tanta-kontagai-
lua) bota dut aza gorriaren uretik
tanta bat ondorengo substantzitan:
sodio bikarbonatoan, ardo zuriaren
ozpinetan, limoi zukuan, eta lixi-
batan. Berehala konturatu naiz
substantzia horiek kolorez aldatzen
zirela.

Zergatik zuri-zuriak diren subs-
tantziak aldatzen dira kolore
ezberdinetan?

Melissaren testua arazotze
fasean dauden gelako ikasle
gehienek ekoizten dituten tes-
tuen lagin bat izan daiteke.
Azpimarratzekoa da ikasle
askok lehen pertsonara eta
lehen aldira jotzen dutela ekin-
tza deskribatzeko eta emaitzak
aurkezteko; hirugarren pertso-

na, ordea, azalpen fasean azal-
tzen da. Esperientziaren garape-
na azaltzeko egin dituzten esal-
diek eta lehenaldi burutuaren
erabilerak adierazten dute egi-
learen inplikazioa esperientzia-
ren fase eraginkor horretan, eta
baita nola ordezkatzen duten
kontakizuna hartzaile ezezagun
baten erreferentziagatik. Os-
tera, azalpenezko testuan hiru-
garren pertsona eta orainaldia,
denboraz kanpoko balioarekin,
azaltzen dira. Azalpenaren
unean diskurtsoa teorikoa bihur-
tzen da, ondo lotuta egon arren,
adierazpenaren espazio-denbo-
ratik urrundu egiten da: orai-
naldiak hartzen du denbora
kanpoko balioa, ekintza eta
arauen iraunkortasunaren, beti-
kotasunaren eta unibertsaltasu-
naren balioak itzuliz. Ikasle
horrek ondo bereizten ditu bere
ahotsa eta zientziaren ahotsa tes-
tuaren bi zatiak konparatuz.
Ohartzen gara Melissak, bere
galderan, ez duela menderatzen
gardentasunaren hitza.

Ikaskuntzaren ondoren ikasle
guztiek ondo kokatutako azal-
penezko fasea agertzen dute.
Zati horrek ezaugarri komunak
ditu, agian ondorengo ezauga-
rriekin: lehenbizi ikasleek
baieztapen bat ekoizten dute
aza gorriaren ura pH-aren adie-
razle bat bezala aurkeztuz eta
hori aza gorriak duen pigmentu
bati esker dela zehaztuz.
Jarraian, pH-aren adierazle
horren propietateak zerrenda-
tzen dituzte, eta sarritan gaine-
ra balizko kasu batzuen zerren-
da emanez (azidoak, baseak eta
ur distilatua bezain neutroa
diren substantziak aipatuz).
Gero jarraitzen dute ikusitako
aldaketen berri arau orokor
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baten bidez emanez: “eraldake-
ta kimikoa”, batzuetan atomoa-
ren eta molekularen definizioak
barne direlarik. Azkenik, azido
eta baseak erabiliz pigmentua-
ren (edo “pH-aren adierazle”aren)
molekularen barnean gertatzen
diren eraldaketak aipatzen
dituzte. Formulazioetan ikus-
ten diren aldaketak oinarrizko
eskemari jarraituz egiten diren
aldaketa txikiak besterik ez
dira, eta testu gehienetan ager-
tzen dira (14, 15, eta 16. adibi-
deetan), nahiz ikasleen arabera-
ko azalpen maila ezberdinetan.

14. adibidea Vito
Aurkitu dudan azalpena
Azalpena ondorengoa da
Aza gorriaren urak badu pig-

mentu bat pH-aren  adierazle bat
bezala funtzionatzen diona. Bai,
pH-aren adierazleak kolorearen
aldaketa bat adierazten du eta
horrek ahalbidetzen du beste subs-
tantzia hori azidoa ala basea den
jakitea. Beraz, eraldaketa kimiko
batek eragiten duen kolore aldaketa
da; molekulen arloan , atomo mul-
tzo bat dira molekulak molekula
azidoek H+ jaregiten dituzte eta
baseak OH.

Ikusten denez Vitok ere
aztertutako testu gehienetan
azaltzen den eskema bera jarrai-
tzen du. Aurkitzen ditu hala ere
espresiozko zailtasun batzuk,
zuzenean ikusi ezin diren nozio
abstraktuak, baina ekidin ezi-
nezkoak (gelan irakatsitako
baieztapenak dira, baina ikasle-
ek frogatu ez dituenak) erabil-
tzeko garaian. Azalpenaren
garapenari buruz, badirudi
Vitok jakin duela koloreen
aldaketa molekulen barne egi-
turetan gertatuko bilakaeraren
ondorioa dela, baina haren arti-

kulazio desberdinak ez ditu
behar bezala finkaturik.
Formulazioaren arloan testuak
baditu irakurleak berreraiki
beharko dituen esaldi ez grama-
tikalak. Puntuazio ezak erabat
garatu gabe dauden azalpen
pausoak esaldiak metatuen
forma harrarazten die.

15. adibidea Tony
pH-aren adierazlea:
Azalpena ondorengoa da. Aza

gorriaren urek kolore gorria, morea
edo urdina ematen dion pigmentua
du, segun eta zein substantziarekin
nahasten den horregatik bada pH-
aren adierazlea da eta segun eta
substantzia azido baten ala base
baten aurrean egon kolorez alda-
tzen da.

Eraldaketa kimikoa:
Materia horien molekulak1 beste

molekula batzuekin kontaktuan
jartzen direnean aldatu egiten
dira. Base batek aza gorriaren
molekulak aldatzeko moduak ato-
moak ditu. Azidoak baditu atomo-
ak2 libratzeko gai den elementua
eta aza gorriaren zukuaren mole-
kulak aldarazi ditzake.

1 Molekula bat da atomo batzuk
elkarrekin jarrita.

2 Atomoa zatitu ezin daitekeen
materiarik txikiena da.

Tonyk bi zatitan egituratzen
du azalpenezko fasea. Lehe-
nengoak pH-aren adierazlearen
aurkezpenarekin du zerikusia
eta bigarrenak eraldaketa kimi-
koarekin. Nahiz Vitoren testua
baino esplizitoagoa izan, aza
gorriak duen pigmentuaren
kolore adierazpen ezberdinen
eta  hainbat substantzien aurre-
an koloreak jasaten dituen alda-
keten artean badu azalpena ahul
samarra eginarazten dion
nahasketa bat. Beraz, Tonyk

dioen bezala, pigmentua da aza
gorriaren kolorearen arrazoia,
baina ematen duen informazio-
aren progresioan arrazoiaren eta
ondorioaren arteko nahasketa
bat gertatzen zaio (pH-aren
adierazlea baldin bada, ez da
pigmentu gorria, morea edo
urdina delako, baizik eta beste
substantzia azido edo baseekin
nahastuz gero kolorea aldatu
egiten zaiolako). Bestalde, biga-
rren zatiaren aberastasuna in-
formazioa artikulatzeko duen
era logikoan eta molekularen
eta atomoaren definizioak oha-
rren formatuan aurkeztean
datza, hori dena aldatu diren
molekulen egitura azaldu gabe.

16. adibidea Bojana
Nik aurkitu dudan azalpena
Aza gorriaren ura berezko pig-

mentua duen pHaren adierazle bat
da eta horrek ahalbidetzen dio beste
substantziaren bat azido ala basea
den jakitea. Urak “An-
thocyanines” izeneko landare pig-
mentu bat darama kolore gorri,
more edo urdina ematen diona segun
eta zein substantziarekin nahasten
den. Azidoak gorria, arrosa eta
bestelako kolore argiak aldarazten
ditu. Azidoak 1 eta 7 bitarteko
ph-k ditu. Adibide baterako
limoiak 2-3 bitarteko Pha du.
Baina urarekin nahasten baldin
bada ez zaio kolorea aldatzen,
beraz ura Ph neutrokoa da.
Molekulak atomoen elkarketak
dira. Atomoa zatitu ezin litekeen
zerbait da. Hona azalpen kimiko
bat atomoa elementu kimiko baten
zatirik txikiena dela baieztatzen
duena. Aza gorriaren ura lixiba
bezalako substantzia batekin
nahasten denean, kolorez aldatzen
da, eraldaketa kimikoa deitzen
dena, hau da lehengaien bilakaera.
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Esperientzian substantzia azido
baten molekulak H+ zabaltzen
ditu eta horrek aldatzen du aza
gorriaren molekula eta baseak HO-
zabaltzen du.

Bojanak aza gorriaren ura
pH-aren adierazle dela azaltzeaz
gain, bere propietate orokorrak
ematen ditu hasiera-hasieratik,
eta baita kolorea ematen dion
pigmentuaren ezaugarriak ere.
Adierazlearekin nahasten diren
substantzia ezberdinak aurkez-
ten dituenean pHaren neurria
ematen du informazio osagarri
gisa, limoiaren eta uraren adibi-
de zehatzekin. Molekulen eta
atomoen definizio orokorrak
premisa legez aurkezten ditu
azalpen kimikoari ekin baino
lehen. Eraldaketa kimikoaren
kontzeptua adibide batekin
hasten da (pHaren adierazlearen
eta substantzia basiko baten
arteko kontaktuan duen eragi-
na) geroago  baieztapen orokor
batekin birformulazioa egiteko
(“eraldaketa kimikoa deitzen
dena, hau da, lehengaien bila-
kaera”). Azido edo base batekin
nahasterakoan aza gorriaren
urak duen egituraren moleku-
len aldaketa aurkeztuz buka-
tzen du azalpena.

Azalpenaren alorrari dagokio-
nez, hasierako eta amaierako
ekoizpenen arteko aldaketak
hauexek dira:

1. Hasierako ekoizpenetan
ikasleak euren ezagupenez eta
errepresentazioez baliatzen zi-
ren iritzia osatzeko. Amaierako
ekoizpenetan berriz, irakatsita-
ko ezagupenak biltzen saiatzen
dira, bakoitzak bere erara, azal-
pena moldatzeko klasean iraku-
rrita eta ulertuta dituen errefe-

rentzia testu zientifikoen ere-
duak jarraituz.

2. Hasierako ekoizpenetan,
ikasleek ez dituzte objektuen
sailkapen motak menderatzen
(adibidez, margoekin egiten
dituzten loturak, edota limoiari
ezartzen dioten kolore horia edo
urari ezarritako kolore urdina);
logika beraiek aukeratutako
ikuspegiaren zerbitzura dago,
baina adimen eraikuntza erabat
osagabea da, diziplinan eta era-
giketa hipotetiko-dedukziozko-
etan ez dira oso zorrotzak.
Behin arau bat, jeneralean espe-
kulatiboa, aukeratua denean,
hura baieztatuko duen ekintza
ad hoc bat bilatzen dute.
Amaierako ekoizpenetan, azal-
penaren marko nagusia gelan
transmititutako jakintzan oina-
rritzen da, baina garatu ikasleen
estrategia pertsonalen arabera
garatzen da asertzio orokorrak
eta esperientziatik jasotako
praktika enpirikoak konbina-
tuz, baina beti ere substantziak
dituzten ezaugarrien araberako
klase sailkapenak egiteko joera-
rekin. Hautatzen dituzten ilus-
trazio enpirikoak ondo bidera-
tuak daude eta beti kokatzen
dira argudio teoriko sendoago
baten marko esplizitu edo
inplizituan. Adimen eraikuntza
testu askotan osatu gabea gera-
tu arren antzeman daiteke aser-
tzioak baliodunak egiteko pro-
zesuan daudeneko zerbaiten
joera, lehenengoz, klase bateko
objektuen kanpo ezaugarriez
baliaturik, kimikaren barne kau-
salitate berezira iristeko gero.

3. Formulazioa dela eta,
amaierako ekoizpenetan mar-
txan jarritako baliabideak argu-

diozko jarreratik urruntzen dira
argi eta garbi, deigarri pertso-
nalen eza horren adierazle.
Bestalde, aldaketa garrantzitsu
bat nabaritzen da erabili dituz-
ten hizkuntza lanabesetan,
hots, azalpenezko parafrasien
edota hitz teknikoen birformu-
lazioen erabileretan, kimikako
hiztegi zientifiko bereziaren
erabilpenean, logika-argudioz-
ko testu antolatzaileen eta ele-
mentu anaforikoen erabileran.
Orain aztertuko ditugu horiek
sakonean.

4. Amaierako testuen
gehiengoak erabilitako nozioen
definizioak eransten dituzte (
pH-aren adierazlea, molekula,
atomoa...) hasierako testuetan
azaltzen ez zirenak.

5. Amaierako testuetan gaia-
ren progresioa dela eta hobe-
kuntza antzematen da (aurreko
esaldiaren errema hurrengo
esaldiaren tematzat hartua iza-
ten da orokorrean, eta horrek
artikulazio hobea ziurtatzen du.

Testu guztiek barneratzen
dute amaierako fasea aholku bat
emanez edota esperientziaren
osotasunaren inguruan iruzki-
nen bat eginez. Hirugarren fase
honetan testuaren hiru zati
nagusien artean badagoela har-
tzailea aintzat hartzeko joera
desberdina antzematen da.
Arazotzearen fasean bezalaxe,
amaierako esaldiak baditu dei-
garri pertsonalak, azalpenezko
fase guztietan hirugarren per-
tsona azaltzen den bitartean.
Beraz, testu zientifikoen ere-
duekiko hurbilpena egiten
dute. Amaierako fasearen eta
deigarri pertsonalak erabiltzea-
ren berrikuntza hartzailea espli-
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zitoki inplikatzean datza, hauxe
izanik ikasleari proposatu
zitzaion lehen lanaren helburua.
(17. eta 18. adibideak)

17. adibidea Elia
Aholkua
Aholkatzen dizut esperientzia

hau zure gurasoekin egitea erretzea
ekiditeko eta ez baduzu aza gorria
arrosen hostoekin egin dezakezu.

18. adibidea Stephanie
Nik ematen dizuedan iritzia
Esperientzia hori oso erraz egin

daiteke baina nik heldu batekin
egitea aholkatzen dizuet ez zaitezen
ur irakinarekin erre.

Lexikoa
Amaierako ekoizpenetan

kimikako lexiko berezi ugari
agertzen da, horren lekuko ia
testu denetan dagoen arlo lexi-
kala eta semantikoa, esperien-
tzia burutzeko erabili den
materiala dela (saiodiak,
Pasteur hodiak, ontzia, espatu-
la), aztertu dituzten substan-
tzien kategoria dela (azidoa,
basekoa eta neutroa), nozio
kimikoen ingurukoak (atomoa,
molekula, partikula, pHa, solu-
zioa, H+, OH-, pigmentua...),
baina batik bat ekintza aditzak,
ez esperientziaren garapenaren
ingurukoak, baizik eta gertatu
diren eraldaketaren ingurukoak
(irakiten mantendu, hozten
utzi, batetik bestera pasatu,
aldatu, zabaldu...), baita defini-
zioetan eta baieztapen orokorre-
tan erabilitako aditzak (eduki,
osatu...).

Baliabide anaforikoak
Baliabide nominalei buruz

hasierako eta amaierako testuen
artean izenorde pertsonal, era-

kusle eta posesibo gutxiago era-
biltzen dituztela ikusten da,
eta, aldiz, izenorde erlatibo
gehiago ekoiztutako esaldien
konplexutasunaren arabera.
Batik bat errepikapen eta
nominalizazio gehiago, eta
ordezko lexikalen erabilera
zehatzagoa ageri da. Testuak
luzeagoak dira, baliabideen era-
bilera konplexuagoa da eta
oraindik ez dituzte erabat men-
peratzen azaltzen diren forma
berriak. Aipatzekoa da, lexikoa-
rekin gertatzen denaren kontra-
koa, ez dela baliabide anafori-
koei buruzko lanik egin.

Argudiozko eta logikako
antolatzaileak

Hasierako ekoizpenetan sa-
rrien azaltzen ziren juntagai-
luak emendiozko “eta”,  kausaz-
ko “-lako”, “orduan”, “horrega-
tik” ondoriozko lokailuak,
“baina” argudiozko juntagailu
aurkaritzakoa eta konparazioz-
koak ziren.

Amaierako ekoizpenetan al-
diz antolatzaile ugariago azal-
tzen dira, batik bat kausazko
eta ondoriozkoak (“-lako”,
“ondorioz”, “amaitzeko”). Gaia-
ren garapen ona ikusten da azal-
penezko fasean, batzuetan beha-
rrezkoa ez izan arren (ikus goian
aipatutako adibideak).

Ordena kronologikoa adie-
razten duten lokailuak (“gero”,
“segidan”, “amaitzeko”) oso
maiz ageri dira esperientziaren
garapenaren protokoloa aurkez-
terakoan. “Ba”, “-nean”, “eta
orduan” asko azaltzen dira
(“Hori nahasten bazaio substan-
tzia azido bati, gorri bilakatuko
da”, “base edo azido bat pig-
mentuarekin nahasten baldin
bada H+ zabalduko da).

Bestalde, aurkaritzako loturak
“aldiz”, “ordea” sistematikoki
erabiltzen dira substantzia
ezberdinen arteko nahasketaren
eragina egiaztatzeko “aldiz,
urarekin nahastuz gero pH-aren
adierazlea ez da aldatzen”.
Nobedade azpimarragarria da
birformulazioak sartzeko lokai-
luak (“hots”, “hau da”) eta adi-
bidekoak (“adibidez”) erabil-
tzea. Testu batzuetan  zatikako
sintesia agertzen da “laburrean”
bezalako antolatzaileekin, “la-
burtuz” (“Laburrean pH-aren
adierazleak substantzia bat azi-
doa ala basea den jakitea ahalbi-
detzen du). Azkenik esaldi
meta-diskurtsozkoak ugaritzen
doaz  (“hona nire azalpena”,
“aurkitu dudan azalpena”).
Testu antolatzaileen erabilera
zehatzak paragrafoen osaketa
hobea eta testu osoaren antola-
keta hobea dakartza.

Aipatzekoa da amaierako
ekoizpenetan antolatzaile ez
aditzezkoak erabiltzen dituztela
orriaren oineko azalpenak,
marratxoak zerrendak aurkezte-
rakoan.

3. Ondorioa
Kimikaren hastapeneko se-

kuentzia didaktiko baten ikas-
kuntzak, “Aza gorriaren ura –
kamaleoi kimikoa” deritzon
esperientzia ludikoaren bidez,
atomo, molekula eta eraldaketa
kimikoaren berriak sartzeak,
hala nola azalpenezko testuaren
lan espezifikoa egiteak ondorio-
ok erakutsi ditu:

1. Testuetan zehar ikusten da
ikasleek eraldaketa kimikoaren
kontzepzio magikoa gainditu
egin dutela, ikusi duten gerta-
kari bati buruzko azalpenezko
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testu bat ekoiztea eskatu zaie-
nean. Begien aurrean, esperien-
tzia burutuz, kimikari bat ego-
teak gai horren eta lanbide
horren inguruko interesa piztu
die ikasleei, testu batzuetako
galderetan antzematen den
bezala. Ezagupen horien ezau-
garriak opakuak eta abstrak-
tuak izan arren, badirudi ikasle-
ak konturatu direla mota horre-
tako esperientziak behar duen
zorroztasun zientifikoaz, balioa
eta erabilgarritasunaz (eragiketa
eta berrekoizpena  sistematiko-
ki aipatzen dira amaierako tes-
tuetan). Atomo eta molekula-
ren lehen ezagupena ulertua
izan dela dirudi. Halaber, ikas-
leek badute aldaketa kimiko
baten lehenbiziko errepresenta-
zio bat, baina irakasleak sakon-
ki bultzatu behar izan die hain-
bat eta hainbat esku-hartzetan.
Aldiz, barne aldaketen ezauga-
rriei dagokienean, ikasleak ira-
kurri edo ulertu dutena errepi-
katzen dute baina horrek ez du
ulermen on bat bermatzen.

2. Komunikazioaren ikuspe-
gitik, amaierako ekoizpenetan
hartzailearekiko moldaketaren
baten ikerketa azaltzen dute,
adierazle askok esaten duten
moduan: esperientziaren kon-
testualizazio esplizitoak, erabi-
litako nozioen definizioak, ter-
mino konplexuen birformula-
zioak, hartzailearen inplikazio-
ak, testuaren zatiak aipatzen
dituzten izenburuak eta gai
garapen hobeak. Idazlearen sta-
tusa  aldatu egin da, orain beste
ikaskideekiko aditua bihurtu
da: ikaslea esperientziaren egile
bezala azaltzen da, eraldaketa

hura esperientzia zientifiko
praktiko pitin batekin behatu
duen legez, baina badaki behar
denean testutik at geratzen
diziplina zientifikoen izenean
ari denean eta horrela transmiti-
tutako ezagupenekiko urrunta-
sun bat, diskurtso zientifikoaren
ezaugarria berau, adierazten du.

3. Hiru zatiko planifikazio
konbentzionala azaltzen da
amaierako testu guztietan.
Bertan arazotze fase konplexua
agertzen da sistematikoki, espe-
rientziari buruzko ezagupenez-
ko galderak agertzen baitira;
baita arazotze horren inguruan
zuzenduriko azalpenezko fasea,
eta amaierako fasea, azkenean.
Ikasleak azalpenezko testuaren
antolaketa orokor honetaz jabe-
tu dira. Testuaren hiru faseen
artikulazioa azalpen koherente-
agoa bilakatzen da orain.
Testuaren planifikaziorako hau-
tatu duten eskema orokorraren
konbentzionaltasuna ez da hiz-
kuntzaren mailan berdin gara-
tu, kohesio mailan haustura
batzuk ikus baitaitezke.

4. Azalpenezko fasea erabat
aldatzen da bi ekoizpenen arte-
an. Hori ez da jada iritzi edo
uste bat, gelan aztertutako eza-
gupen zientifikoak zorrotz
adieraztea bilatzen baita.
Hortaz, azalpena beste era
honetan eratzen da: baieztapen
eta definizio orokorren aurkez-
penak batetik, substantzien
kategoria (azidoa, basea, neu-
troa) ezberdinen kanpo aldake-
ten arrazoia ulertzeko premisa
dira, eta, bestetik, behin mole-
kularen eta eraldaketa kimikoa-

ren kontzeptuak ezaguturik,
eraldaketa kimiko horien barne
eta egiturazko eraldaketa uler-
tzeko premisa dira. Guk ezin
dugu ikasleen ulermen maila
ziurtatu, baina argi dago hasie-
rako ekoizpenetakoa baino
askoz ere ulergarriago bihurtu
dela azalpenezko diskurtsoa, eta
zalantzarik gabe irakatsitako
edukiak. Azalpenaren logika
orokorretik partikularrera doa,
azkenik arau orokorra ondorioz-
tatzeko: azido eta base guztiek
eragiten dute pH-aren adieraz-
lea gorrira eta berdera aldatzea.

5. Nabarmen aldatu den tes-
tuaren arloetariko bat diskurtso
zientifikoak berezko duen para-
frasiaren mekanismoa da.
Ikasleek euren ikaskideei ikusi-
takoa adierazteko jakindurizko
terminologia erabiltzen dute.
Sarritan kontzeptu berriak defi-
nituak izaten dira, jakintsuen
hitzak hizkuntza arruntago
baterako birformulatuak izaten
dira, adibideak hasierako ekoiz-
penetan baino zorrotzagoak
dira, edo oharra daramate orria-
ren oinean. Lexiko berri batez
jabetu dira, baina azalpenezko
egonezina  sentitzen da hartzai-
leren batentzat ezezaguna dela
irudituz gero.

Diziplinarteko kolaborazioak
ikerketa hau asko aberastu du,
batik bat azalpen testuaren ira-
kaskuntzan. Azalpenezko tes-
tuaren espresioa eta ikaskuntza
funtsezkoa baldin bada ikasleen
idazketa maila hobetzeko, ezi-
nezkoa litzateke hori egitea
azalpenean ezagupen desbernak
metatuko ez balira, beti ere
ikasleen mailatara egokiturik.
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Laburpena: nola irakasten
dugu? Zer ikasten dute
ikasleek? Nola irakatsi?
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Bi galdera horien
inguruan egin
dugun azterke-

ta eta hausnarketa
hartu ditugu ardatz
gure artikulua antola-
tzeko. Hasteko, ira-
kasteko ikuspegiak
alderatuko ditugu;
ondoren, bi testu
mota lantzeko erabili-
tako sekuentzia
didaktikoa azalduko
dugu; eta bukatzeko,
ikasleen ezagutzaren
eraldaketaz hausnar-
keta egingo dugu.
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ikastolako irakaslea
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Aretxabaletako Kurtzebarri
eskolako irakaslea
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1. Laburpena lantzeko
ikuspegiak

Laburpena lantzeko bi ikus-
pegi bereiz daitezke: laburpena
ariketa deskontestualizatu
bezala lantzen duena eta labur-
pena testuinguru komunikati-
boan kokatzen duena. Lehenak,
ohiko ikuspegia deituko diogu-
nak,  laburpena ikasleen uler-
mena neurtzeko tresna gisa era-
biltzen du edota helburu fun-
tzionalik gabeko trebetasun
gisa. Ondorioz, ez ditu kontuan
edukitzen laburpenaren para-
metro komunikatiboak: zerta-
rako idatziko den, norentzat,
zeri buruz… Bigarren ikuspe-
giak, diskurtso teorietan oina-
rritutakoak, ostera, abiapuntu-
tzat hartzen ditu parametro
horiek, ez baita gauza bera libu-
ru baten irakurleei erakartzeko
laburtzea edo informazioaren
bilketa errazteko, informazioa
elkartrukatzeko edota norbera-
ren oroimena ziurtatzeko labur-
tzea.

Zer da testu bat laburtzea?
Ikuspegiaren arabera, galderari
hainbat erantzun ematen zaiz-
kio. Ohiko ikuspegitik ondoko
erantzuna jasoko genuke: labur-
tzea testua aztertzea eta txikiago
egitea da. Diskurtso teoriatik,
berriz, ondoko erantzuna jasoko
genuke: laburtzea helburuen
arabera beste testu bat sortzea
da; irakurleen arreta erakartzeko
laburtzea, zerbait gogoratzeko
laburtzea, ikusitako pelikula
baten berri emateko laburtzea
edota gai nagusiak taula batean
jasotzeko laburtzea.

Laburtzen den testua eta
testu berriaren arteko loturei
dagokienez, ohiko ikuspegiak
dio hasierako testuaren atalek
eta informazioak  proportzio-

nalki agertu behar dutela labur-
penean. Diskurtso teoriatik
begiratuta, ostera, laburpenaren
helburuaren arabera garrantzi-
rik ez daukaten informazioak
desager daitezke.

Ohiko ikuspegiaren arabera
eraldaketa testu mailan gerta-
tzen da. Diskurtso teoriaren
ildotik, aldiz, eraldaketa komu-
nikazio parametroetan gerta-
tzen da. Ondoko koadroan jaso-
tzen da bi ikuspegiek eraldake-
taren inguruan garatutako ere-
dua (Bain D. 1990).

Ondoren azaltzen diren
sekuentziak garatzerakoan
ondoko pausoak izan ditugu
kontuan:

- Laburtuko den testuaren
egoera komunikatiboa eta baita
laburpenaren ondorioz sortuko
dena aztertu, garrantzitsua
baita egoera desberdinak direla
kontuan izatea.

- Haurrek laburtutako testua-
ren egoera komunikatiboa iru-
dika dezaten jarduerak planifi-
katu.

- Jarduera horien bidez ikas-
leek laburpenaren inguruan
dituzten ideiak eta ezagutzak

behatu eta gure esku-hartzea
egokitu.

2. Ikasleek beregana-
tu duten ikuspegia

Laburpenaren gainean  ikasle-
ek zituzten aurrezagupenak
jakiteko, ezer lantzen hasi
aurretik ikasleei laburtzea zer
den galdetu genien. Hona
hemen jasotako erantzunak:

- Testu batetik garrantzitsue-
na ateratzea.

- Testua laburragoa izatea.
- Testua txikiago egitea.

-Testu bateko informazioa
atera eta sailkatzea.

- Testu bateko informazio
garrantzitsuenak ateratzea

- Beste hitz batzuk trukatu
edo garrantzitsuena hartzea tes-
tua motzagoa egiteko.

- Testu bat kopiatu barik,
norbere hitzez idaztea.

- ...
Horrekin batera, bigarren

galdera bat proposatu genien:
Zer egiten duzu testu baten

laburpena egiteko?
Hona hemen erantzunak:
- Lehenengo irakurri, garrantzi-

tsuena azpimarratu eta laburtu.

LABURTUKO DEN TESTUA ETA TESTU
BERRIAREN ERREFERENTZIA

Ohiko ikuspegia              Diskurtso teoriak
Laburpena egiteko                 Laburpena egiteko 
erreferentea eta eredua            erreferentea eta eredua 
laburtzen ari den testua          ekoiztu nahi den testua
izaten da                               izango da
Hasierako
testua

Ekoiztu nahi
den testua

Hasierako
testua

Ekoiztu nahi
den testua

Erreferente berriak
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- Soberan dagoena kendu,
azpimarratu eta balio ez duena
arkatzez kendu.

- Informazio garrantzitsuena
hartu eta azpimarratu.

- Lehenengo testu osoa iraku-
rri, gero puntutik puntura azpi-
marratu eta azkenean laburtu.

- Irakurri, gero azpimarratu
eta ondoren zatika laburtzen
dut.

- Irakurri, puntuz puntu
ondo ulertu eta gero informazio
garrantzitsuena idatzi.

3. Laburpena lantzeko
sekuentzia didaktikoak 

Sekuentziak bi helbururekin
burutu ziren: informazioa
gogoratzeko laburtzea eta idaz-
le bati informazioa emateko
laburtzea. Ondoren azaltzen da
bi sekuentzien bilakaera.

Informazioa gogoratzeko
laburpena

Sekuentzia hau Kurtzebarri
eskolako 6. mailako ikasleekin
burutu zen, D eredukoak eta
murgiltze eredukoak nahastu-
rik zeuden ikastalde batean,
hain zuzen ere.

Jarraian sekuentzian jarraitu-
tako urratsak azalduko ditugu
hasieratik bukaerarainoko ibil-
bidea deskribatuz:

1- Aurrezagupenak kanpora-
tzen

Aurretestua proposatu baino
lehen laburpenari buruzko
aurrez aipatutako galderei eran-
tzutea eskatu zitzaien ikasleei:
zer da laburpena? zer egiten
duzu laburpena egiteko?

Era berean, esan zitzaien
euren erantzunen arabera,
ondoren testu bat laburtzea
eskatuko zitzaiela.

Galdera horien helburua zen

aurrez jakitea zer-nolako ideiak
zituzten laburpenaren inguruan
eta zein prozedura erabiltzen
zituzten laburpena egiterakoan. 

2- Aurrezagupenetan oina-
rritutako aurretestua

Galderei erantzun eta gero,
azalpenezko testu bat eman
zitzaien laburtzeko;
Andaluziari buruzkoa, hain
justu. Izan ere, lantzen ari ziren
proiektua Espainiako autono-
mia erkidegoekin erlazionatu-
takoa zen.

Laburpena egiteko, aurrez
erantzundakoa kontuan hartu
behar zutela esan zitzaien (ikus
1. testua).

3- Aurrezagupenak azter-
tzen

Ikasleen erantzun denak bildu
eta zerrenda bat osatu genuen
hurrengo saioan  komentatzeko.

4- Gatazka sortzen
Zerrendan bildutako erantzu-

nak irakurri eta komentatu
genituen:

Aurretestua proposatzerako-

an ez genuen egoera komunika-
tiboa finkatu; beraz, ikasleek ez
zekiten norentzat eta zertako
zen laburpena. Bigarren saioan
ea  zertarako eta norentzat egin
zuten laburpena galdetu genien
eta argi utzi zuten irakaslearen-
tzat egin zutela, hau da, gure
eskaerari erantzuteko, irakasle-
ok baloratzeko. Bistan da ikas-
leak, sarritan, irakasleon eskaki-
zunetara moldatzen direla nahiz
eta zereginaren helburua jakin
ez; edota helburu ebaluagarrie-
kin erlazionatzen dutela irakas-
learen eskaria. Ezen, laburpena
egitea eskatu genienean inork
ez zigun esplikaziorik eskatu:
zertarako zen, zein laburpen
mota egin behar zuten…

5- Ereduak aztertzen: zen-
bat helburu hainbat laburpen
mota

Egoera horretatik abiatuz eta
laburpenen helburu anitzak
kontuan izanik, hainbat labur-
pen mota aztertu genituen tal-
detan:

1. testua
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- Idazle batek irakurleei era-
kartzeko eta irakurketa erraz
baten bidez istorioaren gorabe-
herak azaltzeko egiten den
laburpena (kontrazaletan).

- Egunkarietan berriak era
laburrean kontatzeko egiten
direnak.

- Filmetako sinopsiak egiteko
egiten direnak.

- Testu liburuetan gai baten
inguruan egiten direnak…

6- Ekoiztu beharreko labur-
penaren helburua zehazten

Hausnarketa hori egin eta
gero, gure kasuan, eta bereziki
proiektuaren xedea kontuan
hartuz (autonomia bati buruzko
ahozko azalpena egitea), gure
laburpenaren helburua zein
izan zitekeen finkatu genuen:
informazioa memorian erraza-
go gordetzeko laburpena izan-
go zela erabaki genuen.
Horrela, lagungarria gertatuko
zitzaigun azalpena ematerako
orduan.

7- Behin-behineko kontrol
zerrenda definitzen

Sekuentziaren hasieran labur-
penaren gainean emandako
erantzunak  eta finkatutako
laburpenaren helburua kontuan
hartuta, denon artean laburpena
egiteko kontrol zerrenda presta-
tu genuen (behin-behinekoa).

8- Irakaslea eredu
Hirugarren saioan, irakasleak

azalpenezko testu baten labur-
pena egin zuen ikasleen aurre-
an, finkatutako helburua (infor-
mazioa memorian errazago gor-
detzea) eta kontrol zerrendan
iradokitakoa aintzak harturik.

- Hasiera-hasieratik irakasle-
ak ozenki hitz egiten zuen ikas-
leek hartu beharreko hainbat
erabakietan zentratuz (azpi-
gaiak, horien ordena, atal

bakoitzaren informazio garran-
tzitsuena, zer kendu, zer man-
tendu, nola ipini era laburrene-
an…).

- Ikasleek irakasleak jarraitu-
tako pausoak koadernoan apun-
tatu zituzten.

9- Irakasleak egindakoaz
hausnartu eta kontrol zerren-
da osatzen

Irakaslearen eredua aztertu
eta gero, kontrol zerrenda erre-
pasatu eta osatu genuen.

10- Ereduen egokitasunaz
hausnartzen

Gelan zeuden horma-irudi
batzuk aprobetxatuz, laburpena
egiteko hainbat formatu aztertu
genituen (eskema grafikoa,
taula, testu laburra), beti ere
finkatutako helburua zein zen
kontuan izanda. 

Ikasle bakoitzak berari ondo-
en egokitutako formatua auke-
ratzeko parada izan zuen; hau
da, bere oroimenean informa-

zioa gordetzeko laburpen mota
egokiena hautatzeko posibilita-
tea.

11- Ekoizpena burutzen
Aukeratutako formatuaz eta

kontrol zerrendaz baliatuz
hasieran emandako testua
laburtzea eskatu genien; baina
oraingoan, zertarako eta noren-
tzat laburtu behar zuten argi
zutelarik (ikus 2., 3. eta 4. tes-
tuak).

4. Ipuinaren laburpena
lantzeko sekuentzia di-
daktikoa

Sekuentzia hau Arizmendi
ikastolako bi geletan landu
genuen, gela bakoitzean azken
xede desberdinak jarriz, baina
bi xedeak egiteko urrats berdi-
nak landuz. 

Esan beharrekoa da hasieratik
bukaerara ipuinaren egituran
zentratu ginela, bai informazio

2 testua



garrantzitsua ateratzeko eta
baita laburpena burutzeko, ere-
duak eskainiz eta beste ereduak
aztertzeko aukerarik eman gabe.

Haurrek, orokorrean, erraz
ateratzen dute informazio

garrantzitsua horrelako testue-
tatik, eskema gisa ipuinaren
egitura jarraituz.

Zailtasuna garrantzitsua den
informazio hori testuratzerako-
an sortzen zaie: konexio eta

kohesio estrategiak gaizki era-
biltzen dituzte, puntuazio iku-
rrak ez dituzte erabiltzen, esal-
diak bukatu gabe uzten dituzte,
aditz denbora aldatzen dute...

5. Azken xedea
Gela baten 1. mailako hau-

rrentzat laburtu behar zituzten
ipuinak, eta bestean, idazle
batentzat. Idazleak 1. mailako
haurrei ipuinak kontatzera eto-
rri behar zuen eta ez zekien
gaur egun adin horretako hau-
rrei nolako liburuak irakurtzea
gustatzen zitzaien. Beraz, guri
eskatu zigun lan hori egitea.

Proposatutako bi azken xede-
ak aldatzeko aukerarik ez
genien eman,  hots, ipuinaren
egitura bera gorde behar zuten
bukaeran ere.

Sekuentzia antolatzeko
ondoko urratsak jarraitu
genituen:

1. urratsa: aurrezagutzak
kanporatzea
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Horretarako, honelako galde-
rak egin genizkien:

- Zer da zuretzat laburtzea?
- Zer egiten duzu testu bat

laburtzeko?
- Laburpen bat ona izateko

zer hartu behar duzu kon-
tuan?

Erantzunak honelakoak izan
ziren:

- Testu luzeak motz bihur-
tzea, testu bat txikitzea, luzea
den gauza bat motza egitea,
testu baten gauza inportanteak
esatea...

- Irakurri eta inportanteena
jartzea, testuari begirada bat
bota eta gauza interesgarrienak
apuntatzea, garrantzitsuena
bilatzea...

- Izenburua, azpiatalak, bel-
tzez dagoena, hizki ezberdinez
idatzita dagoena eta abar kon-
tuan izatea.

2. urratsa: gatazka kogniti-
boa sortzea

Ipuin bat banatu eta bertako
inportanteena azpimarratzeko
eskatu genien. 

Aurrez beraiek emandako
erantzunak ez ziren aproposak
ipuin batean erabiltzeko, beraz,
beste estrategia bat erabili
beharko zuten.

Haurrek zituzten aurrezagu-
tzak, aurreko ikasturtean ikasi-
takoak, baliagarriak ziren azal-
penezko testu batean erabiltze-
ko, baina ez ipuin batean erabil-
tzeko. Beraz estrategia berdi-
nak  ez dira baliogarriak testu
ezberdinetarako ( azalpenak,
ipuinak...).

3- urratsa: testu originaletik
laburpenera dagoen aldea

Ereduak aztertu: zer da testu
batetik bestera aldatu dena? Zer
da kendu duguna? Zer manten-
tzen dena?

Haurrak konturatu ziren
elkarrizketako gidoiak ez zirela
agertzen, eta baita ipuina
motzago idatzita agertzen zela
eta hori inportanteena zela.
Baina oraindik ez zekiten zein
estrategia erabili informazio
garrantzitsu hori ateratzeko.

4. urratsa: egituran oinarri-
tuz informazio garrantzitsua
ateratzea

Ipuinaren egitura manten-
duz, informazio garrantzitsua
atera.

Hainbat ipuinekin egin
genuen eta gehienetan eskema
gisa erabili.

Informazio hori testuan erraz
aurkitzen zuten, zailtasun han-
diena kontrapertsonaia pertsona
bat ez zenean agertzen zelarik.

HASIERAKO EGOERA
- Non
- Noiz
- Pertsonaiak
- Egoera

KORAPILOA
- Kontrapertsonaiak
- Arazoak
- Irtenbideak

BUKAERA

5. testua



5. urratsa: eskematik tes-
tura

Eskema modura zegoen
informazio hori testuratu egin
behar zen. Hasieran denok
batera eta gure laguntzaz arbe-
lean egiten genuen, beti ipuina-
ren egitura errespetatuz. Gero
bakoitzak berea egin zuen.
Ekoizpen pertsonal horretan
akats ugari egiten zituzten:
esaldiak bukatu gabe utzi,
hitzak errepikatu, puntuazio
ikurrak erabili ez... (ikus 5. eta
6. testuak).

6. urratsa: zuzenketa kolek-
tiboa

Beraiek egindako testuak
arbelean kopiatu eta denon
artean akatsak identifikatu
genituen, zer eta zergatik ez
zegoen ondo ikusi:

- Askotan errepikatutako
hitzak zeuden sinonimo, ordez-

ko eta elipseen ordez.
- (Eta) askotan erabiltzen

zuten, puntuaren ordez.
- Aurrez aipatu gabeko hitz

bati erreferntzia egiten zioten
gero.

- Elkarrizketetatik (-) ken-
tzen zuten, baina 1. Pertsonako
aditza ez zuten aldatzen.

Hori guztia landu genuen
ereduen eta ipuinen bidez.

7. urratsa: kontrol zerrenda
definitzen

Honako kontrol zerrenda
definitu genuen denon artean:

- Laburpena egiteko inpor-
tanteena dena idatziko dut, eta
hori ipuinaren egitura jarraituz
egingo dut:

- hasiera 
- korapiloa
- bukaera

- Ipuinaren egitura bera man-
tenduko dut lanean.

- Irakurtzen duenak ondo
ulertu beharko du nire lana,
horretarako:

- Hitzak ez ditut behin eta
berriro errepikatuko, sinonimo-
ak, ordezkoak eta elipsiak era-
biliko ditut.

- Esaldi motzak idatziko
ditut eta esaldiaren bukaeran (.)
jarriko dut.

- Ez ditut elkarrizketak (-)rekin
eta aditza 1. pertsonan dutela
idatziko. Elkarrizketa bat edo
pertsona batek esaten duena
idazteko aditza 3.pertsonan
jarriko dut.

- Ortografia zainduko dut
nire lanean.

- Letra txukun eta argiz ida-
tziko dut.

- Dagokion marrazkiekin
apainduko dut. 

8. urratsa: testuaren ekoiz-
pena

Bakoitzak aukeratu zuen
ipuinetik informazio garrantzi-
tsua atera ondoren, testua
ekoiztu zuen kontrol zerrenda-
ren arabera.

9. urratsa: zuzenketa
Bakoitzak bere testua zuzen-

du zuen kontrol zerrendaren
arabera, gero irakaslearekin
batera zuzentzeko (ikus 7. tes-
tua).

10. urratsa 
Ekoizpena azken helburura

egokitzea, hartzaileari.
Formatua, letra, marraz-

kiak... (ikus 8. testua).

6. Ondorioak
- Testu baten inguruan ikasi

dutena askotan ez da baliagarria
beste egitura bat duen testuan
erabiltzeko.

- Ipuinaren egituraz jabetzea
baliagarria izan zaie informazio
garrantzitsuena testutik atera-
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tzeko eta informazioaren arteko
loturaz jabetzeko.

- Bestetik, estrategia hauek ez
dira nahikoak ekoiztu behar

duten testu berria ekoizteko.
- Interakzioan zentratu behar

dugu hausnarketa  egiteko.
- Agian, ekoizpena egin

aurretik, ekoiztu behar zuten
testuaren ereduak eskainiz eta
aztertuz gero, errazago irudika-
tuko zuten ekoiztu behar zuten
testua.

Bukatzeko, ezin utzi esan
gabe laburpena oso prozesu
konplexua dela, testuen eta
egoera komunikatiboaren ara-
bera modu batera edo bestera
egin daitekeena, eta gainera, ez
du zertan gorde behar beti jato-
rrizko testuaren egitura.
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Sekuentzia didaktiko
baten adibidea

Lourdes
RODRIGUEZ 

Urretxuko Gainzuri eskola publikoko
irakaslea

Irakaslearentzat
garrantzizkoa da bere
esku-hartze didakti-

koari buruzko gogoeta
egitea. Hori dela-eta,
kanpoko laguntza dela
medio, nire ikasleekin
erabili dudan sekuen-
tzia didaktiko baten
hausnarketa egiteko
aukera izan dut.
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Horretarako aukeratu dugun
testu mota informatiboa izan da
eta bere inguruan eraiki dugu
sekuentzia didaktikoa. Daki-
zuenez, sekuentzia didaktikoa-
ren bidez antolatzen da testuaren
lanketa sistematikoa, eta bukae-
ran ikasleek azken xedea buru-
tzen dute, gure kasuan Herriko
zerbitzuen gida egitea.

Hasteko, edukiak zehazteko
hainbat alderdi ezagutu behar
genituen: testu informatiboaren
ezaugarriak, ikasleen aurretiazko
ezagutzak (testu horri buruz,
zerbitzu gidari buruz, testu
mota horren antolaketa eta tes-
turatzeari buruz eta abar).
Ikasleen aurretiazko ezagutzak
jakiteko ikasleek idatzitako
hasierako testuaz baliatu gara.
Ondorengo hauek iruditu zaiz-
kigu ikasleekin landu beharreko
alderdiak, eta beraz, bakoitzare-
kin lantegi bat antolatu dugu:
gaiak eta azpigaiak desberdin-
tzea eta ordenatzea –ideien orde-
na, paragrafoa, puntu eta aparte,
letra larriak–, izenburua eta bere
garrantzia, testuaren hasiera,
ideien arteko loturak –izen
ordezkapenak–, gai berrien aur-
kezpena eta abar. Lantegi guz-
tiak elkarrekin erlazionatuta eta
guztiak azken xedeari zuzenduta
daude.

Hizkuntza modu horretara
landuz, hizkuntzaren erabilera
errealean aritzeko aukera ematen
zaio ikasleari.

1. Proiektuaren justifika-
zioa

Gure proiektua Herriko zerbi-
tzuen gida idaztea izan da, eta
horretarako, testu informatiboa
landu dugu.

Testu mota hori aukeratu nuen
Ingurunea ikasgaiko Herria gaia

aztertzen ari ginelako eta hiz-
kuntzari beste funtzio komuni-
katibo bat eman nahi niolako;
hau da, Gida idatziz hizkuntza
hobetzea eta besteei herriari
buruzko informazioa eskaintzea
lor zezaketen ikasleek.

Horrela bada, lau astez jardun
nintzen sekuentzia hori lantzen
Lehen Hezkuntzako 3. mailako
ikasleekin.

Proiektua oso argi aurkeztu
eta azaldu nien ikasleei, zertara-
ko eta norentzako egin behar
genuen adieraziz: familiei
herriak eskaintzen dituen zerbi-
tzuen berri ematea oso garrantzi-
tsua zela eta horretarako
Zerbitzuen Gida idatziko genue-
la. Proiektua denon artean ados-
tu genuen.

Sekuentzia didaktikoan landu
behar ziren edukiak zehazteko
eta ikasleen ezagutzetara egoki-
tzeko, testu informatibo bat ida-
tzi zuten Zumarragako kirolde-
giari buruz. hasierako testu
horrek ikasleek zer zekiten eta
zer ikasi behar zuten jakiten
lagundu zidan eta baliagarri izan
zen sekuentzia antolatzerakoan:

- Zer egiten zuten: 
- Izenburua jarri
- Ekintzak idatzi
- Puntua erabili 
- Zerrendak egin

- Zer ez zuten egiten:
- Izenburu egokia ipini
- Gaiak identifikatu eta para-

grafo berean idatzi
- Paragrafoka gaiak banatu
- Errepikapenak ez egiteko ize-

nordeak erabili
- Elipsiak
- Gaiak berreskuratu
- Aurrerapenak egin

Hori aztertu ondoren, ikasleen
maila zein zen (zer zekiten) ikusi
nuen, eta zer falta zitzaien ere

bai beren testuak hobetzeko.
Hala, ikasi behar zutena planifi-
katzeko ondorengo sekuentzia
didaktikoa antolatu nuen.

2. Sekuentzia didaktikoa
zer den eta zein urrats
dituen

Sekuentzia didaktikoa progra-
matzeko era bat da, eta ikasleen
ahozko ekoizpenak nahiz ekoiz-
pen idatziak hobetzeko balio du.
Ondorengo ezaugarriak ditu
sekuentzia didaktikoak:

- Hizkuntz planifikazio zeha-
tza egiteko aukera ematen du,
hau da, momentu horretan ikas-
leek zer behar duten jakitekoa.

- Ikasleek dakitenetik abiatze-
ko aukera ematen du.

- Hizkuntza benetako testuin-
guruan lantzen da.

Sekuentzia bakoitza testu
genero baten inguruan (ipuina,
istorioa, argudiozko eskutitza,
elkarrizketa...) edo diskurtso
mota baten inguruan (narrazioa,
argudiatze...) antolatzen da.

Sekuentzia guztiek benetako
testuak erabiltzen dituzte, ikas-
leek ekoitzi behar dutenaren
eredu fidagarria izateko eta
horien inguruan ekintzak anto-
latzeko.

Sekuentzia didaktikoak hiru
urrats ditu:

1.- Hasierako testua egin:
ikasleek hasieran ekoizten dute-
na da eta zer dakiten eta zein
zailtasun dituzten identifikatze-
ko balio du.

2.- Lantegiak antolatu: dituz-
ten arazoak konpontzeko erabil-
tzen dira.

3.- Azken testua ekoitzi: lante-
gietan ikasitakoa praktikan jar-
tzen dute testua berriz idatziz.



Sekuentzia didaktikoa azken
xedearen edo proiektu komu-
nikatibo baten inguruan anto-
latzen da, hau da, ikasleek buka-
eran burutu behar duten jardue-
ra komunikatiboan.

3. Hizkuntza sekuentzia
didaktikoaren bidez lantze-
ak dituen abantailak

- Ikasleek beti dakite zein izango
den azken xedea edo ekoizpena eta
zertarako. Gure kasuan, herria
hobeto ezagutzeko eta herriak
eskaintzen duena zer den jakite-
ko zerbitzuen gida idatziko
genuela esan zitzaien.

- Prozesuan zehar esku-hartze
puntuala eta behar bezalakoa ahal-
bidetzen du. Gure sekuentzian,
gida informatiboak zekarren
informazioa identifikatzeko
azpimarratzeak egin genituen,
lantegietako ekintzak zuzentze-
ko kolore desberdinez hainbat
gaitako paragrafoak margotu,
hausnarketak egin... 

- Sekuentziaren lehenengo unetik
irakasleak badaki ikasle bakoitzak
zer dakien, eta horrek aniztasunari
erantzuteko aukera ematen du.
Lantegietako ekintzak oker
planteatuta badaude, ikasleekin
beste kontrol zerrenda bat ados-
ten da eta helburuak beren mai-
lara egokitzen dira.

- Ikasleek badakite zer ebaluatu-
ko den prozesuaren bukaeran.

- Sekuentziaren lanketan proze-
suari azken ekoizpenari adinako
garrantzia ematen zaio. Horrekin
esan nahi dudana da ikasleak
pentsamendu kritikoa garatzen
joaten direla irakurtzen dugun
edozein testu informatibotan,
testu mota horrek dituen ezau-
garriak identifikatuz. Azken
finean, besteen ekoizpenetan

identifikatzen dituzte hutsuneak
eta, ondoren, proposamen ego-
kiak egiten dituzte.

4. Ikaste prozesuaren
analisia sekuentzia didak-
tikoan zehar

Hizkuntzaren arloan ditugun
helburuak eta edukiak zehazte-
ko, kontuan izaten ditugu landu
behar dugun testuaren ezauga-
rriak. Era berean, OCDan oina-
rrituta, ikasleen maila eta aurre-
tik horri buruz dakitena ere ain-
tzat hartzen ditugu.

Horren jakitun izanik eta
ikasleei proiektuaren berri eman
eta gero, hasierako testua idaz-
teko proposatu nien, esanez bes-
teei herriko kiroldegian egin
zezaketenari buruzko informa-
zioa eman behar geniela.

Hasierako testuek ikasle
bakoitzak zer dakien esaten
digute. 

Horrela, ikasle bakoitzaren
garapen psikologikoa eta dituen
gaitasun kognitiboak kontuan
izanda, lantegiak antolatzen
dira ikasi behar duena landu
dezan. Lantegi bakoitzak bere
helburuak, edukiak eta ekintzak
eduki arren, elkarren artean
lotuta eta azken helburuari
begira daude.

Lantegi bakoitzean lantzen
dena ikasleen hizkuntz ezaguera
hobetzeko egiten da eta proposa-
tutako helburuak lortzen dituela
ziurtatzen da. Hori lortzen ez
bada, helburuak eta ekintzak
egokitu egiten dira.

Ikasleak kanpoko laguntza
behar du testua ongi ekoizten
ikas dezan, hots, kanpoko kon-
trola behar du. Eta kontrol hori
erregulatzeko kontol zerrenda
erabiltzen da.

Kontrol zerrendan sekuentzia
didaktikoan zehar ikusitako zen-
bait eduki jasotzen dira: komu-
nikazio egoerari dagozkionak,
testualak, antolamenduari
buruzkoak, lexikalak, ortografi-
koak, orriratze lanaren inguru-
koak...

Kontrol zerrendak ikasleari
zuzentzeko, ebaluatzeko eta
ondo ekoizteko aukera ematen
dio. Hau da, kontrol zerrenda
autoebaluaziorako tresna da:
ikasle bakoitzak zer behar duen
azaltzen du eta bakoitzaren ego-
erara egokitzen da. Aldi berean,
hizkuntzaren funtzionamenduaz
hausnartzen laguntzeko balio
duen erreminta da. Ez da inoiz
itxia, hots, ikaslearekin negozia-
tzen da, eta horregatik, erabilera
indibiduala du.

Era berean, irakasleak ikaslea-
ri jakinarazten dio zein diren
eskatuko dizkion hizkuntz
alderdiak.

Nik hainbat gauzatarako era-
bili dut kontrol zerrenda:

- Lantegi bakoitzean landuta-
koa gogoratzeko.

- Ondo egiten ez zutenean zer
behar zuten idazteko.

- Aurretik ikasitakoa gogora-
tzeko.

- Autoebaluaziorako: egin
ondoren kontrol zerrendan zego-
ena egiaztatzeko.

- Ikasleen arteko elkarreragi-
nerako: beraien artean zuzenke-
tak egiten zituzten.

- Nire zuzenketa lana errazte-
ko: aurretik ikasleek egiten
dutelako.

- Nik ebaluatu behar nuena
kontrolatzeko.

Adibide modura, 76. orrialde-
an agertzen da testuari hasiera
emateko kontrol zerrenda.
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Sekuentzia didaktikoan zehar
hizkuntza funtzio komunikatiboa
betetzen ari denez, oso garrantzi-
tsua da lantzen ari garen testuari
buruzko eredu errealak aztertzea.
Eredu horietan erregulartasunez
agertzen diren hainbat ezaugarri
ikus daitezke. Testu informatiboa-
ren kasuan, hainbat gida eta zerbi-
tzuri buruzko informazioa irakurri
eta aztertu genuen, horiek baitziren

ikasleek gero ekoitzi behar zuten
testuaren antzekoak.

Testu errealen azterketa horrekin
bi gauza lortu nahi genituen: alde
batetik, gure proiektuari zer forma
eman jakitea, testuratzeak zein izan
behar zuen ikusteko; eta bestetik,
irakurketarako estrategiak lantzea.

Irakurketarako landu genituen
estrategien artean hauexek izan
ziren batzuk:

- Titulua eta azpititulua aurkitu
eta biribildu.

- Informaziorik garrantzitsuena
identifikatu eta nola idatzita zego-
en ikusi.

- Nola jakin informaziorik
garrantzitsuena non aurkitzen den.

- Azpimarratzea.
- Informazioa aurkezteko erak:

zenbakiak, letrak…
- Letren neurri desberdinak.
- Tintaren intentsitatea.
- Paragrafoaren gaia bilatu.
- Ideiak multzokatzeko era.
Ikaste prozesu horretan hizkuntz

gaitasunak hobetuz doaz, hainbat
hizkuntz jarduera egiteko aukera
izaten delako:

- Testu errealak irakurtzen eta
hiztegi eta esamolde egokiak erabil-
tzen ikasten dute. Landu diren tes-
tuen izenburuen garrantzia, gaiak
aurkezteko erak (“gauza hauek
egin daitezke:…”), izenordainen
erabilera (honetan, hau, horrek),
paragrafoaren garrantzia, elipsiak

eta abar kontuan hartzen
dituzte.

- Hizkuntzari buruz hitz
egiten dute. Norberak bere
testua ekoitzi behar duene-
an, bere buruari galdetzen

dio nola idatzi, zein den modu-
rik egokiena, nola ulertuko
duten hobeto, edota besteen tes-
tuak irakurtzerakoan  hipotesiak
formulatzen ditu, esanahiak
ondorioztatzen...
Azken ekoizpenerako, aurretik

landutakoa kontuan izanda, kon-
trol zerrenda osatzen da, eta horri
jarraituz, zirriborroa idazten da.
Kontrol zerrenda ikasleekin ados-
ten da aurreikusitakoa gogoratuz
eta beti helburua zein den garbi
utziz. Gure testuan ondo eta modu
ordenatuan azaldu behar zuen,
gaien arabera, herriko zerbitzuek
zer eskaintzen duten.

Adibidez:
Zumarragako  pilota-lekua
Zumagarrako pilota-lekua Urdaneta hiribidean dago.
Orain zuk, zeuk:
Urretxuko kultur-Etxea
Urretxuko kultur-Etxea Jauregi kalean dago.

- Izenburua errepika dezakezu
- Zerbitzu hori non dagoen esan behar da
- Hasera, maiuskulaz idatzi
- Erabili maiuskulak herrien edo kaleko izenak idazteko
- Bukaeran, puntua ipini

TESTUARI HASIERA EMATEKO
KONTROL ZERRENDA



Egindako kontrol zerrenda testua
modu arrakastatsuan idazteko balia-
garria da hasieran, eta ondoren, auto-
zuzenketa egiteko erabiltzen da.

Zirriborroan idatzitako testua
beste ikasle batek ere zuzen dezake,
kontrol zerrendaz baliatuz. Horrela,
ikasleen artean elkarrizketa oso inte-
resgarriak sortzen dira eta mekanis-
mo metalinguistikoak martxan jar-
tzeko aukera ematen die: “hau asko-
tan errepikatu duzu”, “ez dakit zer-
taz ari zaren...”

Prozesu horretan irakaslearen zere-
gina testuari azken begirada ematea
da, eta zalantzak dituen ikasleari zein
hutsune dituen ohartaraztea, ondo-
ren beste kontrol zerrenda bat egoki-
tzeko berarekin.

Zuzenketak eginda daudenean
testua garbira pasatuko da. Zerbitzuen
gida idazteko, triptikoaren formatua
aukeratu genuen eta ikasle bakoitzak
bere testua bertan idatzi zuen, beste
batek diktatzen zuen bitartean.
Horrela, letra ulergarria egiten saia-
tuko ziren eta bikoteak kontrolatuko
zuen nola adierazi. Ariketa horren
balioa kanpoko kontrolean datza:
ikasle batek beste baten idazteko jar-
duera gidatzen du. Zirriborrotik gar-
bira pasatzea kopiatzea baita.

Orrialde honetako eta hurrengoko
adibideetan ikasleek idatzitako
aurretestuak eta ondotestuak ikus
daitezke.
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Balorazioa
Sekuentzia didaktikoan proposa-

tutako helburu eta eduki guztiak
ez genituen lortu, batez ere testua-
ren barneko loturari zegozkionak.
Hau da, testua idazterakoan tes-
tuan aipatutako hainbat ideia
berreskuratzeko eta ideia berriak
sartzeko moduak ez ziren lortu.
Izan ere, anaforak (hau, azken
honek...), ordezkapenak (eraikun-
tza honetan, herriko egoitza...) edo
elipsiak erabiltzeko aukera gutxi
landu genuen.

Dakigunez, hizkuntzaren alderdi
batzuk hobetzea prozesu luzea da.
Aztertu eta gainditu gabe geratu
diren hizkuntz atalak kontuan
izango ditugu hurrengo sekuentzia
didaktikoa antolatzerakoan.

Lan horrek testu mota askoren
funtzionamendua ondo ezagutzea
eskatzen du, eta testuen lanketara-
ko mailaka sailkatutako edukien
sekuentzializazioa eginda izatea.

Horrexegatik, gure prestakuntza
oso premiazkoa da.

Aurretestua 
eta ondotestua
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Hizkuntza eta curricu-

lumeko beste arloak

Ines M. GARCIA
EHUko irakaslea

Izenburu honen pean
hizkuntzaren erabile-
rak duen garrantzia

azpimarratu nahi dugu,
hizkuntzako eskoletan
zein curriculumeko
beste arlo guztietan hiz-
kuntza baita, ahoz edo
idatziz, elkarren artean
komunikatzeko eta
ideiak azaltzeko erabil-
tzen dugun bitartekorik
garrantzitsuena. 



Hizkuntzaren irakaskuntza,
baina, gure kasuan euskararena,
izen bereko ikasgaira mugatzen da
gehienetan; beharrak, ordea, espa-
rru hori gainditu eta ohikoak diren
beste zereginetan ere antzematen
dira.

Eskola eta hizkuntz jardueraren
inguruan hianbat egilek egin
dituzten hausnarketa batzuk gogo-
ra ekarri ondoren, 12 eta 13 urte
bitarteko ikasleek euskaraz idatzi-
tako azalpenen azterketari ekingo
diogu, ikastetxeetan gaztetxoek
sarritan erabili behar izaten baiti-
tuzte tankera horretako idazlanak,
besteak beste, azterketetan. 

Dena dela, ikasleen idazlanak
hainbat ikuspegi eta helbururekin
azter daitezke. Hemen, testu gisa
hartuko ditugu kontuan, eta
komunikazio forma horretan eragi-
ten duten alderdi batzuei errepara-
tuko diegu.

Horretarako, Natur Zientzietako
eskola batean ekoiztutako testu
idatziak bildu ditugu. Dituzten
ezaugarri orokorrak behatu ondo-
ren, testuan zehar informazio uni-
tate berriak nola sartzen diren eta
jarraian, gaiaren garapenak aurrera
egin dezan, aurretik emandako
informazio horiek nola berreskura-
tzen diren ikusiko dugu. Kontua
da, azken finean, testuaren izen-
kohesioan eragiten duten adieraz-
pen anaforikoen erabilera aztertzea,
horiek ziurtatzen baitute informa-
zioaren jarraikortasuna, eta ezin
dugu ahaztu alderdi horrek azalpe-
netan duen garrantzia. 

1. Hizkuntz jarduera eta
curriculumeko beste arlo
batzuk

Diskurtsoaren dimentsio kontes-
tuala dela eta, bere azterketak datu
enpirikoetan oinarrituta egon

behar du, hau da, hiztunek hainbat
egoeratan sortzen dituzten beneta-
ko ekoizpenetan. Behar komunika-
tiboen arabera gizarteak eta hiztu-
nek denboran zehar adostutako
ezaugarrien arabera sailka daitezke
ekoizpen horiek, eta horrela sortzen
da testu kopuru kontaezina.
Horietako testu genero bat, azalpe-
nezkoa, da gure azterketaren arda-
tza, hain zuzen.

Ikuspegi horretatik, testua mezu
bat bidaltzeko sortu den komuni-
kazio unitatea izango da, baina gai-
nera, egoeraren arabera testu horrek
hainbat beharri erantzun behar die,
eta horregatik esango dugu testua
komunikazio forma ere badela.
Bere mezua ekoizten duenean hiz-
tunak kontuan hartu behar ditu
testuinguruaren parametroak (erre-
ferentea edo edukiarekin lotuta
daudenak, inguru fisikoarekin
lotuta daudenak eta inguru soziala-
rekin lotutakoak), horiek baldin-
tzatzen baitute mezua bidaltzeko
aukeratuko duen testu forma
(Larringan, 1998).

Ikaslearentzat, beraz, ez da nahi-
koa hizkuntzaren sistema edo gra-
matikaren arau multzoa ezagutzea,
komunikatzeko beharrei ondo
erantzuteko testu egokiak ekoizten
ere ikasi behar du.

Beste gauza batzuen artean,
eskolak ezagutzak transmititzen
dizkie bere ikasleei, eta horretarako
azalpen testuetara jo beharra du
behin eta berriz. Ikasleek ere, beren
aldetik, tankera horretako testuak
ekoiztu beharra izaten dute oso
sarri, bai eskolako ariketak egiteko
orduan, bai azterketak edo beste
lan batzuk egiteko orduan.
Hizkuntza jarduera hori ahoz zein
idatziz gauzatzen da, baina kon-
tuan izanik eskola barruan hizkun-
tza idatziaren irakaskuntzari ema-
ten zaion garrantzia, modalitate

hori izango da, hain zuzen, gure
azterlanaren ardatza. Bestalde,
gogora dezagun hizkuntza idatzia-
ren erabilerak abstrakzio maila
handiagoa eta mezu landuagoa
eskatzen duela. Gainera, ezin dugu
ahaztu ezagutzaren irudikatze
modua dela-eta jakituriaren  aurre-
rapenari lotuta doala (Calsamiglia
& Tusón 1999).

Hizkuntzaren arloa gainerako
curriculum arloetatik bereiztuta
eta era independentean landu izan
da tradizionalki, baina eskolako
eguneroko zereginek gauzak ez
liratekeela horrela izan behar era-
kusten digute.  Nolanahi ere, hiz-
kuntzaren didaktikaren ikuspegi
berriek kontuan hartzen dute hiz-
kuntzaren erabilera egokiak eskola-
ko gai guztien ikas prozesuan duen
eragina.

Bestalde, testu osoak ekoizteak
(eta ez esaldi solteak eta deskontes-
tualizatuak) duen garrantzia azpi-
marratu behar da hizkuntzakoak ez
diren irakasgaietan, normalean
ulermena bakarrik kontrolatzen
baita. Ekoizpenarekin lotuta dau-
den alderdiak, oro har, ahozko zein
idatzizko galdera zehatzak erantzu-
tera mugatzen dira, ezagutzen kon-
trol egoeran gehienetan.

Baina gainera, irakaskuntza ele-
bidunean, eta bereziki ikasketeta-
rako bigarren hizkuntza erabiltzen
denean, gure ikasle askoren kasua
den bezala, arreta berezia eskaini
behar zaio hizkuntzaren ekoizpena-
ri, berak adierazten baitigu zein
diren gai jakin batean ikasleak
bereganatu dituen ezagutzak,
baina, baita ere, bigarren hizkuntza
horretan egiten diren aurrerapenak.

Eskolan hizkuntzari buruz egin
izan diren gogoetetan, sarritan
planteatu izan dena da zein hizkun-
tza eskaintzen dion eskolak ikaslea-
ri. Behin baino gehiagotan ager-
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tzen da hausnarketa hori gai zienti-
fikoei lotuta. 

Zentzu horretan, adierazgarriak
dira gaiaren inguruan autore
batzuek egin dituzten lanak.
Esparru horretan aipa daiteke, esate
baterako, Sutton-ek (1997) eginda-
ko lana; egilearen ustean gelan era-
bilitako hizkuntza oso etiketatua
izan daiteke batzuetan, testuinguru
horretan erabili beharreko hizkun-
tzatik oso urruti geratzen dena.
Borsese-k (1997) bere aldetik, uste
du zientzietako gaien ikaskuntza
prozesua eraginkorra izan dadin
hizkuntza hartzailearen mailara
egokitu behar dela.

Testuen ulermenean baino gehia-
go ekoizpenean oinarrituz, Calvet-
ek (1997) ikasleek idatzitako labo-
rategiko txostenak aztertzen ditu,
eta irakatsi eta ikasteko jardueren
bitartez idazlan mota horiek hobe-
tzeko proposamena egiten du.
Txosten bat  egiteko ikasleak labo-
rategiko esperientzia baten dinami-
ka ulertu eta bere ideiak egitura-
tzen ikasi behar du. Ikasleari
laguntzeko egileak laborategiko
txostena egiteko eta ebaluatzeko
balio duen eskema bat proposatzen
du, ahaztu barik testuaren erredak-
zioa hobetzeko eta oinarrizko
ideien artean jarraikortasuna egon
dadin hizkuntzaren konexioa, pun-
tuazioa, ortografia eta abar ebalua-
tu behar direla.

Beste autore batzuek arreta han-
diagoa jartzen dute ikasleek ekoiz-
tutako testuen inguruan, Serra eta
Caballer-ek (1997) kasu, testu
ezberdinak irakastearen beharra
azpimarratzen dutelarik.

Orain dela gutxi egindako iker-
lan batean, Sainz-ek (2000) testu
entziklopedikoa ikasteko sekuen-
tzia didaktiko bat aplikatzen du bi
taldetan, eta emaitza hobeak ikus-
ten ditu talde esperimentaleko

ikasleen artean kontrol taldekoen
artean baino. Sekuentzia didakti-
koa esperimentatu duten ikasleek
kontsignara eta ekoizpen egoerara
egokitzeko gaitasun handiagoa
eskuratu dute, baita gaitasun lin-
guistiko-diskurtsibo gehiago ere.

Bestalde, psikologiaren eremutik
ere interesa nabaritu da testuak
ekoizteko orduan abian jartzen
diren buru operazioak zein diren
ezagutzeko. Hemen kokatzen da,
hain zuzen, Balluerka-ren (1995)
ekarpena testu zientifikoa aztertzen
duenean.

2. Corpusa
Corpusa Aretxabaletako Kurtze-

barri Eskolan bildutakoa da eta 22
testuk osatzen dute. Egileak
DBHko 1. mailako ikasle elebidu-
nak izan ziren, 12 eta 13 urte bitar-
tekoak, talde berekoak, eta txikita-
tik ikasketa guztiak euskaraz egin
dituztenak.

Testuak Natur Zientzietako ira-
kasgaiaren arloan ekoiztutakoak
dira eta ikasleek eskolan aurreko
egunetan ikasi zutenarekin (Uraren
gaia) lotuta daude.

Ikasi berri zuten Uraren gaiari
buruz zekitena idatziz azaltzea
eskatu zitzaien ikasleei.

3. Aztertutako testuen
ezaugarri orokorrak

Puntu honetan ez ditugu azter-
tuko corpuseko testuen ezaugarri
lexiko edo morfosintaktikoak.
Bronckart-ek (1999:6) dioen beza-
la, hizkuntzen irakaskuntzak testu
generoak irakasteko joera hartu
beharko luke, beraiek baitira bizi-
tza soziokomunikatibora egokitze-
ko eta bertan parte hartzeko lana-
besak, sintaxia eta lexikoa azken
xede global horretan laguntzako
tresna teknikoak direlarik. Horrela
bada, eta hasieran esan bezala, ikas-

leen trebetasun testual edo diskur-
tsiboekin lotuta dauden alderdie-
tan jarriko dugu guk ere arreta.

Testuen luzera 147 hitzekoa da
batez beste, luzeenak 261 hitz
dituelarik eta motzenak 78.

Izenburua berdina da testu guz-
tietan, zeregina betetzeko eskatze-
rakoan irakasleak ikasleei emanda-
koa, hain zuzen, eta bat datorrena
ikasitako ikasgaiaren izenburuare-
kin.

Izenburuak aurreratzen duen
gaia dela-eta, ikasle gutxi batzuen
kasuan izan ezik informazioa sei
atal ezberdinen inguruan antola-
tzen da: sarrera laburra, uraren era-
bilerak, erabilera txarrak dakartzan
arazoak, erabilera hobetzeko ahol-
kuak, ur motak eta ezaugarriak eta
uraren zikloa. Testu gehienetan
gaia aipatutako ordena horretan
garatzen da, informazio bloke bate-
tik bestera jarraian pasaz. Dena
dela, ikasle guztiek ez dituzte orde-
na berdinean antolatzen bloke ho-
riek. Informazio atalen luzerari
dagokionez ere ezberdintasun indi-
bidualak daude. Bestalde, gaiaren
bi alderdi besterik aipatzen ez di-
tuen ikasle baten kasuan izan ezik,
guztiek aipatzen dituzte gutxienez
gaiaren lau alderdi.

Gaiaren garapen motari errepa-
ratzen badiogu, jarraitua, hots,
aldaketarik gabekoa dela ikusiko
dugu, izenburuan aurreratzen den
gai berbera esaldi segida batean
zehar mantentzen delarik. Testuan
zehar izen-kohesioa mantentzeko
ikasleak aukeratzen dituen ba-
liabideak -nagusiki lexema berbe-
raren errepikapena informazio atal
bakoitzaren hasieran- eragiten du
informazioa garatzeko modu ho-
rretan. 

Sekuentzia diskurtsiboei dago-
kienez, ez dago barietate handirik,
orokorrean testuak uraren berezita-



sunak kontatzen dituzten enun-
tziatuen bitartez eraikitzen dira.
Arlo zientifiko bateko azalpen
testu batean arazoen planteamen-
dua eta fenomenoen zergatien azal-

pena espero genezakeen, baina
ikasleen izkribu hauetan ez dago
horrelakorik, beraien testuak infor-
mazioa transmititzera mugatzen
dira. Horren ondorioz testuek oso
itxura homogeneoa hartzen dute,
noizbehinka soilik aurkitzen dugu
testuren batean txertaturik sekuen-

tzia argumentatibo laburren bat.
Bestalde, argumentazioa erabiltzen
denean ez dirudi  era jakitun eta
landuan egiten denik.

Ikus ditzagun adibide batzuk:

Azpimarratu den esaldian ikasle-
ak arrazoi bat ematen du uraren
garrantziari buruz, baina ez ditu
zergatiak edo arrazoiak azaltzen.

Joera horren salbuespena hurren-
go adibidean aurkitzen dugu (2).
Hemen, aurretik planteatu diren
arazoei  erantzun nahi dieten azal-

pen zatiak ditugu (3. paragrafoan
adibidez). Bestalde, aurrekoan
baino intentzio handiagoa antze-
maten da hartzailea bairatzeko,
baldintza eta ondorioaren erabile-
ra eta bukaerako ebaluazioak zere-
gin horretan laguntzen baitute
(17-21 lerroak).

4. Izen-kohesioa
Asko ikusten ari gara kohesio

hitza testuari buruz hitz egiten
duten eskuliburuetan, baina nor-
malean izen horren pean oso zere-
gin ezberdinak dituzten elemen-
tuak biltzen dira, eta, oro har, ez da
bereizten konexioa eta kohesioaren
artean. Guk, termino biak bereiz-
tuko ditugu, bakoitzaren zeregina
testuaren barruan ezberdina baita.

Guretzat, kohesioa gaiaren gara-
penean eta azpigaien artikulazioan
eragiten duen testualizazio meka-
nismoa izango da. Kohesioaren
xedea, beraz, egitura proposiziona-
len osagaiak kateatzea den bitarte-
an, konexioarena egitura proposi-
zional horien kateamenduarekin
lotuta egongo da.

Ikus dezagun desberdintasun
hori apropos asmatutako adibide
honetan:

(3) [Mirenek sagarrak ekarri
ditu] eta [bere anaiak makatzak era-
man ditu]. Halere, [fruta horiek ez
zaizkie gehiegi gustatzen].

Eta, Halere:
- Konektoreak dira
- Konexioa sortarazten dute bi

proposizio edo perpausen artean.
Bere, fruta horiek, zaizkie: 
- Kohesiogileak dira.
- Esaldi baten osagaia beste esal-

dikoarekin erlazionatzen da.
Halere, kohesioaren barruan

beste bi azpimultzo ere bereiz dai-
tezke: aditz-kohesioarena eta izen-
kohesioarena.

Izen-kohesiorako erabiltzen
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(1)
1 URA GURE ALTXORRA
2    Ura guretzat altxor bat da. Zergatik ura ez bazegoen guk gizakiak hil egingo 
3    ginen desidratuas. Animaliak ere hil egingo ziren eta dena basamortu bat
4    izango zen
5    Guk ura bearrezko dugu animaliak ere bearrezko dute, guk behar dugu
6    aginak garbitzeko, guk garbitzeko etabar. bi motako ur daude gazia eta
7    gaza. Gazia itsasoko ura da eta bestea gaza pantanokoa, mendian pemota
8    dagoen ura. Gazian topa desakegu izurdeak balea eta abar... eta gazan
9    berriz igelak arrainak eta abar... ur geien gazia da. Uraren zikloa hau da:
10  Izotzatik ---> likidora, eta lokidotik ---> gasara.

(2)
1                          URA GURE ALTXORRA
2    Ura guretzat “altxor” garrantzitxua da, zeren, urik gabe egarriz hilko
3    ginateke.
4    Urak lurraren zati gehiena okupatzen du zeren eta lurra planetaren 1/4na da
5    eta ura aldiz _enak. Ur hori bi multzotan banatzen da ur gazian eta ur
6    gezan. Ur gehiena gazia da zeren ur gazia %94 da eta ur geza %6. Urak ere
7    badu bere zikloa: itsasoetako, ibaietako, lakuetako, mendietako, e.a.-ko urak
8    berotzen direnean lurrina irtetzen da eta lurrin horiek lainoak eratzen joaten
9    dira.
10   Altxor hau guretzat oso baliogarria izan arren, onen bidez kutsatu ere egin
11   gaitezke. Elementu honek kutxa arazteko modu errazak ditu: lantegien bidez, 
12   deterjente eta xaboien bidez, eta baita ere kotxeak petroleoaren lurruna 
13   botatzen dutenean lainoak eratzen direnean eta laino horiek uztu ondoren
14   euri azidoak botatzen direnean eta honek lurrari (eta batez ere urari) kalte
15   izugarriak eragiten dizkio.
16   Ura, guk, askotako erabiltzen dugu baina erabili baino ia gehiago alferrik 
17   gastatzen dugu adibidez: Bainatu beharrean dutxatuko bagina askoz ere ur
18   gutxiago gaztatuko genuke, ur jarioak konponduko bagenituzke ur asko
19   aureratuko genuke, konketan eta harrikoan iturria itxita edukitzen badugu
20   ere bai eta komuna zakarrontzi bezala ez badugu erabiltzen ere bai. Gerora
21   ura nahi badugu ura alik eta ondoen zaindu behar dugu.
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diren baliabide linguistikoen arte-
an anaforek betetzen dute lekurik
garrantzitsuena. Adierazpide haue-
taz jardungo dugu, beraz, hurrengo
atalean.

5. Adierazpide anaforiko-
ak. Hainbat erlazio mota tes-
tuetan

Anaforek bi elementuren artean
sortzen den erlazioa adierazten
dute, elementu anaforizatzailea
interpretatu ahal izateko anaforiza-
tura jo beharra dugularik. Horrela,
bi elementuen artean menpekota-
sun interpretatiboa egongo litzate-
ke (Milner, 1982) eta, askotan,
erlazio anaforikoa interpretatzeko
behar izango dugu, gainera, oroi-
men diskurtsiboaren nozioa
(Berrendonner 1983, Reichler-
Béguelin 1988, 1989), edo beste
hitz batzuetan esanda, kontuan
hartu beharko da solaskideek mun-
duari buruz duten ezagutza komu-
na; batzuetan inferentzia prozesua
sortzen da, eta erreferentea identifi-
katzeko beharrezkoa da enuntzia-
zioaren testuingurura jotzea eta gai
jakin batzuen inguruan hiztunek
duten ezagutza komuna kontuan
hartzea (ikus, esate baterako, (9) eta
(10) adibideak). Horrela, bada,
errepikapena ekiditeko egiten den
elementu baten ordezkatze hutsa
baino zerbait gehiago izango da
anafora. Erlazio anaforikoaren
noranzkoaren arabera, egile
batzuek (Maillard 1974) anafora
eta katafora bereizten dituzte,
baina guk termino orokor gisa era-
biliko dugu anafora.

Corpuseko testuetara gatozela-
rik, anaforizatua eta anaforizatzaile-
aren artean dagoen erlazio motaren
arabera sailkatuko ditugu adieraz-
pide anaforikoak. Hona hemen
datuak taula baten bilduta:

1. taula: hainbat adierazpide ana-
forikoren banaketa eta maiztasuna
aurrekaria eta anaforizatzailearen
arteko erlazio motaren arabera

Kontuan hartzen badugu anafo-
rizatzaile eta anaforizatuaren arte-
an dagoen lotura mota, identitate
erlazioa nagusitzen dela ikusiko
dugu. Tankera horretako erlazioak
ez du biderik uzten gaia aldatze-
ko, derrigorrez jarraitu behar da
gai berdinarekin. Hori da 3. per-
tsonako izenordainekin gertatzen
dena:

(4) Guretzat ura oso garrantzitsua
da, bera gabe ezingo ginateke bizi. 

Gauza bera gertatzen da aurretik
aipatutako lexema baten errepika-
pena egiten den anafora nominalen
kategoriekin ere, edo lexema bera
baina deklinabide edo determina-
tzaile ezberdinekin erabiltzen
denean. Bestalde, elipsiarekin ere
identitatea mantentzen da, nahiz
eta baliabide hau besteak baino

askoz gutxiago erabiltzen den cor-
puseko testuetan.

(5) Ura guretzat altxor bat da.
Zergatik ura ez bazegoen guk gizakiak

hil egingo ginen desidratuas.
Animaliak ere hil egingo ziren eta dena
basamortu bat izango zen. Guk ura
bearrezko dugu animaliak ere bearrez-
ko dute (Ø), guk (Ø) behar dugu agi-
nak garbitzeko, guk garbitzeko etabar.
bi motako ur daude gazia eta gaza... 

Adibideko testu zatiak nahiko
ondo adierazten ditu zein diren
ikasleek nahiago dituzten aukerak.
Ikusten den bezala, errepikapena
da nagusiki erabiltzen dena, gaia-
ren mantentzea ondoen bermatzen
duena baita.

Elipsiari dagokionez, adibide
horretan ere agertzen da. Euskaraz,
aurrekaritik gertu dagoen neurrian,
ez du eragiten enuntziatuaren uler-
menean ezta informazioen jarrai-
kortasun egokian ere, eta batzuetan
aukerarik onena izan daiteke.

Adierazpide Corpusean Adierazpide anafori-
motak erlazio guztira ko guztiekiko 
motaren arabera % 

3. pertsonako izenordaina 2 0,62

Lexemaren errepikapena 266 82,60

Elipsia 6 1,86

Erakuslea 30 9,31

Identitate erlazioa mantentzeko 304 94,39

adierazpideak

Lexema berria erakuslearekin 6 1,86

Identitate loturarik ez 6 1,86

Funtzio kohesiboa duten 12 3,72

antolatzaileak

Guztira 322 100

1. taula



Erakusleari dagokionez, kasu bere-
zi samarra dela esan daiteke, hainbat
funtziorekin erabil baitaiteke:

- Izen-sintagma bakarra anafori-
zatzeko: 

(6) ... lainoak eratzen direnean eta
laino horiek uztu ondoren euri azidoak
botatzen direnean eta honek lurrari
(eta batez ere urari) kalte izugarriaz
eragiten dizkio. 

- Segmentu edo enuntziatu luze-
ago bat anaforizatzeko: 

(7) Ura guk altxor bat bezala zain-
du behar dugu, hori egiteko... 

(6) adibidean, “honek” erakusle-
ak “euri azidoa” adierazpidea edo
izen sintagma anaforizatzen du,
baina (7) adibidean, aldiz, “hori”
erakusleak aurreko adierazpide osoa
anaforizatzen du.

Halere, testu barneko erreferentzia-
zio deiktikoan (erakuslea aurretik
aipatu den lexema batekin batera era-
biltzen denean), aurrekariaren berrar-
tzea ikusitako bi adibideetan baino
hobeto mugatuta geratzen da, beheko
adibidean ikus daitekeenez, “ur hori”
adierazpideak, “ura” aurrekariari
bakarrik egin diezaioke erreferentzia:

(8) ...ibai, laku eta itsasoetatik odeiek
berriz ura lurrintzen dute, gero berriz ur
hori solido eta likidoan botatzen dute... 

Baina erakuslea, determinatzaile
gisa ere ager daiteke, lexema ezberdin
bati laguntzen diolarik; orduan
aurrekaria eta adierazpide anaforikoa-
ren artean ez dago identitate erlazio-
rik eta, ondorioz, gaiaren aldaketa
edo berrorientazioa gerta daiteke:

(9) Elurra urtzen denean likido
bihurtzen da. Ur hori errekak, urtegi eta
beste hainbat lekuetara zabaltzen da. 

Lehen elurra zen gai nagusia,
hurrengo esaldian, aldiz, ura da arda-
tza. Gaia aldatu egin da, beraz. Baina
aldaketa horrek batzuetan balorazioa
eraman dezake bere barnean, eta hori
informazioa berreskuratzeko erabil-
tzen den kontzeptuan islatzen da:

(10) Urak ere badu bere zikloa...
altxor hau guretzat oso baliogarria
izan arren... 

Aurretik aipatutako informazioa,
bada, era ezbedinetan berreskura
daiteke eta aukeratutako baliabidea
ikaslearen trebetasunarekin lotuta
egongo da.

6. Ondorioak
Hasteko, aztertutako testuak ez

dira benetako azalpenak. Sal-
buespenen bat izan ezik, ikasleek egi-
ten dituzten testuetan ez dago arazo-
en benetako planteamendurik, ezta
fenomenoen azalpenik ere.

Bestalde, testuak oso itxura
homogeneoa dute eta gai jarraitua
gisa garatzen da edukia. Emaitza
horretan zer ikusia dute ikasleek
aukeratzen dituzten baliabideak
aurrekaria eta anaforizatuen erla-
zioak mantentzeko. Gehienetan
lexema berberaren eskutik berres-
kuratzen dute informazioa testuan
zehar.

Aipatzekoa da nahiko agerikoa
dirudiela ikasleek egiten duten
ahalegin  memoristikoa, interes
handiagoa erakusten baitute ikasi
dituzten eduki guztiak aipatzeko,
adierazteko moduagatik baino. 

Bukatzeko, gogora dezagun
eskolan sarritan sortzen diren kez-
kak: nork zuzendu behar ditu hiz-
kuntzaren erabilera okerrak? Zer
zuzendu behar behar da, edukia
soilik edo hizkuntza bera ere?
Zalantza horien aurrean bide ego-
kia dirudi testu errealekin lan egi-
tea. Hizkuntzako irakasgaietan
ikasleek benetan erabili behar
dituzten testuekin (eskolakoak zein
eskolatik kanpokoak, literaturako-
ak zein beste edozein espezialitate-
koak) lan eginez gero, ikasleek
testu hobeak egiten ikasiko lukete
eta ondorioz edukia ere hobeto
azalduko lukete.
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Zer ikasi dute ikasleek
sekuentzia didaktikoarekin?
Ikasleen aurretestuak eta
ondotestuak

Lan honetan
DBHko 3. maila
ko ikasleek ida-

tzitako azalpenezko
testuen analisia aur-
kezten dugu. Bertan
azpimarratu nahi
dugu ikaskuntza jar-
duera hasi aurretik
ikasleek testu mota
horren ekoizpenaz
dakitena, eta sekuen-
tzia didaktikoa egin
ondoren ikasleek
ikasi dutena.
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Bi ekoizpenen arteko aldeak iku-
siko ditugu, hau da,  aurrestestua
eta ondotestuaren artekoak.
Prozedura horrek, bestalde, eraku-
tsiko digu ikasleen aurrerapenak
ebaluagarriak direla, beti ere,
metodologia erabilgarria eskura-
tzen badugu. Beraz, hori ere eraku-
tsi nahi da lan honen bidez: posible
dela, alegia, ikasleen hasierako ego-
era zein den jakiteaz gain, ikasleek
egiten ikasi dutena objektiboki
ebaluatzea.

1. Sarrera
Ikasleek testu jakin bat landu

aurretik zer egiten duten jakitea
zaila egiten zaio irakasleari. Zaila,
halaber, testu hori landu ondoren
ikasleek ikasi dutena jakitea. Gure
lan honetan ikasleen aurretestuak
eta ondotestuak alderatzeko meto-
dologia jakin bat erabiliko dugu.
Metodologia hori, gainera, bat
dator irakasleak irakaskuntza/ikas-
kuntza prozesuan erabilitako meto-
dologiarekin. Horregatik, irakas-
kuntza/ikaskuntza egoeran ekoiz-
tutako testuak dira hemen aztertu-
ko direnak; ez, ordea,  froga esperi-
mental baten emaitzak. Ale hone-
tan bertan aurkitu ahal izango da
irakasleak erabilitako sekuentzia
didaktikoa eta lan honen osagarri
dena. Sekuentzia didaktiko hori
Gainzuri eskolan (Zumarragan)
sortu eta erabili da hilabetez curri-
culumaren barnean, dagokion arti-
kuluan adierazten den bezala.  

Aipatu artikuluan, esan bezala,
ikasleek Herriko Zerbitzuen gidali-
bururako testu bat ekoiztu dute
“Ispilla kiroldegiaz”. Lehendabizi,
aurretestua ekoiztu dute, hau da,
Ispilla kiroldegira bisita egin ondo-
ren, ikasleek testu bat ekoiztu dute
zerbitzu hori deskribatuz. Testu hori
æaurretestuaæ aztertu dugu eta
baita alderatu ere ondotestua izenez

ezagutzen dugunarekin. Bigarren
testua, ondotestua, sekuentzia
didaktikoa bukatu eta hilabetetara
ekoiztu dute ikasleek. Horrela, eza-
gutu nahi izan dugu irakaskun-
tza/ikaskuntza prozesua hasi eta bi
hilabetera ikasleek horrelako testua
ekoizteko dituzten gaitasunak. 

Guztira 26 testu aztertu dira, 12
aurretestu eta 12 ondotestu. Guztiak
Lehen Hezkuntzako 3. mailako hau-
rren talde bakar bati dagozkio.

Ikasleen gaitasunak ebaluatzeko
hainbat parametro erabili dira:
testu motari dagozkionak, ikasleen
hasierako gaitasunei dagozkienak
eta sekuentzia didaktikoan landu
diren edukiei dagozkienak. Horrela
bada, lau dira ikasleen ekoizpene-
tan aztertu diren alderdiak: testuan
gaia aurkezteko modua (izenburuaren
esanguratasuna, testu hasieran gaia
aurkezteko modua, testuari hasiera
emateko modua), gaiaren alderdiak
(testuan jasotzen diren informazio-
ak eta horien egokitasuna komuni-
kazio egoerari dagokionez), infor-
mazioaren antolaketa eta puntuazioa.

2. Testuan gaia aurkez-
teko modua

Titulua edo izenburua da testu
batean irakurlearen ulermena gida-
tuko duen lehendabiziko testu ele-

mentua. Izenburua, beraz, testua-
ren ezinbesteko atala da, kokapen
eta funtzio zehatza duena. Bestalde,
testuaren gaiari buruzko lehenda-
biziko abisua ere bada, eta, beraz,
informazio nahikoa eman behar du.
Bestalde, aztertu dugun testu
motaren hasieran ohikoa dugu
izenburuko gaia berreskuratu eta
berau erabiltzea gaia aurkezteko.
Hori ezean, testua hankamotz gel-
ditzen da.

Ezaugarri horiek dira gure lehen-
dabiziko azterketa puntuan kon-
tuan izan ditugunak. 

Nolanahi ere, horrelako testue-
tan, ekoizpen guztietan bezala,
asko dira azter daitezkeen alder-
diak, eta azpisailkapenetan galtze-
ko arriskua ere badagoela ikusirik,
ikasleen ekoizpenak sailkatzeko
lehendabiziko hurbilpen bat egin
dugu. Horretarako, oso irizpide
zehatzak erabili ditugu: 

1. Titulu osoa du. Sail honetan
hartu ditugu izenburu hauek edo
antzekoak: “Ispilla kiroldegia”,
“Zumarragako Kiroldegia”... eta
titulu partzial modura honakook
hartu ditugu: “Kiroldegia”,
“Ispilla”...

2. Testu hasieran gaia aurkezten
da. Horretarako, tituluaren elemen-
turen bat edo guztiak berreskura-

12a testua



tzen dira: “Ispilla kiroldegia/Ispillako
lehenengo planta”; “Polideportiboa/
Polideportiboa...”...

3. Kiroldegia kokatu egiten da:
“Zumarragan kokatuta dago”,
“Ispilla polikiroldegia San Gregorioren
ondoan dago...”...

4. Aurreko bi ezaugarriak izan
ezean, badu halamoduzko sarrera
bat: “Ispilla kiroldegia eraikuntza
handia da”...

Aipatu lau ezaugarri horiek kon-
tuan izanik, ikasleen aurretestuak
eta ondotestuak sailkatu ditugu,
eta halaber, sekuentzia didaktikoa-
rekin hobetu diren alderdiak ikusi
ditugu. Horretarako, ekoizpenak

lau multzo handitan banatu ditugu
(A, B , C eta D):

A. Izenburu osoa idatzi du; testu
hasieran gaia aurkezten du; aipa-
tzen duen zerbitzua kokatu egiten
du.

B. Izenburu osoa idatzi du; testu
hasieran gaia aurkezten du; ez du
kokatzen baina badago sarrera
moduko bat.

C. Izenburu osoa idatzi du; testu
hasieran gaia aurkezten du; ez du
kokatzen eta ez dago sarrerarik.

D. Izenburu partziala ematen du;
ez du gaia aurkezten; ez du kirolde-
gia kokatzen eta testuak ez du
sarrerarik.

Hona hemen A eta D saileko tes-
tuen adibideak:

- A motako testua:
(1) (ikus 12a testua)

- D motako testua:
(2) (ikus 12b testua)

1. taulan jaso ditugu ikasleen
testuen sailkapena aipatu ezauga-
rrien arabera; halaber, aurretestutik
ondotestura egon den bilakaera.

Taularatutako datuen arabera,
garbi dago ikasleen testuak nabar-
menki egin dutela onera aurretes-
tutik ondotestura. Ikus 2. taulako
adibide biak.
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a        b          c          d
AURRETESTUA 4        3          3          2
ONDOTESTUA 12       -           -           -

Aurretestua                     Ondotestua
“ISPILLA/ lehenengo pizuan    “Ispila polikiroldegia/ Ispila

taberna dago.[...]” (9.a) polikiroldegia Zumarragan 
dago. [...]” (9.b)

“ISPILLA POLIKIROLDEGIA “ZUMARRAGAKO KIROLDEGIA
Sauna berotzeko da/ pistina igeri              Zumarragan dago. Kirol

egiteko da [...]” (13.a) honek egin daitezke:
jinasia, judo, [...]” (13.b)

12b testua

1.taula: aurretestutik ondotestura egon den bilakaera

2.taula



Agerian den moduan, gaiaren
aurkezpenari dagozkion alderdiak
sekuentzia didaktikoan landu dira
eta beraz, testuetan ikusitako hobe-
kuntzak ikaskuntzaren ondorio
garbiak ditugu. Emaitza horien
aurrean bi alderdi azpimarratu nahi
ditugu:

1. Sekuentzia didaktikoa presta-
tu aurretik ikasleen aurretestuak
aztertu ziren. Azterketa horretan
garbi ikusi ziren ikasleek hobetu
behar zituzten alderdiak, horien
artean izenburua eta testuaren
hasiera zeuden. Bi alderdi horiek,
bada, gurata eta sistematikoki
landu dira sekuentzian zehar.

2. Aurretestuak ebaluatu geni-
tuelako dakigu ikasleek sekuentzia
didaktikoan zehar ikasi dutena.

3. Gaia, informazio mota
Informazio testuari gagozkiola-

rik, oso itxura ezberdinak har
ditzake, baina bere ezaugarri naba-
rienetako bat duen helburua da,
hau da, ez dakienari zerbait azaltzea
edo jakinaraztea. Beste era batera
esanda, norbaiti ez duen informa-
zioa helaraztea.

Xedea hori izanda, ezin dugu
albora utzi era horretako testuetan
ematen den informazioak berak
duen garrantzia. Kontuan hartu
beharrekoak izango dira zein infor-
mazio ematen den, informazio hori
egokia den -kalitatez zein kantita-
tez-, informazio hori nola ematen
den, nahikoa den, ulergarria den,
eta hori guztia, jakina, nori zuzen-
duta dagoen ahaztu gabe.

Atal honetan, ikasleek egin beha-
rreko gidan agertzen diren informa-

zio multzoak aztertu ditugu.
Ikasleek egin behar zuten lana

herriko zerbitzuen gida zen.
Horrelako gida baten zerbitzuaren
berri ematen duen hainbat informa-
zio eskaini behar zaio erabiltzaile
izan daitekeenari. Hartzaile horrek
zerbitzuaren gutxieneko ezaugarri
batzuk ezagutzea espero du gida
irakurtzen duenean, besteak beste:

- Non kokatuta dagoen
- Zein den bere izena
- Nolako itxura duen
- Eskaintzen dituen zerbitzuak
- Funtzionamendua
- Ordutegia
Horrez gain, beste informazio

batzuk ere ager daitezke, baina
aipatutakoak izango dira gutxienez
espero daitezkeenak. Gida batek
eskaintzen duen informazioak,
batez ere, baliagarria izan behar du
erabiltzailearentzat.

Hasteko, ikus ditzagun taula
batean banatuta aurretestuetan
agertzen diren informazio multzo-
ak (ikus 3. taula):

Aurretestuetan ikusitakoaren
komentarioa:

Taula horretan testuaren egitura-
ketari dagokion banaketa agertzen
baldin bada ere –izenburua, sarrera,
garapena, bukaera-, ikasleen tes-
tuetan antzematen diren informa-
zio multzoak ez dira beti hor ager-
tzen diren ordenatan azaltzen;
gehienetan, nahiko nahasian ager-
tzen dira. 

Kiroldegiaren izenari dagokio-
nez, bost ikaslek izenarekin izenda-
tzen dute kiroldegia izenburuan
bertan; beste bostek, aldiz, testua-

ren hasieran egiten dute izendape-
na. Baina hori, izena azaltzeko
nahia baino, izendapen hutsa da.

Kokapenari dagokionez, bost ikas-
lek bakarrik aipatzen dute non dago-
en kiroldegia, batzuek kalea eta beste
batzuek herria aipatzen dutelarik. 

Itxura dela eta, ikasle bakar batek
adierazten du nolakoa den kirolde-
gia kanpotik. Ikasle gehienek barru-
ko itxurari erreparatzen diote: pisu
bakoitzean zer dagoen eta abar.

Zerbitzuen berri bederatzi ikaslek
ematen dute, baina kiroldegiak
dituen zerbitzuen aipamena, sarri-
tan, barruko itxurari lotuta agertzen
da; ikasleek kiroldegiaren barruan
edo kiroldegiko pisu bakoitzean zer
dagoen esateko orduan adierazten
baitute bertan egin daitezkeen kiro-
lak edo eskaintzen diren beste zerbi-
tzu batzuk. Adibidez:

(3) “[...]Zumarragako polikirolde-
gian gela hauek daude kafeteria, alda-
gelak, skuas pista, aerobik gela eta
Judo gela [..]”. (3.a)

Zerbitzuak, beraz, zeharka aipa-
tzen dira, baina ez esplizituki.

Ordutegiaren berri, bi ikaslek
ematen dute, horietako batek tes-
tuaren hasiera-hasieran:

(4) “Polideportivoa: Astelehenetik Os-
tiralera 9.00eta tik 22.00 [...]”(5.a)

Eta besteak, sarrera labur baten
ostean:

(5) “[...] Ispillaren barruan egoten da
gauza asko. 9.00etatik 14.00etara.”(1.a)

Bietan, ikusten den bezala, testu
bat egin behar dutela kontuan hartu
barik eta informazioak esplizituki
eman barik. Informazioa oso era
eskematikoan eta aditzik gabeko
egituren bitartez adierazten da.
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Kiroldegiaren   Non    Itxura      Itxura     Zerbi-   Ordute-   Beste-        Arauak eta oharrak
izena          dagoen  kanpotik  barrutik  tzuak     gia          lakoa

Aurretestua           12                       5+              5            1            9         9            2            4                       1       
(5 izenburuan)

Ondotestua           12                       7+              12         --            11        12          11                                  12
(1 izenburuan)

Izenburua Sarrera Garapena Bukaera
3.taula: informazio multzoak aurretestuetan eta ondotestuetan



Funtzionamendua, edo, bereziki,
kiroldegian sartzeko era, lau ikas-
lek kontatzen dute.

Azkenik, ikasle batek bukaera
ematen dio testuari, azken agurra
adieraziz.

Informazioa ez da, beraz, modu
sistematikoan ematen. Ikasle
bakoitzak bururatu zaion edo
gogoratu duen informazio multzo-
ari eman dio lehentasuna, kontuan
hartu gabe balizko erabiltzaileak
beharko lituzkeen datu guztiak
eskaintzen diren ala ez.

Ikus dezagun jarraian zer gerta-
tzen den ondotestuetan.

Ondotestuetan ikusitakoaren
komentarioa:

Ondotestuetan, oro har, hobekun-
tza nabarmena ageri dela esan daite-
ke. Hobekuntza horiek izaera ani-
tzekoak dira: informazio kantitatea
(datu gehiago eta zehatzagoak ema-
ten dira, eta horiek egokiak dira testu
mota honetan agertzeko), datu horiek
modu esplizitoan ematen dira, ematen
direnen kontzientzia dago eta hain-

batetan paragrafo aldaketaz edo
antolatzaile batez anuntziatzen dira,
testu guztiek hasiera (lehendabiziko
puntuan aztertu dugu) eta bukaera
daukate (funtzionamendurako oha-
rrak, arauak, bazkide egiteko
gomendioak...), ez da ikusi datu
pilaketa hutsa den testurik (aurre-
testuetan, aldiz, bai).

Gatozen, banan-banan zenbait
ezaugarri ikustera:

Kiroldegiaren izenari dagokionez,
zortzi ikaslek aipatzen dute kirolde-
giaren izena (Ispilla), gainerakoek
“Zumarragako kiroldegia” izena
ematen diote. Pentsa daiteke bakarra
izanik, ez dela horren garrantzitsua
bere izena aipatzea, ez baitago beste
kiroldegi batzurekin nahasterik. 

Bestalde, ikasle guztiek aipatzen
dute zerbitzua non dagoen kokatu-
ta, zer eskaintzen duen (batek izan
ezik), eta zein den bere ordutegia.
Baita bere funtzionamendua zein
den ere.

Bigarren aldiz egindako testue-
tan zerbitzuak eta ordutegia ikasle
guztiek aipatzen dituzte eta hobeto

adierazita daude aurretestuetan
baino. Adibidez, ordutegiaren
kasuan, orduak ez ezik, egunak ere
aipatzen dira:

(6) “[...]Astelehenetik ostiralera
goizean 10:00etatik 13:00etara eta
arratsaldetik 16:30etatik 22:00etara.
[...]” (1.b)

Horrez gain, funtzionamendua
ere testu guztietan azaltzen da,
gehienetan, bazkide egiteko bal-
dintzak eta kirolen bat egiteko bete
behar diren arauak eta abar.

Laburbilduz:
- Ordutegia: osatuago, ez ordua

bakarrik, egunak ere aipatzen dira.
- Funtzionamendua eta zerbi-

tzuak hobeto zehaztuta (ikus anto-
laketaren atala).

- Informazio atal edo multzo
bakoitza paragrafo batean garatuta.

- Aurretestuan gaiak nahastuta,
ondotestuetan ideiak ondo bilduta.

Ikus dezagun adibide baten
bitartez ekoizpen batetik bestera
testu batek jasan duen aldaketa edo
bilakaera (ikus 4. taula):
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Izenburua                              Polideportiboa                    Zumarragako Ispila Kiroldegia
Izena   O                               Zumarragako Ispilla kiroldegia
Kokapena                                      O                               San Gregorio kalean dago
Kanpoko itxura                            O                                                O
Barruko itxura              1. pisuan taberna dago, 2. pisuan...    Kiroldegi barruan alde beroan

dago: sauna, Piscina Aldagelak 
eta alde otza ere dago

Zerbitzuak                                    O                                Idem
Ordutegia                     Polideportivoa: Astelehenetik           Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 

Ostiralera 9.00eta tik 22.00           dago 9,00etatik 22,00etara, gero
Larunbatean 9.00etatik 20.00etara
edo 15:30etatik 20:00etara eta
Igandetan 9.00etatik 13.00etara

Funtzionamendua                            O                              Oharrak: Bazkide izan nai baldin 
baduzu jun behar duzu kiroldegira
eta ordaindu behar diozu  sarreran
neska dagoen tokira eta zenbakia
eskatu.

INFORMAZIO             AURRETESTUAN              ONDOTESTUAN
MULTZOA

4. taula: informazio atalen bilakaera 5. testuan (ikasleak idatzi duen bezala)



4. Informazioaren antola-
keta eta puntuazioa

Esku artean dugunaren moduko
testu baten ekoizleak hainbat infor-
mazio jartzen du hartzailearen
eskura, eta abiapuntuan ekoizleak
hartzaileak dakienari buruz duen
errepresentazioa egongo da
(Combettes, 1986). Hala ere, ares-
tian esan dugun bezala, ez da nahi-
koa informazio atal kopuru handia
ematea. Kontuan hartu behar da
informazio hori nola ematen den,
hots, nola antolatzen den, azken
batean. Helburuak zer ikusi handia
izango du testuaren antolaketa
horretan.

Aztergai diren zerbitzuen gida
hauetan testuak nahiko antolaketa
sinplea eskatzen duela esan geneza-
ke. Azalpenezko testuetan ez beza-
la, aurretik esandakoak ez du nahi-
taez baldintzatzen ondoren esan
daitekeena. Alde honetatik, eta
informazioaren garapenari dago-
kionez, nahiko egitura askea izango
du testu mota horrek.

Horrelako gida batek, beraz, egi-
tura finkorik ez badu ere, informa-
zioa gutxieneko ordena edo hierar-
kia  baten arabera eskainiko du.
Gainera, testua argia eta ulergarria
izan dadin  informazio multzo
bakoitzari dagozkion ideiek bildu-
ta beharko dute egon, eta ez tes-
tuan zehar edozein modutan saka-
banatuta. Horrela bada, ezinbeste-
koa izango da zein informazio ema-
ten den kontuan izateaz gain, infor-
mazio hori nola antolatzen den
behatzea, antolaketa hori ezberdina
izan daitekeelarik testu batetik
bestera.

Bestalde, informazio multzo edo
atal horiek testuan zehar era askota-
ra banatuta ager daitezkeen arren,
oso lotuta daude testuaren eskema
edo egitura orokorrarekin. 

Horrek guztiak lotura estua du

erabiltzen diren puntuazio marke-
kin, berak bideratzen baitu neurri
handi baten testuaren konexioa eta
antolaketa egokia.

4.1. Informazioaren antola-
keta

Lehen esan dugu informazio tes-
tuak ez duela egitura jakin eta
egonkorrik, baina bertan eskain-
tzen den informazioak antolaturik
eta ondo adierazita egon behar du
ezinbestean.

Ikasleek, ordea, zailtasun franko
dute testua eta informazioak anto-
latzeko orduan, eta batzuetan, ez
dute irizpide garbirik gaiari buruz-
ko informazioak adierazten diren
ideien arabera antolatzeko.

Sekuentzia didaktikoan landu
dituzten alderdiak abiapuntu beza-
la hartuta, ikasleen testuak beha-
tzeko orduan kontuan izango dugu
alde batetik, ideia berdinak infor-
mazio atal berean biltzen diren;
bestetik, informazio atal horiek
zein antolaketa erakusten duten,
hau da, hierarkiaren bat dagoen
beraien artean; eta azkenik, atal
horiek elkarren artean nola ager-
tzen diren lotuta. 

Horretarako, atal honetan aurre
eta ondotestuen artean dagoen
aldeari erreparatuko diogu, batetik
bestera informazioaren antolaketan
aldaketarik dagonen ikusteko.

Aurretestuetan ikusitakoaren
komentarioa:

Aztertutako 12 testuen artean
hiru joera nabari dira informazio
multzoak antolatzeko orduan.
Dena dela, sailkapena ezberdina
izan daiteke aurretestuentzat eta
ondotestuentzat. Hasteko, aurre-
testuen azterketan antzematen
diren joeren berri emango dugu.
Hona hemen zein diren:

a) Informazioa antolatzeaz gain,

testua bera ere antolatuta ageri da. 
b) Informazioa antolatzen da,

baina ez testua bera. 
c) Informazio pilaketa. 
Ikus ditzagun orain banan-banan

eta adibideekin, hiru multzo
horien arteko desberdintasunak.

a) Informazioa antolatuta eta
testu lana erakusten dutenak:

Lehendabiziko multzo honetan
jaso ditugun testuetan informazioa
antolatuta dago, baina horretaz
gain, ikasleak testu lana egiten du;
hau da, hainbat testualizazio meka-
nismo erabiltzen ditu. Mekanismo
horietaz baliatuz, adibidez, loturak
egiten ditu esaldien artean edo
aurretik esandakoarekin:

(7) [...] Ispila lore baten izena da
eta orregatik, kiroldegia Ispilla deitzen
da[...] (10.a)

(8) [...] gauza guzti auetan egoteko
karneta edo ordaindu behar da. (10.a)

Lehendabiziko multzo honetako
adibideei erreparatzen badiegu,
nahiko testu onak aurkituko ditu-
gu. Informazioari dagokionez ere,
nahiko ondo garatuta dago; sailean-
sailean hainbat informazio multzo
jorratzen dira (nahiz eta 3. taulan
dauden denak ez agertu). Horretaz
gain, informazio multzo horiek era
ordenatuan ematen dira, hau da,
adierazten duten ideien arabera
ordenaturik; gainera, esaldi egokien
bitartez eta ordena logikoan gara-
tzen dira, beraien artean loturak
agertzen direlarik. Oro har, esan
daiteke testu lana dagoela. Hona
hemen testu oso bat: (9) 6a testua.

Ikusten den bezala, testu horre-
tan, ikasleak aurretik aipatutako
segmentu bat berreskuratzen du
hurrengo informazio multzora
pasatu ahal izateko.

Esaldi bakoitzean jarraian eman-
go den informazioa bideratzeko
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adierazpideak aurkituko ditugu.
Ikasleak gidatu egiten du bere tes-
tuaren irakurlea. Idazlea, aurretik
esandakoaz baliatzen da bere dis-
kurtsoa eraikitzen joateko.

Informazio multzoak beraien
artean lotuta agertzen dira, batetik
bestera modu egokian pasatuz.

Halere, zer hobetu badu, ez baitu
paragrafo ezberdinik erabiltzen.

b) Informazioa antolatzen da,
baina ez testua bera:

Testu hauetan antzeko ideiak
hainbat informazio ataletan biltze-
ko ahalegina antzematen da; gaine-
ra, ordena bat nabari da, nahiko
hierarkiakoa, eskaintzen diren
informazio horiek emateko orduan.
Halere, ezin da esan testu gisa
antolatuta agertzen direnik.
Informazioak ordenatuta egon
arren, ez dago loturarik ez esaldi
artean ezta informazio atalen artean
ere. 

Hona hurregno orrialdean biga-
rren multzo honetako ezaugarriak
dituen testu bat: (10) 4a testua.

Dakusagunez, hemen, kokape-
na eta ordutegia izan ezik, beste
informazio atal guztiak agertzen
dira.

Horretaz gain, informazio hori
antolatuta agertzen dela ikus
daiteke. Eraikinaren barneko
ezaugarrien arabera garatzen du
ikasleak 

informazioa. Gainera,  esaldien
eta paragrafoen zatiketa eta bana-
ketak ere horrela adierazten baiti-
gute.
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(9) 6a testua

(10) 4a testua



c)  Informazio pilaketa:
Talde honetan sartuko genituzke

informazioa nahasian ematen duten
testuak. 3. taulan agertzen diren
informazio atalak aipatu aipatzen
dira, baina inolako ordena edo iriz-
piderik gabe azaltzen dira testuan.
Ikasleak bururatzen zaion bezala
botatzen ditu informazioak, oso era
eskematikoan gainera.

Informazio pilaketaren adibide
izan daiteke honako (11) 5a testua.

Testuan ikusten den bezala, ager-
tzen diren informazio multzoak
hiru dira: kokapena, itxura eta zer-
bitzuak, baina gutxi izateaz gain,
edozein modutan eta nahasian azal-
duta agertzen dira. Alde batetik,
informazioak era eskematikoan
agertzen dira, ez dago esaldi osorik.
Bestetik, ez dago testua dela esate-
rik; lotu gabeko adierazpideak dira,
testua egin aurreko lehendabiziko
pausoa balitz bezala. Azken batean,
informazio pilaketa hutsa, esaldi

inkoherente edo bukatu gabeen
segida.

Ondotestuetan ikusitakoaren
komentarioa:

Testu hauetan begiratu beharre-
ko lehendabiziko gauza aurretes-
tuen kasuan agertzen ziren hiru tal-
deak mantentzen diren ala ez ikus-
tea izango da. Sekuentzia didakti-
koa landu ostean, dena dela,  idazki
guztietan informazioa antolatuta
aurkitzea espero dugu.

Ondotestuen artean ez dugu aur-
kitu informazio pilaketa hutsa duen
gidarik. Ondorioz, bi sail hauetan
bilduko dira ikasleen testuak:

a) Informazioa antolatzeaz gain,
testua bera ere antolatuta ageri da. 

b) Informazioa antolatzen da, 
baina ez testua bera. 

a) Informazioa antolatuta eta
testu lan ona dutenak:

Lehen multzo honetako testue-
tan informazio antolatuta eta testu

bezala ere antolatuta zegoela esan
dugu, eta oraingoan ere horrela iza-
ten jarraitzen du, baina informazio
atal bakoitza hobeto garatzen da
eta loturak ere hobetu egin dira.

Nabarmena da ondotestuetan
informazio atal banarentzat paragra-
fo bat erabiltzen dela, hasieran ez
zegoen horrelakorik. Baina hori pun-
tuazioaren atalean ikusiko dugu.

Konpara ditzagun lehen agertu
den (12a) aurretestua (87. orrialde-
an) ikasle berak egindako hurrengo
ondotestuarekin (5a testua, 93.
orrialdean):

Ondotestua luzeagoa da.
Oraingoan sarreran datu gehiago
ematen dira:

(13) [...] San Gregorio kalean [...]
(13.a) ‡  [...] Zumarragako San
Gregorio kalean [...] (13.b)

Eta itxuraren berri zehatzagoa
ematen da:

(14) [...] Eskailerak igo eta kafe-
teria aurkituko duzu [...] (13.a) ‡
[...] Kiroldegi honek 4 pisu ditu.
1.goan taberna, 2. harrera, 3. kantxa
[...] (13.b)

(15) [...] Polikiroldegi hau bi zati-
tan banatzen da. Hotza eta beroa [...]
(13.a) ‡ [...] Kiroldegi hau bi zatitan
banatzen da. Eskuin aldean beroa eta
ezker aldean hotza [...] (13.b)

Eta horrela, paragrafo guztietan
antzeman dezakegu informazioa
gehitu dela.

Testuaren antolaketari dagokio-
nez, esan daiteke egileak lehen
baino hobeto gidatzen duela infor-
mazioa testuan zehar, horretarako
kohesiorako hainbat baliabide era-
biltzeko ahalegina nabaritzen da;
horrela, informazio atal batetik
bestera pasatu eta testuaren barne-
ko loturak bermatzen ditu. Esate
baterako, kiroldegi honek, kirolde-
gi hau, bi aldetara, alde beroan,
alde hotzean..., bezalako adierazpi-
deak erabiltzen dituenean. 
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(11) 5a testua



b) Informazioa antolatzen da,
baina ez testua bera:

Idazlanetan oraingoan informa-
zioa ordenatuta agertzen da, ideia
edo informazio multzo berdinak
paragrafo baten bilduta daude.
Halere, informazio multzo horiek
independenteak dira, beraien arte-
ko loturarik agertzen ez denez, tes-
tuko edozein lekutan edo edozein
ordenatan ager daitezke. Ez dago
loturarik multzo edo atalen artean.
Horrela izanik ere, multzo horieta-
ko bakoitzaren barne antolaketa
egokia da, eta informazioa aurretes-
tuan baino osatuago eta xehetasun
gehiagorekin ematen da; ematen
den informazio kantitateaz handi-
tzeaz gain, esaldiak luzeagoak eta
hobeto eginak daude.

Konpara ditzagun, adibidez, 5.
testuaren bi bertsioak:

(16) (93. orrialdeko 5a testua)
(17) (94. orrialdeko 5b testua)
Testu horretan hasieran ez ziren

informazio atal guztiak lantzen eta
gainera, informazioa pilatuta ema-
ten zen, antolatu gabe.

Ondotestuan, berriz, emaitza
aski ezberdina da: esaldiak aurre-

testuan baino luzeagoak dira, infor-
mazio atal gehiago daude, atal
bakoitzak lehen baino informazio
zabalagoa eskaintzen du, eta ordena
hierarkiakoagoa da. 

Oro har, ondotestuetan hobe-
kuntza handia nabari da informa-

zioaren antolaketan; idazki guztie-
tan antzematen bilakaera ona.
Horrekin batera, nabaria da testu
lana hobetzeko egiten den ahalegi-
na ere. 

Hona hemen taulan laburbilduta
zein izan den bilakaera:

Aipagarria da ondotestuen arte-
an desagertu egiten direla informa-
zio pilaketa hutsa zuten testuak.
Bestalde, aldaketarik jasaten ez
duten bakarrak 1. eta 3. testuak
dira, hasierako multzo berean man-
tentzen direnak.
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(16) 5a testua
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(17) 5b testua
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Eraldaketa horrekin oso lotuta
dago puntuazio ikurren erabilera,
bereziki puntu eta aparterena.
Paragrafoen zatiketa oso nabaria da
ondotestuetan, eta eragin zuzena
du testuaren antolaketan. Alderdi
hori, ordea, hurrengo atalean  iku-
siko dugu.

4.2. Puntuazioa
Testuen puntuazioa hainbat

ikuspuntutatik aztertu da. Azter-
keta horiek hiru alderdi aipagarri
markatzen ditu: puntuazio marken
maiztasuna, marka horien izaera
eta marka horien kokapena testuan.
Beste era batez esanda, testuaren
zein atalen artean egiten duten
haustura puntuazio markek.

Puntuazio marken inguruan egi-
niko ikerketen arabera, esan daite-
ke ikasleek ez dituztela marka
horiek modu aleatorioan erabil-
tzen. Alegia, puntuazio markak
testuaren toki jakin batzuetan
agertzen direla: testuaren proposi-
zioak mugatzen dituzte, ondoren,
proposizio multzoak (Fayol, 1981).
Puntuazio marken motei dagokie-
nez, ikusten diren lehenak puntuak
dira eta ondoren komak.

Puntuazio marken inguruan egi-
niko ikerketek beste datu interes-
garri bat ere ematen digute: pun-
tuazioa perpausa mailan jarduteaz
gain, testu mailari eragiten dio.
Schneuwly-k (1988) dioenez, pun-
tua batzuetan perpausaren bukae-
ran ikusten da (eta hori irizpide
sintaktikoen adierazle da); beste
batzuetan, ordea, ez da perpausa
guztien bukaeran punturik ikus-
ten, marka hori testuaren atal han-
diagoak zatitzeko erabiltzen da.
Kasu horietan, uler daiteke, beraz,
puntuak perpausaz gaindiko unita-
teak banatzen dituela. 

Schneuwly-k (1988) puntuazioa-
ren arazoa bi gertakarien menpe

dagoela ikusten du: konexioa edo
testuaren zatiketaren menpe, eta
baita planifikazio orokorraren era-
giketen menpe, bigarren hori tes-
tua bere osotasunean ikusita.
Autore horrek hainbat portaera
ikusi ditu 10, 12 eta 14 urteko
ikasleengan; gazteenen artean (10
urtekoek) –gure testuen egileen
adinetik gertuen daudenak, hain
zuzen- muturreko bi joera ikusi
ditu: edo ez dute testua puntuatzen
edo demaseko puntuak erabiltzen
dituzte.

Puntuazio markak, oro har,
ikasleen testuetan:

Gure testuetara etorriz, ikasle
gehienek erabiltzen dituzte pun-
tuazio markak aurretestuetan zein
ondotestuetan. Kasu bietan,
gehien erabiltzen den marka pun-
tua da. 

Dena dela, atal honetan puntu
eta apartearen erabilerari errepara-
tuko diogu bereziki, paragrafoen
zatiketak izugarrizko garrantzia
hartzen baitu ondotestuen antola-
ketan.

(18) 6b testua



- Puntua:
Puntuak etenaldi luzea adieraz-

ten du eta esaldiaren amaieran jar-
tzen da, baina bi eratara erabil dai-
teke. “Jarraiko esaldiak aurrekoare-
kin zerikusi estua izanez gero, puntu
eta jarraia egingo da;  bestela,  puntu
eta aparte idatziko da; hau da, beste
lerrokada bati emango zaio hasiera”
(Zubiri & Zubiri, 1995:56).

Ikasle gehienek erabiltzen dute
puntua. Ikur hau, esan bezala, asko
erabiltzen da, baina aurretestuetan
puntu eta jarraia nagusitzen den
bitartean, ondotestuetan puntu eta
apartearen erabilera nabarmentzen
da.

Garbi ageri da ikasleek sekuen-
tzia didaktikoan emandako ins-
trukzioei jarraitzen dietela:
“Paragrafoa: gai berdineko esal-
diak”.

Salbuespenik gabe, oso ondo
markatuta agertzen dira paragrafo-
ak testu guztietan, eta horietako
bakoitzak oso ongi biltzen ditu
antzekoak diren ideiak. Konpara
ditzagun, esate baterako, (9) adibi-
deko aurretestua (6a testua, 91. or.)
dagokion ondotestuarekin (18) 6b
testua (orrialde honetan).

Nabarmena da testu batetik bes-
tera dagoen aldea. Aurrekoan
puntu eta aparte bakarra ere ez
dagoen bitartean, ondotestuan era-
biltzen dira. Eta gainera, tartean
espazio handia utziz, ahalegin bere-
zia egiten da paragrafoen arteko
distantzia markatzeko.

Azpimarratu beharrekoa da ikas-
leak jabetu direla paragrafoaren
funtzioaz. Hasieran puntu eta apar-
te erabili arren, paragrafoaren zere-
ginetan pentsatu gabe erabiltzen
zen, ideien zerrendak egiteko, eta
sarritan, aurretik aipatutako ideia
horietako bat berriz agertzen zen
errepikatuta. Ez ziren antzeko
ideiak biltzen paragrafo batean,

esaldi solteak egiten ziren eta
bakoitzaren ostean puntu eta apar-
te jarri. Hori guztia, jakina, puntu
eta aparte erabiltzen zen kasuetan.

Hurrengo taulan jasotzen dugu,
aurretestua eta ondotestua aldera-
tuta, paragrafoen erabilera egokia
egiten duten testuak:

Gainerako puntuazio ikurrei
dagokienez, oro har, esan daiteke ez
dagoela aldaketa handiegirik; lehen
erabiltzen zituenak orain ere erabil-
tzen ditu, eta zeregin berdinetara-
ko. Hori dela eta, hurrengo lerroe-
tara aurretestuetako adibideak bes-
terik ez ditugu ekarriko.

- Bi puntuak:
Hiru ikaslek erabiltzen dituzte

bi puntuak; kasu guztietan hitz
zerrenda bati sarrera egiteko erabil-
tzen da. Hona hemen adibideak:

(19) “[...] erabiltzen da: ospakizu-
nak, kafea hartzeko[...]” (1.a)

(20) “[...] Sarrera hori erabiltzen
da sartzeko: Pistinara, kantxara[...]”
(1.a)

(21) “[...] Ispilla kiroldegian kirol
hauek egiten dira: eskuatx, futbi-
to[...]” (10.a)

(22) “[...] Hotz aldean gauza
hauek daude: kanpo gela[...]” (11.a)

(23) “[...] bero aldean gauza hauek
daude: sauna[...]” (11.a)

- Koma:
Puntuazio ikur honek pausa edo

etenaldi laburra adierazten du.
Ikasleen testu gehienetan zerrenda
baten aleak bereizteko erabiltzen
da koma; testu bakar baten erabil-
tzen da beste funtzio batekin:

- Zerrenda baten elementuak

bereizteko:
(24)  “[...] erabiltzen da: ospakizu-

nak, kafea hatzeko[...]” (1.a)
(25) “[...] Eskuas, aerobic[...]”

(2.a)
(26) “[...] Bigarren pisuan rezep-

zioa, solairuna, sauna[...]” (4.a)
(27) “[...] 2. Pisuan judo, yogan

espilua[...]” (5.a)
(28) “[...] Gela beroetan Piscina,

Solairuna, Sauna[...]” (6.a)
(29) “[...] Ispila kiroldegian kirol

hauek egiten dira: eskuatx, igerike-
ta[...]” (10.a)

(30) “[...] Hotz aldean gauza
hauek daude: kanpo gela,
Aldagelak[...]” (11.a)

(31) “[...] Parte beroan Sauna,
masaje gela, solairuna[...]” (12.a)

(32) “Jimnasioa jimnasia egiteko
erabiltzen da, Sauna izerdia bota-
tzeko erabiltzen da[...]” (6.a)

- Lokailu batekin:
(33) “[...] Parte hotzean, berriz,

kantxa gimnasia egiteko,
judoa[...]” (12.a) 

5. Ondorioak
Zer ikasi dute ikasleek sekuen-

tzia didaktikoarekin? Horixe zen
izenburuan planteatzen zen galde-
ra. Erantzuna, “erakusten zaiena”
izan daitekeela uste dugu. Horrela
erakusten dute, behintzat, aztertu-
tako datuek. Ikusitakoaren arabera,
ondorio hauek azpimarratu ditza-
kegu:

Ondorio orokorrak:
Ikasleek ekoiztutako ondotestue-

tan lortutako hobekuntza oso
nabarmena da. Sekuentzia didakti-
koa landu ostean egindako testuak
luzeagoak dira, informazio gehiago
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4,11                                1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Aurretestuetan                         Ondotestuetan
5. taula: puntu eta aparte paragrafoak markatzeko



eta zehatzagoa ematen dute, bertan
eskaintzen den informazioa hobeto
antolatuta dago, testuaren egitura
hobea da eta puntu eta apartearen
erabilera eta, bereziki, paragrafoen
erabilera ere egokiagoa da.

Ondorio didaktikoak:
a) Ikaslearen beharrak zein

diren jakiteak duen garrantzia:
Ikasleak aurretik zer dakien jaki-

nez gero, ikasketa planifika daite-
ke eta bere beharretara egokitutako
sekuentzia didaktikoa presta daite-
ke.

Bestalde, aurretik zekiena baldin
badakigu, ondoren ikasi duenare-
kin konpara dezakegu eta aurrera-
penak ebalua ditzakegu.

b) Sekuentzia didaktikoaren
bitartez hobekuntza lortzen da, ez
da mitoa (Sainz, 2000):

Egin dugun azterketa honetan
garbi ikusten da ondotestuak egite-
rakoan sekuentzia didaktikoan ika-
sitako guztia aplikatu dutela ikas-
leek: izenburuaren funtzioaz ohartu
dira, sarrera egokia egin diote tes-
tuari, informazio gehiago eta hobe-
to garatuta eta antolatuta ematen
dute, esaldiak hobeto egiten dituz-
te, paragrafoen funtzioaz jabetu
dira...

c) Ikasleek lortzen duten hobe-
kuntza iraunkorra da:

Ikasi dutena barneratu egiten
dutela esan dezakegu, aztertutako
ondotestuak sekuentzia didaktikoa
bukatu eta handik bi hilabetera
idatzi baitziren.
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