
Soziolinguistika
aldizkaria

DOSSIERRA

BAT Soziolinguistika Aldizkaria 96, 2015 (3) | 69-101 | Andoain (Gipuzkoa)
ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Laburpena. Gure ikasgeletan ahozko hizkuntza  lantzeko beharra ikusi ondoren, ekin genion ahozko-
aren lanketa modu sistematikoan eta egingarrian egiteko bideari. Gu jantzi, irakasleei prestakuntza
eman  eta sekuentzia didaktikoak prestatzen eta gelaratzen hasi ginen haiekin batera. Hausnarketa,
prestakuntza eta ahozko sekuentziak gelaratzetik sortu da ikusgai jarri dugun material guztia, horretarako
propio sortutako webgunean: oinarri teorikoak, txantiloiak, sekuentzia didaktikoak, balorazioak, bideoak,
eta abar. Helburua baita,  hori guztia erabilgarria izan dadin, euren geletan --gure ikasleak ahozkoan tre-
batzeko, noski-- ahozkoa modu sistematikoan landu nahi duen edozein irakaslerendako. Egindako
ibilbide horren laburpena jasotzen du artikulu honek.  • Hitz gakoak: ahozkoa, sekuentzia didaktikoa, Lehen

Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, Haur Hezkuntza, motibazioa, erabilera, hizkuntz gaitasuna.

Abstract. After becoming aware of the need to develop oral language in our classrooms, we embarked
on working on oral language in a systematic, feasible way. We trained ourselves, gave the teachers some
training, and together with them we started to prepare didactic sequences and implement them in the class-
room. All the material we included in the website set up for the purpose had emerged out of the classroom
implementation of reflections, training and oral sequences: theoretical bases, templates, didactic sequences,
assessments, video sequences, etc. The aim is in fact to render all this usable in their classrooms so that it can
be used to develop our students’ oral skills by any teaching staff wishing to develop oral language in a sys-
tematic way. The article provides a summary of the work carried out. • Key words: Oral, didactic sequence,

Primary Education, Secondary Education, Pre-Primary Education, motivation, use, language proficiency.
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1. SArrerA

y

Duela bederatzi urte, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko
Euskara Atalak Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroarekin
batera  hartu zuen bidea azaldu nahi dizuegu. Euskararen erabilera bul-
tzatzeko egitasmoari ekin genionetik izandako bilakaera laburtuko dugu.
Nahiko planteamendu gordina eta lehentasunezkoa egin behar izan
genuen, euskararen irakaskuntzaren egoeraren nondik norakoa aztertu
ondoren. Horretarako, zenbait adierazle kontuan hartu izan ditugu: 

— Momentu oro izan ditugun baliabideak, pertsonalak zein
materialak (oso urriak izan baitira).
— Irakasleen iritziak, baita hainbat aurreiritzi ere, kezkak eta per-
tzepzioak (esate baterako, ikasleek ez dutela euskaraz egiten,
euskaraz egiten dutena modu ez egokian edo traketsean dela).
— Ikastetxeetan sustapen arloan egindakoa.

Gure proposamena testuinguru horretan ulertu behar da. Guzti hori,
gainera, zaildu egin da krisi egoerarekin; hala ere, lehentasunak nahiko
zehaztuta genituenez —mantsoago edo azkarrago—, beti bide horretan
egin dugu aurrera, perspektiba (norabidea) galdu gabe. 

Jakina da gu ez ginela hutsetik abiatu, aurretik egindakoa aztertu genuen
eta, noski, erabili dugu. Lehendik abian ziren zenbait egitasmo eta aldez
aurretik egindako plangintzak kontuan hartu ditugu gure prestakuntza
antolatzeko. Egitasmo horietako gehienak ondoko irudian jaso genituen
2011n, “Eskola hiztun bila” jardunaldietan eman genuen hitzaldirako:

1. irudia: Euskara sustatzea ikastetxean
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Irakasleen formaziotik horri guztiari erantzuteko beharra ikusi genuen,
eta horrek euskararen sustapenean dagoen diskurtsoa egokitu beharra
ekarri zuen: lehentasunak zehaztea eta irakasleen erdigunea zein den
jakitea eta transmititzea (hau da, irakasleak —irakasle rolean— nondik
eragin dezakeen gehien eta eragin hori nondik den emankorren). (Mu-
gertza & Olasagarre, 2010)

Horrela sortu genituen, besteak beste, ondoko prestakuntza ikastaroak
edo egitasmoak: lehenik, Euskara sustatzeko bideak: motibazioa eta ahozkoa
gelan; bigarrenik, interbentzioak; hirugarrenik, MSB bloga; laugarrenik,
Ahozko Hizkuntza Irakastea ikastaroa; Ahozko hizkera ez formala ikastaroa,
eta azkenik Ahozko Hizkuntza Irakastea gunea. 

Prestakuntzaren oinarri metodologikoak:

— Irakaslearen lanaren gaineko gogoeta bultzatuko duen prestakuntza
eredua (Esteve, 2007)
— Gelako esku-hartzeen transposizio didaktikoa, hau da, prestakuntza
gelan antzeman dadila ikasleengan eta nola antzematen den aztertu.
— Galdetegietatik abiatzen den prestakuntza, hau da, gela barruan
egiten den horretatik edo egiten dela aitortzen den horretatik.
— Malgua irakasleekin zein ikastetxeen egoerekin.
— Teknologia berriak erabilita, gauzak asko errazten dituelako eta tek-
nologien erabilera irakasleen beharretara egokitzen delako: moodle
plataforma, sekuentzia didaktikoak google driven eraiki, bideo grabazioak
(mugikorrekin, zenbaitetan).
— Irakasleen prestatzaileok irakasleen ondoan egotea, haiei laguntzeko,
bultzada emateko, animatzeko, konfiantza emateko eta lana eskatzeko ere bai.

2. eGoerAren dATuAK

y

— Euskararen erabilera bultzatzeko azken 2 hamarkadetan ikastetxeetan
egindakoa aztertu genuen, hau da, euskara sustatzeko zer egiten zen eta
zeri ematen zitzaion garrantzia (esate baterako, gelatik kanpoko jarduerak
antolatzea, ikasleekin egiten diren jolasak euskara sustatzeko). Horren
ondorioz, irakasle askorekin izan dugu hartu emana eta beraien jarrerak,
kezkak eta zalantzak jaso ditugu; baita ikastetxe bakoitzaren ingurune
soziolinguistikoa ere. Hori dena gogoan izatea ezinbestekoa baita.

— Nafarroako eskolatze-datuak. Nafarroako euskararen irakaskuntza
ulertzeko hainbat gauza gogoan izatea komenigarria da. Lehenengoa,
Nafarroako euskararen legeak ezarritako hiru hizkuntza eremuak, Nafa-
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rroako egoera soziolinguistikoa (besteak beste, euskaldun kopurua, herri
batetik besterako aldea, hiriburuan euskararen egoera zein den, eta abar).

Egoera aski desberdinak ditugu batetik bestera eta ereduei dagokienez
D (+IIP), B eta A (+IIP) eredua ditugu aintzat hartzekoak. Adibide
modura hemen dituzue 2014/15 ikasturteko eskolatze datuak:

1. taula: Nafarroako eskolatze datuak 2014-2015

1. grafikoa: Nafarroako eskolatzea 2014-2015. Ereduka

Iturria: Nafarroako Gobernuko Euskara Atala.
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— Ingurune soziolinguistikoa.Gure herrietan/hirietan euskaraz eskolatutako
umeekin batera euskararekin ia batere harremanik ez duten ikasle asko
dugu, eta horren ondorioz, ikastetxean euskara bereganatzen duten
ikasleek ikastetxetik at gehienetan ez dute ia batere aukerarik euskaraz
aritzeko. Egoera baldintzatzen duten ezaugarri ezberdin anitz izanda
ere, oso modu laburrean horixe da gertatzen ari dena, eta euskararen
erabilera urria dela-eta, irakasleok, hezkuntza komunitateko partaideok
eta gurasoak oso kezkatuta gaude aspalditik.

— Baliabideak. Gure eskura ditugun baliabide mugatuak, hau da: pres-
tatzaileok ditugunak (zenbat prestatzaile garen arlo honetan); irakasleen
denbora, ikasle kopuruak, prestakuntza baliabideak eta eskola (baliabide
gisa) noraino iristen den eta iritsi behar duen ulertzea.

Hori guztia kontuan hartuta, eskolan bi adar-begi nagusi jorratu behar
ditugula uste dugu: batetik, euskararen aldeko motibazioa eta atxiki-
mendu positiboa bultzatu; eta bestetik, euskaraz aritzeko aukerak
etengabe eskaini gela eremuan, euskarazko ahozko gaitasunean gure
ikasleak erraz eta eroso sentiarazteko. Bi adar hauek uztartuta daudenez,
elkarrekin lantzea proposatzen dugu.

3. oInArrI SoZIolInGuISTIKoA

y

Euskararen sustapenean aurrera egiteko ezinbestekoa da oinarri sozio-
linguistikoa izatea eta hor guk, batez ere, bi autore izan ditugu kontuan
gure proposamena gauzatzeko. Oinarri soziolinguistikoa kontuan
hartuta are nabarmenagoa ageri da motibazioa zein ahozko hizkuntza
irakasteko beharra erabileran eragin ahal izateko.

Txepetxen ekarpenari jarraituz (Sanchez Carrion “Txepetx”, 1991), hiz-
kuntzak ikasteko garaian 3 faktorek eragiten dute: motibazioa, ezagutza
eta erabilera. Eskolan euskaraz zein euskara irakasten badugu, 3 atal
horiek landu, zaindu eta kontuan hartu behar dira, elkar elikatzen
baitute. Bestalde, faktore horien gutxieneko maila behar da batetik
bestera jauzia egiteko. Begiratu baso komunikanteen teoria eta hizkuntzak
ikasteko ibilbideak ondoko irudian (Zarraga, 2010, 262 or.)
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2. irudia: Hizkuntza ikaskuntzaren ibilbideak

Iturria: Hizkuntza ikasteko ibilbide kulturala (Etxegoien “Xamar”. 2001)

Badirudi gure eskoletan bigarren faktoreari modu isolatuan ematen
zaiola garrantzia, hau da, ezagutzari, eta, batez ere, erabilera idatziari.
Guk ikusi ahal izan dugunaren arabera, motibazioa eta ahozko erabilera
albo batera ditugu sarritan geletan.

Bestalde, Txepetxen ereduari jarraiki, eskola, besteak beste, hizkuntzak
ikasteko eta erabiltzeko tokia izanik, eskolan hizkuntzaren ahozko
erabilera ere landu beharko da, ahozko hizkuntza, alegia. Irakaskuntzan
gabiltzanontzat Jose Maria Sanchez Carrionek proposatu zituen hiztun
tipoak (“Txepetx”, 1991) interesgarriak eta erabilgarriak dira, ikasle
bakoitzaren ibilbidearen eta gaitasunaren adierazgarri izan daitezkeelako.
Nahiz eta azkeneko urte hauetan hiztun tipo errealek aldaketak izan
dituzten,  gure ustez komeni da horiek oinarrian eta gogoan izatea
gure ikasleen hizkuntza tipologia ulertzeko:

— AB, jatorrizko hiztun kulturizatuak
— BA, heldu bertakotuak
— A, jatorrizko hiztun primarioak
— B, ikasle helduak
— Ø, ez dakite hizkuntza
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Fishmanen ekarpena ere aintzat hartzeko modukoa da. Hizkuntza Bi-
ziberritzeko Saioek, RLS-delakoek lortu beharko luketena erabilgarria
iruditu zaigu euskararen egoerara egokitua dagoelako eta, besteak
beste, euskararen egoera aztertuta Fishmanek hizkuntza biziberritzeko
8 urrats proposatzen dituelako. 8 urrats horietako 4.a eskola edo ira-
kaskuntza da (Fishman, 1991). Autoreak dioenaren arabera, urrats ga-
rrantzitsua izanik ere, horrek bakarrik ez du hizkuntzaren biziberritzea
ekarriko. Sarritan aipatu izan da biziberritze saioetan eskolaren eragina
mugatua dela. Fishmanen proposamenean urrats garrantzitsuena 6.
urratsa da, hau da, gertuko komunitatean bermatu behar da hizkuntzaren
erabilera. Horixe da muina, erdigunea eta horrek du lehentasuna. 

Hementxe duzue zergatia :

“It may be merely metaphorically enlightening to believe, as Kenneth Burke
claimed, that ‘men build their cultures by huddling together, nervously
loquacious, at the edge of an abyss’, but it is inescapably true that the bulk of
language sozialization, identity socialization and commitment socialization
generally takes place ‘huddled together’ through intergenerationally proximate,
face-to-face interaction an generally takes place relatively early in life at that.”
(Fishman, 1991, 398.or)

Gertuko komunitatea soziologian, batez ere, lehen mailako sozializazio
eragileek (Rocher, 1983, 152. or.) osatzen dute: familiak, auzo-giroak,
lagunak eta gertu dugun komunitateak, uler dezakegu eskolak ere bai,
neurri batean. Horregatik, eskola gertuko komunitatearen parte den
neurrian lortu beharko du hizkuntzaren erabilera bere eremu barruan
bederen ziurtatzea. Fishmanen hitzetan, gertuko komunitatean bermatu
behar da hizkuntzaren erabilera, horiek baitira ama-hizkuntzaren trans-
misioaren oinarri. Hizkuntza bide hauetatik transmititzen bada, horietan
bultzatu eta indartu behar da hizkuntzaren erabilera. 

4. MoTIBAZIoA

y

Euskararekiko motibazioa zaindu, landu eta bultzatzeko honela ulertu
behar dela uste dugu: motibazioak ikasten ari zaren hizkuntza hori gertu
sentitzea dakar, zurea balitz bezala sentitzea; eta, aldi berean, balio
afektiboa handitzea eta estutzea motorra da ikasten ari zaren hizkuntza
horretan komunikatzeko, hau da, motibazioak indarra eta kemena ematen
dizkizu ikasten ari zaren hizkuntza erabiltzeko. Dena dela, artikulu hau
ahozkoaren ingurukoa denez, guk motibazioari garrantzia ematen dio-
gulako, hainbat puntu, sakondu gabe, aipatu baino ez ditugu egingo.
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Ikastetxeei, prestakuntza eskaintzen diegunean eta irakasleei, motibazioari
dagokionez, egiten dutenaren gaineko hausnarketa egin dezaten eskatzen
diegunean, kontzienteki jabetzen dira egiten dutenaz eta baita aldatu be-
harko luketenaz ere. Horregatik, tresnak zein baliabideak eskaintzen
dizkiegu egoera alda dadin: interbentzioak, motibazioa sustatzeko bideak,
ikaslearengan gehiago oinarritzen den ikuspegi pedagogikoa bultzatzea.

Prestakuntzaren irudia:

3. irudia: “Motibazioa gelan” prestakuntzaren adibidea
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— Interbentzioak. Zer dira? Irakasleek duten jokaera da interbentzioa,
ikaslea gaztelaniaz edota euskaraz hitz egiten aditzen dutenean.
Irakasleek dituzten jokabideak ezagututakoan, aholkuak ematen zaizkie,
ikastetxeko irakasle guztiek edo gehienek batera, hainbat jokabide eta
jarrera komun har ditzaten (gela barnean zein kanpoan), alegia, dituzten
jokabideak bateratzeko eta adosteko bidea egiten da. Koherentziaz jo-
katzeko, ikasle berari mezu kontrajarriak ez emateko eta errepikatutako
mezuekin inor ez aspertzeko jokabide egokiak adostea proposatzen
dugu dokumentu hau betez:

4. irudia: Interbentzioak: irakasleen jokabideak adostea eta bateratzea

— Motibazioa sustatzeko bideak aurkitzea garrantzitsua da. Jakina
denez, ez dago errezeta magikorik horretarako, eta etengabe gogoeta
egiten eta ondorioak ateratzen egon beharko dugu. Horren ondorioz,
Motibazioa Sustatzeko Blog-a sortu dugu; bertan, Bigarren Hezkuntzan
erabiltzeko moduko baliabideak jaso ditugu. Blogak biltzen dituen
ariketak euskararen inguruko hausnarketa bideratzeko prestatu ditugu.
Hausnarketak berak gure etengabeko mezu errepikatuek baino eragin
handiagoa duelako; alegia, hausnartzeak dakarrelako maiz kontzientzia
eraldatzea. Hona blogaren esteka: http://eibz.educacion.navarra.es/blogak/msb/
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5. irudia: Motibazioa sustatzeko baliabideak bloga

— Ikaslearengan gehiago oinarritzen den ikuspegi pedagogikoa bul-
tzatzea. Elkarrekintza testuinguru ezberdinak lantzea, hizkuntza modu
esanguratsuan erabiltzeko eta hizkuntza zein zientzia ezagutzak erai-
kitzeko. Alderdi honetatik, elkarrekintza ugaritzea eta progresiboki ga-
ratzea da gure oinarria. Motibazioak ahozkoan eragiteko ahalmena du,
ahozkoaren lanketak (sekuentzian dagoen metodologiak ikaslea moti-
batzea eragiten du: protagonismoa, negoziazioa…) berriro motibazioa
elikatzeko ahalmena duelako.

— Ahozkoa lantzeko premia eta beharra sortzea irakasleengan.
Ahozkoa irakasleekin lantzen hasteko eta ahozkoaren planifikazioa eta
sistematizazioa beharrezkoak direla ikusteko kontzientzia piztea da
lehen urratsa.

6. irudia: Euskara sustatzeko bideak moodle plataforma
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Modu honetara uztartu ditugu motibazioa eta ahozkoa. Eta, ahozkoa
lantzeko beharra sortutakoan, orduan hasten gara ahozkoan sakontzen.

5. AhoZKoA

y

Izandako bilakaera 

Ahozko hizkuntza gaitasuna hobetzeko asmoz lanean hasi ginenean,
hasteko irakasleei galdetu genien ea ahozko hizkuntza gelan lantzen
ote zuten eta ea nola lantzen zuten jakiteko. Egia esan, irakasleen
aldetik ere kezka handia zegoen gai honen inguruan, eta azken 5
urteotan hainbat ikastaro eskaini ditugu, bai ikastetxeko egitasmo
bezala lantzeko bai Nafarroako irakaskuntzako irakasle solteei presta-
kuntza eskaintzeko. Esperientzia horiekin batera ikasi dugu, eta guk
ikasitakoa erabili nahi duen edonoren esku jarri nahi dugu.

250 irakaslerekin ahozkoaren lanketaren inguruan hitz egin ondoren,
nagusitzen den erantzuna paradoxikoa da: “Beharrezkoa da gure ikas-
leekin gelan ahozkoa lantzea, eta zenbaitetan, denbora eta tartea
dugunean, zer edo zer egiten dugu, baina ia ezinezkoa da horrek gure
curriculumarekin bat egitea”. 

Halaber, jaso dugun inpresioa da (inpresioa esanen dugu, nahiz eta
datu dezente izan) ataka batean gaudela, eta irakasleok ia ezinezkoa
sentitzen dugula ataka horretatik ateratzea. Bai, ahozkoa landu, landu
nahi dugu; baina ezinezko zaigu prestakuntzarik, betarik, materialik,
eta abarrik ez dugulako. Halako etsipen kutsua jaso ondoren, ba egokia
eta komenigarria da tarte bat hartzea hausnartzeko, eta ahalik eta datu
objektiboenetara jotzea. 

Planteamenduaren nondik norakoa hauxe da: ikasleek euskaraz hitz
egin dezaten nahi badugu, maiz eta sarritan hitz egin behar dute.
Baina, eta eskolatik kanpo euskaraz hitz egiteko aukerak ikaragarri
murrizten badira, non egin behar dute euskaraz? Eta kontuan izanda
ikasgela dela irakasleak kudeatzen duen berariazko eremua, uste dugu
hor eman behar zaiela hitz egiteko aukera; eta hitz egiteaz ari garenean,
ez gara ari modu inprobisatuan eta noizean behin galdetzeaz eta betiko
hiztunak erantzuteaz. Ahozko jarduera solte espontaneo eta libreak
ongi daude, baina guk nahi dugu gure ikasle guztiek hitz egitea eta,
gainera, beren jarduna hobetzeko, grabatzea, bideoak ikasleek ere
ikustea eta balorazioetan alderdi positiboak nabarmentzea (lorpenak);
euskarazko ahozko ekoizpenak hobetzen joan ahala, hitz egiteko gogoa
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handitu egingo dela pentsatzen baitugu. Horrenbestez, diskurtso, erre-
gistro eta testuinguru ezberdinetan moldatzen ikastea.

Ikastetxeen ibilbidea

Gurekin urte hauetan formazioan aritu diren ikastetxeak ekarriko
ditugu hona, haiekin batera egin dugulako ibilbidea, bidenabar saiatu
garelako euren beharretara egokitzen eta gure ikuspegia eta prestakuntza
eskaintzen. Bolumen handiko lana izan da: ikastetxe gehienak euskara
sustatzeko baliabideak eta bideak eskatzera etorri zitzaizkigun eta,
jarraian, horietako batzuk ahozkoaren lanketa gelan nola egin eskatu
zutenean prestakuntza hau sortu genuen: 

7. irudia: “Ahozko hizkuntza irakastea” ikastaroa 

Gure nondik norakoan lagun izan ditugun zenbait ikastetxe aipatu
nahi ditugu: 

— 2009/10 ikasturtea: Euskararen erabilera sustatzeko baliabideak prestakuntza
eman genuen Alaitz IPn, Erreniega IPn, Amaiur Ikastolan, Iturrama
BHIn, Pedro de Ursua BHIn eta Altsasu BHIn. Gerora, horietako batzuk
ahozkoaren lanketarekin jarraitu zuten.

— 2010/11: Bernart Etxepare IPn; Lizarrako Remontival IPn, Agoizko
San Miguel IPn. Bestalde, Altsasuko BHI, Alaitz IP eta Erreniega IPn
ahozkoaren lanketarekin kezkatzen hasi ziren eta gu haiei erantzun
nahian hasi ginen. Horrela, lehenengo modulua eskaini genuen “Ahozkoa
nola landu gelan” Altsasuko BHIn.
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— 2011/12: Ahozkoa propio eman genuen Agoizko San Miguel IPn,
Altsasuko BHIn, Sanduzelai IPn eta Paz de Ziganda Ikastolan.

— 2012/13: Ahozko ikastaroa on line eskaini zen lehenengo aldiz eta
45 irakaslek, gutxi gorabehera, jaso zuten formazioa. Bestalde, Altsasuko
BHIk jarraitu zuen ahozkoa lantzen.

— 2013/14: Altsasuko BHIn, Leitzako Erleta IPn eta Elizondoko San
Miguel IPn. Ahozkoa irakasteko on line ikastaroan sekuentzia ugari ere
(33 D ereduan, eta 11 A ereduan) sortu ziren ikastetxe desberdinetako
irakasle solteek eginik. Kualitatiboki aurrerapen handia ikusi dugu.

— 2014/15: Altsasuko BHIn, Ezkaba IPn “Ahozkoaren ebaluazioa”, eta
Ahozko Hizkuntza Irakastea gunea osatzen aritu gara. Bestalde, Ezkabak
eskatutako ikastaroari esker, ahozkoaren ebaluazioarekin hasi berriak
gara.

Eta urte hauetan guztietan, ahozkoaren prestakuntza eskaintzeaz gain,
Euskararen erabilera sustatzeko baliabideak ikastaroa ematen jarraitu dugu,
hala eskatu duten ikastetxe zein interesatuentzat, nahiz eta datu hauek
ez ditugun hemen aipatu ahozkoaren gaian zentratu garelako. Halere,
hasieran idatzi dugun bezalaxe, euskararen erabileran bi lan-ildo hauek
uztartuta doazela uste dugu.

Ahozkoa lantzeko zergatiak 

Arrazoi ugari egon daitezke ahozkoa gelan lantzeko; guk hauexek na-
barmendu nahi ditugu:

— Ikasleek eskolan komunikazio gaitasuna lortu behar dutelako. Jakina
da komunikazio gaitasun horren zati bat idatzian gauzatzen dela, baina
beste zatia ahozkoan gauzatzea beharrezkoa dela iruditzen zaigu.

— Ikasleen ahozko jarduna hobetzeko; gelan ahozkoa modu sistematikoan
eta planifikatuan lantzea beharrezkoa ikusten dugu.

— Neurri batean, irakaskuntzaren berbalizazioak metodologia aldaketa
dakarrelako (ahozko komunikazioaren paradigmak).

— Ikasleen motibazioan eragiten duelako; ikasleek aurrera egiten dutela
ikusten dute, irakasleek haien motibazio eta aurrerapena ikusten dute
eta ikasleen parte-hartzeak horretarako bide ematen du.
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— Ikasle guzti-guztiek beren ahozko ekoizpena (bideoz grabatua) ikusi
ondoren, bakoitzak berea, zertan hobetu behar duen ikusten du.

— Bien bitartean, curriculumeko edukiak ere lantzen ari dira.

— Ikasgai desberdinetako irakasleak elkarrekin lanean ari dira: progra-
mazioan, gelako lanketan eta ebaluazioan.

— Eginez ikasten dugulako, eta egindakoaren gainean gogoeta eginez
aurreratu dezakegulako.

— Gure hizkuntzaren egoera hobetzeko beharrezkoa dela uste dugu.

Bestalde, eskolan ahozkoaren lanketa planifikatua eta sistematikoa egin
behar dela frogatzeko, hona hemen irakasleek esandakoa:

8. irudia: “Ahozko hizkuntza irakastea” sitesa

Ikuspegiaren oinarriak

Hasieran aipatu duguna: kontuan izatea oinarri soziolinguistikoa, hizkun-
tzaren didaktika, ikasleen hizkuntza gaitasuna eta eskolaren zeregina.

— Hizkuntzaren didaktikaren gaineko ikuspegia

— Hizkuntza irakastearen helburuak honako hauexek dira: komunikazioa,
hizkuntza eta komunikazioaren gaineko gogoeta egitea, eta kultur erre-
ferentziak eraikitzea. (Dolz, Gagnon & Mosquera, 2009).
— Hiruki didaktikoa giltzarria da hizkuntzaren didaktikan, hau da: ira-
kasleek, ikasleek eta edukiek osatutako egitura zein ondoren egiten den
edukien  transposizio didaktikoa. (Dolz, Gagnon & Mosquera, 2009).
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— Dolz: “Ez da nahikoa hizkuntza bat erabiltzea; mintzamenak
irakasgaia ere izan beharko luke”. (Dolz, 2006).
— Ahozko testua emaitza soziala da; horregatik, izugarrizko garrantzia
ematen diegu gelan helburu komunikatiboari zein testuinguruaren lan-
ketari; Jean-Paul Bronckart-en diskurtsoaren deskribapenak eta Hiz-
kuntzaren Didaktika saileko proposamenak (Dolz, Pasquier eta Sch-
neuwly) oinarri hartuta.

— Gure ikasleen hizkuntza gaitasuna
Kontuan hartu behar dugu gure ikasleen hizkuntza gaitasuna ez dela bat
eta bakarra. Hizkuntza gaitasun horretan eragile desberdinek dute zeresana:
lehen aipatu dugun gertuko komunitateak, zein hizkuntza eredutan ikasten
duten, zein tratamendu ematen zaion hizkuntzari ikastetxean, egunerokoan
duten erabilera, ingurune soziolinguistikoak, eta abar. Egitasmo honek
horiek guztiak kontuan hartu eta egokitu beharko ditu. Esate baterako,
Zalbidek aipatzen digun moduan (Zalbide, 2003) gure ikasleak trebeagoak
dira gaitasun pasiboetan aktiboetan baino; aurrera egin da euskarazko
aldaera edo erregistro jaso-formal espositiboetan eta atzera mintza-
jardunaren esparru informal-barrenkoi-intimoei dagokienean; aurrera
euskara batuaren ezaguera formalean, eta atzera ohiko hots-ebakeran.

Bestalde, aipatu behar da euskararen ereduen bilakaera eta hizkuntzen
trataera bateratua hizkuntza gaitasuna zehazteko orduan.

— Eskolaren zeregina
Gure ustez, eskolak ahozkoa landu behar du, modu sistematikoan eta
planifikatuan, eta Joserra Garziaren hitzak gogoratuta (Garzia, 2008),
helburu edo xede komunikatiboarekin, diskurtsorako prestatu behar
ditugu ikasleak. Eskolak diskurtsoa landu behar du, baina beti ere
helburu komunikatibo bati begira. Sekuentzia didaktikoa proposatu
dugu ahozkoa lantzeko tresna gisa eta testu generoak izanen dira
kontuan. Baita horiek nola sekuentziatu curriculumean ere. 

— Zer eta nola irakatsi behar denaren gainean, uste dugu ahozkoaren
lanketa sistematikoa egitea dela eskolaren zeregina. Hona hemen
dekalogo moduko bat; 10 aholku lagungarri:

1. Ikasleak, ikasturtero, behin grabatzea.
2. Testuak curriculumeko testu generoekin lotuta egotea. 
3. Programatzea: urtean landuko diren gaitasunen artean ahozko
gaitasuna lantzeko bereziki eginen diren jarduerak edo SDak
zehaztea (maiztasunez).
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4. Irakaslea ahal dela isilik egotea.
5. Ebaluazio eraikitzailea: kontrol zerrenda (ikasleak zer eskatuko
zaion jakiteko) eta ebaluazio formatiboa.
6. Irakaslearen jarduna ebaluatzea. Hiprest taldearen jarduera
honetan datza.
7. Bizi errealeko ahozko ereduak ematea, hau da: ahozko ereduak
ematea eta eredu horiek errealak izan daitezen.
8. Ahozkoaren berezko lanketaren kontzientzia lantzea ikasleen eta
irakasleen artean. 
9. Ahozko lanketaren beste dimentsio bat. Ikaskideen arteko elka-
rrekintza gauzatzeko ahozkoa propio landu behar da. Hasi aldizkariko
123. zenbakian adierazitakoa (Ozaeta, 2007).
10. Ikasleekin egoera negoziatzea, adostea.

— Ahozko motak, erregistroak eskaintzea, hizkera ez-formala.

Ezaugarriei buruzko aurreko orrian aipatu dugun continuum horretan
(ahozko motak erakusten duen aniztasun horren barruan) muturreko bi
ahozko mota bereiztea proposatzen digute (Dolz & Schneuwlyk, 1998).
Batetik, ahozko bat-batekoa edo solas gisako elkartruke komunikatiboetan
aurkitzen dugun hizkera inprobisatua. Bestetik, “idatzi mintzatua” edo
ahoz gauzaturiko idatzizko hizkuntza, hau da, aurretik idatzia edo pla-
nifikatua izan den testu batean oinarritutako ahozko ekoizpena. Muturreko
bi ahozko praktika hauen arteko continuumean ezaugarri bereizgarriak
dituzten ahozko erabilera ezberdinak aurkituko ditugu.

Ahozko hizkuntzaren lanketaren helburuak

Ahozko hizkuntza irakastearen helburu nagusia da gure ikasleak
ahozko gaitasunetan trebatzea. Europak ezarritako 10 gaitasunetako
bat da Komunikazio gaitasuna garatzea, eta horretan ari gara. Komunika-
zioaren bide zuzenena da ahozkoa, eta hori gelan propio lantzeko
helburua dugu, ikasleak komunikatzeko asmoz ekoizten dituzten
ahozko testuetan trebatzen joatea.

Bestelako xedeak:

• Ahozko hizkuntzaren programazioa egitea, eta horretarako curri-
culumeko edukiak lantzea. LHko curriculumak zein BHko curricu-
lumak ere ahozkoari tokia eman diote; hala ere, garrantzi handiagoa
eman beharko lioketelakoan gaude.
• Ahozkoa gelan lantzen hasteko oinarri didaktikoak finkatzea.
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• Ahozkoaren ebaluazioan trebatzea. Horretarako nahitaezkoa da
ikasleen ekoizpenak grabatzea, sekuentzia didaktikoak, alegia.
• Ikasgaien arteko zubiak eraikitzea.
• Hizkuntzen trataera bateratua, neurri batean bederen, bultzatzea
hizkuntzak uztartuz (euskara, gaztelania eta atzerriko hizkuntzak).
• Irakasleen arteko elkarlana sustatzea.
• Irakasleak zein ikasleak teknologietan trebatzea.
• Ikasleek ezagutzen transferentzia egin dezaten bultzatzea.
• Ikasleen parte-hartze aktiboaren bidez, haien motibazioa susta-
tzea.
• Ikasleak talde lanean trebatzen joatea.

Ahozkoa lantzeko tresna: sekuentzia didaktikoa

Gure burua prestatzeko Miker eta Mintzola elkarteetara jo genuen eta
jasotako formazioari esker “Ahozkoa gelan irakastea” ikastaroa sortu
genuen. Ikastaroan sekuentzia didaktikoa (SD) txertatu genuen ahozkoa
lantzeko tresna eraginkor gisara, eta, diseinatutako SD hori gelaratu
ondoren, baloratu egiten dugu (irakasleek, ikasleek eta guk gerorrek).
(Larringan & Idiazabal, 2012).

Sekuentziaren ardatza bertan jasotako helburu komunikatiboa da. Bestalde,
ahal dela, sekuentziaren atal gehienak ikasleekin negoziatzea komeni
da. Ikaslea, protagonista dela sentitzean, inplikatu egiten delako, eta
ikasleak aktibatzeko metodologiak oso errentagarriak direla uste dugulako.
Ikasleentzat, oro har, ahozko ekoizpena irakurtzea, idaztea edo entzutea
baino zailagoa da. Aldi berean, ahozkoan aritzean, aritzearen poderioz,
erosoago daudenez eta askoz ere emankorragoa denez, gustura aritzen
dira eta horixe izan daiteke euskarara erakartzeko modu bikain bat. 

9. irudia: “Ahozko hizkuntza irakastea” moodle plataforma
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— Proposatutako sekuentzia didaktikoaren egitura:

10. irudia: Sekuentzia Didaktikoaren egitura

Dolz-ek eta Schneuwly-k proposatutako egituratik abiatuta, guk ira-
kasleentzat egokia eta erabilgarria izan daitekeen txantiloia proposatu
dugu, eta irakasleei hori betetzeko eskatzen diegu; horrela, egitura
horri jarraitu ondoren, sekuentzien diseinua egina baitugu, eta beste
edozein irakaslek hartu eta erabil dezake.

Txantiloia nola bete azaltzen dugu:
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11. irudia: SDren diseinuaren adibidea
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Bide honek ekarri dituen emaitzak ikaragarriak dira, besteen artean tek-
nologia berrietan trebatzea (ikastaroak moodlen bidez direlako —on
line—, irakasleek taldeko SDak google driven egiten dituztelako eta
ikasleak bideoz grabatzen direlako) eta, esaterako, aurreko ikasturtean
88 SD eta 401 bideo grabazio jaso ditugu emandako prestakuntza ikas-
taroetatik.

Ahozkoaren ebaluazioa: ikuspegia eta egindako urratsak.

Ahozko sekuentzia didaktikoetan landutakoa ebaluatzeko eta, ondorioz,
ahozkoaren ebaluazioa egiteko, ondokoak hartu ditugu kontuan: batetik,

BAT Soziolinguistika Aldizkaria 96, 2015 (3) | 69-101 | Andoain (Gipuzkoa)
ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Euskara bultzatzeko esperientziak Nafarroako Irakaskuntzan: motibazioa eta 
ahozkoa – Yolanda Olasagarre eta Esther Mugertza

bat96 dok_Maquetación 1  28/12/15  11:48  Página 89



ikaslearen ekoizpenaren ebaluazioa, eta, bestetik, sekuentzia didaktikoaren
ebaluazioa. Lan hau Eduardo Aldasororekin batera (Euskara Ataleko
teknikaria) egiten ari gara.

1. Ikaslearen ekoizpenaren ebaluazioa

Behin baino gehiagotan adierazi dugunez, ikaslearen ekoizpenak
grabatzea ezinbestekoa da ahozkoaren ebaluazioa egiteko eta ebaluazio
hori formatiboa izan dadin. Aurretestua zein ondotestua grabatzen
dira, bien arteko aldea eta bilakaera aztertzeko. Ahozkoa grabatzen ez
badugu, erregistratzen ez bada, informazioa joan egiten da eta galdu
egiten da sistematikoki ebaluatzeko aukera. Gainera, bideoei esker,
ikasleak ahozkoaren kontzientzia lortzen hasi dira. 

Nola ebaluatu ikaslearen ekoizpena: 

— Prozesuan parte hartzen duten eragile guztiek dute hitza, horregatik
deitzen zaio ebaluazio eraikitzailea: norberak bere buruaren balorazioa
egiten du, ikaskideena batzen zaio eta irakaslearenak beste biek adinako
balioa du.

— Ahozko ebaluazioa idatzizko parametroetatik urrundu eta ahozkoaren
ezaugarriak hartuko ditugu kontuan. Adibidez: ahozkoan errepikatzea
gaia ez galtzeko modua da eta hiztegi soila erabiltzea ahozkoaren
baliabide bat da.

— Sekuentzia didaktikoetan jasotako kontrol zerrenden araberako eba-
luazioa eginen da, hau da, ikasleen ebaluazioa kontrol zerrenden ara-
berakoa izanen da. Dena ebaluatu beharrean, landu dena bakarrik
(modulu bakoitzean bizpahiru elementu) ebaluatuko dugu. Horretarako
komenigarria da sekuentzian landutako elementu guztien zerrenda
eskura izatea eta horiekin kontrol zerrendak osatuko ditugu. Ikasleak
egindako ekintzekin zertan gaitu den jakingo da.

— Ikaslearen ebaluazioan ikuspegi ezkorra erabili beharrean, hau da,
gaizki egindakoa aipatu beharrean, ongi egindakoa indartzea komeni da. 

— Ebaluazioa ikasteko prozesua da, hau da, ikaslea ahozkoan baloratu
eta motibatu egin behar da. Esate baterako, lotsatia dena hasieran
gehiegi ez behartu, eta, konfiantza hartu ahala, aurrera egin dezan
animatu, ikasleak lasaitu eta abar. Erlatiboa da, hau da, zenbait ataletan
gehienok ados egon gaitezke eta antzera ebaluatu, baina, kontuan
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hartu behar dira norberaren izaeraren ezaugarriak; ebaluazioa arrazoitu
egin behar da, ez da nahikoa “oso ongi egin duzu” esatea; esan behar
da “oso ongi egin duzu hau egin duzulako edo bestea egin duzulako”.

2. Sekuentzia didaktikoaren ebaluazioa

SDren ebaluazioa egiteko bi atal izanen ditugu kontuan:

— Sekuentzia bera ebaluatzea, hau da, SDren ebaluazioaren baitan
sartuko ditugu honakoak: SDa ongi diseinatua dagoen helburu komu-
nikatiboa lortze aldera; adibidez: aurreikusitako elementu guztiak
landu diren, ea egokiak diren testu motaren arabera, ea aurreikusi
diren jarduerak egokiak izan diren landu nahi ziren elementuak lantzeko,
ea ikusitako ereduak eta materialak egokiak izan diren, zer den ongi
egindakoa eta zer den hobetu beharrekoa…

— Sekuentziaren transposizio didaktikoa, hau da, nola gelaratu dugun
sekuentzia eta horrek zer eragin izan duen didaktikan eta ikaste-
irakaste prozesua hobetzeko orduan.

Dena dela, ebaluazioa errazte aldera, bai sekuentzia didaktikoaren eba-
luazioa bai ikaslearen ekoizpenaren ebaluazioa, biak batera eta aldi
berean, egiteko dokumentua prestatu dugu:
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12. irudia: Ebaluaziorako dokumentua
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Iturria: Josune Zabala (guk moldatua)

Sortutako Ahozko hizkuntza irakastearen inguruko
webgunea

https://sites.google.com/a/educacion.navarra.es/
ahozko-hizkuntza-irakastea/home

Zer da gune hau? Gune honek benetako kezka bati erantzun nahi dio.
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Irakasleekin lanean hasi ginenean, gure irakasleek bi kezka zituzten:
bata, haien ikasleek espero zitekeena baino euskara gutxiago erabiltzen
zutela, eta ikasle horiek erabiltzen zuten/duten euskararen kalitatea ez
dela espero zitekeena bezain kalitatekoa. Horren ondorioz, 2010/11
ikasturtean hasi ginen, hala eskatu ziguten ikastetxe eta irakasleekin,
ahozkoaren lanketa sistematikoarekin eta planifikatuarekin.

Gune honetan, irakasleekin partekatu nahi dugu, ahozkoa eskolan lan-
tzeari dagokionez, gure ikuspegia zein den, zertan oinarritu garen, hau
da, gure oinarri teorikoak zeintzuk diren; zer-nolako prestakuntza es-
kaintzen dugun, irakasleek prestakuntza jaso ondoren ikuspegi hori
eta metodologia hori gelaratzen dutelako eta gelaratutakoan ikasleek
sortzen dituzten ekoizpenak jaso eta partekatzen ditugulako. Plantea-
mendu didaktiko osoa jaso nahi izan dugu gune honetan. Hau da,
ahozkoa landu nahi duen edozein irakasleren esku dago materiala;
baliteke hasieran prestakuntza berezia behar izatea, ohituak ez gaudelako
ahozkoa gelan lantzera.

Guretako fase bat bukatzen da, honekin ikus daitekeelako nola landu
ahozkoa gelan. Guk proposamen bat egin dugu eta proposamen hori
denboran aztertu eta egokitu beharko dugu gure helburuak lortzen ez
badira; proposamen irekia da, eta, beraz, alda daitekeena.

Zer eskaini nahi dugu gune honetan? Guk, egitasmoan parte hartu
duten ikasle eta irakasleen lanak eta gure esperientzia besteekin
partekatu nahi izan dugu; plataforma dinamikoa izanen da aldatzen
joango dena, atalak osatuta eta berreginda.

Gunearen maparen bidez lehen begiradan, jaso duguna ikus daiteke
eta sarreran duzuen eskuineko bideoa entzunda, atal bakoitzean zer
aurkituko duzuen jakingo duzue:
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13. irudia: “Ahozko hizkuntza irakastea” webgunearen egitura

Baliabide hauek eta ahozko hizkuntza irakasteko praktika hauek oso
erabilgarriak izan daitezkeela uste dugulako SDen aukeraketa egin
dugu eta eredu on gisara Ahozko Hizkuntza Irakastea izeneko gunean
bildu ditugu. Guneak, batetik, alderdi teorikoa biltzen du eta, bestetik,
ikastetxeetan sortutako, gelaratutako eta baloratutako SDak mailaka
antolatuta jasotzen ditu. Gunearen helburu bat, hain zuzen ere, horixe
izan da, ikastetxeetan sortutako material hau partekatzea eta denon
eskura jartzea ahozkoaren lanketa sistematikoan, planifikatuan eta eba-
luatuan aurrera pausuak emateko; ikasleen hitzak zein irakasleenak
aintzat hartuta oso emaitza onak eman baititu geletan. Irudian ikus
daitekeen moduan, sekuentzia didaktiko bakoitza ikas-maila bati
dagokio eta bertan honako agiriak daude: sekuentzia didaktikoaren di-
seinua testu genero bati lotua; gero, ikasleen bideoak (aurretestua eta
ondotestua); ondoren, balorazioak, sekuentzia didaktikoarena eta
bideoen balorazioa. Hona hemen antolaketaren lagina:
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14. irudia: Sekuentzia Didaktikoak, bideoak eta balorazioak

6. ondorIoAK

y

lorpenak 

— Ahozkoaren lanketari bide bat eskaintzea, bide hori probatzea eta
ikustea emaitza onak ematen dituela ikasleengan, egitasmoan sinestea.
— Ikasleak horrelako planteamendu batekin motibatuta sentitzea,
ikasleen autonomia sustatzea, haien parte-hartzea, haien hizketaren
gaineko gogoeta egitea, jendaurrean hitz egitera ausartzea.
— Ikasleak ahozkoan aurrera egiten dutela ikustea. Ikaragarri motibatzen
du!
— Ahozkoaren planteamendu praktiko eta erreala sortzea.
— Irakasleek euren esku-hartzearen kontzientzia hartzea.
— Irakasleen arteko koordinazioa eta BHn, bereziki, ikasgaien arteko
zubiak eraikitzea.
— Irakasleen prestakuntzan aurrera egitea.
— Ahozkoa nola lan daitekeen zehaztea. 
— Ahozkoaren ebaluazioan urratsak ematea.
— Ikasleei ahozkoan zer eskatuko zaien zehaztea.

Zailtasunak

— Guk izan ditugunak:

— Denbora: irakasleek prestakuntzarako duten denbora gutxi.
— Baliabide falta: pertsonalak (bi lagun) eta materialak. Adibidez, ikus-
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entzuneko materialak (testu motaren eta adinaren arabera sailkatuta ez
izatea), ebaluazio txantiloirik ez izatea, zer ebaluatu behar den ez
jakitea, intuizioz jokatzea. Nabarmen ikusi dugu, ahozkoa sistematikoki
ez lantzeaz gain, ez dela behar den bezala ebaluatzen.
Beraz, ahozkoaren ebaluazioan dagoen hutsuneari aurre egin nahian,
urte hauetan grabazio asko egin dira eta ikasleekin bideo horiek aztertu
dira. Bideoei esker, ikasleen ahozkoaren gaineko kontzientzia piztea
lortzen hasi gara. Ikasleek badakite ahozko ekoizpenean zer eskatuko
zaien eta ahozko testu on bat sortzeko eman behar dituzten urratsak
ezagutzen dituzte.

— Irakasleekin lanean ikusi ditugunak

Irakasleen helburuek eta lanak bat etorri behar dute. Gure kexa baldin
bada ikasleak ez direla behar bezala euskaraz komunikatzen, ahozkoari
behar duen garrantzia eman behar zaio eta sistematikoki landu.

Horretan, askotan, topikoak eta akatsak ikusten dira: esate baterako,
sekuentzien dinamikarekin hasi eta ez jarraitzea, ahozkoa nahi gabe
lantzen dela edo ahozkoa lantzen denean curriculumetik aparteko
zerbait egiten dela pentsatzea, ahozkoa behin bakarrik landu eta dena
baloratzea, akatsaren tratamenduan bakarrik erreparatzea, idatzikoen
parametroak erabiltzea ebaluatzeko, hartzailea eta testuinguruaren al-
dagaiak kontuan ez hartzea.

Praktikan, helburuaren eta lanaren arteko koherentziarik ez dagoela
ikusten da batzuetan: irakasleak, edukien transmisioarekin kezkatua,
hitz egiten du denbora gehienetan; elkarrekintza irakasleak ikasleei
egiten dizkien galderei erantzutera mugatzen da, horiek baietz edo
ezetz, izen bat edo esaldi sinple batekin erantzun behar dutela; planifikatu
gabeko eta motibazio eskaseko eztabaida motzak proposatzen dira;
ikasleen ekoizpena ez da ebaluatzen. 

Argi dago, ahozkoa, curriculumaren atal inportantea izanda, sistematikoki
planifikatu eta landu behar dela eta irakasleen arteko koordinazioa, el-
karlana eta gelako esperientziak partekatzeko beharra dagoela.

Horretarako, argi ikusten da irakasleen prestakuntza beharra.
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Aurrera begirako erronkak

Erronkak

Ahozko hizkuntza modu sistematikoan eta planifikatuan geletan
lantzeko egitasmoa hedatzea, ikasleak ahozkoan trebeak izan daitezen
eta euskaraz hitz egiten eroso senti daitezen bultzatzea da asmoa.
Hortaz, egitasmoa zabaltzea eta sendotzea da erronka nagusia. Ez
dadila ikasturte bakar bateko kontua izan, geletako metodologian eta
funtzionamenduan eraginen duen bidea baizik. Horretarako, zenbait
urratsekin aurrera egitea ezinbestekoa da:

— Prestakuntzarekin.
— Ahozkoaren lanketa curriculumeko edukiekin uztartzea; helburua
komunikazio gaitasunak lantzea baita, ez eduki gehiago txertatzea.
— Irakasleen arteko koordinazioa erraztea.
— Ahozkoaren ebaluazioari heltzea mailaka.l
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