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laburpena
Lan honen helburua da ahozko euskara-
ren erabileran eskolatik eragiteko dauden 
bideak hobeto ezagutzea eta, irakasleen 
prestakuntzaren bidez, bide horiek hobeto 
ustiatzeko proposamenak egitea. Herri bere-
ko D ereduko ikastetxeetan hizkuntzakoak 
ez diren irakas-saioak grabatu dira ahozko 
erabilerarekin lotutako alderdiak aztertzeko 
eta irakasleen prestakuntzan erabiltzeko. 
Hiru ezaugarritze baliatu dira egiten dena 
hobeto ezagutzeko: irakasgaien izaera eta 
elkarrekintza-motak (formala, ez-forma-
la, testu-generoak), keinu didaktikoak eta 
irakas-estiloak edo irakasleen eta ikasleen 
arteko elkarrekintza kudeatzeko modua. 
Analisiak erakusten du prestakuntzaren bi-
dez hiru alderdietan eragin daitekeela, baina 
funtsezkoa dela irakasleen prestakuntza.

abstract
The aim of this work is to better understand 
the paths that can be pursued in order to 
promote the use of oral Basque from within 
the school and, by means of teacher training, 
make better proposals to take advantage 
of those paths. We record non-linguistic 
subject-sessions in D model schools in the 
same town, so as to analyse the aspects that 
are related to oral usage and to use those 
aspects in teacher training. We make use 
of three characteristics to better grasp the 
implementation of the sessions: the nature 
of the subjects and the type of interaction 
(formal, informal, text genres), didactic 
gestures and teaching styles or the means 
of handling teacher-student interactions. 
The analysis shows that we can influence in 
those three different aspects through train-
ing, but that teacher training is essential.

Gako-hitzak: irakaskuntza eleaniztuna; 
ahozko euskara; irakasle elebidunen pres-
takuntza; ahozko komunikazio-gaitasunak; 
komunikazio-gaitasunak hizkuntzakoak ez 
diren irakasgaietan.

Keywords: multilingual education; oral 
Basque; bilingual teacher training; oral 
communication skills; language skills in 
non-linguistic subjects.
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1. Sarrera
Lan honen helburua da ikasleen euskarazko ahozko komunikazio-trebetasunetan 
eragiteko eta haien garapenari ekarpena egiteko eskolak eskaintzen dituen aukerak 
identifikatzea eta eragiteko bideak bilatzea. Euskararen biziberritzean eskola eleaniz-
tuna funtsezko eragilea izan da eta horren lekuko dira VI. Inkesta soziolinguistikoan 
(Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saila, 2016) argitaratutako datuak: 
Euskal Autonomia Erkidegoko 16 eta 24 urte bitarteko gazteen % 71,4 euskal hiztunak 
dira; 1991n, ordea, % 25 besterik ez ziren. Horrela, neurketak egiten direnetik euskara- 
gaztelania elebidunen kopuruak poliki-poliki gora egin du. Hala eta guztiz ere, badira 
euskararen erabileraren inguruan hausnarketa eskatzen duten datuak. Izan ere, urruti 
gaude oraindik hizkuntzaren ahozko erabilera normalizatutik; gauza bat da euskararen 
ezagutza eta beste bat euskararen erabilera aktiboa, hizkuntza jakite hutsak ez baitio 
hizkuntzaren erabilerari eragiten.

Kale-erabileraren neurketak pista batzuk ematen dizkigu benetako erabilerari 
dagokionez; behaketaren bidez kalean egiten den erabilera espontaneoa kuantifikatzea 
ahalbidetzen du metodologia horrek. Eskuratutako datuek udalerri batzuetan gaztetxoen 
artean euskararen erabilerak behera egin duela erakusten dute; hori da, adibidez, Ber-
garako kasua (Bergarako Udala, 2015). Garcia-Azkoagak eta Zabalak (2015) aipatzen 
zuten egoera horrekiko kezka, baina egindako beste ikerketa batek (Ortega, Urla, Amo-
rrortu, Goirigolzarri & Uranga, 2015) erakusten du, gainera, hiztun berriek zailtasunak 
dituztela hiztun aktibo bihurtzeko, hau da, egoera informal eta espontaneoetan euskaraz 
aritzeko, besteak beste, hizkuntza erabiltzeko aukerak, ikaste-prozesuak, gaitasun-mai-
lak eta jarrerak eragina dutelako urrats hori emateko orduan. Horrek gogoeta eragiten 
digu ahozkotasunaren irakaskuntzari buruz eta eskolak gai horri eskaintzen dion le-
kuari buruz. Ikuspegi soziolinguistikotik datu horiek garrantzi handikoak dira bizibe-
rritzearen prozesuaren bilakaera ezagutzen eta hobeto ulertzen laguntzen digutelako, 
baina eskolari dagokionez ere erronka handia mahairatzen dute hizkuntza gutxituaren 
ahozko erabilera ezberdinak garatzen laguntzeko erabiltzen ditugun eta behar ditugun 
baliabideen inguruan.

Eskolaren gaiari helduz, Garcia-Azkoagak (2002) aspaldi gogorarazten zigun 
bezala, irakasle oro hizkuntza-irakasle ere bada; ezagutzak hizkuntzaren bidez trans-
mititzen eta garatzen dira, eta alde horretatik, hizkuntza edozein delarik, zeharkakoa 
dugu gure bizitzaren esparru guztietan eta, horrenbestez, edozein materiaren oinarri 
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ezinbestean (Beacco, Coste, Van de Ven & Vollmer, 2010). Horrek garrantzi berezia 
du euskararen kasuan. Izan ere, gure eskolaren ezaugarri nagusia da eleanitza izatea 
eta hizkuntza gutxitua ardatz izatea. Are gehiago, gure eskolan ikasle askoren kasuan 
euskara murgilketan ikasten denez, hizkuntza gutxitua (euskara) irakaskuntzaren ob-
jektua (irakasgaia) izateaz gain, elkarren artean komunikatzeko tresna eta hizkuntzaz 
kanpoko arloetan ezagutzak eraikitzeko baliabidea ere bada. Hori guztia aintzat har-
tzen badugu, ezinbesteko garrantzia du arloek euskarazko gaitasun komunikatiboak 
garatzeko eskaintzen dituzten aukerak ahalik eta ondoen ustiatzeak, ahozkoak bar-
ne. Oro har, gure eskoletan hizkuntza idatziari eskaini izan zaio leku nagusia, nahiz 
eta ahozko hizkuntza irakastearen beharra maiz izan den hizpide eta aldarrikatu den 
gure curriculumetan. Euskararen ahozkotasunaren irakaskuntzari eskainitako lan 
bakan batzuk aurkitzen ditugun arren (Gartzia, 2008; Sainz, Ozaeta & Garro, 2010; 
Zabala & Ayerza, 2011; Garcia-Azkoaga & Zabala, 2015), salbuespenak salbuespen, 
gaur-gaurkoz ahozko hizkuntzaren lanketak ez du berariazko lekua aurkitu gure es-
koletan, nahiz eta eskolak asko duen lantzeko eta emateko (Dolz & Schneuwly, 1998; 
Rispail, 2003; Vilà i Santasusana, 2004; Larringan, 2007; Garcia-Azkoaga, Imaz, Diaz 
de Gereñu & Alegria, 2010). Hainbat arrazoi egon daitezke horretarako: tradizioaren 
ohitura, ahozko hizkuntza objektu harrapagaitza dela pentsatzea, ahozkotasunaren 
konplexutasuna bera, hura lantzeko behar diren baliabideak eta denbora, edota Bai-
nek (1994) azaltzen zuen bezala, dispositibo didaktiko egokiak sortzeko zailtasuna. 
Edozelan ere, ahoz komunikatzeko trebetasunak garatzea edozein hizkuntzatan eta 
ikasle guztientzat garrantzizkoa baldin bada ere, berebiziko garrantzia du euskararen 
kasuan, gure ikasle askorentzat euskara bigarren hizkuntza (H2) baita.

Alabaina, nolako erabilerak gailentzen dira eskolan? Nolako aukerak sortzen ditu 
eskolak ahozko komunikazioa lantzeko? Badaude aukera handiagoa eskaintzen duten 
irakasgaiak? Nola ustiatu hobeto aukera horiek ikasleen euskarazko ahozko komunika-
zio-trebetasunak garatzeko? Galdera horiei, besteak beste, erantzuteko asmoz jarri zen 
abian BERBEKIN proiektua. Proiektu horretan herri bereko hiru ikastetxek (A, B, C) 
hartu dute parte, denak D eredukoak; bat (C) bigarren hezkuntzakoa eta beste biak (A 
eta B) lehen eta bigarren hezkuntzakoak. Gure aurreikuspen edo hipotesien arabera, 
irakasgaiaren edo arloaren izaerak baldintza zezakeen ahozko hizkuntza erabiltzeko eta 
hura lantzeko sortzen ziren aukerak; zenbat eta praktikoagoa izan, hainbat eta aukera 
handiagoa ahozko erabilerarako. Proiektua oso zabala izanik, egindako lehendabiziko 
urratsean jarriko dugu begirada lan honetan. Urrats horretan eskolako ahozko jardunak 
ezaugarritzea izan da xedea, eskolan egiten diren euskararen ahozko erabilerak ezagutzea 
ezinbestekoa baita haietan eragin ahal izateko. Baina hori ez ezik, prestakuntzaren bidez 
jardun horien emankortasunean eragiteko moduak ere bilatu nahi izan ditugu. Horrega-
tik, gure proiektua irakasleen prestakuntzara zuzendutako ikerketa-ekintza gisa bideratu 
dugu eta eskola barruan gertatzen denaren behaketan oinarritu gara. Egon badaude bide 
hori hartu duten ikerlanak (Coll & Onrubia, 2001; Thevenaz-Christen, 2002; Fillietaz & 
Plazaola-Giger, 2004; Schneuwly et al., 2009; Sainz, 2010; Alonso, Azpeitia, Iriondo & 
Zulaika, 2017); nolanahi ere, ez gara zurruntasunez lerratu marko teoriko jakin batera, 
eta batetik edo bestetik elikatu dugu proiektua beharraren arabera.
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2. Metodologia
Ahozko hizkuntzaz blai bizi garela eta gure bizitzaren esparru guzti-guztietan (elkar-
bizitzarako, informazioa transmititzeko, ezagutzak garatzeko…) hura funtsezkoa dela 
kontuan hartuta, printzipio batetik abiatu gara: irakasle guztiok gara hizkuntza-irakasle. 
Horregatik, proiektu honetan hizkuntza-irakasgaietatik harantzago joan eta gainontze-
ko irakasgaietan jarri nahi izan dugu arreta. Horrela, beraz, bestelako materia horietan 
gauzatzen diren ahozko jardunei behatu diegu, euskarazko ahozko komunikazioaren 
garapenean eragiteko bideak bilatzeko asmoarekin.

Lan hau eskolatik eta eskolarako egindako lanketan oinarritzen da. Hau da, es-
kolan egiten denari behatzea eta behaketa hori baliatuta irakasleen prestakuntza ego-
kitu bat diseinatzea eta bideratzea izan da gure helmugara iristeko aukeratutako bi-
dea, betiere euskaraz mintzatzeko trebetasunak hobeto ustiatzeko aukerak identifikatu 
eta haiei etekin handiagoa ateratzea xede dugula. Irakasleen prestakuntza-prozesu 
horretan giltzarri izan dira, beraz, ikerketan egindako grabaketak. Grabaketa horien 
azterketatik jasotako ezagutzan oinarritu dira banaka (konfrontazio-jarduerak), talde 
txikian (konfrontazio gurutzatuak), edo talde handian bideratutako elkarrizketak eta 
prestakuntza; izan ere, grabazio horien ebaluazio-jarduerak egin dituzte borondatezko 
irakasle partaideek.

2.1. Ikastetxeen ezaugarri orokorrak
Esan bezala, herri bereko hiru ikastetxek hartu dute parte proiektuan, hirurak D ere-
dukoak, bat bigarren hezkuntzakoa (C) eta beste biak (A eta B) lehen eta bigarren 
hezkuntzakoak. Proiektua eskola barruan bideratzeak baditu abantailak: alde batetik, 
eskola askotariko ahozko erabileren agerlekua delako (hainbat helburutako erabilerak, 
espontaneoak, landuak, formalak, ez-formalak…); bestalde, normalizazioaren eragile 
den neurrian, eskolak zeregin hori bere gain nola hartzen duen ikusteko aukera ematen 
duelako; horrez gain, irakasgaietan gertatzen denari behatzeko aukera ematen digulako; 
eta guretzat garrantzizkoenetakoa dena, praktika onak identifikatuta, irakasleen presta-
kuntzak eragin biderkatzailea izan dezakeelako.

2.2. Erabilitako dispositiboa eta bildutako corpusa
Irakasle boluntarioen irakas-jarduna grabatu da hizkuntzakoak ez diren irakasgaietan, 
Lehen Hezkuntzako 2. zikloan (5. eta 6. maila) eta Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzako lehenengo zikloan (1. eta 2. maila); izan ere, 2013an Soziolinguistika Klusterrak 
egindako ikerketa baten emaitzetako bat izan zen nerabeen artean euskara erabiltzetik 
gaztelania erabiltzera bitarteko urrats nagusia 11-14 urteko adin-tarte horretan gertatzen 
zela (Soziolinguistika Klusterra, 2013). Bi grabazio-txanda egin dira, nahiz eta hemen 
lehenengo txandakoari soilik (1. taula) egingo diogun erreferentzia. Lehenengo txanda 
honetan 9 irakasleren saioak grabatu dira, bakoitza bi orduko iraupenekoa. Gure hipo-
tesi eta galderen erantzuna bilatze aldera, hizkuntza-irakasgaiak albora utzi eta hainbat 
motatako irakasgaiak hartu ditugu aintzat.
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1. taula. Grabatutako saioak

Maila Arloa Ikastetxeak

lh5 Euskara/Ingurunea A, B

lh5 Gorputz Hezkuntza A, B

dbh1 Gizarte Zientziak A

dbh1 Matematika B

dbh2 Gorputz Hezkuntza A, B

dbh2 Matematika C

2.3. Prozedura eta ahozko jarduerak ezaugarritzeko irizpideak
Lehendabizi, saioen grabazioa egin da; ondoren, grabazio horiek aztertu dira eta lehe-
nengo ezaupide bat egin da, ahozko euskararen erabilera ezberdinak identifikatzeko. 
Hiru adierazle-multzo edo ezaugarritze-mota erabili ditugu horretarako:

1. Erabilera-testuinguruaren azterketa: ahozko hizkuntza noiz eta zertarako erabil-
tzen den ezagutu nahi izan dugu. Alde batetik, irakasgaien izaera praktikoak edo 
teorikoak ahozko hizkuntzaren erabilera-aukeretan eragina duen jakin nahi izan 
dugu; bestetik, erabilera formalak eta ez-formalak sortzen diren uneak identifikatu 
nahi genituen. Horrez gain, gaztelania noiz erabiltzen den ezagutu nahi genuen. 
Azkenik, irakasgaietan gailentzen diren ahozko testu-generoak zeintzuk diren 
identifikatu nahi izan dugu. Erabilerari dagokionez, Bajtini (1984) jarraituta, 
batzuk genero primarioak ditugu, hau da, eguneroko berbazko hitz-truke ko-
munikatibo espontaneoak, eta beste batzuk genero sekundarioak; esate baterako, 
irakasgaietan erabiltzen diren testu-genero egituratuak. Horrela, beraz, eskolan 
gauzatzen diren bi elkartruke komunikatibo-mota horietan jarri dugu arreta.

2. Jarduera didaktikoaren karakterizazioa: bigarren ezaugarritze honetan, irakas-
gaiak helburu duen irakaskuntza-objektua nola aurkezten den eta hura nola 
kudeatzen den ezagutu nahi izan dugu, bereziki hizkuntza erabiltzeko moduari 
dagokionez, besteak beste, keinuen eta hizkuntzaren erabileraren artean lotura 
egin behar duela uste dugulako. Horretarako, keinu didaktikoak aztertu eta ho-
rietatik oinarrizko lau hauetan (ik. Aeby & Dolz, 2008) jarri dugu arreta: gailu 
didaktikoaren abiatzea, ikaskuntzaren erregulazioa, instituzionalizazioa eta me-
moria didaktikoari eragitea. Gure kasuan, nolanahi ere, ez dugu egin aipatutako 
egileek egin ohi duten saioen sinopsia; horren ordez, saioen makroegitura edo 
atal nagusiak hartu ditugu aintzat.

3. Irakaslearen esku-hartzearen estiloaren azterketa: grabazioak egin bitartean, 
irakas-estilo ezberdinak zeudela ohartuta, hau ere gure adierazleen artean sar-
tzea erabaki genuen. Askotariko sailkapenak proposatu izan dira irakas-estiloak 
eta irakasle-ikasle arteko harremanak aztertzeko, baina gure kasuan oinarrizko 
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batetik abiatu gara, Lippitek eta Whitek (1943) proposatutakotik: autoritarioa, 
liberala edo laissez-faire tankerakoa, eta demokratikoa.

2.4. Irakasleen prestakuntza
Grabazioak aztertuta, saioen ezaugarritze orokorra egin zen eta irakasleen prestakun-
tzarako saioak diseinatu ziren. Saio horietan zehar, alde batetik, hizpide ditugun al-
derdiei erreparatzeko fitxak prestatu eta landu ziren. Bestetik, grabazioen azterketa 
egin zen irakasleekin batera, bai nork bere jarduerari behatzeko (autokonfrontazioa) 
zein lankideen jarduerari eta egiteko moduari behatzeko (konfrontazio gurutzatua). 
Lanketa horren helburua zen ahozko komunikazioan eragiten zuten praktika onak 
identifikatzea eta beharrezkoa zenean irakasleen jardunetan eraldaketa bideratzea. 
Halaber, gogoetaren ondorioz eraldaketa horren berri emateko moduko adierazle 
batzuk proposatu ziren bigarren fasean egingo zen grabazioari begira. Prestakuntza- 
saio horietan, grabazioetan borondatez parte hartu zuten irakasleez gain, ikastetxeko 
gainontzekoek ere hartu zuten parte.

3. Emaitzak

3.1. Lehenengo ezaugarritzea
Gure galderei erantzuteko orduan aurkitu genuen lehenengo arazoa irakasgai praktikoen 
eta teorikoen arteko mugak bereiztea izan zen. Argitze aldera, zenbait adierazle baliatu 
genuen 2. taulan ageri den ezaugarritzea egiteko.

2. taula. Irakasgaiak izaeraren arabera

Adierazleak Irakasgai teorikoak Irakasgai praktikoak

Curriculumeko  
helburuak

Helburuei erantzuteko jarduera teo-
riko eta praktikoak proposatzen dira 
gaika antolatuta.
Ikuspegi eraikitzailea nabari da jar-
duera batzuetan.

Bereziki, praktikan eta ekintzan oina-
rritzen dira. Jolasen bidez edo egoera 
ludikoak sortuta lantzen da gorputz-
-dinamika edo/eta sormena.
Ikusmiran diren helburuak: ondo 
pasatzea, tentsio egoeretatik askatzea, 
gorputza eta artea lantzea, sorkun-
tza… 

Espazioa Ikasgela, batez ere. Gimnasioa, patioa, plastika edo musi-
ka gela…

Material eta  
baliabide didaktikoak

Testu-liburua, koadernoa edo orriak, 
sareko tresna didaktikoak barne (arbel 
digitala, Moodleren erako platafor-
mak, EKIk(1) eskaintzen dituenak…).

Kirol-tresnak, musika-tresnak, mar-
goak, koadernoa edo orriak…
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Adierazleak Irakasgai teorikoak Irakasgai praktikoak

Formaltasun-maila Handia. Batez ere curriculumeko  
edukiak garatzeko orduan.

Txikia, bereziki jardueretan.

Elkarrekintzaren  
kudeaketa

Irakasleari lotuagoa (irakasleak berak 
bideratzen du partaidetza gehienetan).

Irakaslearengandik askeagoa (jardue-
rak berak bideratzen du partaidetza).

Elkarrekintzaren  
maiztasuna

Txikiagoa. Irakaslearen erregulaziora 
mugatua.

Handiagoa hainbat jardueratan: jolasa, 
entrenamendua, sorkuntza…

Esku-hartzea  
jardueretan

Handia. Jardueren aurkezpena, ekin-
tza eta zuzenketak egiteko uneetan 
bereziki.

Txikia. Jardueren zuzenketak, ez  
oso sistematizatuak.

Irakasgaiak Hizkuntza, Ingurunea eta  
Matematika. 

Gorputz Hezkuntza, Musika eta  
Plastika. 

(1) EKI: Ikastolen Elkarteak ekoiztutako derrigorrezko hezkuntzako ikasmaterialak.

Sailkapen horretatik abiatuta, ahozko hizkuntza bereziki zein unetan eta zertarako 
erabiltzen den jakin nahi izan dugu eta kasu bakoitzean gertatzen diren erabilera-une 
esanguratsuenak identifikatu ditugu (3. taula).

3. taula. Ahozko hizkuntzaren erabilera-une esanguratsuenak

Irakasgai teorikoak
(Hizkuntza, Ingurunea eta Matematika) 

Irakasgai praktikoak
(Gorputz Hezkuntza, Musika eta Plastika)

•	 Irakaslearen galderak.
•	 Irakaslearen kontsigna.

 
Irakasleen esku-hartzeagatik edo ikasleengandik 
sortutako egoeretan:
•	 Irakasleari galdetu edo erantzuteko.
•	 Talde handian zuzenketak egiteko.
•	 Talde handian azalpenak emateko.
•	 Talde txikian jarduera kudeatzeko: usteak adie-

razteko, azaltzeko, negoziatzeko, ondorioztatzeko.

•	 Irakaslearen galderak.
•	 Irakaslearen kontsigna.
•	 Jolas/kirol jarduera uneak.

Irakasleen esku-hartzeagatik edo ikasleengandik 
sortutako egoeretan:
•	 Irakasleari galdetu edo erantzuteko.
•	 Talde txikian, jolas/kirol jardueran: deiak, azal-

pen laburrak, instrukzioak, emozioak, jardue-
raz kanpoko elkarrizketa gaiak (pertsonalak)

•	 Talde handian azalpenak emateko. 

Denbora zehatzak neurtu ez ditugun arren, oro har, ikusi dugu irakasgai teorikoetan 
gehienbat irakasleak duela hitza, bereziki kontsignak eman eta galderak egiteko orduan; 
izan ere, sortzen den berbazko elkartrukea batik bat irakaslearen esku-hartzearekin 
lotuta dago. Une horietatik kanpo, irakasgai praktikoetan gutxiago entzuten da irakas-
learen ahotsa; ikasleen ahotsak, aldiz, pisu handiagoa hartzen du, esaterako, jolas eta 
kirolei loturiko jardueretan ari direnean. Erabiltzen den hizkuntzari dagokionez (eus-
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kara ala gaztelania), nagusiki euskara erabiltzen bada ere, irakaslea aldentzen denean 
gaztelania erabiltzeko joera nabari da kasu bietan. Bestalde, irakasgai teorikoetan zein 
praktikoetan sortzen dira erabilera formaletarako eta ez-formaletarako uneak. Erabilera 
formala zuzenean lotuta dago arlo horren ikaskuntza-prozesua bideratzeko sortzen diren 
ekintzekin eta batik bat irakasleak kudeatzen dituen egoerekin. Antzeman da ikasleek 
gaztelaniara jotzen dutela jasotako kontsigna ulertzen ez dutenean, eta horrelakoetan 
ikaskideei galdetzen dietenean. Testuinguru informalak aurkitu ditugu, esaterako, irakas-
lea urruntzen denean, berdinen arteko komunikazioan, eta ekintzetan azaleratzen diren 
arlotik gaindiko gaietan: adibidez, emozioekin lotutako uneetan (haserrea, urduritasuna, 
taldeak animatzeko…). Egoera informal horietan gaztelaniaren agerpena gertatzen da; 
halaber, gaztelania antzeman da jarduerak hasi aurretik eta ondorengo uneetan, ikas-
leak beren artean talde txikian hizketan ari direnean, esaterako, irakaslea gelan sartu 
aurretiko momentuetan, beren arteko kontuak kontatzeko. Ikasleen eztabaida-uneetan 
ere gaztelania agertzen da.

Irakasgai ezberdinetan erabiltzen diren ahozko testu-generoei dagokienez, Dolzek, 
Noverrazek eta Schneuwlyk (2001) egiten duten sailkapena abiapuntu hartuta, ohikoak 
diren komunikazio-formak identifikatu ditugu (4. taula).

4. taula. Irakasgaietan gailentzen diren testu-generoak

lh dbh Testu-genero nagusiak

Natura,
Gizarte eta Kultura, 
Ingurunearen  
Ezaguera

Gizarte Zientziak,  
Geografia eta Historia

Azalpena: azalpen zientifikoa, ariketaren ebazpena.
Narrazioa: kontakizun historikoa, kronika, gertaera 
baten kontaketa.
Argudiatzea: lan baten aurkezpena/defentsa, 
mahai-ingurua.

  Naturaren Zientziak 
(Biologia eta Geologia; 
Fisika eta Kimika)

Azalpena: azalpen zientifikoa, ariketaren ebazpena.
Egintzen eta prozesuen deskribapena: buruketaren 
ebazpena, kasuaren eta eragiketaren deskribapena.
Argudiatzea: lan baten aurkezpena/defentsa, 
mahai-ingurua.

Gorputz Hezkuntza Gorputz Hezkuntza Portaeren erregulazioa: jolas-arauak, jarduera 
arauak…
Azalpena: gai baten ahozko aurkezpena.

Matematika Matematika Azalpena: azalpen zientifikoa, txostena.
Egintzen eta prozesuen deskribapena: buruketaren 
ebazpena, kasuaren eta eragiketaren deskribapena.
Argudiatzea: lan baten aurkezpena/defentsa, 
mahai-ingurua.

Prestakuntza-saioetan oinarrizko kontzeptuak irakasleekin landu eta haien lagun-
tzarekin erabiltzen diren testu-generoak identifikatu dira. Ikusten den bezala, irakasgai 
guztietan erabiltzen dira ahozko testu-generoak, nahiz eta berariaz lantzen ez diren; 
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hau da, ikasleei eskatzen zaien eginkizun bat den arren, testu horien lanketa irakasgai 
horietatik kanpo geratzen da normalean. Horregatik, informazio hau oso baliagarria da 
hizkuntzaz kanpoko irakasgaietan erabiltzen diren komunikazio-forma horietan eragiteko.

3.2. Bigarren ezaugarritzea
Kontuan hartuta irakasgai teoriko eta praktikoen artean dagoen aldea, keinu didak-
tikoen erabilerari erreparatzeko orduan, aintzat hartu genituen grabatutako irakasgai 
praktikoak (Gorputz Hezkuntza) alde batetik, eta teorikoak bestetik (gainontzeko ira-
kasgaiak) (5. taula).

5. taula. Keinu didaktikoen erabilera

gailu didaktikoaren abiatzea

Gorputz Hezkuntza Bestelakoak

Ahozko diskurtsoa nagusi.
Kontsigna laburrak eta ekintzara bideratuta.
(Salbuespena proiektu batean murgildutakoak)

Ahozkoa eta idatzizkoa euskarri.
Testu-liburuak edo material didaktikoak agintzen 
du, oro har.
Memoria didaktikoa eta marko sozial partekatua 
eraikitzeko galderak.
Ekintzara bideratutako kontsignak.

ikaskuntzaren erregulazioa

Gorputz Hezkuntza Bestelakoak

Jarduerari lotutako erregulazioak, bereziki 3 egoe-
ra hauetan:
a) Kontsigna osoa eman ez delako; b) ikasleek 
ulertu ez dutelako; c) jarduera oker egiten ari 
direlako.

Jarduerari lotutako erregulazioak. Kasuren batean 
hizkuntzarena. 

instituzionalizazioa

Gorputz Hezkuntza Bestelakoak

Jardueren dinamikan, murgilduta dauden egoeretan 
ez dago instituzionalizaziorik. Salbuespena proiektu 
edo gai konkretu bat lantzen den kasuetan.

Jardueren zuzenketak egiten direnean agertzen da.
Saioaren amaieran ez dago instituzionalizaziorik.

memoria didaktikoari eragitea

Gorputz Hezkuntza Bestelakoak

Ekartzen da memoriara zein kirol egiten ari diren. Saioaren hasieran batez ere. 

Keinu didaktikoen azterketetan (Aeby & Dolz, 2008), oro har, fokua irakaskun-
tzaren objektuan jarri izan da, baina ikerketa honetan ikusi dugu keinu horiek lotura 
estua dutela ahozko hizkuntzaren erabilerarekin eta haien bidez eragin daitekeela ko-
munikazioaren alderdian. Ikusi dugu, adibidez, gailu didaktikoa abiatzeko uneak aukera 
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ezin hobea eskaintzen duela ikasleen ahozko adierazpenean eragiteko, aldi berean, esate 
baterako, memoria didaktikoa aktiba daitekeelako ikasleen ahozko komunikazioa ba-
liatuta, dela lehendik ikasitakoa labur azaltzeko eta gogorarazteko, dela gaiari buruzko 
aurreikuspenak adierazteko.

Bestalde, behatutako saioetan, jarduera didaktikoa, oro har, ekintzan oinarritzen 
da, eta ez horrenbeste ezagutzaren eraikuntzan: irakasleek bereziki nabarmentzen 
dute beren kontsignen bitartez zer egin behar duten ikasleek eta hori egiteko zeri erre-
paratu behar dioten edo zein tresna baliatu behar duten; batzuetan, ikasleen memoria 
didaktikoa aktibatzen dute galderen bitartez eta galderen erantzunak borobilduz osa-
tzen dute beren diskurtsoa irakasleek. Hala eta guztiz ere, faltan sumatu dira, oro har, 
ekintzaren zergatia eta ikasleen parte hartzea gailu didaktikoaren abiaburu horretan; 
alegia, irakaslea uneak eskatzen dituen erregulazioetara mugatzen da, oro har (zail-
tasunak konpontzeko, zalantzak argitzeko, jardueraren zuzenketak egiteko…). Esan 
daiteke, beraz, ezagutza eraikitzeko erregulazioak baino gehiago, jarduerari lotutako 
erregulazioak direla.

Instituzionalizazio-keinuari dagokionez, agertzen da bereziki arlo teorikoetan, 
eta, oro har, jardueraren baten zuzenketak egin ondoren. Oso lotuta dago emaitzari, ez, 
adibidez, ikaskuntza-prozesuari edo/eta ikaskuntzaren zentzuari (nahiz eta salbuespe-
nak badiren).

3.3. Hirugarren ezaugarritzea
Goian esan bezala, ezaugarritze honetarako Lippiten eta Whiteren (1943) sailkapena 
izan dugu abiapuntu, baina ahozko adierazpenean fokua jarrita. Grabazioen behaketan 
garbi ageri dira hiru egiteko modu orokor eta prototipiko horiek.

Oro har, arloetan ikasleen ahozko adierazpena garatzen laguntzeko aukerak egon 
badaude, baina gutxitan ematen zaie hitza ikasleei. Egoera hori nabarmenagoa da es-
tilo autoritarioa erakusten duten irakas-jardueretan; kasu horietan saioak zereginak 
betearaztera bideratuta daude nagusiki, irakasleak horretarako jarraibide zehatzak eta 
azalpenak ematen dituelarik. Estilo monologalarekin (Beacco et al., 2010) bat datorren 
irakasteko era honetan irakasleak eta, ondorioz, ikasleek ere, galde-erantzun jokoan 
egituratzen dute beren diskurtsoa, baina Beaccok eta bestek (2010) diotena ageri da, 
alegia, irakaslearen galderak haren arrazoibidea indartzera bideratuta daudela eta ez 
ikaslearekin debate zabala izatera. Bestalde, entzute pasiboa (esaten dena entzuten du, 
baina ez du parte hartzen komunikazioaren elkartrukean, nahiz eta beharrezkoa denean 
balia dezakeen aditutakoa) eta hutsala (ez du arretarik jartzen, ez du aditzen, nahiz eta 
ikaskideren bat edo irakaslea hizketan ari den) nabari dira ikasleengan.

Laissez-faire irakas-estiloan, aldiz, irakasleak proposamenak egin edo jarraibide 
orokorrak ematen ditu eta ikasleak beren kasa hizketan uzten ditu; irakaslea arduratzen 
da batez ere ekintza betetzen dela ziurtatzeaz; kasu horretan ere entzute hutsala eta pa-
siboa dira ikasleengan nagusitzen direnak. Estilo monologaletik urruntzeko ahalegina 
izan daitekeen arren, irakasle-ikasleen arteko komunikazioa ondo egituratu gabekoa da 
eta urruti geratzen da ezagutzak eraikitzetik.
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Estilo demokratikoa ere identifikatu dugu grabazioetan. Beaccok eta bestek (2010) 
proposatutako elkarrizketa dialogalarekin alderatu daiteke neurri batean, irakasleak 
ikasleen ulermena eraldatzeko eta hizpide denaren esanahia negoziatzera bideratutako 
jarduerak nabari baitira; elkarrekintza sustatzeko esku-hartzeak egiten ditu irakasleak 
eta ondorioz, ikasleen parte hartzea eta ahozko komunikazioa bultzatzen da. Adieraz-
garria da haien ekoizpenaren nolakotasuna: ikasleak hipotesiak eraikitzen ditu, egoerak 
deskribatzen ditu, iritziak eta azalpenak ematen ditu, adibideak eskaintzen ditu eta bere 
usteak eta zalantzak adierazten ditu. Ekoizpena ez da mugatzen ariketaren ebazpene-
ra edo zuzenketara, edo irakasleak egindako galderari erantzutera. Ikasleen ezagutzak 
aktibatzen dira irakasleak egiten dituen galderen edo proposatutako jardueren bitartez, 
eta testuinguru horretan irakasleak ikasleen hitza kudeatzen du. Kasu honetan entzute 
aktiboa nagusitzen da ikasleengan, hau da, entzuten du, aditzen du, informazioa bere-
ganatzen du eta modu aktiboan hartzen du parte komunikazioaren elkartrukean.

Hirugarren ezaugarritze horretatik atera dugun ikasketa edo konstatazio nagusia 
da gelan gauzatzen diren ahozko komunikaziorako aukeretan arloak berak baino eragin 
handiagoa duela irakas-estiloak eta saioa bideratzeko moduak, alegia, irakasleak irakas-
kuntza irudikatzen duen moduak; irakaslearen irakas-estiloa kooperatiboagoa denean, 
aukera gehiago agertzen dira ahozko adierazpenerako.

3.4. Konfrontazio-saioak eta prestakuntzaren ondorengo erabakiak
Aurretik esan dugun bezala, behaketaz gain, irakasleen prestakuntza izan da proiektu 
honen garrantzizko zutabe bat, behaketan, analisian eta gogoetan oinarritua. Prozesu 
horretan, irakasle-taldean egindako hausnarketa izan da garrantzizkoena: hain zuzen, 
kontzientzia txikia dagoela hizkuntzaren erabileraren eta hizkuntzarekin egiten dena-
ren gainean. Oro har, irakasleak hizkuntzaren erabilerak arloan duen garrantziaren 
kontzientzia falta du, eta hizkuntzaren arloa beste guztietatik bananduta ikusten du 
(bereziki dbhn); halaber, hizkuntzaren lanketak gainontzeko arloentzat lan erantsi 
bat eta denbora gehiago behar izatea dakarrela azpimarratzen da eta irakasleen artean 
adostasun eza agertzen da hizkuntzarekiko ardura-hartzeari dagokionez. Nolanahi ere, 
prozesuan egindako lanketan eta gogoetan oinarrituta irakasleek erabiltzen dituzten 
estrategia emankorrenak aintzat hartu eta ikerketaren 2. fasean zehazkiago aztertu eta 
garatuko dira. Horrela, aurrera begira aldaketaren berri ematea ahalbidetuko diguten 
adierazle hauek adostu dira:

•	 Ikasle-irakasle harremanekin lotutako alderdiak:
 . Espazioaren antolaketa: egingo den jardueraren araberakoa izango dela ziurtatu.
 . Gelako arau sozialak finkatu:

 - Ahozko adierazpenerako uneak sortzea eta kudeatzea.
 - Hitza hartzeko arauak adostea ikasleekin.
 - Ikasle guztiei hitza hartzeko aukerak eskaintzea.

 . Harreman afektiboak zaintzea.
 . Irakasle-ikasle harreman dialogala bultzatzea: ezagutzak eraikitzera bideratutako 

jardueretan indarra jartzea.
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•	 Gailu edo saio didaktikoarekin lotutako alderdiak:
 . Egin beharrekoa (kontsigna) ondo azaltzea ikasleei eta ziurtatzea ondo ulertu 

dutela egin beharrekoa edo proposatzen zaiena: egin beharrekoa birformulatu, 
ikasleei ere birformulatzeko eskatuz, arbelean idatziz…

 . Memoria didaktikoa aktibatzeko estrategia gehiago erabiltzea eta bereziki apro-
betxatzea saioaren hasierak eta amaierak, adibidez, aurreko gaiaren azalpena 
eskatzeko, edo saioan ikusitakoa laburtzeko.

 . Erregulazio-keinuak erabiltzea ahozko hizkuntzaren erabileran eragiteko. Adi-
bidez, bai/ez erako erantzunak eskatzen dituzten galderak saihestea eta erantzun 
luzeak eskatzea.

 . Testu-generoa aintzat hartzea: horrela, adibidez, haien azalpenetan edo ikasleei 
testu bat sortzeko eskatzen dietenean, haren oinarrizko ezaugarri batzuk aintzat 
hartzea.

4. Ondorioak
Dagoeneko aipatu dugun bezala, atera dugun ondorioetako bat izan da ahozko hizkuntza-
ren presentzia eta ahozko komunikazioan eragiteko aukerak oso lotuta daudela jarduera 
didaktikoak bideratzeko moduarekin eta irakas-estiloarekin, eta egoera komunikatiboak 
maizago ageri direla ezagutzak modu kooperatiboan eraikitzen direnean.

Oro har, eskolan ahozko hizkuntzaren erabilera hobeto ustiatzeko tartea oraindik 
badagoela ikusi dugu, eta ezaugarritze ezberdinen bidez, irakasleen prestakuntzan kon-
tuan hartu beharko liratekeen zenbait gako ere identifikatu dugu. Garrantzizkoenak, 
hauek: a) eskolan berbazko elkarrekintza formaletarako zein ez-formaletarako uneak 
daude; b) irakasgai guztietan agertzen dira komunikazioari lotutako erreferentziazko 
praktika sozial kokatuak edo testu-generoak; c) keinu didaktikoa edozein dela, mintza-
menean eragin daiteke haren bitartez; d) irakasleen praktiken behaketa oso emankorra 
da haien prestakuntzarako.

Eskolan berbazko elkarrekintza formaletarako zein ez-formaletarako uneak dau-
de, baina, gainera, irakasgai teoriko zein praktikoetan ere badaude aukerak hizke-
ta-mota bat edo bestea lantzeko; arlo bakoitzaren barruko jarduera kudeatzeko mo-
duak baldintzatzen du elkarrekintza komunikatiborako sortzen diren aukerak. Alde 
horretatik, beraz, irakasgaiaren praktikotasunari lotuta egiten genuen hipotesia ez 
dela betetzen ikusi dugu, arloak eta irakasgaiaren teorikotasun-praktikotasun mailak 
ez baititu baldintzatzen ahozko hizkuntza erabiltzeko aukerak, ezta hizketa-motaren 
nolakotasuna ere (formala/ez-formala). Arloa edozein delarik, ahozko komunikazioa 
lantzeko aukerak sortzen dira, bai elkarrekintza espontaneoen bidez, baita komuni-
kazio-egoera kokatuen bidez ere (testu-generoak erabiltzeko orduan, esate baterako). 
Testu-generoa hizkuntza-irakasgaietan ez ezik beste irakasgaietan ere aintzat har dai-
tekeela ikusi dugu, oso agerikoak baitira eta nahiko finkatuta baitaude. Haien era-
bilerari buruzko oinarrizko nozio batzuk lagungarriak dira hizkuntzakoak ez diren 
irakasleek ere komunikazio-forma horien lanketan lagun dezaten. Halaber, keinu di-



280  Fontes Linguae Vasconum 50 urte 

daktikoen eta hizkuntzaren erabileraren arteko lotura oso estua dela ikusi dugu; neu-
rri handi batean, beraz, keinu horietan oinarrituko dira ikasleen ahozko adierazpe-
na aberasteko estrategiak, haien instituzionalizazioa lortzeko bide bezala, alegia. Alde 
horretatik, beraz, keinu didaktikoak diziplinaren edo materiaren zerbitzura ez ezik 
hizkuntzaren zerbitzura ere badaudela ikusi dugu. Irakasleen praktiken behaketaren 
eta prestakuntzaren garrantzia eta efektua ere egiaztatu dugu. Prestakuntza-prozesuan 
zehar egindako konfrontazio-ariketak ez dira baliagarriak izan soilik hizkuntzarekiko 
erregulazioak bideratzeko, saioak bideratzeko eran ere eragiten baitute, oro har. Elka-
rrekin egindako gogoeta funtsezkoa izan da horretarako, eta ikusi dugu zein garran-
tzizkoa den irakasleen beharretara egokitutako prestakuntza eskaintzea eta prestakun-
tzaren bidez eskolako irakasle-taldean eragitea, betiere ikastetxe barrutik egindako 
gogoetatik abiatuta. Era berean, ikusi dugu ahozko hizkuntzaren erabileraren kasuan, 
eskola barruan alde bikoitzeko norabidea izan behar dugula kontuan ahozko hizkun-
tza lantzeko estrategia didaktikoak garatzeko orduan: berbazko elkarrekintza-egoe-
rak eta testu-genero egituratuen ekoizpenak. Ikusi dugu, baita ere, irakasgai guztietan 
daudela ahozkotasunari elkarrekintza gisa zein testu-genero formal gisa heltzeko au-
kerak eta baita arloen arteko lankidetzarako aukerak ere. Horregatik, hizkuntza bitar-
teko moduan aintzat hartzeaz gain, berariaz landu beharreko objektua ere badenez 
gero, ikusmiran izan beharko genuke hizkuntzakoak ez diren eta hizkuntzakoak diren 
irakasgaien arteko elkarlana, azken batean, hori izan behar baita hezkuntza eleaniztun 
baten eredu integratu eta integrala lortzeko bidea.

Artikulu honetan labur bildu dugu halabeharrez gure proiektuaren lehenengo fasean 
egindako ibilbidea. Jarraipen gisa, bigarren fase batean berriz grabatu dira irakasleen 
irakas-jarduerak, ikusteko zenbateraino izan diren eraginkorrak prestakuntza-aldian 
landutako alderdiak. Jakin badakigu oraindik asko dagoela sakontzeko guk hona ekarri 
ditugun alderdietan zein ahozkoa irakasteko erabiltzen diren tresna didaktikoen ingu-
ruan, baina, alde batetik, egindako bideari esker hobeto ezagutu dugu eskolan egiten dena 
eta egin daitekeena eta, bestetik, ikerketan sakondu nahi duenari helduleku garrantzitsu 
bat eskaini diogulakoan gaude.
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