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laburpena

abstract

Ikerketa honen helburua da autokonfrontazio-egoeran irakasle-talde batek debate
sozio-zientifikoaren ikas-irakaskuntzaren
inguruan azaleratutako berbaldiak deskribatu eta ezaugarritzea. Horretarako, lhko
6. mailako 6 irakaslek ikerketa-formazio
dispositibo batean, autokonfrontazio-egoeran, ekoiztutako berbaldiak aztertu ditugu.
Ikuspegi sozio-diskurtsiboak eta ergonomia- eta lan-zientziek eskaintzen dituzten
printzipioak abiapuntu hartuta, corpusaren
edukiaren analisia gauzatu dugu. Emaitzek
argitara ekartzen dituzte irakasleek debate
sozio-zientifikoaren ikaskuntza-irakaskuntzan dituzten estrategiak, zailtasunak
eta erronkak.

The aim of this work is to analyze the verbalizations generated in a self-confrontation
situation as a training tool for Primary
Education teachers when teaching socioscientific debate. Content analysis has been
carried out from the self-confrontations of six
teachers from 6th grade Primary Education.
This analysis is based on the theoretical and
methodological frames of socio-discursive
interactionism and ergonomics and work
sciences. The results show the strategies,
the problems and challenges verbalized by
teachers in socio-scientific debate teaching.

Gako-hitzak: irakasleen prestakuntza; debate sozio-zientifikoa; irakasleen jarduera;
ergonomia; lan-zientziak.

Keywords: teacher training; socio-scientific
debate; teacher’s activity; ergonomics; work
sciences.
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1. Sarrera
Gero eta nabariagoa da prestaketa-ereduetan pauso bat haratago joateko beharra. Ezagutza teorikoetan oinarritutako prestakuntza-dispositiboak labur geratu dira irakasleen prestaketa ahalbidetzeko, eta beharrezko ikusi da bide berriak urratzea (Shön,
1992). Azken urteetan, hizkuntzen irakaskuntzaren alorrean askotariko tresna teoriko,
metodologiko eta didaktikoak sortu dira. Hala ere, egun ikasgeletan dagoen konplexutasunak askotariko erronken aurrean jartzen ditu hizkuntza-irakasleak, eta beharrezko bihurtu da praktikaren inguruko gogoeta sustatzen duten dispositiboak erabiltzea
(Bronckart, 2007a).
Lan honetan, praktikaren inguruko gogoeta bultzatzeko ikerketa eta prestakuntzarako dispositibo bat jarri dugu martxan, eta egoera horretan sortutako berbaldiak ditugu aztergai. lhko 6. mailako 6 irakaslek debate sozio-zientifikoaren (Albe, 2009; Sainz
Osinaga, Garro, Ozaeta, Azpeitia & Alonso, 2012) ikaskuntza-irakaskuntzan garatutako
estrategiak, izandako zailtasunak eta erronkak identifikatu ditugu.

2. Marko teorikoa
2.1. Irakasleen prestakuntza: teoria eta praktika
Azken urteetan, irakasleen prestakuntzan bide berriak urratzeko beharra nabarmendu dute hainbat adituk (Bronckart, 2007a; Lussi & Muller, 2015; Plazaola et al., 2015).
Nóvoaren (2009) ustetan, ohiko prestakuntza-dispositiboak irakasle-profesiotik kanpo
sortu izan dira, prestakuntza-prozesuak irakasleen errutina eta kulturatik urrun kokatu
dira eta nekez sorrarazten dituzte bestela pentsatzeko eta jarduteko moduak.
Orain arte gailendu diren prestakuntza-ereduek izaera aplikazionista izan dute nagusiki (Shön, 1992). Horietan, lotura zuzena aitortu da gako teoriko-metodologikoen eta
irakasleen praktikaren artean. Pentsatu izan da irakasleek jasotako printzipio teoriko-metodologikoak ikasgelako errealitatera modu zuzenean transposatu daitezkeela. Horren
aurrean, Shönek (1992) azpimarratzen du bat-batekotasuna eta egokitzeko gaitasuna
irakasle-lanbideari lotutako ezaugarriak direla. Meliefen, Tigchelaarren, Korthagenen
eta van Rijswijken (2010) arabera, irakasle batek bi minututik behin erabaki bat hartzen
du gelan. Beraz, irakasle-lanak erreprodukziotik haratago dagoen ezagutza praktikoa
(Shön, 1992) eskatzen du, eta egun ez da horrelakorik kontuan hartzen.
murciano, a. & ozaeta, a., Jardueraren azterketa irakasleak prestatzeko bide...
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Prestakuntza-eredu horiei aurre egiteko, beharrezko ikusi da irakaslea erdigune
duten ereduak sortzea (Clot & Faïta, 2000). Bide berri horiek praktika erreala dute
abiapuntu, eta irakaslea jardueraren gaineko gogoeta egitera bultzatzen dute. Hori dela
eta, printzipio teorikoek praktikaren konplexutasunean ulertzeko eta gauzatzeko aukera
eskaintzen dute (Bronckart, 2007b).
Irakaslea sakonean eraldatzea nahi badugu, ikaskuntza-irakaskuntza ulertzeko
eta jarduteko moduak eraiki eta berreraikitzeko guneak sortu behar dira. Horrek esan
nahi du irakasleak haien egiteko moduen eta abiapuntu dituzten printzipioen inguruan eztabaidatzen jarri behar direla. Horrela, haien jarduera hobeto ezagutzeko, definitzeko eta birdefinitzeko aukera sortuko da, eta, aldi berean, sostengatzen dituzten
printzipio teoriko eta metodologikoak definitu eta birdefinituko dituzte (Filliettaz,
2006; Murciano, 2019).

2.2. Jardueraren azterketa: praktikaren inguruko gogoeta eraikitzeko espazioa
Ergonomiak eta lan-zientziek orain arteko prestakuntza-ereduen izaera aplikazionista
gainditzeko lan-ildo berriak garatu dituzte. Askotariko lanbideetan jardun badute ere,
irakasleen prestakuntza da langai izan duten alorretako bat. Lan preskribatuaren eta lan
errealaren arteko jauziaz mintzo dira haien proposamenean (Clot & Faïta, 2000), eta
irakaslea jartzen dute eraldaketa-prozesuaren erdigunean. Jardueraren azterketa proposatzen dute gogoeta-prozesuak sustatu eta irakasleen ekintza hobeto ulertzeko bide.
Praktikaren inguruko gogoetak irakasleen egiteko modua elikatu dezake, eta
hori genero eta estilo profesionalaren elkarreraginari esker gertatzen da (Clot & Faïta, 2000). Genero profesionalak lanbidea ulertzeko sozialki adostutako egiteko modu,
jomuga eta arauei egiten die erreferentzia. Lanbidera hurbiltzen den edonor ekiteko
topatuko dituen baliabide, zeregin eta jokatzeko moduen biltegia da, eta historikoki
modu inplizituan (arau partekatu eta bizipenetatik) transmititu da. Estiloa, berriz, irakasle bakoitzak generoa bere egitea da, hau da, arau, jomuga eta egiteko moduak norberaren errealitate eta esperientzia espezifikoetara egokitzea eta moldatzea. Irakasle
lanaren eraldaketa bi elementu horien elkarreraginean dago. Irakasle bakoitzak eraikitako estiloa kontrastean jartzen da genero profesionalarekin; horrek genero profesionala berreraiki, elikatu eta osatzen du, eta, aldi berean, genero profesionalak estiloa
berreraiki, elikatu eta osatzen du.
Irakasleen jarduera hitzetara ekartzeak ahalbidetzen du generoaren eta estiloaren
berreraikuntza. Modu horretara, esperientzia birbizi, kontzientzia hartu, birdefinitu eta
osatzeko aukera sortzen da, eta, aldi berean, egiteko moduak eta ezagutzak partekatu,
eztabaidatu eta osatzen dira profesioko beste kideekin batera (Clot, 2005).
Ergonomiak eta lan-zientziek autokonfrontazio sinplea eta autokonfrontazio
gurutzatua proposatzen dituzte jardueraren azterketa egiteko. Tresna horiek bideoa
baliatzen dute ikasgelako errealitatea jaso eta irakasleak irudiekin eztabaidan jartzeko. Egoera horretan irakasleek haien egiteko moduak azaltzeko eta gogoeta egiteko
guneak sortzen dira. Mota askotako autokonfrontazioak ditugu: 1) alokonfrontazioa:
hirugarren pertsona baten grabaketa behatzea (Flandin, 2015); 2) autokonfrontazio
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sinplea: nork bere gela-saioaren grabaketa behatzea (Theureau, 2010); 3) autokonfrontazio gurutzatua: profesioko kide batekin batera elkarren grabaketa behatzea (Clot &
Faïta, 2000) eta 4) enquête collaborative: profesioko hainbat kiderekin batera kideetako
baten grabaketa behatzea (Lussi & Muller, 2015). Tresna horien erabilerak prozedura metodologiko zehatza du (Murciano, 2019), eta eraginkorrak izateko beharrezkoa
izango da zorrotz jarraitzea.

2.3. Debate sozio-zientifikoaren ikas-irakaskuntza
Lan honetan, irakasleen prestakuntza testuinguru jakin batean kokatzen da, debate sozio-zientifikoaren ikaskuntza-irakaskuntzan, hain zuzen ere. Debate sozio-zientifikoak
baditu hainbat bereizgarri. Testu-molde horren lanketak herritar kritiko eta arduratsuak heztea (Simonneaux & Simonneaux, 2005) du helburu. Gizarte-gai konplexuak
jorratzen ditu, hau da, jendarteari eragiten dioten eta pil-pilean dauden gaiak dira, eta,
ondorioz, debateko partaideak zuzenean inplikatzen ditu (Albe, 2009). Bestalde, gaien
konplexutasunak hainbat diziplina kontrajartzea eskatzen du eta, hori dela eta, hizkuntzaren lanketa diziplinen lanketarekin uztartzen da (Matematika, Ekonomia, Ekologia,
Historia eta abar).
Debatearen ikaskuntza-irakaskuntzari dagokionez, ahozko argudiaketa testugenero konplexua dela pentsatu izan da, eta ez da Lehen Hezkuntzarako egokitzat hartu.
Hala ere, jakin badakigu haurrak oso txikitatik gai direla haien iritzia adierazi eta argudiatzeko; beraz, ahozko argudiaketa Lehen Hezkuntzan garatu eta elikatu beharreko
alderdia da (Dolz & Schneuwly, 1998).
Debatea ikasgelan lantzean, hainbat erronka dituzte irakasleek. Gizartean ohikoak
diren debate-ereduek ideien dikotomizazioa eta posizioen gainjartzea bultzatzen dute, eta
horiek dira ikasleek dituzten erreferentziak (Idiazabal & Larringan, 2003). Hori horrela,
irakasleen zereginetako bat da elkartruke demokratikoa eta entzute aktiboa sustatzea
(Dolz, Rey & Surian, 2004).
Debate-gaiak berebiziko garrantzia du debate sozio-zientifikoaren lanketan. Debate-gaia objektu dinamikoa da, eta izaera interaktiboa du (Idiazabal & Larringan, 2004).
Debatean zehar eraikitzen da eta partaideen esku dago elikatzea, harilkatzea eta garatzea.
Funtsezkoa izango da gaia maila psikologikoan, kognitiboan eta didaktikoan ikasleei
egokitzea (Dolz & Schneuwly, 1998). Horrez gainera, beharrezkoa da partaideek gaiarekiko distantzia emozionala hartzea, ikasleak motibatu eta inplikatzeko behar besteko
gertukoa izan behar da, eta aldi berean, gatazka sorrarazi dezakeen gehiegizko inplikazioa ekidin behar da (Garro & Idiazabal, 2005).

3. Marko metodologikoa
Ikerketa honek autokonfrontazio sinplean sortutako berbaldiak aztertzea du helburu.
Zehazki jakin nahi da zeintzuk diren debatearen ikaskuntza-irakaskuntzaren inguruan
irakasleek azaleratu dituzten estrategiak, zailtasunak eta erronkak.
murciano, a. & ozaeta, a., Jardueraren azterketa irakasleak prestatzeko bide...
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Euskal Autonomia Erkidegoko hiru ikastetxek eta Nafarroako ikastetxe batek parte
hartu dute datu-bilketan. lhko 6. mailako sei irakaslek eta haien ikasle-taldeek osatu
dute corpusa; 20-25 ikaslek talde bakoitzeko. Ikerketa-formazio dispositibo bat gauzatu
da irakasle bakoitzarekin. Bertan, debate sozio-zientifikoaren ikaskuntza-irakaskuntza
izan da irakaste-objektua, eta gelako jardueraren inguruko gogoeta sustatu da.
Bi etapa nagusi izan ditu irakasle bakoitzak jarraitutako ikerketa-formazio dispositiboak: 1) gelako saioak: debatearen prestaketa eta debateen gauzatzea, eta 2) jardueraren
inguruko gogoeta-prozesua: autokonfrontazio sinplea (Theureau, 2010) eta autokonfrontazio gurutzatua (Clot & Faïta, 2000). Ikerketa-formazio dispositiboak irakasleen
esperientziak eta ezagutzak hartu ditu abiapuntu: haien irizpideen arabera prestatu eta
gauzatu dituzte gelako saioak. Jardueraren inguruko gogoeta-prozesuak ekintza behatu
eta hitzetara ekartzeko aukera eskaini die irakasleei.
Prozedura metodologiko zehatzari jarraitu zaio autokonfrontazio sinplea eta autokonfrontazio gurutzatua egiteko (Murciano, 2019). Hiru etapa izan dituzte autokonfrontazioek. Lehenik, ikerlari-formatzaileak ariketa aurkeztu eta lan-dinamika adostu
du irakasleekin. Ondoren, bideo-pasarteak behatu dira; bertan, protagonismoa hartu
du irakasleak, eta bere intereseko mintzagaiak ekarri dira. Azkenik, autokonfrontazioan
zehar azaleratu diren ideia nagusiak berrekarri dira.
Datuen analisirako, bideoz grabatu dira eta Express Scribe programaren bidez transkribatu dira autokonfrontazioak. Analisi-prozedurari dagokionez, nagusiki kualitatiboa
izan da. Lehenik eta behin, segmentu tematikoetan (Bulea & Bronckart, 2010) banatu
dira transkripzioak. Ondoren, edukizko analisiaren bidez, identifikatu eta multzokatu
egin dira azaleratu diren gai nagusiak. Analisiak izaera induktiboa izan du, hau da, irakasleen berbaldien hustuketaren bidez sortu dira gai-multzoak.

4. Emaitzak
4.1. Debate sozio-zientifikoaren inguruan azaleratutako gai nagusiak
Irakasleen berbaldiak segmentu tematikotan banatu eta gai nagusiak identifikatu ondoren, hiru multzotan banatu ditugu: 1) debatea eta bere ikaskuntza-irakaskuntza; 2)
eleaniztasuna eta bere ikaskuntza-irakaskuntza eta 3) bestelako gaiak. Hurrengo taulan
gai nagusien presentzia adierazi dugu ehunekotan:
1. taula. Autokonfrontazio sinpleetako mintzagai nagusiak sei maisu-maistren berbaldietan
M1

M2

M3

M4

M5

M6

Debatea eta bere
ikaskuntza-irakaskuntza

% 73

% 60

% 68

% 80

% 61

% 87

Eleaniztasuna eta bere
ikaskuntza-irakaskuntza

% 15

% 24

%7

% 10

%8

%0

Bestelako gaiak

% 12

% 16

% 25

% 10

% 31

% 13
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Taulan ikus daitekeen moduan, debatea eta bere ikaskuntza-irakaskuntzaren ingurukoak dira nagusiki irakasleen berbaldiak. Dimentsio horrekin erlazionatutako alderdiak dituzte mintzagai segmentu tematiko gehienetan. Modu murritzagoan agertzen
dira eleaniztasuna eta bere ikaskuntza-irakaskuntza edo bestelako gaiak. Proposatutako
zeregina dela medio, irakasleek debatean jarri dute arreta, eta bestelako gaiak bigarren
mailan geratu dira.
Hainbat azpi-gaitan multzokatu dira debatea eta bere ikaskuntza-irakaskuntzaren
inguruko berbaldiak. Hurrengo taulan bildu ditugu azpi-gai nagusiak:
2. taula. Debatearen ikas-irakaskuntzaren inguruko gai nagusiak
Debatearen ikas-irakaskuntzaren inguruko gai nagusiak
a. Debate kontzeptuaren interpretazioa
b. Moderatzailearen rola
c. Debate-gaia eta bere gestioa
d. Ikasleen parte hartzea eta bere gestioa
e. Ikaste-irakaste dispositiboa eta debatearen antolaketa

Taulan ikus daitekeen bezala, mintzagaietako bat «debate kontzeptuaren inguruko
interpretazioa» da. Debatea zer den eta eskolan zer-nolako debateak egin behar diren
gogoeta egin dute irakasleek autokonfrontazioan zehar. Gizartean gailentzen diren alde-kontrako debateei erreferentzia egin diete, eta zalantzan jarri eta eztabaidatu dute eredu horien egokitasuna eskolara begira.
Bestalde, «moderatzailearen rola» izan da beste mintzagai nagusi bat. Moderatzailearen rolaren esleipen eta funtzioei buruzko eztabaida eta kezka sortu da irakasleen
berbaldietan. Zalantzan jarri dute moderatzaile-rola nork hartu behar duen. Eztabaidatu dute ikasleak rol hori hartzeko prest ote dauden eta, hala izanik, zein funtzio bete
ditzakeen ikasle moderatzaileak, eta zeintzuk irakasleak. Horrekin batera, «debate gaia
eta bere gestioa» izan da irakasleen berbaldietan leku gehien hartu duen dimentsioetako bat. Gaiaren eraikuntzan izandako estrategiak, erronkak eta zailtasunak azaleratu
dituzte irakasleek bertan; hurrengo atalean garatuko dugu.
«Ikasleen parte hartzea eta bere gestioa» gaiaren ingurukoa izan da hitz-hartzeen
beste multzo bat. Bertan, alde batetik, deskribatu eta ezaugarritu da ikasleen parte hartzea,
eta bestetik, azaldu dira parte-hartzeak kudeatzeko erabilitako estrategiak eta izandako
erronka eta zailtasunak. Azkenik, irakasleek «ikaste-irakaste dispositiboa eta debatearen
antolaketa» izan dute mintzagai. Bertan, balioztatu dute debatearen prestaketa-saioa eta
espazioaren banaketa, eta denboralizazioaren eta abarren inguruan gogoeta egin dute.
Hurrengo atalean «debate gaia eta bere gestioa» gaiaren inguruko berbaldiak aztertu eta adibidetuko ditugu.

murciano, a. & ozaeta, a., Jardueraren azterketa irakasleak prestatzeko bide...
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4.2. Debate-gaia eta bere gestioa mintzagai
Irakasleen mintzagai nagusienetako bat izan da debate-gaia eta bere gestioa. Guztiek
hainbat bider egin diote erreferentzia dimentsio horri autokonfrontazioan zehar. Debatearen izaera sozio-zientifikoak badu eragina alderdi horren presentzia nabarmenean.
Partaide bakoitzak bere ikuspegia adierazteaz gain, ikuspegi garatuago eta osatuago bat
eraiki behar du debate sozio-zientifikoetan (Albe, 2009); ondorioz, berebiziko garrantzia
hartzen du gaiaren eraikuntzak.
Irakasleek hurrengo alderdiak izan dituzte mintzagai debate-gaiaz eta bere gestioaz
hitz egitean: 4.2.1) debate-gaia garatzeko estrategiak; 4.2.2) debate-gaia garatzeko zailtasunak eta erronkak; 4.2.3) ikasleen benetako posizioen agerpena; 4.2.4) debate-gaiaren
itxiera etikoa eta 4.2.5) debate-gaiaren egokitasuna. Hurrengo adibideetan ikusiko ditugu
dimentsio horiekiko irakasleek adierazitakoak.
4.2.1. Debate-gaia garatzeko estrategiak
Debate-gaiaren eraikuntza sustatzea beharrezko ikusi dute irakasle guztiek. Euren esku-hartzea horretara bideratu dute hein handi batean, eta autokonfrontazioan euren
egiteko moduak azaldu dituzte. Ikusi hurrengo adibidea:
(1)

Irakasleak jakin behar du zein mapa duen buruan, gaiak zein aukera ematen dituen eta horren baitan zein hari pribilegiatu nahi dituen eta zeintzuk ez.
(M6.7_159)

M6 irakaslearentzat estrategikoa da debate-gaiaren kudeaketa eta, horretarako,
beharrezko ikusten ditu gaiaren aurre-prestaketa eta bideraketa. Debate-gaia modu
egokian kudeatu nahi bada, gaiarekiko ikuspegi osatua izan behar du irakasleak, eta
gaiaren alderdi jakinetara bideratu behar ditu ikasleak. Bi zeregin azpimarratzen ditu:
1) gaiak izan ditzakeen erpin askotarikoak ezagutzea eta 2) pribilegiatu nahi diren
gaiak definitzea.
Beste hitz-txanda batean, gaiaren eraikuntzan irakasleak bete behar duen funtzioaren inguruan hau dio M6k:
(2)

Nik uste dut hori dela gure lana, etengabeko elkarrizketa bat sortu eta ikasleak harantzago joatea […] horretan besterik gabe geratuko bagina, ez dugu ezer berririk
sortuko: «no es mi estilo» eta listo edo «ez dut gustuko» eta listo. Alderdi horretatik, hari hori antzua geratuko litzateke. Orduan saiatu behar gara harantzago
joaten. (M6.21_565-569)

Irakasleek duten funtzio aldamiatzailea nabarmentzen du M6k bigarren hitz-txanda horretan. Irakasleen eta ikasleen arteko elkarrekintza azpimarratzen du debate-gaia
eraikitzeko bide gisa. Ikasleen baieztapen hutsak antzu geratuko direla uste du M6k eta,
ondorioz, irakasleen esku-hartzea funtsezko ikusten du ikasleen parte-hartze luzeagoa
eta garatuagoa ahalbidetzeko.
Bi adibideetan autokonfrontazioa baliatzen du M6k bere egiteko moduak azaltzeko. Irakaslearen jardueraren atzean dauden asmo eta jomugak ezagutu ditugu tresna
horri esker.
460
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4.2.2. Debate-gaia garatzeko zailtasun eta erronkak
Debate-gaiaren gestioan izan dituzten zailtasunak eta erronkak azaleratu dituzte hainbat
irakaslek. Zailtasun horiek hitzetara ekarri dituzte, eta aukera berrien inguruko hipotesiak formulatu dituzte autokonfrontazioan:
(3)

Nik gai bat hartu eta ahalik eta gehien garatu nahi nuen. Gaia zehaztu eta sakondu
nahi nuen. Hala ere, debatean gai bat hartu nuen eta gehiagorako ematen ez zuela
ikusi nuen; orduan, beste gai bati egin nion tira eta antzera, ez zuen gehiagorako
ematen. Debatean gaiak segituan bukatzen zitzaizkidan eta nire asmoa gai batean
zentratu eta sakontzea zen […] agian, hor egon balira biribilean denak pentsatzen
zutena esaten, debatea egin beharrean [...]. (M5.79_224-232)

Debate-gaiaren eraikuntzarekiko jomuga argia du M5 irakasleak. Debatean zehar
gaia eraiki eta sakondu nahi du, hala ere, gaiak proposatu ahala amaitzen zaizkiola nabarmentzen du eta ez du gaia eraikitzeko modurik topatzen. Zailtasunak adierazteaz
gain, hobekuntzarako hipotesiak egiten ditu M5ek autokonfrontazioan. Espazioaren
berrantolaketari egiten dio keinu, eta alde-kontrako debateetatik haratago, ikasleen iritzi-trukaketan ikusten du parte-hartze garatuagoak lortzeko bidea.
Frustrazioa edo ezintasuna adierazten dute zenbait irakaslek euren berbaldietan.
Debate-gaia garatu eta sakondu nahi dute, baina ez dute horretarako aukerarik topatzen
ikasleen parte-hartzeetan. Bideoa behatzeak aukera berriak bilatzera bultzatzen ditu
irakasleak; horrela, euren jardueran egokitzapenak eta hobetzekoak irudikatzen dituzte.
4.2.3. Ikasleen benetako posizioen agerpena
Posizio politikoki zuzenen inguruko kezka nabarmentzen dute hainbat irakaslek haien
berbaldietan, eta horren aurrean darabilten estrategia azaltzen dute:
(4)

Bueno, alde batetik, hauek ere egiten dute guk egiten duguna, politikoki zuzena
esaten dute. Orduan, hortik irteten saiatu ginen. Horregatik azpimarratu nien garrantzitsua zela egia esatea, gure jokabideak nolakoak diren hausnartzea. Zeren,
bestela, denek esango dute politikoki zuzena eta plano batean geratuko ginateke,
baina garrantzitsua da errealitatean sakontzea eta horretaz jabetzea […] eta kasu
honetan gertatu zena hori izan zen, ikasleek esaten zuten gela honetan ez dagoela
modarik, denak normal janzten direla, baina esan nien, «norbait ezberdin jantzita
etorriko balitz gelara, zer gertatuko litzateke?» Galdera hori izan zen ikasleak kontziente egiteko. (M1.18_318-328)

Gizartean ohikoa da diskurtsoak posizio politikoki zuzenetatik eraikitzea eta, kasu
honetan, ikasleek mota horretako posizionamenduak erreproduzitzen dituztela azpimarratzen du M1ek. Irakasle horren ustetan, ikasleak kontraesanen aurrean jarri behar dira,
eta gizarteak onartutako diskurtsoetatik haratago, egunerokotasunean dauden jarrerak
azalarazi eta gogoeta egin behar da.
Dilema eta galderak agerraraztera bideratzen dute irakasleek euren esku-hartzea.
Beharrezko ikusten dute gelan giro atsegina eta konfiantzazkoa sortzea; modu horretara, hobetsitako posizioetatik haratago, eguneroko jarreretan dauden kontraesanak
agerian utziko dira.
murciano, a. & ozaeta, a., Jardueraren azterketa irakasleak prestatzeko bide...

461

Bere esku-hartzea sostengatzen duten printzipio eta jomugak erakusteko aukera
ematen dio autokonfrontazioak M1i. Berbaldi horri esker ulertzen dugu bere esku-hartzea.
4.2.4. Debate-gaiaren itxiera etikoa
Gaiaren itxiera etikoa izan da irakasleen berbaldietan nabarmendu den beste alderdietako bat. Izaera sozio-zientifikoa duten gaiek gizarte-gaiak jorratzen dituzte, eta horiek
debateko partaideak ukitzen dituzte. Irakasleen artean kezka sortzen da, irakasleak izan
behar ote duen gaiaren auzi etikoa itxi eta zehaztuko duena edo, berriz, ikasleen esku
utzi behar ote den. Ikusi hurrengo adibidea:
(5)

Bueno hor momentu batean mutiko batekin apur bat […] zeren gero hasi ziren
punken inguruan hizketan, eta mutil bat hasi zen punkak gora eta punkak behera eta iruditu zitzaidan esaten zituen zenbait gauza ez zihoazela gaiarekin […]
nik esan nien «ea Ander, zer esaten ari zara? skinheadak egunero ikusten dituzu
kalean?» pixka bat gogorra izan zen egoera, akaso ez nuen horrela moztu behar,
zuzenean gauza gehiago esango nizkioke. (M3.13_224-234)

Gatazkatsua suertatu zaion egoera bat ekarri du M3k. Muturreko ikuspegia hartu
du ikasleetako batek, eta galderen bidez ikaslearen mintzaldia moztu du. Egoera bortitza iruditzen zaio M3ri eta zalantzan jarri du bere jarduera. Langai duten gaiaren itxiera etikoa bere gain hartzeko beharra sumatzen du irakasleak; hala ere, zalantza dauka
bere esku-hartzea bortitzegia izan ote den eta nola jokatu behar ote duen horrelako
egoeren aurrean.
Debate-gaiaren itxiera etikoa du mintzagai M6k autokonfrontazioan, eta gogoeta
hau egiten du:
(6)

«Nire lehengusuek kamiseta pilo bat ematen dizkidate, batzuk ez zaizkit gustatzen, baina amak esaten dit ezin direla bota» Zer egin dezake Julenek? Arazoa objektiboa da, nik itxi behar dut hari hori? ezin dut itxi hari hori, ez naizelako bere
ama […] nork itxi behar du hari hori? garbi dago amak itxi behar duela, orduan
nik nola jarraitzen dut? ezin dut jarraitu […] Julenek ikusita besteok zenbat kamiseta dituzten etxera joango da eta joko du giltza daukan pertsonarengana, bere
amarengana […] orduan eskolak non utzi dezake gaia? ezin du gehiagorik egin.
(M6.15_459-473)

Seigarren adibidean debate-gaiaren itxiera etikoa arazotzen du M6k. Kasu horretan
itxiera etikoa bere esku ez dagoela adierazten du. Irakasleek (eskolak) auziak azalarazi
besterik ezin dutela egin nabarmentzen du. Ondoren, ikasleen esku egongo da posizioa
hartzea eta aurre egitea. M6ren ustetan, ikasleak iritsi behar du ondorio jakin batzuetara
eta irakasleak esku-hartu behar du norabide horretan laguntzeko.
Bi adibideetan autokonfrontazioak funtzio ezberdina betetzen du. M3k bere
kezkak eta zalantzak azaleratzeko baliatzen du autokonfrontazioa, eta bere berbaldian egiteko moduak aztertu eta hobetzeko asmoa du. M6k berriz, bere posizioa
azaldu eta lanbidean egon daitezkeen dilemak eta erronkak ikusarazteko baliatzen du
autokonfrontazioa.
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4.2.5. Debate-gaiaren egokitasuna
Azkenik, janzteko moda debate-gaiaren egokitasunaz mintzo dira irakasle batzuk autokonfrontazioan:
(7)

Zaila zen janzteko modaren inguruan argudiatzea. Azken batean janzteko modaren inguruan iritziak bakarrik eman daitezke. Zein kolore duzun gustuko adierazi
dezakezu edo zein arropa dagoen modan, baina zaila da horren inguruko argudioak ematea. (M4.7_135)

Debate-gaia mugatua dela eta ikasleak iritzi-adierazpen laburretara bideratzen
dituela uste du M4k. Irakasle horren ustez, gaia mugatuegia da iritzi arrazoitu eta garatuak sortzeko, ikasleek zein arropa dauden modan, zein kolore dituzten gustuko eta
abar adieraz dezakete soilik.
Irakasleek gaiaz dituzten irudikapen eta ezagutzek gaia zabaldu edo mugatuko
dute. 7. adibidean irakasleak gaia mugatuta ikusten du eta parte-hartze garatuetarako
aukerarik eskaintzen ez duela ondorioztatzen du.
Autokonfrontazioak irakasleek ikaste-irakaste objektuarekiko duten iruditeria
ezagutzen laguntzen digu; aldi berean, aukera eskaintzen digu iruditeria horrekin irakasleak eztabaidan jartzeko.

5. Ondorioak
Ondorioak bi multzotan bildu ditugu. Alde batetik, debate sozio-zientifikoaren ikaskuntza-irakaskuntzarekin lotutakoak eta, beste alde batetik, prestakuntza-prozesuekin
lotutakoak.
Debate sozio-zientifikoaren ikaskuntza-irakaskuntzari dagokionez, autokonfrontazioan azaleratutako berbaldiek gelaren konplexutasuna hobeto ezagutzen laguntzen
digute. Irakasleek abian jarritako estrategiak, izandako zailtasunak eta erronkak azaleratu
dituzte. Modu horretara, irakasleek dituzten ezagutza praxeologikoak ezagutu ditugu,
eta ikusgarri geratu dira edozein irakaslek debate sozio-zientifikoa lantzean aurkituko
dituen erronkak eta zailtasunak.
Aztertutako berbaldietan adituek esandakoak (Dolz & Schneuwly, 1998; Idiazabal &
Larringan, 2004) berresten dira, eta irakasleek praktikan erabilitako estrategiak gehitzen
dira. Irakasleek debate-gaiaren garapenerako euren rolak duen garrantzia nabarmendu
dute. Izaera sozio-zientifikoa duen debateak irakaslearen parte-hartze aktiboa eskatzen
du. Debate-gaia norabide askotara eramateko ardura du irakasleak, eta egon daitezkeen
dilemak eta kontraesanak azaleratu behar ditu. Irakasleen galderek ikaslea argudiaketa
garatu batera eta gogoetara bideratuko dute.
Horrekin batera, ikusi dugu berebiziko garrantzia dutela debatearen ikaskuntza-irakaskuntzaren eta debate-gaiaren inguruan irakasleek dituzten irudikapen eta ezagutzek.
Horiek baldintzatuko dituzte debateari eta debate-gaiari ikusten zaizkien aukerak edo
mugak. Zenbat eta ezagutza sakonagoa izan, orduan eta aukera gehiago ikusiko dizkiote
eta estrategia gehiago izango dituzte.
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Ikerketa-formazioko prozesuari dagokionez, ikusi dugu gelaren konplexutasuna mintzagai eta aztergai jartzen dutela autokonfrontazioa bezalako tresnek. Praktika
abiapuntu hartuta, irakasleen printzipio eta egiteko moduak azaleratzen dira eta, aldi
berean, egiteko horiek zalantzan jarri eta bide berriak jorratzeko beharra sortzen da.
Bere estilo profesionala azaleratu eta profesioarekin elkarrizketan aritzeko aukera
eskaintzen du jarduera hitzetara ekartzeak (Bulea, 2014). Irakasleek euren bizipenak
abiapuntu dituzten printzipio eta ohiko egiteko moduekin kontrajarri dituzte, eta horrek
esperientzia eta ezagutza elikatzeko aukera eman die. Irakaslearen jarduera eztabaidagune bihurtu da, eta horrek eraldaketa eta hobekuntza ahalbidetzen ditu.
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La revista de lingüística vasca Fontes Linguae Vasconum: studia et documenta, publicada por la Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, cumplió 50
años en 2019.
En homenaje de la efemérides, este libro pretende dar cuenta del estado actual de la
investigación en lingüística y literatura vascas. Investigadores de gran trayectoria y
nuevas generaciones se aúnan en esta publicación para tratar, entre otros temas, sobre
dialectología, didáctica de la lengua, filología, gramática teórica, tipología lingüística,
lingüística histórica, traducción, literatura, onomástica y sociolingüística.
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