
Eskolan: Batua? Euskalkia?

Biak?

Ane Barruso

1. SARRERA

Bergara 15 303 biztanle dituen herria da. Horietatik jatorrizko eus-
kaldunen pro p o rtzioa % 57 da eta, oro har, euskaldunen pro p o rt z i o a
% 68,7. Bertan ditugun ikastetxeek D eredua eskaintzen dute.
Gainera aisialdirako talde bat ere badago, baita ludoteka, herri aldiz-
karia, Mankomunitateko euskara taldea, herriko euskara taldea...
Beraz, datu hauek ikusirik, euskararen inguruan ekintza dezente
antolatzen direla, edota hau nahikoa herri euskalduna dela pentsa
liteke, eta ez geundeke oker.

Baina honek ez du esan nahi arazorik ez dagoenik. Herri-euskara
gainbehera dator, eta ez gatz eta ez berakatz duen hizketa hibrido bat,
ez batua ez euskalkia, nagusitzen ari da gure eskualdean belaunaldi
berrien artean. Ezin dugu esan euskaldunak ez direnik, ezta, nagusi-
ki, erdaraz hitz egiten dutenik, baina ezin dugu esan euskara jatorre-
an egiten dutenik ere. Beraz, arazoa egon badago eta lehenbailehen
konpondu beharrekoa, gainera.
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Batua ez zaie gustatzen, herri-hizkera ez dute zuzen erabiltzen,
gaztelaniaz mintzatzeko erraztasunik ez dute... Nola komunikatuko
dira bada? Hizkuntza komunikatzeko tresna dela esaten da, eta egia
da, baina ez da hori bakarrik: berbetan gozatu ere egin behar da, jolas
egin, bakoitza “bere etxean” bezala sentitu bere jardunean... Eta hori
hitza barru-barrutik irteten zaigunean gertatzen da; orduan arnasa
bezalakoa da, naturala, berezkoa eta beharrezkoa. Gure sentimen-
duak, pozak, maitasun eta gorrotoak adierazteko baliabiderik ez
badugu, nola hartu arnasa?

Hori da, hain zuzen, gure gazteei gertatzen zaiena: esan nahi eta
ezin. Zer egin? 

ITO!!!

2. PROIEKTUAREN ZERGATIAK

Sarreran esan dudan bezala, herri-euskara gainbehera dator eta,
gure ustez, herri-euskarari eutsiz euskarari berari eusten diogu, herri-
ko euskararen aberastasunak batua ere aberasten baitu, iturriak erre-
ka bezalaxe. Gainera herri-euskara ondo dakienak oso erraz ematen
du baturako saltoa.

Arrazoi konkretuagoetara joz gero, honako hauek aipa ditzakegu:

• Eskolak ondare kulturalaren euskarri garelako: ezin diogu euska-
r a ren pobretasunari ez i k u s i a rena egin. Gu re lana ondare a
mantentzea eta, ahal den neurrian, aberastea bada, gure esku
dagoen guztia egin behar dugu helburu horretara heltzeko.

• Be raien ama-hizkuntza euskalkia delako: ilogikoa da guztiz
beraientzat arrotza den hizkuntza-eredu bat eskaintzea ikasle
gehienek badutenean etxetik dakarten eredu bat, beraien hiz-

12

Ane Barruso



kuntza-eredu propioa dutenean. Haurrek etxean euskalkia ikasi
badute, zergatik ez hasi hortik? Zein helburu dauka hori bazter-
tu eta batua irakasteak? Ez al da errazagoa beraiek ezagutzen
dutenetik hastea?

• Eredu asko batuaz dutelako: irakurtzen dutenean, batua; idazten
dutenean, batua; telebista ikusten dutenean, batua; irratia en-
tzuten dutenean, batua; zinera doazenean, batua... Eskolan ere
batua? Geroxeago ikusiko dugun bezala, baturako ereduak ez
dira falta, baina euskalkirako eredurik ez dago. Nondik atera?
Etxetik? Kaletik? Logikoa litzateke, baina etxean eta kalean
eskaintzen dieten eredua ez da, zoritxarrez, zuzena; beraz, GU
izan beharko gara EREDU.

Zergatik mintzamena eta ez idazmena?

Lehenengo argitu beharreko kontzeptua zera da: gu ez gaude idaz-
mena euskalkian lantzearen aurka, baina oraindik ez dugu pauso hori
eman. Horregatik ez naiz idazmenarekin sartuko, gure proiektuaren
helburu eta arrazoiekin, baizik. Gure egitasmoa ahozkora mugatuta
dagoenez, horretan zentratuko naiz.

• Hi z k u n t z a ren bidea hau delako: buru a - a h o a - p a p e ra . Ha u r r a
jaiotzen denetik ari da hizkuntza bat jasotzen eta bere buruan
egituratzen. Behin egitura errazenak menperatu dituenean, hitz
egiten hasiko da. Sei urterekin, gutxi gorabehera, bere ama-hiz-
kuntza finkatuta izango du eta orduan hasiko da hori paperera
pasatzen: idazten eta irakurtzen. Beraz, gure lana hau izango da:
lehenik, bere buruan gordeko dituen egituren eredua eskaintzea
(guk hitz egiten diogun bitartean, berak egiturak artxibatuko
ditu bere buruan); ondoren, egitura horiek erabil ditzan bideak
zabalduko dizkiogu (berba egiten utziko diogu); bukatzeko, ira-

13

Eskolan: Batua? Euskalkia? Biak?



kurtzen eta idazten irakatsiko diogu (ahoz esaten dakien hori
paperera pasatzen lagunduko diogu).

• Eskolan denbora gehiegi ematen dugu idazten eta irakurtzen eta
gutxiegi berba egiten eta entzuten. Gure ikasleak idazten eta ira-
kurtzen ikasten duten momentutik aurrera, horretan trebatzen
ditugu. Zergatik? Idatzia errazago zuzendu dezakegulako (berak
idatzi ondoren zuzentzen dugu, lasai-lasai), idatzia errazago kon-
trola dezakegulako (paperean dago eta ez digu ihes egingo), ida-
tzia errazago ebalua dezakegulako, irakasleontzat erosoagoa dela-
ko (idatzi dezatela; tarte horretan lasai nago)... Baina hitz egiten
trebatzen ez baditugu, ez dute aurreratzen, ez dute ikasten.
Ikasleek non, zer eta nola esan ikasi behar dute: txiste bat eta
azalpen testu bat ahoz adierazten ikasi behar dute, ipuin bat eta
argudio testu bat ahoz adierazten ikasi behar dute... Nola egin-
go dute guk idatziz egin dezatela soilik eskatzen badiegu?

• Gu eredu izatea ez delako nahikoa: askotan esaten dugu irakasle-
ok ondo hitz egin behar dugula beraientzat eredu garbia izan
gaitezen, eta egia da, baina ez diegu uzten eredu horietatik ikasi-
takoa aplikatzen. Guk azalpenak ahoz ematen ditugu baina
erantzunak idatziz eskatzen ditugu. Non dago ikasitakoaren
aplikazioa?

• Hizkuntzak bizia izan behar duelako: hizkuntza ez bada erabil-
tzen, hil egiten da. Ados. Edozein pertsonaren bizitzan, bere
egunerokotasunean, zenbat ordu ematen ditu idazten eta zenbat
berbetan? Zer idazten du pertsona arrunt batek egunero: eroske-
ten zerrenda, senar/emaztearentzat errekaduren bat, zuzenbide-
ren bat... Eta hitz egin, berriz, etengabe! Etxekoekin, lagunekin,
lankideekin, dendariekin... ahoz komunikatzen da. Irakats die-
zaiegun, orduan, ahoz komunikatzen!

14

Ane Barruso



3. HAUSNARKETARAKO ZENBAIT IRITZI

• Ez al da egia eskolan erabiltzen dugun hainbat hitz ez dela esparru for -
maletik at erabiltzen?

Badaude hitz batzuk, gai konkretuei lotuak daudelako, teknikoak
direnak eta ikasi beharrekoak, gainera. Baina badago beste hitz pilo
bat eskolan erabiltzen dena, baina ez duena balio eguneroko jardune-
an. Aterkia irakatsi eta gure artean guardasola erabili? Dut irakatsi eta
dot erabili? Dezaket irakatsi eta neike erabili? Guardasola, dot eta neike
baldin badira esparru formaletik kanpo erabiltzen direnak, zergatik
irakatsi aterkia, dut eta dezaket soilik? 

Haurraren esparrua ez da esparru formala normalean, nahiz eta
horretan ere mugitzen ikasi behar duen. Bere bizitza lagunen artean,
familiarekin, kalean, etxean... garatzen da, eta hor behar duen hiz-
kuntza al da guk irakasten dioguna?

• Hizkuntzak bizia izan behar du, baina bizi behar badu erabili egin
behar da, eta nola erabili ez badakigu erabiltzen?

Nola hitz egin esparru ez-formaletan inork irakasten ez badigu?
“Guk etxean ikasi genuen” esan dezakezue eta egia esango duzue,
baina gure ikasleen gurasoek ezin izan dute bere seme-alabekin ber-
dina egin, bere sasoiko egoera sozio-politikoa bestelakoa zelako;
beraz, etxean ez bada, non ikasi? Eskolak ez badie eredurik ematen,
nondik atera? Erraza, bi aukera daude: asmatu edo beste hizkuntza
batetik kopiatu. Bietarako adibideak ditugu: leikedou asmatutako
hitza da, dezakegu zenbait kontestutan erabili ezinean, asmatu beha-
rra izan dute haurrek, beraien logika apartarekin, hizkera arrunterako
sinonimoa. ¡Que guay! kopia bat da, ez dugulako jakin euskarazko
ordezkoa topatzen eta irakasten.
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• Hau guztia horrela izanik, zerbait egin beharrean gaude, baina zer
egin?

Zalantzarik gabe, mintzamenari eutsi, beraientzat (eta guretzat)
esparru ez-formaletan erabilgarriena euskalkia denez, euskalkiari
eutsi, beste aukerarik ez dago.

Prest gaude horrelako ahalegin bati ekiteko? Erantzuna ezezkoa
bada, gure profesionaltasuna zalantzan jarri beharrean aurkituko
gara, ez baitiegu emango gure ikasleei bizitza honetan beharrezkoa
izango duten tresnarik garrantzitsuenetariko bat: edonon, edonore-
kin eta edozein momentutan  komunikatzeko gaitasuna.

4. PROIEKTUAREN HISTORIA LABURRA

Hastapenak

Izango dira hogei bat urte mintzamenaren inguruan kezkatzen
hasi ginela. Izan ere, somatzen genuen gure ikasleen mintzamen
maila kaskarra zela:  aditzak gaizki erabiltzen zituzten, erregistroen
bereizketarik ez zuten egiten, hiztegi murritza zuten... Beraz, mintza-
mena lantzeko hainbat ekintza burutu genituen:

• Erdal hiztunen seme-alabentzat 2 urteko gela ireki genuen eta
Haur Hezkuntzako familia erdaldunen seme-alabentzat errefor-
tzu saioak antolatu genituen. Gainera haur hauekin oporretan
barnetegiak sortu genituen.

• OHOko 2. etapan Mitxel Kaltzakortaren Mintzamena lantzen
metodoa egokitu genuen: aditza lantzeko 10 bat zinta grabatu
genituen, bertako edukiak mailakatu eta egunero klase hasieran
ikasleek entzun eta errepikatu egiten zituzten.
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LORPENAK: Erdal hiztunen seme-alabak euskal hiztun bihurtu
genituen eta 2. etapan ikasleek aditzik zailenak ere erabiltzeko inon-
go arazorik ez izatea lortu genuen  (honek erraztasun handia ematen
zien batuaz azalpenak egiteko orduan).

ARAZOAK: Ikasleen eguneroko jardunean ez genuen hobekun-
tzarik somatu. Gelan egin beharreko azalpenak eta abarrak ondo
burutzen zituzten, baina hizkera arrunta kaskarra zen.

91/92 ikasturtea

Euskara batzordea osatzen da, 1. eta 2. mailako irakaslez osatua.
Batzorde honek egin zuen lehenengo gauza DIAGNOSIA izan zen.
Hau egiteko borondatez aurkeztu ziren ikasleei gai baten inguruan
mintza zitezen eskatu genien  eta berbaldiak grabatu egin genituen.
Gauza bera egin genuen idatziz.

Diagnosia   hau izan zen:

• Ikasleek ez zuten euskara idatzian arazorik, maila ona agertzen
zuten, baliabide edo euskarri sendoak zituztelako: liburuak,  ira-
kasleak... dena batuaz ematen zitzaien.

• Beraien hizkera arrunta euskalkia zen, baina honetan euskarririk
ez zutenez, akatsak oso nabarmenak ziren.

Gaitz hori sendatzeko TRATAMENDUA hau izan zen:

• Gehien egiten ziren akatsen ze r renda osatu eta kanpainak buru t u .
• Akatsen zerrenda etxeetara bidali eta gurasoei laguntza eskatu,

beraiek ere ahal zuten neurrian zuzen zitzaten.

LORPENAK: 

• Kanpainak irauten zuen bitartean ikasleek zuzen erabiltzen
zituzten esapide horiek.
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• Irakasleen artean kontzientzia maila indartu egiten zen.
• Gurasoak egiten genuenaren gainean jartzen genituen.

ARAZOAK:

Kanpaina bukatu ahala ahaztu egiten zitzaigun zertan ari ginen:
ikasleak berdinetara itzultzen ziren eta guri ere ahaztu egiten zitzai-
gun zuzenketak egitea edo, eginez gero, batuaz egiten genituen.

93/94 ikasturtea

Zuzendaritzak hizkuntza kriterioa aldatu egiten du:

• Haur Hezkuntzan haurrek dena euskalkian entzungo dute,
batua maila  honetan desagertu egingo da. Izan ere, adituen iri-
tziz, umeen hizkuntzak sei urterekin finkatuta egon behar du;
beraz, hemendik aurrera TRATAERA PREBENTIBOA izango
da: ikasleak ondo ikasiko du hasieratik eta, horrela, ez dugu gero
zuzendu beharrik izango. Hau lortzeko irakasle talde boluntario
bat lanean  jarri zen ordu lektibo eta ez-lektibotan zegoen mate-
rial guztia (ipuin, antzerki, abesti...) euskalkian jartzeko.

• 1. eta 2. etapan “klase magistrala”, gaiarekin lotutako azalpe-
nak... batuaz izango dira, baina harreman ez-formaletan euskal-
kia erabiliko da. Irakasle dezente kanpotarra denez (euskalduna
baina ez bergararra) euskalkiari buruzko ikastaroa antolatu  zen.

ARAZOAK:

• Irakasleen inplikazio maila desberdina da: batzuk buru-belarri
arituko diren bitartean, beste batzuk jotapasa egingo dute.

• Ikastaroa ez da nahikoa euskalkia menperatzeko; beraz, kanpo-
tar irakasleak akatsak zuzendu bai, baina euskalkian ezingo dira
mintzatu.
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95/96 ikasturtea

• Irratia jartzen da martxan
• 1. Hezkuntzan M. Kaltzakortaren metodoa euskalkira itzuli,

grabatu eta egunero 10 minutuz lantzen da.
• Pasilotan akatsei buruzko horma-irudiak jartzen dira (hilero

aldatzen direnak) eta geletan lantzen dira.
• Irakasle talde batek jokoak, esaerak... biltzen ditu beste irakasle-

ei banatu eta lana errazteko asmoz.

ARAZOA:

Aurreko ikasturteko arazo bera ikusten dugu: irakasle bakoitzak
ahal edo nahi duena egiten du; gainera, maisu-maistrek ez dute jarrai-
bide garbirik eta gaur gauza bat eta bihar beste bat eginez aritzen dira.
Intentzioa bai, baina...

96-97 ikasturtea

Ahalegina ez dela nahikoa eta ahaleginkotea egin behar dela eta,
irakasle bat liberatzen dute egun erdiz eta hiru hilabetez programa
sakon bat egin dezan 3-12 urte bitarteko ikasleentzat.

5. METODOLOGIA

Programaren nondik norakoak

Helburu orokorra

Ikastetxeko euskararen kalitatea hobetzeko, iraganeko eta gaur
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eguneko egoeraren azterketa ahalik eta zabalena egin, eta etorkizune-
rako bideak aurkitzea.

Aztergaiak:

Ikasleak: Garrantzitsua iruditu zitzaigun ikasleen iritzia jasotzea
gaiari buruz, ez baita berdina kontzientziadun ikasleekin lan egin edo
kontzientziatu gabeekin. Beraz, beraientzako hizkuntzak, euskal-
kiak... duten garrantzia aztertu genuen.

Irakasleak: Ikasleei planteatutako galdera berberak egin genituen,
baina ez ginen horretara mugatu. Beraien lanaz ere galdetu genien:
noiz, non, zergatik eta nola lantzen duten euskalkia. Honela mailaz
mailako ikuspegi bat atera genuen.

Programa burutzeko pausoak:

– Diagnostikoa egin.
– Helburuak (orokorrak eta zehatzak) diseinatu.
– Plangintza diseinatu.
– Gauzatu.
– Ebaluatu.

Ikasleen galdetegiaren emaitzak

– % 37k mintzamena gehiago landu beharko litzatekeela uste du.
– % 81ek bai euskalkian, bai batuaz landuko luke, bien beharra

sentitzen duelako.
– % 87 bergararrez mintzatzen da normalean eta % 9 gaztelaniaz.
– Batuaz ez mintzatzeko azaltzen duten arrazoia hau da: arraro

sentitzen dira, ez dute beren hizkuntzatzat hartzen eta ez dira
eroso sentitzen.
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– Gaztelaniaz mintzatzen dira euskarak ez duen hainbat espresio
erabiltzeko; beraz irakatsi egin behar zaizkie.

Irakasleen galdetegiaren emaitzak

– Mintzamena ez dago programa barruan zenbait ziklotan.
– Mintzamenari buruzko helburuak, DBHn izan ezik beste ziklo-

tan ez daude diseinatuta.
– Mintzamenaren barruan zer landu ere erabaki gabe dago.
– Zenbat denbora eskaini gai honi? 
– Non landu? Euskarako klaseetan ala gai guztietan?
– Nola landu: euskalkian soilik ala batuaz ere bai?

Hau ikusita, zuzendaritzak hau erabakitzen du:

– Egiten den programa horretan zer, nola, noiz eta zenbat denbo-
raz landu zehaztea, mailaz maila.

– Irakasle guztiak derrigortuta daude programa hori ze h a t z -
mehatz aurrera eramatera.

– Hiru hilabetetik behin ebaluazio fitxa betetzea.
– Ikastetxearen curriculum-ean txertatzea.

Programaren diseinua

Maila bakoitzeko helburuak zehazten dira. Gero helburu horiek
lortzeko edukiak zehazten dira: kontzeptuak, prozedurak eta jarrerak.
Ondoren horiek lantzeko ariketak proposatzen dira. Ontzat ematen
badituzte irakasleek aplikatu egiten dira eta, bukatzeko, ebaluatu egi-
ten dira.

Helburuak bi eratakoak dira:

– Gramatika, sintaxia, hiztegiari... dagozkionak.
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– Erregistroak, komunikazio asmoa, igorle-hartzaileari... dagoz-
kionak.

Beraz, maila bakoitzeko irakasleek honelako koadro bat dute:

Helburua Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak Jarduerak

********* ********* ********* ********* *********

HAUR HEZKUNTZA eta Lehen Hezkuntzako 1. Zikloa

Materiala:

SOLASGAIAK: Hiru urtetik hasi eta Lehen Hezkuntzako Hasiera
Ziklora arte mailakatutako esaldiak dira. Bertan eguneroko gauzei
buruz hitz egiten da, eta errepikaren bidez egitura ezagun batzuk
lantzen dira. Gai bera eta esaldi bera konplikatuz doa adinaren ara-
bera, eta bertan lantzen diren egiturak ere gero eta aberatsagoak
bihurtzen dira.

Material hau Amara Berrikoa da.
Adibidez:
3 urte: Gaur esnia eta gailetak jan dittut.
4 urte: Gaur basokada bat esne  eta gailetak hartu dittut.

E S K E TX A K : A n t ze rki motzak dira. Be rtan lantzen diren egiturak:
denborazko perpausak, aurkariak, ahalera, kausalak, konpletiboak...

HIZKUNTZ JOKOAK: Izen bera duen liburutik hartutako zen-
bait joko lantzen da. Gehienek hiztegia lantzen dute, baina guk egi-
turak lantzen dituztenak aukeratu ditugu.

Adibidez:
Zorro batean gorputz atal desberdinen irudiak sartzen dira. Batzuk

pertsonenak izango dira, beste batzuk abereenak. Ikasleak irudia atera
eta gorputz atal hori duen ala ez esango du: Nik ez daukat isatsik.
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Barianteak:
Aurkariak lantzeko: Katuak hankak dittu baina ez holakuak.
Konparatiboak: jirafak saguak baino lepo luziagoa dauka.
Ahalera: saguak euki leike holako isats luzia.

JOKOAK: Euskaraz jolasten ikas dezaten.
Ehun jolas eskolarako. JOXEMARI URTEAGA. Erein
Ume jolasak. JUAN GARMENDIA LARRAÑAGA. Kriselu.
Jolasean, haurrak euskalduntzen bideoaren bidez. IMANOL URBIETA.

Eusko Jaurlaritza.

Honetaz aparte guk egindako joko, abesti, aho-korapilo... zerren-
da ere erabiltzen dugu.

Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. zikloa

Materiala

– Testu liburua
– AEK-k ateratako Hitzetik Hortzera aldizkarien ariketa aukeratu

eta moldatuak
– Antzerkia

Adibidez:

Konpletiboak:

Animalien puzzlea: Animalien irudiak zati txikitxoak eginda mahai
gainean jarri behera begira. Bakoitzak bat hartu ondoren bere ustea
bota: elefantearen buztana dala uste dot.

Klaseko jendea deskribatu hiru adjektiboren bitartez: Pello altua,
argala eta jatorra dala uste dot.
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6. JOKOEN GARRANTZIA

Jokoak helburu jakin batzuen arabera antolatu behar dira; asmoa ez
da denbora galtzea, asmoa ez da denbora betetzea ere (gaur ez dakida-
nez zer egin, joko bat proposatuko dut). Hizkuntz  jokoek hizkun-
tzarekin lotutako helburu zehatzak behar dituzte eta helburu horiek
hizkuntza departamentuak ezarri behar ditu.

Guk, orokorki, bi helburu markatzen ditugu jokoetarako:

• Zuzentasuna bilatu
• Komunikatzeko gaitasuna landu.

Jokoari probetxu handia ateratzen zaio:

• Jokoak, alde batetik, ikaslea motibatu egiten dute; hau da, ikas-
leak joko hitza entzuten duenean erlaxatu egiten da, zentratu
egiten da, interesa areagotzen du... Hitz magikoa da. Ikaslea beti
dago jokoetan parte hartzeko prest. Gelako monotonia apurtu
egiten da: mugimendua dago, eskola materiala desagertu egiten
da, egoera desberdinak planteatzen dira... eta honek guztiak
ikaslea motibatu egiten du. 

• Beste aldetik, gai arruntetan gaizki doan ikasle  askok jokotan
b e ren burua irabazle ikusten dute. Ad i b i d ez, ikasle batek gaien ez
daki subjuntiboera zer den, baina onena da rol-joko bat egiteko.
Honek ikasle “t x a r re n” autoestimua indart zeko ere balio du.

Egoera desberdinak planteatzeko aukera ematen du:

• Eskolan beti egoera berean gaude eta horrek gure bidea muga-
tzen du. Jokoen bidez, ordea, momentu desberdinetan gertatu-
tako egoerak plantea ditzakegu. Eskolan beti berdinak gaude:
ikasle eta irakasleak eta horrek ere muga batzuk jartzen dizkigu
komunikazioaren irakaskuntzan. Jokoen bidez, hitz egiten dute-
nen arteko harreman desberdinak asma ditzakegu. Berdin lekua
eta komunikazio asmoarekin. Hau da, ikasleak benetan bizi
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dituen egoeratara pasatu gaitezke jokoen bidez eta, horrela, bere
beharretara egokitu gure irakaskuntza.

Hizkuntzaren atal desberdinak landu daitezke:

• Jokoek aukera ematen dute hiztegia lantzeko, adibidez; edo
ahoskera eta intonazioa; baita hizkuntz espresioak edo komuni-
kazio funtzioak... ere, eta hauek denak nahikoa era eta egoera
naturalean, gainera. 

Baina gauza guztiek bezalaxe honek ere prestakuntza lana eskatzen
du. Horretan laguntzeko, eskematxo bat doakizue honen azpian:

JOKOAK EGITEKO METODOA

1. Hizkuntza
Helburua aukeratu

2. ZUZENTASUNARI ala KOMUNIKAGARRITASUNARI

dagokion erabaki

3. Zuzentasuna aukeratuz gero, KODE 3. Komunikagarritasuna aukeratuz gero,
MURRITZEKO jokoa erabili JOKO KOMUNIKATIBOA erabili.

4. Pentsatu zein gai edo 4. Jokalariei ipini beharreko
EGOERATAN erabiliko den DESAFIOAK batu

5. Gaia edo EGOERA isladatzeko
MATERIALA bilatu

6. Joko eta INSTRUKZIOEN aukeraketa egin

7. Jokoa AURREZ FROGATU: zuzenketak, oztopoak, ideia berriak, hizkuntz
helburua bete den...

8. Azken bertsioa egin eta ikasleekin frogatu.
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ZENBAIT AHOLKU

– Ezinbestekoa iruditzen zait Zuzendaritzaren inplikazioa honela-
ko proiektu batean: bera baita, azken finean, irakasleen egiteko-
ak kontrolatu, bideratu eta zuzendu behar dituena. Zuzenda-
ritzak mintzamena lantzeko premiaz jabetu eta agindua ematen
badu, jendeak bete egin beharko du, behartuta sentituko baita.

– Hala ere, hau ez da nahikoa izango irakasleon buruan sartzen ez
bada. Beraz, lan handiena irakasleak konbentzitzen izango
dugu. Eskolaren helburua ikasleak bizitzarako prestatzea bada,
ezinbestekoa izango da ikasle horiei berbetan irakastea; izan ere,
beraien komunikazio tresna garrantzitsuena ahozkoa baita.
Pentsa dezagun pertsona normal batek egun arrunt batean zen-
batetan idazten duen eta zenbatetan berba egiten duen.

– Garrantzi handikoa da baita proiektu hau programazio norma-
lean txertatzea, bere helburu, eduki, aktibitate, denboralizazio
eta ebaluazioarekin, honela, beti begien bistan edukiaz, gogora-
tu egingo dugulako.

– Programazioari dagokionez, sistematikoa eta pro g resiboa izatea ere
oso beharrezkoa da. Hizkuntza, matematika bezala, sistematizazio-
a ren bitart ez ikasten da: egiturak errepikatuz, alegia. Nola ikasi
dugu batuketak egiten? Eg i n ez eta eginez. Pro g resiboa behar du:
e r r a zenetik zailenera. Nola ikasi biderk a t zen batzen ez badakigu?

– Metodologiari dagokionez, aholku xume bat: jokoen bidez ira-
katsi. Aurretik aipaturiko jokoetan errepikapena da osagai nagu-
sia. Egitura bat errepikarazten badiegu besterik gabe, ikasleak
aspertu egingo zaizkigu, baina jokoren bat planteatzen badugu,
pozik errepikatuko dute egitura hori behar den guztietan, ondo
pasatzen daudelako, alegia.
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– Beharrezkoa da, baita, irakasleei noizbehinka proiektuaren eba-
luazio edo balorazio bat eskatzea, ahaztuta ez gaudela kontura
daitezen: programatutakoa bete duten ala ez, bete ez badute zer-
gatiak eskatu, jarritakoa epeak errespetatu dituzten...
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