

Hizkuntza jabekuntzarako
urratsak: BICS eta CALP



Koadranteak eta estrategiak



A1 eta A2 ezaugarriak



Gelarako proposamena(k)

1. Hizkuntza jabekuntzarako
urratsak

Erabilera funtzioaren arabera:
Harremanetarako hizkuntza
Hizkuntza akademikoa

Ikus dokumentua
egunean sakonduko

hurrengo

Hiztun konpetente bihurtzeko


Abiapuntua

0

1

Bere adinari dagokion hizkuntza konpetentzia

2

3

Harremanetarako
hizkuntza
Hizkuntza akademikoa

4

5 + urte

Kontuz!

Pentsa daiteke eskolak 5/7 urtez itxoin egin beharko duela ikasleak
azaltzen eta argudiatzen ikasi arte, hau da, ikasleak hizkuntza
akademikoa lortu arte, ondoren curriculumeko ikaskuntzak egin ahal
izateko. Ikuspegi okerra da

Badakigu jakintza-arloak ikasi bitartean jakintza-arloko hizkuntza
eskuratzen duela ikasleak eta, alderantziz, hizkuntza eskuratzeari
esker, gai da jakintza-arloa ikasteko. Irakurketa eta ulermena
binomioarekin gertatzen denaren antzera –irakurtzen ikasi bitartean
ulertzen ikasi eta ulertzen duenari esker irakurtzen ikasi–. Hemen
ere, ez da lehendabizi bata eta gero bestea.
Nola artikulatu jakintza-arloa eta hizkuntza?
https://drive.google.com/file/d/18Jl8CMQEdh65gJ_cWVcqhwWt5DtP4yGF/view?usp=sharing

Jarduera

Koadranteen teoria (Cummings,1977)

Hastapenetik A1 eta A2ra
Eskakizun kognitibo txikia
• Aurrez aurreko
A
elkarrizketa
• Jarraibide
sinpleak
burutzea
• Irudi bidezko
laguntzak

C.Arbeleko

esaldiak
kopiatzea
.Zerbait buruz
ikastea

Testuinguruaren laguntza
• Frogak
B

erakustea
• Zientzietako
esperimentua
egitea
• Irakurketa
gidatua

D
.Laburpenak egitea

Testuinguru
murriztua

.Testuliburua
irakurtzea
.Albisteak azaltzea
.Argudiozko testuak
idaztea

Eskakizun kognitibo handia
Koadranteen teoria (Cummings,1977) eta (Coelho, 2005)

Koadranteetako aldamiatzea: Bigarren hizkuntzako Ikasleen ikasketa ibilbidea
KOGNITIBOKI EXIGENTEAK EZ DIREN ZEREGINAK
D koadrantea (asperdura eremua): Ekidin beharrekoa!!

A koadrantea: Hasierako maila (A1, A2)



Jatorrizko hiztunek edo H2ko ikasleek oso denbora gutxi eman beharko lukete D koadranteko
jardueretan!

B koadrantea: Erdiko maila (B1, B2)





C koadrantea: Maila aurreratua (C1, C2)

Aldamiatze handiak ikasleei kurrikulumeko helburu gehienak lortzea 
ahalbidetzen die. Hala ere, hizkuntza edo kultura aldetik exigenteak
diren ikasgaietan ordezko helburu eta baliabideak behar dituzte.

Eguneroko bizitzako hizkuntzaren alderdi sofistikatuagoak garatzen
doazen bitartean, hizkuntza akademikoan asko aurreratzen dute

ikasleek.
Hizkuntza bere jatorrizko herrialdeetan ikasi zuten askok koadrante
honetan ikasteko prestuturik daude.

TXIKIA

ALDAMIATZE

D koadranteko zereginak ez dira kognitiboki exigenteak, eta BHI askorentzat ulergaitzak gerta
daitezke, testu inguratuta ez daudelako edo beren hizkuntza mailatik urrun daudelako une
horretan. Ikasleek ulertzen ez dituzten testuak kopiatzea edo memorizatzea izan daitezke
koadrante honetako jarduera batzuen adibide. Era berean, ikaslearentzat motibagarri suerta
daitezkeen jarduerak, ikerketa proiektuak egitea esaterako, D koadrantean kokatuko dira
ikasleak ez badu horretarako beharrezko laguntza eta orientazioa jasotzen. Bigarren
hizkuntzako ikasle askok proiektuak “osatzerakoan” kopiatzen edo ulergaitzak egiten zaizkien
erreferentziazko liburu zatiak buruz ikasten amaitzen dute.
Zeregin hauek ez dute kurrikulumean aurreratzen laguntzen, zentzurik gabeko edo
testuingururik gabe jarduerek ere hizkuntza ikasketan laguntzen ez duten moduan

ALDAMIATZE

HANDIA



Lehen zereginak eguneroko hizkuntzarekin lotuta daude, ikaslearen
bizitza eta premia nagusiekin.
Kurrikulumeko helburu gehienen ordez, hizkuntza ikasteko
helburuei begira lan egiten da.
Eguneroko bizitzarako eta gelarako behar duten hiztegia ikasten
dute ikasleek.

H1ean duten konpetentzia atzean geratu da askotan, eta H2n duten
ezagutzan bakarrik oinarritu behar dira ikasten jarraitzeko.
C koadrantean dauden helburu, zeregin eta baliabideak kurrikulum
arruntekoak dira.
Ohiko irakaslearen laguntza jasotzen badu, ez du hizkuntzako
irakaslearen aparteko laguntzarik behar. Aldamiatze hori urte
batzuetan pixkanaka jaisten joango da.

KOGNITIBOKI EXIGENTEAK DIREN ZEREGINAK

Elizabeth
Coelho, 2007

B koadrantea (Ikasketa eta aprendizaia eremua). Aldamiatze handiak ikasleek ohiko
kurrikulumeko helburu asko beregana ditzaten errazten du, kognitibo eta kulturalki exigenteak
diren arloak kenduta, Historia edo Hizkuntza eta Literatura esaterako. Beren lurraldeetan H2
ikasten aritutako ikasle asko B koadrantean aritzeko prest daude. A koadranteko estrategia
ugari erabilgarri dira hemen ere. Gainera, aldamiatzerako estrategia hauek ikasleek testuak
ulertu eta ekoitzi ditzaten errazten dute:

Testu edo ikasgai bateko ideia nagusiak adierazteko antolatzaile grafikoak eskaini.

Gidatutako irakurketa prozesua erabili irakurri aurretik, bitartean eta ondoren.

Ikasgaietan zehar agertzen diren hiztegi eta egitura gramatikalak irakatsi eta hainbat
testuinguru akademikotan erabilgarri direnak (behatu, behaketa…)

Eskolan ateratzen diren eta zereginetarako behar diren egitura gramatikalak identifikatu
(prozesu bat azaltzeko aditz inpertsonalak erabili, esaterako)

Hainbat generotan idatzitako zereginetarako eredu eta aldamiatze markoa eskaini
(egunerokoak, txostenak, azalpenak, aurkezpenak, narrazioak…)

Idazlan modelatzea egin: ideiak sortu, zirriborroa idatzi, erakutsi eta zuzendu, esaterako.

Ikasleak beren proiektu eta ikerketa lanen sorkuntzan gidatu.

Bigarrren Hizkuntzako Ikasleei uler ditzaketen material egokituak edo alternatiboak eskaini.

D koadrantea (asperdura eremua): Ekidin beharrekoa!!
D koadranteko zereginak ez dira kognitiboki exigenteak, eta BHI askorentzat ulergaitzak gerta
daitezke, testu inguratuta ez daudelako edo beren hizkuntza mailatik urrun daudelako une
horretan. Ikasleek ulertzen ez dituzten testuak kopiatzea edo memorizatzea izan daitezke
koadrante honetako jarduera batzuen adibide. Era berean, ikaslearentzat motibagarri suerta
daitezkeen jarduerak, ikerketa proiektuak egitea esaterako, D koadrantean kokatuko dira
ikasleak ez badu horretarako beharrezko laguntza eta orientazioa jasotzen. Bigarren
hizkuntzako ikasle askok proiektuak “osatzerakoan” kopiatzen edo ulergaitzak egiten zaizkien
erreferentziazko liburu zatiak buruz ikasten amaitzen dute.
Zeregin hauek ez dute kurrikulumean aurreratzen laguntzen, zentzurik gabeko edo
testuingururik gabe jarduerek ere hizkuntza ikasketan laguntzen ez duten moduan
Jatorrizko hiztunek edo H2ko ikasleek oso denbora gutxi eman beharko lukete D koadranteko
jardueretan!

C koadrantea (Ikaslearen autonomia areagotzeko eremua): B2 maila lortu duten ikasleek C
koadranteko zereginak, linguistikoki eta kognitiboki exigenteak, egiteko prest daude.
Garrantzitsua da kontuan hartzea:

Une honetan familia hizkuntza gutxiago menderatzen dute ikasketetarako hizkuntza berria
baino, eta, ondorioz, ikasleek ikasten jarraitzeko H2an oinarritu behar direla.

C koadrantean ari diren ikasleek ikasturtearen arabera kurrikulumak ezartzen dituen
helburu eta baliabideak landu ditzaketela, aparteko hizkuntza irakasle beharrik gabe, beti
ere, gela arrunteko irakasleek laguntza eskaintzen dietela, bai berariazko hiztegiarekiko,
irudizko adiera duten hitz edo esaldiak barne; eta, gainera, egitura konplexuko esaldiekiko
eta kultur edukiekiko ere bai.

Hizkuntza ikasteko kontrol handiagoa izateko ikasketa estrategiak garatzeko ereduak eta
hizkuntza laguntzak beharko dituztela.

Urteetan aurrera joan ahala, hizkuntza laguntzak gutxituz doa, baina ez direla erabat
desagertzen: ikasle guztiak, baita bertakoak ere, ikasketan aurrera egiten lagunduko dien
aldimaitzez balia daitezkeela.

KOGNITIBOKI EXIGENTEAK DIREN ZEREGINAK

TXIKIA

ALDAMIATZE

A koadrantea (Konfort eremua): Hasieran ikasle hauek ezin dituzte eskuratu kurrikulumeko
helburu gehienak, eta eguneroko bizitzarako hizkuntza eskuratzen ahalegintzen dira.
Irakaskuntzarako estrategia hauek ezinbestekoak dira A koadranterako eta, batzuk gainera
baliagarriak B eta C-rako ere.

Ikaslearen aurrezagutza hartu kontuan ideia eta hitz berriak sartzeko.

Hizkuntza funtzionalarekin hasi, ikasleen behar garrantzitsuenak kontuan hartuko dituenak.

Input ulergarria eskaini (moldatutako hizkuntza, ikusmenezko laguntzarekin.

Oinarrizko hiztegia irakasteko objektu fisikoak, ekintzak edo jarduerak erabili.

Ereduak eskaini: arbelean testu bat sortu, horretarako jarraitu beharreko urratsak ozenki
azalduz, adibidez.

Ikasleek hitz egin edo idazten dutenean laguntzeko fedbacka eskaini.

Ikaskuntza kooperatiboaren bidez elkarrizketa sustatu.

H1-en erabilera estrategikoa sustatu: H1eko hitzak erabili H2n ezezagunak zaizkion hitzak
ordezkatzeko, edo testuen zirriborroak nahiz apunteak H1ean garatu, gero hizkuntza
berrian idazteko.

Hitz edo esapide berrien zerrendak eman ikasleek objektu, irudi edo diagramak
etiketatzeko nahiz hutsuneak dituzten testuak edo antolatzaile grafikoak osatzeko hauta
ditzaten.

Hitz berri eta esaldiak errepikatzea, kantuak eta errimak, jokoak eta puzzleak edo rol
jokoetan erabiliz praktikatzeko.

Ikaslearen mailara egokitutako irudidun testuak eskaini, haiek autonomoki irakur ditzaten.

Ozenki irakurri, ikasleek testua jarraitu bitartean entzun dezaten.

ALDAMIATZE

HANDIA

Koadranteetako aldamiatzea: Bigarren hizkuntzako Ikasleen berariazko irakaskuntzarako markoa (Coelho, E., 2007)
KOGNITIBOKI EXIGENTEAK EZ DIREN ZEREGINAK

Elizabeth
Coelho, 2007

Jarduera
Zer-nolako jarduerak eskatzen dizkiegu ikasleei?
1.

Aurrez aurreko elkarrizketa sinplea

2.

Laburpena egitea

3.

Jarraibide sinpleak burutzea

4.

Arbeleko esaldiak kopiatzea

5.

Erakusketa bat egitea/frogak erakustea

6.

Zientzietako esperimentua egitea

7.

Testuliburua irakurtzea

8.

Albisteak azaltzea

9.

Matematikako kontzeptuak ulertzea

10. Irudi gutxi dituzten irakurliburuak irakurtzea
11. Irudi bidezko laguntza duen elkarrizketa
12. Irakurketa gidatua
13. Argudiozko testu bat idaztea
14. Zerbait buruz ikastea

Erantzunak
A KOADRANTEA

C KOADRANTEA

1. Aurrez aurreko elkarrizketa A

4. Arbeleko esaldiak kopiatzea C

3. Jarraibide sinpleak burutzea A

14.Zerbait buruz ikastea C

11. Irudi bidezko laguntza duen elkarrizketa A
B KOADRANTEA

D KOADRANTEA

5. Erakusketa bat egitea/frogak erakustea B

2. Laburpenak egitea D

6. Zientzietako esperimentua egitea B

7. Testuliburua irakurtzea D

12. Irakurketa gidatua B

8. Albisteak azaltzea D
9. Matematikako kontzeptuak ulertzea D

10. Irudi gutxi dituzten liburuak irakurtzea D
13. Argudiozko testu bat idaztea D

Europako Erreferentzia Markoko
mailekin trebatzen

ERABILTZAILE GAITUAK
ERABILTZAILE INDEPENDENTEAK
OINARRIZKO ERABILTZAILEAK

A1 mailan,

Ikaslea gai da… eguneroko bizitzan sarri erabiltzen diren
esapideak ulertu eta erabiltzeko, baita berehalako beharrak asetzera
bideratutako esaldi soilak osatzeko ere. Ikasleak bere buruaren eta besteen
aurkezpena egiten ikasiko du, bai eta bere helbideari, gauzei eta ezagutzen
duen jendeari buruzko oinarrizko informazio pertsonala ematen eta eskatzen
ere. Ikasleak oinarrizko harremanak kudeatu eta gara ditzake, baldin eta
solaskideak mantso eta argi hitz egiten badio eta laguntzeko prest badago.

A2 mailan, ikaslea hizkuntzaren oinarrizko erabiltzaile bihurtuko da. Maila
hau burutzean, gai izango da egoera ezagunetan aurrez aurreko
elkarreraginean gauzen eta pertsonen deskribapenak eta azalpen errazak
egiteko eta ulertzeko, baldin eta bere esperientzia-esparruarekin loturiko gaiei
buruzko informazio-truke erraza eta zuzenak badira: bere buruari eta familiari
buruzko oinarrizko informazioa, eta erosketei, intereseko lekuei, lanbideei eta
abarri buruzkoa.

A1 eta A2 trebetasunen deskribatzaileak

Jarduera : A1, A2... zein maila?

Jarduera (b): A1, A2…. zein maila?

1

2

3

4

Hizkuntza lantzeko baliabideak, ikasle etorri berriekin…

HIZKUNTZAREN JABEKUNTZA PROZESUA

1H

TARTEKO HIZKUNTZA
Erroreak, 1H interferentziak...

ERROREA PROZESUAREN OSAGAI
GARRANTZITSUA DA

2H

Gelan, nola?
1.

Eduki- eta Hizkuntza-helburuak ondo zehaztu.

2.

Ataza esanguratsuak, funtzionalak, proposatu.

3.

Motibazioa piztu eta giro afektiboa zaindu.

4.

Aurretiko ezagutzak azaleratu eta lotu orain
proposatzen direnekin.

5.

Input ulergarria eta aberatsa eman

6.

Hizkuntzaren lanketa agerikoa egin: testu
generoak, lexikoa, egiturak…

7.

Interakzioa-elkarrekintza bultzatu

8.

Estrategia metakognitiboak, kognitiboak eta
afektiboak baliatu.

9.

Praktikan jarri, aplikatu

10.

Prozesua kontrolatu, landutakoa berrikusi eta
ebaluatu.

(Lui-k jarraituko du UDarekin)

