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Hizkuntza eta hizkuntza gaitasuna. 

Hizkuntza gaitasunaren garapen faseak

Haur elebidunen hizkuntza garapena

Garapen elebiduna eta hizkuntza sozializazioa

Hizkuntzaren garapena haur hezkuntzan: 
oinarri teorikoak



Hizkuntza eta hizkuntza gaitasuna. 



Interakzionismo sozio-diskurtsiboaren ikuspegia

Hizkuntza jarduera bat da, bestelako
jardueren bitartekaria. 

Hizkuntza jarduera testuetan
gauzatzen da.

Testu ekoizpenaren izaera sozio-
historikoa: testu generoak.



Interakzionismo sozio-diskurtsiboaren ikuspegia

Haurra ahozko mintzaira portaerak menderatzera daraman prozesua uste izan dena baino
askoz ere mantsoagoa da. Ulertzen bada jabekuntza [hizkuntzazko] portaeren eraikuntza eta 
egokitze progresiboen prozesua dela, orduan ezin da ahozko mintzairaren jabekuntza
sistema fonologiko baten eta oinarrizko egitura sintaktikoen jabekuntzara murriztu, (…) 
ahozko mintzairaren jabekuntza ezin da jaiotzaren eta lau (edo bost, sei) urte artera mugatu. 
(…) Mintzairaren garapena ez da garapen natural edo bat-bateko garapen bezala hartzen, 
mintzairaren erabilera konplexuen jabekuntza progresibo bezala baizik. Jabekuntza hau
gainera, inguruaren laguntzarekin gauzatzen da, eta ikaslea kokatzen den egoera sozialek
bideratzen dute jabekuntza-prozesu hori.

De Pietro,J.-F., Dolz,  J. , Idiazabal, I. & Rispail, M. (2001) "L‘acquisition de l‘oral en situation scolaire: quatre recherches en didactique" . in 
ALMGREN M., BARREÑA A., EZEIZABARRENA M-J., IDIAZABAL I. & MACWINNEY B. (Eds.) Research on Child Language Acquisition, Cascadilla 
Press.

Hizkuntzaren jabekuntza: elkarrekintza sozialetan gertatzen diren testu generoen jabekuntza.



Interakzionismo sozio-diskurtsiboaren ikuspegia

Hizkuntzaren jabekuntza, funtsean, gizartean erabiltzen diren diskurtso
moten jabekuntza da. Txikitatik, haurrak, bere inguru sozialean
erabiltzen diren testu-mota ezberdinekin egiten du topo, eta 
hizkuntzaren hainbat erabilera “sinple” ikasten dituzte aurrena: 
etiketatu edo objektuei izena jarri, deskribatu... eta poliki-poliki, baita
ere, kontatu, azaldu, argudiatu.

De Weck, G. (2000), « Acquisition des capacités langagières », in De Weck, G., 
Gajo, L., Moderato, P. & Blanc-Perroto, Attraper le français. Acquisizione del 
linguaggio e bilinguism. Aoste : IRRSAE, Vallé D’Aoste. 65. orr.



Interakzionismo sozio-diskurtsiboaren ikuspegia

Hizkuntza gaitasunaren osagaiak:

Ekintza gaitasunak

Gaitasun diskurtsiboak

Gaitasun linguistiko testualak



Hizkuntza gaitasunaren garapen faseak



Lexikoaren eta morfosintaxiaren garapenaren fase nagusiak

Andoni Barreña









10



9. taula. 26tik 30 hilabetera bitarteko haurren hiztegian gehien agertzen diren hitzak artean ekoizleen ehunekoa, 395
haurretatik) (Barreña eta García, 2009).



Hiztegiaren ekoizpena ala morfologiaren marken agerrera? (Barreña, 2012: 87).



Morfologiaren jabekuntza

Hitz biko aroa: aitita apapa; bota ez; hau trena;



Nork kasuaren lehen ekoizpenak



Sintaxiaren jabekuntza (Barreña 2012)

20

a. Gramatika ezaugarririk gabeko aroa

b. Aditz sintagmaren aroa

(8) a. Ju(r)gi(k) atara (du) O 1;07 b. popota apu(r)tu O
1;06

c. Amane(ren) Pe(d)ro O 1;08 d. a(r)gia bapez O 1;05
e. aita hemen P 2;01 f. hau nun? O 1;10
g. ni punba P 1;11 h. hau ez M 1;07

(9) a. azala izan da O 2;00 b. azal bat O 2;00

c. o(ra)in zure ulea O 2;00 d. guk ikusi O 2;01

e. hau ez da M 1;09 f. lau sei da(g)o(z) M 1;09

g. nik hau nora bota? O 2;01 h. kotxea nun? M 1;09



c. Inflexio-Sintagmaren aroa:

21

d. Konplementatzaile-Sintagmaren aroa:

(12)
a. kamioia badatorrela etxera! O 2;06
b. ia sartzen dan M 2;09
c. zeatik kendu dau (du) nire kamioia? M 2;04
d. honek zer esaten dotze (dio) mutilari? O 2;08

(11) a. holan ipiniko (dug)u M 2;00 b. badakit O 2;03
c. hemen jausiko da P 2;05 d. hemendik zer sakatu? O

2;03
e. ez daki(t) nun ipini hau M
2;02

f. non dago kakilia? P 2;07

Sintaxiaren jabekuntza (Barreña 2012)



Solasaldirako gaitasunen garapena

• Zein trebetasunez jabetzen dira
haurrak?

• Jarduteko txandari adi egotea.
• Elkartrukeari ekitea.
• Gai berri bat sartu eta hari eusten jakitea.
• Gaizki ulertuak, etenak… kudeatzen

jakitea.
• Intentzioa adierazten jakitea.
• Entzulearentzat egokia izango den 

informazioa ematea.
• …



Protosolasaldiak

• Haurrak urtea bete baino lehen.
• Helduek haurrei “txanda errespetatu”.
• Oso ohikoa elkarbanatutako arretaren formatuetan.

https://www.youtube.com/watch?v=yLBuoOWdOdE

https://www.youtube.com/watch?v=yLBuoOWdOdE


Solasaldian hizketagaiak txertatzen ikasten

Peru (1;11) eta bere aita solasean ari dira:

Aita: non dago, non dago eskua?
Peru: tuta (=pelota)
Aita: tuta, tuta nahi duzu? tuta? eta non dago? pilota non dago?
…
Aita: Peru, begiak non daude? ea esan, begiak?
Peru: uti, uti (=utzi, utzi)
Aita: eh? utzi? ez, utzi berari

Idiazabal, I. (1994), Elementos de cohesión y conexión en las primeras fases de la adquisición del lenguaje: 
análisis de la producción verbal de un niño bilingüe vasco-hispanófono. In J. Meisel (ed.), La adquisición 
del vasco y del castellano en niños bilingües. Frankfurt: Verbuert.



Solasaldian hizketagaiak txertatzen ikasten
Peru (2;6) kotxeen aldizkari bat ari da ikusten heldu bat alboan duela:

Peru: bigiga (=begira) bayoneta
Heldua: bayoneta ez kamioneta
Peru: bayoneta / bayoneta / biziketa / tutu-n-bat / tsotsi-n-bat (=tutu bat, kotxe
bat)
Heldua: tutua zer? 
Peru: tutua
Heldua: bai, tutua zer?
Peru: tsotsi-n-bat
Heldua: kotxe bat?
Peru: bai

Peru (2;10) helduarekin jolasten ari dela:
Peru: naitusu kromoak?



Solasaldian hizketagaiak txertatzen ikasten



Kontaketa gaitasunen jabekuntza



Kontaketarako autonomiaren garapena

>3. 
Helduek gidatu
kontaketak. Haurrek
“hutsuneak bete”

3<
Haurraren hitz

hartzeak luzatzen
hasi (eta gero)

4< 
Haurren iniziatiba
handiagoa. “Hemen-
orain”-etik kanpoko
kontaketak. Heldua
presente oraindik

5< 
Kontaketarako
autonomia handia

Baina kontaketa-jarduera motaren eragina handia izan daiteke…



oso pobre ziren eta amak esan zion ume:ari / e joan gazteluari e dirua hartzeko (…) Makila 
Zaku esan zion / nahi duzu etorri nirekin? eta esan zion otsoa otsoa / bai / e // ez / ez / zegoen 
erreka bat eta / eta / eta esan zion errekari / e (6’’) egin erreka // eta joan ziren e gaztelura eta
pon pon / pon pon / eta ez zion ireki / e- ta // eta erregea e es- esan zion / alde hemendik (…) 
eman zion e erregea // eta / eta itzuli zen ama / bere etxera eta (10’’) eta (13’’) (…)

Testu antolatzaileen ekoizpenaren garapena

behin batez e Mattin Zaku eta bere ama bizi ziren / eta esan zion Mattin Zakuk ama amari / e e
lasai ama / ni erregea-ren gaztelura joango naiz // basoan bidetik bidetik eta / eta aurkitu zuen 
azeri batekin / nahi al duzu nirekin etorri? / eta esan zion azeria / bai / ba sartu boltsa honetan 
// basoa Matxin Zaku basoaz bidetik eta bapatean agertu zuen ibai bat eta esan zuen / ezin 
naiz pasatu hemendik / eta pensatu zuen e jartzea / e eramatea ura e bere poltsan (…) otsoa 
atera zakutik! / eta koska eginez jan zuten denak / hurrengo goizean e e e erregea esan zuen / 
erretzeko herriko plazan / eta / sentitu zuen bero beroa eta pentsatu zuen za e / ibaia atera e 
zakutik! 



Aditz denboren ekoizpenaren garapena

behin batez e Mattin Zaku eta bere ama bizi ziren / eta esan zion Mattin Zakuk ama amari / e e lasai 
ama / ni erregea-ren gaztelura joango naiz // basoan bidetik bidetik eta / eta aurkitu zuen azeri batekin 
/ nahi al duzu nirekin etorri? / eta esan zion azeria / bai / ba sartu boltsa honetan // basoa Matxin Zaku 
basoaz bidetik eta bapatean agertu *zuen ibai bat eta esan zuen / ezin naiz pasatu hemendik / eta 
pensatu zuen e jartzea / e eramatea ura e bere poltsan (…) otsoa atera zakutik! / eta koska eginez jan 
*zuten denak / hurrengo goizean e e e erregea esan zuen / erretzeko herriko plazan / eta / sentitu zuen
bero beroa eta pentsatu zuen za e / ibaia atera e zakutik! 



Haur elebidunen hizkuntza garapena



≈ 1980: haurrengan elebitasuna ona ote? Benetan posible da? Eta gaztelania?



Zer da hiztun elebidun/eleaniztun bat?

Bi hizkuntzak (edo gehiago) elebakarrek bezala menderatzen dituena? 

Elebiduna = bi elebakarren batura?

On sait aujourd’hui que le locuteur-auditeur “idéal”, locuteur natif d’une
langue standard parlée par une communauté absolument homogène, est
une constructions des linguistes, utile, certes, mais sans éxistence réelle. 

Lüdi, G. & Pi,B. (2003) Etre bilingüe. Berne: Peter Lang.



Zer da hiztun elebidun/eleaniztun bat?

Beharrizan sozialen eta komunikatiboen arabera hizkuntza bat 
baino gehiago ahoz/keinuz edota idatziz erabil ditzakeen hiztuna 
(Idiazabal & Larringan, 2004). 

Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako erreferentzia markoa (2001/2005: 192. or.)



Nola bereizi hizkuntzaren jabekuntza elebidun goiztiar motak?

Mastering an L2 at an early age occurs generally when learning takes place in 
informal settings or when the child attends school in the L2.

Hammers, J. & Blanc, M.H.A. (2000). Bilinguality and Bilingualism. Cambridge: CUP.

Hizkuntzekiko lehen kontaktuaren adina: 
Jaiotzetik bi hizkuntzak vs jaiotzetik bakarra eta bestea beranduago.

Jabekuntza gertatzen den testuinguru soziala



Hizkuntzaren jabekuntza elebidun goiztiarrak

• Bi hizkuntzak jaiotzatik etxeko testuinguruan
(testuinguru “naturalean”).

• Guraso bat-hizkuntza bat (OPOL?) Bi 
hizkuntzekin kontaktu berbera?

Aldibereko/jaiotzetiko
elebitasun goiztiarra

(2H1) 

• H1 etxean, jaiotzatik hizkuntza bakarra.
• H2 goiztiarra/haurtzaroko H2 (>< 

helduarokoa): eskolan / “kalean” (testuinguru
formala / informala).

Ondoz ondoko elebitasun
goiztiarra
(H1+ H2g)



Ondoz ondoko elebitasun goiztiarra

• Ohikoa gure ikastetxeetan.

• Abiapuntu ezberdina H1en jabekuntzarekin alderatuta.

• Prédictibilité des situations (De Weck, 2000). H2g-rekiko lehen kontakturako, 
H1en jabekuntza hasia da: adib., solasaldiaren oinarriak, norbere gertaeren
kontakizunen oinarriak (De Weck, 2005).

• Eskola testuinguruan, elkarrekintza modu ezberdina H1dunekin alderatuta (De 
Weck, 2000; Luque, 2004).

De Weck, G. (2005). L’appropriation des discours par des jeunes enfants. In Piérart, B. (ed) Le 
langage de l’enfant. Comment l’évaluer?. Bruxelles: De Boeck.

Luque Sánchez, M.L., (2003), Adquisición-aprendizaje del euskara a través de la inmersión total 
precoz (2-4 años): análisis psico-socio-lingüísticopedagógico. UPV/EHU.



Euskararen garapena jaiotzetiko elebidunengan

• Hiztegia

KGNZ

A: euskara < %90
B: euskara %60-90
C: euskara %40-60
D: euskara %10-40



Euskararen garapena jaiotzetiko elebidunengan

• Morfologia (luzetako ikerketak)



Euskararen garapena jaiotzetiko elebidunengan

• Morfologia (KGNZ)



Euskararen garapena 5 urterekin H1-dunengan eta H2g-dunengan

Kontaketa gaitasunak 5 urterekin: testu antolatzaileak

Almgren, M. & Manterola, I. (2016), “The development of narrative skills in learners of Basque as a second language”, 
Education Inquiry, Vol. 7, No. 1, March 2016, 27-46. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v7.27627

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v7.27627


Euskararen garapena 5 urterekin H1-dunengan eta H2g-dunengan
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Basque L1 Basque L2

Nork kasuaren ekoizpena 5 urterekin
Manterola & Almgren (2017), “L’enjeu de la scolarisation en basque: différentiation selon les contextes sociolinguistiques et 
pratiques des élèves », Bulletin VALS-ASLA N° Spécial, Tome 2, 63-75, 2017. https://core.ac.uk/download/pdf/83636513.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/83636513.pdf


Sintesi modura

Jaiotzetiko elebitasunaren garapen gramatikalean euskararekiko
kontaktu kantitateak eragina dauka.

Euskara H2g-ren garapenak antzekotasunak eta ezberdintasunak
dauzka H1-en garapenarekin. 



Garapen elebiduna eta hizkuntza sozializazioa



Transmisio bertikalaren mugak euskarak belaunaldiz belaunaldi jarraipena izan dezan



Amorrortu, Ortega & Goirigolzarri (2017), “Euskararen hiztun aktibo bihurtzeko gakoak. 
Bat Soziolinguistika aldizkaria 104, (3), 11-49.



Hizkuntza sozializazioa, ez hizkuntza transmisioa

TRANSMISIOA SOZIALIZAZIOA

Estatikoa Dinamikoa

Hizkuntzaren jarraipena berez
gertatzen da

Hizkuntza jarraipenean askotariko
eragileen ekimen eta nahia dago

Erreprodukzio kutsua Erreprodukzioaz gain, eraldaketa ere 
gerta liteke

Haurren rol pasiboa Haurren rol aktiboa

Hizkuntzaren jarraipena etxean / 
familian aztertu

Hizkuntzaren jarraipena ez da soilik
etxean/familian gertatzen.



[P]entsatzen badugu gako bakarra dela haurrek hizkuntza
gurasoengandik nola jasotzen duten, hizkuntzaren belaunez
belauneko jarraipena erreprodukzio hutstzat joko dugu. 
Haurrak ez dira hizkuntza transmisio balizko egoera batean 
helduengandik datozkien hizkuntza eraginen jasotzaile
pasiboak, helduen erabaki-hautuen eta irakaspenen
hartzaile hutsak. Haurrak ez dira hizkuntza eta kultura
ondasun horren jaraunsle edo oinordekoak, hizkuntzaren
historiaren eratzaileak baizik. Haurrek hizkuntza jasota ere 
bere egin beharko dute, bizialdian hautatu eta hori gurasoen
nahitik haratago doa, horrek hizkuntzak gizartean dituen
aukerekin du zerikusi zuzena”  (34. or.).

47
Kasares (2015), “Euskararen belaunez belauneko jarraipena aztergai eta jomuga”. Bat Soziolinguistika Aldizkaria, 94 (1). 13-45. 
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Jendaurreko ahozko hizkuntzaren
irakaskuntza: ipuin-kontaketaren adibidea

Euskarazko sozializaziorako ideologiak eta 
estrategiak:  eskolan / eskolatik zer?



Euskararen irakaskuntzarako jarraibide ofizialak: 1980-1990

Azken hamarkadan, Gobernuko orientabide ofizialetan
proposatzen denaren ildotik, eskolaurrerako gauzatu izan 
diren proposamen didaktiko ezberdinetan ikus ditzakegun
eduki multzoak honako hauek dira: fonetika edo ahoskera, 
hiztegia, esaldi batzuen morfosintaxia. 
Mintzamena eta ulermenaren barne kokatzen diren zenbait
erabilera: elkarrizketa, narrazioa eta deskripzioa batipat.

Arano (1992), Testu pedagogia eskolaurrean: testu monologalak.



Euskararen irakaskuntzarako jarraibide ofizialak: 1980-1990

Gelako eguneroko eginkizunean pisurik handiena eduki
formal horien lanketak du. Hauetan trebatuz, umea
edozertaz eta edozein egoerari aurre egiteko gertatzen dela 
uste izan da, eta uste dute oraindik zenbaitzuk, baina, 
errealitatea besterik da: entzun baino ez daude irakasleen
kexuak (delako egitura landu, menperatutzat jo eta ume
batek ere erabili ez), ikusi baino ez borobilean eserita egiten
diren hizketa saioak (asteburuan zer egiten duten kontatzeko
esan eta umeak ixilik gelditu, edo batek hitz egin eta beste
guztiek errepikatu, edo andereñoa galdezka hasi ixiltasunak
apurtzeko eta umeak beharrean berak hitzik gehien egin, 
elkarrizketak itaunketa bihurturik).

Arano (1992), Testu pedagogia eskolaurrean: testu monologalak.



Euskararen irakaskuntzarako jarraibideak: 1990-2002

Manterola, Idiazabal, Almgren (2011), Un dispositif en école maternelle immersive en basque langue seconde.

• Euskara ez da soilik irakas objektua, baita baliabidea ere.
• Euskara H1 ala H2 bereizketa ez da apenas zehazten, soilik

H1/H2 garapena ezberdina izan daitekeela aipatu.
• Esku hartze didaktikoa egokitu beharra aipatu, baina

zehaztapen gutxi: ipuinaren ulermena laguntzeko egokitzapen
gramatikalak.

• Ahozko euskara lantzeko hiru dimentsio: ipuina, Toughen
funtzioak eta izen / aditz morfologia.

• Idatzizko hizkuntzaren lanketarako ematen diren jarraibide
zehatzen arrastorik ez da ahozkoaren lanketarako.

• Ebaluazioa: lexikoa eta hizkuntzaren funtzioak. Batere ez
ipuinarentzat.



Euskararen irakaskuntzarako jarraibide ofizialak: Heziberri. Etapako helburuak



Euskararen irakaskuntzarako jarraibide ofizialak: Heziberri. Edukiak

Lehen zikloa: hitzezko komunikazioa



Euskararen irakaskuntzarako jarraibide ofizialak: Heziberri. Edukiak
Bigarren zikloa: hitzezko komunikazioa (ahozkora mugatuta)



Euskararen irakaskuntzarako jarraibide ofizialak: Heziberri. Edukiak
Bigarren zikloa: hitzezko komunikazioa (ahozkora mugatuta)

Testuen ekoizpenari erreferentziarik ez.
“hizketaldia” zehaztugabea da askotariko ekoizpen egoerei dagokienez



Euskararen irakaskuntzarako jarraibide ofizialak: Heziberri. Ebaluazio irizpideak



Euskararen irakaskuntzarako jarraibide ofizialak: Heziberri. Ebaluazio irizpideak

Eduki multzoetan baino zehaztasun handiagoa.
Baina zehaztapen gutxi hizkuntza baliabideen inguruan.



Euskararen irakaskuntzarako jarraibide ofizialak: Heziberri

• Aipamen orokorrak eskolak euskararen biziberritzean duen paperaz.

• Zehaztasunik ez euskara H1 ala H2 (edo H3)-ren izaeraz.
• Ez esku hartze ereduetan.
• Ezta ebaluazio irizpideetan ere.



Ahozko komunikazio gaitasunen garapena eta jendaurreko jarduna

• Ahozko hizkuntzaren garapenarentzat, jendaurrean hitz egiten
irakastea oso garrantzitsua da:

• Publikoa, erritualizatuta, rolak/hizkuntza baliabideak aurrez zehaztuak.
• Ekoizpen egoeraren fikzionalizazioa: aurrez aurrekoa ez da beti

hartzailea (bakarra). Helburua ez dago aurrez aurrekoari lotua
(bakarrik).

• Monologizazioa: ekoizpenaren kudeaketaren ardura. Hizketaren
kontrolaz jabetzea.

• Etxeko hizkuntza sozializazioan haur askok eskura ez duten jarduera.

Arano (1992), Testu pedagogia eskolaurrean: testu monologalak.

Schneuwly (2003/2007), Enseigner la parole publique: une approche socio-historique / Jendaurreko hizketaren irakaskuntza: 
hurbiltze sozio-historikoa.



Jendaurreko hizketaren irakaskuntza: Txingudi Ikastola

Gaia + ekoizpen egoera

Arano (1992), Testu pedagogia eskolaurrean: testu monologalak.



Jendaurreko hizketaren irakaskuntza: Txingudi Ikastola

Gaia + ekoizpen egoera



Jendaurreko hizketaren irakaskuntza: Txingudi Ikastola

Gaiaren lanketa

Gurasoekin etxean Ikasgelan irakasleekin



Jendaurreko hizketaren irakaskuntza: Txingudi Ikastola

Testuaren lanketa

Gaia garatzeko
gidoia sortu
irakasleek

Eredu-testuak sortu
irakasleek

Haurrei eredu-
testuak aurkeztu: 

metadiskurtsoarekin
eta gabe

Ereduen ulermena
ziurtatu

galdekizunen bidez

Haurrak ekoizpen
egoeran jarri eta 

ekoizpenak grabatu, 
ebaluaziorako.



Jendaurreko hizketaren irakaskuntza: Tolosako laborategia



Jendaurreko ipuin kontaketaren irakaskuntza: aurrekari gisa

• Kontaketa jarduerak haur hezkuntzan: ekoizpen egoeren eragina
testua ekoizteko ekintza gaitasunetan

• Birkontaketa vs “kontatu nahi duzun ipuina”.
• Eredua aurkezteko modua (bideoa, marrazkiak, helduaren kontaketa).
• Entzulearekiko ezagutza partekatua, ala ez.

• Kontaketa osatuenak noiz? (Autonomia, planifikazioa, deitikoak, denborazko antolatzaileak…)

• Birkontaketa
• Marrazkiak + helduaren eredua.
• Entzulearekiko ezagutza partekaturik ez.

Beloki & Manterola (2007), Ahozko ipuin-kontaketa haur hezkuntzan: ikerketa esperimentaletik didaktikara



Jendaurreko ipuin kontaketaren irakaskuntza: Mattin Zaku
Helburua: sekuentzia didaktiko bati esker murgilketan euskara H2n ahozko
kontaketa gaitasunak zenbateraino gara daitezkeen ikertzea. Murgilketaren
didaktika haur hezkuntzan?

Testuingurua: HH5, euskararen egoera ahuleko testuingurua, D 
murgilketa eredua (H1dunen erreferentzia ere bai).

Nola (1): Mattin Zaku. Txomin Ipurdi-ren egokitzapena. Eredua
sortu. Marrazkiak

Nola (2): Gelarako zeregin eta kontsigna esanguratsua diseinatu. 
Birkontaketa

Nola (3): Aurre testua + jarduerak + ondo testua

Manterola (2011), Euskarazko murgilketa haur hezkuntzan: euskara-gaztelania elebitasunaren azterketa. Ahozko
ipuinen analisi diskurtsiboa eta didaktikoa. Doktorego tesia. 
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/8260/manterola.pdf;jsessionid=215814B9090DDC2E357274FCF25B7A82?
sequence=9

https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/8260/manterola.pdf;jsessionid=215814B9090DDC2E357274FCF25B7A82?sequence=9


Jendaurreko ipuin kontaketaren irakaskuntza: Mattin Zaku

Egoera
komunikatiboa

zehaztea

Hasierako 
ekoizpena

Ipuinetako 
gertaerak 
kontatzen 
ikasiko dut

Ipuinaren 
bukaera 

kontatzen 
ikasiko dut

Ipuina 
goitik 

behera 
kontatuko 

dut

Azken 
ekoizpena

Sekuentzia didaktikoa

Gelako proiektua

Ipuinaren 
hasiera 

kontatzen 
ikasiko dut

Larringan & Idiazabal (2012). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4748207

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4748207


Jendaurreko ipuin kontaketaren irakaskuntza: Mattin Zaku. Emaitzak
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Jendaurreko ipuin kontaketaren irakaskuntza: Mattin Zaku. Emaitzak
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Jendaurreko ipuin kontaketaren irakaskuntza: Mattin Zaku. Emaitzak
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Jendaurreko ipuin kontaketaren irakaskuntza: Mattin Zaku. Emaitzak
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Jendaurreko ipuin kontaketaren irakaskuntza: Mattin Zaku. Ondorio batzuk

• D murgilketa ereduan, euskara gutxi egiten den testuinguruan, 
posible da ahozko euskararen garapena sustatzea. 

• Jendaurreko ahozko kontaketaren hainbat alderdi modu esplizituan 
landu daitezke haur hezkuntzan (ere). Baita euskara H2g-dun 
haurrekin ere.



Iradokizun batzuk?

• Talde txikietan, askoz errazago. Eta posible da.
• Ahozko euskara lantzerakoan, testu dialogalez gain, monologalak ere ekoitzarazi.
• Mugatu eta ongi definitu jendaurreko ahozko zein jardun landu nahi den. Testu

generoen didaktika, oinarri fidagarria.
• Ekoizpen egoera esanguratsuak sortu, fikziozkoak badira ere. Haurren ahozko

ekoizpena ahalik eta gehien bultzako dutenak.
• Ereduak sortu eta erakutsi.
• Haurren ekoizpenean, euskarriak eman lagungarri gisa (marrazki egokiak; helduaren

andamiajea).
• Grabatu. Jarduera aztertzeko funtsezkoa.
• Ebaluazio irizpideak: ez mugatu ahoskera, hiztegia eta gramatikara. (Kontaketarako) 

autonomia, planifikazioa, konexioa, izen/aditz kohesioa, modalizazioa…
• Ingenieritza didaktikoa: helburu eta baliabide zehatzak/neurgarriak. Neurtu emaitzak, 

eta baliabideen eragina



Euskarazko sozializaziorako ideologiak eta estrategiak:  
eskolan / eskolatik zer?



Ikastetxearen hizkuntza proiektuak jaso beharrekoak



Ikastetxeko hizkuntza proiektuan: haur hezkuntzako irakasleen ezagutza
eta eskarmentu berezia ikasleen arteko hizkuntza ohituren
(des)eraikuntzak behatzerakoan eta moldatzerakoan. 



Gurasoek haurrak euskaraz sozializatzeko ideologia eta estrategiez, gutxi dakigu.





Euskalduntzeko sozializazio ereduen “transmisioa” irakasleen
belaunaldiz belaunaldi?

D eredua “normalizatzeak” hizkuntza komunitatea lokartarazi du? 
Giroa aldatu egin al da? 

Haurrek hizkuntza jasota ere bere egin beharko dute, bizialdian hautatu eta 
hori gurasoen nahitik haratago doa, horrek hizkuntzak gizartean dituen
aukerekin du zerikusi zuzena”  (Kasares, 2015: 34).
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