
Ahozko testu generoak 

eta lan proposamenak



Idatzizkoa          vs           Ahozkoa

Euskara batua zertarako nahi dugu?

Susmoa daukat euskara batuaren

atxikimendu afektiboa epeldu egin dela.

Susmoa daukat euskara batua hizkuntza

akademiko eta eskolar bat bihurtuz doala.

Susmoa daukat “komunikazioa” euskalkiei eta

azpieuskalkiei esleitzen zaiela gehienbat.

Alegia, euskara batuari ez zaiola ikusten

komunikazio naturalerako baliorik. Susmoa

daukat hori guztia gertatzen dela,

aurrerapauso nahitaezko eta ebidente batzuk

eman nahi ez direlako.

Azkenik, ziur nago herritar askoren (ez

dakit gehienen) borondate teorikoa

euskararen aldekoa dela. Baina ez nago

batere ziur Euskal Herriak euskaldun

“praktikantea” izan nahi duenik.

Xabier Amurizak

Iruñeako  “Zaldiko Maldiko”n, 

2013ko maiatzaren 22an

Zein alde dago genero 

batetik bestera?
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Baliabide 
fisikoez

Testualizatze
baliabideez

Zuzenketaz…Arauez

Denbora 
kudeaketaz

Idatzizkoa  eta   ahozkoaren arteko aldeak?



Ahozko eta idatzizko generoen arteko aldeak 

 

Idatzizkoa 

 

Ahozkoa 

 Begia eta eskua. 

 Orria edo ordenagailua. 

 Testu markatzaileak, paragrafoak, 

argazkiak… 

 Ortografia. 

 Denbora idazteko eta zuzentzeko 

(irakurtzeko). 

 Arau estandarrak: zuzentasunaren 

garrantzia. 

 Testualizatze baliabideak: edukien 

antolaketa ordenatua eta neurtua, 

kohesio baliabide ugari eta 

ezberdinak. 

 Belarria eta ahoa. 

 Ahotsa eta gorputza. 

 Tonu aldaketak, erritmo aldaketak, isiluneak. 

 Gorputz mugimenduak. 

 Begirada. 

 Zuzenketak bat-batean. 

 Errepikapenak. 

 Esaldi amaitu gabeak. 

 Ez da horren zuzena (idatzizkoa alderatuta) 

 Testualizatze baliabideak: edukien antolaketa 

ordenatua eta neurtua, kohesio baliabideak. 

 

Izan daiteke hau…

Eta zehazki zein dira ahozkoaren baliabideak? 



1. Ez berbalak 

(testuinguruarekin batera lantzeko)

 Gorputzaren mugimenduak (kinesikoak): 

begirada; keinuak (aurpegikera, 

buruaren eta eskuen mugimendua), 

arnasa eta gorputz jarrera.

 Espazioa eta kokapena (proxemikoak): 

nora begira, distantzia, kokagunea. 

Norberak espazioa nola ulertzen duen 

eta gizartean nola ulertzen den.

 Kanpoko itxura (kanpoko osagarriak): 

janzkera, mozorroak, garbitasuna...

• Espazioari dagozkion elementuak: 
argitasuna, akustika, aulkien antolaketa



2. Paraberbalak
(testuinguruarekin batera lantzeko)

 Arnasa

 Ebakera: komunikazioaren oinarria da, gaizki ebakiz gero ez da ezer 

ulertzen eta beste muturrean, gehiegizko ebakerak ondorio 

kaltegarriak ditu (ebakera hiper perfektuak entzulearengandik urrundu 

egiten gaitu). Txarra ebakera-modu bakar baten jabe izatea da. 

 Isiluneak

 Abiadura eta erritmoa

 Bolumena, intentsitatea

 Tonua (bakoitzak berea duen arren, tonu altua pozarekin eta tonu 

baxua tristurarekin lotzen dira; egoera emozionalarekin lotua)

 Intonazioa, musika (testuari lotuagoa galderetan, harridura): hitz-katea 

-hitzak ez dira bakarka ahoskatzen, aurreko eta atzekoekin lotuta dago -

atzoizantzen-; puntuazio zeinuak ez datoz beti bat isiluneekin; 

intonazioaren bidez adierazten dugu esaldia amaitu den ala ez; tonu 

aldaketa kohesio-modua da.

 Azentua (ez da gaztelanian bezain markatua, hitza ez da unitatea 

sintagma baizik eta testuinguruaren zein euskalkiaren arabera 

aldagarria)

 Ahoskera 

Ahotsa eta ahoskera



3. Berbalak 

(hizkuntzan eta testugintzan)

 Inkoherentzia tematiko erlatiboa (gai batetik bestera joatea eta atzera 

itzultzea)

 Elipsia

 Lotura baliabide errepikatuak (“ta”, “ba”,”geo”)

 Esaldi amaitu gabeak

 Morfosintaxia desorekatua: komunztadura askotan pentsamenduarekin 

egitea eta ez egitura sintaktikoarekin.

 Hitz eta molde errepikatuak (erredundantzia)

 Hiztegi soila hitza etengabe erabiltzea elementu ezberdinak izendatzeko 

(adibidez “esan” hitza idatzian aipatu, gaineratu, azpimarratu, gehitu, 

mahairatu)

 Hitz-makuluak (“ehh”)

 Onomatopeiak

 Hitz-ordena

 Ez da horren zuzena (idatziaren arau estandarraren aldean)

 Diskurtsoaren laguntza tresnak: ppt, ordenagailua, hormairudiak, 

marrazkiak, liburukiak...



Zer ulertzen dugu testu mota eta testu 

generoz? (Autore batetik bestera aldatzen da)

Egitura bera eta antzeko hizkuntza baliabideak erabiltzen dituztenak

Testu motak edo tipoak

Testu motak eta generoak (kontsultarako dokumentua)

Eta testu generoak?

Testu mota batetik komunikazio egoera bakoitzari erantzuteko eta 

funtzio zehatz baterako  aukeratzen den testua da. Zerrenda luzea 

osatzen dute.

Testuen ezaugarriak eta sekuentziazio proposamena (Cassany eta Dolz)

http://www.saretik.net/testuak/sarreraeus.htm
AHOZKO TESTU GENEROAK eta LANKETA_testua.docx


Dolz & Schneuwly, 1997 (Josune Zabalak moldatua)

TESTU MOTAK TESTU GENEROAK



Lanketarako: Sekuentzia Didaktikoa

Josune Zabala, Tolosako ikastetxeetako esperientzia

http://www.soziolinguistika.eus/files/Josune Zabala.pdf


Eta ebaluaziorako?

Ebaluazio uneak

Hasierakoa, prozesuan zeharrekoa, amaierakoa

Ebaluazio agentearen arabera

Autoebaluazioa, koebaluazioa, irakaslearen ebaluazioa

Baliabideak, tresnak

Kontrol zerrendak, errubrikak, behaketa orriak



Gainera… une oro ahozkotasuna praktikatzeko beste aukerak
(Soziolinguistika klusterra, J. Zabala)

IRAKASLEA
eredu
zuzentzaile
bideratzaile
galdetzaile
…

IKASLEA
eredu
zuzentzaile
erantzule
galdetzaile
…
I(RA)KAS OBJEKTUA
esanguratsua
komunikatiboa
egokitua (GZH)
…

UNE ORO

UNE ORO

ELK
A

R
R

EK
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TZA

Praktika autonomoak

TESTU GENEROAK

Ahozko genero 
berezituen 

bitartez

Errutinetan

Sekuentzia 
Didaktikoen 

bidez

Bertsoak igarkizunak
Ipuinak antzerkia

Aho korapiloak kantak …

Egunero errepikatzen diren eta gero eta 
konplexuagoak diren “formatuak” 



Ahozko genero 
berezituen 

bitartez

Bertsoak, kantak,
esaera zaharrak, igarkizunak, 
aho korapiloak, zozketarako formulak,
ipuinak, antzerkia...

A. Ahozko genero

berezituak 

Noiz erabili? 
Saio bat hasterakoan, 

amaitzerakoan…abestiak.

Dinamika bat egin aurretik; zozketa formulak…

Uneak ondo aukeratu eta errepikatu

erabilitako baliabidea.



Ahozko genero berezituak 

zertarako erabiliko ditugu? 

• Integratzeko bidea: Euskara menperatzen ez 

dutenek gureganatuko ditugu.

• Hizkuntza ikasteko: Aberastasuna hor 

dagoelako. Egiturak buruz ikasteko, hiztegia…

• Gure kultura barneratzeko: Euskararen 

mundua ezagutzeko. Gaiak, ohiturak…



Errutinetan

Egunero errepikatzen diren ekintzak.

Ekintza horietan, helburu linguistikoei 
erreparatu eta... 
gero eta egitura konplexuagoak
landu.

B. Errutinak





Errutinak zertarako erabili?

• Helburu linguistikoak lortzeko.

• Helburu linguistikoak sekuentziatzeko (gero 

eta konplexuagoak).

• Ikasleei berba egitean segurtasuna 

eskaintzeko.

• Arlo guztietan hizkuntza lantzeko.

Haur Hezkuntzan ez

ezik, etapa guztietan

ere landu daitezke.



ERRUTINA ADIBIDE BATZUK:

● Asistentzia: 

Nor etorri da /nor ez da etorri. 

Nor etorri zen/ ez zen etorri.

Nor etortzea nahiko nuke (genuke...) / ez nuke (genuke...) nahi.

● Eguraldi iragarpena:

Goizean jaiki eta leihora begiratuta, uste dut/du, gaur……..egingo 

duela.

Atzo ……. egin zuen eta gaur…….egingo du; 

Bihar, berriz,……..egin dezake.

● Eguneko menua: 

Zer dago bazkaltzeko eskolan/etxean? 

Zer egon daiteke afaltzeko?

Zer nahiko nuke (genuke...) ?

● Zer ikasi dugu?

Saioaren / goizaren / egunaren amaieran. 

Landutako gaiaren aurkezpena

Zer ikasiko genuela adostu dugun eta zer ikasi dugun 

alderatu / zer ez dugun ikasi-

Zer gehiago ikastea nahiko genukeen.



● Ipuin/albiste kontaketa: 

- talde bakoitzak ipuin/albiste bat kontatzea (egunero ikasle bat).

● Egunaren antolamendua edo erregistroa 

(Saioaren/goizaren/egunaren amaieran) 

- Goizean lehen orduan_________etorriko da eta _____egingo dugu;

horren ondotik _________gertatuko da/egingo dugu.

- Bukatzeko…...egin dugu / ez dugu egin…...egitea gustatuko 

litzaidake          (litzaiguke...) 

● Irakurketaren iruzkin kritikoa: irakurritako liburuaren aurkezpena : 

titulua,idazlea...

○ Gustatu den ala ez adierazi eta arrazoitu.

○ Aurkezpen kritikoan  gomendioa egin eta liburuaren gaia 

adierazi. 

○ Laburpena egin.

● ...



Eta gogoratu: Elkarrekintzan elkarrizketa eragile*

1. Hitz egiten hitz eginez ikasten da

Praktika ondo planifikatu:

Zertaz

Noiz

Zertarako

Norekin

Kontuz! Bat-bateko elkarrizketan berritsuenek 

bakarrik hitz egiten dute

Galdetzeko

Kontatzeko

Eztabaidatzeko

Iritzia emateko

Adierazteko

Asmakizunak egiteko…

Hasieran elkarrizketa… 

trebatu ondoren

…  bakarrizketa

*Uri R. Bikandi-ren ahozko komunikazioa (EHB, 2016an Leioan) eta “Bigarren 

hizkuntzaren didaktika Haur eta Lehen Hezkuntzan” (2010) liburuan oinarritua

https://www.youtube.com/watch?v=FB3wQ52cmFI&index=4&t=3952s&list=PLkUMzTv35Btj2NNC3d6DBITO1j2DZbujM


2. Ahozko trebakuntzarako oinarria da

Adierazpidea sendotzeko giltza.

Irakaslearen praktika ona: 

Hizkuntza ezaguerei egokituz ikaslearen jarduna

osatzeko:

*Berformulatuz

*Zerbait erantsiz

*Formulazioetan lagunduz

*Esandakoa berresateko eskatuz

*Pentsamendua berrantolatzeko zerbait iradokiz

*Okerra errepikatuz…



3. Eskolako bizimoduan eta irakaskuntza

elkarrizketen bidez bideratzen da

Umeak ondo adierazteko:

* Esan beharrekoan interesa izatea

* Eskolako zereginak problemen

inguruan planteatzea

Ondorioak:

* Interakzioa talde barruan

* Pentsamenduaren adierazpena zorroztea

Hasieran talde txikian, gero talde handian:

Ikasgai, zeregin bakoitzak eskatzen duena

- adierazpidean

- hiztegian                   TREBATZEKO

- egituran 



4. Talde handietan egiten den elkarrizketa

ez da nahikoa

Batzuk isilik geratzen dira Identifikatu

*Talde txikitan, bakarkako elkarrizketetan aritu beraiekin:

ondorio onak

ESTRATEGIAK:

* Zertaz hitz egin orientatzeko

* Ideiak zabaltzen laguntzeko

* Ideiak zehazteko

* Informazioa emateko

* Euskarri afektiboa eskaintzeko
* Esandakoa berraztertzeko

* Forman erreparatzeko





Mintza, hitz egin, berba egin, jardun, 

ele egin, solastatu…

Mila esker

Eskerrik asko!!

Esker mila

Eskerrik aunitz


