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Lan honen helburua Erain Ikastet xeak Hizkunt zen Trataera Bateratua testuingurut zat hartuz 
hizkunt zen artean transferent ziak gertat zen direla ziurtat zea eta sekuent zia didaktikoekin lan eginez 
transferent zia horiek ziurtat zen direla frogat zea izan da. DBH 2. Mailan landutako sekuent zia 
didaktikoarekin bigarren hizkunt za batetik ama hizkunt zara transferit zen denaz gain, bigarren 
hizkunt za batetik beste bigarren hizkunt za batera transferit zen dena ere aztertu dugu.

Gilt za-Hit zak: Hizkunt zen Trataera Bateratua. Sekuent zia didaktikoak. Transferent zia linguis-
tikoak. Proiektua.

El colegio Erain pretende con este trabajo comprobar que, en el contexto del Tratamiento 
Lingüístico Unificado, se producen transferencias entre lenguas, así como demostrar que, trabajando 
con secuencias didácticas, dichas transferencias son seguras. Con la secuencia didáctica aplicada 
en 2º curso de ESO hemos analizado, además de las transferencias producidas de una segunda 
lengua a la lengua materna, las que se producen de una segunda lengua a otra segunda lengua.

Palabras Clave: Tratamiento Unificado de las Lenguas. Secuencias didácticas. Transferencias 
lingüísticas. Proyecto.

L’établissement scolaire Erain vise avec ce travail à démontrer, d’une part, que dans le contexte 
du Traitement Linguistique Unifié, des transfert s ont lieu entre langues et, d’autre part, qu’en 
travaillant avec des séquences didactiques, de tels transfert s sont sûrs. Avec la séquence didactique 
appliquée en 2ème de l’ESO, il analyse, outre les transfert s d’une deuxième langue à la langue 
maternelle, ceux qui se produisent d’une deuxième langue à une autre deuxième langue.

Mot s-Clés : Traitement Unifié des Langues. Séquences didactiques. Transfert s linguistiques. 
Projet.
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SARRERA

Lan honekin dugun helburu nagusia, Hizkunt zen Trataera Bateratuaren 
testuinguruan landutako esperient zia bat aurkeztea da. Erain Ikastet xeak bi 
urte daramat za plangint za honekin lan egiten, eta interesgarria iruditu zaigu 
era enpiriko batean trataera bateratuak ikasketa prozesuan eragiten dituen 
onurak aztert zea. Europako Erreferent zia markoak eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkunt zako Curriculumak testuinguru berri bat sort zen dute hizkunt zen irakas-
kunt zan, testuinguru berri baten aurrean gaude eta Erain Ikastet xeak haus-
narketa bilera bat zuk antolatu zituen hizkunt za desberdinetako irakasleen 
artean. Haien helburua, Hizkunt zen Trataera Bateratua mart xan jart zea, hau 
da, hiru hizkunt zetan ebaluazio irizpide berdint suak erabilt zea, metodologia 
adostu, edukiak banatu... Hizkunt zen Trataera Bateratuak metodologia aldaketa 
eskat zen du; gure kasuan, Ginebrako eredua jarraituz, sekuent zia didaktikoekin 
lan egitea erabaki dugu. Sekuent zia didaktikoekin lan egitean, Cummins-en 
elkarmenpekotasun print zipioa baieztat zen saiatuko gara (Cummins, 1983).

Esperient zia honen bitartez bi galderari erant zuten saiatuko gara:

•  Posible al da Elkarmenpekotasun Linguistikoaren Print zipioak dakart zan 
onurak era enpiriko batean frogat zea?

•  Ginebrako ereduari jarraituz (Dolz eta Schneuwly, 1998), sekuent zia 
didaktikoek lagunt zen al digute Elkarmenpekotasun Linguistikoaren 
Print zipioak igart zen dituen transferent zia horiek lort zen?

Badakigu ez garela froga hau egin dugun lehenak, baina orain arte D ere-
duko Ikastet xeetan egin izan da (Larringan eta Idiazabal, 2002). Ikerketa honen 
metodologia hartu dugu eredut zat, baina gure ikerketak baditu berezitasun 
bat zuk. Eredu eleanit z batean egin da froga, eta gure testuinguruan euskara ez 
da D ereduan izango lit zatekeen bezain nagusia. Badugu beste bigarren berezi-
tasun bat ere, ez da besterik ama hizkunt zara gertat zen den transferent zia 
ikertu, baizik eta ama hizkunt zaz gain, beste bigarren hizkunt za batera gertat zen 
dena ere ikert zen saiatu gara.

1. METODOLOGIA

Elkarmenpekotasun Linguistikoaren Print zipioa frogat zeko, Ginebrako ere-
dua jarrait zen duen sekuent zia didaktiko bat idat zi dugu Begoña Ocio eta 
Begoñako Andra Mari Irakasle Eskolaren lagunt zarekin. DBH 2. Mailako ikas-
leek Gizarte irakasgaia euskaraz ematen dute, Hizkunt zen Trataera Bateratuko 
bileretan, ikasleek azterketetako erant zunak euskaraz garat zeko izaten dituzten 
arazoak planteatu ziren. Azalpen testuak idazten ikasteko sekuent zia didaktiko 
bat egitea erabaki genuen. Sekuent zia didaktikoak bi helburu zituen: azalpen 
testuak ongi idazten erakustea eta Gizarteko irakasgaiarent zat lagungarri izatea.

Landu den sekuent zia didaktikoa guztiz originala da eta azalpen testua du 
edukit zat. Sekuent zia didaktikoa euskaraz bakarrik landu da Erain Ikastet xeko 
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DBH 2. Mailako ikasleekin. Bi kontrol froga egin ditugu, ikasleen ama 
hizkunt zan (gaztelania) eta ikastet xeko beste bigarren hizkunt zan (ingelesa). 
Kasu honetan, froga egin duten ikasleek bai euskara eta bai ingelesa bigarren 
hizkunt zat zat dituzte, bi hizkunt za hauetan Lehen Hezkunt zako lehenengo mai-
lan murgilt zen baitira.

Ikerketa egin zaien ikasle hauek, aurten beste sekuent zia didaktiko bat 
landu dute aurretik. “Botila baten barnean” (Pagola, 2008) sekuent ziarekin 
gutun ofi zialak idazten ikasi dute. Beraz, ohituta daude metodologia hau era-
bilt zen eta motibazioa ere altua da. Lehen esan dugun ant zera, ikerketa egiteko 
erabili dugun sekuent zia didaktikoa azalpen testuei buruzko izan da. Hizkunt zen 
Trataera Bateratuan sakonago murgilt zeko, planteatutako gaia mundu klasikoa 
izan da, aurretik Gizarteko irakasgaian landutako gai bat hain zuzen ere.

Sekuent zia didaktikoaren helburua azalpen testuak era aberat s batean 
idaztea da. Hori lort zearren, sekuent zia hiru fasetan banaturik dago:

Lehenengo fasean sekuent zia proiektu bezala aurkezten zaie. Era motiba-
garri batean landuko den testu mota planteat zen da. Ikasleek azalpen testuak 
idazten ikasiko zutela azaldu zit zaien, gainera, Gizarten ikasitako Greziar eta 
Erromatar garaiak erabiliko zirela planteatu zit zaien. Proiektuko tailer guztiak 
landu ondoren, azalpen testu aberat sak idazten ikasiko zutela; hori lort zeko 
sekuent ziako pausu guztiak adi jarraitu behar direla.

Ikasleen aurre-ezagut zak mobilizat zeko asmoz, azalpen handiagorik eman 
gabe, lehenengo ekoizpena idat zi zuten. Era honetan, sekuent zia didaktikoa 
oraindik landu gabe, azalpen testuak nola idazten zituzten ikusi zuten ikas-
leek. Irakasleak ez zituen lehen ekoizpenak zuzendu. Sekuent zia didaktikoa 
amait zean, ikasleek lehen ekoizpen honetara jo zuten. Ikasitako eduki guz-
tiak kontuan hartuz lehen ekoizpen hori zuzent zen eta hobet zen saiatu ziren. 
Metodologia honekin, ikasleak berak hausnart zen du; sekuent zia didaktikoan 
ikasitako eduki berriek ikasleen aurre-jakint zekin topo egiten dute, horrela, 
beharrezko aldaketak egiten dituzte eta beraien jakint zak osat zen dituzte.

Bigarren fasea tailer ezberdinetan dago banaturik. Ikaskunt za tailer des-
berdinen bitartez, testuinguraketa, egitura eta unitate linguistikoak hobet zeko 
baliabideak ematen saiat zen da. Tailer bakoit zak alderdi bat hobet zea du hel-
burut zat, horrela, tailer ezberdinak landu ahala, azalpen testu aberat s bat idaz-
ten ikasiko dute. Tailer bakoit zaren amaieran hausnarketa t xiki bat egin behar 
dute ikasleek, modu honetan, tailer bakoit zean ikasi dutena barneratuko dute. 
Laburbilduz laukia betet zen dute tailer bakoit zaren amaieran. Galdera erraz 
bat zuen bitartez, ikasleek tailer horretan ikasitako edukiei buruz hausnart zen 
dute.

1. koadroa. “Zer dakizu honi buruz?” azalpen testuak idazten ikasteko 
sekuent zia didaktikoaren tailerretako baten hausnarketa laukia:
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LABURBILDUZ

Dagoeneko amaitu dugu azalpen testuak idazten ikasteko lehenengo tailerra, 
saiatu zaitez tailer guztian zehar ateratako ideia nagusiak idazten. Proiektu osoa 
amait zen dugunean oso zaila izango da tailer bakoit zeko ariketa guztiak errepa-
sat zea, horretarako oso lagungarria izango da tailer bakoit zeko laburpena ongi 
egitea.

Beharbada galdera hauek lagunt zen dizute ideia nagusiak aterat zen:

• Zein da azalpen testuen helburua?

• Non aurkitu dit zakegu azalpen testuak?

• Nolakoak izaten dira eta zertarako balio dute azalpen testuek?

• …

Hirugarren fasearen hasieran tailer guztiak berrikusten dira. Aldi berean, 
irakasle eta ikasleen artean ebaluazio irizpideak idazten dira. Ebaluazio iriz-
pide horiek azalpen testu bat idazterakoan kontuan hartu beharreko elementu 
guztiak jasot zen dituzte. Testu mota hori idazteko kontuan hartu behar diren 
elementuak argi izan eta gero, ikasle bakoit zak bere lehen ekoizpena berrikus-
ten du; ikasi duten guztia praktikan ipiniz hobetu beharreko alderdiak aldat zen 
dituzte. Sekuent ziarekin bukat zeko, azken ekoizpena idazten dute.

Hasieran aipatu ditugun hipotesiak frogat zeko hilabete batean zehar 
sekuent zia didaktikoa euskaraz landu da ikasleekin, gaztelania eta ingele-
seko irakasleen parte hart zerik gabe. Ikerketa enpirikoa izateko, ikasle guztiek 
hasierako ekoizpena hiru hizkunt zetan idat zi zuten, euskaraz, gaztelaniaz eta 
ingelesez. Sekuent zia euskaraz landu ondoren, amaierako ekoizpena ere hiru 
hizkunt zetan idazteko eskatu zit zaien. Euskarako irakasle eta ikasleen artean 
ateratako ebaluazio irizpideak, gaztelania eta ingeleseko irakasleei pasa zit zaiz-
kien. Ebaluazio irizpide adostu horiek erabili ziren hiru hizkunt zetako azken 
ekoizpenak zuzent zeko. Hizkunt za irakasle bakoit zak ikasleen azken ekoizpe-
nak zuzendu zituzten. Hasieratik, ikasleek aterako zituzten ebaluazio irizpide 
hipotetikoak adostu zituzten hiru hizkunt zetako irakasleen artean. Ebaluazio 
irizpideek sekuent zia didaktikoaren edukiak jasot zen dituzte. Ebaluazio irizpide 
bakoit za kontuan hartu da ekoizpenak zuzent zeko orduan. Irizpide bakoit za 0tik 
10era baloratu da. Ekoizpen guztiak aztertu ondoren hauek izan dira lortutako 
emait zak.

2. EMAIT ZAK

2.1. Emait za orokorrak

Hiru hizkunt zetako azken ekoizpenak hasierako ekoizpenekin alderatu ondo-
ren testuinguraketa, egitura eta unitate linguistikoek jasan duten hobekunt za 1. 
grafi koan ikus daiteke.
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2.2. Euskarako emait zak

Azalpen testuak euskaraz zuzent zeko erabili diren ebaluazio irizpideak
1. taulan ikus daitezke.

1. taula. Azalpen testuak euskaraz zuzent zeko erabili diren ebaluazio irizpideak

Testuinguraketa

1. Azalpen testuen helburua kontuan hartu dut, hau da, idat zitako tes-
tuaren helburua informatiboa da.

2. Informazioa era objektibo batean eman dut, irit zirik sartu gabe.

3. Planteatu beharreko gaia kontuan hartu dut, ez naiz gaiaren ildotik 
atera.

4. Gaiari buruz gut xi dakien batek erraz ulertuko luke nik idat zi dudan 
azalpen testua.

Planifi kazioa/Egitura

1. Izenburu bat ipini diot testuari.

2. Izenburuak testuaren ideia nagusia bilt zen du.

3. Testuak sarrera dauka.

4. Sarreran gaiaren aurkezpena egiten da.

1. grafi koa. Azken ekoizpenak hasierako ekoizpenekin alderatu ondoren hiru 
hizkunt zek jasan duten hobekunt za
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5. Ezezagunak edo arrot zak diren hit z, termino edo kont zeptuen defi ni-
zioa eman dut.

6. Defi nizioak ematerakoan hiperonimoak erabili ditut.

7. Garapenean gaiari lotu nat zaio, ez dut gaia aldatu.

8. Garapena paragrafoz paragrafo idat zi dut.

9. Paragrafo bakoit zean ideia nagusi bat bakarrik ipini dut.

10. Garapena argiago gera dadin azpitituluak idat zi ditut. 

11. Garapenean testu osoko ideia nagusia argit zeko behar diren datuak 
eman ditut. 

12. Garapenean idat ziriko guztiak zent zua dauka, ideia nagusiarekin bat 
dator. 

13. Testuari amaiera bat eman diot.

14. Amaieran testu guztiaren laburpen bat egin dut, ondorioak atera eta 
guztia argituz. 

Unitate linguistikoak

1. Forma egokian idat zi dut esan beharrekoa.

2. Hiztegi egokia erabili dut.

3. Ez ditut hit zak errepikatu.

4. Perpausa egokiak erabili ditut momentu bakoit zean. Batez ere jun-
tadura eta menderakunt za bidezkoak.

5. Menderagailu eta juntagailuak ongi erabili ditut.

6. Ongi osatu ditut erlatibozko perpausak.

7. Kausa eta ondoriozko perpausa egokiak idat zi ditut, kausa-efektua 
adierazteko. 

8. Adit zak ongi erabili ditut, behar diren bezala jokatuz.

9. Testu antolat zaileak erabili ditut argitasuna eta ordena mantent zeko. 

10. Puntuazio egokia erabili dut.

11. Ergatiboa ongi erabili dut (k). 

Euskarazko ebaluazio irizpideak kontuan hartuz, azken ekoizpenak hasie-
rakoekin alderatu ondoren gertatu diren hobekunt zak 2. grafikoan ikus 
daitezke.
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2. grafi koa. Euskarazko ebaluazio irizpide bakoit zaren hobekunt za %tan

Ikasleen azken ekoizpenak aztertu eta gero, hauek izan dira batez ere 
hobetu dituzten itemak:

•  Testuinguraketa

 1. Azalpen testuen helburua kontuan hartu dut, hau da, idat zitako tes-
tuaren helburua informatiboa da. (%68)

 2. Informazioa era objektibo batean eman dut, irit zirik sartu gabe. (%64)

 3. Planteatu beharreko gaia kontuan hartu dut, ez naiz gaiaren hildotik 
atera. (%73)

 4. Gaiari buruz gut xi dakien batek erraz ulertuko luke nik idat zi dudan 
azalpen testua. (%64)

•  Planifi kazioa egitura

 1. Izenburuak testuaren ideia nagusia bilt zen du. (%77)

 2. Testuak sarrera dauka. (%91)

 3. Sarreran gaiaren aurkezpena egiten da. (%81)

 4. Ezezagunak edo arrot zak diren hit z, termino edo kont zeptuen defi ni-
zioa eman dut. (%73)

 5. Garapenean gaiari lotu nat zaio, ez dut gaia aldatu. (%73)

Testuinguraketa Egitura Unitate linguistikoak
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 6. Paragrafo bakoit zean ideia nagusi bat bakarrik ipini dut. (%73)

 7. Garapenean idat ziriko guztiak zent zua dauka, ideia nagusiarekin bat 
dator. (%64)

 8. Testuari amaiera bat eman diot. (%68)

 9. Amaieran testu guztiaren laburpen bat egin dut, ondorioak atera eta 
guztia argituz. (%68)

•  Unitate linguistikoak

 1. Forma egokian idat zi dut esan beharrekoa. (%64)

 2. Perpausa egokiak erabili ditut momentu bakoit zean. Batez ere junta-
dura eta menderakunt za bidezkoak. (%73)

 3. Menderagailu eta juntagailuak ongi erabili ditut. (%73)

 4. Ongi osatu ditut erlatibozko perpausak. (%73)

 5. Kausa eta ondoriozko perpausa egokiak idat zi ditut, kausa-efektua 
adierazteko. (%73)

 6. Testu antolat zaileak erabili ditut argitasuna eta ordena mantent zeko. 
(%64)

Euskaraz sekuent zia didaktikoa landu ondoren ikasle guztiek azken ekoiz-
pena hobetu dute. Azkeneko testua hasierakoarekin alderatuz denek jasan dute 
hobekunt zaren bat. Testuinguraketa %68 hobetu da, egitura eta Unitate linguis-
tikoak aldiz, %60.

Sekuent zia didaktiko baten bitartez testuaren testuinguraketa eta egitura 
hobetuko zirela bagenekien hasieratik, hori baita sekuent ziaren helburua; hala 
ere, unitate linguistikoen erabilera hobet zen dela ere frogatu dugu. Sekuent zia-
ren helburua ez da izan ikasleen gramatika baliabideak hobet zea, testu mota 
hori, kasu honetan azalpen testua, idazteko behar diren baliabideak mart xan 
jart zea baizik. Emait za honek lehenengo aldaketara garamat za, ez da beha-
rrezkoa gramatika ariketa abstraktuak eginaraztea ikasleei beraien zuzentasuna 
eta gramatika hobet zeko. Kasu honetan, azalpen testuaren testuinguruan sartu 
baititugu gramatika aspektuak.

Atal bakoit za xehetasunez aztertu eta gero hauek dira ateratako ondorioak:

2.2.1. Testuinguraketa

Testuinguraketari dagokionez, ikasleek hasierako ekoizpena Greziako erli-
jio eta Arteari buruz idat zi zuten, gai oso irekia denez bat zuek beraien irit zi 
pert sonalak sartu zituzten edo gaitik irten ziren. Azken ekoizpena aldiz, 
Erromako Koliseoari buruzkoa izan zen, askoz ere gai zehat zagoa, oraingoan 
inork ez zuen irit zirik sartu eta askoz ere zuzentasun handiagoa izan zuten. 
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Ondorio bezala Azalpen testuaren helburua zehat z-mehat z bete zuten eta tes-
tuinguraketa asko hobetu da.

Ikasleei ongi planteat zen badiegu gaia eta zehat za bada ez da arazorik 
egongo testuinguraketan. Azken ekoizpenak hasierako ekoizpenekin alderatu 
ondoren euskarazko testuinguraketaren hobekunt za ikusi daiteke 3. grafi koan.

2.2.2. Planifi kazioa/Egitura

Azalpen testuaren egitura ere %60 hobetu da, ideiak ongi antolatuak daude 
eta testua ongi planifi katu dute. Hasierako ekoizpenetan askori ahaztu zit zaien 
izenburu bat ipint zea, orain guztiek ipini dute eta gainera testuarekin bat dato-
rren izenburua aukeratu dute.

Hobekunt za nabarmenena sarreran eta amaieran aurkit zen dugu. 
Lehenengo ekoizpenean ikasle askok ez zuten sarrerarik idat zi, orain guztiek 
idat zi dute eta sarreraren kalitatea %81ak hobetu du. Irakurri ditugun sarrera 
gehienek testuaren gaia ongi planteat zen dute, gaiaren ideia nagusia plan-
teat zen baita.

1. Azalpen testuen 
helburua kontuan 

hartu dut, hau 
da, idatzitako 

testuaren helburua 
informatiboa da.

2. Informazioa era 
objektibo batean 
eman dut, iritzirik 

sartu gabe.

3. Planteatu 
beharreko gaia 

kontuan hartu dut, 
ez naiz gaiaren 
hildotik atera.

3. Gaiari buruz 
gutxi dakien batek 
erraz ulertuko luke 

nik idatzi dudan 
azalpen testua.

3. grafi koa. Euskarazko testuinguraketaren hobekunt za %tan



Pagola Jauregi, Iker: Hiru hizkuntzen arteko elkarreragina: bigarren hizkuntzatik ama hizkuntzara

130 Ikastaria. 17, 2010, 121-154

Adin hauetako ikasleei asko kostat zen zaie paragrafoetan idaztea, nahiz eta 
aurten gutunei buruzko sekuent zia didaktiko batean paragrafo onak nola osatu 
ikasi duten, hasierako ekoizpenetako paragrafoak ez ziren bat ere onak izan. 
Hasierako ekoizpenean ikasleek ideia ezberdinak nahasten zituzten paragrafo 
batean, ez zegoen erlaziorik paragrafoen artean… Sekuent zia landu ondoren, 
paragrafoak ongi egituratuak daude, ideia nagusi baten inguruan mugit zen dira 
eta haien kalitatea ikasleen %73k hobetu du.

Ikasleen %68k amaiera bat eman dio testuari, ongi planteatutako 
amaiera bat gainera, non ondorioak aterat zen dituzten eta gai nagusia labur-
bilt zen duten. Hasiera batean amaiera oraindik ikasle gehiagok hobetuko 
zutela uste izan zen, baina bat zuei hau idaztea ahaztu zaie. Askok idazten 
duten heinean nekat zen joaten direla aipatu dute eta azkenerako ahaztu 
egiten zaie testuari amaiera bat ematea. Bestetik esperient zia falta dutela 
ikusten da, testu gehiago lant zen bada, ohitura hartuko dute eta ez zaie 
amaierarik ahaztuko.

Egituran gut xien hobetu diren itemak hiperonimoen erabilera (%9) eta azpi-
tituluak ipint zearena (%4) izan dira. Planteatutako gaiak ez du eskat zen defi ni-
ziorik ematea, beraz ez zen beharrezkoa hiperonimoak erabilt zea. Bestetik, gaia 
nahiko zehat za izanda, ikasle askok ez dute beharrezkot zat hartu azpitituluen 
erabilera. Bi item hauetan lortutako emait zek ez dute garrant zia handiagorik.

Sekuent zia didaktikoa landu ondoren, azalpen testuaren egitura asko 
hobetu dela ikusi dezakegu 4. grafi koan.

2.2.3. Unitate linguistikoak

Unitate linguistikoei dagokienez, %62 hobetu da hauen erabilera. 
Euskarazko unitate linguistikoen hobekunt za itemez item ikusi daiteke 5. 
grafi koan.

Egokitasun handiagoa aurkit zen da azken idazlanetan, batez ere perpausei 
dagokienez. Ikasleen %73k hasieran baino perpausa egokiagoak erabili ditu, 
batez ere esaldi elkartuak idat zi dituzte. Hasierako idazlanetan perpausa bakun 
ugari aurkitu dit zakegu, asko jota juntagailu sinpleak erabili zituzten. Amaierako 
ekoizpenetan aldiz, ikasleen %73k menderakunt za bidezko esaldiak idat zi ditu, 
testuak eskat zen zituen erlatibozko, kausa-efektuzko eta helburuzkoak batez 
ere.

Gut xien hobetu diren itemak adit zen eta ergatiboaren erabilera izan dira. 
Adit zak hobeto jokatu dituzte amaierako ekoizpenean (%50ak hobeto jokatu 
ditu), eta ergatiboa %32k hobetu du. Bi item hauek oso gramatikalak dira, 
sekuent zia didaktikoan ez dira gehiegi lant zen, ez baita honen helburua. Hauek 
hobet zeko tailerren bat idat zi daiteke, edo ariketa espezifi ko bat zuk burutu 
hauek hobet zeko asmoz.
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4. grafi koa. Euskarazko egituraren hobekunt za %tan

1. Izenburu bat ipini diot testuari.

2. Izenburuak testuaren ideia nagusia bilt zen du.

3. Testuak sarrera dauka.

4. Sarreran gaiaren aurkezpena egiten da.

5. Ezezagunak edo arrot zak diren hit z, termino edo kont zeptuen defi nizioa eman dut.

6. Defi nizioak ematerakoan hiperonimoak erabili ditut.

7. Garapenean gaiari lotu nat zaio, ez dut gaia aldatu.

8. Garapena paragrafoz paragrafo idat zi dut.

9. Paragrafo bakoit zean ideia nagusi bat bakarrik ipini dut.

10. Garapena argiago gera dadin azpitituluak idat zi ditut.

11. Garapenean testu osoko ideia nagusia argit zeko behar diren datuak eman ditut.

12. Garapenean idat ziriko guztiak zent zua dauka, ideia nagusiarekin bat dator.

13. Testuari amaiera bat eman diot.

14. Amaieran testu guztiaren laburpen bat egin dut, ondorioak atera eta guztia argituz.
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Esperient zia honetan behint zat, ikusten da, askok uste dutenaren kontra, 
sekuent zia didaktiko bat lant zen denean, ez dela bakarrik idazmena hobet zen, 
baizik eta unitate linguistikoek ere hobekunt za nabarmena izaten dutela. 
Sekuent zia didaktikoaren barnean daude integraturik unitate linguistikoak, kali-
tate handiagoko testuak idaztea da helburu nagusia eta ikasleek funt zioa bat 
aurkit zen diote gramatikari. Oso garrant zit sua da adin honetako ikasleek hel-
buru bat bilat zea gramatikari, bestela, kont zeptuak testuingurutik aterat zen 
baditugu indarra galt zen dute eta ez da hobekunt zarik ikusten.

2.3. Gaztelaniako emait zak

Azalpen testuak gaztelaniaz zuzent zeko erabili diren ebaluazio irizpideak 2. 
taulan ikus daitezke.

5. grafi koa. Euskarazko unitate linguistikoen hobekunt za %tan

1. Forma egokian idat zi dut esan beharrekoa.

2. Hiztegi egokia erabili dut.

3. Ez ditut hit zak errepikatu.

4.  Perpausa egokiak erabili ditut momentu bakoit zean. Batez ere juntadura eta mende-
rakunt za bidezkoak.

5. Menderagailu eta juntagailuak ongi erabili ditut.

6. Ongi osatu ditut erlatibozko perpausak.

7. Kausa eta ondoriozko perpausa egokiak idat zi ditut, kausa-efektua adierazteko.

8. Adit zak ongi erabili ditut, behar diren bezala jokatuz.

9. Testu antolat zaileak erabili ditut argitasuna eta ordena mantent zeko.

10. Puntuazio egokia erabili dut.

11. Ergatiboa ongi erabili dut (k).
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2. taula. Azalpen testuak gaztelaniaz zuzent zeko erabili diren ebaluazio irizpideak

Contextualización

1. He tenido en cuenta la fi nalidad del texto expositivo, es decir, el texto 
producido tiene una fi nalidad informativa. 

2. He dado la información de forma objetiva, sin introducir ninguna opi-
nión personal. 

3. He tenido en cuenta el tema planteado, no he cambiado de tema. 

4. Cualquiera que sepa menos que yo sobre el tema planteado entende-
ría de forma clara lo que expongo. 

Planifi cación/Estructura

1. He puesto título a mi texto. 

2. El título recoge la idea principal del texto. 

3. El texto tiene una introducción. 

4. En la introducción se presenta el tema del texto. 

5. He explicado o defi nido las palabras técnicas, desconocidas…

6. He utilizado hiperónimos a la hora de defi nir. 

7. En el desarrollo del texto me he ceñido al tema principal sin cambiarlo. 

8. He escrito el desarrollo en párrafos. 

9. He escrito una sola idea principal en cada párrafo. 

10. Para que el desarrollo quede más claro he utilizado subtítulos. 

11. He escrito los datos, explicaciones y ejemplos necesarios para aclarar 
el tema en el desarrollo. 

12. Todo lo escrito en el desarrollo tiene sentido, tiene relación con la idea 
principal. 

13. El texto tiene un fi nal. 

14. El texto concluye con un breve resumen del tema, he intentado sacar 
conclusiones. 

Unidades lingüísticas

1. He escrito con corrección. 

2. He utilizado un vocabulario adecuado. 

3. No he repetido palabras. 

4. He utilizado oraciones adecuadas en cada momento, sobre todo coor-
dinadas y subordinadas. 

5. He utilizado correctamente los nexos. 

6. He escrito bien las oraciones de relativo. 

7. He escrito de forma correcta oraciones causales y fi nales para expresar 
causa-efecto. 

8. He utilizado correctamente los verbos (con concordancia). 

9. He utilizado organizadores textuales para mantener el orden y la clari-
dad. 

10. He utilizado correctamente los signos de puntuación. 



Pagola Jauregi, Iker: Hiru hizkuntzen arteko elkarreragina: bigarren hizkuntzatik ama hizkuntzara

134 Ikastaria. 17, 2010, 121-154

Gaztelaniazko ebaluazio irizpideak kontuan hartuz, azken ekoizpenak hasie-
rakoekin alderatu ondoren gertatu diren hobekunt zak 6. grafi koan ikus daitezke.

6. grafi koa. Gaztelaniazko ebaluazio irizpide bakoit zaren hobekunt za %tan

Ikasleen azken ekoizpenak aztertu eta gero, hauek izan dira batez ere 
hobetu dituzten itemak:

Planifi cación/ Estructura

1. El título recoge la idea principal del texto. (30%)

2. En la introducción se presenta el tema del texto. (67%)

3. He explicado o defi nido las palabras técnicas, desconocidas… (33%)

4. He utilizado hiperónimos a la hora de defi nir. (33%)

5. He escrito una sola idea principal en cada párrafo. (30%)

6.  He escrito los datos, explicaciones y ejemplos necesarios para aclarar el tema 
en el desarrollo. (42%)

7. El texto tiene un fi nal. (30%)

8.  El texto concluye con un breve resumen del tema, he intentado sacar conclusio-
nes. (38%)

Unidades lingüísticas

1.  He utilizado oraciones adecuadas en cada momento, sobre todo coordinadas y 
subordinadas. (33%)

2. He utilizado correctamente los signos de puntuación. (30%)

Contextualización Planifi cación/Estructura Unidades lingüísticas
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Sekuent zia didaktikoa euskaraz landu den bitartean, gaztelaniaz ez da 
inongo azalpenik eman. Hain zuzen ere, ama hizkunt zan azalpenik eman gabe, 
bigarren hizkunt za batetik ama hizkunt zara transferit zen diren atalak zeint zuk 
ziren ikustea zen gure helburu nagusietako bat.

Hasierako ekoizpenean Greziako polisari buruz idat zi zuten eta amaieran 
Erromako hiriari buruz. Nahiz eta hasierako azalpen testuak nahiko onak izan, 
hobekunt za nabarmena ikusten da azken testuetan.

Gaztelaniako emait zak batez ere egituran hobetu dira. Ingelesarekin ger-
tatu den ant zera, hasieran eta amaieran gaia ongi defi niturik agert zen denez 
testuinguraketa %9 besterik ez da hobetu. Egitura aldiz, %38 hobetu da eta 
baliabide linguistikoak %15.

2.3.1. Testuinguraketa

Emait zak aztertuz gero, testuinguraketa gut xi hobetu dela pent sa dezakegu. 
Hasiera batean arraroa dirudi baina arrazoia oso sinplea da. Hizkunt za honetan 
planteatutako gaia, bai hasieran eta bai amaieran ere, oso zehat za zen, oso 
ongi defi nitua, beraz ikasleek ez dute arazorik izan ideiak antolat zeko orduan. 
Hasierako idazlanetan ez da irit zirik aurkitu, testuak guztiz objektiboak dira eta 
azalpen testuaren helburua hasieratik ongi bete dute. Datu hauek kontuan 
hartuz, normala da ikasle gut xik hobet zea, hasieratik ongi egina bait zegoen 
testuinguraketa.

Hasieratik gaia oso argi eta ongi defi nit zea guztiz beharrezkoa da, ongi 
planteatuta badago ikasleek ez dute inongo arazorik testuinguraketa kontuan 
hart zeko. Azken ekoizpenak hasierako ekoizpenekin alderatu ondoren gaztela-
niazko testuinguraketaren hobekunt za ikusi daiteke 7. grafi koan.

2.3.2. Planifi kazioa/Egitura

Azalpen testuen egiturari dagokionez, azken ekoizpenak %38 hobetu dira. 
Hizkunt za honetan ezer landu gabe ikasle askok hobetu dute testuaren egi-
tura. Argi gerat zen da, ez dela beharrezkoa testu mota ezberdinen egitura 
hizkunt za guztietan errepikat zea, hizkunt za batean ikasten dena besteetara 
zuzen-zuzen transferit zen baita. Frogatuta gerat zen da gainera, esperient zia 
honetan behint zat, bigarren hizkunt za batean ikasi dena ama hizkunt zara ere 
transferit zen dela, transferent ziak ez dira bakarrik ama hizkunt zatik etort zen. 
Cummins-en elkarmenpekotasun print zipioa argi gerat zen da lan honetan.

Azalpen testuen egiturak hiru atal garrant zit su ditu: sarrera, garapena eta 
amaiera. Hiru atal hauek dira hain zuzen ere, egitura aldetik gehien hobetu 
direnak.
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Hobekunt zarik nabarmenena azalpen testuen sarreran aurkit zen dugu. 
Lehenengo ekoizpenean ikasleen %75ak sarrera idat zi zuen, amaieran aldiz, 
ikasle guztiek idat zi dute sarrera. Hala ere, sarreraren kalitatea nabarmen 
hobetu da. Hau izan da azterketa honen bitartez aurkitu dugun daturik dei-
garriena. Azken testuan ikasleen %67k sarrera egokiagoa idat zi du, gaiarekin 
zerikusi handiago duena eta planteatuko den gaia aurkeztuz.

Edozein hizkunt zetan kostat zen zaie paragrafoetan idaztea. Euskaraz landu 
den sekuent zia didaktikoan, garapena paragrafoetan banatu behar dela ikasi 
dute, paragrafoak nola osat zen diren eta beste hainbat baliabide barneratu 
dituzte ikasleek. Ama hizkunt zan idat ziriko testuetan, ikasleen %30ek hobeto 
osatu dituzte azken ekoizpeneko paragrafoak; batez ere paragrafo bakoit zean 
ideia nagusi bakarra idat zi behar dutela ikasi dute.

Sekuent zia didaktikoa euskaraz landu ondoren, gaztelaniaz ere azalpen tes-
tuaren egitura asko hobetu dela ikusi dezakegu 8. grafi koan.

Ikasleen %42k askoz ere datu gehiago eman ditu azken ekoizpenean, gaiari 
buruzko eduki gehiago aurkitu dezakegu azken idazlanetan. Emait za hau iru-

1. He tenido 
en cuenta la 

fi nalidad del texto 
expositivo, es decir, 
el texto producido 
tiene una fi nalidad 

informativa.

2. He dado la 
información de 

forma objetiva, sin 
introducir ninguna 
opinión personal.

3. He tenido en 
cuenta el tema 

planteado, no he 
cambiado de tema.

4. Cualquiera 
que sepa menos 
que yo sobre el 
tema planteado 
entendería de 

forma clara lo que 
expongo.

7. grafi koa. Gaztelaniazko testuinguraketaren hobekunt za %tan
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dit zen zaigu dela ama hizkunt zan gertatu den ondoriorik garrant zit suena. Lan 
honen ondoren, ikasleek hobeto idazten ikasi dute, beraien jakint zak hobeto 
transmitit zen dituzte, beraz eduki gehiago dago azken lanetan. Argi gerat zen da 
idaztearen helburua ikastea izan behar duela, hau da, gero eta hobeto idat zi, 
orduan eta eduki gehiago. Metodologia aldat zeak, ikasleek dakitena ongi adie-
raztera bult zat zen ditu, horrela, edukian sakondu daiteke.

Askotan ohart zen gara ikasleek ez dakitela nola adierazi ikasitakoa, zailta-
sunak dituzte edukiak azalt zeko orduan eta askoren ustez hizkunt zak edukia 
mugat zen du. Jakint za eta edukiak nola adierazi erakusten badiegu, gure ikas-
leek edukietan sakonduko dute eta emait za hobeak lortuko ditugu.

8. grafi koa. Gaztelaniazko egituraren hobekunt za %tan

1. He puesto título a mi texto.
2. El título recoge la idea principal del texto.
3. El texto tiene una introducción.
4. En la introducción se presenta el tema del texto.
5. He explicado o defi nido las palabras técnicas, desconocidas…
6. He utilizado hiperónimos a la hora de defi nir.
7. En el desarrollo del texto me he ceñido al tema principal sin cambiarlo.
8. He escrito el desarrollo en párrafos.
9. He escrito una sola idea principal en cada párrafo.

10. Para que el desarrollo quede más claro he utilizado subtítulos.
11.  He escrito los datos, explicaciones y ejemplos necesarios para aclarar el tema en el 

desarrollo.
12. Todo lo escrito en el desarrollo tiene sentido, tiene relación con la idea principal.
13. El texto tiene un fi nal.
14. El texto concluye con un breve resumen del tema, he intentado sacar conclusiones.
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Egiturarekin amait zeko, azken bi itemak %30 eta %38 hobetu direla 
ohart zen gara, bi item hauek amaierarekin dute zerikusia. Sarrerarekin gertatu 
den ant zera, ikasle gehiagok idat zi du amaiera azken ekoizpenean. Gainera 
ikasleen %38k oso amaiera ona eman dio testuari. Azken paragrafoan testu 
osoko ondorioak atera eta ideia nagusiak laburbildu behar direla ikasi dute.

Egiturako item guztien emait zak aztertuz, argi gerat zen da ez dela beha-
rrezkoa hizkunt za ezberdinetan testuen egiturari buruzko argibideak erre-
pikat zea. Planifi kazio aldetik, bigarren hizkunt zan lortu diren konpetent ziak, ama 
hizkunt zara zuzen zuzenean transferit zen baitira.

2.3.3. Unitate linguistikoak

Nahiz eta hobekunt za hain nabarmena ez izan, hizkunt zaren erabilera ere %15 
hobetu da. Arraroa badirudi ere, gaztelaniako irakasleak esku-hart zerik egin gabe, 
gaztelaniako hainbat unitate linguistiko hobetu direla ikusi daiteke 9. grafi koan.

9. grafi koa. Gaztelaniazko unitate linguistikoen hobekunt za %tan

1. He escrito con corrección.
2. He utilizado un vocabulario adecuado.
3. No he repetido palabras.
4.  He utilizado oraciones adecuadas en cada momento, sobre todo coordinadas y 

subordinadas.
5. He utilizado correctamente los nexos.
6. He escrito bien las oraciones de relativo.
7. He escrito de forma correcta oraciones causales y fi nales para expresar causa-efecto.
8. He utilizado correctamente los verbos (con concordancia).
9. He utilizado organizadores textuales para mantener el orden y la claridad.

10. He utilizado correctamente los signos de puntuación.
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Hiztegi aldetik, ikasleen %17k, azken ekoizpenean hiztegi aberat sagoa 
erabili du. Aberastasun gramatikal handiagoa aurkit zen da azken testuetan, 
badirudi, ikasleek kont zient zia hartu dutela. Esaldi aberat sagoak eta hobeto 
egituratuak daude azken ekoizpenean, ikasleen %33k esaldi konposatuak idat zi 
ditu.

Atal hobetan, hizkunt zaren erabileran hain zuzen ere, gaztelaniako irakas-
leak parte hartu izan balu, emait zak asko hobetuko lirateke. Ezin dugu ahaztu, 
hizkunt za guztiek gramatika unibert sal bat dutela, beraz hainbat gauza transfe-
ritu daitezke bigarren hizkunt zatik ama hizkunt zara, baina bada ere hizkunt za 
bakoit zak duen gramatika partikular bat ere, hori izan beharko lit zateke 
hizkunt za bakoit zean erakut si beharrekoa.

2.4. Ingeleseko emait zak

Azalpen testuak ingelesez zuzent zeko erabili diren ebaluazio irizpideak 
3. taulan ikus daitezke.

3. taula. Azalpen testuak ingelesez zuzent zeko erabili diren ebaluazio irizpideak

Contextualization

1. The aim of the text I have written is informative.

2. I have provided the information in an objective way, without giving 
my opinion.

3. I have considered the topic, closely keeping to the point.

4. Anyone who did not know much about the topic would easily 
understand what I have written.

Planning / Layout

1. I have written a title.

2. The title depict s the main idea of the text.

3. The text has an introduction.

4. I have written a presentation to the text in the introduction

5. I have provided the reader with the defi nitions of unknown words and 
concept s.

6. I have kept to the point in the development. I have not changed the 
topic.

7. I have written the development paragraph by paragraph.

8. I have written a single main idea in each paragraph.

9. In order to make the development clearer, I have written subtitles.

10. In the development, in order to make clear what the main idea of the 
text is, I have provided it with necessary fact s.
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11. The whole of what I have written in the development has sense. I is 
in connection with the main idea.

12. I have written an ending.

13. In the ending, I have summed up, drawn my own conclusions and 
clarifi ed what I have written before.

Use of language

1. I have written what I was supposed to write in proper style.

2. I have used proper vocabulary.

3. I have not repeated words.

4. I have used correct clauses every time, especially coordinate and 
subordinate clauses.

5. I have used relative clauses properly.

6. I have written correct cause and effect clauses, so as to express 
cause-effect.

7. I have used verb tenses correctly.

8. I have used text organizers to keep the essay clear and in order.

9. I have used punctuation correctly.

Ingelesezko ebaluazio irizpideak kontuan hartuz, azken ekoizpenak hasie-
rakoekin alderatu ondoren gertatu diren hobekunt zak 10. grafikoan ikus 
daitezke.

10. grafi koa. Ingelesezko ebaluazio irizpide bakoit zaren hobekunt za %tan

Contextualization Layaout Use of language



Pagola Jauregi, Iker: Hiru hizkuntzen arteko elkarreragina: bigarren hizkuntzatik ama hizkuntzara

141Ikastaria. 17, 2010, 121-154

Ikasleen azken ekoizpenak aztertu eta gero, hauek izan dira batez ere 
hobetu dituzten itemak:

Planning / Layout

1. I have written a title. (%46)

2. The title depict s the main idea of the text. (%71)

3. The text has an introduction. (%38)

4. I have written a presentation to the text in the introduction. (%33)

5. In order to make the development clearer, I have written subtitles. (%50)

6. I have written an ending. (%30)

7. In the ending, I have summed up, drawn my own conclusions and clarifi ed what 
I have written before. (%34)

Use of language

1. I have used correct clauses every time, especially coordinate and subordinate 
clauses. (%34)

2. I have used relative clauses properly. (%33)

3. I have written correct cause and effect clauses, so as to express cause-effect. 
(%33)

Ingelesean ez da esku-hart zerik egin euskaraz sekuent zia didaktikoa landu 
den bitartean. Hasieran ez genekien zer gertatuko zen, transferent ziarik gerta-
tuko ote zen eta zeint zuk izango ziren emait zak. Ikasleen azkeneko ekoizpenak 
hasierakoekin alderat zen baditugu, ikasle guztiek hobetu dutela beraien testua 
esan dezakegu.

Idat zi beharreko testua bai hasieran, bai amaieran nahiko zehat za izan zen. 
Hasieran Greziako gizarte desorekatuari buruz idat zi zuten eta amaieran gai 
berdina planteatu zen baina garai ezberdin batean, erromatarren garaian hain 
zuzen ere.

Ingeleseko emait zak batez ere egituran hobetu dira, hobekunt za %43 izan 
da. Gut xien hobetu den atala testuinguraketa izan da (%7), aurrerago azalduko 
dugu honen zergatia, eta unitate linguistikoak %15 hobetu dira.

2.4.1. Testuinguraketa

Nahiz eta ingeleseko lehen ekoizpenetan ikasleek testuinguraketa kontuan 
hartu, azken testuak zehat zagoak dira, idat zi beharreko gaia kontuan hart zen 
dute. Bai bigarren hizkunt za honetan, bai ama hizkunt zan ere, bietan ondorio 
bera atera dugu. Ekoizpen gaia ongi defi nit zen bada, testuinguraketa hobet zen 
da, esperient zia honetako 11. grafi koko emait zetan ikusten den bezala.
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11. grafi koa. Ingelesezko testuinguraketaren hobekunt za %tan

2.4.2. Planifi kazioa/Egitura

Ingelesezko azalpen testuen egitura %43 hobetu da, aldaketarik nabarme-
nena hemen gertatu da hain zuzen ere.

Egituraren barruan ikasleen %71k testuaren izenburua hobetu du, gaiarekin 
askoz ere erlazio handiagoa du amaierako ekoizpenean idat zitako izenburuak. 
Hasieran sarrerarik idat zi ez zutenen artean, %38k orain sarrera bat idat zi 
du, sarrera hori gainera %33k askoz ere zehat zago eta egokiago idat zi du. 
Amaieran ere ant zeko zerbait gertatu da, hasieran baino %30 gehiagok idat zi 
du amaiera eta %34k gaiaren ondorioak eta laburpena atera ditu.

Hasierako idazlanetan ere ikasleek beharrezko datuak eman zituzten, 
idat zitako guztiak erlazioa zuen gai nagusiarekin, beraz ez da hobekunt zarik 
sumatu item horietan.

Oso interesgarria irudit zen zaigu azpitituluekin gertatu dena mant soago 
aztert zea. Sekuent zia didaktikoa euskaraz landu zenean, azalpen testuen ideiak 
antolat zeko azpitituluak erabilt zea komenigarria izan daitekeela azaldu zit zaien 
ikasleei. Euskarazko azken ekoizpenetan ez da azpititulu askorik aurkitu, inge-
lesezko idazlanetan aldiz, ikasle askok erabili dituzte. Argi ikusten da, baliabide 
edo jakint zak, nahiz eta hizkunt za zehat z batean ikasi, erabilgarritasuna aur-
kit zen badiote, beste edozein hizkunt zetan ere erabilt zeko gai direla. Hainbat 

1.- The aim of the 
text I have written 

is informative.

2.- I have provided 
the information in 
an objective way, 
without giving my 

opinion.

3.- I have 
considered the 
topic, closely 

keeping to the 
point.

4.- Anyone who 
did not know 

much about the 
topic would easily 
understand what 
I have written.
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jakint za edo baliabide unibert salak dira, beraz edozein hizkunt zatan ikasirik ere, 
beste guztietara transferit zen dituzte ikasleek.

Datuak ikertuz ondoriozta dezakegu, bigarren hizkunt za batean landutako 
sekuent zia didaktiko batek oso ondo egiten diola beste bigarren hizkunt za bati, 
transferent ziak frogatuak gerat zen dira testuen egitura aldetik behint zat. 12. 
grafi koan ikus daiteke ingelesezko azalpen testuek jasan duten hobekunt za.

12. grafi koa. Ingelesezko egituraren hobekunt za %tan

1. I have written a title.

2. The title depict s the main idea of the text.

3. The text has an introduction.

4. I have written a presentation to the text in the introduction.

5. I have provided the reader with the defi nitions of unknown words and concept s.

6. I have kept to the point in the development. I have not changed the topic.

7. I have written the development paragraph by paragraph.

8. I have written a single main idea in each paragraph.

9. In order to make the development clearer, I have written subtitles.

10. In the development, in order to make clear what the main idea of the text is, I have provi-
ded it with necessary fact s.

11. The whole of what I have written in the development has sense. It is in connection with 
the main idea.

12. I have written an ending.

13. In the ending, I have summed up, drawn my own conclusions and clarifi ed what I have 
written before.
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2.4.3. Unitate linguistikoak

Zaila ikusten zen sekuent zia didaktiko bat bigarren hizkunt za batean landu 
ondoren, beste bigarren hizkunt za batetako unitate linguistikoetan eragina iza-
tea. Datuak aztertu ondoren, ingeleseko kasuan gramatika arloko item bat zuk 
hobetu direla ikusi daiteke 13. grafi koan.

13. grafi koa. Ingelesezko unitate linguistikoen hobekunt za %tan

1. I have written what I was supposed to write in proper style.
2. I have used proper vocabulary.

3. I have not repeated words.

4. I have used correct clauses every time, especially coordinate and subordinate clauses.

5. I have used relative clauses properly.

6. I have written correct cause and effect clauses, so as to express cause-effect.

7. I have used verb tenses correctly.

8. I have used text organizers to keep the essay clear and in order.

9. I have used punctuation correctly.

Ikasleen %17k egokitasun handiagoz idat zi du amaierako idazlana, batez 
ere esaldien egitura zaindu dute eta esaldi askoz ere aberat sagoak idazten 
saiatu dira. Mota ezberdinetako esaldi konposatuak idat zi behar dituztela kon-
turatu dira, erlatibozko, kausazko eta helburuzko perpausak idazten saiatu 
dira. Ikasleen %34k hobetu ditu esaldiak, hala ere, askotan akat sak egiten 
dituzte juntagailuak erabilt zeko orduan. Euskara eta ingelesa gramatikalki oso 
hizkunt za ezberdinak dira, normala da akat sak egitea ingelesezko juntagailuak 
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ikasi ez direnean. Bigarren hizkunt za honetako irakasleak azalpen t xiki bat zuk 
ematen badizkie, batez ere erabili dit zaketen egiturak egiten irakasten badie, 
unitate linguistikoetan emait za askoz ere hobeak aurkituko genituzkeela uste 
dugu.

Ikasleen %18k testu antolat zaileak erabili ditu azalpen testua garat zeko 
orduan, bat zuek ongi erabili dituzte, besteek era sinpleago batean, baina 
behint zat ikasleek kont zient zia hartu dute testu antolat zaileak erabilt zeari buruz.

Euskaraz sekuent zia lant zen den bitartean, ingeleseko irakasleak hainbat 
azalpen gramatikal ematen badizkie, ingelesez idat ziriko azken ekoizpenetako 
emait zak oraindik altuagoak izango lirateke.

Ingelesezko ekoizpenetan gertatutako hobekunt zak aztertu eta gero, 
bigarren hizkunt za batetik beste bigarren edo hirugarren hizkunt zara transfe-
rent ziak gertat zen direla frogatua gerat zen da esperient zia honetan behint zat. 
Garrant zit suena azpimarrat zearren, transferent ziak ez dira bakarrik egitura alde-
tik gertatu, hizkunt zaren erabileran ere aldaketa nabarmenak aurkitu dira.

3. ONDORIOAK

Hiru hizkunt zetan gertatu dena aztertu ondoren, hauek irudit zen zaizkigu 
ondoriorik nabarmenenak:

1. Sekuent zia didaktikoekin lan egiteak hizkunt za guztiei on egiten die, ez 
bakarrik sekuent zia landu den hizkunt zari.

2. Ez da beharrezkoa hainbat ezagut za hizkunt za guztietan azalt zea, 
hizkunt za batean ikasten dena bestean ere erabil daiteke.

3. Testuen egitura zuzen zuzenean transferit zen da hizkunt za batetik bes-
tera, esku-hart zerik egin gabe.

4. Transferent ziak ez dira bakarrik egituran gertatu, hizkunt zaren erabileran 
ere hobekunt za nabaritu da hiru hizkunt zetan.

5. Ikasleak ongi idazten ikasten duenean, eduki sakonagoak erabilt zen 
ditu. Idaztearen funt zioa ikastea izan dadila.

6. Sekuent zia didaktiko bat edozein hizkunt zatan lant zen den bitartean, 
beste hizkunt zetako irakasleek hizkunt zaren erabilerari buruzko azalpen 
bat zuk emanez gero, emait zak oraindik gehiago hobetu daitezke.

7. Hizkunt za ezberdinetako irakasleek era koordinatu batean lan eginez 
gero, hizkunt zen elkarmenpekotasun print zipioari esker, hizkunt zetako 
curriculumak planifikat zerakoan ez lituzkete jakint zak errepikatuko. 
Horrela denbora gehiago izango lukete edukietan sakont zeko.
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Behar bada, erabili dugun metodologia ikusi ondoren, askok pent satu 
dezakete sekuent zia didaktiko batean bakarrik idazmena lant zen dela. Guk ez 
dugu hori uste. Sekuent zia didaktiko baten helburua testu mota bat egokitasun 
eta zuzentasunez idaztea da, horretarako ikasleei ereduak eman behar dizkiegu. 
Eredu ezberdinak irakurriz, idat ziaren ulermena lant zen da. Bestetik, irakasle 
eta ikasleen artean solasaldi ugari sort zen dira, azalpenak, kezkak, ebaluazio
irizpideak idazteko hizketaldiak… guzti honekin asko lant zen da ahozko uler-
mena eta mint zamena.

Amait zeko, azterketa hain zehat za egin ondoren eta hobekunt za guztiak 
hain argi ikusi eta gero, hausnarketa bat etorri zaigu burura: bat zuetan denbora 
gehiegi pasat zen dugu eztabaidat zen zenbat denbora eskaini behar diogun eus-
kararen erabilerari eskolako markoan, zent zu honetan, bat zuk ere atalase neurri 
bat jart zen saiatu dira. Gure ustez, guzti hau aztertu eta gero, konbent zituta 
gaude nahiz eta egun osoa irakasgaiak euskaraz eman, ikasleak ez badu 
euskaraz ekoizteko beharrik ikusten, alferrik emango dugula hainbeste ordu. 
Garrant zia handiagoa du klase barruko metodologia aldat zeak. Sekuent zia 
didaktiko honen erabilerak duen interesik handiena umeek asko ekoizten 
dutela, hausnart zen ikasten dutela eta autonomia lort zen dela da.
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5. ERANSKINA

Ikasle baten hasierako eta amaierako ekoizpenak hiru hizkunt zetan.



Pagola Jauregi, Iker: Hiru hizkuntzen arteko elkarreragina: bigarren hizkuntzatik ama hizkuntzara

148 Ikastaria. 17, 2010, 121-154



Pagola Jauregi, Iker: Hiru hizkuntzen arteko elkarreragina: bigarren hizkuntzatik ama hizkuntzara

149Ikastaria. 17, 2010, 121-154



Pagola Jauregi, Iker: Hiru hizkuntzen arteko elkarreragina: bigarren hizkuntzatik ama hizkuntzara

150 Ikastaria. 17, 2010, 121-154



Pagola Jauregi, Iker: Hiru hizkuntzen arteko elkarreragina: bigarren hizkuntzatik ama hizkuntzara

151Ikastaria. 17, 2010, 121-154



Pagola Jauregi, Iker: Hiru hizkuntzen arteko elkarreragina: bigarren hizkuntzatik ama hizkuntzara

152 Ikastaria. 17, 2010, 121-154



Pagola Jauregi, Iker: Hiru hizkuntzen arteko elkarreragina: bigarren hizkuntzatik ama hizkuntzara

153Ikastaria. 17, 2010, 121-154



Pagola Jauregi, Iker: Hiru hizkuntzen arteko elkarreragina: bigarren hizkuntzatik ama hizkuntzara

154 Ikastaria. 17, 2010, 121-154


