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Azken urteotan, ikasleen euskararen erabilerak 
eta kalitateak berriz ere lehentasuna hartu dute 

ikastetxeetatik datozkigun prestakuntza eta aholku-
laritza eskaeretan. Kanpo ebaluazio probek (ISEI-
IVEI, 2018; Martínez de Luna & Suberbiola, 2018) 
zein irakasle eta familien hautemateek erakusten 
dute euskararen ikaskuntzaren eta erabileraren ga-
rapenean geldialdi aro bat bizi dugula eta ikasle as-
kok ez duela hasierako errendimendu-maila gaindi-
tzen euskarari dagokionez. Kezka horri erantzuteko, 
gogoeta garrantzitsua da zer trataera emango zaien 
ikastetxeetan ikastetxeko hizkuntzei eta nola berri-
tuko diren hizkuntza ikasteko eta irakasteko proze-
suak; alegia, nola garatu eta eraldatuko diren eremu 
instituzionala eta eremu pedagogikoa.

Euskararen ikaskuntzan eta irakaskuntzan eragiteko 
asmoz, hainbat esperientziatan ari gara lanean, sare 
guztiekin eta EAEko zein Nafarroako ikastetxeekin. 
Artikulu honetara, esperientzia horietako bat eka-
rri dugu, Ikastolen Elkartearekin (EHI) gauzatzen ari 
garena. 2017-2018 ikasturtean, proposamena jaso 
genuen EHItik, ikastolek eta HUHEZIk elkarrekin go-
goeta egiteko ikasleen euskararen erabileran eta 
kalitatean nola eragin daitekeen. Ikastoletako Hiz-
kuntza Proiektua (HIZPRO) berrikustea eta erronka 
berrietara egokitzea zen xede nagusia. Bi erakun-
deen esperientzian oinarrituta, eta lankidetza hel-
buru, prozesu bat abian jarri genuen, lehentasunak 
identifikatzeko, eta 15 ikastolatako HIZPRO teknika-
riekin batera, hausnarketa eta esperimentazio ko-
lektibo bati ekin genion, egoeran eragiteko asmoz.

Bide hori egiteko, prestakuntza gogoetatsuan oina-
rritutako prozesu bat jarri dugu abian. Prestakuntza 
gogoetatsu horrek, euskararen erabileran eta kalita-
tean eragiteko, gelako elkarrekintza didaktikoa da-
kar erdigunera, eta bi helburu nagusi lortu nahi ditu: 
batetik, ikastola horietako HIZPRO teknikariak pres-
tatzaile gisa ahalduntzea euren ikastoletan euska-
raren erabileran eta kalitatean eragiteko; bestetik, 
elkarrekin gogoetarako espazio misto bat sortzea 
(unibertsitatea eta eskola) euskararen erabileran 
eta kalitatean eragiteko alderdietan jakintza berria 
sortzeko.

Ikasleen hizkuntza erabileran eta kalitatean eragin 
nahi duen prozesua izanik, arnas luzeko prozesu 
gisa ulertzen dugu proiektua. Izan ere, ikastetxeko 
kulturaren eta taldearen ezaugarriak, erritmoak, 
giroa, praktikak, ezagutzak eta abar partekatzeko, 
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aztertzeko eta adosteko prozesuek bere denbora 
behar dute. Preskripzio eta errezetetatik harago, 
balioa ematen diegu hala irakasleen ezagutza prak-
tikoari eta lankideen begirada bateratuari, nola ho-
bekuntza proposamenak gelaratzeari eta horien az-
terketa sistematikoa egiteari.

Prestakuntza honek bi planotan egiten du lan eta 
bi planotan sustatzen du hausnarketa-prozesua. 
Batetik, EHIko zein ikastoletako HIZPRO teknikarie-
kin unibertsitateak zuzenean egiten duen prozesua 
dago, eta, bestetik, ondoren HIZPRO teknikari bakoi-
tzak bere ikastolan sustatzen duen prozesua. Katean 
antolatutako prozesua da, beraz. Prestakuntzaren 
ikuspegia praktikoa da, testuinguru errealetan, jar-
dueretan eta gertatzen diren elkarrekintzetan ko-
katua. Programa irekia eta malgua da, praktikatik 
teoriarako eta teoriatik praktikarako bideak probo-
katzen dituena. Horretarako, irakaslearen jardue-
raren azterketan jarri da indarra, eta hortik atera 
da zer erronka dauden eta zer teoria behar diren. 
Irakasleak, beren eta besteen jarduna behatu ahala, 
joaten dira zedarritzen edukiak, joaten dira gogoeta 
kokatuak egiten eta erabakiak hartzen, joaten dira 
hobetzekoak proposatzen… prestatzaileak ez ditu 
aldez aurretik zehazten. 

Prestakuntza ibilbidea praktikan eragiteko gogoeta 
prozesu gisa ulertzen dugu, beraz, eta prozesu zikli-
koan antolatzen da. Ziklo horren eraikuntzan, ins-
piratzaile gertatu zaizkigu Korthagenen (2001) zein 
Esteve eta Carandellen (2009) proposamenak, eta 
horien haritik eraiki dugu gure eredua 2006. urteaz 
geroztik. Ibilbidea bost urrats nagusik osatzen dute:

Lehen urratsa: ikastetxeak prestakuntza gaiareki-
ko duen egoeraren diagnostikoa. Irakasleak egiten 
duenetik abiatzen da. Egiten dena jasotzeko tresna 
nagusi gisa irakaslearen egunerokoa erabili dugu 
(Perez-Lizarralde, Azpeitia & Alonso, 2015), eta hori 
da HIZPRO teknikariek lehen urrats gisa egin dutena: 
hautatutako geletako irakasleen egunerokoak jaso 
eta ikastola bakoitzaren praktikaren argazkia egin 
dute, eta, ondoren, lankideei eskaini diete diagnos-
tiko hori, hasierako hausnarketa gisa. Egunerokoek 
erakutsi dute irakasleek elkarrekintza didaktikoaren 
izaeraz gogoeta egiteko beharra, hala nola elkarre-
kintza didaktiko hori aberasteko estrategiak behar 
dituztela.

Bigarren urratsa: gelan egiten den praktikaren eta 
teoriaren arteko lehen kontrastea. Kontraste teo-
rikoa baliagarria izan da ulertzeko zer den elkarre-
kintza didaktikoa, nola ezaugarritu ahal den eta zer 
irizpide eta estrategia erabili ahal diren gelako el-
karrekintza diseinatzeko. Teoria horrek lagundu die 
irakasleei aztertzen egiten dutena eta erabakitzen 
zer eta nola egin edo aldatu nahi duten.

Ikuspuntu teorikoa lantzerakoan, ezin dugu ahaztu 
euskarazko hezkuntzan ari diren ikasle askorentzat 
D eredua murgiltze programa dela. Horrek eragina 
dauka irakaslearen lanean. Izan ere, edukiari da-
gozkion alderdiak ez ezik, hizkuntzari dagozkion al-
derdiak ere planifikatu eta kontuan hartu beharko 
ditu (Snow, Met & Genesee, 1989), gelan hizkuntza 
«erabiltzea» ez baita nahikoa ikasleen hizkuntza gai-
tasuna garatzeko (Cummins, 2000; Genesse, 2004). 
Hizkuntzaren erabilera eta kalitatea garatzeko, erdi-
guneko jardun eremua dugu, horrenbestez, gelako 
elkarrekintza didaktikoa. Ez da bitarteko soila, ikaste 
objektu ere bada (Canale & Swain, 1980), eta, ob-
jektu moduan landu ahal izateko, ezinbesteko zaigu 
elkarrekintza ezaugarritzea. Egindako prestakuntza 
prozesuaren harira, ezaugarritze hori egiteko hain-
bat alderditan jarri dugu arreta:

- Elkarrekintza fenomeno konplexua da, eta ga-
rrantzitsua da konplexutasun horren kontzientzia 
izatea. Nonnonek (1999) proposatzen du elkarre-
kintzan hiru dimentsio daudela elkarreraginean 
―dimentsio soziala, dimentsio kognitiboa eta di-
mentsio linguistikoa―, eta guztiak landu behar 
direla sistematikoki eta modu artikulatuan gelako 
hainbat testuingurutan, baita hiru dimentsio ho-
riekin lotuta dagoen entzutearen dimentsioa ere 
(Nonnon, 2004).

- Elkarrekintza artikulatu hori oso lotuta dago ira-
kaskuntza dialogikoaren ikuspegiarekin (Esteve, 
2009). Izan ere, ikasteko eta irakasteko proze-
suan, nor bere esperientzia eta ezagutzen ondare-
tik abiatzen da, eta, gelako elkarrizketaren bidez, 
ikasle zein irakasleek askotariko esperientziak, 
bizipenak, usteak, sinesmenak eta ezagutzak par-
tekatzen dituzte, konparatzen dituzte, eztabaidatu 
eta adosten dituzte, eta ezagutza berria eraikitzen 
dute.

- Gaitasun komunikatiboa hizkuntzakoak ez diren 
arloetan ere garatzen da, ikasleak edukiekin ba-
tera ikasi behar dituelako arloak berezko dituen 
esamoldeak eta modu integratuan erabili behar 
dituelako arlo bakoitzeko egoera eta problemak 
ebazteko (Heziberri 2020). Ikaskuntza horri bere-
ziki laguntzen diote argudiaketak eta azalpenak 
(Schwartz, 2009), horiek laguntzen baitute eza-
gutza eraikitzen eta norberaren ikuspuntua zein 
ikuspuntu alternatiboak aztertzen eta ebaluatzen. 
Horretarako, irakasleak benetako komunikazioa 
sustatu behar du, komunikazio errealak sustatu 
behar ditu ikasleen pentsamendua azaleratzeko 
galdera esanguratsuak eginez eta prozesuari ga-
rrantzia emanez.

- Elkarrekintza diseinatu egin behar da. Diseinu hori 
egiteko, Galarragak (2018) bost alderdiri errepara-
tzeko proposamena egiten du: inguramenduari, 
harreman motei eta gelako giroari, ikasleen parte-
hartzeari eta haien hitz-hartzeen nolakotasunari, 
galdera-erantzunen nolakotasunari eta ikasleen 
diskurtsoa garatzen laguntzeko estrategiei. 

- Erabilera eta kalitatea nola ulertzen den irakas-
leen artean hausnartu eta adostea garrantzitsua 
da. Izan ere, kalitatea zuzentasuna baino gehiago 
da, eta kalitate hori ebaluatzeko ez dago modu ba-
karra, alegia, desberdina izango da testuingurua-
ren, ikasleen ezaugarrien, erabiltzeko aukeren eta 
helburuen arabera. 

- Irakaslea gakoa da gela barruko dinamiketan. 
Badakigu irakaslea ez dela erabileran eta kalita-
tean eragiteko gako bakarra, baina gela barruan 
gako garrantzitsua da: berak sortu, bideratu eta 
eragin behar du elkarrekintza, berak sortzen du 
testuingurua eta jartzen ditu tresnak, berak bide-
ra dezake egoera ikaslea gako izan dadin. Ez da 
irakasle bakarraren kontua; klaustro mailan ikus-
pegi bateratua eta kontzientzia egon behar da 
guztion erantzukizuna dela euskararen erabileran 

eta kalitatean eragitea. Kultura komuna sortzeko 
dago, inoiz ez delako horretaz kolektiboan ezta-
baidatu: gelan elkarrekin sartu, irakaslea ahal-
dundu eta irizpide partekatuak adostu behar dira, 
jakiteko nolako egoerak diren emankor eta nola-
ko egoerak baimendu behar dituen, eta jakiteko, 
halaber, nola jokatu ikasleen erantzunen, jarreren 
eta berbaldien aurrean (ikaslea irakasleari gaztela-
niaz zuzentzen zaionean, adibidez). Koherentziak 
lantzeko beharra azaleratu du prozesuak.

Hirugarren urratsa: teoria eta estrategia horiek 
lagun izanda praktika berria diseinatzea eta gela-
ratzea. Diseinu hori egiteko txantiloi bat sortu da, 
elkarrekintzaren irizpideak eta praktikarako estra-
tegiak eskaintzen dituena, irakasle bakoitzak bere 
gelako jarduerei elkarrekintza gehitzeko. Irakas-
le batzuek gelaratze hori grabatu egin dute, eta, 
ondoren, egindako praktikaren gaineko azterketa 
egin dute.

Irudia: Gogoeta prozesuaren urratsak.

Argazkia: gelaratzearen autokonfrontazioa.

Laugarren urratsa: jardueraren azterketa. Urrats 
honek irakaslea aurrez aurre jarri du bere prakti-
ka grabatuaren aurrean bere praktika aztertzen 
autokonfrontazio elkarrizketen bidez (Clot, 1999), 
betiere prestatzailea edota lankideak lagun ditue-
la (Garro, Ipiña & Ozaeta, 2018). Urrats garrant-
zitsua da prestakuntza eta eraldaketa prozesuan. 
Jardueraren azterketaren helburua ez da jarduera 
hori ebaluatzea; aitzitik, helburua zera da: irakas-
leak berak bere praktika ulertzea, bere praktikaren 
kontzientzia hartzea, ondoren lankideekin batera 
kontzientzia kolektiboa eraikitzeko. Egoera ho-
rretan, autokonfrontazio-erraztailearen ardura 
da jarrera ebaluatzailea saihestea, egoerari aurre 
egiten laguntzea eta irakasleen arteko giro lasaia 
sustatzea.
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ERABILERAN ETA KALITATEAN ERAGITEKO ELKA-
RREKINTZA IRIZPIDEEN DEKALOGOA

1. Gelan hizkuntza erabiltzea ez da nahikoa ikas-
leen hizkuntza gaitasuna garatzeko. Horretara-
ko, irakasleok intentzionalitate argia izan behar 
dugu, eta baldintza egokiak eskaini behar dizkiegu 
ikasleei.
● Diskurtso kolaboratiboa sustatu behar dugu 
gelan, zeinetan partaide guztiok hartuko baitugu 
parte.
● Elkarrekintza landu egin behar da, bitarteko 
zein objektu gisa.
● Elkarrekintza egoera emankorrak diseinatu 
behar ditugu gelan.

2. Elkarrekintzaren diseinua modu sistematikoan 
egin behar da elkarrekintza emankorrak susta-
tzeko. 
Irakasle eta ikasleen arteko elkarrekintzan kon-
tuan izan eta prestatu alderdi hauek:
● Inguramendua: denbora, espazioaren antola-
keta, materiala, helburuak, ikasleen aurrezagu-
tzak, ikasleen ezaugarriak...
● Harreman mota: giroa sortu eta zaindu; kon-
plizitate eta elkartasun estrategien bidez, sustatu 
talde izaera, esperientzia komunak, enpatia, ne-
goziazioa eta erabakiak.
● Parte-hartzea: ikasleen berbaldiaren kantitatea 
eta kalitatea aintzat hartu eta horiek kudeatzeko 
modu ezberdinak erabili (batzuetan denek parte 
hartzea da garrantzitsua, baina beste batzuetan 

ikasle batzuek berbaldiak sakontzeko aukerak es-
kaini).
● Diskurtsoak sakontzeko estrategiak: irakasleok 
arakatu eta haritik tiratu egin behar dugu ikasleen 
pentsamendua eta diskurtsoa garatzen laguntze-
ko, hartu-eman luzeak sustatzeko.
● Galderak eta ebaluazioa: mota askotako gal-
derak egin behar ditugu (totalak, partzialak, erre-
torikoak, irekiak…); galderak onak izango dira 
egoeraren arabera, aurrez diseinatutakoak zein 
unean-unean sortutakoak. Estrategia ezberdinak 
konbinatzea komeniko da, batzuetan galdera gu-
txi eta erantzun luzeak izatea. Garrantzitsua da 
ebaluazioa ere: zalantzan betiko eskema (IRE).

3. Elkarrekintza fenomeno konplexua da, dimen-
tsio anitzekoa: a) Dimentsio sozialak gela uler-
tzen du toki sozial moduan, non harremanak eta 
identitateak eraikitzen diren. Lotzen da arauekin, 
erantzukizunak hartzearekin, integrazioarekin, 
autoafirmazioarekin; b) Dimentsio kognitiboak 
aurrerapen kontzeptualari laguntzen dio; c) Di-
mentsio linguistikoa lotuta dago hizkuntza-kon-
petentzia zehatzak eskuratzearekin. Horiek guz-
tiak kontuan hartuta diseinatuko da elkarrekintza.
Dimentsio bakoitzari dagozkion alderdiak izango 
dira kontuan:

● Dimentsio sozialean
a. Hainbat alderdi pentsatu behar ditugu: gelaren 
kudeaketa, rolen banaketa, ikasleen hitzaren es-
tatusa, taldeen funtzionamendua, kultur ereduak 
eta hitz-trukean transmititzen diren balioak.
b. Estrategia hauek erabili ahal ditugu: ikasleen 
diskurtsoari sostengu emozionala ematea, hitz 
egiteko denbora ematea, hitz-txandak kudeatzea, 
ikasleen ezaugarriak kontuan hartzea, hizlarien 
rola erregulatzea, entzulearen rola erregulatzea...

● Dimentsio kognitiboan
a. Operazio kognitiboak egiteko, portaera diskur-
tsibo hauek sustatu behar ditugu: definitu, hitzen 
zentzua negoziatu, eztabaidatu, hipotesiak gara-
tu, justifikatu…
b. Estrategia hauek erabili ahal ditugu: ulerme-
na bermatzea, erronka kognitiboak proposatzea, 
edukien eredua ematea/emanaraztea, azalpenak 
ematea/emanaraztea, zalantzan jartzea/jarraraz-
tea, kausazko arrazoiak ematea/emanaraztea, 
hipotesiak egitea/eginaraztea, galderak egitea/

eginaraztea, esandakoak idatziz jasotzea/jasoa-
raztea, edukiak birformulatzea/birformularaztea, 
edukiak errepikatzea/errepikaraztea, esandakoak 
laburtzea/laburraraztea...

● Dimentsio linguistikoan
a. Lotuta dago gogoeta metalinguistikoarekin eta 
hizkuntza bakoitzaren ezaugarri zehatzekin.
b. Estrategia hauek erabili ahal ditugu: keinuekin 
lagundu gure berbaldiari, zuzendu, hitzaren ha-
siera eman, forma-ereduak eman, pistak eman, 
esandakoa berrartu eta forma osoa.

4. Elkarrekintza lanketa gai bihurtu behar da.
Ikasleen arteko elkarrekintzan, kontuan izan:
● Entzute aktiboa talde handiko elkarrizkete-
tan: talde handiko dinamikak erabili elkarrekin 
pentsatzeko eta ezagutzak elkarrekin eraikitzeko, 
entzute aktiboa lantzeko (elkarri entzun, galdetu, 
erantzun…), elkarrekintzaren arauak lantzeko… 
Horretarako bitartekoak: rolak esleitzea, iritzia 
emateko eta modalizatzeko hizkuntza formak 
lantzea, dinamika egokiak erabiltzea (bi biribilen 
dinamika…).
● Talde txikietako elkarrizketak: talde txikietan 
jartzea ez da nahikoa, eta rolak banatzea ere beti 
ez. Rol berria: elkarrekintza-arduraduna.
● Ikasleen arteko hizketa-mota ezberdinak lan-
tzea komeni: liskar-hizketa, metatze-hizketa eta 
hizketa esploratzailea.

5. Kantitateak ez dakar kalitatea, baina kanti-
taterik gabe ez dago kalitaterik. Elkarrekintzak 
dentsitatearen printzipioari erantzun behar dio. 
Dentsitatea da askotariko baliabideak (doinuak, 
lexikoa, formulak…) maiztasunez eta erregularta-
sunez erabiltzeko aukera.
● Espazioak sortu behar dira lasai jarduteko, moz-
ketarik gabe, zuzenketarik gabe… Geroago bilatu-
ko dira zuzenketak egiteko aukerak (ikasle batzuk 
izan daitezke hitz egiten dutenak eta beste batzuk 
oharrak hartzen dituztenak, adibidez).
● Helburua ez da beti hitza demokratizatzea; ba-
tzuetan, ikasle gutxiagok hitz egingo dute, bai-
na tarte luzean, diskurtsoa ondo egituratuz (eta 
irakaslearen lana diskurtso horiek sakontzen eta 
aberasten laguntzea izango da).

6. Kalitatea «zuzentasuna» baino gehiago da, es-
parru/eremu desberdinetan euskaraz mugitzeko/

aritzeko gaitasuna da.
● Euskararen kalitatea ebaluatzeko, hizkun-
tza erabiltzeko testuinguruari begiratu dakioke: 
egoera komunikatiboa, hiztunaren ezaugarri lin-
guistikoak, egunerokotasunean euskaraz hitz egi-
teko aukera duen ala ez… 
● Testuinguru bakoitzean «kalitatea» ebaluatze-
ko adierazleak adostu behar dira (kontrol zerren-
dak, errubrikak…) irakasleen eta irakasle-ikasleen 
artean, eta testuinguruak eskaini behar dira erre-
gistro eta esateko modu desberdinak erabiltzeko 
aukera eskaintzeko.
● Kalitatea neurtzerakoan maila desberdinetako 
alderdiak/geruzak izan behar dira kontuan (erre-
ferentzia ona izan daiteke ISDren mailakatzea: 
egoera komunikatiboari nola erantzuten zaion, 
egitura orokorra, testuratze baliabideak eta mo-
dalizazioa).

7. Ikasleak arloen eta jakintzaren garapenerako 
behar duten hizkuntzan trebatu behar dira. Azal-
pena eta argudioa pentsamendua eraikitzeko eta 
azaleratzeko genero funtsezkoak dira.
● Arloko irakasleak definitu egin behar du ikas-
leak arlo horretan aritzeko eta ikasitakoa komuni-
katzeko zein hizkuntza baliabide behar dituen, eta 
horiek landu eta ebaluatu.
● Lanketa arlotik bertatik egin daiteke, edota arlo 
bat baino gehiago inplikatu diziplinarteko proiek-
tuen bidez. 

8. Irakasleok kontziente izan behar dugu ikasleak 
eleaniztunak direla eta hizkuntza guztiekin ez 
dutela ez atxikimendu maila bera ez erabiltzeko 
erraztasun bera. Horren aitortzatik abiatuko gara.
● Garrantzitsua da irakasleak enpatiaz jardutea 
eta alderdi emozionala zaintzea. 
● Modu esplizituan landu behar dira hizkuntzeki-
ko jarrera eta kontzientzia soziolinguistikoa («hiz-
kuntza tutoretzak» izan daitezke horretarako au-
kera bat). 
● Euskararentzat espazioak «blindatu» behar 
dira, eta ikasleekin horren inguruko gogoeta egin.
● Ikasle batzuk «eusliderrak» izan daitezke, eus-
kaltzale boluntarioak, formazioa jasotzen dutenak 
hizkuntza-lidergoan eta bideraketan.

9. Irakasleok eredu gara —jarreretan, erabileran 
zein kalitatean—, testuinguru batzuetan, eredu 
bakar.

Bosgarren urratsa: jorratutako gaiarekiko 
konpromisoak. Kasu honetan, lehen zikloa 
borobiltzeko, konpromiso horiek dekalogo forma 
hartu dute. Zehazki, hau da sortutako dokumentua: 
«Erabileran eta kalitatean eragiteko irizpideen 
dekalogoa». Bertan jaso dira elkarrekintzaren 
inguruan irakasleek lehenetsitako printzipioak, 
eta printzipio horiek eratorri dira marko teorikoak 
emandako irizpideetatik, irakasleen praktikaz 
egindako azterketetatik eta prozesuan zehar 
HIZPRO teknikariekin egindako bestelako dinamika 
eta hausnarketetatik. 

Horrenbestez, aipatutako markoak eta egindako 
hausnarketek eraman gaituzte ondoren dakargun 
dekalogora, zeinak borobiltzen baitu prozesuko 
lehen ikasturtean egindako prozesua:
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● Irakasleak errepertorio zabala eta aberatsa izan 
behar du, bere euskara maila landu behar du.
● Irakaslearen jarrera ere garrantzitsua da, esko-
laz kanpo ere euskaldun izaten jarraitzea, ikasleek 
eta herriak euskaraz eta euskararekin identifika 
dezaten.

10. Euskararen erabilera eta kalitatea sustatzeko 
estrategiak eta erabakiak kolektiboak izan behar 
dira: irakasleen artekoak eta ikasle-irakasleen ar-
tekoak.
● Klaustro mailako irizpideak adostu behar dira: 
gelan elkarrekin sartu, irakaslea ahaldundu eta 
irizpide partekatuak adostu jakiteko nolako egoe-
rak diren emankor eta nolako egoerak baimendu 
behar dituen, eta jakiteko, halaber, nola jokatu 
ikasleen erantzunen, jarreren eta berbaldien au-
rrean (ikaslea irakasleari gaztelaniaz zuzentzen 
zaionean, adibidez).
● Ebaluazio irizpideak adostu behar dira. Aukera 
bat: testu bera ebaluatu, ahozkoa zein idatzizkoa, 
bakarka eta taldean. Hortik adostu irizpide komu-
nak, ez modu abstraktuan. 

Dekalogo honen funtzioa izan da HIZPRO teknikari 
bakoitzak bere ikastolan egindako hausnarketa pro-
zesutik sortutako dekalogoaren kontrastea egitea 
eta hura osatzeko aukerak eskaintzea. Dekalogoa-
ren helburua zera da irakasleak eramatea prakti-
kan eragiteko hautuak egitera, eta, hautu horiek 
konpromiso edo irizpide bihurtuta, aurrerantzean 
irakasle kolektiboaren praktikan eragiteko gelditzea 
ikastolan. Bide batez, Hizkuntza Proiektuarentzako 
ekarpena ere bada. 

Prozesua ziklikoa denez, lehen bost urratsen zikloa 
amaituta, bigarren gogoeta zikloari ekin diote ikas-
tolek.

Jorratutako markoak eta prozesuan egindako haus-
narketek lagundu dute elkarrekintza irizpideen bil-
duma bat egiten, bakoitzak bere ikastetxean erabili 
ahal duena bertan egindakoaren osagarri edo inspi-
razio gisa. Edonola ere, balioa izango du baldin eta 
irakasleek elkarrekin gaiaz hausnartu badute, are 
gehiago haien praktika aztertu badute, orduan as-
koz esanguratsuagoa eta kokatuagoa izango baita 

hartutako konpromisoa. Hori posible izan da pres-
takuntza gogoetatsuaren testuinguruan, zeinetan 
sustatu eta uztartu baitira gelako praktika, teoria, 
praktikaren azterketa eta irakasleen arteko lankide-
tza eta hausnarketa.
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