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Labayru ikastegia: euskara
bidean
Luis Mari Larringan

1. Labayru ikastegiak, ia beti, jaio
tzaz euskaldun direnei begira Jan egin du.
Ez euskaldun berriak baztertzeagatik, lu
zarora erantzun sendo bat eurei ematea
rren baino.

Eginkizun honi helduz, Labayruko
metodologia Derioko Udako Ikastaroetan
zehar finkatu izan da, euskaraz txikitan
dik jakin arren, eskola bidez aztertu eta
ikasteko, eta euskal literaturaren aberas
tasun eta ereduak ezagutu eta euregana
tzeko erarik izan ez duten euskaldun
zaharrentzat zuzendurik.

1. 1. Labayruk antolatutako Ikasta
roek , pedagogiazko legerik oinarrizkoe
nari jarraituz, batez ere ikaslea bera har
tzen du kontuan, bere berezitasunik ar
gienak hauexek direlarik: heldua; erdi
edo goi mailako ikasketak erdara hutsez
ikasitakoa; gehienetan, ahozko euskara
berez-berez eta bizi-bizi darabiltena; bere
euskarazko hiztegia sendi barruko edo
baserri girokoa denez gero, testu idatziak
ondo ulertu eta interpretatzeko tresna fal
tan aurkitzen dena.

1.2. Aurrean dugun ikasle berberori
gogoan dela, Ikastaroak euskara lantzeko
irakaspide aparteko bat landu du: ikaslea
ren ahozko euskaratik hastea. Ikaslearen
hizkuntz eta gizarte estatusa kontuan har
tuz , berez-berez egiten duen euskara hori
arrazoipideratzen laguntzen dio. Eta
apurka-apurka, euskarak dituen barru
-egiturak, muina eta bihotza, ezagutu eta

argitzen ere laguntzen dio. Hemendik
aurrera, berak bakarrean ere bidea urra
tzeko ateak zabalik ditu, berak egiten
duen euskaratik beste euskalkietarako ez
berdintasunak gainditzeko gaitasuna lor
tuko duenez. Bide honetatik abiatuz,
ikaslea hurren dituen literatur ereduak
bereganatuz joango da, lehengo eta
oraingo erabilpide eta aldaketak txanda
katuz, hots, sinkronia eta diakronia alde
tik jokatuz.

Bestalde, ikastaroaren irakaspidearen
oinarriak eta irakasketa izenburuan ber
tan agertuko lirateke:

- Dakigunetik ez dakigunera.
- Hizketa bizitik hizkuntza idatzira.
- Bizkaieratik batura.
Esan dezagun, bidenabar, Labayruk

ortografia batuaren aldeko erabakia har
tua duela.

1.3. Labayru Ikastegiak bere irakas
kuntzan, hizkuntz teoriei baino garrantzi
haundiagoa eman dio hizkuntzaren erabi
lerari. Irakasleak, gehienbat, ikaslea ziri
katu eta jardukizunak burutzeko zuzenbi
de batzu eskaintzen dizkio. Hau posible
izan dadin, taldeen kopurua 25ekoa da
gutxi gora-behera.

lkasgairik nagusienak hauek dira: Gra
matika, Euskal aditza eta Literatura.

2. Barneko antolaketari bagagozkio,
bost mailatan ataldurik dago, horietariko
bakoitzean hiru ikasgai lantzen direlarik.
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Mailaz mailako irakaskuntza ematen da,
mailok halako osotasun batean elkarjosi
rik daudelarik. Ematen diren gaien gaur
ko estruktura, piskanaka-piskanaka egin
izan da.

3. Labayru Ikastegiak helburutzat ez
zuen euskara irakastea bakarrik hartu,
badaezpadako ikaslibururen batzu bide
direla. Hasieratik bertatik asmo sakona
goak izan zituen: ikasleen beharrizanei
erantzuteko moduko Langai Didaktikoak
sortu, erabili, eta, komeniz gero, argita
ratzea. Bide honi ekinez, hainbat Jan
publikatu du.
4. Ikastaroko irakaslegoak, hasieratik

gaurdaino, momentu desberdinak izan
ditu. Gaur egun Ikastaroko ikasleak has
ten dira lehenengo mailetan irakasten,
behin maila denak betez gero. Irakasle
bakoitzak gogokoen zaion arloa hartzen
du.

5. Egun euskararen irakaskuntzan bi
de berriak urratu beharrean aurkitzen ga
ra; hain zuzen ere, oinarri zientifikoak
eta marko formalak aldatu egin direlako.
Bronckart irakaslearen eta bere taldearen
ama-hizkuntzaren irakaskuntzarekiko go
goetak kontuan hartu nahi genituzke.

Hizkuntza eta bere funtzionamenduaz
ko ikuspegi orokor batean oinarritu nahi
izanez gero, enuntziazio-komunika
ziozko perspektiba litzateke abiapuntu.
Ikuspegi honetatik hizkuntzaren egitura
keta eta hizkuntz emaitzak ingurune edo
kontestuaz elkardependentzian aurkituko
lirateke. Bestalde, honek zera suposatzen
du: hizkuntz unitatetzat testua hartzea,
eta ez perpausa. Honela, hizkuntzaren
psikopedagogia zeharo aldatzen du.

Hona hemen, irakasleak kontuan har
tzeko puntu batzu:

a) Hizkuntzaren irakaskuntzak dituen
helburuak garbi eta argi jartzea. Gure
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kasuan, beharrezko ikusten dugu gaita
sun komunikatiboari ekitea.

Hizkuntzaren zertarakoaz galdetzen
dugu. «Komunikatzeko» al da hizkun
tza? Hitzegiterakoan, zer komunikatzen
dugu? Hizkuntza informazio edo edukin
bat transmititzeko dela soilik esatea,
ideia xinpleegia litzateke. Adierazpene
tan testu bat ematen da, espero ditudan
ondorioak lortzeko eran; baina orobat
ingurune orokorrak kontuan izanik, hiz
kuntza ez bait da hitzezko jokabide abs
trakto eta neutro bat. Hizkuntza murrizte
ko arrazoirik ez legoke, beraz.

b) Hizkuntz pedagogiak eremu hone
tarako behar bezalako bitarteko eta lana
besak sortu eta esperimentatzea esijitzen
du.

e) «Ondo»mintzatzea baino beharrez
koagoa da egoki mintzatzea. Horregatik
ahozko hizkuntzaren eta funtzio komuni
katibo orokorren eta hizkuntza kulto nor
matuaren arteko aldea murriztea komeni
garri litzateke. Erabilera desberdinak eta
erregistroak. Guztia litzateke euskara.

d) Enuntziazio-komunikaziozko gra
matika baten premia, eta ondoren grama
tika hau kontuan hartuz aritu beharra
ezagupen gramatikalak tratatzerakoan.
Gramatikak ez ditu hizkuntz erabilera
guztiak jasotzen; eta, bestalde, teoria bat
baizik ez da. Hitzezko eta eguneroko
konduktak bultzatu behar dira, benetako
hizkuntzaren dokumentuak eskainiz, di
tugun errepertorioak zainduz, hizkuntz
eredu aberatsak aurkeztuz, «aldaketei»
eta «zuzenketei» baino areago ugaritzeari
ekinez.

Egoera eta jokabide bakoitzak hizkun
tzaren «lantoki» gertatu beharko luke.
Euskara, zein neurritan egina eta zein
neurritan egiteke?
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