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Expolangues 1986: Nazioarteko Hizkuntzen,
Kulturen eta Komunikazioaren IV. Erakusketa

Sendotzen ari da urtetik urtera Expolangues erakusketa. Dagoeneko munduko erakusketa
rik inportanteena bihurtu dela esan daiteke hizkuntzen zabalkunde, ikaskuntza eta erabileraren
alorrean. Urtero bezala CIREEL (Centre d'lnforrnation et de Recherche pour l'Enseignement et
l'Emploi des Langues) erakundea izan da antolatzaile, bere lana ongi baino hobeto bete
duelarik.

Pariseko Grand Palais-eko 3.000 metro karratuetan 200 standetik gora eratu <liraaurten
(iaz 165) otsailaren l9tik 23ra. Bertan, hizkuntz i(ra)kaskuntza, itzulpena eta hizkuntzen
zabalkundeari buruzko mundu zabaleko erakunde, ministeritza, enbaxada, unibertsitate,
ikerketa-zentru, argitaletxe, liburudenda espezialdu, bidai agentzia, hizkuntzak ikasteko
ikastaro-antolatzaile eta abarrek eskaini duten materialak ikusi-aztertu-erosteko aukera ederra
izan dugu.

Aipatzekoa da, benetan, konputagailuek Expolanguesen duten presentzia nabarmena. Izan
ere, etxe komertzial ugari <lago batipat hizkuntzak ikasteko programak aurkezten. Aukera
handiak <laudegaur egun ingelesa, frantsesa, errusiera eta beste hizkuntzaren bat konputagai
luaren bidez etxean ikasteko.

Kultura eta hizkuntza nagusiaz gain (ingelesa, frantsesa, espainola, alemana), hango eta
hemengo beste nazio edo kultura askok hartu zuen parte erakusketan, hala nola, Alsazia,
arabeak, Armenia, Bretaina, Bulgaria, Katalunia, Txina, Korea, Suorni, Grezia, Israel,
Hungria, Portugal etab. Oso aberasgarri gertatzen da alde honetatik hainbat kultura diferenteta
ko produkzioa ezagutzea.

Hirugarren aldia da Euskal Herriko ordezkaritza bertara joaten <lena,bi urtez Euskaltzain
diaren eskutik eta aurten Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntz Politikarako Idazkaritzarenetik , hain
zuzen ere.

Hauexek izan <liraExpolanguesen eskuhartu duten euskal erakundeak: Hezkuntza Saileko
Euskara Zerbitzua, IVAP, Euskal ldazleen Elkartea, Elhuyar, ETB, Kultura Saila, HABE eta,
noski, Hizkuntz Politikarako ldazkaritza bera. Hala ere, ez <lirahauek izan Expolanguesen egon
diren euskaldun bakarrak. Izan ere, Pariseko Euskal Etxeakoek stand txiki bat antolatu zuten,
euskal liburu-aldizkari batzu eta Parisen bertan ematen diren euskarazko klaseak eta euskal
iniziatibak iragarriz. Txalogarria benetan Allende jaunak eta bere adiskideek Parisen egiten
duten lana.

Material ugari eraman da aurten ere Parisera. Liburuak, batetik: itzulpen, hiztegi,
gramatika, literatura, euskararen egoera adierazten zutenak. euskararen i(ra)kaskuntzarako
material didaktikoa, euskal bibliografia etab. Bestetik, bideo-zintak: dokumentalak, ETBrako
egin ziren «Hamaseigarrenean aidanez», «Ehun metro» eta «Zergatik Panpox» filmeak,
futbol-partiduak, Dallas (honek erakarri zuen, noski, jende gehien) etab. Eta azkenik, folleto.
pegatina, kalendario, bolígrafo. poltsa, eta horrelakoak: hauexek <liragisa honetako erakuskete
tan gehienik zabaltzen diren produktuak, eta horregatik eskaini behar zaie aldez aurretik
denbora eta Jan berezia.

Foiletoei dagokienez, esan behar da oso ondo homitua joan dela aurten euskal espedizioa.
Izan ere EGA, IRALE, Euskararen Legea, Elhuyar, Euskal ldazleen Elkartea, Hizkuntz
Politikarako Idazkaritza, Euskararen Aholku Batzordea zer diren eta zein eginbehar dituzten
labur-labur adierazten zuten foileto ugari egon bait zen euskal standean.
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Bestaldc, jende ugari gerturatu zen euskal standera, era askotako kontsultak egitera:
cuskara ikasteko rnetodoak , ikastaroak, gramatika-Iiburuak , euskararen egoerari buruzko
informazioa, Euskal Herriari buruzko informazio turistikoa eta beste zenbait kontsulta, askotan
oso bitxiak.

Zera esan behar bukatzeko: urteroko zita bilakatu dela Expolangues Euskal Herriarentzat.
Alde batetik, bestelako kulturak zein mailatan dauden jakiteko eta kultura horietako zenbat
ordezkari ezagutu ahal izateko; eta, bestetik, mundu guztiari adierazteko badela Euskal Herri
bat. bere bereizgarriak dituena: hizkuntza, kultura ...

Imano/ !rizar

Juan Cobarrubias jaunaren hitzaldiak

Euskal Gobernuko Hizkuntz ldazkaritzak ekarrita, gure artean ibilia da joan den urtarrilean
Juan Cobarrubias soziolinguista. Agi denez, bera izango da ldazkaritza horretako aholkari
--cdo aholkarietako bat- eta hemengo jendearekin harremanetan jarri nahi zuen, ezertan hasi
aurretik. Lehenengo bilerak , hiru egunez, Jaurlaritzan zenbait kargu politiko dituztenekin egin
zituen, bere ideiak eta pentsakera azaltzeko; eta gero, urtarrileko l2-14can, Euskal Gobernuan
eta Aldundietan euskararen inguruan !anean ari garenotako batzurekin. Badirudi euskararen
plangintzan arituko den lan-talderen bat osatu nahi duela eta bilera horietan taldekide izan
zitezkeen batzurekin harremanetan jarri zen.

Bilerak Argomaitzen egin genituen goizeko 9,30etatik arratsaldeko 5,30etara.

Lehen ere aski ezaguna genuen Cobarrubias jauna Bilbon jaioa da, aspaldidanik Estatu
Batuetako Unibertsitate batean irakasle den arren. Bizpahiru liburu idatziak ditu soziolinguisti
karen alorrean eta Getxoko Paduran hizkuntza minorizatuei buruz egindako jardunaldietan ere
izan zen.

Hiru egunez aritu zitzaigun bada Cobarrubias bere pentsakera eta, bere ustez, gaurko
Soziolinguistikak aurkitu eta aldarrikatzen dituen zenbait jarrera eta jokabide azaltzen. Eta, oso
sakon eta zabal ez bazen ere, zenbaitxo aplikazio arin egin zuen, euskararen kasuan baliagarri
datekeena.

• Hizkuntza minorizatuen status eta planifikazioa

Hizkuntza minorizatuen status eta planifikazioa izan zen, beraz, gaia. Hizkuntza planifi
katzeak, hau da, egoera minoritario eta minorizatutik beste egoera orekatu batera eramateak,
zenbait urrats eskatzen ditu ezinbestean. Hauexek izango lirateke, Haugen-ek dioenez:

1. Basilektoaren aukera. Zabaldu eta indartu nahi dugun hizkuntzaren funtsa izango den
norma aukeratzea, alegia. Bi eratan egin daiteke: dialekto edo aldaera bat aukeratu eta hura
erabili dagoen dagoenean edo dialekto horri beste dialektoetako zenbait osakin eta elementu
txertatu. Baterako eta besterako adibide eta ereduak eman dira mundu zabalean hizkuntzen
plangintzan. Dena den, aukera hau askotan edo gehienetan hizkuntzaz kanpoko arrazoi
politiko-sozialen eraginpean egin ohi da. lndarberritu nahi den hizkuntz aukera honi deitzen
diogu basilektoa.

2. Kodifikazioa. Basilekto horren kodea bildu eta moldatzea da hurrengo pausua.
Gramatika eta hiztegia izaten dira kode horren oinarri eta emaitza. Halaber, maiz askotan,
irakaskuntzarako eredu eta eskuliburuak ere sasoi honetan aukeratuko edo prestatuko dira.
Norma hau izango da aurrerantzean ongi edo gaizki hitzegitea markatuko duen araua.

3. Onarmena eta hedapena. Basilekto horrek onartua izan behar du eta eguneroko
eginkizunetan erabilia (rnass-rnedia, eskola, ofizialtasuna etab.).

4. Elaborazioa eta gaurkotzea . Guzti horrek beste etengabeko lan bat ere eskatzen du.
Basilektoa gaurkotu eta osatu egin beharko da, gaurko komunikazioak sortzen dituen beharrei
erantzuteko eta, aldi berean, komunikazioa sortzeko tresna izan dadin. Hizkuntza hori bait da
azken fincan: tresna.
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• Onarmena eta Otizialtasuna

Orainarte eman zaion tratamenduarekin batera beste hizkuntzaz kanpoko indar, jarrera eta
ekintza batzuren laguntza eskatzen du hizkuntza berriro indartzeak edo hedatzeak:

1. Onarmena. Gizarteak eta gizabanakakoak onartzen ez baldin badu, alferrikakoa da
hizkuntzaren barruko normalizazioa. Komunitateak muzin egiten badio, ez du inolako
arrakastarik izango. Badira historian zehar kasuak.

2. Agintarien jarrera. Hizkuntzaren normalizazioa ez da inoiz gatazkarik gabe egin. Ezer
baldin bada gizartean eztabaida eta ezinegona sortzen duenik, hizkuntzarekin zerikusia duen
guztia da, ezbairik gabe. Agintariek, ordea, era eta maila askotako jarrerak izaten dituzte arlo
honetan, segun eta nolako interesak eta ideolojiak eragiten dieten. Bost maila bereizten ditu
zientziak:

a) Hizkuntza galtzen saiatu.
b) Hizkuntza bati lagundu eta hura indartu, besteari zer gertatzen zaion aintzakotzat hartu

gabe.
e) Hizkuntza normalizatu berriari bizitzen utzi, besterik gabe, lehengo guztiekin batean.
d) Hizkuntza horri Iagundu, funtzio batzutara zabal dadin.
e) Ofizialtasuna edo koofizialtasuna eman (aitormena, dirua, teknikari eta zientzilariak,

lege-arauak etab. ). Koofizialtasunak. dena den, ez du beti-beti eta besterik gabe bi
hizkuntzek status bera izango dutenik ziurtatzen.

Hizkuntzaren barneko normalizazio mailan (corpusaren normalizazioa) eta onarmenaren
eta ofizialtasunaren mailan (statusareri normalizazioa) datza, beraz, hizkuntzaren bizitza eta
indarra. lndar hau hizkuntza horrek betetzen edo hartzen dituen funtzioen nolako eta
zenbatekoan nabarmenduko da. Honi etoglosia deritzo.

• Diglosia

Hizkuntza baten ondoan, ordea, normalean beste bat edo gehiago egoten dira eta hizkuntza
normalizatu horren dialektoek eta aldaerek ere bizirik dirauteke gero ere. Hauxe da diglosiari
bide ematen dion egoera. Hizkuntza edo dialekto edo basilektoen funtzio edo hizkuntz alorrak
ondo bereiziak ez egoteak eta nahasian erabiltzeak, ondo banatu gabe, sortzen duen egoerari
esaten diogu diglosia. Munduko herrialderik gehienetan izaten da era batera edo bestera
diglosiaren problema, baina horrek berez ez du gatazka esan nahi, askotan burrukabide
gertatzen den arren.

Diglosia bi eratakoa izan daiteke. Lehenengo aldiz hitz hau erabili zuenak (Ferguson-ek)
hizkuntza bateko dialektoen arteko erabilera nahasia adierazi nahi zuen. Adibidez, gizartean
maila bakoitzeko lagunek erabiltzen duten hizkera. Ez da, beraz, elebitasunaren kasua. Gero,
ordea, Fishman-ek eta beste batzuk bi hizkuntza elkarrekin eta lurralde batean bizi direneko
kasuetarako erabili zuten hitz hori eta era horretan dabil gehienean gure artean.

• Elebitasuna eta diglosia

Bi hizkuntza elkarren ondoan bizi daitezke, funtzioak, alorrak eta bakoitzaren eginkizunak
banatzeke. Hizkuntza bat nagusitu egingo zaio normalean besteari edo besteei. Ofizialtasuna,
aitortua edo aitortu gabekoa, eta etoglosiarik handiena duena gero eta indartsuago izango da.
Ahulak egingo du burrukan, baina azkenean indartsuak irabaziko du eta bestea jango. Leku
askotan eta era askotan egunero gertatzen den zerbait da hau.

Baina, funtzioak eta alorrak ondo bereiztuak eta mugatuak baldin badaude, hizkuntza
horiek iraungo dute elkarrekin, nahiz eta denean berdin-berdinak izango ez diren. Jakina da,
egoera hori orekatua eta iraunkorra izango baldin bada, instituzionalizazioa behar-beharrezkoa
dela, hots, borondatea, legezko oinarria, aitormena eta ahulari era guztietako laguntza ematea.
Ez da inolaz ere posible instituzionalizaziorik gabeko elebitasun eta diglosia orekaturik.

Alabaina, horrek ez du esan nahi gatazkarik izango ez denik. Beti nahiko bait dute
hizkuntzek sakondu eta funtzio gehiagotara eta alor zabalagoetara hedatu. Plangintzaren
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barnean, beraz, tentuz eta kontu handiz ikusi beharko da zeintzu diren hizkuntza bati eta
besteari ---edo bici amankomunean- cskainiko zaizkion alorrak eta, dudarik gabe , ez dira
crabat finko eta zurrunak izango, baizik eta malgu eta aldakorrak. Bestalde , batzutan
czinbestekoa izango da oker egin dena zuzentzea.

o Euskal Herriko egoera

Ezin zezakeen gai honetan argitasun handirik eman Cobarrubias jaunak , bera ez bait da
hemen bizi eta oraindik ez bait du, eta aitortu ere egin zuen, ikuspegi osorik. Dena den, bere
iritzi batzu eta zenbait iradokizun eman zituen.

Euskal Herria komunitate elebiduna da. Oraingo egoera soziolinguistikoak eta legeriak
ematen duen markoan utopia hutsa litzateke besterik pentsatzea. Agian geroan, beste egoeraren
batean, besterik gerta daiteke, baina eskuartean dugun hizkuntz egoeratik hasita egin behar da
plana.

Bi hizkuntzak edo hiruk , beraz, bizi beharko dute elkarrekin hemen eta egoera horretan
cuskarak bizirik iraun dezan eta indartu eta zabaltzeko zer egin asmatzea da gure arazoa.

Euskararen geroak , elebitasuna onartuz edo aitortuz ere, bi hizkuntzak maila berekoak
izatea eskatzen du. Hori oraingoz ez da gertatzen, oso etoglosia desberdinen jabe direlako.
Ondorioz, plangintzan bi funtzio mota bereizi beharko lirateke: euskarari irauteko hainbat indar
emango diotenak eta, hori bakarrik gutxi denez gero, hazi eta zabaltzera cramango dutenak.

Euskara indartzeko eta elebitasun orekatu batera iristeko lehen pausuak eginak <laude.
Nolabaiteko ofizialtasuna eman zaio euskarari. Saina oraindik ez <laude garatuak ofizialtasun
horrek emango dituen eskubideak. Alde horretatik euskararen etoglosia oso ahula da.
Laguntzak eta medioak, lehen ere esan denez, beharrezkoak dira dirua, jendea, teknikoak ,
tresnak etab. Hauxe da ofizialtasunaren borondatea eta nahia benetan adierazten duen neurria ,
epai eta auzietan euskara onartua edo arbuiatua eta baliogabetzat joa izatearekin batera.

Euskararen barne norrnalizazioa ere egiten ari da. Hala ere, aztertu egin behar da, aukeratu
den basilektoa egokiena den ikusteko. Eta funtzio gehiago, ahalik eta gehien, beregana ditzan,
moldatzeak ere lan luze , aspergarri eta eskerga, baina beharrczkoa eskatzen du.

• Elebitasuna eta hezkuntza

Puntu hau ikutu bakarrik egin zen Argomaitzen. Ezbairik gabe , haragi bizitan dago txira
hau gure Herrian. Ez da erraza hezkuntza elebidun orekatua lortzen. Ez da inoiz izan, saioak
oso zaharrak diren arren, Mesopotamian orain dela 2.000 edo 3.000 urte baziren eskola
elebidunak.

Dena den, eta orain arte egin diren aproba zientifikoek adierazten dutenez , badirudi
hezkuntza elebiduna naharoagoa dela eta emaitza hobeak ematen dituela umeengan elebakardu
nak baino. Jakina da horretarako teknika eta irakasle ondo prestatuak ezinbestekoak direla.

Luze joango litzateke Cobarrubiasek Estatu Batuetako eta Kanadako zenbait eskolatan
egin direla eta azaldu zituen aproba guztien berri ernatea. baina, eta berak esan zuen, ez dira
Hezkuntza Sailak hemen ezarri dituen bideetatik ibili.

• Bukaera

Hiru egunotan Cobarrubias jaunak eta han izan ginenok esandakoak entzun ondoren, zera
ondoriotuko genuke: gurea bezala minoritario eta minorizatuak <lauden hizkuntzen egocra
hobetzea ez dela, ezta hurrik eman ere, boluntarismo hutsaren emaitza izango. Badirela, antza,
diglosia elebidun gatazka handiegirik gabeko eta aski finkoa ezartzeko moduak. Modu hauek ,
neurri handi batean, agintearen esku daudela. Lana luzca eta oso tentuz egin beharrekoa dela,
hizkuntzaren corpusa eta statusa poliki-poliki baina etengabe osatu eta indartuz. Eta politikoek
hainbat esku edo gehiago dutela eginkizun horretan zientzilari eta teknikoek.

Boni Urkizu eta Lourdes Elosegi
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«Euskaraz bizi» ikasbidea

Euskara irakasteko «Euskaraz bizi» izeneko bideo sorta grabatzen ari da Euskal Herriko
iparraldean. Irakaslearentzako gidaliburua izango den «Livret du professeur» izenburuko
liburuxkan irakur dezakegunez, «Follow Me» ikasbidea hartu da eredutzat.

Euskaraz bizi, Conseil Général de Pyrénées Atlantiques eta Ministere de la Culture
direlakoen babespean garatzen da, Andrée Luberriaga, Kontseilari orokorra eta Erramun
Baxok, psikohizkuntzalaritza irakaslea, koordinadore direlarik.

«Euskaraz bizi» egitasmoak Euskara batuari jarraitzen dio deklinabide, aditz jokaera, eta
ortografiari dagokienean; hiztegia, esamoldeak eta fonetika, ordea, Nafarroa eta Lapurdiko
moldeetatik hartu dira, aipatu «Livret du professeur»ek dioenez behintzat Euskara bildua
(rassembléejerabilíz.

Egitasmo osoak ehun ikasgai/bideosaio aurreikusten ditu, hiru mailatan banatutak:
superbizitzekoa, bitartekoa eta atalasa.

Hasiera batean, bideoaz gain audiozintak, irratia, liburua, telebista .. ., hots, ikasbide
multimedia oso bati dagozkion osakinez gorpuztu nahi zen egitasmoa. Nolanahi ere, diru
-kontuak edo muga izaki, helburuak apalagoak izango dira, jadanik grabaturik dauden
bideosaioetan ikusi ahal izan dugunez, bideosaio bakoitzaren iraupena hamar minututara
murriztuz, hasieran hogei planteatzen bazen ere.

Programasioaren eraketarako hamar gune bereiztu dira: nor, nahia, egin, /ekua, gogoa,
ingurua, gertaera, noiz eta sendia. Gune hauek hamar ikasgaioro errepikatuko dira, emanaldi
bakoitzeko bat landuz. Aipatu gunea emanaldiaren ardatza izanik, honako lau atalen bilbeak
osatuko du emanaldia: Gertakaria, Gramatika, Funtzioak eta Kultura. Adibide gisa, hona
hemen bigarren emanaldiari dagokion egitura: Gertakaria: zer nahi duzu (askaria, bazkaria
kantinan, bulegoan); Gramatika: nork?, zer?, nahi du,maite du, galdezka, ote; Funtzioak: gose
eta egarri, janaria eskatzen, te/efono zenbakia; Kultura: «Xirristi», «Jan eta jan». ·

Josu Perales

AlfaHABEtatzen: Bízkaierazko koadernotxoa

Dakizuenez, 85/86 ikasturte honen hasieran, Bizkaian alfabetatzea bultzatzeko asmotan,
herri txiki eta auzo euskaldunetara zuzendutako kanpaina bati ekin genion. Euskaltegietara ez
zetorkigun jendearengana gu geu hurreratzea zen asmoa. Kanpaina aurrera eramaterakoan bi
eskualde baino ez genituen hartu, zeren lehenengo biderrez izateko nahiko bait generitzon.
Gernika eta Mungialdean egin genuen ba kanpaina hori eta, ondorioz, berrehunen bat pertsona
alfabetatzera bideratzea lortu.

Hori zela eta, egoki ikusi genuen HABE aldizkariaren inguruan, alfabetatzeari zuzenduta
ko zenbait orrialde ateratzea. Orrialdeotan, eta Bizkaiko alfabetatze programari lotzeko,
bizkaiera erabiliko zen baina ortografia batuaz, eta materiala bera ere programari zuzenki lotzen
zitzaiolarik, hitz batean, klaserako material osagarria bailitzan.

Maiztasun eta zabaleraren aldetik, nahikotzat jotzen genuen bi edo hiru hilabetatik behin
zortziren bat orrialde ateratzea.

Eta kalean da «AlfaHABEtatzen» koadernotxoaren lehen alea. Goazen bere zenbait
zehaztasun ematera: zortzi orrialdetako koadernotxoa da, eta heurotan eduki oso bariatua,
ipuinak, elkarrizketa, herri hizkeraren eredu bat (Lekeitiokoa), komikia eta joko batzu daude.
Aurrerago esan bezala, bizkaieraz eta euskara batuaren eredu ortografikoak zainduz egina izan
da, eta tirada mila aletakoa.

Josu Goikoetxea
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Baietz..1: Ertaínetarako Euskara Irakasbídea

HEZI-ICE-ko Euskara Mintegian !anean hasi ginenean, Irakaskuntza Ertainetako irakasle
askorengan somatzen zen Euskara testuliburu baten beharrari erantzun nahi genion. Testulibu
ruak baziren, eta erabiliak gainera: «Jo ta ke», «Jalgi Hadi», «Hitz egin», «Euskara Mailaka»
(BBB-n eta LH-n guztiz desaprobetxatua izan den liburua, ene ustez) ... Baina liburu hauek zein
ikaslego edo egoera motarentzako eginik zeuden eztabaidatzen hasi gabe, bazen liburu hauek
sortuz geroztiko egoera aldatzen zuen gertakizun bat: Eusko Jaurlaritzak BBB-rako Euskara
Programaketa ofiziala erabakitzen du (oraintsu LHrako zabaldu dena) eta hortik aurrera
programaketa horri egokitu behar.

Programaketa horrek argi markatzen ditu maila bakoitzari dagozkion «hizkuntz ekintzak»
eta «edukinak»; eta gu, beraz, orientabide horiei dagozkien egoerak, funtzioak eta abar eratzen
eta mailakatzen saiatu gara 13-15 urteko ikaslearen interesguneen inguruan.

BAIETZ material sarta, oinarrizko eztabaida metodologiko baten ondorio baino, gehiago
da ikastegietan egindako esperientzi eta irakaste lan baten ondorio. BAIETZ 1-ek zerbaitetara
ko balioko bazigun, gaur eguneko lrakaskuntza Ertainetako Euskara Irakasleak dituen kondizio
konkretuei («Helduen» euskalduntzean daudenen aldean zeharo desberdinak) erantzun behar
zien. Zeren orduen banaketak (4 ordu astean) eta ikasturte bakoitzean zehar gertatzen diren
etenak berez muga garbi bat suposatzen badute, badira oraindik beste hainbeste berezitasun
kontutan izatekoak eta edozein materialen baliogarritasuna baldintzatzen dutenak. Hara,
besteak beste:

- Material didaktikoa prestatzerakoan argi ikusi genuen, Ertainetako edozein Irakaslek
eduki zitzakeen baliabide minimoak eduki behar genituela kontutan, eta ez desiragarriak baina
gaurkoz Ertainetan erabilpen marjinala edota osagarria duten bestelako baliabideak. Horregatik
BAIETZ l-ek Ikaslearen Liburua, Ikaslearen Ariketa Liburua, kasete-zinta bat eta lrakaslearen
liburua eskaintzen ditu soil soilik.

- Ikaslegoa, oso heterogeneoa izateak alde batetik eta ikastalde baten harnean (30-40
ikasle) egoera zeharo desberdinak egoteak bestetik, erritmo desberdinak permititzen dituen
material bat eskatzen zuen. Horrela:

o BAIETZ-ek ez du irakasbide estu eta mugatu bat eskaini nahi, aukera sarta bat baizik,
zeinentzat material propio bat eskaintzen baita eta beste material batzu proposatzen.

o BAIETZ-eko ikaslearen liburuek oinarrizko ariketa eta unitateez gainera, beste hainbat
elementu osagarri eskaintzen dizkio irakasleari, ikastalde bakoitzari egoki diezaizkion:
errepasurako, aurreratuentzat, atzeratuentzat. ..

o Ikastalde berean erritmo desberdinak egoteak edozein ariketak eta edozein ekintzak
10-15 minutu baino gehiago ez ematea eskatzen du.

- Ikasleagoa ez doa, nolabait esanda, «bere borondatez» ikastera; beraren motibazioak
eta interesak ez dira ikaslego helduarenak. Eta, hein handi batean behintzat; ikaslego horrek
testuliburu bat eskatzen du esangura tradizionalean, hau da, leku bat non esaten den zer «ikasi»
behar den «aprobatzeko».

- Gure gustoz balitz, gehiago joko genukeen metodología komunikatibo batetara eta
ahozko hizkuntza lantzera. Baina honek ere gure kondizioetan muga gorriak baditu: binakako,
taldekako ariketa ugari egiten eta ahozko trebetasunak Jantzen saiatzen denak badaki gure
ikastaldeetan horrek sortzen dizkigun oztopoak eta emaitzen kontrolik eza. Horregatik, irakasle
bakoitzak baheztatuko ditu BAIETZ-ek eskaintzen dizkion aukera guztiak eta beraren posibili
tateen arabera erabiliko.

Puntu hauek eta idazki honetan desarroilatu ezin ditugun beste hainbeste kontutan izanik
argitaratu ziren l984ean BAIETZ l-en ale esperimentalak. Bizkaiko- zortzi Institututan
esperimentatuz gero eta adaketa eta birplanteamendu mordoa eginez gero, Unibertsitateak
argitaratu ditu l985ean liburu eta material· hauek, Entainetako Euskararen lrakaspenerako
aurrerapausu bat zitekeelakoan.

Edu lriondo eta Edurne Etxebarria
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