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«1:1aihorlxe»:
nahiz euskaltegian,
nahiz telebistaz,
euskara ikasten hasteko

l!Isato erraza

Rafa Egiguren

Badirudi telebistari ere euskararen
irakaskuntzan barrena abiatzeko garaia
iritsi zaiola. Aspaldi honetan airean ze
bilen asmoa dagoeneko mahai gainean
daukagu eta aukerak zehazten eta defi
nitzen hasi garen ordu honetan, telebis
tari ahalik eta probetxurik haundiena
ateratzea beharko luke xede izan. Ho
rrek gaurregun (euskaltegiei euskaldun
tze prozesuan berez dagokien lehenta
suna kendu gabe) multimediara gara
matza edota multimediari buruzko ezta
baidari aurre egitera behintzat. Ez mul
timediari euskalduntzearen prozesuan
erabateko ahalmenik ikusten diogula
ko; ez da horrenbesterako. Bide horre-.
tatik joko ez bagenu, ordea, kornunika
bideek euskararen irakaskuntzari es
kaintzen dizkioten abantailak ez geni
tuzke behar bezala aprobetxatuko eta
eginahal guztiak beharrezko zaizkigun
garai honetan hori ez litzateke zilegi.

Bide horretan sartzeko hainbat pau
so eman beharra dago aldez aurretik
eta, aipatu besterik egingo ez baditugu
ere, honako lau hauek ezinbestekoak
iruditzen zaizkigu:
a) Euskal Herriak (eta Euskal Herriko

erdaldunek bereziki) euskararekiko
dauzkan esperantza, jarrera eta
beharren azterketa.

b) Gisa honetako eginkizun bati begira
Euskal Herriko komunikabideek es-

kaintzen dituzten aukera, jarrera eta
bereizkizunen azterketa.

e) Inguru hauetan diharduten multime
dia nagusien azterketa.

d) Eta aurrekoarekin hatera, euskararen
Atalase-mailaren erabateko zehaz
tapena.
Pauso hauek eman artean, ordea (eta

eman behar direlakoan gaude), besterik
ere egin liteke, eta aurreratu behar ho
rren emaitza litzateke gure hau. Horre
la, bada, eta aukera bakarra ez bada
ere, dagoeneko labean dagoen hasiera
rako ikastaro erraz hau azaltzen ahale
ginduko gara. Ez dugu erabatekoa
kontsideratzen eta bere bapatekotasun
horretatik atereaz gero, eman nahi
zaion zentzua galdu egingo luke.

Horrela, bada, ez dugu multimedia
posible baten sarrera edo atari moduan
baizik planteatzen.

l. ALDEZ AURREKO HESI
BATZU

Aukera oso zabala izanagatik, hau
tatzea ez da errazagoa izan. Ugari baino
ugariagoak dira urratu beharreko bi
deak eta zein bataren nahiz besteen al
deko edo aurkako arrazoiak ez dira,
gehienetan behintzat, erabatekoak iza
ten. Hala ere, lan honek bazituen hasie-
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ratik derrigorrezko mugak eta, hesi ho
rrek ate batzu ixten bazituen ere, irten
bideak ere zehazten zituen era berean.

Hasteko esan dezagun ez genuela te
lebista bitarteko bakartzat jotzen. Tele
bistaren bitartez emateaz gain, edo ba
tera, euskaltegietan egiten den ikasla
naren lagungarri ere behar bait zuen.
Beraz, bi eratako erabilkerak uztartu
behar zituen. Alde batetik, eta euskal
tegiari begira, programazioaren araue
tara hurbildu eta egokitzea eskatzen
zuen eta, bestaldetik, telebistari zego
kion bideak bestelako baldintza batzu
ere ekartzen zituen.

Izan ere, ez gure asmotan ezta gure
ahahnenean ere, ez zegoen multimedia
ren bidetik ekiteko modurik eta bide ba
koitzak bere aldetik jo beharra zeukan
besteekin gurutzatu gabe; beraz, nekez
suerta zitezkeen elkarrekiko lagungarri
eta are gutxiago osagarri. Era honetan
teleikusleak, gehienez ere, egunkaria
ren asteroko ariketak edo berauek jaso
ko lituzkeen liburuska baten laguntza
izan zezakeen soilik, eta baliabide
hauen mugetan jaso beharrean legozke
ikastaro honek eskainiko lizkiokeen
ikasgai eta ikasbideak.

Horrek zuzenean eragiten zion ikas
taroaren erritmoari eta nekez pentsa zi
tekeen urtebetean urrats bat baino
gehiago eman zitekeenik. Honetaz gai
nera, zera hartu behar zen kontutan: te
lebistaz ez dagoela ordu erditik gorako
saiorik ematerik eta neurri hau berau
gehiegitxo bezala ere izan zitekeela.

Guztiarekin batera, lehenago aipatu
dugun zerbaitek ere bere baldintzak in
posatzen zituen, hau da, gisa honetako
lehendabiziko esperientzia zen, bai gu
retzat eta baita Euskal Herrian ere. In
guruko hizkuntzetan ere honelako saio
gutxi ezagutzen da eta, gainera, gutxi
bailitzan, euskararen Atalase-maila
oraindik zehaztu gabe daukagu. Horre
la, bada, eta telebistak euskara ez daki
tenengana ere iristeko aukera ematen
duenez gero, hasierako urrats bat ema
teari eritzi diogu aukerarik egoki eta
zuhurrena, telebista, euskaltegiak eta
geure indarrak kontsideratu eta gero.
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2~ IKASLEGOAR.ENEREMU
ZABALERA

Esan bezala, telebistarako izatea ez
ezik, euskaltegia ere kontutan hartu
dugu ikastaro hau asmatu eta bideratze
ko orduan. Euskaltegiekin batera, ala
baina, gaurregungo programazioaren
neurritan diharduten taldeak ere eus
kaltegietakoak bezainbat balia daitezke
saio hauetaz: nahiz Lankide Eskoletan
nola Institutuetan, nahiz Ikastetxeetan
eta berdin gainontzeko eskoletan, hel
duen euskarazko ikaskuntzan ari diren
talde guztiei izan dakieke hasierako
ahaleginetan lagungarri, eta, nola ez,
beste edozein materialekin gertatzen
den bezala, irakasle baten gidaritzapean
lor dezake bere errentagarritasunik za
balena.

Telebistara begira, berriz, asmo eta
helburuek derrigorrez izan behar dute
apalagoak. Multimedia sistemaren be
raren ondorio zehatzik ezagutzen ez du
gun honetan eta bakarka jarraitzeko
zailtasunak haundiak izanik, badakigu
jakin prentsaren laguntza soilez ernan
dako telesaio batek ezin duela emaitza
harrigarririk iritsi. Nolanahi ere, ekar
ditzakeenak ezin dira gutxietsi eta beste
batzuren artean, ondoko multzo hone
tan ikusten ditugu batez ere:
- Ikastaroa jarraitzeko asmo eta boron
datea daukatenak. Egunkarian azal
duko diren ariketen bitartez eta la
guntzaz zerbait ikasteko aukera izan
go dutenak. Multzo honi begira, kan
paina on baten eragina haundia izan li
teke.

- Beste leku batean ikasten ari direnak.
Saio hauek direla medio, birpasa egi
teko modu ezin hobea jaso ahal izango
dutenak.

- Emanaldi hauek jarraitzeko asmorik
gabe telebistara begira daudenak, ze,
noizean behin bederen, euskararekin
harremanetan abiatzeko aukera izan
go bait dute.

- Eta, azkenik, beste hainbatentzat.
Euskaltegietarako bidea erakutsiz,
euskara erraz ikasteko modua begi
bistan ikusi ahal izango bait dute, eta
hori, batzuri behintzat, euskara ikas-
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ten hasteko erabateko bultzada suerta
bait dakieke.
Orain artekoaz gainera badago bes

terik, alabaina. Izan ere, emanaldiak bi
deozintatan jaso eta salgai jarriko bait
dira egunkarien bitartez emango diren
ariketa eta azalpen-bildumaz osatutako
liburuarekin batera, era honetan, bere
etxean bakarka ikasi nahi duenari ere
zerbait egiteko aukera ematen zaiola
rik.

3. IKASTAROARENMAMIA:
OSAGAIAK ETA EGITURA

Bi bideren gurutzeak ematen dio
ikastaro honi nolabaiteko gunea eta ho
nen inguruan egituratzen dira osagai
guztiak. Lehenengo bideari programa
zioak ematen dio bere neurria eta bal
dintza honek ezartzen dizkio hasierako
mugak. Ikastaroak programazioaren
lehen urratsaren eduki guztia jasotzen
du; besterik ez. Eduki horien hesi ba
rman konformatzen da eta ez da, beraz,
eremu horretatik kanpo ari izaten. Ho
rretaz gainera, programazioak daraman
progresio bera errespetatu eta estuki ja
rraitzen du.

Bigarren bidea ikaslearengana hur
biltzeko ahaleginetatik dator. Esan nahi
da, ikaslea zein izan daitekeen eta zein
testuingurutan suerta dakiokeen ikas
dezakeen gutxi horretaz baliatzeko au
kera kontutan hartzen dela. Argibide
gisa, aipa dezagun guretzat ez duela
zentzurik, esate baterako, emanaldiren
batean mintzagaia hotel batean edota
antzeko lekuren batean kokatzeak. Ga
solindegi batean edota liburudenda ba
tean jarriko dugu, baina sekula ez hote
lean, ze egoera hori nekez suertatuko
bait zaio guk aurriskuten dugun ikasle
horri, eta suertatuz gero, nekez baliatu
ko bait litzateke ikasten ari den euskara
apur horretaz.
Horrela, bada, eta Atalase-maila ba

tek izan beharko lituzkeen atal guztiak
(erderazkoak eredutzat hartuta) sakon
kontsideratu eta gero, ikastaro honek
eskatzen zituen aukerak egiten ahale
gindu gara. Esan bezala, eta inguruari
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dagokionez, gasolindegia, konparazio
hatera, gune egokia iruditu zaigu saioa
ren neurritarako; baina hotelarena, be
rriz, inolaz ere ez. Gaiari dagokionez,
bestalde, eroslekuak eta bertako auke
rak aproposak kontsideratu ditugu; bai
na eritzi sozio-politikoak, beste punta
bateko adibidea jartzearren, inolaz ere
ez. Hizkuntz ekintzei dagokienari bu
ruz, berriz, elkarrizketak, pentsa Iite
keen bezala, etengabe erabiltzen dira;
baina jendeaurreko hitzaldiak, normala
den bezala, sekulan ez; etab. Hortik au
rrera, nahiz hizkuntz funtzioetan, nahiz
portaerazko zehaztasunetan eta, zer esa
nik ez, nozio espezifikoetan eta hizkuntz
formetan, lehen esan dugun bezala, pro
gramazioak biltzen dituen edukien neu
rripean jokatu dugu, ahalik eta estuen,
eta ezinbestean, derrigorrez inposatu
zaizkigun hainbat aukeratu beharretan,
introspekzioz, intuizioz eta geure espe
rientziaren arabera moldatu behar izan
ditugu.

Lan honen ondorioz, hainbat krite
rioz aparte, beste hainbat zerrenda eta
langai pilatu zaizkigu eskuartean, eta
guzti horien artetik ondoko Jau hauek
dira nagusienak:
- Lehenengo zerrendan mintzagaiak ja
sotzen ditu. Ingurua, gaia eta nolabai
teko hizkuntz ekintzen artekoak bil
tzen dituzten unitate suerte batzu,

- Bigarrena esamolde izena hartu duten
beste kera batzuren zerrenda da, hau
da, hizkuntz funtzio arrunt eta usue
nak adierazteko esakerak biltzen di
tuen zerrenda bat.

- Hirugarrenik, lehen urratserako edu
kiak biltzen dituen zerrenda: progra
mazioan bertan ematen zaiguna.

- Eta, azkenik, oinarrizko hiztegi bat;
orainarte esandakoa kontutan hartu
rik, programazioak dakarren 5.000
hitz inguruko hiztegia sakon estudiatu
ondoren ateratako 500-600 hitzetako
hiztegi arrunt bat.

Zerrenda guzti hauek «í'Bai hori
xe"ren programazioa» izeneko artiku
luan jasota daude eta ezinbesteko balia
bide izan zaigu gidoiak egiteko orduan.
Txosten hau erabili dugu, beraz, gida
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gisa eta, bide batez, gidoigintzak inpo
satu dizkigun baldintzen ondorio ere
bada, neurri batean bederen.

lkasbideak daraman mamiaren azal
penarekin bukatzeko, esan dezagun hel
buruak, nolabaitean behintzat, aurri
kusteko ez dugula aparteko problema
rik izan. Horrela, bada, eta trebetasunei
gagozkielarik, irakurmena eta idazme
na saioaren asmoetatik landa gelditu
dira ia erabat. lkastaro hau ulermena
ren bidetik urrats apal bat emateko as
motan eginda dago. Mintzamenaren bi
detik, berriz, maila apala baina apala
goa erakusteko gauza gertatzen bada,
bere helburua goitik beteko lukeela
esan genezake.

4. IKASTAROAREN AZALA:
BOST ZATITAN

Bi eratara emateko moduan osatu
nahi izan dugu «Bai horixe» honen ema
naldi bakoitza. Bere osotasunean bate
tik, eta bestetik zatika. Alde batetik,
ordu jakin batzutan osorik emateko as
motan eta, bestaldetik, zatika, atalez
atal, koraina baten irudiko sistema ba
ten barruan. Eguneroko teleordutegian
tartekatua eta, agian ordu zehatzik
gabe, ikuslegoa zuzenki horretara joan
gabe ere, ikusle suertatzeko moduan
izan dadin.

Horrela, bada, bost zatik osatzen
dute saio bakoitza, bost atal laburrek,
elkarrekin lotuta daudenak eta elkarren
arteko zerbitzuan asmatuak izan dire
nak. Zati bakoitza, berez, langai osoa
eta nahikoa izango bada ere, beste guz
tien laguntzak emango lioke bere auke
rarik beteena. Izan ere, beste guztiek
elikatu eta osatzen bait dute.

Bost zati hauek elkarrekin lotzeko
eta emanaldiari hasiera eta bukaera
emateko, bi aurkezleren lanaz baliatzen
gara. Bi gizonezko, geroago ere edukiak
lantzeko atalean agertuko zaizkigunak.
Hortaz, hasierako eta bukaerako giroa
berdina izaten da beti eta, hasteko eta
bukatzeko agurrak emateaz gain, beste
betekizunik ere badute eta, ezer baino
lehen, ondoren datorren mintzagaiaren
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berri ematea izango litzateke, giro alai
eta elkarrenganako zirikaitzaile gerta
tuko den batean. Baina aurkezle hauen
zereginekin jarraitu aurretik, zatiak be
rak azaltzea argigarria gerta dakiguke.

4.1. Mintzagaia
Lehenengoak mintzagaiaren aurkez

pena du helburutzat, atzerago azaldu
dugun mintzagaia izeneko unitate ho
rren aurkezpena, hain zuzen. Aurkez
pen hori sketch baten bitartez ematen
dugu; ahalik eta arruntena eta gure ikas
lego posible horren komunikazio pre
mietara ahalik eta zuzenen iristeko as
motan, ahal dugun modurik atsegine
nean. Nolanahi ere, eta fikzioak eta gisa
honetako baliabide entretenigarriak baz
tertzea derrigorrezkoa gertatzen zaigu
nez gero, mintzagai bakoitzean pertso
naia ospetsu bat tartekatu dugu, mo
mentu batean baizik ez bada ere, atal
honi bere interesa zerbaitetan bederen
gehitzearren. Nahiz kantariak, aktoreak
edota futbolariak, nolabaiteko eredu
eta beti ere ikuslegoaren sorpresa eta
pozgarri gerta daitezen.

Mamiaren egitura eta osagaiak azal
du ditugunean adierazi dugun bezala,
komunikaziorako gai edo sketch haue
tan, aurrekoetan agertu diren edukiekin
batera, ikastunitateari dagozkionak era
biltzen dira batez ere. Gauza bera esan
liteke hiztegiari eta esamoldeei buruz;
emanaldiari dagozkionak dira, lehenta
sunez tartekatzen direnak; baina, ordu
rartekoaren birpasak eskatzen duen be
zala, emandako guztiaz baliatzen gara.
Entsegu honetan barrena, esaldi eta
eduki aproposenak azpimarratzeko, az
pidazketa erabiltzen da tarteka. Esaldi
eta eduki hauek, alabaina, geroago bes
te atalen batean, batez ere edukiak lan
tzeko atal berezian, jorratuko badira
ere.

4.2. Hiztegia
Bigarrenik, hiztegia ematen dugu.

Beste lau ataletan eta batez ere Mintza
gaian eta azkeneko Istorioan ateratzen
diren hitz berri guztiak edo gehienak ja
sotzen ditugu, ze bi atal hauetan atera-
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tzen direnetatik aparte ez bait da ia hitz
berririk ematen. Hamabost baino gu
txiago ez dira sekula izaten hala ere, bai
na hogei baino gehiago ere ez.

Hitz bakoitza hiru bider ematen da,
hau da, hitz bakoitzeko hiru adibide;
hortaz, hitz bakoitza hiru testuinguru
desberdinetan azaltzen dugu eta, horre
la, hurbilpen baten bidez egiten da hi
tzaren definizioa: lehenengo adibidean
gutxi gorabeherakoa gertatzen dena, bi
garrenean zehaztu egiten da eta hiruga
rrenean, berriz, kasu gehienetan behin
tzat, erabaki. Hala ere, hitza ulertzen
zaila gertatzen denean, ahozko itzulpen
zuzena ere erabiltzen da, kasu askotan
ez bada ere. Erakutsi nahi den hitza az
pidatzi egiten da eta gehienetan off
ahotsez esaten; nahiz eta batzutan, adie
razpenak hala eskatzen duelako, sketch
labur baten bitartez azaltzen den; aditz
gehienetan kasu, zeinetan agintearen
bitartez ematen bait ditugu batez ere.

Atal hau zenbakiak irakasteko ere
erabiltzen dugu. Hasierako hamarka
dan lehenengo ehunak ematen dira eta
handik aurrera adibide batzu sartzen di
tugu tarteka, zenbakiak egiteko meka
nika birpasatu eta finkatzearren. Hone
kin hatera, zenbaitetan, izen-sintagma
errazenetan barrena abiatzen gara, oi
narrizko egitura batzu emateko, eta ho
rrela, batzutan, izen-adjetiboarekin ha
tera edota determinatzaile baten lagun
tzarekin ere ematen ditugu.

Esan dezagun, baita ere, noizean
behin, filmetatik edo dokumentaletatik
jasotako zatiak ere aprobetxatzen ditu
gula, atalari kolore pixka bat eman eta
bere interesa biziagotzearren.
4.3. Edukien lantzea

Hirugarren atala edukien lantzeari
dagokiona da. Esan dugun bezala, ema
naldi bakoitzari programazioarekin bat
datorren eduki zehatz bat dagokio eta
ahalegin horretan saiatzen gara emanal
diaren zati honen bitartez. Hala ere,
emanaldi bakoitzean ematen den edu
kia ez dator justu lehen urratsaren pro
gramazioan ikastunitate bakoitzari da
gokionarekin. Izan ere, lehen urrats ho
netako 20 unitateak geure 30 emanal
dietan sartu behar izan bait ditugu.
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Atal hau estudio barruan egiten da,
baina zikloraman ematen diren irudien
laguntzaz. Bikote bat aritzen da estu
dioan: hasieran irtetzen diren aurkez
leetatik bat eta bigarren lagun bat, erna
kumezkoa. Biak zikloramaren aurrean
ikusiko ditugu eta bertan proiektatzen
den ikuskizuna aztertzen dihardute ema
naldiari dagozkion eduki gramatikalen
mugetan. Zikloraman ematen diren iru
diak kanpoan grabatutakoak izaten dira,
edukiei estu lotutakoak izan ere. Ez da
beti jende bera ateratzen, baina estudio
ko bikotetik gutxienez batek ikuskizun
honetan hartzen du parte. Zenbaitetan
bigarren aurkezlea ere tartean izaten da
eta horien inguruan beste hainbat jende
ere bai. Horrela, bada, zikloraman ber
tan esaten denetik aparte, estudioan da
goen aurkezleari edota emakumezkoari
dagokie ikusten dutenaren inguruko ai
pamena egitea edota berri ematea.

Guzti honek pertsona gramatikalak,
denboraldi desberdinak eta erakuslea
ren distantziak erakusteko orduan es
katzen diren neurri egokiak ematen diz
kigu eta, honetaz aparte, hainbatetan,
estudioaren ardura eramaten duen bi
kotea, ikusleari eta ikuslegoari ere zu
zentzen zaio, orain arteko aukera hauek
guztiak nolarebait borobilduz.

Emanaldiak dakartzan esaldi eta for
mak jorratzeko, interes haundiena era
kusten dutenak errepikatu egiten dira,
nolabait ere azpimarratzearren; baina,
bide batez, irudietan txertatzen diren
leihatilen bitartez mugatu ere egiten
dira, eta gainera, azpititulazioaz balia
tzen gara, ahoz emandako edukiak ida
tziaren laguntza ere eraman dezan.

Zikloramaren bitartez ematen dena
gure aurkezleen eta hirugarren laguna
ren arteko pasadizuen nolabaiteko oroi
garri gertatzen da; eta gertaera hauek
estudioan daudenengan sortzen duten
hizpidea da, beraz, atal honi bere itxura
eta izakera ematen dion antolabidea.

4.4. Esamoldeak

Hizkuntz funtzioak adierazteko hain
bat esakera, hau da, esamoldeak ema
ten ditugu laugarren atal honetan. Hi
ruzpalau esamolde izaten dira emanaldi
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bakoitzean, denetan izaten ez bada ere,
gehienetan hizkuntz funtzio berari
erantzuten diotenak. Hiztegiarekin egi-
. ten dugun bezala, hemen ere bakoitze
tik hiru adibide eman ohi ditugu. Hiru
testuinguru diferentetan portunatuak
ematen dira eta, kasu gehienetan behin
tzat, himen arteko bat filme batetik ja
sotakoa izaten da.

Sketch labur baten bitartez ematen
ditugu; aktore-aktoresak antzeztua iza
ten da, beraz. Batzutan, mintzagaia dei
tu atalean agertzen direnak ere aprobe
txatzen ditugu eta, gainontzeko partee
tan bezala, hemen ere, azpitituluak era
biltzen ditugu ikasle ororen lagungarri.

4.5. Istorioa

Azkeneko zatian, hau da, bostgarre
nean, istorio txiki bat ematen dugu, eta
bertan emanaldian zehar azaldu diren
hizkuntz eduki eta esamoldeak biltzen
ditugu atsegina izan nahi duen kontaki
zun gisako baten barman.

Hemen ere, jakina, hitz berriak sor
tzen dira, nahiz eta atzerago eman den
mintzagaian ateratzen direnak tarteka
tzen ere ahalegintzen garen. Hortaz, bi
atal horietatik ateratzen diren hitzez
osatzen da, lehenago esan dugun beza
la, bigarren zatiak jasotzen duen hizte
gia.

Mintzagaian bezala, honako honetan
ere azpititulazioa erabiltzen da, ikastu
nitateari hobekien datozkion eduki eta
esaldiak jaso eta berrikusteari ateak za
baldu asmoz. Horrela, aurreko ataletan
emandako mami gehientsuenaren bir
pasa egiteko modua eskaintzen dugu.

Aurkezleen zereginari jarraiki, eta
mintzagaia bukatu eta hiztegia hasi bai
no lehen, sarrera txiki bat egiten diote
aurkezleek azken honi beti. Itzulpena
ren munduarekin, hizkuntzen arteko
harremanekin edota ikus-kodearekin
zer ikusia duen zerbaitetaz baliatuz.
Hiztegia ematen da segidan eta lehenen
go hitzaren lehen adibidea elkarren ar
tean eramaten dute eta, halaber, azken
hitzaren hirugarren adibidea ere.

Orobat egiten da esamoldeekin ere,
lantzearen atala bete ondoren. Hau da,
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lehenengo esamoldearen lehen adibidea
horien esku gelditzen da eta azkenaren
hirugarren adibidea ere bai. Azken hau,
eta hurrengo atalari sarrera ematearren
(istorioa bait da), filme bat hasi baino
lehentxeagoko giroan eman ohi da. Isto
rioa, nolarebait, ondoren ikusi behar
duten filme labur horretan datorrela
adierazi nahiko balute bezala.

Aurkezleen betebeharrok azaldu on
doren, nahiz arrazoirik adierazi gabe,
esan dezagun baita ere, zati batzu kan
poan grabatzen ditugula eta beste batzu,
berriz, estudio barman; programaren
nolakotasunak, estudioaren neurriak eta
aurrekontuetako zenbakiek etabar luze
batek eskatzen duen proportzio batean.
Horrela, bada, mintzagaia, istorioa eta
zikloramaren bidez ematen diren iru
diak kanpoan grabatutakoak izaten dira.
Esamoldeak eta hiztegiaren atala, bes
talde, nahiz kanpoan, nahiz barman egi
ten dira, esanahiaren adierazpenak
aholkatzen digun moduan. Gainontzeko
guztia, berriz, estudioan egiten da.

Aurkezleak dira, esan bezala, tele
bistako ikuskizun bati dagokion estilo
eta tankera alai eta bereziaren bitartez,
kanpoan eta barman egindakoaren ar
teko lokarri, eta halaber zatien arteko
lotura ere. Eta aurkezleak dira, era be
rean, emanaldi bakoitzari, eta guztiei
ere, osotasuna ematen dioten pertso
naia zentralak.

Hau da, beraz, ikastaro honek era
kusten duen itxura edota azala eta hauek
dira emanaldia osatzen duten atal eta
atalen arteko tarteak.

5.. NOIZ, NON ETA NOLA EMAN

Esan bezala, emanaldi bakoitzak
bost zati ditu; gehi tarteak. Zati bakoi
tza bost eta zortzi minuturen artekoa
izan ohi da, esamoldeak jasotzen dituen
atala ezik, zeinak hiru minutu baino
gehiago sekula ez bait du irauten. Ho
rrela, bada, emanaldi bakoitzak ordu
erdi eskas luze izaten du.

Emanaldi batek ez du astebetean bai
no gehiago iraungo. Hortaz, astero alda
tuko genuke emanaldia. Astean zehar,
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alabaina, bi modu desberdinetan emana
izango litzateke, orainarte azaldu dugun
bezala: batzutan osorik, eta besteetan,
maizago noski, zatika. Bi aldiz emango
genuke osorik; bata astearen hasieran,
astelehenean zehazki (teleberriren on
dotik izango litzateke unerik egokiena),
eta bestea, aste bukaera aldera (ostegu
nean esate baterako, agian ostiralean),
ilunabarrean, hamarrak aldera edo .. .,
saio arrakastatsu baten ondoren edo au
rretik. Zatika ematerakoan ere, atal ba
koitza bi aldiz pasatuko genuke, hau da,
batuketa eginez gero, beste bi saio bete.
Zati hauek telesaioen arteko tarteetan
ipiniko genituzke, spot publizitarioak
bailiran. Nolanahi ere, ez dugu leku eta
ordu zehatzik proposatzen. Esan nahi
da, antolaketaren alderdi honek telebis
taren eskuetan gelditu beharko lukeela,
baina, hala eta guztiz ere, larunbat eta
igandeetan emateari ez derizkioguegoki.

Hiru hilabetero hamar emanaldi bo
tako genituzke, hau da, hiru hilabetetan
hamar aste beteko genituzke eta gai
nontzekoak hutsik geratuko lirateke
opor gisa. Hortaz, ikastaro osoan hogei
tamar saio emango lirateke, ikasturte
batean lehen urratserako ikastaro osoa
egin asmotan.

HABEren proiektu honek Lurralde
Autonomoan komunikazio alorrean ga
rrantzi handia duen egoera berria kon
tutan hartu behar izan' du: Euskal Irrati
eta Telebista (EITB), alegia. Beraz, be
reziki Euskal Telebistaz ematearren
prestatuta dago. Horrek ez du esan
nahi, alabaina, Euskal Herrian dihardu-
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ten gainontzeko kateetan eman behar
ko ez litzatekeenik, helburua ikaslego
-kopururik handienera iristea bait da.

Azkenik eta bukatzeko, saio hauek
idatzizko lagungarri bat izango dute: te
lebistaz ematen den atal bakoitza lan
tzeko idatzizko ariketa batzu; atal ba
koitzeko ariketa bat, hain zuzen. Ida
tzizko lagungarri hauek HABE aldizka
riak argitaratuko ditu emanaldiak hasi
aurretik eta, honekin batera, Euskal
Herriko egunkariei eskainiko zaizkie la
runbatero, orrialde batean argitara di
tzaten. Era honetan, ikastaroa jarraitu
nahi duenak, larunbatero, hurrengo as
teari dagokion idatzizko lagungarria
erraz eskuratzeko aukera izango du.

Euskaltegietan besterik gertatuko
bada ere, ikastaro hau telebistaren bi
tartez jarraitu nahi dutenentzat idatziz
ko ariketa mordo hau derrigorrezkoa
izango delakoan gaude, ze telebistaz
ematen dena eta idatziak dakarrenaren
arteko harreman horretan bakarrik aur
kituko bait dute ikastaroa jarraitzeko
tartea eta aukera posiblea, eta, tarte ho
rretatik barrena ez bada, nekez urratu
ko bait dute egin nahi duten bidea.

Guztiarekin ere badakigu nahiko zai
la gertatuko dela lan honetan ematen di
ren hainbat zati zehazki ulertzea, ema-
. naldi bakoitzaren atalei buruz ari gare
nean batez ere. Nolanahi ere, lerro
hauek argitaratzerako, ziurrenik irakur
leak ikastaroa bera ikusteko aukera ere
izango du eta bide horretatik idazlan
hau dexente argituko zaiolakoan gaude.

«BAI HORIXE»: UN PROGRAMA FACIL PARA INICIAR EL ESTUDIO DEL EUSKARA
TANTO POR TELEVISION COMO EN EL EUSKALTEGI

Sin negar en ningún momento la prirnacír, del
euskaltegi (centro de enseñanza del euskara) en
el proceso de euskaldunización, parece que ha
llegado el momento en que la televisión tiene
que jugar su papel en el proceso de enseñanza.
«Bai horixe» («Naturalmente!» «Por supuesto!»
«Eso, claro!») es el título de la serie de progra
mas televisivos creados por el organismo

HABE. El proyecto, que todavía se encuentra
en marcha, constaría de treinta progamas.

El «curso» televisivo comienza desde el nivel
cero, es decir, no supone unos conocimientos
lingüísticos previos por parte del telespectador
para poder seguirlo. Se vertebra en torno al ni
vel uno de la programación de HABE. La serie
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puede resultar igualmente útil para quien ya se
encuentra aprendiendo el euskara.

El objetivo que se pretende es doble: por una
parte, el ofrecer un programa especial a un pú
blico deseoso de inicar el aprendizaje, pero que
por una u otra razón no se ha decidido a inscri
birse en un euskaltegi; y por otra, el brindar
unos materiales que pueden ser utilizables en los
mismos euskaltegis.

La duración de cada programa es de unos
treinta minutos, dividiéndose en cinco bloques
de cinco o seis minutos cada uno. La primera
parte presenta situaciones de la vida cotidiana.
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La segunda trabaja el léxico que aparece en el
programa, siempre en tres o cuatro contextos di
ferentes. La tercera parte es más bien gramati
cal, dirigiendo la atención hacia aspectos morfo
sintácticos de la lengua. La cuarta se centra en
algunos dichos y expresiones del programa. En
la quinta y última parte se ofrece una pequeña
historia de ficción en la que se persigue que el te
lespectador pueda disfrutar de todo aquello que
ha aprendido en el programa y que le sirva al
mismo tiempo de práctica.
Cada programa permanecerá en pantalla una

semana y se complementará con una serie de
ejercicios que aparecerán en la prensa.

uBAI HORIXEn: AN EASY PROGRAMME TO START LEARNING BASQUE BOTH BY
TV ORBYGOING TO THE EUSKALTEGI (LANGUAGE SCHOOLTO LEARN BASQUE)

Although we don't want to forget the prl
macy of the euskaltegi (language school to
learn Basque) in the process of helping peo
ple learn Basque (process which is called
«euskaldunización»), it seems that the op
portunity for TV to play its role in language
teaching has arrived. «Bai horixe» (which
means «of course», «yes,of course!») is the
name of the series of TV programmes crea
ted by HABE.This project, which is still being
prepared, will be composed of thirty pro
grammes.
The television course will start asa course

for beginners, that is no linguistic knowled
ge will be needed by the TVviewer to follow
this course. lt has been planned following
the syllabus of grade one in HABE's langua
ge programme. This cause could also be
very useful for people who have already
started learning Basque.
The aim of this course is two fold: on the

one hand, to offer a special programme to a
public who are looking forward to starting
learning but who, for whatever reason, ha-

ven't been able to enroll in a euskaltegi; and
on the other hand, to offer sorne new mate
rial that could be used in these language
schools at the same time.
Each programme will last for about thirty

minutes, and will be divided into five sec
tions of six minutes each. The first part will
show different situations of everyday life.
The second part will work on the vocabulary
that will appear in the programme, always
shown in three or four different contexts.
The third part will beconcentrated on gram
mar, directing the attention of the TV viewer
to the morpho-syntactic aspects of the lan
guage. The fourth part will focus on the
idioms shown in the programme. And fina
lly, in the last part, a short fiction-story will
be offered so that the TV viewer can enjoy
what he will have learnt in that particular
programme, using itas apractica for himself
aswell.
Eachprogramme will beon for aweek and

will be completed with a series of exercises
that will appear in the newspapers.

«BAI HORIXE»: UN PROGRAMME FACILE POUR L'INTRODUCTION AL'ETUDE DE
L'EUSKARA, SOIT A TRAVERS LA TELEVISION OU DANS UN EUSKALTEGI

ll semble que le moment es/ venupour la télévi
sion de jouer son role dans leprocessus d' enseig
nement, et cela sans nier en aucune facon la pri-

maulé de /'euskaltegi. «Bai horixe» (Naturelle
ment! Bien sürl C'est cal} es/ le titre d'une série
d'émissions télévisées concues par HABE. Le
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projet, qui se trouve en cours de développement,
serait constitué par trente émissions.

Le «cours» télévisé débute au niveau zéro, e'est
a dire, qu'il n 'exige pas de connaissances linguis
tiques préalab/es pour pouvoir le suivre. Il s'or
ganise autour du niveau un de laprogrammation
de HABE. La série d'émissions peut étre utile
également pour celui qui est déja en train d'ap
prendre /'euskara.

L' objectif envisagé est doub/e: d'une part offrir
un programme spécial a un public désireux de
commencer l'apprentissage, mais qui pour une
raison ou une autre n'a pas pris la décision de
s'inscrire dans un euskaltegi; et d'autre part pro
poser un maté riel qui peut étreutilisé dans les eus
kaltegis mémes.
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La durée de chaque émission est d'environ
trente minutes, et elle est divisée en cinq parties de
cinq a six minutes chacune. La premiére partie
présente des situations quotidiennes. La deuxié
me étudie le lexique qui apparatt dans l'émission,
toujours dans trois ou quatre contextes différents.
La troisiéme partie estplutát grammaticale, por
tan/ /'attention sur les aspects morpho-syntaxi
ques de la tangue. La quatriéme porte sur quel
ques phrases et expressions dites durant l'émis
sion. Et la cinquiéme et derniére partie propose
une courte histoire fictive dont l'objectif est
d'amuser et de faire profiter le téléspectateur de
tout ce qu'il a appris durant l'émission, Elle fui
sert en méme temps d'exercice pratique.

Chaque émission restera sur l'écran une semai
ne et sera complétée par une série d' exercices qui
paraitront dans lapresse.
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