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«Tendem» metodoa eta
kulturarteko zentruak
Jürgen Wolff

l. ANTOLAMENDUAK IDZKUN
TZEN IRAKASKUNTZAN DUEN
GARRANTZIA

Harritzekoa eman dezake, irakas
leen heziketarako aldizkari batean ba
tez ere, hizkuntz ikastaroen moldaketa
-ereduak deskribatzen dituen artikulu
batekin topo egiteak. Alabaina, zalan
tzarik gabe, antolamenduak izan deza
ke, esate baterako, testu-liburuak auke
ratzeak baino garrantzi handiagoa eta,
Euskadiko O.H.O.n euskara eta gazte
lania nahastuz ematen diren A, B eta D
ereduetan pentsatzen badugu, garbi
ikusten da nokako eragina duten alor
pedagogiko eta linguistikoan erabaki
administratibo hutsek.

Gerta daiteke hizkuntza ikasten ari
tzeko modua bera izatea ikastea zaildu
edo oztopatzeko bide. Aipa dezagun,
adibidez, eskolan aurreratzeak eta eza
gutzak noten bitartez neurtzeak elkarre
kin duten lotura, helduen hezkuntza
oraingoz horietatik libre baldin badago
ere. Ahalik eta objektibotasunik han
dienarekin neurtuko diren errendimen
duak lortzea suposatzen du horrek eta,
ondorioz, idazlanak ugaritu beharra,
test estandartizatuetara jotzea, zuzen
keta formalari balio handiegia ematea
eta benetako komunikazioa asko ozto
patzen ez duten hutsegiteak zorrotzegi
zigortzea. Ikasgelako orduak mugatuak

direnez, arreta gutxiago eskaintzen zaie
ebaluatu ezin diren zenbait ekintzari,
nahiz eta hizkuntzaren benetako erabi
leratik hurbilagoak eta interesgarria
goak diren.

Eraketa dela eta irakaskuntzak behar
hainbateko probetxurik ematen ez duen
kasuak ugari izan arreo, antolamendua
ren arazoa ez da askotan ukitzen hiz
kuntzen irakaskuntzako literaturan.
Gehienez ere ikastaroen barne egiturari
buruzko proposamenak eskainiko <lira,
hau da, irakasle bakoitzak erabaki eta
aldaketak egiteko indarra duen neurrie
tara mugatzen <lira.

Ezbairik gabe, gai hau sakonetik eta
zorrotz aztertzeak ohitura zahar eta fin
ko askori agur egitea lekarke. Ohizko
klaseetan, batzutan oso eraginkorra ez
zen arreo, irakasle bakoitzak zekien zer
egin behar zuen eta jakinekoa zen zer
gertatuko zen ere.

Gisa honetako gaiak ikuitzen ari
tzeak sortzen duen nagitasuna nagita
sun, «Tándem» eta «Kulturarteko zen
truak» zer diren labur-labur azaltzeari
ekingo diogu artikulu honetan, norbere
kasa ikasteko eman diren aukera ba
tzuren zenbait esperientziaren berri
emanez. Horretatik euskara ikastole
tan, eta helduei (batez ere atzerritarrei),
irakasterakoan eta:irakasleen heziketan
eraginik izan dezakeen zenbait ondorio
aterako ditugu. Azkenik, Donostiako
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«Tandem» Kulturarteko Zentruaren
ihardueraren azalpen arin bat egingo
dugu.

2. «TANDEM» METODOA

Honako galdera hau izan zen Espai
niako estatuan metodo hori ezartzeko
abiapuntu: zergatik ez bilatu atzerriko
hizkuntzen irakaskuntzarako Erakun
deek antolatutako era motz eta gidatuak
eta ikasten ari den hizkuntzako lagune
kin harremanak edukitzeko gogoa bate
ratzeko bideak?

Horrela, zenbait aproba egin zen,
Ateak zabalik egunak edota lagun ale
manak dakartzat nirekin ekintza, esate
rako. Bestalde, hori bera da ikasle as
kok egiten duena ere: urtero Madrilera
hainbeste aleman espainiera ikastera
etortzen denez, normala da horietako
batzu alemana ikasten ari diren espai
niarren klaseetara ekartzea eta horrela
betiko galdera klasikoak izango dute
zentzua: Nola duzu izena? Nondik za
toz? Zer egiten duzu hemen?

Arras baikorrak izan ziren partai
deen erreakzioak, baina, aldi berean,
garbi ikusi zen hasierako ikuspegi hura
gehiago zabaldu eta landu behar zela.
Ez zen horretan eskarmentu handirik:
Klaus Liebe - Harkort eta Nükhet Cimi
lli-ren (1) artikulu bat, eta, be~ak bes
te, Wessling-ek «Frantzi-alernañiar gaz
teen egintza»n burututako esperien
tziak ez ziren ezagunak Madrilen. Ho
rrela sortu zen «Tándem» sistemaren
Madrileko bertsioa, esperimendu elen
gabekoak eginez eta, partaideei galde
tuz, zuzendu beharreko hutsegiteak eta
zer hobe daitekeen ikasiz. 1979.ean hasi
eta oraingo bi eraketerara iritsi gara.

Astelehena
16-17'30
Alernan ikastaroa

Asteazkena
16-16'45: ariketak
(gaztelaniaz)
17-17'45: ariketak
(alemanez)
18.00 ...
Programa kulturala
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a) Bikoteen bitartekotza - «Tandem»

Galdesorten bidez elkarri zerbait
esango dioten eta maila bereko ezagu
tzak dituzten bi kide aukeratzen <lira.
Labur-labur beren egitekorako meto
doaren berri emango zaie, «irakasle afi
zionatu» bezala nola aritu eta beraiek
antolatuko dituzten beren bilerak. Pro
zedura hau biziki da egokia joera ber
dintsuak dituzten ikasle aurreratu sa
martuentzat.

b) «Tandem» ikastaroak

Programaren zati bat, aurrez aukera
tutakoa, nazio desberdinetako bi talde
paralelok landuko dute, bakoitzak bere
irakaslearekin. Egun jakin batzutan bi
taldeak nahastu eta bikoteka arituko
<liraikasten, lehenbizi hizkuntza bateko
eta gero besteko irakaslearekin. Bi na
ziotako jendearen bilera honetan balia
daitezke eztabaida, ekintza kulturalaz
eta abar. Honetaz aparte, lagun bat
ematen zaio ikasle bakoitzari, beste
ikastaroren batean parte hartzen duena,
egokien datorkien orduan elkarrekin
bildu eta zerbait aztertu, hitzegin eta
ikas dezaten. lkastaro hauek sei hilabe
tekoak izan daitezke edo trinkoak leku
berean bizitzen <laudengazteen artean.
Ia-ia hasiberrientzat ere oso egokiak
<lira.

2.1. «Tándem» ikastaroan ari den
partaide baten egun bat

lkus dezagun Madrilen prestatzen di
ren sei hilabeteko ikastaro bateko ikasle
batek zer egiten duen egunez egun:

Osteguna
16-17'30
Aleman ikastaroa

Beste
2 bilera gutxienez
bereikaskidearekin
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Hori da ordutegia. Horrela egiten
dira gauzak.

Astelehenean oso klase normala bas
ten da, alemaneko liburu eta irakasle
eta guzti. Agian atentzioa eman dezake
ikasleen galderak elkarrizketaren zuze
neko balioari buruz soilik izateak, eta
askotan azaltzen dira irakasleak eman
ez dituen ezagutza batzu ere.

Asteartean ikaslea bere ikaskide ale
manarekin bilduko da. Biek dituzte
«etxeko lan» gisa liburutik hartutako
ariketa batzu, beren egoerari buruzko
zenbait galdera lantzeko ... Orduan gai
hati ekiten diote, bakoitzak bere ikuspe
gia bestearenarekin parekatzen du eta,
azkenik, erakusketa batetara joango
dira.

Asteazkenean, liburuetako progre
sioaren laguntzaz, «suposizio» batzu
«formulatzen» dira lehenbizi eta, tal
dean lan eginez, «lehen hartutako akor
dioak gogoratzen dira» lehenbizi gazte
laniaz eta ondoren alemanez. Programa
kulturala oraingoan RFAko hiri uni
bertsitario batetako estudianteen kultur
giroko zenbait gertaera berri azaltzen
dituen bideoa izango da. Ikusi ondoren,
bi lurraldeetako geografía eta ohiturak
izango dira eztabaidagaí. Azkenik, lo
kal abanguardistaren hatera joango da
taldea.

Ostegunean nork bere aldetik klasea
berriro ere. Asteazkeneko eztabaidan
behar bezala argitu gabeko puntu batzu
ikuituko dituzte irakasleek.

Ostiralean ezer ez. Horretarako dago
ikaskidearekin hilera luzea. Behar he
zain argi ikusten ez diren arau gramati
kal batzu, ongi menderatzen ez direnak,
baina jada aurtengo egitarauetan sartu
ko ez direnak, landuko dira oraingoan.

Partaideak guztira honako hau hartu
du aste honetan:

- 4 klase-ordu, aleman irakasleak zu
zenduak;

- Ordubeteko ariketa irakaslearen
aurrean;

- 2 ariketa-ordu, ikaskidea irakasle
afizionatu dela;

- X ordu amankomuneko kultur pro
gramakoak.
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Eta hauxe eman du ikasleak:
- Ordubete gaztelaniazko ariketak
egiten, irakaslearen aurrean;

- 2 ordu gaztelaniazko ariketak egi
ten, ikaskidearentzat irakasle afi
zionatu delarik.

Eta guzti hori berak bostpasei klase
«normalengatik» ordaindu beharko zu
keenagatik.

2.2. Lagungarriak eta testu-llburuak

Honako hauek ematen zaizkio ikas
leari:

- oinarrízko testu-liburua;
- hainbat ohar eta bere ikaskideare-
kin egin beharko dituen ariketak,
liburuan datorrenaren arabera
koak;

- irakasle afizionatu izateko sarrera
metodologiko motz eta xume hat
eta lan horretan oker nabarmeník
egin ez dezan idarokizunak;

- gaien zerrenda, hitzegiten lagun
tzeko lagungarriak, «Tandem»eko
hilera libreak apur bat antolatzeko;

Irakasleak, horretaz aparte, izango
du:

- «Info - Mat - Paket - Tandemeko
Tandem zentralak antolatzeko ar
gibideak», bikoteak nola egiten di
ren jakin dezan;

- aurrez burutu diren ikastaroei bu
ruzko hainbat artikulu. Sarrerako
ikastaro baten harnean emango
zaizkio.

Ikastaro horietan ematen diren la
gungarri guztiak aipatzeak aldizkari
osoa beteko luke, baina informaziorik
eman daiteke horretaz.

3. IRAKASLEARENGAN
OINARRITUTAKO
IRAKASKUNTZA OSATZEKO
BESTE ZENBAITMETODO

Bi esperientzia azalduko ditugu.
Bata hurbilekoa, baina ez horregatik .

balio gutxiagokoa, Donostiako «En
glish Center»ekoa da. Ingelesa ikasten
ari denaren esku ahalik eta baliabide di-



100

daktiko ugarien jartzen saiatzea du
ezaugarri, Honako alor hauek dituzte
etxe horretan: kasete-bilduma, bideoa,
gramatika-ariketak irakurtzeko tes
tuak, jokoak, konputadora eta ikasleari
laguntzeko prest dauden irakaslea eta
monitorea. Material guzti hori zailtasu
naren eta gaien arabera mailakatua
dago eta autonorniaz ikasteko marka
tua.

Floridako Unibertsitateko Hizkun
tza Gerrnanikoen sailean antolatu den
«Alemana hizkuntza arrotza bezala
ikasteko Sistema Satelitea» da bestea.
Osakin hauek ditu: hizkuntz monito
reak, talde-lanak, atzerrietako progra
mak, berezko hiztunak, turista gisa
bada ere, ugari izatea, hizkuntz labora
iegia, ahcskera-klinika. kultur ekin
tzak, heziketa jarraia eta adrninistrazio
ko hizkuntza alemana izatea.

Adibide hauek osatzeko, eman deza
gun hizkuntzaren bat ikasten ari dena
ren eta' hizkuntza horren arteke harre
manak suspertzeko <lauden baliabide
batzuren zerrenda.

3.1. «Benetako uneak» ikasgelan

- «Classroom díscourse», hau da,
ikasten den hizkuntzari buruzko
azalpenak, aintzakotzat hartu
behar direnak;

- irakasleak berez eta etengabe jal
kitzen dituen ateraldiak, esate ba
terako, zer esan ez dakienean;

- irakasleak beren artean hizketan
ari direnean arretaz entzutea;

- liburu/kaseteetako benetako mate
riala, berehala atentzioa emateko
modukoa denean.

3.2. Behartu gabe / ustegabean ikastea

1983.ean ehun ikasleren artean egin
zen inkesta baten arabera, Madrileko
lehen mailako aleman-ikasleek honako
harreman hauek izan zituzten aleman
dunekin:
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Ahozkoak (ulertu eta hitzegin)

%78ak alemanez egiten den lurral
deetara joatea;

%52ak alemanez egiten den lurral-
deetan ikastaroak / ikasketak;

%45ak pelikulak;
%27ak alemanen bisitak Madrilen;
%24ak enpresa alemanetan lan egin

edo egin nahia;
%23ak alemanezko telebista;
%21ak telefonoz hitzegin;
%17ak disko eta kaseteak;
%8ak andragai / senargai edo adiski

de alemana;
%7ak ahaideen artean alemanak zi

tuen.

Idatzizkoak (irakurri eta idatzi)

%46ak zientzi literatura;
%43ak prosazko testuak;
%41ak lagunen eskutitzak;
%33ak bidai prospektuak;
%3lak tresnak erabiltzeko argibi

deak;
%3lak hirietako planoak;
%3lak tren / autobus / hegazkineta

ko planoak;
%27ak metro / autobus-sareen pla

noak;
%26ak telefono publikoetako argibi-

deak;
%26ak poemak;
%23ak menuak;
%20ak harreman ekonomikoak;
%19ak testu politikoak;
%18ak hizkuntz ikastaroen eskaintz

orriak;
%14ak komiki / karikaturak;
%13ak gida gastronomikoak;
%lOak enpresa barruko oharrak;
%10ak egunkariak;
%8ak iragarki inmobiliarioak;
%7ak pegatinak;
%6ak posta-tarifak;
%4ak horniduren analisi-txostenak.
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3.3. Benetako komunikaziorako
aukera eman dezaketen
materialak eta horien eraketa

Remen emango dugun zerrenda ho
netan ez dago gauza berririk, baina
orain arte «hizkuntzen benetako irakas
kuntza»tik kanpo zegoen hainbat auke
ra aipatzen da. Izan ere, ekintza hauek
besterekin edo taldean egiten baldin ba
dira, beste indar bat izaten dute.

- Irratietako emanaldiak;
- eskutitzen elkartrukea, ikasten ari
den lurraldearen berri ematen
duen materiala ere erantsiz;

- marrazki argiz hornitutako libu
ruak (komikiak, hiztegi marrazki
dunak) irakurtzea;

- zirkulu zinematografikoa;
- ikasketa-bidaiak;
- ikasleen arteko elkartrukeak;
- ikasten ari den hizkuntza egiten
duen familian edo komunitatean
bizitzea;

- «au pair» joatea, laneko baldintzak
kontrolpean daudenean; '

- etxebizitzaren elkartrukeak;
- nazioarteko proiektu sozialak eta
lanaldiak (kanpamenduak);

.- lan-praktikak hizkuntz eta kultur
prestakuntzarako ikastariekin;

- estranjerian ikasketak egitea;
- kultur ekintzaz hornitutako hiz-
kuntz ikastaroak;

- «Tandem» elkartruke eta ikasta
roak.

Erakunde askok aprobetxatu izan
ditu orain arte 3.1., 3.2. eta 3.3. auke
rak, baina elkar hartu gabe eta koordi
nazio gutxirekin. Ondorioz, ez dute au
kera háuek guztiak elkarrekin lotuta es
kainiko balira emango luketen hainba
teko emaitzarik lortzen. Hau da, ez da
nahikoa hizkuntz eskola konbentziona
la eta beste programaren bat edo elkarri
lotzea. Ikastaroetako ekintza desberdin
arteko erlazioak aztertu behar dira.
Esate baterako, ikasgelan lantzen dute
nak eta handik kanpora irakurri edo zi
nean eta abar ikusten dutenak hari bere
koa izan beharko luke; eta Tandem-az
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arigarenezgero, hizkuntza batean beze
la bestean ere. Halaber, antolamendu
bat sortu, zentruari ahalik eta gehien
gisa anitzeko aukera emateko modu
koa.

Aukera hauek guztiak batu nahi ge
nituzke «Kulturarteko Zentruan»

4. KULTURARTEKO ZENTRUEN
NOLAKOA

«Tandem» metodoa gauza daiteke bi
ikastarorekin bakarrik, erakunde osoa
ren egiturak ikutu gabe; Kulturarteko
Zentruak, ordea, ikuspegi orokorrare
kin sail guztiak eta iharduera osoa alda
tzea eskatzen du.

Hiru alorretan zabalik egotea da an
tolamendu horren ezaugarria:

4.1. Hizkuntza, kultura eta nazioa
askori buruz zabalik

Askotan jarraitu izan den «igorle eta
hartzailearen printzipioa», hots, era
kunde batek bere jatorrizko lurraldeko
hizkuntza eta kultura landu eta zabal
tzea atzean geratu da. Beharrezkoak
dira elkartrukea eta elkarrekintza susta
tuko dituzten harremanak.

4.2. Kulturaren kontzeptua zabaltzea

Hizkuntzak ikastea eta kultura eza
gutzea elkarren beharrean dauden edo
elkar osatzen duten prozesuak dira.
«Kultura» hitza ez dagokie atzerrian
aurkez daitezkeen musika, literatura eta
abarri soilik; eguneroko ingurunea ere
kultura da.

4.3. lkasle / irakasleen eginkizunak
zabaltzea

«Tandem» sisteman irakasleak beti
truka ditzakete elkarren artean beren
zereginak, eta elkarrengandik askoz hu
rreago egon beharko lukete. Beren ze
reginetako asko ikasleen eskuetan dele
ga ditzakete eta hauei Zentruaren plan-
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gintzan parte harrerazi edota bisitariak
«irakasle afizionatu» gisa integratu.

Begien bistakoa da horrelako Zentru
kulturanitzeko bat, esperientzia iraun
kor eta etengabe ebaluatuko direnak
eratuko dituena, nazio arteko talde an
tolatzaile baten ardurapean, esperimen
taziorako alor onurakorra izan daite
keela, eta, kulturen arteko komunika
zioa eta harremanak aztertu eta eman
dako erantzunak behatzeko, parada oso
egokia emango lukeela.

Luzeegia izango litzateke antolamen
du, ikasgela, ikastetxeko langilego, pro
grama eta metodologiaren mailan eka
rriko lituzkeen ondorioak analisatzea;
horregatik aski izango da artikuluaren
azkenean era horretan ari den ikaste
txen baten eredua azaltzea.

5. EREDU BAT: «TANDEM»
KULTURARTEKO ZENTRUA
DONOSTIAN

Sailen eta eginkizunen zerrendak
asko argituko du ikastetxearen nolakoa:

Alemana
- Ikastaroak
- Materiala

Alemanentzat euskara
- Ikastaroak
- Materiala

Alemanentzat gaztelania
- Ikastaroa
- Materiala

«Tandem» bitartekotza
Eskutitzen elkartrukea
lrakaslegoaren heziketa
Turismo eta kultura

- Programak
- lkasketa-bidaiak
- Eskolentzako bidaiak
- Elkarbidaietako zentrua
- Bizilekuak

lkerketa
Agiritegia
Mailegu-liburutegia
Argitaletxea eta banakaritza
ltzultaile-zerbitzua
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Nazioarteko kafetegia (proiektua)
Atzerriko liburuak saltzeko denda
bere irakurgelarekin
Alemaniako produktu tipikoen den
da (proiektua)
Eskaintzen diren programa ugariek

berek isladatzen dute hobekien eta argi
aski ekintzen aniztasuna:

Alemana
Heldu eta gazteentzat hurbilpen

-ikastaroak, ikastaro trinkoak, bereziak
eta «Tandem»; ostatuarekin ala gabe,
«Tandem» bikoteenlaguntza bakoiztua.
Euskal Herri, Errioxa eta Kantabriako
aleman-irakasleentzat hobekuntza pro
fesionala.

Alemanentzat euskara

Alemanezkoen antzeko ikastaroak,
motzagoak eta trinkoagoak; gai mono
grafiko eta Euskal Herriaren historiaz
eta egoera politikoari buruzko ikastaro
bereziak; ikasleak jasango dituen zailta
sunak probatzeko esperientzi ikasta
roak, hizkuntza arrotzetako irakas
leentzat aproposak.

Gaztelania alemanentzat

Aurrekoen antzekoak, talde homo
geneoentzat ikastaro berezituak, min
tza-praktikak hizkuntz irakasleen egu
neratzeko ikastaroetan; udan Santar
derko Uda Unibertsitatean ematen di
renekin konbina daitezke.

Turismoa eta'kultura

Alemanez egiten den lurraldeetako
informazio turistikoa emateko lekuak
Euskal Herrian eta alderantziz, turis
moaren alorreko agintariekin elkarla
nean; bidaiak elkarrekin egiteko zentra
la, bizilekuak aurkitzeko laguntza, hiri
-gidak, bidai gida ofizialak, ikasketa-bi
daiak, eskolentzat bidaiak; hiritar guz
tientzat aldez zabalik <lauden ekinal
diak, ikastaroetako partaideentzat.

Ikerketa, agiritegiaeta argitalpenak

Hizkuntzak ikasteko metodoei, kul
tur arteko komunikazioari, elebitasu-
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nak eta hizkuntzak egoera politikoaren
zernolakoan duen eraginari buruzko az
terketa. Atzerrian alemana ikasi nahi
dutenentzat Euskal Herriko Infothek-a;
proiektuak elkartrukatzeko zentrala;
alemanaren esparruko liburuen maile
gutza eta irakurgela; irakaskuntzarako
materialaren argitalpena eta hizkuntzen
ikaskuntzako eta kultur arteko komuni
kaziorako informabideak.

Zerbitzuguneak

Itzultzaile eta interpreteak; Nazioar
teko kafetegia; Alemania, Suiza eta
Austriako produktu tipikoen denda; li
buruen inportazioa; edozein galdera bi
deratzeko agentzia.

6. EUSKARAREN
IRAKASKUNTZARAKO
ONDORIOAK

Argi <lago hemen esan den guztia
ezin dakiokeela, besterik gabe, Euska
din euskara irakasteari aplika, hemen bi
hizkuntza bizi bait <lirabatean eta horie
tako batajendearen %99ak bait daki eta
bestea, zenbait arrazoi politiko eta his
toriko direla medio, ezta erdiak ere.
Bestalde, atzerriko hizkuntzekiko ha
rremanak <lira«Tandem» sistemaren oi
narri eta euskarak gaur gaurkoz ez du
horrelakorik ia (Idahoko amerikarrak,
Europa erdialdean linguistika ikasten
ari direnak ... salbu), eta hala ere, saia
tuko gara azaldu ditugun moldeak
(«Tandem», autoikasleentzako eskain
tza orokorrak, Kulturarteko Zentruak)
non aplika daitezkeen ikusten (ikasto
lak, helduen euskalduntzea, atzerrita
rrentzat euskara, irakaslegoeren hezi
keta).

6.1. Ikastolak

«Tandem»

Haur aleman eta atzerritarrekin egi
nak <lira «Tandem» aprobak jadanik.
Baina hemen ez dugu ikusten gaur gaur
koz horrelako esperientziak egiteko
modurik, «euskara ikasteko laguntza-
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ren truke gaztelania ikasteko laguntza
ematea» alegia. Gehienez ere «euskara
ikasteko laguntza matematika ikasteko
laguntzaren truke», Aztertzekoa litzate
ke haur amerikanoentzat udalekuak an
tolatzea euskara / ingelesa sistemarekin.

Autoikasketa

Haurrak ez du, behar bezala presta
tutako monitorerik gabe, bere ikasketa
-programa antolatzeko gaitasunik.

Kulturarteko Zentrua

Ez <lagopentsatu ere egiterik eskolen
egungo egiturarekin.

6.2. Helduak

«Tandem»

Euskadin bertan helduen alfabeta
gintzan ez <lago «Tandem» sistema
ezartzeko oinarririk, gaztelania bait da
nagusi.

Autoikasleak

Badu etorkizunik bide honek, ohizko
ikastaro arautuak egiteko aukerarik ez
duten langileentzat bereziki. Euskarari
buruzko legearen ondoren interesgarri
litzateke jakitea zer aukera aurki daite
keen eguneroko bizitza normalean edo
«ustegabean» ikasteko.

Kulturarteko Zentrua

Gaztelania gailen izaki, beharrez
koagoak ematen dute Euskal Txokoek.

Guzti hau asko aldatzen da euskara
atzerritarrei irakasteari dagokionean.

6.3. Atzerritarrentzat euskara

«Tandem»

Metodo ezin hobea duzu era honeta
ko irakaskuntzan. Oztopo bakarra: eus
kara ikasten ari diren atzerritarren ko
purua eta atzerriko hizkuntzak ikasten
ari diren euskaldunena ez direla berdi
nak. Baina ez da hori eragozpen horre-
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lako esperientziak egiteko, baldin eta
metodo horretan trebatutako irakasle
rik aski balego.

Autoikasleak
Hau ere arlo egokia da. Atzerritarrak

bere ezagutzak mantendu nahiko bait
ditu, bere lurraldera itzultzen denean.

Kulturarteko Zentrua
Oso probetxugarria litzateke.

HABE, AEK eta horien antzeko era
kundeak birregituratzea eskatuko luke;
baina, bide horrek aski zaila dirudienez,
beste hizkuntz zerbitzuekin koordinazio
estua, amankomuneko ekintzak eta
beharko lirateke.

6.4. Irakasleen prestakuntza

«Tandem»

Orainarteko esperientzia guztiek argi
azaldu dute atzerriko hizkuntzen ikas
kuntzan «Tandem» aldiak, nahiz eta si
mulatuak eta motzak izan, oso apropo-
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sak direla irakaslea bere ikaslearen
egoera psikologikoari buruz kezkaraz
teko. Alemanian turkieraren irakas
kuntzan erabili izan da batipat.

Autoikasleak
Lortu diren ezagutzak mantentzeko

etengabeko aukerak edukitzeak badu
bere garrantzia irakaslearen ziurtasune
rako. Zenbait arrazoi administratibo
dela medio, aski zaila izaten da askotan
heziketa periodikoa, eta neurri deszen
tratzaileak komeni dira eta berekasa
erabiltzeko moduko materiala irakas
learen eskuetan jartzea.

Kulturarteko Zentrua

lrakasleen heziketarako erakundea
eta molde honetako Zentrua elkarrekin
aritzea beti izango da probetxugarri, eta
are gehiago tartean atzerritarrik de
nean, metodologia eta pentsakera be
rriak elkarrekin trukatzea errazten bait
du.

Itzultzailea: Boni Urkizu
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EL METODO «TANDEM» Y LOS «CENTROS INTERCULTURALES»

• A nadie pasa inadvertida la importancia de
cuestiones de organización en la enseñanza de
idiomas. La estructura organizativa puede te
ner, en ocasiones, mucha más importancia que
la elección del libro de texto, por ejemplo. Inclu
so puede darse el caso que la forma en que se es
tudia un idioma sea precisamente la que dificul
te o impida llegar a dominarlo.
Sin embargo, las publicaciones sobre ense

ñanza de idiomas raramente abordan temas de
organización. El análisis crítico y exhaustivo del

tema podría, incluso, llevamos a tener que decir
un adiós definitivo a costumbres bien arraiga
das.
El autor describe las concepciones «Tan

dem»/«Centro Intercultural» y trata de extraer
algunas conclusiones para la enseñanza del eus
kara a los niños, a los adultos (especialmente ex
tranjeros) y la formación del profesorado. El ar
tículo ofrece, igualmente, una descripción y
análisis de las actividades del Centro Intercultu
ral «Tandern» en Euskadi.

THE «TANDEMu METHOD ANO «INTERCUL TURAL CENTRES»

lt is well known that organization is very
important in language teaching. Someti
mes, the structure of this organization canbe
even more important than the selection of a
textbook, for instance. Furthermore, someti
mes the way in which a language is taught
can be the main difficulty preventing people
from learning that particular language.

Nevertheless, organizational problems
aren't very often discussed in the many dif
ferent publications we find today about lan
guage teaching. A deep analysis of this sub-

ject is needed and sorne of the very deeply
rooted customs could be finally abandonad
asa result of it.
The author describes the concepts of «tan

dem/intercultural centres» and tries to come
to sorne conclusions concerning the tea
ching of Basqueto children and adults (mos
tly foreigners) and for teacher training. The
article gives aswell a description and analy
sis of the different activities of the lntercultu
ral Centre «Tándem» in Euskadi.

LA METHODE «TANDEM» ET LES «CENTRESINTERCULTURELS»

Personne ne doute de l'importance des aspects
d'organisation dans l'enseignement des tangues.
La structure d'organisation peut avoir dans cer
tains cas beaucoup plus d'importance que le livre
au programme, par exemple. JI peut méme se
donner le cas. oú la facon d'apprendre une tan
gue soit en fait, ce/lequi rend difficile ou empéche
d'arriver a la dominer.

Cependant les publications sur l'enseignement
des tangues abordent rarement les aspects d' orga
nisation. L' analyse critique et exhaustive du sujet

pourrait méme nous amener a oublier définitive
ment des habitudes bien enracinés.
L'auteur décrit les concepts «Tandem» / «Cen

tre Interculturel», et cherche á en tirer des conclu
sions qui pourront étre appliquées á /'enseigne
ment de l'euskara aux enfants, aux adultes (tout
particuliérement aux étrangers) et dans la forma
tion du professorat. L'article étudie également,
une description et une analyse du Centre Intercul
turel «Tandem» en Euskadi.
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