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SARRERA

Uda amaitu da eta honez gero udazkenaren bideetan barrena abiatuak gara.
Kurtsoa eta euskarazko ikastaroak martxan daude jadanik. Dena den, pasa denudan
bizitutakoari begirada bat botatzen diogunean, nostalgia pitin bat sentitzen dugu
oraindik ere. Ez zaigu hain erraza gertatu udaren xarma utzi eta orduko lozorro gozo
horietatik ateratzea. Haatik, denboraren poderioz ia lortu dugula esan liteke.

Guk ere bizitzaren gurpilari heldu diogu berriro eta froga gisa eskuan duzu, ira
kurle, ZUTABE berri hau. Hitz bitan bada ere, ekin diezaiogun alea azaltzeari.

ZUTABE berri hau kaleratuko denerako, «Bai horixe» telesaio jaioberria jada
nik telebistako pantailetan egongo da. Programa hau HABEk egina da, bereziki tele
bistari begira. Zergatik? Egia da urtero milaka ikasle ari direla euskara ikasten eus
kaltegietan. Baina askoz ere gehiago dira ikasteko lehen pausua oraindik egin ez du
tenak. Hauei begira egin da «Bai horixe», euskaltegietan ere onuragarri gertatuko
den arren, HABEren euskalduntzeko programazioaren lehen urratsarekin estu-estu
loturik bait dago. «Bai horixe»k euskara ikasteko gogoa izan baina oraindik hasi ez di
renei bultza eta lagundu nahi die. Ongi etorri, «Bai horixe». Saio berri hauek oso
beharrezkoak ditugu, zeren komunikabideek gero eta funtzio garrantzitsuagoak bete
beharko bait lituzkete euskalgintzan.

«Bai horixe», hain zuzen, hartu du monografiatzat ZUTABE honek. Hiru arti
kuluk osatuta dator monografia. Lehenengoak, «Hizkuntz ikasbide multimediak»
deritzanak, komunikabideek liizkuntz irakaskuntzan eskaintzen dituzten ahalbide
eta mugak aztertzen ditu. Beste biek «Bai horixe» dute aztergai.

«Esperientziak» sailan hiru lan ditugu. Lehenengoan komikiaz baliatzeko auke
ra batzu azaltzen zaizkigu. Bigarrenak «Bide isilean» metodoan hain ezagunak diren
erregletez baliatzeko modu bat eskaintzen digu. Hirugarrenak «Talde berezi» ikasta
roei buruz dihardu eta Donostiako Elizbarrutiko Irakasle Eskolan eginiko esperien
tzia bat azaltzen du.

Bederatzi artikuluk osatzen dute «Itzulpenak eta lankidetzak» saila. Ronald V.
White-renak, 7-8. aletik aukeratutako gaiaren hariari jarraiki, mintzamena ez ezik
beste trebetasunak ere hurbilpen funtzional baten bidez landu daitezkeela azaltzen
du. «Mintza-praktika» deritzana saio horri etekina ateratzeko zenbait baldintzaz ari
da, aldi berean ideia praktiko batzu emanez. J.A. Letamendiak, bere aldetik, «Bakar
ka»ren azterketa eskaintzen du. «Irakasle komunikatiboa»k irakasleak klasean izan



dezakeen jarreraz dihardu eta honek ikaslearengan duen eragina aztertzen du. Joxe
Lizarraldek marratxoaren erabilera zenbait hitz-elkartetan du aztergai. «Tándem»
izeneko artikuluan hizkuntz ikastaroak eratzeko modu berri bat aztertzen da. Hu
rrengo artikuluak euskararen atalase maila ukitzen du. Jasone Zenozen lanak hutse
giteen aurrean kontuan zer hartu behar den azaltzen digu. Azkenik, atal hau irakur
menari buruzko aportazio batekin amaitzen da.

ZUTABEk oraingoan Joan Melcion elkarrizketatu du. Melcion katalanaren
Atalase maila landu duen taldearen koordinatzailea izan da, eta bere esku eduki du
hizkuntza hori irakasteko antolatu den proiektu multimediaren («Digui-digui») koor
dinazioa ere.

«Gure mundutxoa»k joan diren hilabeteotan egin den jardunaldi eta ikastaro
zenbaiten berri ematen du besteak beste.

Ohizkoa denez, aleak liburu batzuren aipamenez ixten ditu bere ateak.
On dizula, irakurle!
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