
Gai monografikoa 15

Euskalduntzearen
programazioa, langaiak eta
ebaluazioa hezkuntza
ez-formalean
HABE: Pello Esnal

O. SARRERA

0.1. Gaia zehazten
Ezer baino lehen, koka dezagun geu

rea gai orokorraren harnean eta zehaz
dezagun bere edukia; bi gaiak, oroko
rra («Euskara irakasteko metodoak»)
eta gurea, («Euskalduntzearen progra
mazioa, langaiak eta ebaluazioa hez
kuntza ez-forrnalean») ez bait datoz bat
beren edukietan. Izan ere, batetik, eus
kararen irakaskuntza ez bait da ez eus
kalduntzearekin, ez hezkuntza ez-for
malean agortzen; bestetik, berriz,
programazioa, langaiak eta ebaluazioa
ez bait dira metodoen eremura mu
gatzen.
Gaiaren testuingurua bere luze-zaba

lean hartzeko, azal ditzagun honako
hiru puntuok:

0.1.1. Alfabetatzea eta euskal
duntzea:
euskararen irakaskuntzaren
bi alor

Bi alar bereizten dira euskararen ira
kaskuntzan: alfabetatzea eta euskaldun
tzea. Jakina denez, alfabetatzeari eki
tean euskaraz idazten eta irakurtzen
ikasteari ekiten dio ikasle euskaldunak;
euskalduntzen ari den ikasle erdalduna,

berriz, euskaraz hitzegiten eta idazten
eta irakurtzen ari da ikasten.
Alfabetatzeak eta euskalduntzeak gai

bera (euskara) badute eta helmuga bera
(E.G.A.ri dagokion maila) izan badeza
kete ere, bi prozesu didaktiko ezberdin
dira, nola ikaslearen hala programa, lan
gai eta ebaluazioaren aldetik ere.
Beraz, ando berezi behar ditugu elka

rrengandik alfabetatzearen didaktika eta
euskalduntzearena, ama-hizkuntzaren
didaktika eta bigarren hizkuntzarena be
reizten ditugun neurri berean berezi ere.

0.1.2. Hiru hezkuntz era: formala,
informala eta ez-formala

Gaingiroki bada ere, azal ditzagun
hezkuntza emateko dauden hiru erak:
hezkuntza formala, hézkuntza ez-for
mala eta hezkuntza informala.
Hezkuntza forma/a dugu hezkuntza

emateko erarik garrantzizkoena, Hez
kuntz sistema instituzionalizatua, sail
katua eta egituratua da, eta hasierako
heziketaz, erdi-mailakoaz eta gorengoaz
osatua daga. Hezkuntza formala, bes
talde, erabat horretara emana dauden
erakundeen eskuetan egoten da.
Hezkuntza informa/a. Garrantzi han

dikoa dugu, baina ez hezkuntza forma
la eta ez-formala bezain garrantzizkoa.
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Prozesu etengabe honi esker pertsona
hainbat eta hainbat ezagutza, gaitasun
eta jarreraren jabe egiten da, ia oharka
bean egin ere, dela familian, lagun-tal
dean, lan-taldean eta abarretan. Hez
kuntza informalaren bidez pasatzen dira
belaunaldiz balaunaldi balio, arau eta
jakintza kulturalak.

Hezkuntza ez-formala. Hezkuntza ez
-formala hezkuntza formaletik kanpo
ematen da, eskolaren eremutik at nor
malean. Egituratua eta sistematikoa da,
baina ez hezkuntza formala bezain egi
turatua eta sistematikoa. Hezkuntza ez
-formalean dute bigarren aukera esko
lakorik gabe geratu zirenek.

0.1.3. Aldagaiak irakaskuntzan
Aldagai askok dute eragina edozein

irakaskuntz prozesutan (1). Sailkatu ere
era askotara sailka daitezke. Guk hemen
lau aldagai mota bereziko ditugu:

a) Aldagai pertsonalak
Hauek ditugu garrantzizkoenak. Bi

dira batipat: ikaslea eta irakaslea.
Ikaslea dugu lehenena, noski. Bera

da, aldi berean, ikasprozesuaren lehen
gaia eta eragile nagusia. Ikaslerik gabe
ez dago ikasprozesurik. Irakaslea dator
ondoren, ikaslearen eta ikasprozesuaren
zerbitzutan etorri ere.

b) Aldagai didaktikoak
Hiru multzotan bana ditzakegu alda

gai didaktikoak, orokorrenetik hasita:
lehenbizikoan programazioa, langaiak
eta ebaluazioak sartzen ditugu; bigarre
nean, berriz, metodoak eta ikastekni
kak; hirugarrenean, azkenik, material
didaktikoa.

Programazioa, langaiak eta ebalua
zioa dira osagai didaktikorik orokorre
nak eta oinarrizkoenak eta, besteak bes
te, metodo eta ikastekniketan gauzatzen
dira. Material didaktikoaz hitzegitean,
berriz, ohizkoez (klariona, arbela, testu
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idatziak ...), ikusentzunezkoez (franelo
gramak, mapak, argazkiak, hormiru
diak, diapositibak, diskoak, irratia, te
lebista, bideoa ...) eta elektronikoez
(irakasmakinak, konputagailuak ...) di
hardugu.

e) Espazioa
Espazioa aipatzean ikastetxeak eta

ikasgelak aipatzen ditugu batez ere, ira
kaskuntza ematen deneko beste lekuak
baztertu gabe.

d) Aldagai ekonomikoa
Irakaskuntza orok du bere kostua, eta

ez gara hemen irakaskuntzaren alderdi
ekonomikoaren garrantzia azpimarra
tzen hasiko.

0.2. Aukeraren arrazoia
Gaiari heldu aurretik, badu bere ga

rrantzia gaia ando zehazteak, nola gaia
ren beraren azterketarako, hala hasiera
bertatik behin baino gehiagotan naha
sian erabiltzen diren hitz, kontieptu eta
ideiak beren tokian kokatzeko. Garbi
utzi nahi dugu hasiera-hasieratik gurea
euskara-irakaskuntzaren didaktika arlo
ko gaia bada ere, ez dugula gaia bere
osoan hartuko. Batetik, ez dugu alfabe
tatzea, hau da, ama-hizkuntzaren didak
tikaz jardungo, euskara bigarren hiz
kuntza deneko didaktikaz baizik.
Bestetik, hezkuntza ez-formalaren espa
rruan mugituko gara, eta ez hezkuntza
formalarenean (eskolan oinarrizko mai
lan, maila ertainean nahiz unibertsitate
mailan), ezta informalarenean ere. Az
kenik, berriz, euskara-irakaskuntzaren
aldagaietatik, aldagai didaktikoa dugu
aztergai eta, didaktikaren arloan, alder
dirik orokor eta oinarrizkoenak.
Gaiaren mugatzea, bestalde, egina

eman zaigu, neurri batean behintzat.
Izan ere, batetik, «Euskara irakasteko
metodoak» esatean bai bait dirudi eus
kalduntzeaz ari garela batipat; bestetik,

(!) Ikus, besteak beste, HABE: He/duen euskalduntzerak o programazloa, Zarautz, 1981,48-49. orr.
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berriz, HABEri gaia bere ikuspegitik az
tertzeko eskatzea, hezkuntza ez
-forrnalaren ikuspegitik aztertzeko es
katzea bait da. Dena den, gai orokorrak
metodologiaz jardutea eskatzen zigun,
eta ez dugu metodologiaz jardungo,
edozein metodo baino aurreragokoak
diren programazio, langai eta ebalua
zioaz baizik.
Gaitik ateratzeak edo, hobeto esanda,

gaia zabalagotik aztertzea erabaki iza
nak merezi du argibideren bat. Hona he
men, !abur emana. Euskal Herriko hel
duen euskalduntze mugimenduaz
dihardugunean, eta emaitzak guztiok
nahi bezalakoak ez direla ikusi eta arra
zoi bila hastean, oso gutxitan jo izan
dugu irakaskuntzaren alderdi didaktiko
ra; eta alderdi didaktikora jo dugunean
ere, metodologi arlara jo ohi dugu ge
hienetan, honako metodo hau beste ha
rako hura baino eragileago, egokiago
eta, azken batean, hobea dela aitortze
ko. Baina euskararen irakaskuntzak gaur
egun bizi duen egoeraren ikuspegitik, eta
gure iritzirako, programazioa, langaiak
eta ebaluazioa, metodoak eta ikastekni
kak baino aurreragokoak eta beharrez-

ARABA
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koagoak ditugulakoan gaude. Eta hone
xegatik zabaldu dugu eman zaigun gaia,
metodoak baino harago joaz.
Beraz, hezkuntza ez-formaleko eus

kalduntzearen programazio, langai eta
ebaluazioaz arituko gara, lehenengo
puntuán euskalduntzearen egoerari bu
ruzko zenbait datu eta iritzi jasoko di
tugularik, ondoren datozen puntuetan
programazioan, langaietan eta ebalua
zioan egin den bidea aztertu eta eginkí
zun dagoena aurrikusteko asmoz.

l. EUSKALDUNTZEA 1981-1985.ean
ETA EUSKAL HERRIKO
KOMUNITATE AUTONOMOAN

1.1. Zenbait datu orokor
Honako taula honetan bildu ditugu

Euskal Herriko Komunitate Autonomo
ko helduen euskara-irakaskuntzari bu
ruzko honako datu hauek: ikasleak, ira
kasleak (1984-1985 .ekoak soilik),
euskaltegiak eta ikastorduak, herrialdez
herrialde, ikasturtez ikasturte eta euskal
tegi moten arabera bild u ere.

81·82 8l-83 8).81 8HS'

Eushl· lkas- Euskal- ltu- , ka s- lrakasleeoa Jkas-
lkasleak terduak lkaileak terduak Ih1kak Euskal- tordoak Jka;kal Egun Ürdu- Euskal- tcrduaklfgilk (milah) lfgiak (mibka) íeglsk (milakal osekoa 'ª'" lfgl!k (milakaJ

Ha be Ha be
Euskallegiak 225 1 112 400 1 155 380 1 150 350 20 - 1 135 Euskallegiak
Udal Udal
Euskallegiak - - - - - - - - - 645 13 6 1 177 Euskallegiak
C Eredua - - - - - - Hitzar-- - - - - - - -

menezkoak
D Eredua 734 1 158 Pribatu- - - - - - - - Homologatuak2.521 24 454
E Eredua 3.661 12 639 4.868 12 1..014 4.087 62 125 14 963 Pnootu libreak

2.746 25 566 4.061 13 794 5.982 14 1.322 5.082 95 131 16 1.275
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81-82 82-83 83-84 ms
lkrs- Eusbl· lkas· Euikal· lkas- l~hslf201

Euskal- !kas-
lkasltak Euslal- terduak lhilf.lk Iorduak lkasleak tordu1k lkasl"k Egun ürée- Ierduak

tegi.ll (milaka) teghk (milaka) ltgiak (mili ka) osokoa kakea tegiak (milakal

Ha be Ha be
Euskaltegiak 320 1 160 320 1 160 320 1 160 320 16 - 1 135 Euskaltegiak
Udal Udal
Euskaltegiak 52 1 42 355 5 157 790 5 337 1.292 37 8 7 496 Euskaltegiak

C Eredua 1.405 2 265 1.959 2 375 3.202 2 429 3.109 35 25 2 427 Hilzar-
menezkoak

D Eredua 7.874 5 803 11.612 5 1.267 7.847 42 56 4 1.033 Pribatu
9.843 94 1.772 Homologatuak

E Eredua 10.313 85 1.508 17.136 99 2.520 22.342 111 608 103 3.371 Prilx!tu llbreak
11.620 98 2.239 20.821 98 3.003 33.120 112 4.713 34.910 214 697 117 5.432

GIPUZKOA
81~2 81-83 83-84 84-85

Emkal- Ikas- Emkal- lkas- Eushl· llas- I~kasl1001
Euskal- !kas·

lkasleak lfjiiak tordnk lkaileak lf1ilak Ierduak lkasl"k tegfak tonluak Ikasleak Egun Ilrdu- lfjilak lorduak
(milaka) (milala) (mil•ka) osokoa kakOl (milaka)

Ha be Habe
Euskaltegiak 425 2 213 640 2 283 640 2 243 610 38 - 2 267 Euskaltegiak
Udal Udal
Euskaltegiak 113 2 57 900 7 380 2.171 9 722 2.236 68 38 11 946 Euskaltegiak

C Eredua 100 1 10 1.520 2 218 1.881 2 235 3.597 . 23 36 4 552 Hltnr-
menezkoak

D Eredua 2.624 4 664 6.196 6 1.267 l.144 10 40 5 372 Pribalu
5.580 73 1.004 Homologatuak

EEredua 4.067 64 765 6.066 66 1.187 5.992 47 325 54 1.555 Prilx!tu llbreak
6.218 78 1.284 9.751 79 2.310 16.954 85 3.654 13.579 186 439 76 3.692

GUZTIRA
81·82 82·83 83-84 84-85

[Ulhl· lkas- [u;lal- lkas· Euskal- lbs· I11bslklo1
fuskal· Ikas-

lka~tak teglik terduak llaskak tegi•k Ierduak Ikaikal legiak lorduak Jhsluk Egun Onlu· legiak terdaak
(mil1ka) (milak1) (milih) osekoa kakoa (milaka)

Ha be Ha be
Euskaltegiak 970 4 485 1.360 4 598 1.340 4 553 1.280 74 - 4 537 Euskaltegiak
Udal Udal
Euskaltegiak 165 3 99 1.255 12 537 2.961 14 1.059 4.IJJ 118 52 19 1.619 Euskaltegiak

C Eredua 1.505 3 275 3.479 4 593 5.083 4 664 6.706 58 61 6 979 Hltzar-
menezkoak

D Eredua 10.498 9 1.467 18.602 12 2.692 8.991 52 96 9 1.375 Pribatu
17.944 191 3.230 Hnmelognuak

E Eredua 18.041 161 2.912 28.070 177 4.121 32.421 220 1.058 171 5.889 Pn'hltu l.ilmk
20.584 201 4.089 34.633 190 6.107 56.056 211 9.689 53.571 )22 1.267 209 10.399

* Udako datuak falta d ira.

Taula behar bezala uler dadin, esan
dezagun, batetik, batera doazela, bere
zi gabe, euskalduntzeari eta alfabeta
tzeari dagozkien datuak; bestetik,
1984-1985. ikasturteko datuetan uda
koak falta direla; eta, azkenik, egun oso
ko irakasletzat egunean bost ikastordu
ematen dituztenak edo zazpi-zortzi or
duan lan egiten dutenak jotzen ditugula.
Horiek horrela, azpimarra ditzagun

taulako datu esanguratsuenak:

- Euskaltegien kopuruak gorabehe
ra gutxi izan ditu· azken lau urteotan.
Dena den, ezin ahaz daiteke gaurko eus
kaltegiak oro har egituratuagoak dau
dela eta hobeto hornituak.
- Ikasleen kopurua ia hiru aldiz bi

derkatu da hiru urtean, eta beste hain
beste esan daiteke ikastorduez ere.
- Egun osoko irakasleak <liraazken

urte hauetan hazkunde erlatibo handie
na izan dutenak; izan ere, orain dela lau
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urte banaka batzu zirenak 464 bait dira
gaur egun.
- Euskal Herriko Komunitate Auto

nomoko helduak alfabetatzen eta eus
kalduntzen erabiltzen den diru-kopurua
ere izugarri hazi da: 1982an 110,25mi
loikoa izan zen 1985ean 1.419miloikoa
(ia hamairu aldiz handiagoa) den pre
supostua.

1.2. Beste zenbait konstatazio
Datuek, benetan adierazgarriak iza

nik, pozik egotera bultzatzen bagaituz
te ere, ez dute euskalduntzearen alderdi
didaktiko osoa isladatzen. Beharrezko
dugu, bada, didaktikaren alorrean eman
eta kuantifikagaitzak diren zenbait
konstatazio jasotzea, nahiz eta, hau egi
tean, hain pozgarria ez den errealítatea
rekin topo egin beharrean aurkitu.
Euskalduntzearen didaktikan gaur

egun ematen den gertaerarik larrienak
(eta behar baino nekezago egiten du
atzera) euskalduntzea inoiz bukatzen ez
delako ustea du iturburu. Oraindik ere,
gehiegitan aurkitzen ditugu ikasleak eta
irakasleak irteerarik gabeko tunelean
galdurik. Ezaguna dugu etengabeko jar
dunean eta inoiz lortu gabe, Sisifo berri
baten antzera, euskalduntzen ari den
ikasleari ezarri zaion «arinaiztar» izena.
Irakaslea, bestalde, behin baino gehia
gotan sumatu dugu helburu eta zeregin
batzuren arabera ez baina denbora era
rik atseginenean nola bete ziharduelarik.
Egoera guzti honek denbora alferrik
galtzen delako susmoa dakar berekin le
hen momentuan, eta etsipena eta ikas
kuntza/irakaskuntza uztea azkenean.
Aipatu dugun irakasle eta ikasleen us

teak badu, gurekiko, oinarririk. Hona
hemen gure hipotesia: irakasleak ez ba
daki non eta noiz amaitzen den euskal
duntzea, eskuartean dituen langaiek ez
badiote horretan laguntzen; ikaslea ez
bada ez bere aurrerabidearen, ez ikas
prozesuan non dagoenaren jabe; erraz
aurkituko dira nola bata hala bestea
aurrera egiteko beharrezkoa duten mo
tibaziorik gabe. Eta irtenbiderik erosoe
nera joko dute: denbora ahalik eta era
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atseginenean pasatzeko aukera emango
dien ariketa arinaiztarrak egitera.
Hedatuegia dagoen arazo baten

aurrean egon gaitezke, hainbat eta hain
bat hutsegite eta porrot argi dezakeen
gertaeraren aurrean. Horrela, aipatzea
gogorra bada ere, arestian eskainitako
datuak beren lekuan uzten dira, dago
kien kontrapuntua jarriz.
Bestalde, are larriagoa izan daiteke

ikaslearen noraeza, Euskaltegi batetik
bestera aldatzean. Euskaltegi zaharrean
ez bazekien ikasprozesuaren zein unetan
aurkitzen zen (mailen izenek berek sa
latzen dute nahasmena: goi-maila, goi
-rnaila altua, goi-rnaila erdikoa, goi-
-rnaila baxua ...), ez zaio batere erraza
gertatuko berrian bere lekua aur.kitzea
(aurten bertan, 1985ean alegia, gertatu
da Euskaltegi batean 2. urratsa gaindi
tu gabe beste batera joan ikasle bat eta
6. urratsean jarria izatea; 300-400 ordu
ren aldea, batetik bestera alajaina!).
Guzti honi ordu gutxitako ikastaroetan
jardutea gehitzen bazaio, denbora gal
tze izugarri baten aurrean aurkituko
gara.

1.3. Balorazioa eta irtenbideak
Aipatu berri ditugun datuak eta kons

tatazioak honako hauetan laburbil di
tzakegu:
- Euskal Herriko Komunitate Auto

nomoko helduen alfabetatzea eta eus
kalduntzea gero eta osoago, hornituago
eta indartsuago ageri den errealitatea
dugu.
- Daturik garrantzitsuenetako bat

urtero euskara ikasten ematen diren ha
mar miloitik gora ikastordu horiek
ditugu.
- Datuen artean ezinbestekoa den

bat falta dugu, emaitzarena alegia; eus
kalduntzearen ikuspegitik, zenbat eus
kaldun berri atera diren urtero, esate ba
terako.
Gogoetari jarraiki, honako puntu

hauek erants ditzakegu:
- Aurreraxeago ikusiko dugunez,

heldu batek 1.000 ordu inguru behar
ditu euskalduntze prozesuan maila ona
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lortzeko. Beraz, urtero 10.000 euskaldun
berri sortzeko makineria badugula esan
dezakegu.

- Daturik ez badugu ere, ez dugu
uste urteroko euskaldun berrien kopu
rua milatik asko urruntzen denik. Beraz,
ikastordu asko galtzen da urtero ikastur
tean zehar; euskaldun berriak sortzeko
makineriak oraindik ere jario asko ditu.

- Denbora asko alferrik galtzen
bada, oraindik ere programazioari ja
rraitzen ez zaiolako galtzen da, besteak
beste, ebaluazioarekin asmatzen ez dela
ko, euskaltegi baten barnean eta euskal
tegien artean ere loturarik ez dagoelako,
ikasleek eta irakasleek aurrerabidearen
jabe ez direlako ...

Diagnostikoa zuzena bada, eta jaso
tako aitormenek hala dela pentsatzera
garamatzate, uste dugu programazioari
zintzo jarraitzeak, ebaluazioarekin as
matzeak eta langaiak programazioaren
barnean erabiltzeak asko bidera deza
keela euskalduntze-alfabetatzea, ematen
diren ikastorduei gaur egun ateratzen
zaien etekina areagotuz. Honetarako, ja
kina, eta hau ere aitortu beharrean gau
de, irakaslegoak bere lana egoki eta ta
juz egiteko gai izan behar du.

2. HELDUEN EUSKALDUNTZEA
PROGRAMATZEN

2.1. 1982tik 1985era egindako bidea

2.1.1. 1981: Helduen euskalduntze
rako programazioa

Sortu eta bi hilabetera argitara eman
zuen HABEk bere lehenengo liburua:
«Helduen Euskalduntzerako programa
zioa» (2) hain zuzen ere.

Bost puntutan laburbil ditzakegu li
buruaren ekarpen eta bereizgarriak:

l. Programazioak du lehentasuna
Liburuak garbi aditzera ematen zuen

nolako garrantzia ematen zitzaion ira
kaskuntzaren programazioari eta zein
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zen eginkizun didaktikoetatik lehena eta
gainerakoen oinarri.

«Jaio berria den Helduen Alfabe
tatze Barreuskalduntzerako Erakun
deak aurrean eginkizun duen lan itze
la, mila eta mila galdera sorterazi
dizkigu bertan lankide garenoi. Gal
dera gehienak honako biotara bil di
tzakegu:

- Nola bideratu HABEren
1981/82ko lana, berehalakotasunaren
arriskuan erori gabe eta gerorako ere
baliagarri gerta dakigun?

- Nola planifikatu HABEren da
tozen urteetako lanak, urtez urte
egindakoa nola aurrekoarekin hala
atzekoarekin armonizatuz eta lotuz,
eta ohizko behin-behinekotasunetik
ihes eginez, lan orokor, sistematiza
tu eta tinko bat burutu ahal deza
gun?» (45. or.)
Liburuak berak ematen die bi galde

rei erantzuna, argi eta garbi eman ere.
«Programazioak eskaini zigun giltza»
(46. or.), dio HABEk aurrean zuen egin
kizunari nondik heldu galdezka ari de
larik. Eta aurrerago eransten du: «Pro
gramazioa dugu eginkizunik nagusiena
eta zenbait urte hartuko diguna» (47.
or.)

2. Programazioa, metodoen gainetik
«Bai, programazioak eskaini zigun

giltza. Hala ikusi genuen, metodoek
programazio baten barruan dutela zen
tzua, ariketek ere halaxe duten bezala»
(46. or.). Behin eta berriro, era batera
edo bestera, zuzen edo zeharbidez, age
ri da ideia bera «Helduen euskaldun
tzerako programazioa» liburuan. Eta ta
j u tu ere, hala tajutu zen lehen
programazio hura, inongo metodori lotu
gabe eta edozein joera metodologikori
leku eginez.

3. Aurretik egindakoari jarraiki
Lehen programazio hura jauzi bat ba

zen ere, ez zuen inolako etena izan nahi.
Eta, hala, egiten duen edukien aukera-

(2) HABE (1981): Helduen euskalduntzerako programuzioa, Donostia, 1981.
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keta eta mailaketa «irakasle-talde baten
eta orain arte argitaratu diren euskal me
todoen (zuzenean euskaraz eginak) eri
tziak kontutan hartuz» (64. or.) egin
zuen. Eta edukien aukeraketa eta mai
laketa ez ezik, metodoek eduki bakoi
tzak non eta nola lantzen duten ere ain
tzakotzat hartu eta aditzera emateari
eskaintzen dizkio liburuak bere orrial
derik gehienak (89-349. orr.), «Jalgi
Hadi», Jo-ta-ke», «Hitz-egin», «Euska
ra mailaka», «Euskara hire laguna»,
«Euskalduntzen», «Hizkuntz ariketak»,
«Euskera bizitik» eta «Erriaren euskera
batua» metodoen eta ikasliburuen xehe
tasunak azalduz.

4. Euskalduntzearen oinarrizko
mailari fatua

«Helduen euskalduntzerako progra
mazioa», bestalde, euskalduntzearen
oinarrizko mailaren programazioa da.
Lehen hurbilketa moduan, lau maila be
reizten ditu, guztira 500 ordu hartzen di
tuztelarik (64. or.).

5. Hizkuntz forntak, programa
zioaren ardatz

Honelaxe dio liburuaren pasarte ba
tek hitzez hitz:

«Prcgrazio osoari heldu ezinean,
ardatzari heldu diogu; gero, datozen
urteetan, aurtengo lanak eskainitako
irakatsien eskutik, programazio osoa
(helburuak, edukien aukeraketa eta
mailaketa kritikoagoa, helduagoa eta
guzti) burutu ahal izango dugula
koan.» (47. or.)

2.1.2. 1982: Euskararen Gaitasun
-Agiria (E.G.A.)

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Uni
bertsitate eta Ikerketa Sailak 1982an ar
gitara eman zuen EGAren programa (3).
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Euskararen Gaitasun-Agiria sortu eta
finkatzeak hiru ondorio onuratsu eka
rriko dizkio, besteak beste, euskaldun
tzearen programazioari:
l. Oinarrizko mailaren muga zabal

du ahal izatea: euskalduntzeak ez du be
rez oinarrizko mailan bukatzen den pro
zesua izan behar.

2. Oinarrizko mailaren garapenari
norabide egokia eskaintzea, D mailako
euskal irakasle tituluak eskaintzen zion
baino aproposagoa, ahozko euskarari
eta komunikamenari lehentasuna erna
ten dienez gero.

3. Maila objektiboa den heinean,
ikasprozesua neurtu ahal izateko auke
ra eskaintzea.

2.1.3. 1983: Helduen euskalduntzea
programatzen-84

HABEk 1983-1984 ikasturtearen ha
sieran argitaratu zuen «Helduen euskal
duntzea programatzen-84» (4). «Hel
duen euskalduntzerako programazioa»
liburutik berri honetara bi urte besterik
pasa ez badira ere, jauzi handia nabari
da bien artean.

Hona hemen, sei puntutan emana,
programazio-liburu berriaren muina:

l. Aurrekoaren ildotik
«Helduen euskalduntzerako pro

gramazio berri honen nondik nora
koaz jabetzeko, duela bi urte argita
ra eman zenera jo behar da; bertan
aurkituko <lira, batetik, euskaldun
tzerako programazio-lanaren disei
nua eta, bestetik, beraren lehen
urratsak.

Bi urte geroago eratu den progra
mazio berri honetan, lehenengo hura
hartu da oinarritzat.» (11. or)

2. Euskalduntzen diharduten
irakas/een esperientzia bilduz

(3) HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA lKERKETA SAJLA: Euskararen Gaitasun-Agiria; Pro
grama, Gasteiz, Argitalpen Zerbitzu Nagusia (Glotodidaktika-lanak, 7), 1982.

(4) HABE: Helduen euskalduntzea programatzen-Ss, Donostia, 1983.
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Besteak beste, HABE Euskaltegieta
ko esperientzia, ELKARLAN euskalte
gietako eta AEKren hormirudien ingu
ruko programazio-lanak aipatzen ditu
liburuak sarreran (11. or.).

3. Euskalduntze prozesu osara
zabalduz
«Duela bi urteko programazioan,

lau lan egin ziren mailaketari dago
kionean: euskalduntze prozesuaren
oinarrizko mailaren barruan beste
lau maila finkatu, lau mailetan ba
natu hizkuntz egitura erabilienak eta
beharrezkoenak eta, azkenik, hiz
kuntz egitura horiek zein metodotan
eta nola lantzen diren adierazi.

Oraingo programazio honetan, be
rriz, lehenengo hura abiapuntutzat
harturik eta euskalduntze prozesu
osoa zehaztu eta deskribatu ondoren,
mailaketa zehatzago eta osoagoari
ekiten zaio.» (12. or.)

a) Euskalduntzearen he/muga:
euskaldun osoa eta ikasia

Honela definitzen du liburuak euskal
duntze prozesuaren azken emaitza:

«Euskalduntzearen bukaerako eus
kalduna Euskararen Gaitasun-Agiria
ri (EGA) dagokion mailakoa izango
da. Beraz, euskalduntzearen azken
produktua euskaldun osoa eta ikasia
da, euskaldunzahar eta alfabetatua
ren maila duen euskalduna, alegia,
eta ez, inondik ere, bigarren mailako
euskalduna.
Euskaldundu den ikasleak, euskal

dun osoa eta ikasia den horrek, eus
kara ando ezagutzen du eta euskaraz
komunikatzeko gauza da; hau da,
euskararen hizkuntz osagaiak egoki
menderatzen eta erabiltzen ditu.
Onda uztarturik aurkitzen dira bere
baitan euskararen ezagutza eta eus
karaz komunikatzeko gaitasuna. Izan
ere, euskaldun izateko ez da nahikoa
euskara·ezagutzea, baldin eta ikaslea
euskaraz komunikatzeko gauza ez
bada; eta, era berean, euskaraz ko
munikatzeko, ikasleak euskara zuzen
eta jatorraren jabe izan behar du. Be-
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raz, ezin daiteke euskaldun oso eta
ikasitzat jo euskarari buruz asko ja
kin, baina euskaraz egiteko gai ez
dena; eta beste hainbeste esan behar
da halamoduzko euskara trakets edo
baldarrean komunikatzen denari bu
ruz ere.» (12-13. orr.)

b) Mailak eta urratsak
«Euskalduntzearen helmuga EGA

ri dagokion mailan ipintzean, beren
euskalduntzea maila horretaraino
eraman nahi dutenen projektua ain
tzat hartzen da batetik eta euskaldun
tzea ikuspegi zabal eta orokorrez be
giztatzeko aukera eskaintzen bestetik.

Dena den, ez da ahaztu behar,
dena delakoagatik, badela bere eus
kalduntze projektuaren helmuga
EGA mailan ez baina lehenago ezar
tzen duen pertsona eta erakunderik.
Hauen kasua kontutan izanik, hel
muga apalagoak ere, mailak definí
tu behar dira euskalduntze bidean.»
(18. or.)
Eta lau maila bereizten ditu liburuak:

gutxienezkotzat jotzen den A maila,
Oinarrizko mailaren parekoa daitekeen
B maila, Hobekuntza mailaren kidekoa
den C maila eta, azkenik, EGA maila.

«Beraz, mailaketa horren ondoren,
honela geratzen da tajututa euskaldun
tze prozesua:

3. aldia
1

(400-500 ordu)

8. urratsa
2. aldia 7. urratsa
(400-500 ordu) 6. urratsa

5. urratsa

4. urratsa
l. aldia 3. urratsa
(400-500 ordu) 2. urratsa

l. urratsa

EGA maila

e maila

B maila

A maila
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Beraz, Jau urratsek osatzen dute A
maila: bi gehiago behar dira B mailara
heltzeko; beste bi gehiago eginik iristen
du ikasleak e maila; eta lau urrats ge
hiagok (programazio honetan definitzen
ez direnek) osatuko lukete azken aldia,
C mailatik EGA mailara bitartekoa ale
gia.» (19. or.)

4. Ikastorduak neurtuz
«Helduen euskalduntzea programa

tzen-84» liburuak euskalduntze proze
su osoa burutzeak zenbat ikastordu eska
dezakeenaren lehen hurbilketa egiten du.
Guztira l.200etik 1.500era ikastorduz
jardutea eska diezaioke hutsetik hasten
denari EGA maila lortzeak. Urrats ba
koitzari dagokionean, berriz, 100-125
ordu inguru behar ditu ikasleak gain
ditzeko.

5. HH·1111t: formak baino gehiago
programa/u nahiez

Honela dio liburuaren sarrerak:
«Beraz, euskalduntzearen mailake

ta da programazio berri honen mui
na eta funtsa, bihar-etziko euskal
duntzearen programaziorantz urrats
garrantzitsu bat ematen duelarik.
Izan ere, bertan euskalduntzearen
prozesu osoa definituz gainera, mai
laketan hizkuntz edukinak ez ezik,
hizkuntz trebetasunak, hizkuntz fun
tzioak eta trebetasun maila ere kon
tutan hartzen bait dira.» (12. or.)
Eta aurrerago:

«Mailak, eta urratsak, denbora
-unitate ez ezik, edukin-unitate ere
badira, hots, edukin baten jabe. Mai
len eta urratsen edukin osagaiak
euskalduntzearen amaierako ikaslea
definitzean emandakoak dira hiz
kuntz trebetasunak, hizkuntz fun
tzioak, hizkuntz formak eta trebeta
sun maila.» (20. or.)
Baina, badu argitu beharrekorik:

«Helduen euskalduntzerako pro
gramazio honetan maila guztiak -
A, B, C eta EGA mailak- seinalatu
badira ere, ez dira denak neurri be
rean zehazten edukinen aldetik. Eta
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edukina bera ere ez da zehaztasun
berdinez adierazten mailaz maila.»
(20. or.)
Eta erantsiko genuke mailen zehaztea

apalagotuz doala mailak gora doazen
neurrian: A maila zehatz samar ematen
zaigu, EGA mailaren azalpena urria den
bitartean.

6. Terminologia eta kontzeptuak
argituz

Oso-osorik aldatuko ditugu hona
aipagai dugun programazio-liburuak
egiten dituen bereizketak eta argitzen di
tuen puntu ilunak, nola euskalduntze
eta alfabetatzearen arteko ezberdintasu
nak azpimarratuz, hala euskara
-ikasprozesuaren mailaketan dagoen ter
minologi nahasketa bideratuz ere.

a) Euskalduntzea eta alfabetatzea
«Beraz, euskalduntze prozesuak

eta EGA mailako alfabetatzearenak
helmuga bera dute (ikaslea Euskara
ren Gaitasun-Agiria ateratzeko gau
za egitea), baina bi prozesu desber
din dira eta bakoitzak bere
programazio berezia eskatzen du.
Euskalduntze prozesua ikaslea eus

kaldunzahar alfabetatuaren mailara
iristean amaitzen bada ere, ez ditu
gu, normalean behintzat, bi proze
suak nahastu behar, nahiz eta behin
baino gehiagotan hala gertatu. Izan
ere, euskalduntzen ari den ikasleak
euskara behar adina menderatzen ez
duen bitartean, alfabetatzera doanak
ondo egiten du euskaraz, euskara du
bere ama-hizkuntza. Eta, bestalde,
alfabetatzera doan ikasleak norma
lean euskalduntzearen lehen mailak
gainditu dituenak baino euskararen
ezagutza teoriko gutxiago du.
Beraz, erabat bestelakoak dira eus

kalduntzen eta alfabetatzen ari diren
ikasleen euskararekiko egoerak, eta
desberdina da bakoitzak euskara ongi
erabiltzera iritsi arte jarraitu behar
duen prozesua.» (14-15. orr.)
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b) Mailaketako terminologia
Hizkuntz irakaskuntzaren maila

ketan badago halako terminologi na
hasketa batean erortzeko arriskurik.
Izan ere, era askotako mailaketak era
biltzen dira, eta ez beti erizpide ber
dinen arabera tajuturikoak. Horren
ondorioz, nahasbidera eraman gai
tzakeen zenbait hitz eta termino des
berdinekin aurkitzen gara aurrez
aurre.
Euskara-irakaskuntzaren rnailake

tan ere badago horrelakorik. Gogo
ra ditzagun, besteak beste, oinarriz
ko euskara kontzeptua eta horren
inguruan eginiko mailaketa; Urraspi
de 8. alean eginíko Van Passel-en
malla keraren molda keta, haren ha~ie
rako ezagupen mailari, oinarrizko eza
gupen mailari eta hobekuntza mailari
erantsitako bitarteko maila (lehenen
go bi mailaren artean); eta azkenik
Van Ek-en eskutik eta Europako
Kontseiluaren bidez etorri den «ata
/ase maila» kontzeptua eta bere in
guruko beste sei mailak.

Helduen euskalduntzerako progra
mazio hau egiterakoan, kontzeptu
guzti horiek kontutan hartuak izan
dira baliagarri diren neurrian, baina
ez da ez beroien moldaketarik ez
itzulpenik erabili. Horregatik, mailak
izendatzean, letrez izendatu dira, A,
B eta C letrez hain zuzen ere, eta ez
ohizko izenez. Beraz, programazio
honetako mailaketa ez zaio oraingoz
ez inolako terminologiari, ez inola
ko mailaketari lotzen.» (19-20. orr.)

2.1.4. 1984: Euskalduntzearen lehen
tau urratsak unitatez unitate

Euskalduntzearen programazioan
emandako aurrerapausu berria dugu
«Euskalduntzearen A mailarako lan
gaiak. Irakaslearen liburua. l. urra
tsa»ren (5) sarreran, 21-30.orrialdeetan,
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ematen den lehenengo lau urratsetako
unitatez unitateko programazio-ardatza,
Programazio honek, nahiz eta Euskal

Herriko Komunitate Autonomoan ofi
ziala den programazioan (arestian azal
dutako «Helduen euskalduntzea progra
matzen-Sd») oinarri izan, ematen duen
unitatez unitateko programazioa ez da
ofiziala. Dena den, langaiak biltzeko ez
ezik, euskalduntzearen urratsak zehaz
teko eta ebaluazioa zorrozteko aukera
bikaina ere eskain dezake.

2.1.5. 1985: Euskalduntzearen 5-8
urratsak unitatez unitate

Amaituberria den 1984-85ikasturtea
ren emaitza dugu 5-8. urratsetako uni
tatez unitateko programazio-ardatza (6).
Lehenengo lau urratsetakoari buruz
esandakoak honentzat ere balio dezake,
xehetasun bat salbu: programazio-ardatz
honen osatzean, HABE Euskaltegiez
gainera, Udal-Euskaltegiek ere parte
izan dute.

2.2. Egina dagoenetik eginkizun
dagoenera

Honako puntu hauetan eman dezake
gu eginaren balorazioa eta egiteko da
goenaren berri:

l. Programazioak du lehentasuna
Orain artean bezalaxe, aurreran

tzean ere euskalduntzearen progra
mazioa dugu eginkizunetatik lehena.
Programazioari esker egin bada po
sible metodo ezberdinak lotzea, eus
kaltegi batetik bestera zubi egitea,
euskaltegietako langaiak eta ariketak
biltzea eta argitaratzea ... Guzti hori
areagotu beharrean gaude.

2. Programazio bakarra
Hala eskatzen dute nola ikasleei

zor zaizkien begiramenak, zintzota-

(6) Ez da oraindik argitara eman.

(5) HABE: Euskalduntzeoren A mailarako langaiak, lrakaslearen liburua. l. urratsa, Donostia, 1984.
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sunak eta lotsak, hala gizartea be
rreuskalduntzen egiten ari diren egi
nahalek eta erabiltzen ari diren
baliabideek ere.

3. Programazio malgu eta zabala
Hala eskatzen dute nola euskalte

giak eta euskal eskolak kokatuak dau-
deneko ingurunearen baldintzapenei
eta berezitasunei erantzun beharrak,
hala ikasle eta ikastalde bakoitzaren
nortasunarekiko leialtasunak ere.

4. Programa ofiziala, programa
zioaren ardatza

Programazioak aldi berean bakarra
eta malgua eta zabala izan beharrak
darama HABE programazio bukatua
eta zehatza ez baina beraren ardatza
eskaintzera;irakasle,irakasletalde,Eus
kaltegi eta Euskaltegielkarte bakoitza
ri dagokio, beharrezkoa duten neu
rrian programazioa eta kurrikuluma,
programa eta syllabusa (7) osatzea,
beti ere ardatzari loturik.

5. Hizkuntz fortnak, programa
zioaren ardatz ·

Programazioaren ardatza zerbaitez
osatzekotan, hizkuntz formez osa dai
teke.Oraingoz ezinezkoada programa
zio funtzional eta nozionala tajutzea
eta ez dugu uste denbora luzean ahal
izango denik; eta hori, jakina, baldin
eta gaur egungo joerak moda pasako
rra izatea gainditzen badu.
Eskaini, eskain daitezke funtzioen

zerrendak, «Helduen euskalduntzea
programatzen-84» liburuan (29-31.
orr.) egin zen bezala; baina hortik lan
oso eta bukatua eskaintzerajauzi han
diegia dago. Ea beste hizkuntzetan
lortzen duten.
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Dena den, argitu beharra dago,pro
gramazioaren ardatza hitkuntz formen
gain osatu esatean ez dugu esan nahi
gramatikaren barne-logikari estu ja
rraitu behar zaioník. Badago, aurreko
bi programazioetan egin den bezala,
hizkuntz formak gramatikakoak ez di
ren beste zenbait irizpideren arabera
ere (maiztasuna, erraztasuna, komuni
katzeko ematen duten aukera...) sail
katu eta mailakatzeko modurik.

6. Tiebetasunen mai la,
gako korapi/otsua
Nahiz eta hizkuntz formak sailka

tzea eta mailakatzea Jan gaitz samarra
gertatu, nekezagoa eta zailagoa suer- ·
tatzen da trebetasunen maila, hau da,
hizkuntz forma horiekin ikasleak egin
behar duena, zehaztea eta irakasleak
mailetan bat etortzea. Esate baterako,
errazagoa da zein hizkuntz forma ja
kin behar dituen 2. urratsa bukatzen
duen ikasleak zehaztea eta horretan
bat etortzea, hizkuntz forma horiekin
hitzegiten, ulertzen, idazten eta irakur
tzen lortu behar duen maila zehazten
eta horretan bat etortzen baino. Izan
ere, nola neurtu eta adierazi maila?
Nola objektibatu hain subjektiboki
jasotzen dena? Irakasleen arteko talde
-lan handia eta zabala eskatzen duen
eginkizuna dugu hau, ebaluazioarekin
estu lotua dagoena, aurrerago ikusiko
dugunez.

7. EGA maila, euskalduntzearen
azken he/muga
Euskalduntzearen azken maila

EGAri dagokion maila dugu, jatorriz
ko euskaldun alfabetatuarena alegia,
eta ez, inolaz ere,bigarrenmailako erdi
euskaldun batena.
Dena den, azal dezagun «azken»

hitzarekin adierazi nahi duguna.

(7) Ez da erraza irakaskuntzaren eraketa adierazteko darabilen hainbat hitz («programazio», «pro
grama», «kurrikulurn », «syllabus») zehaztea eta beraien arteko ezberdintasun eta ñabardurak bereiz
rea. Ikus, adibide gisa , honako hauetan ematen diren definizioak:
R. GALISSON, D. COSTE: Dictionnaire de didactique des tangues, Hachette, París, 1976.
SANTILLANA: Diccionario de las Ciencias de la Educación, Santillana, Madrid, 1983.
C.J. BRUMFIT, J.T. ROBERTS: Language and Language Teaching, Batsford, London, 1983.
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a) «Azken» helmuga diogunean,
batetik, ez dugu esan nahi, jakina,
EGA mailan bukatzen denik ikaslea
ren euskalduntzea, hizkuntza baten
ikasketak ez bait du inoiz amaierarik.
Euskalduntzearen «azken» helmuga
EGA maila dela esatean, adierazi nahi
dugu EGA maila ere badela euskal
duntzearentzat, eta, nonbait behar eta,
hor eman dezakegula bukatutzat eus
kalduntze prozesua.

b) «Azken» helmuga diogunean,
bestalde, ez dugu esan nahi euskal
duntzearen maila bera bakarrik denik,
maila apalagoak ere jar bait daitezke.

e) Azkenik, «azken» helmuga dio
gunean, adierazi nahi dugu maila apa
lagoek azkeneko hau behar dutela izan
erreferentzi puntu.

8. Urratsa, ehun orduko gutxieneko
unitatea
Euskalduntze prozesua urratsetan

banatua daga, urrats bakoitzak, ehun
ordu hartzen dituelarik. Urratsa dugu
euskalduntzean zeharreko unitaterik
txikiena. Guzti honekin honako hiru
puntuok azpimarratu nahi ditugu:

a) Urratsa denboraren arabera ze
haztutako maila dugu, euskalduntze
prozesuan ehun orduan egiten den
aurrerabidea delarik.

b) Urratsa ehun orduko aurrerabi
deari dagokio justu-justuan. Aurreko
programazio-liburuan, «Helduen eus
kalduntzea programatzen-84» izene
koan alegia, urratsa 100-125 orduko
unitatetzat jotzen bagenuen ere, aurre
rantzean 100 ordukotzat hartuko dugu,
programazio-ardatza zehatzago neur
tu eta egitura ahal dezagun.

e) Urratsa gutxieneko maila dugu,
ehun ordu baino gutxiagoko mailarik
ezin onar daitekeelarik. Horregatik,
ikastaroak eratzean gutxienez ehun or
dukoak izatea eskatzen da.

9. Euskalduntzearen mailak
Azken mailaz gainera, euskalduntze

prozesuan ezar daitezke beste zenbait
maila ere. Esaterako, A, B eta C mai-
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lak tartekatzen zituen «Helduen eus
kalduntzea programatzen-84» libu
ruak, lehengo atalase-maila, oinarrizko
maila eta hobekuntza mailen parekide.

Bi arrazoi daude batipat tarteko
maila horiek ezartzeko: bata motiba
zioari dagokio eta bestea helduen eta
erakundeen beharrei. Motibazioari da
gokionean, helduak helmuga hurbilak
behar ditu, erraz eskura daitezkeenak.
Beharren aldetik ikusita, berriz, aitor
tu behar da badagoela zenbait pertso
na heldu eta· erakunde azken helmu
gara iritsi gabe ere bere helburua betea
ikusiko lukeena.

Dena den, maila gehiegi jartzeari ez
diogu oso egoki irizten. Bestalde, hor
daude urratsak. Beharbada, bat fin
katzekotan zortzigarren urratsari dago
kiona finkatuko genuke; eta, agian,
laugarrenari dagokiona ere bai.

10. Langai didaktikoak osagai
Programazio-ardatza asko zehaztuta

ere, ez zaio irakasleari behar bezain ze
hatza gertatzen sarri. Zehaztea, bestal
de, ez da erosoa suertatzen gehienetan,
eta errazago egiten da zeharbidez; esa
terako, adibide, ariketa eta abarren bi
dez. Esan nahi bait da, hezurdura hu
tsean, edukirik gabeko ardatz soilean,
gara daitekeela programazioa, baldin
eta adibidez hornitu eta ikasgai, lan
gai eta abarretan hezur-rnamitzen ez
bada.

Beraz, langaiak (ariketak, testuak,
jokoak ...) programazio-ardatzaren
gauzatzea diren heinean, beraren adie
razle eta osagai ditugu.

11. Ebaluazioaren eskutik
Goragó l6. puntúan) aipatu bezala,

ez da nahikoa edukien berri ematea;
beharrezkoa gertatzen da trebetasunen
maila zehaztea ere. Eta trebetasunen
maila zehazteak ezinbestez eskatzen
du talde-lanean burututako ebaluazioa,
batetik, edukiak (hizkuntz formak)
zein arlotan zein neurritan menderatu
behar cliren definitzeko; eta, bestetik,
irakasleak taldean bat etor claitezen
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nola gauzatzen eta neurtzen direnmai
la horiek. Esan nahi bait da, ez dela
nahikoa programazioa paperean erna
tea, gero ikaslegoarengan zehazten eta
gorpuzten ez bada.

12. Orain arteko bidetik
Programazioak ez du zentzurik, ja

rraitzen ez bada. Eta onargarria izan
dadin, irakaskuntzaren esperientzian
oinarritu behar du eta eskarmentua
duten irakasieen arteko akordio zaba
la izan.

13. 1987-1988ikasturterako
Gaur egunean indarrean dirauen

behin-behineko heiduen euskaldun
tzearen programazioa, behin-betikoa
izan daiteke behar dituen aldaketa,
osatze eta abarrekin, 1987-1988ikas
turtearen hasieran.

3. HELDUAK
EUSKALDUNTZERAKO
LANGAIAK

3.1. 198letik 198Sera egindako bidea

3.1.1. 1981-1983: Nor bere gisa

HABEk 198lean eskainitako
prograrnazio-ardatzak ordura arte argita
ratutako metodoak, metodoetako lan
gaiak eta ariketak erabiltzeko bide erna
ten zuen. Eta, gutxi edo gehiago, ia
guztiak erabiliziren,zenbait ondorio adie
razgarri atera zireiarik.

a) Langai oro da baliagarri
Irakasie bakoitzak ezagunak zituen

langaiei heldu zien hasieran, ezaguna
zuen bidetik. Elkarlanak zabaldu zi
tuen ezaguerak, bideak eta ikuspegiak.
Ondorioa garbi zegoen: langai oro da
baiiagarri, baldin eta egoerara egoki
tu eta programazioan itsasten bada.
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b) Eskuarteko langaien mugak
Berehala nabarmendu ziren eskuar

teko langaien mugak, ez bait ziren ez
elkarrekin eta ez ikastaro trinkoetan
erabiltzeko moidatuak izan. Batetik,
langaiak eikarren osagarri gisa erabil
bazitezkeenere,metodoak eikarren ar
teko loturarik gabe sortuak izanak ne
keza egiten zuen erabilera bateratua,
eta azkenean bat nagusitzen zitzaien
besteei.Bestetik, berriz, metodoak eta
langaiak normaiean astean ordu gu
txitan erabiltzeko moldatuak izanak
desegokiak eta gogaikarriak bihurtzen
zituen.
Beraz, ezinbestekoa suertatu zen

langai berriak sortzeari ekitea.

e) Langai berriak sortu beharra
Langai berriek aurreko langaien el

karrekiko loturarik eza konpondu be
har zuten eta egunero bost orduko
ikasdinamikarierantzuteko gauza izan.
Eta beharraren beharrez sortu egin
ziren.

Baina langai berriek beste behar be
rri bat zekarten: eikarrekin lotu beha
rra, alegia.

3.1.2. 1983-1984: Euskalduntzearen
A mailarako langaiak

1984.arenudazkenean argitara eman zi
tuen HABEk «Euskalduntzearen A rnai
larako langaiak» (8) izeneko lau karpeta
mardul.
Hona hemen, liburuen osaketa eta be

reizgarriei buruz lehenengoaren sarrerak
dioena:

a) Osaketa
«Liburu honetan HABE Euskalte

gietan erabiltzenden zenbait ariketa es
kaintzen da: batzu beraietan edo HA
BEren Talde Glotodidaktikoan

(8) HABE: Euskalduntzearen A mailarako lungaiak. Irakuslearen liburua, lau liburuki (1, 2, 3, 4.
urratsak), Donostia, 1984.
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asmatuak izan dira; beste batzu, be
rriz, zenbait hizkuntzaren irakaskun
tzan erabiltzen diren ariketak aztertu
eta sortuak izan dira; bada ariketen ar
tean, gainera, euskararen irakaskun
tzan asko erabilia izan dena; baita ere,
zuzenean ikasgeletan erabiltzekoegina
ez izan, eta egokitu egin dena... Hala
ere, bada zenbait material eta ariketa
Euskaltegietan erabili eta bilduma ho
netan jasoa izan ez dena: metodoeta
ko material eta hainbat ariketaz ari
gara. Oraingoz, egin duguna iruditu
zaigu egokiena: material eta ariketa
horiek <laudendaudenean uztea. Bes
te baterako utzi dugu berorien
txertakuntza, nahiz eta tarteka baka
rren batzu ere jaso.» (16-17.orr.)

b) Bereizgattiak
«Liburu horrenbereizgarrienartean,

hiru aipatu behar dira batez ere: pro
gramazioaren inguruan tajutua izana,
sailkatuta aurkeztea eta beraren mal
gutasuna.

l. Fitxa-bilduma programazio ba
ten inguruan tajutu da.
Ugariak badira ere euskararen ira

kaskuntzarako erabiltzen diren arike
tak, bildu programazio jakin bati lo
tzen zaizkionak bildu ditugu; eta
zenbait egokitu egin baditugu, progra
mazio beraren arabera egokitu ditugu.
Beraz, programazioa da fitxa-bilduma
horren ardatza eta bizkarrezurra.
Programazio honek, berriz, progra

mazio ofiziala hartu du oinarritzat eta
bospasei orduko unitatetan egituratu
ditu euskalduntzearen A mailako lau
urratsak, batez ere hizkuntz formen
aurrerabidea kontutan izanik egitura
tu ere. Badago oraindik zereginik
programazio-ardatzaosatzen (batezere
hiztegiaren txertakuntzaz) eta zertxo
bait zuzentzen.Dena den, ontzat eman
dezakegu oro har eta erabatekotzat
hari nagusiari dagokionean.
Programazio-ardatza aurkezpenhorren
amaieran ematen da eranskin gisa.
2. Fitxa-bildumasailkatuta ematen

da. (...) Asko badira ere ariketa motak
eta berauek sailkatzeko irizpideak,
fitxa-bilduma honetan bost sailetan
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banatuta ematen ditugu. Lehenengo
saila ariketa analitikoek osatzen dute
eta gainerako lauak hizkuntz trebeta
sunak lantzeko ariketek, mintzamena,
entzumena, irakurmena eta idazmena
lantzeko ariketak alegia.

3. Fitxa-bilduma osatzen duen
materiala malgua da, osatu gabe dago.
Eta horrexegatik, hain zuzen, ematen
da karpetatan. Ez da, beraz, material.
itxia eta bukatua, osatzen eta aberas
ten joango den material irekia baizik.
Tajutu dugun programazioari egokitu
edo berarí jarraiki sortzen den mate
rial orok du ·bilduma hau osatzeko
aukera.» (18. orr.)
Bestalde, irakasleen liburuen ondoren

datoz, berehala argitaratuko direlarik, li
buruetan bertan aditzera ematen diren
ikasleen langaiak:

D Ikaslearen liburua. Ikasleak erabili
behar dituen fitxez, ariketez eta irakur
gaiez osatua.

D Rol-jokoak. Izenburu berak adie
razten duenez, rol-jokoak jasotzen dira
bilduma honetan, ikasleen mintzamena
lantzeko moldatu diren rol-jokoak, hain
zuzen.
D Binaka: A ikas!earen liburua eta

B ikas!earenliburua. Bi liburu hauek ikas
leek binaka egitekoariketak biltzendituz
te. Hauek ere mintzamena lantzeko <lira.

D Jokoak-Z, Bigarren bilduma hau
lehenbizikoa, «Loteria, Familien jokoa.
Katua eta txakurrak. Domino fonetikoa:
Hitzen jokoa» izenekoa, osatzera datar.

D Bilduma. Zenbait ariketa egiteko
beharrezkoakdiren fitxa,marrazki, argaz
ki eta abarrez hornitutako karpeta.

D Kaseteak. Ikasleek zenbait arike
ta egiteko behar dituzten elkarrizketa,
kanta eta abar grabatuta dituzten zintak.

3.1.3. 1983-1985:EGArako langaiak
Argitaratzear<laudenlangai hauek eus

kalduntzearen8. urratsari dagokion maila
dute abiapuntu eta, izenburuak berak
dioenez, EGAri dagokion maila helburu.
Guztira Euskaltegiko 400 ikastordu ingu
ru hartzen dituzte (hauei norberak Eus
kaltegitik at egin beharrekoak erantsi be-
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har zaizkie), hau da, 9.etik 12.era bitarteko
lau urratsak, nahiz eta programazioa
urratsez urrats banatu.

Sei liburu dira. Honako hauek, hain
zuzen: Lexikoa (hiztegia Iaritzeko ), Idaz
mena, Mintzamena, Ulermena, Testuak
(irakurmena lantzeko batipat) eta Edu
kiak (hizkuntz formak Iantzeko ).

Langai hauek EGA prestatzeko eta,
aldi berean, aurreko zortzi urratsetako
ikasprozesuaren garapenari eragiteko sor
tu dira. Badute, ordea, arriskurik: nola
ikaslea hala irakaslea ere gehiago jartzea
tituluari begira ikasprozesuaren garapena
ri baino. Garrantzizkoa dugu berriro ere
ebaluazioaren zeregina kontutan hartzea,
ikasprozesuak, etenik gabe, urratsez urrats
dagokion aurrerabidea egin dezan.

3.1.4. 1984-1986: Euskalduntzearen
5-8. urratsetarako langaiak

Langai hauekin bukatuko da euskal
duntzerako langaiak osatzea. Sortu eta
bildu, lehen lau urratsetakoak bezalaxe
sortu eta bilduko dira. Dagoeneko, egi
na dago programazio-ardatza eta egina
mintzamena eta entzumena lantzeko ari
keta asko ere.

3.2. Egina dagoenetik eginkizun
dagoenera

Euskalduntze prozesurako Iangaiak
osatzear dauden honetan, gogora ditza
gun horien sortze, bilketa eta argitara
ematea gidatu dituzten printzipioak. Ira
kaslegoa printzipio horien jabe egitea da
hurrengo urratsa, langaiak eskuratzeabai
no garrantzizkoagoa agian; izan ere, lan
gaiak nola erabili jakin du irakasleak eta
erabileranzein arrisku izan ditzakeenkon
tutan eduki.

3.2.1. Langaien zenbait erabilera
desegoki

Gehiago ere badira, baina bi azpima
rratuko ditugu:
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a) Denborapasa
Hainbat eta hainbat irakasleren

buruhausterik haundiena denbora nola
pasa izaten da. Bada zenbait ariketa
eta langai (ikusentzunezkoak,esate ba
terako) denbora erraz eta atseginezpa
satzeko ezin hobeak direnak. Irakas
Ieak jakin beharko du Iangaiak behar
direnean erabiltzen.

b) Atseginaren arabera
Atseginak ez baina eraginkortasu

nak izan behar du irizpide Iangaiak eta
ariketak aukeratzean. Atseginenak ez
dira beti langairik eragile, egoki eta
onenak izaten.

3.2.2. Printzipioak

Langaiak sortu eta bildu, printzipio
batzuren arabera sortu eta bildu dira; eta
erabili ere, printzipio ber-berorien arabe
ra erabili beharko ditu irakasleak. Hona
hemen nagusienak, Iabur-labur:

a) Programazioaren araberakoa
Langaiek eta ariketek ez dute zen

tzurik programazioaren barnean ez
bada. Denborapasak ez dakar ikastea.

b) Eraginkortasunaren araberako
Ikaslea ikastera daraman langaia da

egokia, nahiz eta atsegina ez izan.

e) Zabala eta malgua
Irakasleak non eta zer aukera izan

dezan.

d) Aurrerabidearen lekuko
Ikaslea aurrera doan heinean, lan

gaiek eta ariketek aurrerakadaren isla
da izan behar dute, ibili duen bidea
ren mugarri, ikasi denaren testigu.

e) Ehaluazioaren lagungarti
Ikasprozesuaren aurrerabidearen le

kuko direnezgero, hori neurtzeko tres
na ere izan behar dute, hutsuneen sa
Iatari eta Iorpenen erakusle.
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4. HELDUEN EUSKALDUNTZEA
EBALUATZEN

4.1. 1981etik 1985era egindako bidea

Ezinbestekotzat jo zuen HABEk, bere
sorreratik, helduen euskalduntzearen eba
luazioari ekitea, nola norbanakoen ikas
prozesua neurtu, programatu eta bizkor
tzeko, hala sistema osoa kontrolatu,
bideratu eta hobetzeko ere. Asmo nagusi
hau epe luzerako helburu izaki, beste ho
nako bi zehatzago hauek zituen epe er
tainerako betekizun: batetik, ebaluatzeko
era baliagarri bat bilatu eta ebaluazio
-froga eredu bat moldatzea eta, bestetik,
Euskaltegi mota desberdinetako irakasle
-taldeak ikasleen ebaluagintzan elkarrekin
jarduteko bide eragilea urratzea,
programazio-ardatza zehaztu, trebetasun
mailak finkatu eta emaitzak aztertzeko
asmoz.
Eginkizun horiek honela gauzatu dira

ikasturtez ikasturte:

4.1.1. 1981-1982: Lehen ekitaldia
Bi lani ekin zitzaion lehenengo ikastur

tean: Euskal Herriko Komunitate Auto
nomoan euskara ikasten ari ziren helduei
buruzko datuak biltzeari eta ikasle bero
rien ikasmaila aztertzeari.

Datuak bildu, prozesatu eta argitara
eman ziren «Euskal Herria berreuskal
duntzen» liburuan (9), aldi berean errea
litatearen berri orokor eta zabala eskainiz.

Ikasleen ikasmailari dagokionean,
«Helduen euskalduntzerako programa
zioa»-ren araberako Oinarrizko Euskara
ren 3. eta 4. mailan zihardutenak aztertu
ziren.Azterketa hauek ikasleenmaila eza
gutzeaz gain, ebaluazio-frogen lehen zi
rriborroak egiteko, frogatzeko eta azter
tzeko aukera ere eskaini zuten.
Emana zegoen lehen urratsa helduen

euskalduntzearenebaluazio-bidean,ondo
rengoen oinarri eta aintzindari.
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4.1.2. 1983: Kultura-Sailburuordearen
ebazpena

Lehen bi ikasturteen esperientzia jasoz,
eman zuen Eusko Jaurlaritzako Kultura
-Sailburuordeak 1983.eko abuztuaren
30.ean ebazpen bat (10), besteak beste,
Euskaltegieta Euskal Eskoletan erabilibe
harreko ebaluazio-sistemaarautzen zuena.

Orduz geroztik, aldaketa txiki batzu
salbu, indarrean dirau ebazpenak ezarri
tako ebaluazio-sistemak.
Horra hemen zenbait puntu ga

rrantzitsu:

a) Ebatuazio-ststema
«Euskaltegi eta Euskal Eskoletan

ebaluazio jarraiaren sistema erabiliko
da ikasleekin.» (3053. or.)

b) Ebaluazio-bilera eta ebaluazio
-aldea

«Ebaluazío-prozesu osoan etengabe
jasotako datuak ebaluazio-bileretan
sistematizatukodira. Ebaluazio-bilerak
ehun ordutik ehun ordura egingodira,
ikastalde bakoitzeko irakasle guztiek
osatuko dutelarik ebaluazio-taldea,
ikasleen arduradunaren zuzendaritza
pean.» (3053. or.)

e) Ebaluazio-aktak
«Ikastaroa amaitzen denean, Eus

kaltegiak ikastaro osoko ebaluazio
-aktak batean bilduko ditu. Azken
akta honetan adieraziko dira ikastaroa
hasi zuten ikasle guztien zerrenda eta
ikaslebakoitzak ikastaroan zehar gain
ditu dituen urratsak.
Aktaren orijinala eta kopia HABE

Ikuskatzailetzaraeramango dira. Ikus
katzaileak zigilatu ondoren, bat Ikus
katzailetzan geratu eta bestea Euskal
tegira eramango delarik.» (3053. or.)

(9) HABE: Euskal Herria berreuskalduntzen, Donostia, 1982.

(lü) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria (1983.VIll.31), 129, 3053-3.063.orr.
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d) Azterketa-frogak
«Azterketa-frogek,ikusketa sistema

tikoa, elkarrizketa eta abarrekin, eba
luaketarako tresneria osatzen dute.
Azterketa-frogak ebaluazio-bilera ba
koitzaren aurretik aplikatuko dira,
ehun orduro alegia, eta HABEk argi
taratuko dituen froga ereduen arabe
rakoak izango dira.
Azterketa-froga bera eta ikasleen

froga-ariketak Euskaltegi bakoitzean
geratuko dira artxibatuak, Ikuska
tzaileak, hala nahi izanezgero,ikus eta
azter ditzan.» (3053. or.)

e) Dokumentazioa
Honako bost dokumentu hauek aipa

tzen ditu ebazpenak: Ikaslearen fitxa per
tsonala, ebaluazio-akta, ikastaro
-arnaierako aktak, ehun ordutako
azterketa-frogak eta ikastaro-amaierako
azterketa-frogak.

4.1.3. 1984: Helduen e'uskalduntzea
ebaluatzen

Beraz, ebaluazio-frogaren eredua ze
haztea eginkizun utzi zuen ebazpenak,
HABEren eskuetan utzi ere.Eta HABEk,
aginduari jarraiki, bereEuskaltegietanja
sotako esperientziarenarabera eta helduen
euskalduntzean ziharduten beste Euskal
tegietako irakaslegoaren iritzia beregana
tuz, moldatu zuen ebaluazio-froga eredua,
eta «Helduen euskalduntzea ebaluatzen»
liburuan (11)argitara eman, ebaluazioa
ren ikuspegiorokorra eta azterketa-frogak
osatzeko arauak eta argibideekin hatera.
Hona hemen ebaluazio-froga ereduari

buruzko zenbait zehaztasun:
«Bost atalek osatzen dute froga:

hizkuntz formak, mintzamena, en
tzumena, irakurmena eta idazmena az
tertzekoak. Beraz, froga eratu, lau hiz
kuntz trebetasunen irizpidea jarraiki
eta hizkuntz formei dagokiena erantsiz
eratu da.

Ikaslearen erantzun moten aldetik,
bi zati bereiz ditzakegu frogan: idatzia
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eta ahozkoa. Ahozkoa mintzamena
aztertzekoatalari dagokio; beste lauak,
berriz, idatziz egitekomodukoak izan
go dira. Zenbaiten iritziz, idatziari
hainbeste toki ematea ikasle mota ja
kin baten kaltetan izan daiteke, froga
idatziz egiteak berekin dituen baldin
tzapenengatik izan ere. Muga hau
gainditzearren, froga objektiboak ipin
daitezke edo, zenbait kasutan, marraz
kiak, grafikoak eta erabili. Dena den,
beti ereEuskaltegietan konstantzia uz
teko modukoak izango dira frogak.
Froga malgua da. Irakasle, irakas

le-talde eta Euskaltegi bakoitzari da
gokio, hemen ematen eta adierazten
diren gutxiengoak, mugak eta irizpi
deak erreferentzitzat harturik, ikasle
-talde jakinari egokituko zaion azter
keta-froga egitea.» (42-43. orr.)

4.1.4. 1984-1985: Euskaltegi
Publikoen arteko ebaluatzaile
-taldeak

Lehendik HABE Euskaltegi mailan es
perimentatutako ebaluazio era aplika
tzeari ekin zitzaion.1984-1985ikasturtean
EuskaltegiPubliko guztien artean, HABE
Euskaltegi eta Udal-Euskaltegien artean
alegia.
Hona hemen ebaluazio era honen hel

buruak, lan-taldeak eta eginkizunak.

a) Helburuak
Lau helburu zituenHABEk Euskal

tegi Publikoen arteko ebaluatzaile-tal
deak sortzea erabaki zuenean:

l. «Helduen euskalduntzea
programatzen-84»-eko programazio-
ardatzaren urrats bakoitzari dagokion
trebetasun maila gauzatu, zehaztu eta
osatzea.
2. Euskaltegiezberdinetakoirakas

legoa bat etor eraztea programazioa
ren urrats bakoitzari dagokion trebe
tasun mailan, zehatz-mehatz jakin
dezan bere ikaslegoak lortu behar
duen ikasmailaren berri.

{JI) HABE: Helduen euskalduntzea ebatuatzen, Donostia, 1984.

r
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3. Euskaltegiek, teorian ez ezik
praktikan ere, programazio berari lo
tuz, guztiek batera joka dezaten, ba
tetik bestera pasatzen den ikaslegoak
ahalik eta gorabehera gutxien izan
dezan.

4. Euskaltegien emaitzak neurtu
eta areagotu ahal izatea.

b) Lan-taldeaketa eginkizunak
Aipatutako helburuen arabera, lau

taldek dihardute elkarlanean ebalua
ziogintzan, lau maila ezberdinetan:
Talde ebaluatzaile nagusia, Komunitate
Autonorno mailan: T urraldeko (edo
eskualdeko) Euskaltegi arteko ebalua
tzaileen taldea; Euskaltegiko ebalua
tzaileen taldea eta ikasleen ebaluazio
taldea.

Ikasleak ebaluatzen dituzten irakas
leak dira azken talde honetan partai
de, eta hauei dagokie azken hitza ikas
leen ebaluazioan. Irakasle hauek,
noski, Euskaltegiko ebaluatzaileen tal
dearekin koordinaturik dihardute. Eus
kaltegi txikietan talde bera dira bi tal
deak, jakina; eta irakasle guztiek
osatzen dute. Euskaltegi bakoitzeko
ebaluazioaren arduradunek, berriz,
Lurraldeko (edo eskualdeko,
Euskaltegi-kopuruen arabera) Euskal
tegi arteko ebaluatzaileen taldean di
hardute HABEko euskalduntzearen
ikuskatzaile didaktikoaren koordina
zioaren pean. Azkenik, Lurralde -
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ikuskatzaileek, HABEren Talde Di
da ktikoko Euskalduntze Sailburuaren
koordinazioaren pean, Talde ebalua
tzaile nagusia osatzen dute, eta Komu
nuate Autonomoko Euskaltegien eba-
1uaziogintza koordinatzea dute
eginkizun,

4.2. Egina dagoenetik eginkizun
dagoenera

Ebaluazioaren arloan eginkizun dagoe
na haundia bada ere, bi puntutan labur
bil daitezke HABEk epe ertainera dituen
asmoak:

l. Ebaluazioa. euskalduntzea
bideratzeko giltza
Behin programazio-ardatza tajutu

eta langaiak osatu ondoren, ebalua
zioan dagoke euskalduntzea bideratze
ko gakoa. Horretaz jabeturik, HABE
ren Ikuskatzailetza Didaktikoak
ebaluaziogintzari eskainiko dizkio bere
indarrik hoberenak.

2. Ebaluazioa hedatuz
Euskaltegi Publikoetan iaz, 1984 -

1985.ean, erabilitako ebaluazio era
ahalik eta Euskaltegi eta euskaldun
tzearen urrats gehienetara zabaltzeak
bakarrik egin gaitzake euskalduntze
prozesuetan ematen diren hainbat
akats, denbora galtze, indar galtze eta
jarioren jabe.
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