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1. HISTORIA

1948.ean, Israelgo estatua sortzeare
kin batera, etorkin asko hasi zen hara
iristen.
Hebraiera ez jakiteak ia-ia ezinezkoa

bihurtzen zuen pertsona hauen gizarte
eta lanbideko integrazioa. Hezkuntza
Ministeritzak, Agentzia Judaikoaren
laguntzaz, Ulpanak sortzea erabaki
zuen hebraieraren irakaskuntzarako.
Lehenengo Ulpana (Etzión) 1949.ean
sortu zen Jerusalem-en.
Ulpanaren berezitasuna zera zen,

etorkina bertan barnetegian bezala ze
goela eta ikasketek zirauten bitartean
diru arazorik ez zuela.
Etzión Ulpanaren antzera beste Ul

pan batzu eraiki ziren gerora, hauek
ere etorkinen hizkuntz eta kultur inte
graziorako.

2. ULPANAREN HELBURUAK

Ulpanaren helburu nagusia etorkinei
beren integrazio-prozesuan laguntzea
da. Israelera iristen diren etorkinek
berezitasun ugariak dituzte, bai gizar
tearen eta bai kulturaren aldetik. Etor
kinen gehiengoak ez du hebraiera men
deratzen eta hori da, hain zuzen, na
zioko komunikabidea gizarte eta kul
tura mailan. Etorkin askok ez du

juduen herria ezagutzen; ez da harri
tzekoa, beraz, nazioko bizitza eko
norniko eta sozialean azkar integratu
nahi horretan etengabeko oztopoak
izatea. Ulpanaren helburua, beraz,
etorkinari ahalegin honetan laguntzea
da, eta bere ogibidean integratu ahal
izateko beharrezkoa duen hebraieraren
ezagutza eskaintzea.
Hebraieraren oinarrizko urratsak

emateaz gain, Estatuari eta herriari bu
ruzko gutxieneko ezagutzak ere ema
ten zaizkio.
Hori dena eskoláz kanpoko ekintzaz

osaturik, Israelgo oinarrizko ezagu
tzak izan ditzaten: ibilaldiak, jai-ospa
kizunak, antzerki-saioak eta kultur
mailako beste edozein ekintza.

3. ULPANAREN
ANTOLAMENDUA

3.1. Ikasleen · sailkapena. Ulpanean
hiru maila daude: hasierakoa, erdikoa
eta goikoa. Ulpanera iristen den ikas
leari azterketa bat egiten zaio bere hiz
keta, irakurketa eta idazketa maila
neurtzeko. Azterketa honen arabera,
ikaslea berari dagokion mailara joango
da. Badago, era berean, ikastaroz alda
tzeko aukera eta ikaslea pasa daiteke
eskola batetik bestera, beti ere irakas
learen gomendioz.

(''") Eliakim WEINBERG (1979): El Ulpan. Escuelapara la enseñanza de la lengua hebrea, Jerusa
lén, Ministerio de Educación y Cultura, 14 or. Liburuska honetatik egokitua eta euskaratua.
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3.2. Eskola eta irakaslea. Ulpanean
ikastaro trinkoak egiten dira, astean
16-18 orduren artekoak. Ikasleen ko
puruak ez dira handiak izaten, 12tik
18ra bitartekoak. Kopuru txikia iza
teak badu alde onik, zeren modu ho
rretan irakasleak eskola ario eta inte
resgarriak egin bait ditzake.

Ondoko lau osagaiak (ikastaro trin
koak, irakasle berezia, klaseko ikasle
kopuru txikia eta irakaskuntzarako
método eraginkorrak) baldintza ezin
hobeak dira hizkuntza azkar ikasteko.
Ulpaneko irakasleak bi arazorekin

egiten du topo, lanbidekoa bata eta
bestea soziala: pertsona heldu batek
hizkuntza berria bereganatzea lortu
behar du eta, era berean, leku, kultura
eta hizkuntza ezberdinetako jendeari
ikasteko modu berezi bat ezarri. Ira
kaslearen egitekoa langiro atsegin eta
lagunartekoa sortzea da.
3.3. Eskola eta irakaslea. Hezkuntza
eta Kultura Ministeritzako helduen
Hezkuntza Sailak du Ulpaneko irakas
bidea eta ikasketen programa eratzea
ren ardura.

Hasierako mailan, programak bere
ziki azpimarkatzen du -helburu na
gusi bezala-s- 1.000-2.000 hitz inguru
ko elkarrizketa maila lortzea, egunero
ko beharretarako. Dena den, lehenen
go mailan ere irakasten da irakurtzen
eta idazten.
Programaren osagarri bezala, he

braiera errazean dagoen egunkariaren
(Sháar Lamatjil: Hasiberriarentzat
atea) irakurketa ere sartzen da. Honek
edozein egunkari irakurtzeko presta
kuntza suposatzen du eta baita he
braiera errazean irratiz emaniko be
rriak ulertzeko ere.
Aurreragoko mailetan, ikasleak ez

du hizkuntza eguneroko beharretarako
·1akarrik ikasiko; bere ideia eta senti
. enduak nahiz ahoz nahiz idatziz
iierazteko ere ikasiko du. Maila ho
.itan, mintzamenaz gain garrantzi

handia ernaten zaio entzumen, irakur
men eta idazmenari ere.

Hala ere, ikaskuntz programak la-
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guntza handia ematen dio hizkuntz in
tegrazioari ez ezik hezkuntzarenari
ere.
Lehen Mailarako programak baditu

bere barman jaiei eta hauen baloreei
dagozkien zenbait irakaskuntza.

Goi-rnailako programan bada, ho
riez gain, herria eta lurraldearekin zeri
kusia duen ikasketa oinarrizkorik ere:
geografia, juduen historia, hezkuntza
zibikoa, juduen pentsakera eta abes
tiak, eta, era berean, Bibliako zenbait
pasarte berezi.

3.4. IRAKASKUNTZ
METODOAK

3.4.1. Oinarriak
Metodoaren oinarri bezala zera

onartzen da: hizkuntza bat ikastea tre
betasun bat lortzea dela, hau da, ohitu
ra berriak bereganatzea. Eta ohitura
berriak ariketa askoren bidez bakarrik
lor daitezkeenez gero, ariketaz behin
eta berriz baliatuz irakasten da hizkun
tza.
Bigarren oinarria hau da: hizkuntza

batez ere komunikatzeko tresna dela.
Ondorioz, ikasleak lehenbizi komuni
kazio aplikaturako gaitasuna handitu
ko du. Horregatik, eta batez ere hasie
rako mailan, entzuteari eta hitzegiteari
garrantzia handia ematen zaie.
Hirugarren oinarria: ama-hizkuntza

ikasten ari den umearen eta bigarren
hizkuntza ikasten ari den helduaren
artean alde handia dagoela, helduak bai
bait ditu jadanik bere baitan ondo fin
katutako hizkuntz joerak.

Helduak, beraz, hizkuntza berria
metodikoki ikasi beharko du eta pau
soz pauso eman beharko zaizkio hiz
kuntz materialak. Hiztegiaren eremu
zabaletik oinarrizko hitz-kopuru txiki
bat bakarrik irakatsiko zaio, egunero
ko gorabeheretan egingo duen kornu
nikazioan beharko duena. Ikasgaiz
ikasgai ugarituko du ikasleak bere hiz
tegi aktiboa eta, era berean, egunero
behar dituen gramatikako egiturak.
Ikasleak hiztegia ikasi baino areago sis
tematikoki egiturei buruz buru jarri
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beharko du. Eta horrela bereganatuko
ditu esaldiak, errepikaren bidez ikasi
tako hiztegiaz baliatuz.

3.4.2. Ikasle berrientzako
irakaskuntz metodoa

Ulpanean ez da ohizko metodorik
erabiltzen. Hizkuntza ez da itzulpen
eta irakurketaren bidez, hitzak gogora
tuz eta gramatikako arauak, adjekti
boak eta deklinabidea errepikatuz ira
kasten. Ulpanetako irakaskuntza hiz
kuntz egoera benetakoetan mamitzen
da. Egoera bakoitza (ikaskuntz progra
mako ikastunitate bat) linguistika eta
didaktika aldetikako irizpide ondo
mugatuetan oinarriturik aukeratutako
hiztegi jakin batí eta gramatikako egi
tura egokiei loturik dago. Ikasleak ez
ditu hizkuntz arauak mekanikoki be
reganatzen, perpaus arruntak behin eta
berriz moldatuz baizik. Gramatikaren
irakaskuntzan ez dira ulermena eta
ezagutza azpimarratzen. Hizkuntz egi
turak menderatzeari ematen zaio ga
rrantzia, beroriek ondo bereganatu ar
te ikasleak ariketa trinkoak egiten di
tuelarik.

3.4.3. Hitzen irakaskuntza
Gaurregun, beste. bigarren hizkun

tzen irakaskuntzan bezala, hasiberriei
hebraiera irakasteko metodoa ez ·da
ezertan ama-hizkuntzaz baliatzen. Hi
tza, beraz, ez zaio ikasleari itzulpena
ren bidez irakasten, baizik eta perpaus
funtzionaletan sartuz eta zehazki era
biliz. Honela adierazten zaio ikasleari,
eginaren eginez, hitzaren esanahia.
Ikasleak, riahiz eta hitzaren esanahia
itzulpenaren bidez jakiteko zaleturik
egon, ohartu behar du hitz baten esa
nahia jakiteak ez dakarrela, berez eta
besterik gabe, hitza behar den textuin
guru eta egoeretan erabiltzea, giza hiz
kuntza esaldi osoek osatzen bait dute
eta ez hitz soilek. Horregatik hasibe
rrien klaseetan ama-hizkuntza oso gu
txi erabiltzen da; aldiz, ahalik eta ge
hien, ikasten ari direna, Hala ere, itzul
penaz ez baliatze hau ez da zorrozki
betetzen, eta irakasleak noizbehinka,
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bestela hitzen baten esanahia adieraztea
zail denean, horretara jo dezake.

J.4.4. !kas/ea no/a bultzatu
Ikaslearen ahalik eta partehartzerik

aktiboena da Ulpaneko ikaskuntz me
todoaren oinarrizko printzipioa, eta
hori gabe ezinezkoa da elkarrizketako
ohiturak garatzea. Era askotara susper
tzen da ikaslea: mekanikoki hasieran,
errepikaz, memorizazioaz, ordezkake
taz eta aldaketaz, nahiz banaka egiten
delarik nahiz taldean. Ez dago proze
dura mekaniko honekin aspertzeko
beldurrik, behar den neurrian eta azkar
egiten baldin bada.
Baina fase hau (mekanikoa) ez da ha

siberrien ikastaroko ekintzarik nagu
siena. Hizkuntzaren bidezko komuni
kazioak, hau da, era guztitako solasak,
du garrantzirik handiena, Elkarrizke
tari ematen zaio batez ere garrantzia,
bai buruz ikasitako elkarrizketari, bai
aldez aurretik antolatuari, bai berez
koari,

Hala eta guztiz ere, ikaslea beste tek
nika batzuren bidez ere eramaten da
hitzegitera: galde-erantzunak, deskri
bapena, kontaketa. Guzti honen hel
burua zera da: ikasleak jakin dezala
ikastaroan ikasitako hitzak eta egiturak
ikasgelatik kanpo erabiltzen.

3.4.5. lrakaskuntzaren lagungarri
batzu

Arbelaz eta eskulibu;uaz gain, Ulpa
neko irakaslea ikusentzunezko lagun
garriez ere baliatzen da, bai irakatsi na
hi duen gairen bat aurkezteko, bai
ikasleak hitzegitera bultzatzeko.
Helduen Hezkuntza Sailak irakas

kuntzarako zenbait material prestatu
du -taulak, iragarkiak, muralak, dia
positibak, kaseteak, liburuskak- ira
kasleari bere lanean lagun diezaioten,
Grabadore magnetikoa tresna egoki eta
baliotsua da irakaslearen eskuetan, en
tzull1ena lantzeko, perpaus-ereduen
ariketak moldatzeko, eta abarretarako.
Zenbait klasetan hebraierazko ikusen
tzunezko sistema erabiltzen da, «Ha
bet Ushmá». Aipagarria da, era berean,
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«Kol Ivri» irrati-kaseten saila eta kase
tez ernaten den ikasgai-saila, «Ktaw
Kol», hizkuntza berekasa ikasi nahi
duten ikasleentzako antolatua, (Ingele
sezko, errusierazko eta gaztelaniazko
ediziotan eskura daiteke).

3.4.6. Aurrerapenen neurketa
Ulpanean erabiltzen den irakaskuntz

sistema aktiboari esker, ez da batere
zaila irakaslearentzat bere ikasleen au
rrerapenen jakinaren gainean egotea.
Hala ere, irakaskuntzaren helburua
lortu duten jakitearren eta okerren zu
zenketarako, azterketa idatzi eta ahoz
koak egiten dira, aurrerapen-froga bi
dez. Horrela, adibidez, A irakaskuntz
mailan 5 azterketa egiten dira, klasee
tan ikasitako gaiari dagozkionak. Era
berean, eta ikasturtearen .bukaeran,
ahozko azterketa egiten du ikastetxeko
ikuskatzaileak, mintzamenaren alorre
ko trebakuntza neurtzeko. Ikasturtea
bukatutakoan, ziurtagiria ematen zaio
ikasleari.

4. ULPAN MOTAK

4.1. Harrera-Zentruko Ulpana.
5 hilabetetako eta astean 28 orduta

ko iraupena du ikastaroak. Etorkinak
Harrera-Zentruan egoten dira beren
familiekin. Lekua zaintzea Agentzia
Judaikoaren ardurapean dago,ikasleak
hartzea, administrazioa eta honi da
gozkion alorretan. Hezkuntza Minis
teritzako Helduen Hezkuntza Sailaren
gain daude irakasleen soldatak, ikas
kuntz programak eta metodo eta mate
rialen prestakuntza. Agentzia Judaikoa
eta Hezkuntza Ministeritza elkarrekin
arduratzen dira kultura eta gizarte
ekintzez.

4.2. «Maon-go» Ulpana (etorkinen
ostatu-lekua)

Leku hauetan etorkinek berek dute
beren mantenuaren kargua. Mantenu
eta arlo pedagokigoaren ardura lehen
goan bezala banatzen dira. Bi mota
hauetako 44 Ulpan dira gaurregun.

31

4.3. Kibutz-eko Ulpana
17tik 35 urte artekoentzat da. Ikasta

roak bost hilabete eta erdi irauten du.
Ikasleek egun-erdia lanean eta beste
erdia ikasten ematen dute. Mota hone
tako 60 «laneko Ulpan» dira, ideologia
guztietako taldeek eratuak.
KIBUTZeko Ulpanean, ikasketaz

gain, gizarte eta kulturako beste ekin
tza asko ere izaten da. Kibutzak du Ul
pana mantentzeko kargua, eta Agen
tzia Judaikoak ikastaro bakoitzeko ho
nenbesteko bat ordaintzen dio. Hez
kuntza Ministeritzaren gain daude
irakaslearen soldatak eta ikaskuntz-ira
kaskuntzarako programak.

4.4. Ulpan externoak
Jeneralean lekuan lekuko agintarien

kargu egon ohi dira eta Harrera Minis
teritzaren laguntza izaten dute. Hone
lako Ulpan batzuri laguntzen die
Agentzia Judaikoak ere. Hona Ulpan
hauetako ikastaroen iraupena:

• 5 hilabete, 28 ikastordu asteko.
• 5 hilabete, 25 ikastordu asteko.
• 5 hilabete, 16 ikastordu asteko.
• urtebete, 15etik 25 ikastordura

asteko,

Honelako Ulpanetan hebraiera ikas
daiteke betiko bizimodua eten gabe
(lan egin, bere etxean bizi).

Era honetako bi Ulpan mota daude,
bata egunezkoa eta gauezkoa bestea.
Gaueko Ulpanak lanean ari diren ikas
leentzat dira batipat.

4.5. Lanez aldatzeko Ulpanak
Bi eratako ikasleak izaten dira hone

lako Ulpanetan: berenlantegia dela eta
hizkuntzaren ezagutza sakondu beha
rrean daudenak edota etorkin berriak,
lanez aldatu behar dutenak, lantegi be
rriari dagokion alorrean hizkuntza sa
kondu behar dutelarik. Hauen arte
koak dira: erizainak, sendagileak, in
geniariak, irakasleak, haginlariak, etab.
Ikastaroen iraupena irakaskuntz

mailaren eta ikasleen beharren baitan
dago. Honelako ikastaroak Barrera
Ministeritza, Lan Ministeritza eta la-
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naren munduan ardura duten beste Sail
eta etorkinen harrerako erakundeen
lankidetzan egiten dira.

4.6. Ulpaniot-ak
Lekuan lekuko agintari eta erakunde

publikoen babesean daude. Ikasketak
astean bitan edo hirutan egiten dira eta
asteko ikastorduak 4tik 10era izan ohi
dira. Ikastaroak urtebete dirau. Institu
zio honen barman, etorkinak beraren
tzat erosoen diren ordu eta moduetan
egiten ditu hizkuntz ikaskuntzak.
Ikastaro hauetan aspalditik lsraelen

bizi direnek ere parte har dezakete, he
braiera hobeto jakin nahi izanez gero.
Esan dezagun zenbait lantegitan ere
badirela horrelako Ulpaniot-ak.

4.7. Gobernuaren langileentzat
Ulpaniot-ak

Lekuan lekuko agintariek manten
tzen dituzte, Gobernuko zenbait Sai-

Al crearse el Estado de Israel en 1948, la
afluencia masiva de inmigrantes impulsó al Mi
nisterio de Educación y Cultura, junto con la
ayuda de la Agencia Judía, a la creación de cen
tros para la enseñanza del hebreo; de esta manera
surge en 1949 el primer ulpán en Jerusalén.
El objetivo del ulpán se enmarca en posibilitar

al inmigrante la integración lingüística, cultural y
social en Israel.
El departamento de Educación de Adultos del

Ministerio de Educación y Cultura es el encarga
do de realizar los programas según los distintos
niveles, así como de métodos y demás material
didáctico.

Lorsque l'Etat d'Israel fut crée en 1948,
l'affluence massive d'lnmigrants entraina le Mi
nistére de I'Education et de la Culture, aidé par
l'Agence Juiue, dans la création de centres pour
l'enseignement de l'bébreu; c'est ainsi que surgit
en 1949 le premier u/pan a jérusalem.
L 'objectif de l'ulpan est de rendre possible

l'intégration linguistique, culture/le et socia/e de
l'inmigrant en Israel.
Le département de l'Education des Adultes du

Ministére de l'Education et de la Culture est
chargé de concrétiser les programmes selon les
différents niveaux ainsi que les méthodes et le
divers matériel didactique.
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len laguntzaz. Ikastaro hauek hebraiera
hobeto ikasi nahi duten Gobernuaren
langileentzat izaten dira, batez ere
etorkinentzat. Hiru mailatako ikas
kuntzak izaten dira eta urtebete irauten
du ikastaro bakoitzak. Lau ikastordu
ematen dira asteko, bi ugazabaren kon
tura eta beste bi langileenera. Bukaera
ko azterketa gainditzeak soldataren
gorapena dakar ondorioz.

4.8. Hilabeteko ikastaroa
Ulpan honek hilabete irauten du eta

etorkinentzat nahiz hebraieraren eza
gupena sakondu beharrean dauden le
hengo biztanleentzat izaren da. Ikaske
tak bai barnetegian bai bestela egin dai
tezke. Hilabete horretan ikasleak, alde
batetik, hebraiera hobetzeko aukera
izaten du eta, bestetik, Israelgo herria
ren historia ezagutzeko modua.

ltzultzailea: Boni Urkizu

EL ULPAN

La metodología del ulpán se basa en situacio
nes de la vida real, coincidiendo cada situación
con una unidad didáctica del programa. Estas
unidades están delimitadas por un vocabulario y
unas estructuras gramaticales determinadas.

La participación activa del alumno constituye
el principio básico en el método de enseñanza del
ulpán. El alumno es activado tanto con activida
des mecánicas (repetición, memorización, etc.)
como por medio de actividades comunicativas
(conversaciones).

L'ULPAN

La méthodologie de l'ulpan est fondé sur des
situations de la vie quotidienne, chaqué imité
didactique du programme correspondant a une
situatión. Ces unités sont délimitées par un voca
bulaire et par des structures grammaticales déter
minées.
La participation active de l'éléoe constitue le

príncipe fondamental dans la méthode d'enseig
nement de /'u/pan. L'éléoe est stimulé tant par
des activités mécaniques (répétition, mémorisa
tion, etc.) que par des activités communicatiues
(conversations).



Gai monografikoa

In 1948 when the state of Israel was establis
hed, the mass influx of immigrants encouraged
the Ministry of Education and Culture with the aid
of the Jewish Agency, to create centres for tea
ching Hebrew. As a result, the first ulpan in Jeru
salem appeared in 1949.

The ulpan aims at enabling the immigrate to in
tegrate himself in the culture, language and socie
tv of Israel.

The Adult's Education Department in the Minis
try of Education and Culture attends to the matter
of working out the syllabuses according to diffe-
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THE ULPAN

rent levels, as well as the methods and other tea
ching material.

The methodology of the ulpan is based on eve
ryday lile situations, each one coinciding with a
didactic unit in the syllabus. Each unit deals with
particular grammar structures and vocabulary.
The active participation of the student is the ba

sic principie of the teaching method of the ulpan.
The student is helped in his learning both by me
chanical activities (repetition, memorizing, etc.)
and communicative activities (conversations).
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