
ZUTABE aldizkariaren azken alean gai honi buruzko Karlos Salinasen eritzia irakurri
ahal izan badugu ere, oraindik sakonki aztertzeke dagoen arloa dugu hau, berak dioskun
bezala. Euskaltegi guztietan agertzen zaigun arazoa izan arren, gutxitan plazarátu da eta
bakoitza ahal izan duen eran saiatu da problemari heltzen eta bera gainditzen. Hemen du
zu Bilboko HABE Euskaltegian 1983.eko irailean hasitako ikastaroan eman diogun irten
bidea. Hala ere, hasi baino lehen azalpen batzu ematea. beharrezkoa jotzel1 dugu.

Atzeratuta gelditzen diren ikasleekin zer egin

SARRERA GISA

Atzeratze prozesu hori nondik sortzen den aztertu behar dugu lehenengoz. ·Gure us
tez, ·hiru puntu dira nagusi arlo honetan.

Lehena erritmoa dugu. Bost ordutako erritmoa bost hilabetetan zehar eramatea gogo
rra da, guztiz gogorra; batez ere kontutan hartzen badugu, ikasle batzuk Euskaltegian
ematen dituzten orduez gain, lanean dihardutela. Honekin lotuta ikas-prozesuaren inten
tsitatea ikusten dugu: normalki, egunero irakasten diegu eduki berriren bat.

Oztopo honekin ikas-prozesuaren lehenengo urratsetan egiten dugu topo batipat. Ezer
ez dakien ikasle batek lehenengo hilabeteetan izugarrizko ahaleginak egin behar ditu, eus
kararekiko harremanak erabat gogorrak bait dira hasieran. Guzti hau zuzentzen saiatu ga
ra eta geroxeago ikusiko duzue guk eman diogun irtenbidea.

Erabiltzen dugun metodología da bigarren puntua. Gaztelaniazko esaerak dioena,
«cada maestrillo tiene su librillo», geure kasuan «Euskaltegi bakoitzak berea» lez itzuliko
genuke, baina, azken finean, ez da hori lantxo honetan kezkatzen gaituena. Gure kasuan,
Bilbokoan, daramagun metodologiak ikasle batzurengan sortzen dituen zailtasunak eta
gelditzeak nabariak dira.

Arazo hau sarritan eztabaidatu dugu irakasleon batzarreetan: Euskaltegi Publikoak
ikaslerik azkarrenentzat bakarrik ote diren, darabilgun metodologiatik aparte beste berri
ren bat bilatzen saiatuko diren irakasleak noiz liberatuko dituzten, etab. Horrelako eri
tziak entzun izan ditugu. Baina puntu honetan, aurrekoan bezala, eta Bilboko Euskaltegia
ren egoerari buruz ari garela ahaztu gabe, kontutan hartu behar dugu beste aukerarik ez
daukagun bitartean, HABEk beste euskaltegi berri batzu eta irakaslegoaren kopurua za
baltzen ez dituen bitartean, eta errentabilitatearen aldetik beste eskaintzarik ez dagoen bi
tartean, arazo hauei orain dauzkagun tresnen bidez aurre egin behar diegula.

Metodologiatik sortutako oztopoa ikas-prozesua hasi eta gero agertzen zaigu, hiruga
rren nahiz laugarren urratsetan batez ere, batzutan hasiera-hasieran azaldu izan arren. Une
horretan irakasleek aztertu eta erabaki beharko lukete zein den irtenbiderik egokiena:
ezertxo ere ez egitea, talde bereziak eratzea edo besterik asmatzea.

Eta, amaitzeko, ikasleen jarrera daukagu, euskararekiko jarrera noski. Euskaltegira da
tozkigun ikasleen artean, badago zenbait «denborapasan» datorrela ematen duena: batzu
tan ez dute «presarik» euskara ikasteko; bestetan euskararekiko jarrera erabat tamalgarria,
gaztelaniaz hitzegiteko joera, hutsuneak, etab. Ikasle hauek zama bihurtzen dira taldearen
barman, atzeratuta gelditzen dira, baina ezin dugu ezer egin; matrikula ordaintzeak es
kaintzen dien aukerarekin hatera datorkizu horiek sortutako problema jasan.beharra. Ne
gargarria bai, guztiz negargarria, baina horrelakoak ere badauzkagu geure ·ikasgeletan.

Hala ere, berealdiko amorrua ematen digu egoera horrek, sasi-ikasle horiek euskara
ikasteko gogo itzela daukatenei lekua kentzen bait diete, kalean gelditzen direnek ere bes
teek hainbat eskubide bait dute euskaltegian aritzeko. Ikasle atzeratu hauek kaleratu egin
beharko genituzke, baina hori ere ezin egin.
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GURE EXPERIENTZIAREN BERRI
Lehen aipatu bezala, ondoan duzue lehenengo urratsaren erritmoa galdu zuten ikasleei

emandako irtenbídea.
«A» mailari dagokion programazio berriaren lehenengo urratseko ebaluazioak eskaini

zizkigun emaitzak eta irakasleen eritziak gonbaratu ondoren, argi ikusi genuen erritmoa
ezin eramanik zebilen zenbait ikasle bazegoela. Ikaslego horri lehenengo ·urratseko edu
kien oinarria falta zitzaion.

Baina zertan datza oinarri hori?
Lehenengo urratseko Hizkuntz Formen programazioa hartzen badugu, lau atal dituela

konturatuko gara: deklinabidea (nominatiboa, ergatiboa, inesiboa, etab.); aditz sintetiko
edo trinkoa (Izan, Ukan, Egon, etab.); aditzaren aspektua (ARI Izan, Burutua, Burutuga
bea, Geroaldia, Ohiturazkoa) eta, azkenik, galdegaia. Jakina denez, atal horiek beren oso
tasunean lantzen dira eta bestelako edukiak ere badirela argi·dago; baina, batez ere, guk
geuk uste dugun premiazko oinarriak eta, gorago esan dugun bezala, erritmoa ezin erama
nik zebiltzan ikasle horiek, ikasle «trakets» horiek, menperatu behar zuten gutxienekoak
ondokoa exijitzen dute: -,

Deklinabidea: Nominatibo, Ergatibo, Posesibo, Inesibo, Adlatibo eta Ablatibo ka
suak bereiztea eta singularrean nahiz pluralean ondo erabiltzea.
Izan, Ukan, Egon, Joan, Etorri eta Ibili aditzen orainaldi trinkoa be
har bezala erabiltzea.
ARI Izan, Burutua, Burutugabea eta Geroaldia bereiztea eta ondo era
biltzea.
Puntu honen erabilera zuzena baiezko eta ezezko esaldietan.

Aditza:

Aspektua:

Galdegaia:

Egoera honen aurrean hiru bide geneuzkan: zegoen-zegoenean uztea; atzeratuen taldea
eratzea; eta «Talde euskarria» sortzea.

Lehenengo aukera berehala baztertu genuen irakasleok, zeren eta, oraindik, txikia izan
arren, ezer egin gabe gero eta haundiago bihur zitekeen arazo hori konpontzerik ez bait
zegoen. Arazoa egi-egiazkoa zen eta ikasle horiek ondorengo urratsetan oztopo bihur zi
tezkeela beldur ginen. Beste aldetik, beste zenbait problema ere ikusten genuen. Esate ba
terako, ikasle horiei ikas-prozesua gero eta zailago egingo zitzaiela, euskara ikasteko gogoa
eta interesa galduko zituztela, etab.

Bigarren aukera ere baztertu egin zen. Behin-behineko irtenbiderik errazena bera zen.
Hala ere, zekartzan ondorioak hasierako egoera baino txarragoak ziren. Izan ere, hola jo
katuz gero, ikasle talde horrek berehala lortuko zukeen lehenengo urratseko oinarria, bai
na ikaskideengandik at. Hori zela eta, ikasle horiengan sor zitekeen frustrazioa edo ikasle
traketsen konplexua ez ote zen nahiko arriskutsua hurrengo edukiak lantzen hasteko? Bes
te aldetik, Bilboko Euskaltegian aurreko ikasturtean egindako antzeko experientzia oso
ezezkorra izan zela kontutan hartuz, atzeratuen taldea delakoa baztertzea erabaki genuen.

Hirugarren aukera, aldiz, onartua izan zen. Eskoletan egiten duten bezala, «Talde eus
karria» sortu genuen. Bigarren urratsa programatzerakoan, berari dagozkion Hizkuntz
Formak eta trebetasunak bi saiotan banatu genituen, 8etatik 10etara eduki berriak eta
12'30etatik 14etara mintzagaiak batez ere, eta ikasle taldeetan inolako aldaketarik egin
gabe, hasieratik zeuden moduan utzi genituen. Erdiko saioan, ordea, 10'30etatik 12etara
ematen dugun saioan hain zuzen, bi programazio generamatzan: alde batetik, problemati
koak ez ziren ikasleak bi taldetan baturik, programazio normalari egokitutako osagarriak
lantzen (irakurgaiak, entzungaiak, etab.); eta beste aldetik, lehenengo urratseko edukien
oinarria menperatu gabe zuten ikasleak «Talde euskarria» delako horretan elkarturik, pro
gramazio berezi baten bidez oinarri hori gainditzeko asmoz.

Hirugarren bide hau harturik, lehenengoari eta bigarrenari aurkitzen genizkien ozto
poak eta trabak saihesten ziren. Akats txiki bat ikusten genuen, ordea: irakurmena, idaz
mena eta batez ere entzumena lantzerakoan, nolabaiteko desfasea ager zitekeela, hain zu
zen ere.

Ikus ditzagun hirugarren irtenbide horrek eman zizkigun ondorioak. Ikasle atzeratu
guztiek lehenengo urratseko oinarria menperatzea lortu zuten eta, aldi berean, horri esker
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bigarren urratsean ez zuten hainbeste oztopo eta problemarik izan, «Talde euskarria» de
lakoa begi eta gogo onez hartu bait zuten. Beraz, bigarren urratsean zehar eramaniko expe
rientzia horren ondorioak oso positiboak izan ziren. Baina, nahiz eta horrela izan, esan be
har dugu gorago aipatutako akatsa agertu zitzaigula, alegia, entzumena lantzerakoan pro
blema nabariak eduki genituela. Hirugarren urratsean trebetasun horri lehentasuna erna
nez ebatzi genuen arazoa.

Gorago esan dugun bezala, «Talde euskarria» delako horretan erábili dugun metodolo
gía desberdina izan da. Beharbada gramatika arloari gehiegi ekin diogu, baina kontutan
hartu behar dugu zein zen helburua: lehenengo urratseko oinarria lortzea. Horretarako
eduki bakoitzari dagozkion esaldi batzu aukeratu genituen eta haien inguruan galdera guz
tiak lantzen saiatu ginen, subjektua lortzeko galderak, baiezko eta ezezko esaldiak lortze
ko galderak, etab.

lñaki Unibaso
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