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Expolangues-1984

Aurten, iaz bezala, C.I.R.E.E.L. (Centre d'Information et de Recherche pour l'Enseig
nement et l'Emploi des Langues) delakoak antolaturik, «NAZIOARTEKO HIZKUNTZ
ETA KULTUREN II ERAKUSKETA» egin zen. Erakusketa hau Parisko GRAND PA
LAIS erakustokian izan zen, urtarrilaren 25etik 30era bitartean.

Erakusketa honetan, orain arte lehenengoz, Euskaltzaindiak stand bakar eta berezia
izan zuen. Bertan agertu zituen 400 liburu eta aldizkari, bai literaturari buruzkoak, bai
beste hizkuntzetatik egindako itzulpenak, baita euskal bibliografia eta, nola ez, euskara
irakasteko metodo gehienak edo guztiak. Ikusleei Euskal Herriaren beste ikuspegi batzu
ere erakusteko, zenbait bideo eraman genituen eta eskaini ere bai.

Esan beharra dago, erakusketa honetara eramandako material guztia argitaletxeek eta
Eusko Jaurlaritzak emana edota Euskaltzaindiaren Azkue Bibliotekatik hartua zela.

Lehen hiru egunetan jende gutxi etorri zen, baina asteburuan biziro ugaldu zen ikus
leen kopurua. Gehienak frantsesak ziren, noizbehinka euskaldun edo espainiarren bat ere
a~ertzen zelarik. Euskaldun eta espainiarrak gehienetan Parisen bertan ikasten ari zirenak
ziren,

Barne antolaketari buruz, esan dezagun 150 stand jarri zituztela EXPOLANGUES
horretan, baina, zenbait kasutan, stand berean erakunde bat baino gehiago zegoen. Adibi
dez, SEASKA, okzitanoak eta beste, stand bakar batean agertzen ziren, hizkuntz minori
tarioen erakusgarri.

Ai,Padezagun 25 nazio edo ku!tura ezberdin agertu zirela bertara, hala hola Alemania,
Alsazia, Arabia, Armenia, Belgika, Britainia Handia, Espainia, Estatu Batuak, Frantzia,
Grezia, Irlanda, Israel, Italia, Kanada, Korzega, Kurdistan, Marokko, Okzitania, Portu
gal, Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna, eta Txina. Galizia eta Katalunia, nahiz eta
Espain!ako stand-can kokaturik egon, antolaketa eta erakusketa aldetik bereziturik ager
tzen ziren,

Bestalde, hizkuntz irakaskuntzarekin eta itzulpenarekin zerikusia duten gauza eta tres
na ugari agertu zen: ordenagailu, bideo-kasete, magnetoskopio eta abar. Honelako gauzak
agertzeko 25 stand zeuden; beste 20 hizkuntzaren irakaskuntza eta pedagogia irakasteko,
10 hiztegiz hornituak; Linguistika argitalpenez 10; Turismo bultzatzaileak 13; eta erakun
de ofizialenak 15.

Zenbat ikusle izan ote zen EXPOLANGUES honetan? Ez dut uste inor galdera honi
zehatz-mehatz erantzuteko gai denik. Baina badakigu jakin, iaz 30.000 inguru izan zirela
eta aurten ere beste horrenbeste bai gutxienez. Gure stand-a zenbatek ikusiko zuen ez da
go esaterik, baina UNESCOren stand ondoan geundenez, horietariko asko eta askok ikusi
zutela bai.

Amaitu baino lehen, eskerrak agertu nahi dizkiegu, batez ere Eusko Jaurlaritzari, Argi
taletxeei eta Parisko Euskal Etxekoei, EXPOLANGUES dela eta eman diguten laguntza
gatik.

Gure iritziz, guztiz interesgarria da Euskal Herria eta euskara honelako erakusketa ba
tean agertzea, baina erakusketa hori oso ongi eta arreta handiz prestatu beharra dago, era
kusten dugun ikuspegia ahalik eta egiazkoena izan dadin. Horretan ahalegindu gara.

juan ]ose Zearreta



Berrikuntzak HABEKO MIK eta HABEn

Aurten berrikuntza nabariak gertatu dira HABE eta HABEKO MIK aldizkarietan.
Batetik, HABE zortzi orrialde gehiagorekin kaleratu da azken aleetan eta, bestetik, HA
BEKO MIKek ere zortzi orrialde gehiago -koloretan gainera- atera ditu otsaileko azken
alean.

HABEren kasuan, zortzi orrialde berri horiek zuribeltzean dira. Horietatiko hiru ar
gazkinobelari emanak dira eta beste bat kirolari. «Kuxkuxeroak» izeneko orrialdean, izku
tuko albisteak ematen dira -erderazko aldizkariek «De buena fuente», «Confidencial»
eta antzeko sailekin irekitako bideari jarraitu nahi izan diogu- eta «Testigantza» sailean
pertsona batzuren aitorpen biziak eskaintzen dira.

Bestalde, HABEren hirugarren urte honetan, diseinua aldatzea erabaki da, orain arteko
maketa denboraren poderioz ikusiegia edo gertatzen bait zen. Maketa berria egiterakoan,
alderdi grafikoa landu da bereziki, bistakoa denez.

Esan bezala, HABEKO MIKek ere berrikuntza batzu egin ditu. Zortzi orrialde berri
horiek komiki bakar batek beteko ditu, «Indianoa» izango du titulua. Istorio luzea da, bai
na ale bakoitzean kapitulu itxiak eta bukatuak eskainiko dira. Ameriketara urre bila doan
euskaldun baten gertaerak eta pasadizoak azalduko zaizkigu, eta aurtengo azken alean is
torioaren amaiera nagusia emango digute Gregorio Muro Harriet gidoigileak eta Fructuo
so marrazkilariak. Zortzi orrialdeko kapituluak izan arren, hizkera bigarren mailakoa
izango da, edozein ikaslek ongi jarraitzeko modukoa.

Bestalde, aurreko aleetan ikusi ez ditugun marrazkilari eta gidoigile berri batzu ezagu
tzeko aukera izango dugu.

Pixkanaka-pixkanaka, Euskal Herriko gaiak eta pertsonaiak ugalduz joango dira aldiz
kari honetan. Ezin da ahaztu parte hartzen duten marrazkilari eta gidoigile guztiak Euskal
Herrikoak direla, eta orain arteko gure komikiei atzerriko usaina badarie ere, bertoko gi
roan gatzatuak eta egosiak ere hasiak direla.

HABEKO MIKen aurtengo ale berezia koloretan izango da. Udapartean ikusi ahal
izango dugu eta hau ere bigarren mailakoa izango da hizkera aldetik. Daniel Redondo la
nean ari da jadanik; Euskal Herriko gai baten inguruan ari da marrazten.

Bestalde, aldizkari honek publikatu dituen komiki guztiak berriak dira eta komunika
bide honetarako expreski marraztuak.

Eta aipatzekoa da, era berean, aldizkari honetan lan egindako marrazkilari eta gidoigile
batzu, bertakoak izan arren, Europan zehar ere beren izenak zabaltzen ari direla. Euskal
Herriko komikien itzulpenak Frantzian, Italian, Dinamarkan, Bartzelonan eta abarretan
ikusteak biziro pozten gaitu. Hortxe ditugu lekuko, aurtengo urtearen hasieran Angoule
mako komiki-ferian izandako arrakasta eta salmentak. Benetan eskertzekoa da pertsona
hauek gure komikigintzari eman dioten bultzada.

Felix Jbargutxi.
Enrike Larrarte.

Alfabetatze teknikozko ikastaroa

SARRERA
Alfabetatze teknikoaren helburua askorentzako ezezaguna denez, hitz gutxi batzure

kin azalduko dugu bere betebeharra: erdaraz ikasia den jendeari bere lanbideko gaiak eus
karaz, ahoz nahiz eskribuz, erraztasun osoz erabiltzen laguntzea da.
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AIJabetatze teknikoan barrena abiatzeko ezinbestekoa da noski hizkuntza arrunta ongi
inenperatzea.eta gai ez-berezituen mailan alfabetatua izatea, Benetako euskaldun izatera
iristeko azken urratsa dela esan genezake. Euskaldun ez denak lehendabizi euskaldundu
egin beharko du, eta bai honek eta bai euskara ama-hizkuntza duenak ere alfabetatu egin
beharko dute, hizkuntzaren gramatika ikasi eta euskara idatzia ulertzeko eta erabiltzeko
presta tu.

IKASTAROAREN EZAUGARRIAK

IRALEren programa barneko ekintzetako bat alfabetatze teknikozko ikastaroak es
kaintzea da.

ELHUY AR erakundea alfabetatze teknikoa lantzen aspaldidanik dabilenez, bere gain
hartu du ikastaro honen antolatze eta burutzea.

Ikastaro honen helburua aski ezaguna da: beren ikasgaiak euskaraz adierazi behar di
tuzten irakasle euskaldunei laguntza bat eskaintzen saiatzea, hartarako hizkuntz aldetik
aurki ditzaketen oztopo nagusiak nola gainditu erakusten ahaleginduz. Aldi berean, beren
lanerako beharrezkoa izan dezaketen hainbat informazio eskaini nahi zaie, ikastextu, hiz
tegi, kontsulta-liburu eta abarrei buruz.

Ikastaro honetan edonork har dezake parte. Hala ere, emango diren gaiak kontuan iza
nik, B.B.B. eta H.P. mailetako irakaslegoari zuzendua <lago bereziki ikastaro hau.

Ikastaroaren iraupena lau hilabetetakoa da: Otsailaren 4ean hasi eta Maiatzaren 18an
bukatu; larunbatetan (9etatik 13ak arte) izango <lira emanaldiak.

Bi zati nagusitan banatu dugu ikastaroa:
Alde batetik, otsailaren 4a eta Martxoaren 17a bitartean gai amankomunak landuko

dira, hauek Hizkuntz eraketa eta Matematika I izanik.
Hizkuntz eraketan, lexiko sorkuntzarako bideak ikusiko dira nagusiki eta Matematika

lean zenbaki eta eragiketei dagokien oinarrizko hizkuntza.
Bestalde, Martxoaren 17tik aurrera espezialitate desberdinetako gaiak emango dira, eta

horretarako ikasleak ondoko espezialitate hauen arabera taldekatuko dira:
- Matematika
-Teknologia elektrikoa
- Teknologia mekanikoa
- Fisika eta Kimika
- Administrazioa.
Donostiako Peñafloridako lnstitutuan emango da ikastaroa.

]oxe Ramon Aizpurua Sarasa/a

Euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak Hondarribian

EUSKALDUNTZE IKASTAROA

HABEk Euskalduntze Sailean (bai Glotodidaktika-Taldean bai bere Euskaltegietan)
egin duen eta egiten ari denaren berri eman asmoz, eratu zuen abenduaren 26tik 29ra bi
tartean, bereziki pdal-Euskaltegietako irakaslegoari zuzendutako ikastaroa.

Ikastaroa Juan Sebastian Elkano Gazte-Egoitzan (HABEk barne-ikastaroetarako era
biltzen duenean, hain zuzen) eman zen, 40 lagunek (33k ikasle bezala eta 7k irakasle mo
duan) parte hartu zutelarik, hiru lurraldeetako ikuskatzaileen gidaritzapean.

Ikastaroa material didaktikoaren inguruan eratu zen, Euskalduntze Sailaren beste bi
arlo nagusiak ere, programazioarena eta ebaluazioarena alegia, kontuan izanik. Lana, be
rriz, taldekakoa zein banakakoa, hitzaldiak ardatz harturik zertu zen. Hona hemen beraien
aipamen !aburra.

135
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1. Pello Esnal eta Lourdes Elosegi: «Euskalduntzearen Programazio berria». 1983-84
ikastaroaren hasieran argitaratutako programazio berria (1) abiapuntutzat harturik, aur
tengo ikasturtean zehar HABE Euskaltegietan egiten ari den programazio-lanaren aurkez
pena: euskalduntzearen A mailako urratsen unitatekako banaketa.
2. Karlos Salinas (bi saiotan): «Gasteizko HABE Euskaltegiko material didaktikoa (2).
Gasteizko HABE Euskaltegian sortu eta euskalduntzearen A, B eta C mailetan darabilten
material didaktikoaren nondik norakoa, erabilera, ikastorduen banaketa, etab.
3. Josu Goikoetxea eta Fermin Perez: «Bilboko HABE Euskaltegiko euskalduntze pro
gramazioa». Bilboko Euskaltegian euskalduntzearen inguruan jarraitu eta erabiltzen diren
programazio, material, irizpide didaktiko eta abarren aurkezpen orokorra.
4. Ane Urizar eta Begoña Martinez: «Ariketa kornunikatiboak» (3). Donostiako Eus
kaltegian aurtengo ikasturtean euskalduntzearen A mailarako prestatu diren ariketen aur
kezpena.
5. Asier Etxeberria: «Hondarribiko HABE Euskaltegiko 6. eta 7. urratsetako material
didaktikoa» (4). Euskalduntzearen une jakin baterako, B mailaren bukaera eta C mailaren
hasierarako, bereziki egindako material didaktikoaren sorrera, erabilera eta zenbait plan
teamendu.
6. Pello Esnal: «Ebaluazioak: ereduak, baremoak eta irizpideak». Atera berria den «Hel
duen Euskalduntzea Ebaluatzen» (5) liburuaren aurkezpen orokorra eta ebaluazioaren
inguruko zenbait alderdi praktikoren azalpena.

Azkenik, aipa ditzagun ikastaroaren amaieran jasotako eskaria eta berari buruzko iri
tzia. Lehenengoak aldika aldika, urtero edo, antzeko ikastaroak eratzea proposatzen zuen,
ahalik eta partaide gehienei zabalduz. Izan ere, eta hau izan zen heldu zitzaigun iritzia, oro
har praktikoa gertatu bait zen ikastaroa, eragingarria eta guztiz onuratsua.

Pello Esnal

ALFABETATZE IKASTAROA
1983ko abenduaren 26tik 30era bitartean, HABEko euskaltegietan alfabetatzeko saioak

ematen diharduten irakasleentzat ikastaroa antolatu zen Hondarribian. Ikastaroari ekin
aurretik, zenbait bilera egin zen ikastaroaren helburuak, gaiak eta lanerako metodoa
eztabaidatzeko eta argitzeko.

Ikastaroaren helburuei dagokienez, euskaltegietan egiten den lanari atxiki beharra ikusi
zen, hau da, alfabetatzearen planteamendu edo ikuspegi teorikoak alde batera utzi eta
ahalik eta ikastarorik praktikoena egitea proposatu eta onartu zen. Erabaki honen arabera,
noski, ikastaroa ezin zitekeen irekia izan. Izan ere, ikastaroan parte hartzeak alfabetatzeko
saioen iharduera jakin batetan aritzea suposatzen zuen eta aurreko egunetan prestatze
lanetan ihardutzea eskatzen.

Gaia aukeratzea izan zen ondorengo lana. Ikastaroaren helburuari egokituz, langaiak
praktikoa izan behar zuen nahitaez; alfabetatze saioetako experientzian oinarritua eta
euskaltegietako eguneroko zereginei lotua. Bestela esan, irakasleen premiak ziren
abiapuntu eta aztergai.

Horiek horrela, ondorengo gaia aukeratu zen: lexiko arloa lantzeko teknikak eta
berauei dagozkien ariketak. Izan ere, alfabetatzeko programaren barnean lexikoaren arloa
nahiko zabala da, batetik, eta gutxi aztertua eta landua, bestetik. Bestela esan, lexiko arloari
dagozkion edukiak ematen dira programazioan, baina ez da esaten nola eta zenbateraino
landu behar diren. Nolabaiteko hutsune hori betetzea komenigarritzat jo zen.

(1) HABE (1983): Helduen Euskalduntzea Programatzen-84, Donostia, Argitalpen-Zerbirzu Nagusia.
(2) Ikus ZUTABE 3: «Material didaktikoa eta ikasgaiab, 31-57. orr.
(3) Ikus ZUTABEko ale beronen orrialdeetan ikastaroan aurkeztutako lan bera, zehatzago adierazia.
(4) Ikus ZUTABE 2: «Goi-rnailetarako ikasgai bar», 65-71. orr.
(5) HABE (1984): Helduen Euskalduntzea Ebaluatzen, Donostia, Argitalpen-Zerbitzu Nagusia. ZUTABEko

ale honetan bertan ere egiten da liburuaren aipamena.
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Lanerako metodo bezala talde-lanarena aukeratu zen. Ikastaroa ez zen hitzaldietan,
ezta aurrez prestaturiko txostenetan oinarrituko, partaideen talde-lanean baizik. Dena
den, eta ikastaroa hasi aurretik, lexikoaren arlaren bat edo beste lantzeko teknikak azter
tzekotan gelditu zen zenbait irakasle.

Erabakiok gogoan izanik, abenduaren 26an hasi zen ikastaroa. Glotodidaktika-taldeko
alfabetatze sailean diharduten lankideekin eta irakasleekin hamabiko taldea osatu zen.
Lehenengo egunean, lexikoaren arloa hain zabala izanik, eta «Helduen alfabetatzerako
programazioa» liburua oinarritzat harturik, ikastaroan landu behar ziren atalak aukeratu
ziren, talde bakoitzak atal bat landu zezan eta ondoren beste taldekideei eskaini eta
adierazi.

Aukeratu ziren atalak hauexek izan ziren: eratorpena, sinonimia, modismoak edo
esamoldeak eta atsotitzak, eta esaldien arteko loturak. Ondorioz, Íau lan-talde osatu ziren.
Taldeok aukeratutako atalak lantzeko teknikak eta ariketak sortzen eman zituzten
ikastaroko hurrengo egunak.

Azkenengo egunean, talde bakoitzak sortutakc ariketak adierazi eta eskaini zizkien
beste taldeei.

Baina lana ez da hernen amaitzen. Irakasle bakoitzak, euskaltegietan experimentatu
ondoren, bere iritzia eman beharko du sortu den materialari buruz eta, hurrengo ikastaro
batetan, hasitako lana birplanteatzen eta osatzen saiaru.

Eginiko ikastaroak, hein baretan, alfabctatzeko prograrnazioa garatzeko eta
gauzatzeko balio izan du. Hasiera besterik ez da izan, baina horrela egiten da bidea.

Gurutz Larrañaga

.Soziolinguistika egunak
(Eibar, Donostia: 1984eko urtarrilak 2-12)

Zorroagako Hezkuntz Fakultatea eta Eibarko Udaleko Euskara-Zerbitzua asmo be
rean eta fetxa beretsuan gertaturik, ekintza bateratzea erabaki zuten bi instituzioek, Eta
horrela eskuz esku ari izan <lira Eibar eta Donostia «Soziolinguistika Egunak» delako
hauek antolatzen. Normalean bai Nafarroa eta bai Iparraldea gertakari hauetatik at gelditu
ohi direla-ta, Baionara eta Iruñera eraman ziren hizlariak; hangoek ere nolabait ekintza
honetan parte har zezaten. Errege egunean, beraz, Baionako Institutuan izan zen mahai
ingurua; eta biharamunean, urtarrilaren 7an, Iruñean; Nafarroarako txangoa Leitzen afari
on batekin amaitzeko.

Gai nagusia hizkuntzaren normalizazioa izanik, gure egoera edo antzeko zerbait eza
gutu duten herriak hautatu ziren: Suomi (Finlandia), Cymru (Gales), Eire (Irlanda), eta Al
Djezair (Aljeria). URSSeko errepublika bat ere hautatu zen: Kartveli (Georgia); baina az
kenean ezin etorria adierazi zigun Tbilissi-tik iritsi behar zuen irakasleak.

Hizlariak hauek izan ziren:
- Suomi: Timo Riiho, Helsinki-ko irakasle eta erromanista.
- Eire: Alan Heusaff, Elkarte Zeltikoaren Idazkaria.
- Cymru: Ned Thomas, Aberystwyth-eko irakaslea.
-Al Djezair: Zoohra Genies, Aljer-ko irakaslea eta erromanista.
Azkeneko honen txostena oso interesgarria izan zen, dudarik gabe, baita luzeena ere

(45 folio); Z. Genies anderea jaiotzaz berebertarra baita. Honen mintzaira, hortaz, hiruga
rren mailan dator Aljeria berrian; frantsesaren orpotik arabiera baitator orain. Soziologi
egoera, era berean, guretik urrun egonda, han gertatzen diren fenomenoak eta Euskal He
rrikoak desberdinak <lira maila batzutan.
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Zalantzarik gabe, Timo Riiho-k lortu zuen jendearekiko harremanik hurbilena. Euska
raz harritzeko moduan mintzo zelarik (zer asmatuko ote digute orain erderomanoek?),
suomieraren garaitzapenaren kondaira azaldu zigun. Suomi-ko kasuak esperantza piztu
tzen zuenez gero, gainera, txalorik ugarienak T. Riiho-k bildu zituen bazter guztietan.

Alan Heusaff-ek, berriz, Eire-ko nazio hizkuntzaren beherakada beldurgarria azaldu
zuen. Dublingo gobernuaren hutsegina agertu zuen lotsarik gabe; eta askatasunaren ondo
ko hogei bat urtetan gertatu zen goraldia orain erabat suntsitu dela esan zuen. Irlandako
erreka-jotze honek zalantza eta kezka utzi zuen gogoan. Baina «egiak bere bidea» ...

Ned Thomas-ek, azkenik, Galesko egoera azaldu zuen. Politika mailako aldakuntzei
garrantzi oso handia ez emateak harritu zituen entzuleak. Abertzaletasunak han frakaso
nabarmen batzu izan ditu azken urte hauetan; baina N. Thomas-ek oso garrantzi handia
ematen zion galesezko telebista-kateari, esate baterako. Thomas britaindarra da; eta Cym
ru-n sustrai sakonak ditu Saunders Lewis idazleak ...

Gure nazio-arazoan hizkuntzaren etorkizuna izan ala ez izan mailakoa izanik, honen
kontzientzia azkartzea izan zen antolatzaileen asmo nagusia. Hein batean bederen lortua
izan zela uste dugu.

Harreman pertsonalak inportanteak dira. Eta UZElko puntuzkoa den Andoni Sagarna
ondoko asteotan Helsinki-ra joango dela jakitea pozgarria da.

Esandako guztiaren transkribaketa aurrera doa; eta aurki, guk uste, liburu mardul gisa
eskainiko zaie euskaldunei.

Txillardegi

Lehen euskarazko argazkinobela, Legazpin.

Euskal Herriko lehen euskal argazkinobela Gipuzkoako Legazpi herrian egin zen, joan
den abenduan hain zuzen. Bertako «Hots» izeneko talde euskaltzaleak bultzatu zuen ideia
eta ezin esan arrakastarik lortu ez duenik; ederki saldu da eta, azkenik, ez da galerarik izan.
Gainera, herri koxkor bateko gauza izanik, kalitate bikaina eskaintzen digu produktu
honek.

Argazkinobelak «Edorta eta Aiala bizkiak» du izena. lstorioa Legazpin bertan koka
tzen da eta 1'-ialaren heriotzeak Edortari sortzen dizkion arazo psikikoak dira kontakizu-
naren marrua.

Airor Arana da gidoigilea. Gidoia egiteko bere ipuin batean oinarritu zen. Hauxe da
legazpiar gazte honen lehen plazaratzea. Eginak ditu umeentzako ipuin-liburu batzu ere.
Argitaletxe bila ibili da, baina oraingoz ez diote ezer publikatu.

Arana izan da argazkinobelaren bultzatzaile nagusia. Gazte honen kasua aski interesga
rria da, erabat autodidakta bait dugu. Batxilerra baino ez du egin; iaz euskarazko klaseak
eman zituen AEK eta HABEn eta orain, soldaduskari uko egin dionez, Madrilgo Gober
nuak ateraberria duen legea noiz eta nola aplikatuko zain dago.

Argazkinobela aurrera ateratzeko gogor saiatu zen herriko «Hots» taldea. Talde ho
rrek hilero-hilero izen berdineko aldizkaria kaleratzen du. 1983.eko otsailean sortu zen al
dizkari hau eta momentu honetan aski finkatua dagoela esan daiteke. Besteak beste, erre
portaiak, elkarrizketak, ipuinak eta bertsoak biltzen dira bertan eta, neurri haundi batean,
herriko gaiak tratatzen dira.

Talde honek prestatua du jadanik 16 otrialdetako beste argazkinobela bat, Aitor Ara
naren gidoiarekin hau ere, beharbada aurki «Hots» aldizkariarekin batera banatuko dena.
Eta horrez gain, aurten beste argazkinobela luze bat ateratzeko asmoa dago, balio haundi
ko euskal nobelaren batean oinarrituta.
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Baina gatozen berriro «Edorta eta Aiala bizkiak» argazkinobelara. Hogeita hamabi
orrialde ditu eta Anun Anduezak lan ederra egin du argazkiak ateratzean. Aktore guztiak
herriko jende soila izan arren, interpretazio maila dotorea lortu da. Aipatzekoa da batez
ere Antton Garmendia mutikoaren lana, Edorta pertsonaia nagusiaren interpretazioan.

Argazkiak ateratzeko, bost larunbatetako arratsaldeak behar izan ziren. Legazpin ber
tan inprimatu zen, «Publigraf-en hain zuzen. Mila aleko tirada egin zen, inprirnaketaren
kostua 90.000 pezetakoa izan zelarik; ale bakoitza hogeita hamar durotan jarri zen salgai.

Felix Jbargutxi

HABEren liburu berria:
Helduen euskalduntzea ebaluatzen

Liburu berri honen aurkezpena egiterakoan, hitzaurrean dioena aldatuko dugu hona,
jakingarria delakoan.

«Helduen euskalduntzea ebaluatzen izeneko liburu honekin hasiera eman dio HABEk
beste liburu-sail bati: «Ebaluazioak» deiturikoa, hain zuzen ere. Berri honekin hirura za
baltzen dira HABEren liburu-sailak: Programazioak, Datuak eta Ebaluazioak sailetara.

Beraz, liburu berri baten aurrean ez ezik, sail berri baten lehen liburuaren aurrean ere
aurkitzen gara; eta honek sailaren aurkezpena egitera behartzen gaitu lehenbizi.

Sail berria, bere izenak dioenez, ebaluazio gaiaren inguruan zertuko da; eta bere beha
rra adierazteko nahikoa litzateke gogoratzea zein garrantzi duen ebaluazioak edozein pro
zesu programatutan, dela industria, dela irakaskuntza, dela hainbat eta hainbat arlotan.
Bestalde, bada beste arrazoirik ere HABEri dagozkion zereginetan ebaluatzeak berez duen
garrantzia indarberritzen duenik, hala nola, eta besteak beste, alfabetatze eta euskaldun
tzearen irakaskuntz programazioek duten zehaztu beharra, eta ikasleek alfabetatze eta eus
kalduntze prozesuetan aurkitzen dituzten korapiloak detektatu eta aztertzeko premia».

Bide hori urratu nahian eman da argitara «Helduen euskalduntzea ebaluatzen» izeneko
liburua, sei kapitulutan eman ere: «Ebaluazioa eta azterketa-frogak», «Azterketa-Iroga
motak», «Azterketa-froga eredua», «Hizkuntz formen froga-atalaren osaketa», «Lauga
rren urratseko azterketa-froga bat» eta «Seigarren urratseko azterketa-froga bat».

Kapituluen izenburuek berek adierazten dute edukiaren nondik norakoa. Bi lehenen
goetan ikuspegi zabalez aurkezten da azterketen zeregina eta beroiek nola osatu, hiruga
rrenean bildua dagoelarik liburuaren muina eta ardatza. Azkeneko hiru kapituluak, berriz,
adibide gisa emanak daude, aurrekoen argigarri eta irakasleentzat ebaluaketa-lanetarako
lagungarri. Horrezaz gain, liburuaren bukaeran gaiari dagokion oinarrizko bibliografiaren
berri ere ematen da.

Oro har, liburu praktikoa dugu ateraberri hau, teoriaren ikuspegi zabaletik abiatu eta
azterketa-froga osatzeko behar diren xehetasunetara heltzen delank, ariketa, eredu, adibi
de eta guzti heldu ere. Helduen euskalduntzean jardun eta ikasleak ebaluatu eta hauen
ikasprozesua objetibatu behar duen irakaslegoari zuzendua dago lanerako, tresna egokia
eskaini asmoz.

Buka dezagun aipamen hau liburuaren hitzaurrearen arabera; «Beraz, Jan garrantzitsu
bezain zabal baten hasieran gaude. Liburu honekin lehen harria besterik ez da jarri. Izango
ahal du jarraipenik».

Pello Esnal



1983-84: EUSKALDUNTZE-ALFABETA TZEKO
DATUAK

1983.eko urriaren 28an egin zen HABEren hiru Lurralde Ikuskatzailetzetan, subentzio
eskaera egiteko ikasle-datuen bilketa.

Datu bilketa honetan, ikasturte osoko ikastaroen berri zehatza jaso zen. Baina Euskal
duntze eta Alfabetatze mundu honetan bada beste motatako ikastarorik ere: hiruhilabete
kariak, lauhilabetekariak, etab. Hauek, A, B, C eta D ereduetan erabiltzen <lirabatipat; E
ereduan, aldiz, ia guztiak ikasturte osokoak <lira.

Hau oso kontutan hartzekoa da hemen azaltzen den zenbait datu interpretatzeko or
duan. Urte osokoak ez diren ikastaroetan, lehen epea bakarrik kontenplatzen da hemen,
otsailean eta apirilean izango baitira datu-bilketa berriak. ·

Jasotako datu guztiak lurraldeka ematen <lirahemen, eta hiru laburpen-taula argigarri
ikus daitezke: urrats bakoitzeko ikasleak, urrats eta eredu bakoitzeko ikasleak eta ikasle
orduak ereduka.

1. URRATS BAKOITZEKO IKASLEAK
HABEk argitara eman zuen HELDUEN EUSKALDUNTZEA PROGRAMA

TZEN-84 liburuaren arabera, 9 urratsetan zehazten da euskalduntzea eta eskema horren
arabera <laude sailkatuta ikasleak, bakoitzean ikastaro hasieran ikasleak egin behar zuen
urratsa hartzen delarik kontutan,

Alfabetatzea, berriz, bi urratsetan banatzen da, bigarrena EGA tituluari lotua dagoela
rik.

Gipuzkoako kasuan, B titulua ere bereziki kontenplatzen da, ikastaro horiek hor bai
taude.

Bestalde, 9 / EGA eta Alfabetatze 2 / EGA laukiak, berez, euskaldunberriei dagozkie
bata eta euskaldunzaharrei bestea. Baina euskaltegiak banan-banan ikusita, ez dugu uste
bereizketa horrek fidagarritasun handirik duenik.

Aipatzekoa da euskalduntzearen lehen 4 urratsek duten intzidentzia:
• Araban: 67%
• Bizkaian: 73%
• Gipuzkoan: 54%

A) ARABA URRA TS BAKOITZEKO IKASLEAK

E
u
s
K
A
L
D
u
N
T
z
E
N

URRATSAK IKASLEAK %
1 1.686 40 %
2 208 5%
3 764 18 %
4 140 3%
5 443 11 %
6 294 7%
7 128 3%
8 82 2%
9 /EGA 177 4%
1 156 4%
2/EGA 88 6%

GUZTIRA 4.166 100 %

ALFA
BETA
TZEN
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B) BIZKAIA

C) GIPUZKOA
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URRATS BAKOITZEKO IKASLEAK

E
us
K
A
L
D
u
N
T
z
E
N

URRATSAK IKASLEAK %
1 3.996 30 %
2 2.255 17 %
3 2.029 15 %
4 1.458 11 %
5 896 7 %
6 546 4 %
7 729 6 %
8 27 0,20 %
9/EGA 576 4 "lo
1 461 3 %
2/EGA 250 2 %

GUZTIRA 13.223 100 %

ALFA
BETA
TZEN

URRATS BAKOITZEKO IKASLEAK

E
u
s
K
A
L
D
u
N
T
z
E
N

URRATSAK IKASLEAK %
1 2.838 24 %
2 1.171 10 %
3 1.299 11 %
4 1.002 9%
5 876 8%
6 396 3%
7 935 8%
8 240 2%
9/EGA 291 2%
1 1.190 10 %
2/EGA 1.109 10 %
B 326 3%

GUZTIRA 11.673 100 %

ALFA
BETA
TZEN

2.- URRATS ETA EREDU BAKOITZEKO IKASLEAK

HABEk orain arte definitu izan dituen .euskaltegi ereduen arabera daude sailkatuak
ikasleak, beren ikas-rnaila (urratsa) kontutan izanik.

Sarreran eginiko oharra gogoratu behar da hemen: E ereduko datuak ia osorik dauden
bitartean, hainbat matrikulazio izango da A, B, C eta D ereduetan ikasturtean zehar.

Azken laukian ikus daiteke eredu bakoitzeko ikasle-kopuruak duen intzidentzia.
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3 IKASLE-ORDUAK EREDUKA
Aurreko taulan ikasleen kopurua ikusi dugun arren, eredu bakoitzak duen be

netako intzindentzia azaltzeko errealagoa da orduen taula hau.
Ikasle-orduak esaten denean, ikasle bakoitzak hartuko dituen klase-orduen

gehiketa ulertu behar da. Adibidez: euskaltegi batek 100 ikasle baditu, bakoitzak
urtean 250 klase-ordu dituelarik, euskaltegi horretan 25.000 ikasle-ordu ematen
<lira.

Taula hau aurrekoarekin parekatzen badugu, begi-bistakoa da badela zenbait
aldaketa nagusi portzentaien aldetik:

a) Araban A eredua ikasletan 9% bada ere, ordutan 15% da.
b) Bizkaiko B eredua 5%etik 13%ra pasatzen da.
e) Bizkaiko D eredua 24%tik %15era pasatzen da, lehen aipatu dugunaga

tik; hau da, euskaltegi hauetan nagusi <lira 100 ordutako ikastaro trimes
tralak eta hemen lehenengoaren datuak bakarrik azaltzen <lira.

d) Gipuzkoako B eredua 14%tik 24%ra pasatzen da.
e) Gipuzkoako E eredua 42%tik 33%ra pasatzen da.
Taula batetik besterako diferentzia hauek arrazoi nagusi bat daukate: intentsi

bitatea, Ikasle batzu klasean astean 6 ordu ematen dituzten bitartean, beste batzu
astean 25 orduz ari <lira.Eta guztiok bat gatoz, efikazia oso lotua dagoela inten
tsibitatearekin (ikasle batek euskara ikasteko 5 urte behar dituen bitartean, beste
batek urtebetean burutu dezake prozesu osoa).

IKASLE-ORDUAK EREDUKA

A) ARABA

IKASLE-ORDUAK EREDUKA

ORDUAK PONTZENTAIA
A 155.780 15%
B - -

e 92.180 9%
D 104.775 10%
E 674.740 66%

GUZTIRA 1.027.475 100%

B) BIZKAIA

ORDUAK PORTZENTAIA
A 79.800 3%
B 322.964 13-%
e 236.560 10%
D 371.520 15%

- E 1.433.381 59%
GUZTIRA 2.444.225 100%
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C) GIPUZKOA

IKASLE-ORDUAK EREDUKA

ORDUAK PORTZENTAIA
A 198.225 7%
B 709.056 24%
e 106.600 4%
D 928.925 32%
E 979.855 33%

GUZTIRA 2.922.661 100%

HABEko ikuskatzaileak
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