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Sarrera

Badira gertaerak -batzutan pozgarriak, mingarriak bestetan- eguneroko
tasunetik ateta eta, denboraren gaindi, iraganera eta etorkizunera begira jartzen
gaituztenak. Aukera ezin hobeak izaten dira horrelakoak egindakoa baloratzeko
batetik eta oraindik eginkizun dagoenari indar berriz ekiteko bestetik.

HABEk bere sorreratik gaurdaino izan du zenbait gertaera bizitzeko ego
kierarik, eta garrantzitsuenen artean, Ente Autonomo bíhurtu duen legearen ones
pena izan da garrantzitsuena, inolako ezbairik gabe.

Lege-onespen hori dela-ta, ZUTABEk ezin dezake ez bere pozaren hetea iz
kuta, ez HABEk 1981.eko írailaren 4tik 1983.eko abenduaren 2ra bitartean egin
duen bidea aztertu gabe utzi; eta hori ez lorpenen ezti gozotan lokartu asmoz,
etorkizunari oinarri sendoak eskaini lehiaz baizik.

Honela, ale honetako rnonografikoak HABE bi urtetan eta arlo didakti
koaren inguruan bizi eta mamitutako zenbait experientzia ditu aztergai (irakasle
goari dagokiona, euskaltegi pilotuak, eguneko sei ordu hartzen dituzten bost hi
labeteko ikastaro intentsiboak, material didaktikoa, eta ebaluazioa), eta izan,
ikuspegi zabalez errealitate zehatzaren berri eman diezaguketen lau Euskaltegi Pi
lotuetako Zuzendarien eskutik izan ere.

HABEren errealitatea didaktikaren eremuan bukatzen ez bada ere, oraingo
honetan didaktikari eta eguneroko lanari eman diegu lehentasuna, eta beraien
inguruan ibili nahi izan dugu. Badakigu bihar edo etzi Euskal Herriaren berreus
kalduntze prozesuaren historia egitean, hemen jasotako zenbait ale bitxi ez dela
aipatu ere egingo, Hala ere beude, zenbait jauzi kualitatibo hamaika urrats kuan
titabiboren zordun denaren oroigarri,



Irakaslegoa
Jesus Argiñarena
Hondarribiko barne-euskaltegiko
zuzendaria

SARRERA

Euskalduntze eta alfabetatze mun
duan diharduen gaur eguneko eta be
reziki HABEko irakaslegoaz idaztera
koan, ezin hasi atzera begirada bat
eman gabe. Gure herri honen euskal
duntze eta alfabetatzearen historia her
tsiki loturik dihoakio herriak bere nor
tasunaz jabetzeko eraman duen borro
kari eta historia horren eragilerik na
gusienetarikoa dugu irakaslegoa, herri
honen euskalduntze beharrei erantzu
nez gorpuzten eta hazitzen joan den
irakaslegoa. Egunean eguneko beharren
erantzunerako borondate ugari zuen,
baina iraunkortasun gutxi. Ez legoke
lekuz kanpo gure aurreko irakaslego
baten berezitasunak, aipatu bederen,
egitea.
Hona hemen, laburki, azpimarra dai

tezkeenak:

l. Irakaslego oso gaztea.
2. Guztiz aldakorra eta itaupen

gutxikoa, borondate handikoa
bazen ere.

3. Asko eta asko ikasleak. Hau
da, bere ikasketak ordaintze
ko eta nolabait bizitzeko sos
batzuren beharrean aurkitzen
zenarentzat irtenbidea.

4. Nahiz hizkuntzaren ezagutza

ona eduki (erdiak baino ge
hiago «D» agiriaren jabe),
euskararen irakaskuntzan na
hiko prestaketa urrikoa.

5. Osagarri didaktiko gutxiren
jabe eta beharraren poderioz
experimenta tua.

6. Ordukako lanean ari zena eta,
ondorioz, inongo seguritaterik
gabe.

7. Euskararen irakaskuntza hel
burutzat ez zeukan jendea.

Talde nagusienaren bereiztasunak
horiek izan arren, ezin uka guzti hori
mugitu duen jendea urtetan zehar etsi
penik gabe aritu dela eta egun ere
berdin diharduela.

Zazpi bereiztasun horiek azpimarra
tzerakoan, aipatzekoa da irakaslego ho
rrek jasan behar izan duen azpiegitu
rako egoera ere. Herri eta auzo bakoi
tzak erantzun behar zion euskaldun
tze eta alfabetatze lanari eta gehiene
tan egoera larriko geletan eman behar
izaten zituzten eskolak, eta gelak ez
ezik irakasleak ere herritik sortu behar.
Irakasleen prestakuntza faktore mugi
kor askoren mende aurkitzen zen, no
labaiteko borondatezko ikastaro trin
koetan oinarritzen zelarik.

HABE projektu publikoaren sorre
rak aurrerapen kualitatiboa suposatzen
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du herriaren euskalduntze eta alfabeta
tze arloan eta, agian, orain arte zihar
dutenen suspertzaile gertatuko da.

1. EUSKARAZKO IRAKASLEEN
TIPO LOGIA

HABEra hurbildu den irakaslegoa
ren tipología aztertzerakoan, ezin ahan
tzi iragana. Dena den, eta ondorengo
ataletan helduen euskalduntzeaz aritu
ko garenez, zenbait argitasun emateko
gai izango diren datuak azaldu nahi ni
tuzke eta iraganeko irakaslegoaz aipatu
ditudan gaztetasuna, aldakortasuna, in
seguritatea, eta abar berraztertu.

Talde Teknikoa kontutan hartu ga
be, 134 irakaslek egiten du lan HA
BEko euskaltegietan; 78k euskaltegi
pilotuetan eta 56k udal-euskaltegietan,
honela banatzen direlarik:

a) Lantokiaren arabera
Gipuzkoan
Araban
Bizkaian

71 irakasle
24 irakasle
39 irakasle

b) Jaioterriaren arabera
Arabarrak
Nafarrak
Bizkaitarrak
Gipuzkoarrak

Ikus daitekeenez, erdiak baino ge
hiago gipuzkoarrak dita. Honek ez
digu gauza berririk azaltzen. Irakasle
goaren hazkuntzak euskalduntze pro
zesuari darraio eta horretan Gipuzkoa
izan da beti aitzindari. Agian, puntu
honetan geratzea baino onuragarriago
daiteke lurraldez lurralde ematen den
irakaslegoaren mugida aztertzea. Adi
bidez:
Nafarrak honela kokaturik daude:

9 Gipuzkoan
1 Bizkaian
3 Araban

Gipuzkoarrak honela kokaturik daude:
7 Bizkaian
9 Araban
(Gaineran tzekoak Gipuzkoan)
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Bizkaitarrak honela kokaturik daude:
8 Araban
3 Gipuzkoan
(Gainerantzekoak Bizkaian)

Lehen begirada batetan, irakasle mul
tzo baten egongaiztasuna ageri zaigu.
Hau da, mila arrazoirengatik, irakasle
horiek nahiko luketen lekutik at dau
dela egun. Noski, lurralde bakoitzean
areagotu egiten da arazoa. HABEri
ezinbestean datorkion egoera da eta
gerora ere bideratzeko sobera zaila
izango dena.

e) Adineren arabera
Gure irakaslegoaren adinari gagoz-

kiolarik, honela gaude:
18-23 urte bitartekoak: 24
23-28 urte bitartekoak: 70
28-33 urte bitartekoak: 21
33-38 urte bitartekoak: 14
38tik gota: 5

Adinaren bate: bestea probintziaka
Gipuzkoan: 26
Bizkaian: 28'7
Araban: 26'5

HABE: 27
Udal-Euskaltegietan: 27'1
Euskaltegi pilotuetan: 28'27

Hogeita zazpi urtetako media per
tsona heldu batí dagokion adina dela
esan daiteke. Beraz, adin horretako
pertsonak gure gizartearekiko bere jo
kabidea eratua du eta gehiengoa bere
hartan erabat kokaturik aurkitzen da.
Gorabehera handirik gabe, nolabaite
ko bizimodu egonkorra egin nahi du.

d) Sexuaren arabera
Emakumezkoak: 59
Gizonezkoak: 75

Emak.
Gipuzkoan 33
Bizkaian 17
Araban 9

4
13
43
74

Gizon.
36
24
15

e) Experientziaren arabera
Hona hemen gehien kezkatzen gai

tuen arloa. Pertsona bat izan daiteke
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heldua adinaren arabera eta; gero iku
siko dugunez, ikasketen arabera ere
bai, baina experientziarik ez badu, ez
dugu deus aurreratu. Sarreran aipatu
dugunez eta ondoren ere azalduko de
nez, gure herriaren euskalduntze lanean
aritu den irakasleak ez du honetarako
eskola berezirik izan.

Herriko edozein txokotan irakasle
zuloa betebeharrak eta eguneroko
saioak eragin dio, garai batetako gure
gazteari, pixkanaka hartzen zihoan ex
perientziaren bidez profesíonaltasunez
jaztera.

Gure herriaren Euskalduntze-Alfabe
tatze . prozesua laburra da oraingoz.
Hogei urte deus ez dira, horietatik
gehienak egoera larrienean igaro dire
nean. Ondorioz, írakasle profesionalak
ezagutu ditugun arren, zaila da horien
pareko irakaslego gorpuztua aurkitzea.

Hona HABEko irakaslegoaren expe
rien tzi maila.

Urtebetekoa: 6
2 urtekoa: 16
3 urtekoa: 20
4 urtekoa: 22
5 urtekoa: 28
6 urtekoa: 23
7 urtekoa: 16
8 urtekoa: 4
9 urtekoa: 5

1O urtetik gorakoa: 4

Lurraldez:
Gipuzkoa: 4'4
Bizkaia: 4 '6
Araba: 3'3

HABE: 4'56
Euskaltegi pilotuak: 4'92
Udal-Euskaltegiak: 4'2 ·

Datu hauen aurrean, zera azpima
rratu nahi nuke: HABEko irakasle
hauetátik 70 % elkarlaneko hirugarren
urtean sartu dela. Ez gata jadanik ba
karkako experientziaz mintzo, askoz
aberatsagoa den taldeko experientziaz
baino. ·

Experientziaz ari naizenez eta, ahaz
tu baino lehen, honekin lotuta dagoen
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euskararen hizkuntz ezagueraren maila
azal dezadan bederen. HABEko ira
kasle guztiek lortua dute «D» agiria
edo baliokideren bat. Bestalde 18 %a
da «B» agiria jaso duena.
Jakingarri gisa, eta luzatu gabe se

girio zuzena eskatuko duen arloa, «eus
kalduntze munduko irakasle euskaldun
berriena izan daiteke. Urrutira joan ga
be, HABEko 33 % irakasle euskaldun
berriak dira. Sakontasunez aztertu be
harreko gaia, agian.

f) Ikasketa malla
Irakasle hautaketa egiterakoan, go

goan hartzen da irakaslearen ikasketa
maila. Beraz, ez da inor harrituko HA
BEko irakaslegoaren ikasketa malla
gorenaz. Nolabaiteko sailkapena eginez
eta zenbait ondorio ateratzearren, ho
nela sailkatuko nituzke:

a) Hasi eta amaitu gabeko ikasketak
BUP 2
cou 10
PREU 8
BATXILLERRA 4

b) «Letrak» arloko ikasketak deritze
gunak eta orainartekoan euskara
ren irakaskuntzaren inguruan egon
direnak

Filosofía eta Letrak 5
Lizentziatuak 7
Euskal ·Filología 13
Hizkuntzak 4
Graduatuak 3
Psikologia 4
Maisutza 25
Kazetaritza 2

e) «Zientzia zehatzak»
Ingeniari tza
Kimikak
Ekonomikak
Biologikak
Medikuntza
Informatika
Arkitektura

. _Komertzioa

Beste maila batetan
Adminis trari tza

· F. Profesionala
4
8

deritzegunak
8
2
5
2
1
1
1
1

d)
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Maisu industriala
Perita jea
eta abar.

Bere -horretan uzten ditut aztergai.
Irakasleen ikasketa maila gorena da
eta ikasle helduekin eta ikasketak bu
rututako askorekin lan egin beharko
dutenez, ongi datorkieke prestakuntza
hori, eguneroko eskoletan ahal den
emaitzarik ugariena ateratzeko.

g) Euskaltegia utzi dutenak
1981eko irailetik 1983ko uztaila bi

tartean, 15 irakaslek utzi dute HABE.
Aipa ditzakegun arrazoiak hauek di
ta: batetik, eta beste edozein arlo tan
gerta ohi den bezala, lan eroso eta
egokiagoa aurkitzea. Ez dugu ahaztu
behar gure irakaslegoa ikasketa nagu
siak egindakoa dela eta askotan híz
kuntzekin eta bereziki euskararekin
zerikusirik ez dutenak. Bestetik,
1982ko martxoko arazoak zirela eta,
5 irakaslek utzi zuten. Beren hitzetan,
ez zuten oso argi ikusten HABEko
Zuzendaritzaren jokaera eta kontzientzi
arazoak sortu ornen zitzaizkien. Bes
talde, bada egutegiari gogorregia zeri
tzolako utzi duenik ere. Zenbakitan
eta ehuneko hainbatetan hitzeginez,
ehuneko 12k utzi du.

Bi irakasleri ez zitzaion kontraturik
berritu eta, hain zuzen, profesionalta
sun ezagatik.

Dena den, goizegi da HABEko ira
kaslegoaren iraunkorrasuna neurtu ahal
izateko. Ustez, bi eratako mugimendua
ernan daiteke aurrerantzean: bata HA
BEren barruan, hau da, udal-euskalte
gietik euskaltegi pilotuetara eta bestea
HABEtik kanpora. Gure irakaslegoaren
ikasketa maila ikusirik, jokabide logi
koa litzateke.

2. IRAKASLEGOAREN
EGOERA LABORALA

HABEren euskaltegi pilotuetako ira
kasleek . urtebeterako lan-kontratua
izenpetzen dute Gobernuarekin eta,
era berean, udal-euskaltegietakoak Uda
larekin. Beraz, lehenengo kasuan Go-
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3
1

bernuarena ·da irakasleen ardura labo
rala eta bigarrengoan Udalarena. Kasu
bietan, hitzarmena edo kontratua ad
ministratiboa da. Sarritan aipatu eta
aditzera eman denez, HABE erakunde
autonomo bezala definitua geratzen de
nean izango da garai egokia eredu guz
tietako pertsonala egoera berrira pa
satzeko, egoera honi dagozkion ondorio
eta muga guztiekin.

Irakasle guztiek 40 ordutako aste
laborala dute. Lanordu hauetatik gehie
nez 25 izango dira eskolorduak eus
kaltegi pilotuetan eta 28 udal-euskal
tegietan. Beste orduak eskolak presta
tzeko dita. Esandako orduen arabera,
1736 lanordu ateratzen dita ikasturte
ko eta 221 lan-egun. Goizez zein arra
tsaldez ihardun, ordu-kopurua herbera
da. Festa egunak Eusko Jaurlaritzak
ager dezakeen egutegi ofizialaren ara
bera hartzen dita.

3. IRAKASLEAK HAUTATZEKO
IRIZPIDEAK

Euskararen irakaskuntzarako irakas
leak hautatzeko irizpideak ezartzera
koan, kontutan hartu behar dita arlo
horren bereiztasunak. Euskararen ira
kasle izatea ez da ezarrita dauden ohiz
ko ikasketa batzu eginez lortzen. Bes
talde, orainartekoan ez da horretarako
eskola berezirik izan. Dena den, lana
asko errazten da betebeharraren helbu
ruak ezagutzen direnean. Helburua
ezagutzen dugu, hau da, pertsona hel
duak euskaldundu eta alfabetatzea. On
dorioz, hiru zutabe nagusitan oinarri
tzen dira HABEk irakasleak hautatze
rakoan erabili ohi dituen irizpideak:

1. Hizkuntzaren ezagutza ona. Ho
rretarako Euskaltzaindiaren B
edo D agiria eskatzen zaio, ka
suan kasuko deialdian.

2. Helduen glotodidaktikaren gu
txieneko ezagutza. Gaurregun
nahiko teorizatutako arloa izan
arren, experientziatik jasotako
ezagutza da gure arteko irakas
le gehiengoarentzat. Euskara on
gi ezagutzeak ez du ezagutza hau



berez ematen. Gogoan hartzen
da irakaslearen experientzia ere.

3. Nolabaiteko kultur maila sen
doa. Ondorioz, irakasle-eskoleta
ko agiriak eta lizentziak bereziki
baloratzen dita.

Horiek lirateke hiru puntu nagu
siak eta pertsona helduei eskola ema
teko irakaslerik egokienak hautatzeko
erabili ohi direnak. Honek ez du esan
nahi irizpide bakarrak direnik, gutxie
neko eskakizunak baino. Hasieran ai
patutako helburu nagusiari erantzun zu
zena emateko, ahalik eta irakaslegorik
profesionalena hautatu behar da. Ezin
ahantzi, sortzaile, programatzaile eta
dinamizatzaile den irakaslea topa nahi
dela.

Bestalde, eta irakasleen hautaketa
rekin zerikusia duenez, hitz gutxitan
bederen, zera aipatu nahi dut: deialdi
publikoen bidez hautatzen dira irakas
leak eta lurralde historiko bakoitzeko
egunkari guztietan gutxienez bi egu
netan agertzen dira deialdi horien
xehetasunak.

Bada pentsatzen eta esaten duenik
irakasleak hautatzerakoan karnetaren
kolorea begiratzen dela. Horrelakoak
begoz beren horretan, zeren nahiko
burukominak ematen bait ditu gure
herri honetan pertsona helduak euskal
duntzeko eta alfabetatzeko irakasle tre
beak aurkitzeak.

Puntu honi hertsiki loturik dagoe
nez, zeta esango nuke HABE barruan
ematen diren irakasle aldaketez: non
bait irakasle beharra sortzen denean,
berehala HABEko irakasle guztiei jaki
nerazten zaie. Bat baino gehiago bali
ra hutsune hori bete nahi Iukerenak,
HABEko sarrera-frogan mailarik gore
na eman zuena hautatzen da. Inork
nahi ez balu, deialdi publikoa egiten
da eta lehen aipatutako eskakizunen
arabera hautatzen.

4. IRAKASLEGO
PROFESIONALA

HABE projektua aurrera eramateko
tan, helburuak argi jarri behar ziren
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batetik eta helburuak lortzeko bideak
zehaztu bestetik. Egun Euskal Herrian
tamaina honetako projektuari ekiteko
irakaslego profesionala lortzea HABEri
berez zegokion helburua zen. Irakasle
goa da, hain zuzen, helburu guzti ho
rien arteko ardatz nagusia. Ez zen
HABEk gauetik goizera burutu zeza
keen zerbait, Garai hartan hortik zehar
sakabanaturik ziharduen irakasle mul
tzo batekin kontatu behar zuen eta
euskalduntze eta alfabetatze lanari tal
dean ekingo zion irakaslegoarekin. Ga
rai hartan, HABE projektua bideratze
ko orduan, bi arlo gatazkatsu eta na
gusiren aurrean topa zitekeen zuzenda
ritza: HABEren publikotasuna eta ira
kaslegoaren maila profesionala.

5. IRAKASLEGOAREN MAILA
PROFESIONALA

HABE euskalduntze arloan aurrera
pen kuantitatiboa eta kualitatiboa izan
dela esan daiteke, hau da, emankorra.
Taldeko lana (koordinaketa), piloto
tasuna eta ikastaroen trinkotasuna ira
kasleak aurrez ezagutzen ez zituen be
reiztasun berriak ziren. Bakoitza bere
experientziarekin zetorren arren, HA
BE projektua 180ºtako aldaketa ger
tatu da.

Lan honi ekiteko, Angostoko lehen
topaketa, batez beste, erabat emanko
rra izan zela aitortu behar. Han azaldu
ziren ondorengo bi urteetan aurkituko
genituen arazo nagusiak, arazo didak
tikoak eta metodologikoak. Didaktika
arloan zeuden eztabaidak gaindituz, pi
lototasunari zegokion maila experimen
tala aurrera eramango zuen «ahalezko»
irakaslego profesionala aurkitzen zen.
Ordurarteko metodologiei bildurra gal
duz, ez bazterreratuz, urtean zehar,
ikastaroz ikastaro, hain ikastaro trin
koei zegokien metodología egokia sor
tzeko kapazitatea izango zukeen ira
kaslegoa. Honek ez du esan nahi ira
kaslegoaren egitekoa beti bide leune
tatik joan denik; alderantziz, topatu du
eguneroko lanean mila gorabehera eta
oztopo.
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Hiru motatako oztopo eta eragoz
penak aipa nitzake.

1. Tresneria didaktikoari dagokio
na. Hasieratik itxaropen handia jarri
zuten irakasleek tresneria honetan, eta
ondoren, arazo administratiboak zire
la-ta, uste baino beranduago eskuratu
zituzten. Hasierako magnetofoien ka
litate eskasa, retroprojektore falta, pan
tailak eta abar ere aipatu beharrekoak
dita. Egoera honek bere eragina izan
du irakaslegoarengan eta sarritan lekuz
kanpoko irizpide eta jokabideen oina
rri gertatu da.

Urduritasuna litzateke egoera honen
ondoriorik nabarmenena, lehen ikasta
roko azterkéten emaitzak justifikatzeko
aitzakitzat erabiliko dena.
2. Didaktika arloa. Eraketa aldetik

datozenak izan arren, arazorik nagu
sienak didaktika arloan sortu zitzaiz
kion irakaslegoari. Hona hemen batzu:

-Talde teknikoaren sortze lana.
-Talde teknikoarekiko irizpide kon-

trajarriak.
-Oinarrizko mailaren eztabaida.
-Azterketak.
-Koordinaketa.
-Birmoldaketak.
-Irakasleen arteko topaketak.

Ez ditut izendatu baino egiten. Ara
zo guzti hauetan ikuspuntu ezberdine
kin aurkitzeak aurrerabideak murrizten
zituen, baina bataren eta bestearen ar
teko harrernan dialektikoak hasieran
esan dudan bidea urratzeko emanko
rrak izan daitezke.

3. Aurreko bi puntuen mailan aur
kitzen ez bada ere, irakasleari nolabai
teko arazoak edo kezkak sortu ziz
kiona administrazioa izan zen: kontra
tuak (kontratu berritzeak), funtzíona
ritza eta abar, azken batetan irakasle
nortasunarekiko zalantzak s o r t u z ,
uneoro bere burua zintzilikaturik iku
siko bailukeen.

Gorabehera eta oztopo hauen au
rrean hartu den jokabidea HABEko
langileen heldutasuna ezagutzeko eta
neurtzeko bide ona izan daiteke. Era-
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kunde publiko zein pribatu bat eraiki
tzean, berez datoz arazoak. Horiek,
agian, aurrikus daitezke, baina arazcen
bideratzea da bereziki zaindu behar
dena.

Denbora alderdi garrantzizkoa iza
nik, epe laburrean lortu du HABEk,
erakunde bezala herrian oinarritzea ez
ezik, bere partaideen heldutasuna ere.
Zeregin honetan, esanak esan, zerikusi
handia izan du irakaslegoak.

6. IRAKASLE ETA IKASLEEN
ARTEKO HARREMAN
MODUAK

HABE siglaren lehen .letrak aditzera
ematen duenez, pertsona helduekin
lana egitera behartua dago gure ira
kaslegoa. Guztion buruan dago edo
zein irakasle egokiren eredua zerno
Íakoa beharko lukeen izan eta areago
helduekin diharduen irakaslearena. Mi
la motatako pertsonak hurbiltzen zaiz
kigu gure euskaltegietara. Honelako
ikasleekin egingo du topo gure irakas
legoak: jende ikasia, motibatua, gataz
katsua, langilea, eta abar... Honelako
ikaslegoak nortasun handiko irakasle
goa eskatzen du. Gure irakaslegoaren
berezitasunak eta datuak aztertzera
koan, kultur maila handikoa, hizkun
tzaren ezaguera onekoa eta irakaskun
tzan experimentatua zela aitortzen ge
nuen. Horren aurrean, badirudi lasai
tu gintezkeela. Baina utikan honelako
rik! Guztiok dakigunez, nortasuna ez
da zerbait abstraktua, ezta ere libu
ruetan soilik ikas daitekeen zerbait.
Irakasleak bakoitzari dagokion zeregi
nean nor izan behar du, hau da, ira
kasleari dagokion zeregínean programa
tzaile, laguntzaile eta motibatzaile izan
behar du ikaslearekiko, eta guzti hori
gure gizartearen harnean eraikitako no
labaiteko giza sen batez inguratua edo
estaldua.

Ikasleak bere ikasle egoeraz jabetu
behar duen bezala, irakasleak ez du
bere irakasle papera sekula galdu be
har. Ikasleekiko gure harremanetan
sarritan ahazten dugu hau, eta hori
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ikaslegoa ez ezagutzetik letorke ge
hienetan. Jende helduaren aurrean ira
kasleak bere profesionaltasun maila go
rena ematen saiatu behar du, eta al
derantzizko izakera eta jokaerek ikas
taro osoko emaitzak leihotik behera
botatzeko arriskuan jartzen dituzte.
Jende ikasiarekin (maisu-maistrak, li
zentziatuak ... ) aurkitzean, sarritan ema
ten da ikaslearen eta irakaslearen ar
teko eztabaida, didaktika arloari dago
kionez. Sarritan ez bada ere, ematen
dira honelako kasuak, batipat eskolen
eraketa aldetik (birmoldaketak, esko
len dinamika, azterketak ... ) Arazo di
daktikoak ikasleekin batera erabakitze
ko joera ere izan ohi da. Sarritan, neu
rriak hartzeko orduan, irakaslearen in
seguritatea baino ez du azaltzen jo
kaera horrek, Ez da ahaztu behar ira
kasleari dagokiola ikaskuntzaren pro
gramazioa eta, maila honetan, ikas
gaien mailan, baduela ezin ukatuzko
agintea eta zuzendaritza. Horretan na
barmentzen da irakaslearen helduta
suna.

Irakasleak ongi ezagutu behar luke
bere eskutan dagoen ikaslea, Ezague
ra egoki batek ikastaroan zehar topa
tuko duen arazo multzoa konponduko
lioke: ikaslearen motibazioak, helbu
ruak, mugak, gizarteko bere papera,
euskal kulturarekiko arreta eta ezague
ra, eta abar ...

Ikaslearen berri ahalik eta sakonen
ezagutzeak ez du esan nahi irakasleak
haren mailan jarri behar duenik. Ira
kasleen eta ikasleen arteko harremanak
bakoitzak bere egitekoa betetzetik bas
ten díra. Bestalde, guztiok dakigu gure
ikasleen sormena zenbateraino heltzen
den. Ikaslego gaztea dugunez, sormen
handiko jendea biltzen zaigu eskoletan.
Egoera horretan ez litzateke zuzena
ikaslearen ideiak itotzea, baina ezta ere
haiei itsu-itsuan jarraitzea. Irakasle pro
gramatzaileak jakin behar du edozein
ideia programazioari eransten eta, eus
kararen irakaskuntzaren prozesuan onu
ragarri daitekeen heinean, aurrera era
maten, adibidez, baserrietarako irtee-
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rak, maila bereko ikastaldeen topake
tak eta abar.

Irakasleak ikasleen aurrean objekti
botasunez jokatzen ikasi behar du.
Zenbait irakaslerekin hitzegiterakoan,
sarri sumatzen da ikasleen motibaketa
ren barne sustraía dela-ta, bere bar
nean daraman kezka edo kontraesana.
Erramun Baxokek bere «Andragogia
eta Euskara ikasteko · teknikak» Iibu
ruan dioenez, «nahia beharraren heine
koa denean, errealismoa deitzen ornen
da». Agian, gero eta ikasle gehiago da
torldgu beharrak eraginik eta ikastaro
amaierako azterketetan beste edozein
ikasle motak maila bobea emango due
na, eskolarako ere egokiagoa izan dai
tekeela ahaztu gabe. Remen koka lite
ke «euskara ikasteko» arrazoien ezta
baida. Sarritan entzun ohi da ikasle
askoren «titulitis» joera. Garai bate
tan, euskaldun izateko zerbait falta
zitzaiola sentitzen zuelako ikasten zuen
askok. Irakaslea ere saiatzen zen senti
mendu eta egoera hori azpimarratzen.
Egun euskararen írakaskuntza prozesu
orokor batetan hartu beharrean aurki
tzen da irakaslea.

Irakasle eta talde didaktiko bakoi
tzaren zeregina izango da ikasle ba
koitzaren aurrean hartuko duen bidea
urratzea eta geroan neurtzea eta eba
luatzea. Argi dago, Van Passelek dioen
eran, irakaslearen lehen zeregina hiz
kuntza irakastea dela, eta horri hertsi
ki loturik, irakasten diharduen lekuko
herriaren ezaguera azaltzea. Zeregin hau
areagotu egiten da gure herriari dago
kionez. Irakasleak bere herriko jendea
euskaldundu behar du. Edozein irakas
leren kezka da, behar luke izan, ikas
leak bere herria ezagut dezan: kondai
ra, kultura, ohiturak, ekonornia eta
abar.

Irakasleak inolako prejuiziorik gabe
hartu behar du ikaslea. Irakasleak ja
betu behar du, bestalde, gaurko hel
duen euskalduntze prozesuak gainditua
duela, neurri handi batetan, garai ba
tetako eta ezinbesteko ikasleen militan
tismoa eta boluntarismoa. Garapen
bera eman da irakaslegoarengan. Ira-
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kaslearen egitekoa izango da ikaslea
euskaldun hitzaren sustraían dagoen
mamiaren jabe egitea.

7. EUSKARAZKO IRAKASLE
MOTAK

Sobera erraza izan ohi da irakasle
goari dagozkion oinarrizko lehen urra
tsak arautzea. Besterik ikusten da talde
didaktikoak osatzerako orduan. Bi ur
tetako experientzia ezagutu eta gero,
zaila da balio bereko irakasle birekin
topo egitea.

Zenbait irakasle sortzaile da, beste
zenbait programatzaile, bada dinamiza
tzailerik ere eta, nola ez, mekanizistak
ere bai. Guzti horien inguruan aurkitu
ohi da, zoritxarrez, dena egina eman
behar zaion irakaslea ere. Irakasle mo
ta guztien oreka litzateke gure irakasle'
eredua, Noski, nahiko zaila da horrela
koak topatzea. Kualitate guzti horien
sintesia, hala ere, talde didaktiko ego
ki baten osaketan lortu beharreko kon
dizioa da, eta nola zuzendariek hala
irakasleek gogoan izan beharko lukete
edozein ikastaroren hasieran Talde Di
daktikoak osatzerakoan.

Lau kualitate horiek bereizterakoan,
ez dut esan nahi sortzailea dinamiza
tzaile ez denik edota programatzailea
mekanizista, baizik eta irakaslearen
ezaugarri ·nabariena hori dela. Hala
eta guztiz, sarriegi ematen da írakasle
espezializatuaren joera euskaltegietan,
hau da, ariketa analitikoak ematearen
aldeko irakaslea, globalak ematekoa
ren aldekoa edota entzumen saioa edo
aurkezpenaren aldekoa. Beste neurri
batetan, goi-mailarako eta behe-maila
rako irakaslearen eredua sortzeko joe
ra ere ematen da.

HABEko euskaltegietan eta pilotue
tan batipat diharduen irakasleak ba
daki edozein mailatan eta edozein tre
betasun emateko gai izan behar duela.
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Jokaera honen finkatzeak lekarzkeen
ondorioak nahiko kezkagarriak lira te
ke, zeren eta gehienetan pasibotasun
egoera indartzen duelako susmoa bait
dago. jokaera honek, agian, talde di
daktikoaren dinamika haustea lortuko
luke luzarora eta hasieran aipatu ditu
dan lau irakasle moten bereizgarríak
bide desegokiz lantzea eta euskaltegi
pilotuen experimentaltasuna bide ero
so eta estatikoetatik eramatea.

Zer esan daiteke «dena egina eman
behar zaien» irakasle horietaz? Ira
kasle ereduaren antitipo direla. Beraiei
dagokien lana beste norbaiti leporatzen
diotela eta, azken batetan, talde didak
tikoaren dinamika hausteko baino ez
direnez, ez dutela lekurik bertan.

8. HABEren PUBLIKOTASUNA
ETA IRAKASLEGOA

HABEk ongi zekien zernolako ira
kaslegoa zetorkion. Ezagutzen zuen
herriko euskalduntze-alfabetatze pro
zesua eta, nola ez, erakunde publí
koenganako asko eta askoren uzkur
tasuna. Bestalde, pentsa ezinezkoa zen
arazo politikorik ez izatea, zeren HA
BE erabaki eta projektu politikoa
bait zen.

Gerora ikusi ahal izan denez, leku
guztietako irakasleak hurbildu ziren
HABEra: Gaueskola, eskola pribatu,
AEK eta i3!barretakoak.

Hasieran esan dudanez, eta euskal
duntze-alfabetatzearen egoera ikusirik,
askok pentsatzen zuen honelako irten
bide politiko batetan. Irakaslegoa as
perturik zegoen alde batetik bestera
ibiltzeaz eta herri hau benetan eus
kaldunduko bazen, zutabe sendoen gaí
nean eraiki behar zen etxagintza.

Gaurregun esan daiteke, HABE pro
jektuarekin nahiko identifikatua aurki
tzen dela irakaslegoa, bertan norbera
ren pentsakera errespetatzen delarik.


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	Sarrera 


	Page 3
	Titles
	Irakaslegoa 
	Jesus Argiñarena 
	SARRERA 


	Page 4
	Titles
	Gai monografikoa 
	11 
	Adinaren bate: bestea probintziaka 


	Page 5
	Titles
	12 
	Gai monografikoa 
	cou 10 
	Lurraldez: 
	d) 
	4 


	Page 6
	Titles
	3 
	Gal monograjikoa 
	13 


	Page 7
	Page 8
	Titles
	15 


	Page 9
	Titles
	16 
	.Gai. monografikoa 


	Page 10
	Titles
	Gai monografikoa 
	17 



