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A. EUSKALTEGIEN
EGITURAREN
INGURUAN

l. Irakaslea ikasleak dauden tokira
ala ikasleak euskaltegira?

Jakina denez, euskarazko irakaskun
tzaren mota bat izan da, eta da, pre
mia zegoen tokira irakasleak bidaltzea
bertan eskolak emateko, Hau gertatu
da entrepresa, banku, eritegi eta era
kunde askotan. Ordutegia ipini eta
matrikula egiten zuten langileentzat
ikastaroak antolatzen ziren. Lantegi
horiek, matrikulatuen eta ordutegiaren
arabera, behar zituzten irakasleak es
katzen zituzten eta euskalduntze edo
alfabetatzeaz arduratzen ziren erakun
de desberdinek bidaltzen zizkieten.

Ukaezina da irakaskuntza modu ho
nek beharrizan askori erantzun diola
eta lan honek bere meritu eta ondorioak
izan dituela, baina argi dago, plangin
tza eta helburuen arabera, batzutan
egokia izan daitekeela eta desegokia
beste batzutan.

Pilototasuna planteatzen denean,
honen barruan dautzan alderdi guztie
kin (ordutegiaren trinkotasuna, tutore
tza, espezializazio-sistemak, programa
zioaren erritmoa, metodologia, material
sorketa, mailakatze egokia, talde lana,
taldeen birmoldaketak, ebaluaketa eta

azterketak ... ), horretarako zentru bat
egin beharra derrigorrezkoa da.

AIMAVek burutako «Enquéte sur
l'enseignement des langes aux adultes
en Europe» izeneko ikerlanean, hel
duen artean eta Europa mailan biga
rren hizkuntzaren irakaskuntzak duen
garrantzia eta esanahia aztertzen da,
eta beste puntuen artean, irakaskuntz
sisteman teknika-mota ezberdinen era
bilerak duen garrantzia azpimarratzen
da. Logikoa da pentsatzea lantegiek
ez dutela horretarako baldintza oso
egokirik ematen. Gaurregunean gure
euskaltegi pilotoetan dagoen hizkuntz
laborategia, adibide bat jartzearren, ez
da aurkituko bereziki hizkuntzak ira
kasteko ez den zentru batetan. Be·
raz, helburu konkretu horiei begira
<lauden euskaltegietara jo beharko da
halabeharrez, eta pilototasunaren ar
loan arrazoi handiagoz.

Honela bakarrik atera daitezke fida
garriak izango diren eta orokorki apli
kagarriak izan daitezkeen ondorioak.
Ez da ahaztu behar hauxe dela, azke
nean, pilototasunaren helburua, eta hel
burua lortzeko behar diren sistemak
eta bitarteko egokiak antolatu behar
dita.

Hortaz, komenigarri izango da ikas
leak dauden tokira irakasleak bidaltzen
jarraitzea, honela ikaslego konkretu
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bati erraztasunak ematen bazaizkio.
Baina, aldi berean, ezin zaie posibili
taterik kendu euskaltegiei, hauek egoe
ra desberdinetan aurkitzen diren ikas
leei erantzuna eta erraztasun handia
goak ematen bait dizkiete, are gehiago
euskaltegi pilotoak direnean, hauek
baldintza eta aukera bereziak eskaín
tzen bait dituzte.

2. Pilototasuna zertarako?
Hau da behin baino gehíagotan en

tzun dugun galdera, eta argitzea kome
ni dena. Izan ere, euskaltegi mota
guztietan hartzen dita ikasleak, maila
berdíntsuetan edo ez, eta euskaltegi
arrunten eta pilotoen arteko desber
dintasuna zertan datzan ez da askotan
argi ikusten.

Pilototasunaren funtsa aztertzea da,
experímentatzea. Une honetan euskal
duntzearen A maila 400-500 ordutan
lortzen dela esaten bada, hori froga
tu egin behar da, zein portzentaíatan
ematen den jakin behar da, ordu
muga hori jaistea ezinezkoa den
ala ez aztertu behar da, eta horretara
ko programakuntza egokia moldatu
behar da. Guzti hau egiten da eus
kaltegi pilotoetan. Zertarako? Jasotzen
diren ernaitzak, ondorioak, metodoak
beste euskaltegietara zabaltzeko. Eus
karazko irakaskuntzan xehetasun ho
riek eragíngarriak izan daitezkeen neu
rrían, onda aprobetxatzeko. Hitz batez,
euskara ikastearen prozesua laburtzeko
eta bai ikaslegoari bai irakaslegoari
erraztasunak emateko.

Orain arte, eta orain ere, oinarrizko
maila jamuga izan bada, irakaskuntzak
egunero sortzen dízkigun galdera be
rriei erantzuna eman beharko zaie.
Zer da komenigarriago, 5 ala 3 ordu
tako ikastaroa? Lortu nahi denaren
arabera aukeratu behar al da ordute
gia? Zenbat denbora eskatzen dute B
eta C mailek? Eta EGA lortzeak?
Hutsetik ikasten hasten denak zenbat
hilabetetan ateta dezake EGA? Zein
neurritan betetzen da hori? Galdera
hauei dagokien erantzuna aurkitzea
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eta egiaztatzea ere euskaltegi piloteen
lana deilakoan gaude.

HABEk dituen euskaltegi pilotoeta
riko bat Hondarribiko barnetegia da,
barnetegi batek suposatzen dituen be
rezitasun guztiekin, Honek esan nahi
du pílototasunak ere bide desberdinak
eduki ahal dituela, bide hauen arteko
konparaketak beste aukera batzu ema
ten dituelarik. Eta era desberdinez ari
garenez, aipatu beharrekoa da piloto
tasun honek orain dituen baldintzei
egiten zaien kritika. Batzuren ustez,
honelako experientzia batetan masi
fikazioa baztertu behar da eta, ho
rretarako, ikaslegoa ez litzateke hain
handia izan behar. Iritziak iritzi, aitor
tu behar da, eta Iogika berberaren
arabera, kritika horrek galdera batzu
bederen sortzen dituela. Talde banaka
batzutan egindako experientzia, ondo
rioak orokorki aplikatu nahi badira,
zenbateraino da fidagarria? Horrela
izateko, ikasleen muestra zehatza eta
bide batez desberdina beharko litza
teke. Zein da hori egiteko irizpidea?
Masifikazioa dei ote daiteke 12-15
ikasle talde batetan egotea, euskalte
gietan, goizez, guztira 180 ikasle in
guru daudenean? Honela bada, zein
da masifikazioaren eta masifikazio
ezaren arteko muga?

Beste1ako eztabaida da, pilototasun
experientziaren barman, zein ikasleri
lehentasuna eman, edo hobeto esan
da, euskalduntze ikasprozesuko mai
len artean, zeini lehentasuna eman, A,
B, C ala EGA maílari. Batzuren us
tez, ikasprozesu osoa neurtzeko, zero
tik EGA lortu arte, komenigarriago
da ezer ez dakiten ikasleak bakarrik,
ahalik eta gehien, hartzea. Baina, bes
te batzuren ustez, zera azpimarratu
behar da, ikasle guztiek ez dutela EGA
nahi; batzurentzat nahiko izango da
B malla eta beste batzurentzat C maila.
Gainera, tartean gertatzen diren ete
naldiak ere kontuan hartu behar dira
(uda, ebaluaketak, etab.), eta horregatik
normala izango da íkasle batzuk alde
egitea eta beste berri batzu hartzea. Ho
rrela, azken hauentzat, neurketa eta
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ondorioak mailaka egin eta aterako
dira, eta muestra txikiago batez ikas
prozesu osoarena.
. Dena den, laburpen gisa, pilotota

sunaren era desberdinak diskutigarriak
izan daitezke, baina guztion gogoan
diskutigarri ez dena pilototasuna bera
da. .Helburuak eta arrazóiak hor
daude.

3. Antolaketa. 'I'utoretza-sistema.
. Espezialisazio-sistema

·Antolaketaren aldetik esan daiteke
euskaltegi guztietan, oro har, unitate
didaktikoak direla oinarri. Unitate ba
koitzean ikastalde batzu eta beharrez
koak diren irakasleak daude; unitate
bakoitzari koordinatzaile bat dagokio,
ikastalde eta irakasleen kopurua eus
kaltegi batetik bestera alda daitekeela
rik. Unitate didaktikoak ikasleen mai
len arabera egiten dira. Honez gain,
eta euskaltegi osorako, irakasleen ar
teko bi arduraduri daude: ikus-entzun
gailuetarako eta liburutegirako. Lehena
irrati-kaseteak, retroprojektoreak, bi
deo-filmeak, filminak eta. hizkuntz la
borategia ando zaintzeaz eta erabll
penerako prest edukitzeaz arduratzen
da. Bigarrenak liburuen fitxaketa, sa
rrerak eta irteerak eramaten ditu. Baita
ere hormairudien ardura.
. De~a dela, eskola-antolaketaren ba

rruan, bi aukera nagusi daude: tutore
tza-sistema eta espezializazio-sistéma.

a) Tutoretza-sistema
Ikasleak hasierako urratsetan dau

denean, tutoretza da nagusiki hartu
tako aukera. Tutoretzak esan nahi du
talde bakoitzak bere irakasle propioa
daukala eta talde horretatik bi irakas
le bakarrik pasatzen direla, tutorea eta
koordinatzailea. 'Beheko urratsetan ba
tez ere, sistema hau erabiltzearen
arrazoia hau da: hasiberri diren ikas
leentzat nahasgarri gerta daitekéela
hiru irakasle edo gehiagorékin lan
egitea, hain zuzen lehenengo urratse
tan kontzeptuak, ahoskera, etab. argi
eta onda finkatu behar direlako, Ho-
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rregatik seguruagotzat jotzen da tuto
retza-sistema urrats horietan,

b) Espezializazlo-sistema
Espezializazio-sisternan irakasle ba

koitzak irakasgai bat hartzen du eta
hori besterik ez du ematen bere uni
tatearen talde guztietan. Hartzen diren
espezializazio-gai norrnalenak hauexek
dita: mintzaketa, idazketa eta irakur
keta, eta eduki gramatikalak. Ikasleek
badakite gai bakoitza nork emango
duen eta eskola konkretu horretan
beti edukiko dute irakasle bera. Sis
tema honetan koordinatzaileak bírpa
sa egiten du edo <lauden espezializa
zioen arteko gauzak azaltzen eta lan
tzen ditu. Bi sistema hauen arteko
muga 300. orduaren inguruan egoten
da. Momentu horretan basten dira
hitzegiten, eta ahoskera eta irakasle
desberdinekin egotea aberasgarri ger
tatzen zaie. Sistema honek ez du nor
malki zailtasunik sortzen eta, ondo
rioz, ez daga nahasteko arriskurik, Bes
talde, irakasle bakoitzak bere gaia har
turik, gauzak sakonago eta trinkoago
aztertzen dita.
Tutoretza eta espezializazio-sistemak

ez daude kontrajarríak, eta horietarí
ko bat edo biak erabil daitezke. Dena
dela, espezializazioarena erabiltzen de
nean, bestearen osagarri bezala izaten
da gehienetan. Hau da nagusiki nabari
den [cera.

Bi sistema hauek konparatuz, ezin
daiteke esan bata bestea baino kome
nigarriago denik, Desberdintasuna una
tsena da, hau da, tutoretza gehiago
aplikatzen da ikasprozesuaren lehen
urratsetan eta espezializazioa ondoren
goetan.

4. Eginkizunak

a) Zuzendarien eginkizuna
Zuzendarien eginkizunak bi alde di

tu: didaktikoa eta administratiboa.
Didaktikoa den aldetik, eta eskolak ere
ematen dituenez, argi daga unitate des
berdinetan edo behintzat unítate .hate
tan lan egiten ·duela irakasleekin ha-
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teta. Hortaz, prograrnakuntzaren bul
tzatzaile eta eskolen bideratzaile izan
behar du, euskaltegiaren helburuak au
rrera eramaten dituelarik. Arlo hone
tan Donostian dagoen HABEren Talde
Didaktikoarekiko zubiarena ere egiten
du, beste euskaltegien informazioa ja
soz eta norberarena emanez. Irakasle
eta ikasleen heharrizanetarako konpon
hideak aurkitu eta irtenaldiak (egun
batekoak edo astebetekoak), hitzaldiak,
etab. eratzen ditu. Antolatzaile izatea
ere bere eginkizuna da.

Administrazio arloan euskaltegian
dagoen erantzule nagusia da, ikasta
roak, matrikulazioak, epeak, . sarrera
frogak, azterketak, aparailuak, kan
poarekiko harremanak eta beste bide
ratuz, erabakiz, eta beti euskaltegiaren
presupostu ekonomikoak egoki bana
tuz eta zainduz.

b) Koordinatzailearen eginkizuna
Lehen aipatu den bezala, unitate di

daktiko hakoitzak irakasleetatik apar
te koordinatzaile bat dauka. Koordina
tzailea unitate barruko talde guztieta
tik pasatzen denez, maila horri dagoz
kion eskola-neurriak proposatu, ezta
baidatu eta erabaki behar ditu, unita
teko irakasleekin hatera eta zuzenda
riarekin kontatuz. Koordinatzaileak
normalki irakasleek baino eskola gu
txiago ematen duenez, berak progra
matu behar .ditu hurrengo eguneko
gaiak, ariketa aldetik osatu eta beha
rrezkotzat jotzen dituen aldaketak era
baki, Kontutan hartu behar da arta·
tsaldez egiten diren unitateko batza
rreak gai hauek eztabaidatzeko eta bi
deratzeko direla. Bestalde, koordina
tzaileen arteko bileretan guztiontzat
interesgarriak diren inforrnazioak jaso
tzen dituzte, gero beren unitateetara
zahalduz.

e) Irakaslearen egjnkizuna
Irakasleak, koordinatzailearen esa

netara eta honekin hatera, bere tal
dearen ardura osoa darama: berak ipini
behar ditu praktikan hartutako eraba
ki didaktikoak, ikasleak bultzatu, edu-
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ki gramatikalak ando menperarazi
etab, Gainera, beharrezkoak diren jo
lasetarako dinamikaz onda jantzia egon
behar du. Horretarako, bere experien
tziaz gain, urtero egiten diren irakas
leentzako .ikastaroen laguntza du. Ira
kasleak prestakuntza handia eduki
behar du, euskaltegi ·pilotoetan da
goen ikaslegoa berezia bait da. Adíbí
de gisa, Bilbokoan ikasturte honetako
lehenengo ikastaroan zeuden portzen
taiak hauexek dira:
-Maisu-maistrak .
-Lizentziatuak .
-:- Ikasleak .. . .. . , ..
-Bestelakoak .

• Teknikariak ..
• Nautika.
• Etxekoandreak.
• Puerikultoreak.

Maisu-maistrak eta lizentziatuak ba
karrik kontatuz, 46'1 '% dita. Ikas
leen aldetik dagoen kultur maila eta,
ondorioz, exijentziak handiak dira.
Irakaslegoaren prestakuntzak ere, de
rrigorrez, maila horretakoa izan behar
du gutxienez.
·Talde-lanean aritzeko prestatuta

egoten da normalki. Azken puntu hau
da, agian, euskaltegi piloto batetan
berrikuntza gehien suposatu duena, ze
ren oraintsu arte irakaslegoa gehienbat
bere taldea eramaten ahalegintzen zen;
baina oso experientzia .murritza zuen
taldean programa bateratsu bat aurrera
ateratzen.

Ikaslegoa onda ezagutuz, bere irítzia
erahakitzailea izango da ikastaroaren
bukaeran egin beharreko aldaketetan,
bai programaren aldetik bai ikasleen
aldetik. Bere lanaren ondorioa da, hein
haundi batetan, ikastaroaren he1huruak
betetzea edo ez.

28,1%
18,0 %
34,0 %
19,6 %

B. IKASPROZESUA

1. Aukera metodologikoa
Euskaltegi pilotoen hasieran ager

turiko arazoa da hau. Garai hartan, ja
danik eginda zegoen metodo konkretu
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bat euskaltegi bakoitzean hartzea pen
tsatzen bazen ere, laster ikusi zen pi
lototasunak, beronen barruan dauden
baldintza bereziekin, beste irtenbide
bat eskatzen zuela. Baldintza horien
artean sartzen dira íkastaroaren irau
pena, trinkotasuna, ordutegia, etab.

Ikasle guztiak euskaltegi piloto ba
tetan goizeko zortzietatik arratsaldeko
ordubiak arte egoteak irudimen haun
dia eta programa egokia eskatzen du.
Ordu horiek ondo banatzen jakin
behar da, edukien aldetik, jokoen al
detik, mintzaketa aldetik, Ezinezkoa
da hori antolatzea orain arteko meto
doak aldatu eta osatu gabe. Lan hau
bereziki haundia izan da beheko urra
tsetan. Ondorioz, eta toldan tokiko
ikaslegoa kontutan harturik, euskalte
giek ekin zioten lan honi, zeuden me
todo ezagunak aplikatuz, moldatuz,
osatuz, eta berriak diren programazioak
sortuz eta bultzatuz.

Metodologiari dagokionez, hizkun
tza mintzatuari garrantzi handia ema
ten zaio, baina ikasgaien garapenaren
une desberdinetan tratamendu metodo
logiko desberdinak ere ager daitezke.
Esate baterako, aurkezteko unea izan
daiteke kasu batzutan zuzena eta bes
te batzutan audiolingualaren bideari ja
rraituz. Euskaltegi guztietan, oro har,
era eklektiko batez eraman da lan
hori aurrera, gauzak toki desberdine
tatik hartuz, gero bildu eta sortuta
koarekin hatera osatzeko,

Une honetan, programazio desberdin
batzu dira goian aipaturiko lanaren frui
tua. Lan honen garapenean koordina
tzaileak izango dira oinarria. Goizez
antolaturiko eta arratsaldez unitateeta
ko irakasleekin eztabaidatu eta eraba
kitako eguneroko programakuntza ho
rrek eraman gaitu, ikastaroaren bukae
ran, mailen egitura sendo bat edukitzera
eta programa oso bat lortzera. Progra
ma honek, hurrengo ikastaroetan be
rriro aplikatzean, beharrezko aldaketak
eta osagai berriak eduki ditu. Horrega
tik, experientzia desberdinak jaso di
tuela eta ikasle desberdinekin froga-
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tua izan dela esan daiteke. Emaitzek
ematen diote balioa.

2. Aukera linguistikoa: euskara
standardetik herri-euskararantz

Euskaltegietan, bai pilotoetan bai
udalekoetan, euskara batua irakasten
da. Gizarte batua, integratua eta eus
ka1duna nahi badugu, ezin daiteke baz
tertu hizkuntzaren batasunak duen ga
rrantzia, batez ere azken hamabi ur
teotan gertatu den iritzi-bateratzea eta
hizkuntza mailan hartu diren erabakiak
ikusita. Horren ondorioak, batez ere
hizkuntza idatzian (aldizkari eta egun
karietan) eta irrati-telebistan, edonork
ikus ditzake. Bestalde, ez dago ukatze
rik komunikabideekin kontatu beharra
dagoela, bai ikasprozesuan zehar eta
bai gero ere. Alde honetatik ez dago
azalpen gehiegi eman beharrik. Euskal
Herriko ikastola eta eskola gehienetan,
baita komunikabideetan ere, euskara
batua aukeratu zen, Euskaltzaindiak
emaniko arauen bidetik eta arrazoi
berberengatik.

Dena den, honek ez du esan nahi
euskalkien berezitasun batzu kontutan
hartzen ez direnik, baina lehenengoz
euskara standard hori finkatzen da.
lpin dezagun adibidetzat Bizkaiko ka
sua. Hor, beste tokietan bezala, euska
ra batua irakasten da, baina erraztasun
minimo bat lortuz gero, Bizkaiko be
rezitasun batzu sartzen dira, batez ere
errazak eta oso erabilgarriak direnean.
Esate baterako: nola/zelan, aitarekin/
aitagaz edo hitza/berba eta antzekoak.
Honek aukera ematen die ikasleei le
henengo eta behin Euskal Herri oso
rako balio duen euskara menperatzeko,
eta gero haiek bizi diren tokiko eus
kara mota, neurri txiki batetan bede
ren, ezagutzeko. Inork ez du ukatzen
euskalkiak irakastea eta ikastea gauza
ona denik, baina lan hori beste maila
batekoa dela uste dugu, goi-mailetakoa,
hain zuzen.

Argi dago guzti hau euskalduntzeari
dagokiola, eta alfabetatze prozesua
beste ikuspegi batetik aztertu behar
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dela. Honetan, hain zuzen, bidea alde
rantzizkoa da normalean, dauden ikas
leek herri-euskara edo euskalkia bait
dakite.

3. Euskalduntze prozesuaren
mailaketa

Euskalduntze prozesuaren mailaketa
ri dagokionean, HABEk euskaltegi pi
lotoetan egindakoaren ondorioz ateta
duen «Helduen euskalduntzea progra
matzen-84» liburuak dioena jasoko
dugu.

a) Euskalduntzearen ikuspegi
orokorra

Honako koadroak eta ondorengo ar
gibideak egoki adierazten dute euskal
duntze prozesuaren progresioa:

3. aldia
(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

«Beraz, lau urratsek osatzen dute A
maila; bi gehiago behar dita B maila
ra heltzeko; beste bi gehiago eginik
iristen du ikasleak e malla; eta lau
urrats gehiagok (programazio honetan
definitzen ez direnek) osatuko lukete
azken aldia, C mailatik EGA mallara
bitartekoa alegia» (19. or.).

b) Easkalduntzearen A maila
«A maila da euskalduntzean eman

daitekeen maila minimoa, Beharbada,
zenbait ikaslek nahikoa izango dute
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gutxiagorekin ere, baina maila hau
ezin daiteke minimotzat jo.

A maila lortu duen ikaslea egunero
ko egoerarik gehienetan moldatzeko
gauza izango da, nahiko ando ulertu
ko du euskara eta hitzegin ere egingo
du, elkarrizketa erraz batean poliki eta
normal parte hartzeko moduan.

Hala ere, ez da ahaztuko euskaldun
tzearen maila minimoa dela A maila,
normalean garapena eskatzen duena
alegia.

Maila honek 400-500en bat eskola
ordu eskatzen ditu (1), eta lau urra
tsek osatzen dute.

Euskalduntzearen A malla definitze
ko, Atalase Maila hartzen da oinarri
tzat, baliagarri den neurrian. Esate
baterako, Atalase Mallaren ildotik doaz
hemen aipatutako hizkuntz trebetasu
nak (entzumena, mintzamena, irakur
mena, idazmena), hizkuntz funtzioak
(zertarako erabiliko duen ikasleak eus
kara), hizkuntz formak (hiztegia, de
klinabidea, aditza eta sintaxia) eta ikas
leak beroietan lortuko duen maila. De
na den, badago kontutan hartu beha
rreko alderik Atalase Maila eta eus
kalduntzearen A mallaren arrean»
(27. or.).

e) Buskalduntzearen B malla
«Aurreko maila, A maila, mínimo

tzat definitu dugu. Zenbaiten ustez,
ordea, minimoegia da eta ezinbestez
goragoko beste maila mínimo bat es
katzen du: B maila, alegia.

Bi urrats berrik osatzen dute B mai
la hau; beraz, A mailatik B mallara
200en bat eskola-orduko tartea eta
garapena daga.

B maila, orain arte Oinarrizko Eus
kararen maila bezala ezagutua izan de
naren kidekoa da. Asko dira euska
raren gutxieneko mailatzat jotzen du
tenak.

(1) «Eskola-orduez» hitzegítean kontutan
izan behar da eskola-orduek kanpoko lana
dutela osagarri. Beraz, eskolatik kanpoko la
nak biziro baldintza lezake ikasketen ordu
kopurua.
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Ez da erraza maila minimo honen
ezaugarrietan bat etortzen. Dena den,
B maila minimotzat ematen dutenen
tzat, gutxieneko maila zera da: behin
maila hori lortzen duen ikasleari eus
kalduntze prozesuan atzera egitea ne
keza gertatuko zaionekoa,

B malla hau lortu duen ikasleak A
maila soilean geratu denaren aldean,
besteak beste, askoz errazago hítzegi
ten du, ulertu ere hebete ulertzen du,
hizkuntz forma gehiago ezagutzen ditu.
Hala ere, nahiz eta· hizkuntz forma
gehienak ondo ezagutu, izango du zer
tan aurreraturik, mintzamenean batí
pat» (52. or.).

d) Euskalduntsearen C maila
«Euskalduntzearen C mailaren egi

tekoa ikasleak B mailan lortutako oina
rria sendotzea da, bere trebetasunak
landu, garatu eta hobetzea; hitz ba
tean, bere komunikagaitasuna areago
tzea. Horretarako, ikasleak bi urrats
berri gainditu beharko ditu, 200en bat
eskola-orduko lanari ekin ondoren,

Behin C maila gainditu duenak ia
menderatu du euskalduntze prozesua,
eta kasik euskaldun osotzat jo daiteke.
Hain zuzen, askok eta askok hemen
ernaten dute amaitutzat beren euskal
duntzea; eta oraindik euskara erabat
bereganatu ez badute ere, gai izango
dita eguneroko bizitzan euskaraz egi
teko» (67. or.).

e) Euskalduntzearen EGA malla
«Euskalduntze prozesuaren azken al

dian aurkitzen gara. Euskalduntzearen
e mailako ikaslea ia euskaldun osotzat
ematen bagenuen, EGA maila gain
ditzen duena euskaldun oso eta ikasi
tzat jo dezakegu.

Izan ere ( ... ) euskalduntzen den
ikaslea euskal inguru sozialeko (etxeko
giro, lagunarte, lantegi, kale eta aba
rretako) edozein egoera arrunt eta
esanahitsutan (eta ez eskoletan sortzen
diren artifizialetan bakarrik), egunero
ko edo/eta kultura orokorreko (ez

Gai monografikoa

teknikoko) edozein gairi buruz euska
raz hitzegiteko gauza izango da.

EGA mailarako bidea, maila hau
eratu-berria delako, besteak beste, an
do zehaztu gabe dago. Halere, gutxi
gorabehera, 400 eskola-ordutako ikas
prozesua dagokiola esan daiteke»
(71. or.).

4. Euskaltegitik kanpoko saioak

Azkenik, A mailaren harnean anto
latzen diren ekintza batzu aipatuko di
tugu: euskaltegitik kanpoko saioak,
alegia.

Behin ikasleak 3. urra tsaren amaie
ra iritsiz gero (300. ardua), ikasten ari
diren hizkuntza praktikan jartzeak lau
hormaren artean egin daitekeena bai
no gehiago eskatzen du. Horregatik,
une honetan irtenaldiak egitea derri
gorrezkotzat jo izan dugu betidanik.

Irtenaldi hauek bi motatakoak izan
daitezke: astebetekoak edo egun bate
koak. Normalki biak jartzen dira prak
tikan edozein ikastarotan.

a) Astebeteko irtenaldiak
Orain arte oso ondo etorri zaigu

Hondarribiko euskaltegira edo base
rri batetara ikasleak bidaltzea, han as
tebete pasatzera, baina edozein gauza
tarako eta edozein momentutan eus
kara erabiliz, bazkaltzeko, jolasteko
edo lan egiteko, normalki ikasleak
bere bizitza normalean ez daukan giro
euskalduna aurkitzen duelarik. Ondo
rioak oso onak izan dira eta aurreka
dak nabariak.

Nahiz eta ikasleak hara joatera be
harturik ez egon, gehienek beharrezkoa
dela ulertzen dute eta prest egoten
dira horretarako. Kontutan hartu behar
da gainera jartzen zaizkien baldintza
ekonomikoak ahalik eta merkeenak iza
ten direla.

Astebeterako joaten diren taldeek
egitarau bat prestatzen dute. Bertan
ikasgelako ekintzak (eduki gramatika
lak eta ariketa analitikoak) eta kan
poko ekintzak (ibilaldiak, txangoak,
erakusketak) sartzen dira. Ekintza
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hauek gaitzat harturik eta ikasleak
Euskal Herrira hurbilduz, mintzaprak
tikan sakontzen da era bizi eta diber
tigarriz, geografía eta historia ezagu
nagoak eginez, herrietako jendearekin
hitz egiteko aukerak ernanez eta eus-

kara eguneroko harremanetarako bene
tako tresna bihurtuz.

Egitaraua erarnan arren, aldagarria
izaten da, eguneroko iniziatibei tolda
emateko. Adibide bezala, hona hemen
egitarau horietariko bat:

Astelehen - Ostlralerako irteera
(Eskola-orduak, solasaldlak, elkarrizketak eta turismo apur bat)

Astelehena: Goizean euskaltegian bildu eta autobus geltokira joan.
12etan gutxi gorabehera Hondarribira heldu, Gelak banatu eta

bazkaldu.
3,30 - 6 Eskola.
6 8 Hondartzara eta Farera ibilaldia.
8,30 Ataría.

Afalondoan Hondarribira.

Asteartea: 8,30 Gosaria.
9,15 - 11 Eskola.

11,30 - 1 Eskola, eta gero bazkarla,
4 - 6 Eskola.
6,30 Hondarribiko hlrl historikora bisita.

Afaria.
Afalondoa libre.

Asteazkena: 9,15 · 1 Eskolak egunero bezala.
Arratsaldez elkarrizketa Txomin Artolarekin, Mendibururekin ...

Osteguna: lbllaldla Bera Bidasoara, egun osorako. Sunbillara, kaikuegile
baten lana ikustera eta berarekin hitz egitera.

Ostirala: Goizez eskolak,
Arratsaldez etxerantz.

b) Egun bateko ibilaldiak
Egun bateko ibilaldietan euskaltegi

tik hurbil <lauden ikastolak edo toki
in teresgarriak (San timamifie, Elorrio,
Ofiati, ... ) bisitatzen dira, helburua
hizkuntzaren erabilpena izaten delarik.
Ikasleek berebiziko interesa edukitzen
dute ikastoletara joateko, batez ere

irakaskuntzarekin zerikusia duten ikas
leek; eta gainera umeekin hitzegitea
errazago gertatzen zaie. Honez gain,
kontutan hartu behar dira, nola ikas
tolaren munduak duen eíektu erakar
garría hala euskaltegietako ikasleen ar
tean ematen den rnaisu-maistren eta
lizentziatuen portzentaia haundia.
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