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l. AUKERA BATEN ARRAZOIAK

HABEk hasieratik gogor jokatu zuen
ikastaro intentsíboen alde. Bost hilabe
tekoak eta egunero sei ordukoak (bost
ordu errealekoak) jarri genituen mar
txan. Zein arrazoi zeuden hain gogor
jokatzeko? Kontuan izan behar da or
durarte ez zegoela, hemen behintzat,
horrelako experientziarik.

Euskal Herria berreuskalduntzeko
premia hain latza izanik, ezin ibil gai
tezke euskara ikasteko prozesua eten
gabe luzatuz. Laburtu egin behar zen
prozesu hori: zenbat eta intentsiboa
goak izan ikastaroak hainbat eta azka
rrago ikasten da.

Izan ere, luzeegia zirudien ikasproze
suak egunean ordubete eginda, eta
jakina da honelako ikastaroek frakasu
portzentaia handiegia zeukatela. Ur
tetan luzatzen den prozesuak ikaslea
nekatu egiten du; eta ikasteari uz
ten dion ikasle ugari dago. Bestalde,
aurreratu ezinik geratzen da beste
ikasle asko, Irakasle guztiok ezagutzen
ditugu maila bera hainbatetan errepi
katzen duten ikasleak; hain nabaria
da ze «arinaiztar» adjektiboa sortu
baitugu eskoletan. Honek txantxa ez
ezik, ukaezinezko errealitatea ere adie
razten duela ez dugu dudarik egiten.

Guzti honen azpian zer dagoen azter
tzekotan, hutsak, okerrak eta gaizki
eginak bilatzekotan, luze joko genuke.
Halere, bat bederen ez dut aipatu gabe
utzi nahi: hizketan hasteko momentua
ren atzerapena, alegia. Izan ere, 3-4
urtetan ikasten aritu den ikaslea, eta
oraindik eskolatik kanpo euskaraz
zertxobait esateko gai ez dena, noiz
bait euskararen jabe izango dela urru
negi ikusten duena, epeldu egiten
da eta adoregabetu. Ikasten hasi ze
neko esperantza haiek porrot egiten
dute eta frustrazioa sortzen da.

Hau, noski, irakaskuntzari eragiten
zion fenomenoa zen eta azken urteetan
mamituz joan zen iritzia. Arazoari ir
tenbide egokia bilatu nahiz, ikastaro
intentsibotara jotzen zen. Nolabait
esateko, momentuko joera zen eta aski
zabaldua. Giro honetan HABEk for
malki eta planteamendu hori bere egi
nez, bost ordutako ikastaroak eratzen
ditu eta hauei lehentasuna ematen.

Bestalde, eraketa mailako arrazoiak
ere baziren. Aipa dezagun bat, argie
na beharbada. Ikastaldeak egunean
bost ordu eginez gero, irakasleak mai
la eta unitate bakar batetan aritzeko
aukera zuen eta, beraz, eskola emateaz
gain, eskolen prestaketa eta beste zen
bait lan ere aurrera eraman zitzakeen.
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2. IKASTARO INTENTSIBOEN
ARAZOAK ETA ZENBAIT
IRTENBIDE

Hain ikastaro intentsiboek, noski,
badituzte beren arazoak. Dena den,
lehenengo eta behin esan beharra da
ga emaitza positiboak ematen dituz
tela. Hala ere, aipa dezagun zenbait
arazo.

a) Aukera mugatua. Ikastaro mota ho
nek ez du jende askok behar duen
aukera es'kaintzen. Askok ezin du
parte hartu: alde batetik, aukera
tutako ordutegiak (goiz osoa) hain
bat sektore kanpoan uzten du. Par
te hartu ahal izateko, lanik gabe
egon behar da edota lanordu nor
maletatik at lan egin edo Ianean
exzedentzia lortu.
Bestalde, nahiz eta goizetan joate
ko aukera izan, ordu gehiegi dita
beste hainbatentzat, etxekoandreak
kasu. Sektore hauek aukera ge
hiago eskatzen dute. Eta, beraz,
HABEk bilatu egin beharko du,
eta horretan dihardugu, bi faktore
hauek uztartzeko modua: pedago
giak eta experientziak aholkatuta
ko erritmoa batetik, eta euskara
ikasi nahi dutenen egoera eta era
guztietako baldintzak bestetik.

b) Erritmo gogorra. Beste arazoa ikas
taro trinko hauetan ari diren ikas
leekin sortzen da. Egunean bost
ordutako erritmoa gogorregi gerta
tzen da hainbatentzat. Laster kon
turatu ginen ikasle guztiek ezin
zutela hain erritmo intentsiboa ja
san. Bestelako erritmorik ez zegoe
nez, zenbait ikaslek porrot egin
zuen eta hauentzako talde bereziak
eratu behar izan genituen batzutan.
Dena dela, behin-behineko irtenbi
dea zen. Halere, geroago kontura
tu ginen erritmo aldaketa hauek
ez zutela beti konpontzen atzeratu
tako ikasle hauen problema; bes
telako faktoreak ere baziren tar
tean.

e) Orduen banaketa. Bada besterik ere,
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metodologiarekin eta material di
daktikoarekin lotuta dagoena, hain
zuzen. Izan ere, nola banatu egu
neroko bost orduak? Argitaratuta
ko materiala erabilgarri gertatuko
ote zen? Galdera hauei erantzunez
joan gara ordutik hona, eta behin
betiko erantzunik ez badugu ere,
norantza jo behar den argitu dugu
hein batetan.
Bestalde, ikastearen intentsitateak
duda gabeko abantailak izanda ere,
bestelako zailtasunak ere sortzen
ditu. Oso nabaria izan den bat
azaldu nahi dugu: ezinezkoa gerta
tzen da bost orduetan intentsitate
beta mantentzea. Ordubeteko ikas
taroetan ikaslea neka dezakegu, hu
rrengo egunerarteko tartea aski
dela berriz ere erne eta bizkor itzul
dakigun jakinda. Bost ordutakoe
tan, ordea, nekatuegi egongo da
eta egindakoaren errendimendua
eskasagoa gertatuko da.

d) Arileeta berezien bebarra. Beraz,
argi zegoen osagarrizko ariketa la
saiak tartekatu behar zirela. Eta ho
netan ere, tamalez, ez zegoen auke
ra handirik, benetan probetxugarri
gerta zitezkeen ariketak -ez bete
garrí hutsak- erabili nahi izanez
gero. Honetan nolabaiteko oreka
bilatu behar zen, baina ez da erraza,
zeren askotan ezin baita aldez aurre
tik programatu eta definitu nola
koak izango diren halako talde ba
ten gorabeherak. Beti írakaslearen
esku utzi behar da, azken finean,
eta honen trebetasunak, ez bes
tek, garantizatuko du emanaldia
ren egokitasuna. Izan ere, ez geun
den beti oso gustara egiten ge
nuenarekin; askotan eduki gehiegi
irakasten zen egun berean, gutxiago
sartuz gero denbora alferrik gal
tzen ari ginelako susmoa hartzen
bait genion. Alderantzizko kasua
bakanagoa da.

e) Ordu gebiagoren bebarra. Gainera,
ordu-kopuruaz ere hitzegin beharra
dago. Hasierako plangintzaren ara-
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bera, bost hilabetetan, hau da 500-
600 ordutan, lortu behar zen mai
la rninimoa, Oinarrizko Euskararen
maila alegia. Baina zer da Oina
rrizko Euskara? Oraindik ere ez
dakigu, baina nabaria zen ikasleak
gehiago eskatzen zuela, ez zuela
500 ordu eginda bere burua eus
kalduntzat jotzen eta, beraz, bere
hasierako espektatibak bete gabe
geratzen zirela. Bestalde, irakasle
goak berak ere asid ez zelako iri
tzia zuen oro har. Honek ikasta
roak luzatzera bultzatu gintuen
hainbatetan.
Baina bost hilabetetako ikastaroa
nekagarria bada, nola luzatu proze
sua? Momentu honetan 5 ordutako
erritmoan 500 ordu eginez gero,
ikasten jarraitu nahi duen ikasleak
3 ordutako erritrnoan egiten du
gainerantzekoa. Nekeaz gain, badu
gu beste arrazoirik ere ikasproze
sua planteatzeko: goi-mailetan ez
da egunean ordu asko eman behar
eskolan; gure ustez, lan pertsona
lerako denbora utzi behar da eta
ikasleak ez du irakaslea beti bere
kin izateko beharrik, nahiz eta neu
rri batean lan pertsonal hori ira
kasleak planifikatu.

f) Lleaslearen mugak. Zerbait gehiago
ere esan beharra daga. Bost ordu
tako erritmoak, benetan egokia iza
teko, funtsezko baldintza bat bete
tzea suposatzen du: ikaslea gai
izatea erritmo hau eraman ahal
izateko. Eta ikasle guztiak ez di
ta gauza. Aipa ditzagun zenbait
arrazoi.
Badira bost ordutan adi ezin egon
daitezkeen ikasleak, ikasteko ohi
turarik ez dutelako, aspergarriegi
gertatzen zaielako eta abar. Hone
lako batzuk erritmo apalagoa behar
dute; beste batzúk, ordea, bide
akademikotik kanpoko aukera bi
latu beharko dute, HABEk orain
goz eskaintzen ez duena. Erabilita
ko metodoari dagokionez, ez dugu
uste aspertzea txarra denik, ikas-
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tea ez baita atsegina, eta hizkuntza
batez jabetzeak bere nekea bait
dakar. Baina honetan ere, gauza
guztietan bezala, neurria gordetzen
jakin behar da.
Horrezaz gain, hizkuntza barnera
tzeko prozesuan, ikastorduak ez
ezik, denbora lineala ere kontutan
hartu behar da. Hizkuntza auto
matizatzeko bidean ikasteak inpor
tantzia handia badu ere, bestelako
faktoreak ere badira eta, beraz, ezin
da beste edozein ikasketa bezala
plantea tu.
Honetan ere badaude aldagai indi
bidualak, eta hizkuntzarekiko erraz
tasuna oso kontutan hartzekoa da.
Norberaren gaitasun linguistikoa
aztertu beharko genuke, berari ge
hien egokituko zaion erritmoan
sar dadin aldez aurretik aholkatze
ko. Oraingoz, ordea, ez dugu hau
aurrikusteko modurik, ikastaroa au
rreratu abala agertzen baita pro
blema; eta gerora konpontzerik
badago ere, hasieratik zuzen bide
ratzeko aukera galtzen dugu.
Beste mila arazo pertsonal aipa
genitzake, baina alferrikakoa litza
teke, kasuz kasu aztertu behar
baitira eta erantzun puntuala eman.
Azkenik, beste puntu bat ere aipa
tu behar da. Egunero etortzen ez
den ikaslea, egunean bost ordu gal
tzen dituela kontutan hartuz, be
rehala atzeratuko da. Hutsegiteak
maíz errepikatuz gero, taldetik
gero eta urrunago aurkituko da eta
laster ikusiko du ezin duela talde
horrekin jarraitu. Hau pertsona ba
koitzarekin era desberdinean plan
teatzen da, bere adimen eta erraz
tasunaren arabera.

g) Programazioaren erritmoa. Horrezaz
gain, programazioaren erritmoa fin
katu behar izan dugu. Bi fakto
reok ando uztartu behar dira: Zen
bat ordu egunean, batetik, eta
programazioaren erritmoa, bestetik.
Programazioaren erritmoa esaten
dugunean, edukien segida eta za-
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tikatzeari gagozkie batipat. Hau da,
egunean zenbat eduki, nolakoak,
zenbat denboratan landuak, noiz
birpasatuak, zernolako ariketa glo
balak bermatuak etab ... Honetan,
irteribidea ez da lehen astebetean
(ordubete egunean, kasu) irakasten
zena orain egun bakarrean sartzea;
garapena bestela eratu behar da.
Euskaltegi pilotoek lan hau buru
turik dute, bakoitzaren programa
zioa egunez egun zehaztuta ager
tzen delarik. Luzeegi gertatuko li
tzateke atal honetan horren berri
ematea. Bestalde, hau etengabe bir
planteatu eta berritu behar den
arazoa da.

h) Aizera geratzen diren ikasleak.
Oraindik konpondu ez dugun bes
te problema bat ere aipatu nahi
genuke: atzeratzen diren ikasleei
zernolako irtenbidea eskaini. Orain
arte pentsatu eta gauzatutako ir
tenbideak hauek dira:
1. Berreskurapen-eskolak. Eskola

orduetatik kanpoko saioak di
ta, normalean ikasle bakar ba
tentzat. Zertxobait egin bada
ere (osagarrizko materialak,
atsedenaldietan ... ), puntualki
izan da, ez irtenbide globalik.
Gainera, ezin esan dezakegu
erresultatu onik izan dugunik.
Irtenbide hau egoki izan lite
ke eskolaren bat galdu duen
ikaslearentzat, baina inolaz ere
ez erritmoa ezin eramanik da
bilenarentzat. Bestalde, ez dugu
hau serioski egiteko behar be
zalako azpiegiturarik eta ez du
gu izango ere, eskola partiku
larrak ematea ez baita honelako
euskaltegi baten zeregina,

2. Erritmo-aldaketa. Bost orduta
ko erritmotik bi ordu t'erdi edo
hiru ordutako erritrnora alda
tzea. Lehengo erritmoa proble
maren benetako zergatia den
kasuetarako baliagarria izan
da. Beste kasu askotan, aldiz,
ez da problema konpondu. Ho-
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nek pentsarazten digu benetako
zioa gaitasunean, metodoan edo
ta beste zerbaitetan bilatu be
harko dugula.

3. Atzeratuen taldeak. Unitate ba
tetako atzeratutako ikasle guz
tiak talde berri batetara biltzen
ditugu, Honelako taldeetan
ikasle horien erritmo apalagoa
errespetatzea posible zaio ira
kasleari; beraz, programazioa
talde normaletan baino gehiago
egokitzen zaio ikasleari,
Dena dela, alde kritikagarri ase
ko du: a) Ikasle problematiko
guztiak (eta eskuarki oso proble
ma desberdinekin) biltzeak izu
garri zailtzen du prozesua eta
eskola ematea bera ere bai.
b) Bigarren mailako ikastalde
bihurtzeko arriskua, bai ikas
leengan sor daitekeen konple
xuagatik, bai irakaslea honela
ko talde bateldn desgogara ego
teagatik. e) Unitaterik gabeko
taldeak izaten dira, isolatuak
eta irakasle bakar batekin. Be
raz, eskolen prestaketa ez da
talde normaletan bezain ondo
egingo, zeren prestaketa unita
tearen barruan egiten bait da
eta, beraz, lau bat irakasle iza
ten dira. e) Askotan talde nor
maletarako egindako programa
zioa eta materialak ez zaizkie
egokiak.
Gainera, talde hauetan, batez
ere ikastaroaren hasieran egi
ten denean, gaitasun eta errit
mo-problernarik ez duen maila
beheragoko zenbait ikasle sar
liteke eta hauek, noski, talde
norrnalen parean jartzen dira
epe Iaburrean. Honek beti po
sible ez den bigarren molda
keta eskatzen du.

3. ORAINGO EGOERA

Bost ordutako ikastaroei eutsi egin
diegu, nahiz eta, esan bezala, lehen
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500 orduak eginez gero, erritmo apa
lagoan jarraitu ikasten. Baina honez
gain, bigarren urtean HABEk beste
bi aukera eskaini zituen:

-bi ordu t'erdiko ikastaroak eta
-ordu t'erdiko ikastaroak.
Hirugarren urtean, hiru ordutako

eta bi ordutako ikastaroak eratu di
tugu.

Guzti honek aukera emango digu
erritmo desberdinen erresultatuak gon
baratzeko eta benetako errentabilita
tea neurtzeko. Lan hau egiteke dago,
zeren bigarren urtean erritmo berri
hauetan hasitako taldeek ez bait dute
oraingoz prozesu osoa burutu.
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Dena dela, behin-behineko zenbait
ondorio aipa daitezke.

1. Bizpahiru ordutako erritmoa ego
kiagoa da astirik ez duenaren
tzat, bestelako lanetan ari dena
rentzat edota bost ordutakoa
ezin eraman dezakeenarentzat.
Bost ordutakoak, ordea, ikasteko
denbora laburtu egiten du eta
hizkuntzarekiko harreman sen
doagoa lortzeko aukera ernaten,

2. Oraingoz ez dugu ikasleak al
dez aurretik bereizterik eta ho
bekien egokituko zaien erritmoa
gomendatzerik. Horretarako zien
tifikoki egindako gaitasun-inkes
tak beharko genituzke,
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