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"Euskaraz"
Euskara telebístaz
íkasteko programa

·Urritik ··áurrerá eta arratsaldez, Frantziako liirugarren telebisfa-kateak ·eus
'kara eta okzitaniera fkasteko 35 emanaldiz 'osaturiko- programa· bati emango
dio hasiera. · · ··· ' ., · ·· · ·· · ·· · · ··· . '
. Jakiná · denez, ·hauteskunde-garai~n ·)'J'án9pis MittemnÍci~ek, ",«erregib»etako
kultura eta. hízkuntzen írákaskuntza bultzátzeko Iaguntza a,glnd,Uzuen, Eskaini
zuen laguntza ekonomik.o •eta .tekniko.;;iri erantzun ,nahi?:,. tpi.\rra,lde.ko euskal
dun batzuk (Mattin Larzabal, Angele, Errandonea, Txomin ij~guy;Daniel Landart,
Koldo Amestoy eta Erramun Baxokek) talde bat osatu zuten, eta. orain dela
hilabete gutxi ekin .zioten lanari. .. . . . . ,_· .· . , .

Erramun Baxok, projektuaren koordínatzaíleak dioenez, ··.euskararén ira
l,rnslwntzar¡;¡ko multi-mediazko programa bat .antolatzea. da helburua, horreta
rako Europako Kontseíluko Kultur Lankídetzarako K.ontseiluak' (C.C,C,) babés
ten eta ;,un rííveau seuil» Iiburuak definitzen duen «método komunikatíboa»
~plikat\.Í;:;. . . . · . . . . . ' , . '· · ··

Programak hiru maila ditu: «Bizitzeko hainbat, aurrera, atalase-maila»;
lSn~ minutuko .100modulo -guztira, Projektu honen finantziaketa hiru épetan
egingo da:· ··

- 1.983an Iehen mailako 30 modulo
- 1.984ean bigarren mailako 30 modulo
- 1.985ean hirugarren mailako 30 modulo.

Programa honen barruan progresio bat baino gehiago egin daiteke, grama
tika-egiturei, hiztegíari eta funtzio linguistikoei ematen -zaien lehentasunaren
arabera. Projektu honetarako hamar mintzagaí., áukeratu dirá;' :tnintzagal.ok
progresiboki azalduko <lira hamar maila linguistikori lotuta, eta honetaz gain
ikasleak elementu gramatikalez ere jabetu beharko' du:.;'OuztLhoneKJOO, mo
duloko taula handia osatzen du, modulo bakoitzak osakin kulturalak ere bar
nean dituelarik.

HizkÜnt¡ g~inbegitadaf~n a~d~ia Euskaltzaíndiak 'hartu du'.' .
Kontseílu ·Orokorrak, KulturaMinisteritzarekin ·b~tei:a, ~nartu beh~r.ko du

projektua,. erregularki fínantziatu. eta martxa normala ziurtatu. Andre Lube
rriaga, Ustaritz Eskualdeko Kontseilari Orokorra eta, Askaingo alkate denaren
gain dago projektuaren ardura, oro har.

Hin~ motatako hartzaileak izan ·ditzake .programak:
1) Elkarbízitzako taldeak: . familiak,'. ·lagun-taldeak, edonolako elkarteak.

Guztía telebista bídez eta astean. emanaldí bat eginez gauzatuko da.
2) Ikusentzunezko kaseteak ·ere -argitaratu ahal izango dira, gaueskoletan,

ikastaro trinkoetan edo berreuskaldundu .nahi duten taldeetan erabil
daitezen.

-.3) Ikastetxeek kaseteok aprobetxa ditzakete, batez ere hasíberriekin edo/
eta euskarazko beste lan batzuren gehigarri.

Bideo-sail bakoitzaren osagarrí, ikaslearen eskuliburua. eta irakaslearen Ii
buruska ere argitaratuko dira. Guzti honetarako; B.B.Ck eta beste telebista
batzuk egindako «Follow me» izeneko programa-hartu da .eredutzat. Programa
hau 15 minututako 60 emanaldik .osatzen dute. eta, díotenez, arrakasta 'handia
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izan du germanieraz hitzegiten den tokietan: Alemanian, Austrian, eta Suiza
ko Kantoi batzutan.

«Euskaraz» bideo-programa, metodo komunikatiboetan oinarrituko da. Ze
ra da helburua: «komunikazioko gertakarietan» erraz sar dadila hiztun be
rria. Harreman egoki eta osoak edukitzeko gauza izan beharko du, hau da,
hasiera, garapena eta bukaera duten bizitza arrunteko elkarrizketetan (agu
rrak eta aurkezpenak, lagunarteko eztabaidak, mahainguruko famili solasak,
partidu batetako komentarioak, hizkuntza afektiboa) parte hartzeko. Gaitasun
horrek gramatikako ezagutzak eskatzen ditu, alde batetik, eta unean uneko
hiztegia menperatzea, esaldiak egoki erabiltzea eta tajuzko intonazioa, bes
tetik

Metodoari «multi-media» izena eman zaio; entzulego zabalagoa beregana
tzeko komunikabide guztiak erabiltzen dituelako eta ikasleeí beren martxan,
banaka edo talde txikika, gaueskolan edo famili barruan, eskolan edo beste
edozein tokitan, aurrera egiteko bide ematen dielako. Ikaskuntzaren abiapun
tua telebistako emanaldia izango da, gero irratiak errepikatuko duena, Ikas
Ieek beren eskuliburua erabiliko dute emanaldiaren edukia prestatzeko eta
jorratzcko. Jorraketa hau elkarlanean egin daiteke edo bakarka, metodo auto
didaktikoaren arabera, eta hiru bat orduko lana eskatzen du. Animatzaileak
ikaslcen zerbitzura egongo <lira, bai bapateko laguntzak bai telefonoaren bi
dez argibideak emateko.

Metodo komunikatiboaz baliatu <lira frantsesa irakasteko «Cartas sur ta·
ble» eta «Archipel» metodoak. Euskararen irakaskuntzan ere egin <lira saio
batzu; horra hor, beste batzuren artean, «Jalgi Hadi» metodoaren hormiru
diak, AEKren «Horrnirudiak» eta HABEk bideoz egindako «Funtzioak». Dena
den, horiek ez dute oraindik multi-mediarik erabili. Projektu hau, beraz, be
rrikuntza experimental interesgarria izan daiteke, Erramun Baxoken ustez,
Europako Kontseiluak homologa dezakeena, agian.

Iñaki Aranberri

"Euskera" aldizkaria
berra rgita ra tzeaz

Edozein erakundek, bere egiazko nortasunez instituzio-sena izango badu,
behar beharrezkoa du belaunik belaun erakundeari dagozkion ekintza propioak
landuz ordekatzen duen herriarentzat kultur ondasunak lortzea. Puntu ho
netan, uste dut, Euskaltzaindiak, urte larriak igaro baldin baditu ere, aski
ongi bete dituela bere helburuak. Horren lekukorik aipagarriena dugu Euske
ra aldizkaria.

Gure hizkuntzaren aldeko Ianetan Euskera aldizkaria harrobi handia dela
csan bcharrik ez <lago. Euskarari eta euskal literaturari buruzko zernahi lan
aurkitzen da bertan: euskararen kezka eta arrangura sentitu duten gizonei
buruz, euskal idazle zaharrei buruz, euskalkien bilketa eta azterketak, textu
zaharren edizioak, grarnatika eta hiztegi lanak, euskara eta euskararen etor
kiaz ikerlanak, Euskaltzaindiaren eta euskararen kondairari dagozkion albis·
teak, biografi eta bibliografi Ianak,. eta, noski, Euskaltzaindiaren beraren era
baki eta agiriak, batzarreetako txostenak, etab.

Gerraurreko 17 tomo eta gerra ondoko 9 tomoak ahituak <laude aspaldian.
Eta premiazkoa zitzaion Euskaltzaindiari, batez ere Unibcrtsitatea, kultur era
kunde berriak sortzeaz eta euskal katedradun Institutuak gchitzcaz, Euske
ra-ko materíalak eskuartean behar eta bilatzeko hain erraza ez zenez gero.
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Hala ere, erakundearen ondareak aipatu ditudanez, egun, toki honetan,
gogorarazi beharra dut Bilbon Erriberako egoitza zaharrean bildu dugun on
dasuna, agiritegi aberatsez, hizkuntzei buruzko aldizkari espezializatuez, eta
Azkuek utzitako liburutegia bera lau aldiz gehitua, 25.000 liburutik gora di
tuena eta zalantzarik gabe Euskal Herrian linguistikaz eta euskal literaturazko
ondarerik aberatsena noski, eta ikasle eta ikertzaile guztien zerbitzurako jarria.

Baina Euskaltzaindiak bere baitarik lortu dituen bilketa eta ikerketa lanak
publikazioen bidez eskaintzen ditu, eta horien artean lehena eta garrantzi
tsuena, erakundearen lan eta agiriak biltzen dituenez, arestian esan bezala,
Euskera aldizkaria du.

Aldizkari hau 1920an sortua da, 1918ko agiriak publikatzen basten baldin
bada are. Euskalariak ongi dakitenez, gure mende honetan euskarari buruz
idatzi diren lanik gehienak eta garrantzitsuenak biltzen ditu. Hala ere, bere
zabalkundea urria izan da. batez ere gerraurreko garaian. 1930 eta 1933an
Editorial Vasca, S.A. inprimategiari eginikako ordainketa agiriak erakusten
digutenez, 250 ale baizik ez ziren argitaratzen. Horregatik zetozen edonondik
berrargitaratze eskariak.

Gerraurrean 250 ale argitaratzen baziren eta orain 1.000, kopuru horren
arabera ere, uka ezinezkoa zen birrargitaratze honen premia. Gaurregun Eus
kera aldizkariak 668 harpidedun ditu. Honetariko 586 abonatuak eta 82 al
dizkarien truke banatzen <lira. Gainerako aleak saltean saltzen <lira.

Euskal Herritik aparte, 18 naziotan banatzen da Euskera: Unibertsitate,
Hizkuntz Akademia, Kultur erakundeetan. Hogeita hamarretik gora <lira gure
aldizkari hau jasotzen dutenak. Suezia da gorengo agertzen dena, aspalditik
Goteborg, Upsala eta. Lunds,. hiru Unibertsitateak harpidedun direnez.

Lehen. aro hartan izan zuen zabalkunde urria gainditzeko, Sendoa, S.A. ar-:
gitaldariari eman genion igaz berrargitaratze honen eskubidea. Bertatik, 30
ale jasotzen ditu Euskaltzalndiak, euskaltzain, biblioteka eta bere ordezkari
tza bulegoetarako. Beste 200 ale saltzeko, argitaratzaileak Euskaltzaindiari za
baltzaileei ohi den beherapenez emanez. Horietatik, oraingoz, 102 alerentzako
harpidetza besterik ez dugu Iortu, baina guztiak saltzea espero dugu. Gainera
koan, beste 300 aleak Sendoa S.A. argitaldariak bere kontutik salduko ditu.
Eskubideak ematen egin genuen tratuaren arabera, gutxienez bostehun aleko
argitaratzea izango bait da.

Salmentan gauza bitxiak nabari <lira. Institutuetako Euskal Katedrak hain
beharrezkoa duten aldizkari honen eskaririk ez dute egin, baina bai ordea ka
tedratikoek partikularki. Edonork esan dezake Institutu horietako liburutegiak
hornitzeko arduradunek ez dutela gure hizkuntzaren alde ·ez begirameník, ez
axolarik eta ezta ere kontzientziarik. Norbaitek zuzendu beharko ditu gauza
horiek, euskarak bere normalizapen bideak irekiko baditu.

Baina batez ere barrura begira egin da berrargitaratze hau, eta esan beha
rrczkoa deritzat Mitxelenak berak honetaz esan zidana: azkenaldi honetan
Euskaltzaindia gauzak ando egiten ari dela eta ekintza onenetariko bat izan
dela Euskera berrargitaratze hau, berari ere horko materialak eskuratzea as
ko kostatzen zitzaiolako.

Hizkuntza da gure herri honi nortasunik gehien ematen diana eta Euskera
aldizkariak Euskal Herrian kulturarako duen balioaz ando jabetzeko aukera
ederra eskaintzen digu. Baina gaurregun oraindik asid ezaguna ote? Nik nere
zalantzak baditut. Dena dela, herri bakoitzak kulturan duen bezalako neurria
agertzen du eta arazo hau ere hortik neurtu beharko dugu.

Azkenik, adibide bat besterik ez. Buskera-xesi aurkibide oso bat ere badela
aditzera emateko (1). Gaur, aurkibide horiei esker, ikerlana errazago eraman

(1) Lehena, autoreen zerrenda, 1937-1953.tomoaren azkenaldian bertan dator. Geroago, autore
eta gaiak jarriaz, beste honako zenbaki berezi hau argitaratu zen: «Aurkíbidea, Indice, Index.
1920-1979»,Euskera XXV, 1980,
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dezake, kontsulta egitean, autoreak edo gaiak bilatzean, aldizkari hau jasotzen
eta erabiltzen duenak.

Bukatzeko, esan dezadan ongi zioela euskaltzainburu jaunak berrargitara
tze honi egin zion agurrezko hitzetan: «Lehen aro hartako tomoak berrargita
ratzeaz justiziazko eginbide edo zor bat bete besterik ez du egiten Euskaltzaín
diak. Eta bienbitartean, euskal kulturaz arduratzen direnei zerbitzu bat es-
kaini».

Juan San Martin
Jagon Sailburua

HABEren Ian eta
material berriak:

EUSKARAREN IRAKASKUNTZARAKO JOKOAK

Euskara irakasten aritzen garenok askotan nabaritu izan dugu material la
gungarriaren beharra. Edozein alorretan ere ez da oso ugaria horrelako .ma
teriala, baina euskararen irakaskuntzan bereziki da murritza.

Irakasleak, ahal izan duten bezala eta eskuartean zituzten nolabaiteko gaiez,
zenbait joko antolatu izan dituzte; baina. benetako balio pedagogikoa duten
jokoek eta hizkuntza irakasteko bailo handia dutenek, prestatuak izan ezean,
ez dute eman behar zuten fruiturik eman.

HABEk material-eskaríari erantzun nahirik, bost joko didaktiko antolatu
ditu eta kaxa batean zabaltzen dira. Hauexek dira jokoak: LOTERIA, zenba
kiak marrazkiz ordezkatu direlarik, ikaslearen hiztegia finkatu eta zabaltzeko
helburuz. HITZEN JOKOAren helburua ere hori bera da, baina sormenari leku
zabalagoa emanez eta ortografia landuz bereziki. Beste bi jokoak, TXAKURRA
ETA KATUA eta FAMILIEN JOKOA ere identifikaziorako egokiak dira, baina
gramatikako egiturak menderatzea dute xede nagusia. DOMINO FONETIKOA,
aldiz, zailtasun bereziren bat berekin duten fonemen ahoskera lortzeko as
matua da.

Helburu jakin horiez gain eta· beroriek eskuratzeko mekanika azaltzeaz
aparte, zenbait esaldi eta perpaus ematen dugu, jokoan sor daitekeen zenbait
egoeratan ondo etorriko direnak, eta behin eta berriz errepikatzearen pode
rioz, jokalariak menderatu eta bereganatuko dituenak.

Dena dela, jokoak behin eta berriz egitura berdinez eraikitako elkarrizketa
funtzionalak baino askoz harreman biziago eta benetakoagoa sortaraz dezakee
la esan daiteke. Hala ere, jokoak sujeritzen duen elkarrizketa berez sortutako
egoera batetakoa baino menderagarriagoa da, adierazpen-eremu zehatzagoa
bait du eta, ondorioz, batzutan ikaskuntza hasi-berritan ere egin daiteke.

Material hau, gure ustez, euskara irakasten ari direnei baliagarrí izango
zaie, eta joko hauek mamitzeko beren Iaguntza eta ideiak eman dizkiguten
bezala, orain hasitako sail hau zabaltzeko beste batzu ere emango dizkigute.

Sabin Arzelus

AEKren HORMIRUDIAK BIDEOZ

Orain dela urtebete, euskararen irakaskuntzarako metodologiaren alorrean
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hizkuntz funtzioak eta komunikaziozko egiturak lantzeko 12 hormirudiren ar
gitalpena egin zuen Alfabetatze-Euskalduntze Koordinakundeak.

Hormirudion osagarri zenbait liburuska ere eman zituen, berorien erabile
ra, aztertzeko textuak eta zenbait ariketa eskainiz. Textuok gero antzeztu egin
ziren .eta soinu-kasetetan jaso.

Azkenik, eta lana egoki eta erabat burutzeko, esketx horiek bideoz grabatu
ziren, aipaturiko soinu grabatua eta horrnirudietako marrazkiak oinarri zire-
larik. ·

Soinuztapena IZ disketxeak egin du; filmaketa eta irudien muntaia, berriz,
HABEko talde teknikoaren lana da.

36 minutuko 3/4"tako bideo-kasete batetan bildu da guzti hori eta beta
max sistemaz 40 kopia egin zaizkio, behar dituenaren eskura egongo direlarik.

Juan Miguel Gutierrez

HELDUEN EUSKALDUNTZEA PROGRAMATZEN-84

Oraintsu, 1983-84.ikasturtearen hasieran, argitara eman du HABEk helduen
euskalduntzerako programazio-liburu berria, «Helduen euskalduntzea progra
ínatzen-84» izenburuarekin eman ere. Liburuan hiru lan eskaintzen dira, aza
lean bertan adierazten denez: euskalduntzearen mailaketa berria, «Ikaslearen
oinarrizko hiztegia» eta «HABE materiala mailaka», azken biok eranskin gisa.

Lehenengo lanean euskalduntze-prozesuaren mailaketari ekiten zaio, libu
ruaren sarreran prozesua bera definitu, mugatu eta mailaketaren zeregin eta
arazoak aztertu ondoren Euskalduntze-prozesua zehaztean, hizkuntz trebeta
sunen, hizkuntz funtzioen eta hizkuntz formen (izen-sintagma, aditz eta sinta
xiaren) progresioa hartzen da kontutan, mailaz maila eta urratsez urrats.

Bigarren lanean, «Ikaslearen oinarrizko hiztegia»n alegia, ia bost mila hi
tzez tajututako zerrenda eskaintzen da, euskal métodoetatik jaso eta gaztelera
eta frantseseko oinarrizko hiztegiak kontutan izanik moldatu delarik. Aurkez
tutako .hitz-zerrenda zenbait kasutan sinonimoz osatu da eta beti gaztelerazko
itzulpenaz lagundu, hitzak adiera bikoitza edo hirukoitza dutenean aditzera
einaten delarik .
. . Azkenik, hirugarren lanean, HABEk sortu zenetik argitara eman duen ma
terialaren berri ematen da, mailaka ordenatu eta sailetan bildurik: HABE
aldízkaria, HABEKO MIK eta material audiobisualareri sailetan, hain zuzen ere.

HABEren liburu berri honek pauso handia suposatzen du helduen euskal
duntzearen programagintzan, eta oinarri sendoa eskaintzen dio berandu baino
lehen osatuko den erabateko programazioari.

Pello Esnal·

HABE. IKUSENTZUNGAILUAK. KATALOGOA 1983/84

HABEko Ikusentzungailuen Taldeak bi urte daramatza euskararen irakas
kuntzarako balio dezakeen materiala biltzen eta berria sortzen. Talde honek
egindako bideokasete, audiokasete, diapositiba eta abarrek, beste elementu
askorekin (irakurgaiak, komikiak, jokoak, hormirudiak ...), irakasleei beha
rrezko ·zaien material lagungarria osatuko dute.

Egiten denaren berri emateko, Ikusentzungailuen Taldeak hasiera-hasiera
tik banatu du dossier bat, egindako materialen zerrendarekin eta batez ere
bideokaseteetan erabiltzen diren textuak, hitzak eta gidoiak, material bakoi-



154 Cure ..musulutxoa

Izaren erabilera ... eta abar azalduz, Eta guzti hori, materiala berria izateak
ekar zitzakeen zailtasunak gutxitu eta irakasleentzat baliagarri izan zitezen.

Emaitza ugaritzen zihoan heinean, beharrezkotzat jotzen zen Katalogo soil
baten argitalpena, eta hona hemen 1983/84, ikasturterako HABEk argitara
berri duen Katalogoa. Katalogo honetako orrietan helduen berreuskalduntze
eta alfabetatze lanetan ari den edozein zentru, gaueskola edo euskaltegik
eska dczakcen materialaren azalpena ematen da eta, 35. orrialdean, .Ikusen
tzungailuen Mailegurako Zerbitzuaren helbidea eta zerbitzu honetaz baliatzeko
aintzakotzaz hartu beharreko arauak.

Iñaki Aranberri ·

Ameríkanoak euskalduntzen
Estatu Batuetako hiru unibertsitatek Universit y St.udies in the Basque

Country Consortiunt (edo «Euskal Herriko Unibertsital Ikasketetarako Kontsor
tzioa») delako programari eman diote hasiera aurten Hondarribian eta Donos
tian. Euskal Herriko Unibertsitateak ere parte hartuko du Idahoko Boise
Unibertsitatea, Nevadako Reno Unibertsitatea eta Nevadako Las Vegas Uni
bertsitatearekin hatera, unibertsitari amerikanoei ikasturte oso bat Euskadin
iragateko aukera emanez. Remen daudelarik, euskara eta/edo gaztelania ika
siko dute batez ere ikasleok, baita beste zenbait asignatura akademiko ere,
hala nola Euskal Historia, Euskal Kultura, Euskadiko Erakunde Politikoak,
Euskaldunak Ameriketako Konkistan ..., Kultura Iberikoa eta Literatura Es
painola.

Ikasle guztiok ez dituzte asignatura. berak ikasten. Ameriketako uníbertsi
tateetako ohituraren arabera, hainbat asignatura eskaintzen zaizkio ikasleari,
eta. horietatik norberak osatzen du komeni zaion programa pertsonala. Beraz,
bi hizkuntza eskaintzen dira hemen, euskara eta gaztelania. Beharbada ez da
harritzeko -nahi genukeena nahi genukeela- aurten etorri zaizkigun lkasleek
ia denek gaztelania ikasi nahi edo behar izatea (behar, zenbait gaztelaniako
karrera egiten ari delako eta beste ikasleentzat ere, egia esan, espainolak ba
lorazio altuagoa izanen duelako Estatu Batuetako sistema akademikoan eus
karak baino). Batzuk gaztelania apur bat bazekiten etorri aurretik, eta hemen
hizkuntza honetan aurreratuko dutela espero dute; beste batzu hutsetik' bas
ten <lira gaztelaniarekin.

Hori esanik, ordea, ikasle amerikano hauetako zenbatek ikasi nahi du
euskara? (Remen nahi du eta ez behar du, haiek beharrik ez dute eta). Euskara
ikastcn ari diren askok badakite asignatura honek ofizialki ez diela lagun
duko, edo gutxi lagunduko diela, beren karrerak ateratzen; eta faktore hau
arras inportantea da gaurko egunean, krisi ekonomikoak -Estatu Batuetan
ere. eta administrazio kontserbadore honekin areago- oso planteamendu uti
litarioetara eramaten bait du. Gainera, programa honetan eskaintzen den eus
kal ikastaroa guztiz asignatura «fuertea» da, serioski hartu bait da euskara
irakasteko helburua, eta horrek suposatzen du egunero bi-hiru klaseordu ematea
urtean zehar, eta horretaz gainera hilabete ·oso bat murgiltze gisan. Hau da,
eskatzen den ahalegina ez da txantxetakoa. Kondizio hauetan gehienek euskara
íkasteko asmoa ekarrí dutela jakinda, eta orain, ehun eta berrogeita hamar
ordu eginda, eta asignatura honetatik irteteko aukera izanik ere (semestre
berria orain dela gutxi hasi bait dugu), bere horretan jarraitzen dutela jakin
da, euskararen aldeko postura baíkorra dutela aitortu behar,

Zehazki, programaren barman etorritakoak hogeita hamar <lira aurten;
horietatik, euskara ikasteko hogei apuntatu ziren. Lehen semestre «normala»
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urrian hasi arren, programa hau irailaren hasieran basten da, lehen lau as
teak Hondarribian ematen direlarik.. Hondarribiko konponente honen xedeak
bi <lira, alegia, orientazio orokorra, denak elkarrekin bizi diren bitartean (Juan
Sebastian Elkano Albergean, HABEk eralbiltzen duen etxean hain zuzen), eta
hizkuntz modulo intentsibo bat (euskararena gehienentzat, eta euskararik ikasi
nahi ez dutenentzat, gaztelaniazko beste bat), Ondoren, ikasturte osorako
programa Donostian kokatu da: klaseak Zorroagako , lokaletan ematen dira,
eta ikasle gehienak orain Donostiako familia euskaldunekin bizi dira. Semes
tre berri honetan, hiru ikaslek utzi dute euskararen asignatura.

«Kontsortzio» honen antolatzaileen asmotan, euskarak lehentasun handia
du programan. Koordinatzailea den Karmelo Urzak diostanez, «gure kezka
nagusia zera da, denbora: ahalegin eta diru ugari inbertitu eta hamar hilabete
pasa eta gero, ikaslea euskaldundurík joan dadila Euskaditik». Aldi berean, or
dea, programa ekonomi aldetik bideragarri izango baldin bada, erdal gaiak
baztertzea ezinezkoa da. Urzaren ustetan, sistema akademikoan dirua ·dara
biltenei programa «saltzerakoan» pisu osoa espainolak omen duelako, eta
euskarak berriz batere ez. Dagoeneko, etortzen diren ikasle guztiei euskara
mínimo bat ikasteko eskatzera ere ez dira atrebitzen antolatzaileak. On
dorioz, erdararen eta euskararen arteko «konbíbentzia» bat edo planteatu
behar izan da programa honetan, horrek dakartzan oztopo eta kontraesan
guztiekin.

Hogei neska-mutil amerikano hauek zergatik ikasi nahi dute euskara? la
guztiak, edo euskaldunen seme-alaba dira (eta guraso nahiz aiton-amonengan
dik entzun dute euskara etxean) edo osaba, izeba edo beste ahaideren bat
euskalduna dute. Beraz, gehienek beren sustrai zaharrekin topo egiteko ilusioa
dakarte, ·familiakoei eta arbasoen sorlekuei. bisita eginez, euskal aberria eza
gutuz eta beren aiton-amonen hizkuntza ikasiz. Hitz batean, dakartzaten mo
tibazio nagusiak akademikoak baino pertsonalagoak <lira; eta, dudarik gabe,
horrexegatik horien interesa askoz beroagoa da arrazoi akademiko hutsen
gatik etorri balira baino. Bestalde, euskaldunen seme-alaba hauek beren sa
keletatik ordaindu behar dute experientzia hau, eta ez sinestu gero denak
«amerikano milioidunak» direnik, batzuk nekez eta izerdiz aurreratu bait du
te hona etortzeko behar zen dirua. Inbertsio ona gerta dakiela!

Alan King

1982-1983.
Ikasturteko subentzloak

1983.eko abuztuaren 3lko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialak 1983-84.ikas
turtean euskarazko ikastaroak antolatzen dituzten erakundeak babesteko, la·
guntza hauen programa zehazten dueneko Kultura Sailburuordetzarcn ebazpc-
na dakar. ·

Ebazpen honetan zehazten dira erakundeok subentzio horiek jaso ahal iza
teko bete behar dituzten gutxienekoak eta zein epetan egin behar dituzten
dagozkien eskariak.

Kultura Sailburuordetzaren ebazpen honen arabera, D eredupeko euskal
tegiei 60 pta. / ikasleko eta orduko ordaincluko zaie eta, E eredukoei 30 pta. /
ikasleko eta orduko.

Oinarrizko modulo hauek erabiliz, 340 milioitako subentzioak banatuko di
rela Eusko Jaurlaritza eta Foru Diputazioan arteko lankidetzan aurrikusten da.
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Hona hemen Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza eta Kultura Sailak, Lurralde
Autonomoko Foru-Diputazioekin lankidetzan, joan den ikasturtean HABEren
bidez banatu dituen subentzioak:

A EREDUA
Hondarribiko euskaltegia
Gasteizko Euskaltegia
Bilboko Euskaltegia
Donostiako Euskaltegia
Donostiako Talde Teknikoa

B EREDUA
o Bizkaia

o · Ermuko udal-euskaltegia
• Barakaldoko udal-euskaltegia
• Leioako udal-euskaltegia
o Santurtziko udal-euskaltegia
• Zornotzako udal-euskaltegia

• Gipuzkoa
• Arrasateko · udal-euskaltegia
• Bergarako udal-euskaltegia
e Irungo udal-euskaltegia
• Legazpiko .udal-euskaltegia
• Urretxuko udal-euskaltegia
• Tolosako udal-euskaltegia
• Zarauzko udal-euskaltegia

C EREDUA

• Bizkaia
• Deustuko Unibertsitatea
• Begoñako Andra Mari lrakasle-eskola

• Gipuzkoa
• Goierriko Euskal Eskola
• Asistente Sozialen Eskola
• Elizbarrutiko Irakasle-Eskola

D BREDUA
• Araba

• Laudioko udal-euskaltegia

• Bizkaia
• Bilbo Zaharra ·euskaltegia
• Gabriel Aresti euskaltegia
• J. M. Zabala éuskaltegia
• Ulibarri euskaltegia
• Zubibarri euskaltegia

GUZTIRA 268.000.000

6.515.017
4.782.331
4.891.372
6.186.153
8.759.439

31.134.312

5.097;914
4.843.031
10.578.219
4.843.031
5.352.797
15.799.788
4.843.031

51.357.811

11.250.000
2.850.000

14.100.000

' ' '.~_.., .:

. 29:629.500
. 500.000
3.600.000

33.729.500

1.706.400

15.750.300
12.732.500
5.494.400
12.824.400
5:080.000

51.88L600
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. • Gipuzkoa
• Ilazki euskaltegia
• R. Arregi euskaltegia
• Eibarko udal-euskaltegia
• Errenteriako udal-euskaltegia

8.050.000
7.234.000
2.716.000
6.650.000

24.650.000
E EREDUA

• Bizkaia
• Berangoko euskal taldea
• La Salle-Bilbo
• Portugaleteko gaueskola
• Mendiarten gaueskola Trapaga
• Trapagako udaletxea
• Trapagako gaueskola
• Ugarteko ikastola Trapaga
• Mikel Zarate. Bilbo .....
• Begoñako Andra Mari. Sestao
• Karmengo Euskal Eskola. Bílbo
• Gure Izkuntza. Alonsotegi
• Udal-euskaltegia, Mungia
• E.K.T. Sestao
• Ortuellako ikastola
• Santa Ana. Etxebarri
• Neguko euskal ikasturtea. Galdakao
• Gotzon Garaitaonaindia. Bermeo ·
• Udal-euskaltegia. Santurtzi · ·
• Gaueskola. Santurtzi
• Labayru. Bilbo
• » Gernika
• » Galdakao
• » Romo-Getxo
• » Mundaka
• » Bermeo
• Kirikiño
• Nortasuna. Muskiz
• Usansolo. Galdakao
• Euskerazaleak. Orduña
• Kultur Elkartea. Basauri
• Bideko Argia. Santurtzi
• Euskal Eskola. Abadiño
• » » Etxebarri
• » » Zaldibar
e » » Urduliz
• » » Sopela
.• » » Gernika
e » » » . Kortezubi
• » » Galdakao
• » » Ugao
• » » Ondarru
• » » Muskiz
• » » Mungia
• » » Balmaseda
• » » Zalla
• » » Gordexola
• » » Güeñes
• » » Sodupe
• » » Derio

45.600
13.200

1.010.400
48.000
14.000

236.400
33.600

1.951.600
33.600

709.200
136.800
199.800
933.600
50.400
66.000
992.400
423.400

1.458.700
196.800

5.389.000
295.000
310.000
115.000
90.000
320.000
470.400
58.800
117.600
19.200

285.600
48.000
117.600
96.000
12.000
97.200
180.000
606.000
206.400
338.600
49.200
156.800
85.200
49.000
68.400
62.400
26.400
8.400
78.000
202.800
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• Euskal Eskola. Zamudio 21.600
• )) )) Larrabetzu 154.200
• )) )) Berango 63.600
• )) )) Getxo 151.200
• )) )) Algorta 192.000
• )) )) Erromo Areeta 417.600
• )) )) Lauaxeta 3.448.20Q
• )) )) Durango 1.270.600
• )) )) Iurreta 190.600
• )) )) Leioa 174.000
• )) » Igorre 69.200
• )) )) Lemoa 36.000
• )) )) Areatza 9.600
• )) )) Basauri 734.600
• )) )) San Migel 22.800
• )) )) Orduña 122.400
• )) )) Zornotza 111.600
• )) )) Erandio Behekoa 180.000
• )) )) Kukularra 4.800
• )) )) Astrabudua 110.400
• )) )) Elorrio 90.000
• )) )) Ermua 144.800
• » » Barakaldo 3.159.700
• )) )) Alonsotegi 54.000
• )) )) Cruces 350.400
• )) )) Arrigorriaga 214.800
• )) )) Portugalete 786.000
• )) )) Santurtzi 959.500
• )) )) Sestao 741.600
• )) » Bilbo. San Ignazio 466.800
• )) )) )) Indautxu 807.600
• )) )) )) Santutxu 2.043.200
• )) )) )) Errekaldeberri 272.400
• )) )) )) Atxuri 111.600
• )) )) )) Gazte-leku 55.200
• » » )) Zurbaran 357.600
• )) )) )) Otxarkoaga 52.800
• )) )) )) Begoña 231.600
• )) )) )) Bolueta 39.600
• )) )) )) Azkue 5.559.800
o Euskal Eskola de Santutxu 39.200
• Instituto de Bachillerato. Basauri 632.000
• Ikastola. Gordexola 67.500
• A.E.K. 2.208.000
• Bolintxu euskaltegia 110.000

---
42.652.200

• Araba
• Gaueskola. Agurain 320.600
• )) Amurrio 979.800
• )) Ariznabarra 21.600
• }) Artziniega 28.800
• » Asparrena 97.000
• )) Bastida 8.400
• » Biasteri 26.400
• )) Eltziego 7.200
• » Gasteiz 10.831.200
• » » Gamarra 14.400
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• Gaueskola. Gazteiz Batzokia .
11 » » Aireportua
• » Lantziego
• Laudio. Batzokia
• Gaueskola. La Puebla de Labarka
• » Legutio
• » Leza
• » Oion
11 » Uriona
• » Urkubustaitz
11 » Zuia
11 _ » Orduña
• » Arabako Errioxa
• A.E.K.

180.000
93.600
9.600

253.200
28.800

273.600
14.400
21.600
16.800
61.400
30.000
126.400
76.000

1.000.000

14.340.800

• Gipuzkoa
e Escuela de Idiomas
• Eraiki
• Centro Cultural Femenino Nazaret
e Groseko Batzokia
• Herrerako Gaueskola
• Herrerako Ikastola amak
• Jon Oñatibia
• Ularco
• Ederlan
• Eskoriatzako gaueskola
• Azpeitiko Batzokia
• Beasaingo Batzokia
• Zumarragako Batzokia
• Urretxuko Lurdesko Ama
• C.I.M.
• - Erri-Jakintza
• Lasalle-Beasain
• Lasalle-Irun
• Ahizke.. Gaueskola. Andoain
• )) Antzuola
• )) Arrasa te
• )) Azkoitia
•• )) Azpeitia
• )) Bergara
• )) Bidania
• )) Billabona
• )) Deba
• )) Altza.. » ·Amara Berri
• » Amara Zaharra
• )) Antiguo
• » Astigarraga
• » Egia
• )) ·Intxaurrondo
• )) Loiola -
• )) Miren Bihotza
• )) Añorga
• )) Elgoibar
• )) Hernani
• » Hondarribia

2.140.000
124.800
50.400

566.400
55.800
21.600

862.800
910.700
260.400
128.400
59.400
91.200

258.600
54.000

206.400
1.014.000

2.400
735.600
130.600
296.200
19.200

1.391.200
62.000

309.800
203.000
85.000
22.800

244.800
373.200
313.000
236.000
170.400
208.600
732.000
189.600
127.800
352.600
36.000
184.800
405.000
313.600
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• Gaueskola. Elatzeta Elkartea
• » Irun
• » Las arte
• » Legazpi
• » Mutriku
• » Oiartzun
• » Pasai Antxo
• » » Donibane
• » » San Pedro
• » » Trintxerpe
• » Soraluze
• » Usurbil
• » Zarautz
• » Zestoa
• » Zumaia
• » Zumarraga
• C.A.F.
• Euskal Etxea
• E.U.T.G.
• Herrerako Batzokia
• Elgoibarko Batzokia
• Legazpiko batzokia
• Oñatiko Udala
• Salua, S.A. Errenteria
• Urolako Euskal Eskola
• A.E.K.
• Lasalle-Donostia

98.600
1.339.500

92.000
250.600
104.400
276.000
152.800
16.800
42.000
176.000
12.000
106.800
320.800
38.600
69.800
104.000
165.600
804.000

2.793.400
8.400

22.400
27.600
79.600
57.600
455.000

2.452.000
474.000

OROTARA 23.443.400

.A EREDUA 268.000.000

·B EREDUA

• Bizkaia 31.134.3i2
• Gipuzkoa 51.357.811 82.492.123

C EREDUA
• Bizkaia 14.100.000
• Gipuzkoa . 33.729.500 47.820.500

D EREDUA
• Araba 1.706.400
• Bizkaia 51.881.600
• Gipuzkoa 24.650.000 78.238.000

E EREDUA
• Bizkaia 42.652.200
• Araba 14.340.800
• Gipuzkoa 23.443.400 80.436.400

499.166.523

Ioxe loan G, de Txabarri


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Page 3
	Titles
	150' 
	Gure mtuulutxon 
	"Euskera" aldizkaria 


	Page 4
	Titles
	Cure mundutxoa 
	151 


	Page 5
	Titles
	152 
	Cure. mutulutxoa 
	Juan San Martin 
	HABEren Ian eta 
	EUSKARAREN IRAKASKUNTZARAKO JOKOAK 
	Sabin Arzelus 
	AEKren HORMIRUDIAK BIDEOZ 


	Page 6
	Titles
	Gure muruiutxoa 
	,153 
	Juan Miguel Gutierrez 
	HELDUEN EUSKALDUNTZEA PROGRAMATZEN-84 
	Pello Esnal· 
	HABE. IKUSENTZUNGAILUAK. KATALOGOA 1983/84 


	Page 7
	Titles
	154 
	Cure .. musulutxoa 
	Ameríkanoak euskalduntzen 


	Page 8
	Titles
	Gure nuuulutxoa 
	155 
	Alan King 
	1982-1983. 
	Ikasturteko subentzloak 


	Page 9
	Titles
	156 
	Gure · nuuulutxoa 


	Page 10
	Titles
	Cure .. nuuulutxoa 
	. � Gipuzkoa 
	157 


	Page 11
	Tables
	Table 1


	Page 12
	Titles
	Ihire mundutxoa 
	159 

	Tables
	Table 1


	Page 13
	Titles
	16-0 
	Cure . mutulutxoa 

	Tables
	Table 1



