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Ikasgaiaren aplikaketaren Iaburpena

1.-Zinta abiadura normalez (bi aldiz).
2.-Zinta diktatuko abiaduraz (behin).
3.-Epe bat eman (ikasleak hiztegiaz ari daitezen).
4.-Ulermeneko galderak egin.
5.-Zinta abiadura normalean (behin edo birritan).
6.-Zinta diktatuko abiaduraz (ikasleek idatz dezaten).
7.-Textua banatu (ikasleak idatzi duena zuzen dezan).
8.-Imitazioa (imitatzea ezinezkoabalitz, errepikaketa).
9.-Ikaslearteko irakurketa (batak besteari eta bestera).

10.-Irakurketa ozenki (lauzpabostek klasearen aurrean).
11.-Teorizapenak (ikasleei materialea idatziz emanez),
12.-Teorizapen bakoitzaren ostean, ariketak (bi mila era daude).
13.-Etxerako lana agindu.
14.-Mintza saioa.

a) Taldeak egin.
b) Materialea zabaldu:

- A taldeari argazkiak.

- B, D, E taldeei inkestak (Hamarren bat galdera ireki),
d) Lan egin dezaten,beta ernan,
e) Klasea bildu eta aipatu eran jokatu.

f) Azkenhamar minutuetan ikasle batí egun osoko kritika egin dezan
eskatu. Nahi ez balu, egunaren deskribapena egin dezan agindu.

Beno, hau bukatu da eta arrunt nahaspilatua eta konplikatua gelditu bada
ere, ez da sistema bera halakoa delako (bai zera!), geu besteei adierazte honetan
trakets samarrak garelako baizik. Guk probatu egin dugu behintzat eta kontent
gara, Nahi duzuen arte.

Hasier Etxeberr ia Canales

Anjel Valdes LarrañagazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1982-1983 íkasturtean zehar
Goíerrlko Euskal Eskolaren
experíenuíazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SARRERA

Adinekoeneuskalduntze-alfabetatzerakoeta barne-ikastaro moduan, Euskal-
tegia eraikitzeko eta antolatzeko erabakia hartua du HABEk Goierriko Euskal
Eskolarekin (G.E.E.)akordioa eginez.

Erabaki horren hartzea atzeratzen ari zela eta, G.E.E.honetako batzorde ba-
tek, Lazkaoko alkatearekin hatera, bisita egin zion Labaieni, Kultur Saileko or-
duko kontseilariari, 1982kouztailean.

Bilera hartan, arazoaz zenbait argitasun eskatu eta eman ondoren, argí ber-
deari ernan zion Eusko Jaurlaritzako Kontseilariak. Bakar-bakarrik, Euskaltegi
ofiziala eraiki bitartean, barne-ikastaroekeskarmentu sakonagoa egiteko eskatuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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zion Labaienek G.E.E.ri, eta behin-behinekomuntaketa eginik, 1982koirailean
berean lanean hasteko, barne-ikastaroak emanez.

Egia esateko, barne-ikastaroak ematen bazuen jadanik bere eskarmentua
G.E.E.k,eta biziki lagundu dio aurreko eskarmentu horrek aurtengoari ekiteko

orduan.
Baina, 1982koirailean Gipuzkoako Foru Aldundiarekin egindako Hítzarme-

nari esker, Ikastaro Trinkoen ematea maila biziagoan planteatzeko eta burutze-

ko modua izan du,

I.-ANTOLATURIKO IKASTAROAK

Leheník, kontuan hartu behar da, Ikastaro Trínkoez, hau da, egun osokoez
aparte, ordukakoak ere eman zituela eta ematen dituela G.E.E. honek. Eta as·
paldidanik dihardu bi ikastaro-mota horiek konbinatuz,

Ordukako ikastaroak ematen historia aski luzea du jadanik; arratsetan ema-
ten ziren hasiera batean, bazkalondotan ere bai gero, eta goizetan nahiz arratsal-

de erdialdera beranduago.
Ikastaro Trinkoak ematen orain 9 urte hasi zen: lehenik uztailean ikastaroak

emanez,eta gero urtean zehar ere bai.
Horiek horrela, 1982-1983.íkasturterako, 1982koírailean irakasle eta ikas-

leentzat argitara emaniko Txostenean, «Goiherriko Euskal Eskola: 1982-1983.
íkasturtea» izenekoan honela planteatu zen egiteko bikoitz hori:

«a) Goiherriko Euskal Eskolak ohizkobere zerbitzua emango du Goiherrin,
hau da, bazkalondoetako eta iluntzetako ikastorduen zerbitzua, eta Foru Aldun-
diak diru-laguntza emango du zerbitzu horretarako.

b) Goiherriko Euskal Eskolak barne-ikastaroak antolatuko ditu Lazkaon.
Horretarako, ikasgelak, logelak eta jangelak antolatuko ditu, 40/45hartzeko mo-
duan antolatu ere. Diru-laguntzaemango du Foru Aldundiak»,

Eta honela egin zuen ikastaro-mota bien zehaztasuna eta banaketa:

a) Urtean zeharrekoskzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
«A moduloa: Astean sei ikastordutakoa, hiru egunez (astelehen,asteazken eta

ostegun) eta egunean bi orduz. ·
B moduloa: Astean 7,30ikastordutakoa, 5 egunez (astelehenetik ostiralera)

eta egunean 1,30orduz.
C moduloa ; Astean 15ikastordutakoa, 5 egunez (astelehenetik ostiralera) eta

egunean hiru orduz».

II.-PRESTATU ETA EMANIKO IKASTAROAK (1982-198.3. ikasturtean,

apirilaren hasiera arte)

Urtean zeharreko ordukako ikastaroak eskualdeko lau herriotan eman dira:

Beasain, Lazkao,Ordizia eta Ormaiztegin.

Ikastaro Trinkoak, berriz, Lazkaon eman dira.

a) Ordukako ikastaroak
Aurten arte ez bezala, ordukako ikastaro hauek modulo diferentetakoak izan

b) Ikastaro Trinkoak
Ikastaro Trinkoak hilabetekoak antolatu dira normalean; hala ere, egutegiak

hala agindurik, bizpahiru ikastaro 3 astekoak eratu dira.
Segidan aipatzen den ikastaro-zerrendahonetatik 7.a (Aste Santukoa) kendu

beharrean gertatu gara: alde batetik irakasleen atsedenerako, eta bestetik ira·

kasleen didaktika-lanetarako.
Hona ba, 1982koirailean Euskal Herrian zehar banatu zen orria; alde batean

ikastaroen banaketa eta bestean azalpena datoz.
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dira: A (astean 6 ordu), B (astean 7,30 ordu) eta C (astean 15 ordu). faz, halere,
talde bat izan zen astean 15 orduz ihardun zena.

Hona segidan aurtengo ordukako ikasleak herrika, moduloka eta taldeka
banaturik:

«A» Moduloa (astean 6 ikastordu)
- Beasainen .
- Lazkaon .
- Ormaiztegin .
- Ordizian .

«B» Moduloa (astean 71/2 ikastordu)

- Ordizian 10 ikasle

«C» Moduloa (astean 15 ikastordu)

- Lazkaon 19 ikasle

Alf abeta tzen

· ,;.__Lazkaon (talde bat Ordizira pasatua)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SO ikasle

Gaitasun-Agir irako prestaketa

- Lazkaon .

101 ikasle
40 ikasle
4 ikasle

60 ikasle

10 talde
5 talde
1 talde
7 talde

Nabarmentzekoa da, aurten, ohizko moduloaz gain (astean 6 ordutakoa),
beste 3 talde sortu direla: bat, astean 7,30 ordutakoa, eta beste 2, astean 15 or-
dutakoak.

b) Ikastaro Trinkoak

Ikastaro Trinko hauetan, 1982ko irailetik 1983ko martxoaren azkenera, 351
ikaslek egin dute hilabeteko ikastaro trinkoa. Hona nola banatu diren ikastaroka,
taldeka eta mailaka:

1982ko urr iko ikasta roa

Zenbat ikasle

8 ikasle
7 ikasle

13 ikasle

Maila

1
3
4 .

1982ko azaroko ikasta roa

Maila Zenbat ikasle

1 .. . . .. 12 ikasle
2 ... ... 4 ikasle
4.C .. . .. . .. . .. . .. . .. . 13 ikasle
4.B-1 .. . .. . . .. .. . .. . . .. 12 ikasle
4.B-2 ... ... ... ... ... ... lLikasle
4.A .. . .. . .. . .. . .. . .. . 9 ikasle

1 talde

2 talde

4 talde

87 ikasle ................ ' . '~ . 5 talde

1983ko urta rr ileko

Maila

3-C
4-C .
4-B .

4-A-1 .. . .. . .. . .. .
4-A-2 .
Hobekuntza ... . .. . ..

ikasta roa

Zenbat lkasle

15 ikasle
13 ikasle
13 ikasle
9 ikasle
9 ikasle
4 ikasle

1983ko otsa ileko ikasta roa

Maila Zenbat ikasle
3-A-1 .. . . .. .. . .. . ... .. . 8 ikasle
3-A-2 .. . . .. .. . .. . .. . .. . 8 ikasle
4-C ... .. . .. . .. . .. . .. . 10 ikasle
4-B .. . .. . .. . .. . . .. .. . 11 ikasle ·
4-A .. . .. . .. . .. . .. . .. . 12 ikasle
Hobekuntza .. . .. . .. . .. . 11 ikasle

1983ko martxoko ikasta roa

Maila Zenbat lkasle

4-C .. . .. . .. . .. . .. . .. . 12 ikasle
4-B-1 .. . .. . .. . .. . .. . .. . 11 ikasle
4-B-2 .. , .. . .. . .. . .. . .. . 13 ikasle
4-B-3 .. . .. . .. . .. . .. . .. . 13 ikasle
4-A .. . .. . .. . .. . .. . .. . 13 ikasle
Hobekuntza .. . .. . .. . .. . 8 ikasle
EGA .. . .. . .. . .. . .. . .. . 8 ikasle

Bistan <lago ugalduz doala íkasle-kopurua, Hain zuzen ere, problemetariko
bat horixe izan da: eske guztiari ezin erantzuna.

· 1982ko abenduko ikasta roa

Maila Zenbat lkasle
2-1 .. . .. . .. . .. . .. . .. . 8 ikasle
2-2 .. . .. . .. . .. . .. . .. . 8 ikasle

4-B .. . . .. .. . . .. .. . .. . 15 ikasle
4-A·1 .. . .. . .. . .. . .. . .. . 13 ikasle
4-A-2 .. . .. . .. . .. . .. . .. . 13 ikasle
Hobekuntza .. . .. . .. . .. . 6 íkasle
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III.-IKASTARO TRINKOETAKO IKASLEEN EZAUGARRIAK

Eman diren sei ikastaro trinkoetako ikasleen ezaugarriok bildu ditugu:

lkastaroak Urria Azaroa Abendua Urtarrila Otsaila Martxoa

Ezkondua/Ezkongabea 1-27 7-54 2-61 7-46 6-54 6-69

Gizonezkoa/Emakumea 16-12 36-25 31-32 32-31 26-34 34-41

Bizilekua: Araba 2 - 2 16 10 7

Bizkaia 6 18 15 7 9 9

Gipuzkoa 16 35 36 30 33 46
Iparral,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 1 - 1

Atzerria
Nafarroa 4 8 9 9 7 13

Adierazi gabeak - - - 1

-

Profesioa :

Langilea 3 2 - - 2
Administratiboa 1 6 1 1 6 5
Ajustadorea - 1
Abokatua - - 2 - 1
Animatzaile sozío-kulturala - 1 - - 1
A.T.S. 1
Biblia Irakaslea 1 - - - 1
Biologoa 1 - - - 1 3
Croupier - - 1 1
Delineatzailea - 3 2 1
Dekoratzailea - 1 - - 1
Ekonomista 2 2 2 1 3
Elektrizista - 1 1 1 1 1
Ferrobiarioa 1
Filosofia/Letrak 1 2 - - 1

Erizaina - - 1

Hezlea - - 1
Ikaslea 4 6 5 4 7 7

lrakaslea 12 19 21 22 20 40

Idazkaria - - 3 3 2

Industriala - 1 - 1

Itzultzailea - - - 1
Interpretea - - --< - - 2

Kimikoa 1 2 1
Kamileroa - - 1

Klinika Aux. - - 1 - 1

Lizentziatua 1 2 7 8 2 4

Maisu industr. - 1 - 1

Mekanikoa - - 1 1

Musikoa
__. - - - - 1

Peritoa 1 1 1 1 1 1

Pedagogoa 1 3 - - 1

Psikologoa - - - - - 1

Sendagilea - 1 - 1 2

Telebistako aurkezlea - - 1
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Ikastaroak Urria Azaroa AbenduaUrtarrila Otsaila Martxoa

Zientzia enpres.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 1 1
Profesioa adierazi gabea - 3 9 lS 3 9
Etxegintza Tekn. - - - - 1

Landuna/Langabea 4/24 9/S2 3/60 12/SO 11/49 14/61
Adierazigabea - - - 1

Adina

20 urte - - 1 4 2 3
21 2S urte 14 30 37 30 27 43
26 30 urte 9 lS 12 12 lS 17
31 40 urte - 7 6 9 9 10
41 SOurte - 2 1 2 1 1
Sl urte - - - - - -
Adierazigabeak s 7 4 6 6 1

IV.-IRAKASLEENzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEZAUGARRIAK

Irakasleak denak Goierrin bizi dira. Batzuk egun osoz dihardute Euskal
Eskolan lanean; beste batzuk ia eguo osoz; banaka batzuk orduka.

Irakasle gehienek ikastaro trinkoetan eta ordukakoetan dihardute. Eta, ahal
dela, íkasle-taldebakoitzean irakasle bat baino gehiago ari ohi da: lan-dinamika
biziagoa itsasteko batetík, eta lagun bakar batena baino hizkera gehiago jaso
ahal ditzan ikasleak, bestetik. Horrek, noski, koordinaketa-lanbiziagoa eta eten-
gabea eskatzen dio irakasleari; eta bide batez, irakasleen artean experientziaketa
bizikizunak trukatu beharra, Hitz batean, ikastorduaren berehalako prestaketa
ezin bazter utzia.

Bestalde, irakasle berriak tartekatzeko orduan, kezka gutxiago sortzen du
egitura horrek: irakasle zaharra eta berria talde berarekin ipintzen direlarik,
hurbilagotik laguntzen ahal zaio berriari.

Bestalde, esan behar da, irakasle hasiberriei eta berri samarrei besteekin
praktikak egitea eskatu zaiela, klaseak ematen hasi aurretik.

Hona segidan irakasleen ezaugarrí nagusiak:

Nola ordukako ikastaroak hala trinkoak hartuko ditugu kontutan.

Sexuari dagokionez:

Gizonezkoak:14 irakasle.
Emakumezkoak: 21 írakasle,

Adinari dagoklonez:

- 20 urtetakoak: 2 irakasle
21 • 2S urtetakoak: lS irakasle
26 • 30 urtetakoak: 6 irakasle
31 - 40 urtetakoak: 8 irakasle
41 • SO urtetakoak: 2 irakasle
Sl • urtetakoak: 2 irakaslezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pro] esioari dagokionez:

e Eguo osoz Euskal Eskolan: 6 lagun,

e la egun osoz: 10 lagun; horietarik:
- 6 etxekoandre.
- 4 langabe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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et Orduka:
- 7 lagun administratibo eta beste.
- 4 lagun ikasle (BUP, COU).

- 7 lagun langabe.

Euskatdun zaharlberr i:

33 euskaldun zahar.
2 euskaldunberri.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D Titulua:

- 28 lagun tituludunak.
- 7 lagun titulugabeak.

Euskal Bskolan experientsla :

- 1982-1983anhasiberriak: 5 lagun.
- 1981-1982anhasiak: 12 lagun.
- Zaharragoak: 18 lagun.

V.-BESTELAKO LANGILEAK IKASTARO TRINKOETAN

Irakasleez aparte, beste langileok ere ihardun <lira Trinkoetan.

a) Eragileak
Otordu garaiko harremanei garrantzi haundia eman nahi zaie: euskara prak-

tikatzeko aukera ederra izan ohi <lira.

Hori dela eta, bazkarikoan bizpahiru irakasle egon ohi <lira ikasleekin (su-
kaldari-zerbitzariek, jende alfabetatua delarik, ardura berezia dute horretan). Afa-
rikoan, berriz, herriko beste bi gizaseme alfabetatu arduratzen <lira lan horretaz.

b) Sukaldariak
Sukaldea eta jangela elkarrekin antolatzeko erak zerikusi haundia duela

uste dugu, bai bertako jendeari dagokionez bai erlazio espazialari dagokionez.

Hori dela eta, sukaldarien eta ikasleen artean erlazio guztiz bereziak sortu
eta mantendu ahal izan <lira. Eta esan daiteke sukaldariak biziki eragile gerta

direla euskaraz hitzegitera bultzatzean.

e) Noizbehinkako eragileak
Eguneroko eragileez gaín, tarteka-marteka, beste ezohizko jendea ere ekarri

ohi da, batez ere afarikoan: bertsolariak (Lazkao-Txiki, Mendizabal, Iraola, Mu-

rua ...) direla, inguruko izkirimirizaleak direla, etab.

d) Gela eta arropa-garbitzaileak
Hauek ere jende alfabetatua <lira, eta euskal giroa mantentzeko pentsatuta

aukeratu izan dira. Ikasleekin besteek hainbateko harremanik ez badute ere, beti

izaten dute gutxi gorabeherako zerikusia,

e) Bulegari bat eta kontu-emaile bat

Biek orduka dihardute.

VI.-ERAIKUNTZ AZPIEGITURA

Aurtengo honetan, Euskaltegia egin bitarteko experientzia denez eta halako
jende-kopurua hatera biltzeko moduko eraikuntza bakar bat aurkitu ez zitekee-
nez, han eta hemen eratu eta antolatu ditugu sukalde-jangelak, bulegoa, ikasge-

lak, logelak eta arropa-garbitokia,

Urtean zeharreko eta ordukako ikastorduetarako problema. haundirik ez da
izan; aurreko urteetako sistemari eutsi diogu funtsean: eskola nazionaletako,
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eskola pribatuetako, eta abarretako lokaletan ematen ditugu ordukako ikas-
taroak.

Trinkoetako jendeari erantzuteko, lokal asko hartu behar izan dugu errentan.

Hori dela eta, esan behar da ulerpide haundia aurkitu dugula, bai herriko
[endearengan bai ikasleengan (exijentzia handiegirik ez bait dute jarri hauek).

VII.-IKASTURTEAREN BALORAZIOA

1. Irakasleen heldutasun-bideak eta malla

Gauza jakina denez,irakaslearen arazoa ez datza euskara jakitean bakarrik.
Euskara irakasteko orduan, arazorik zailena, dudarik gabe, talde-dínamikarída-
gokiona da.

Bestalde, ez da gauza bera talde bati astean 6 ordu eman edo egunean bos-
pasei ordu eman.

Hori dela eta. urtean zehar irakasleok bi motatako ikastaroak izan ditugu
geurontzat: gramatíka-ikastaroakbatetik, eta didaktíka-ikastaroakbestetik.

Ikastaro horiek bi eratakoak izan dira: jarraikiak batzu (aste-betekoak,hiru
egunekoak), eta urtean zehar astean bi edo lau ordutakoak besteak.

Eta horrek bere fruituak eman dítu, noski. Eta onurakorrak benetan.

a.-Alde batetik, irakasleek beren buruan uste haundia izatea lortu dute.

Hasiera batean, ikasketa-maila haundiko ikaslegoa zetorrela ikusirik (bai
karreraren aldetik bai euskararen ezagutzaren aldetik), halako kezka eta beldu-
rra nabari bazitzaion,gerora bere arloan maila aski egokia lortu duelako jarrera
nabari izan zaio gure irakaslegoari.Esan bezala,didaktika-ikastaroeketa, batipat,
eguneroko eskarmentuak eta elkarrekiko laguntzak frutu onak eman dituzte.

Euskararen ezagutzaren mallan, esan beharrik ez. Eta dídaktíka-mailaneta
talde-dinamikarenmailan ere bai. Honen froga taldeko tirabirak ongi baino on-
giago gainditu izanean datza.

Esan behar da ere, arrakasta horren faktorea ez dela izan irakaslea bakarrik,
geroagoesango denez.Dena dela, irakaslegoarizor izan zaio,hein haundi batean.

Zehaztapenerajoz, puntuok lirateke azpimarratzekoak irakaslegoaren lanari
dagokionez:

a.-Lotura haundia izan dute beren artean, eta hori honetan nabari izan da
batipat: zaharragoek eta eskarmentu haundiagokoek berriagoei eta gazteagoei
emandako laguntzan. Esan daiteke klasez kanpoko denbora kontsulta-denbora
izan ohi zela gehienbatean.

b.-Ikasgelako eta ikastaro osoari zegozkionproblemak askatzeko berehala-
kotasuna. Arazoren bat nabari orduko, batak besteari problemaren berri eman
eta askatzeari eta konponbideanjartzeari ekin izan zaio. Normalean, horrelako
arazoez aritzeko astearteetako eta ostiraletako irakasleen bilerak izaten ziren;
baina gehienetan eta problema berehala askatu beharrekotzat jotzen zenean,
hilera informaletara jotzen zuen irakaslegoak.

c.-Ikasleek beraiek oharrerazi dute irakasleen eskaintza haundiko lana. «Be-
ren gogozari direla nabari zaíe»,entzun izan zaie ikasleei.

f· Eragileen lana

Dudarik gabe, lan eskerga izan da hauena.

Euskara sakontzeko, garrantzi haundia eman zaie otorduetako (bazkal eta
afal orduko) harremanei. Mahai inguruan beldurra galdu egiten da (mahaikoaon
samarra baldin bada bederen). Eta horrela, euskara ikasteko ikastorduak ia-ia
bikoiztu egin dira: bazkarikoan ordubete, afarikoan ordu t'erdi, Ordu horietan
giro onari eusteko lan haundia egin dute horren kargu zutenek.Batzutan beraiek
bakarrik zirelarik ikasleen artean; beste batzutan herriko nahiz inguruetako [en-
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dea (bertsolariak, izakera berritsuko jendea, diapositiba-emaileak, etab) eka-

rreraziz.

Batzutan gauza berak errepikatu badira ere, denborarekin bide berriak aur-

kitzen eta urratzen ari gara lanbide honetan ere.

Problemarik haundiena, beharbada, [angela txikiegia izatean datza, nahiz eta
bere alde ona ere baduen: jendea oso bildurik egotea eta txoko-motxorík egiteko

biderik ez ematea.

3. SukaldarienzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlana
Esaera zaharra da komentuetan egiazko buru edo nagusi sukaldaria izan

ohi dela.

Gure ikastaroetan ere sukaldarien lana zenbait tírabira leuntzeko bide ger-

tatu izan da.

Alde batetik, guztiak ahosapai onekoak zirelako. Bestetik, sukaldariek, eus-
kararen arazoa bizi-bizi sentitzen dutenak direlarik, ikastaro osoaren helburua-
rekin bat eginik lan egin dutelako. Ikasleekin sukalde-jangela inguruan izan di-
tuzten harremanez benetako gíro-mantentzaile eta eragile gerta direla esatea

ez da inongo ahoberokeria.

4. Lokalak
A. Ikasgelak bi tokitan banaturik genituen. Horrek koordinaketa-lana zaildu

egin digu, noski.

Bestalde, gelak txiki samarrak gertatu zaizkigu. Hori dela bide, zenbait

teknika erabili ezina gertatu zaigu.

Hirugarren. Bideo íkus-entzungailuaz ezin baliatu izan gara nahi genukeen

neurrian.
Halere, ikasgelak txikiak zírela eta, ikasgeletan erretzeari uztea lortu dugu.

Eta, egiaren izenean, iniziatiba ikasleek izan zutela esan behar da. Lorpen haun-

ditzat eman dezakegu hori,

Dena den, ikasgela txiki eta guztí, ez geunden ohituta geure ikasgela propioak
izatera, eta aurten lortu dugu. Horrek, noski, independentzia haundia eman digu
gauzak egoki samar antolatzeko eta geure etxean bezala ibiltzeko.

B. Logela lc.-Han eta hemen, herrian zehar, 6 pisu hartu ditugu. Kasu bitan,
jendea aski pilaturik jarri behar izan dugu. Baina litera-modalitatea irtenbide

ona gertatu zaigu.

Kasuren batean, problematxoren bat gertatu zaigu ikasle parrandariekin;

bizilagunak kejatu bait zaizkigu, gogor kejatu ere.

Halere, ikasleek aski ondo jaso dute ikaskaia. Eta, azken batean, pisutan bi-
zitze hori ere positiboa izan dela esan dezakegu: formazio sozialerako bide ger-

tatu bait da, bizilagunen exijentziak direla medio.

C. Jangela /sulca ldea .-Esan bezala, lekuz txikiak eta koxkorrak samar ger-
tatu zaizkigu. Halere, bai sukaldarien et bai ikasleen borondate onak asko leun-

du du arazoa.

D. Batzargela .-Okerr ik haundiena alde honetatik nabari izan dugu.

Egia esateko, ikasleak batzartzeko toki aproposik ezin eskuratu izan dugu,
Eta ahal genuen bezala moldatu behar izan dugu: ikastaro hasierako hilera jan·
gelan, era txarrean, eginez; hitzaldi gutxiago eginez; zenbait kasutan eskola na-

zionaletara joz, etab.

Geure experientzia hau jarraitzekotan (eta Euskaltegi berria egin bitartean
jarraitu beharko genukeelakoan gaude), areto haundi samar bat geureganatu
beharko genukeela uste dugu. Derrigorrezkotzat jotzen dugu hori.

5. Dldaktika-lana
Inondik ere, lanik haundiena puntu honetan egin da. Bere bizitzan inoiz

jorratu gabeko alorrak ukitu behar izan ditu Euskal Eskolak.
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a.-Alde batetik, egun osoko ikasleen eta ordukakoen irakaskuntza konbinatu
behar izan ditu. Eta mota bateko teknikak, ordu-banaketak, gai-banaketak eta
abar besteari egokitu beharra izan du.

Bestetik, mota batean egindako aurkikuntzak besterako ere aberasgarri ger-
tatu dira.

Hirugarren, ikasle beraientzat eragingarri gertatu da bikoiztasun hori: or-
duka ari diren herriko ikasleentzat pizgarri eta eusle gertatu da beste batzu
egun osoz ikasten ari direla ikustea. Egun osoko ikasleentzat, berriz, sustraiak
edo erroak botatzeko lagungarri gertatu da herriko jendea ere euskara íkasten
ari dela ikustea.

b.-Bestetik, irakasle guztiek beren experientziak hatera jartzeko aukera
haundiagoa izan dute. Ahalbidea ere haundiagoa izan dute honetarako. Hain
zuzen, profesionaltasunera hurbilagotik jo bait dute.

c.-Egun osoko ikasleei euskara sakontzeko bide gero eta zabalagoak eta
ugariagoak eman nahiak, hainbat bide berri urratzea sorrerazi du.

Batetik, ikasgelako teknikak aipatu beharko lirateke. Ohiturazko teknikak
(egiturak lantzea, telesaioa, ipuinak, argazki-lengoaía, jokoak etab. erabiltzeaz
aparte, eta irakasleaz gain, ikasgelara zenbait jende berri eramaten saiatu gara:
irakasle berri izan nahi luketenak, EGA titulurako prestatzen ari den zenbait jen-
de, ikastolako haurrak ... Horrela, herriko hizkera bizi-bizirik sartu ahal izan dugu
ikasgelara.

Bestetik, ariketa idatzien ordez eta berorien orduan, íkasleak herriko zenbait
jenderi (tabernarí, dendari, Udaletxeko Idazkari, alfabetatzen ari den jendea ...)
elkarrizketak egitera bidali ditugu, Eta, oro har, honelako elkarrizketak guztiz
aberasgarri gertatu izan dira:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbaí ikasleentzat-herriko euskara bizia entzuteko
aukera izan bait dute=-, bai herriko jendearentzat -euskararekiko konpromiso
haundiagoa hartzeko bidean jartzen bait ditu jokaera horrek-.

6. Euskararen ikaskuntzarako ingurugiroa

Ezin ahaztuzkoa dugu alderdi hau, Aspaldidanik ematen dira Lazkaon ikas-
taro trinkoak edo egun osokoak. Eta jendeak herri horretan bereganaturik du,
neurri haundian, euskaldunberriekiko bere erantzukizuna.

Egia esan, alderdi hori ere ageriko gauza izan da aurtengo experientzian.

Ikasleek beren txokoak aurkitzen jakin dute euskaraz ihardun nahi izan
dutenean, eta ez zaie zail gertatu norekin hitzegina izatea.

Lotarako nahiz ikasteko han eta hemen banaturik egoteak berak jendearekin
harremanak izateko bidea eman die. Dena bizitza normala bailitzan gertatu
zaiela esan behar.

Asteburuetan ere, nahiz eta egun horietarako ezer antolaturik ez egon, esku-
bidea zuten ikasleek nor bere pisuan gelditzeko, jan kontuaz beraiek arduratze-
kotan. Hona bada: asteburu horietan ere zenbaitek aurkitu izan du nahiz men-
dira joateko herriko lagunik nahiz Elkarteren batean afaritxoren bat egiteko au-
kera, etab.

Guzti horrek giro guztiz berezkoa eta ikasketak egiteko egoki-egokia sortu du,

Joan den udazkenean Israelen egon ginelarik eta ikasgela inguruko giroa
-espaziala nahiz jendearena- harriturik komentatu genuelarik, neurri zabalago
batean Lazkaon ere saiatu gara horretan. Herri osoa gertatu zaigu laguntzaile.
Egia esateko, ez hangoa bezain bizia edo kontradiziorik gabea, baina bai aski ego-
kia eta berezkoa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;KONKLUSIOA

Hitz batean esan dezakegu, experientzia guztíz onurakorra izan dela aurtengo
gure hau.
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Zenbait ikasle ezerezetik euskara aski ondo menderatzera iritsi da aurten

gure inguru honetan,
Beste askok beste zenbait euskaltegitan lortutako oinarrizko euskara sakon-

tzeko eta bere egiteko aukera izan du.

Urtean zehar lan galanta egin da. Arazoa zera izan da: eske osoari ezin
erantzun izan diogula. Ezta hurrik eman ere. Gure ezin horren lekuko <lira bai
Hezkuntza Sailekoak, bai HABEko zenbait euskaltegitakoak, bai Lan Kide Au-
rrezkiko zenbait, bai Aurrezki Kutxa Probintzialekoak nahiz Munizipalekoak, bai

handik eta hemendik deitu izan digun beste hainbat jende.

Horrek honela pentsatzera garamatza: Euskaltegi berria, egiten hasi aurre-
tik txikiegi gertatuko dela, eta aurtengo experientzia aurrera eramateko egin
dugun azpiegituraren muntaketari ere ez ote diogun eutsi beharko luzaroago,

Euskaltegi berria martxan jartzearekin hatera.

Dena den, aurreko urtetan tarteka-marteka, egiten ziren egun osoko eta hiru
astetako ikastaroak urte osoan zehar egiten ahal ditugulako uste zintzoa sortu

zaigu.
Eta ez da gutxi. Euskara ere, hartara jarriz gero, laster eta gehiegi penatu

gabe ikasten ahal da.

Irakaskuntzari emaniko ez-euskaldunak bezala, jabetuko ahal dira arazo ho-
rretaz beste profesiotakoak ere: administratiboak, abokatuak, sendagileak, ar·

kitektuak eta abar.

Lazkao, 1983-IV-27

Dionisia Amundara in
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