
Gure mundutxoa



Míntza, írakur eta idatzi euskaraz:
ohar batzu

Euskaltzale autorizatu batek behin Madrilgo egunkari liberal batetan adi
tzera eman zuenez, euskara gertakarien orrialdeetatik desterratu beharra dago.
Estatuko instituzio aipatu batetako lau partaidek azaldu bait zuten orduan eus
kara ikasteko asmoa, eta bazterretako hautsak harrotu bait ziren.

Bazuen arrazoirik sobera, gure Euskal Herri honetan euskara bera gerta
kari bait da. Eta maila zabal batetan, Gipuzkoako Foru-Diputazioak .joan den
abendu osoan zehar eratutako kanpaina ere, gertakari gisa hartua izan da
komunikabide askotan, ekintza ez-ohizko eta anormal gisa.

Izan ere, gizartea arrunt ohiturik dago kalean, etxean, hormetan ikusi eta ia
ukitu ere litekeen hizkuntz gatazka irizpide, kriterio edo arma partikularrez
gainditzen. Administrazioak, instituzio publikoek (eta bozketaz hautatutakoez
ari naiz) umezurtz utzi dute luzaroan herria, nork bere borroka partikularrari
ekin diezaion. Hortik datar harridura sortzea oraindik ere euskara ohorezko
sinaduraz faroletatik zintzilik ikustean.

Komunikabideetan, kanpainaren berri galdegiten zutenean, gisa honetako
ekintzez zer gauza konkretu Ior zitekeenaren kezka ageri zen hitzetik hortzera.
Ekintzak kuantifikatzeko nahia edo beharra. Erantzuna, ordea, ez da, ene ustez,
zenbakietan zifratzekoa. Arinkeria litzateke hainbeste liburu, folleto, eranskailu
banatu direla esatea. Euskarari baino ekonomiari hobeki egokitzen zaizkio nu
meroak.

Zentzu honetan, «Mintza, lrakur eta ·Idatzi Euskaraz» kanpainaren balan
tzean (lerro hauek idazten ditugunean erdibidean besterik ez dugu), ezíntasu
nak, akatsak eta oztopoak dira gehien kezkatzen gaituztenak. Gipuzkoako Udal
handienekin batera lanean hasi orduko frogatu bait genuen egungo Administra
zioak ez dituela bere harnean hizkuntz normalizazioaren politika definitu eta
gestionatzeko behar diren tresnak (giza, teknika eta finantza mailakoak). Hauxe
da, nolabait esateko, lehenengo ondorioa.

Udal askotan, gehiengo batetan zorionez, Diputazioaren proposamena bo
rondate politiko ezin hobez onartu zen, eta Korporazioaren edo zinegotzi jakin
batzuren sentsibilizazioaren poderíoz, kanpainaren beharkizunak eta lanak be
rehala bideratu eta moldatu ziren. Beste batzutan, berriz, sentsibilitate politiko
horren ahuleriak eta Administrazio Lokalak duen urte askotako inertzi zamak,
kanpaina ekintza formal eta «ínstituzionala» bihurtu zuten soilik. Baina nola
kasu batean hala bestean, Udal guztientzat ezinbestekoa izan da lanaren pisurik
handiena, Udalaz kanpoko baliabideen bizkar uztea, Administrazioak berak ez
baitu inolako tresnarik halako ekintzarik ziurtatzeko. Horregatik, ez litzateke
zintzoa gure partetik, kanpainan zehar beren euskaltzaletasun soilaren izenean
hamaika buruhauste eta neke eraman dituzten guzti horiei geure esker beroa
ez azaltzea.

Beraz, belarririk duenak adi beza instantzia publiko eta politikoek anitz be
tebehar dute euskararen erabilpenaren normalizazío-ahaleginetan, hauek hiz
kuntz politika normalizatzaile argiaz gain, aplikatu ahal izateko giza eta finan
tzal baliabideak eskatzen bait dituzte.

Bestalde, Administrazioaren tresna propioen gabezia erraz ordezka zitekeen
han-hemenka udal-ítzultzaileak kanpaínaren lanetara jarriz, Hala egin zuten
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udalek (frogaturik izanen dute honez gero udal-itzultzailearen eginkizuna (eus
kara-arduraduna, hizkuntz normalizatzailea ...) zein bidetan gertatzen den eman
korrago, fruitukorrago, «erregarriago» udalarentzat. Hala egin ez zutenek ba
dute non beha.

Herriz herri antolatutako ekintzetan bada zerbait harrigarri: hizkuntz ara
zoak daukan erakargarritasuna (oraindik ere). Jendea, hala ez badirudi ere, adi
dabil euskara bai, ez, nola, zenbat, non eta saltsa guzti honetan. Alabaina, kezka
egarbera hori asetzeko informabideak gertuan behar. Herri txiki askotan esku
beteka eramaten ornen zituzten etxera liburuak erakusketa-mahaietatik, Askok,
dudarik gabe, artefakto ezezagun baten mailako kuriositate enpirikoak bultza
tuta, baina ezagumin bera ere ez da gutxiestekoa liburuaz eta euskaraz ari
garelarik.

Zentzu honetan, hizkuntz erabilpenaren normalizazioaren kezka eta ardura
herriarengana, eta lehenengo instantzian herri euskaldunarengana hurbiltzea,
erreflexio-uneak zabaltzea da gisa honetako kanpaina baten eginkizunik han
diena, egungo hizkuntz ordezkapen-prozesuarí aurre egiteko tresnarik baliotsue
netako bat talde linguistikoaren hizkuntz jokabide arduratsu eta kontzientzia
duna lortzea dela jabeturik. Bestela esateko, Administrazioak, instantzi publi
koek beren ahalmen guztiak erabiltzen ikasi behar dute euskaldungoak jasaten
duen erosio linguistikoa geldierazteko, euskaldungoak talde linguistiko bezala
behar duen identifikazioa indartzeko gizarte bizitzaren eremu guztietan.

Erreparorik ere altxa du kanpaina honek, esate baterako, jokamolde gipuz
koarregia eta eredu aldagaitza sortzen ez ote den. Mugak muga dira noski, baí
na experimentazio gisa bere laburtasuna (espaziala, denborazkoa) txit ondo
neurtutako ekintza izan dela aitor dezadan badaezpada. Gipuzkoarkeriaren
arriskua, ondikotz, giputzoi badagokigu bereziki, egia da kanpaina honetan
agitz ongi ageri dela herrí euskaldunaren zati handi eta langile bat ahalegin
normalizatzailean saiatzeko prest dagoela, eta indar hori jaso eta bideratzeko
behar hainbat trebetasun politiko ukan behar luke Administrazioak, giza ka
pital bakarra den neurrian. Halako experimentazioak Euskal Herri osoan (Nafa
rroan, Iparraldean ...) egiteak erakutsiko luke, behingoz, kapital hori ez dela
gipuzkoarkeriaren jabetza esklusiboa, eta harrokeria zipriztin bat .ere badagoela
gisa horretako estimazioetan.

Nolanahi ere, gogoeta apur hauek kanpainan bertan inplikaturik dagoenak
baino bestek egitea litzateke dotoreago, egokiago. Mintza bitez bada.

Gotzon. Egia

Ikusentzunezko medioak
euskararen írakaskuntzan

Filmeren bat ikustera joaten garenean edo gure etxean telebistako saio bat
begiratzean edo soinu eta diapositibaz muntaía bat egin nahi dugunean, etab.,
ikusentzunezko medioak ditugu eskuartean, gure gizartean gero eta indartsuago
zabaltzen ari diren medio ikusentzunezkoak. Irakasle asko, bidegabeko intrusio
deabrukeriazkoa dela pentsatuz, ikusentzunezko medio horiek irakaslearen
lekua hartuko ez ote duten eztabaida luzean arituak dira. Batzu, ordea, leku
horí nolazbait hartu dutela ohartu dira, ez hain zuzen eskola barruko tresna
didaktikoek, baizik eta kanpoko ikusentzunezko medioek. Gaur modan <lauden



Cure murulutxoa 111

medio hauek zapaltzaile gerta ez daitezen, irakaskuntza barruan sartu beharko
ditu irakasleak, trebetasun handiz eta askatasun iaioz erabiliz.

«Irudiaren erreínua» nonahi eta era guztietan gure aldiko gízon-emakumeen
pentsamoldeak, adierazpideak eta bizitzaren sustraiak ere aldatzen ari denez
gero, ezinbesteko da «Ikusentzunezko kultura» sartu den munduan, maisu-mota
berriak ere sartzea. Hori horrela izanik, gaurko írakasleak bi bide ditu: edo
egoera berria bere ondorio guztiekin onartu edo egoera horren eraginez bide
bazterrean gelditu. HABEk, euskararen irakaskuntza hobetu nahian, hasiera
hasieratik erabili nahi izan ditu tresna eragile modernoak. Orain írekí berriak
diren ikusentzunezko bide horiek gero eta eragileagoak izango dira euskararen
irakaskuntzan, posibilitatez beteriko bide horretan irakasleon experientzia sen
dotzen den heinean. Eta hori ikusentzungailuak eta beraiek irekitzen dizkigu
ten bideak mitifikatu gabe, zeren eta irakaskuntzarako lagungarri bat besterik
ez bait dira. Giza eta profesional baliabideek dute lehentasuna gaur ere ikas
kuntzako prozesu korapilotsuan. Egia da «irudi batek mila hitzek baino eragin
handiago duela», baina, N. Tadeik zioen bezala «Giza bizitza ideiek moldatzen
dute eta ez irudiek», eta ikusentzunezko programarik onenean ere behar-beha
rrezko da gaitasun handiko irakaslea.

Bestalde, jakina denez, «audiobisualasren alorra oso zabala da: ikusteko
diren elementuen aplikazio sinpleenetatik (argazkiak, diapositibak, hormirudiak,
arbela, koloretako klarionak, marrazkíak, etab.) edota entzunezkoetatik (diskoak,
kaseteak, hizkuntz laborategiak, etab.) ikus-entzuteko diren muntaia eta elementu
konplexuenetara (diaporama, bideograma ...), hain zuzen.

Guzti hori dela eta, Ikusentzungailuen Taldea dagoen materiala biltzen eta
berria sortzen saiatu da. Talde honek egindako bideokasete, audiokasete, diapo
sitiba, marrazki eta abarrek, beste elementu askorekin (irakurgaiak, komikiak,
[okoak, ipuinak, hormirudiak ...), irakasleei beharrezkoa zaien material lagunga
rria osatuko dute. Baina, HABEk bere lanak euskararen irakaskuntzan dabiltza
nen eskutan jarri nahi dituenez gero, material hori (audiokaseteak, bideokase
teak eta diapositibak) maileguan uzteko zerbitzua eratu du. Hona hemen, on
doko lerroetan, helduen berreuskalduntze eta alfabetatze-lanetan ari den edo
zein zentru, gau-eskola edo euskaltegik eska dezakeen materialaren zerrenda eta
segidan Ikusentzungailuen Mailegurako Zerbitzuaren helbidea eta aintzakotzat
hartu beharreko arauak.

1.-PROGRAMAK

a) Euskal fílmeak
«Super 8», «8» eta «16» milimetrotan <lauden zenbait filmeren eskubideak

ordaindu ditugu bideora pasatzeko eta euskarazko klaseetan edo klasez kan
poko ekintzetan erabili ahal izateko. Ez dira euskara irakasteko eginak izan,
baina ·erabil daitezke klaseetan edota klaseetatik kanpora euskal giroa lortzeko
edo mantentzeko, ulermena lantzeko, etab.

Guztira hamalau ordu ditugu.

b) Elkarrizketak
E.T.B.-k aurkezleen prestakuntzarako eratutako ikastaroetako lanak dira.

Hamabost elkarrizketa, hogei minutukoak.

e) Kanta Kantari
Zazpi audiokasetetan zazpi abeslariren abestiak. Zinta hauetan abeslariek

berek aurkezten dizkigute abestiak eta, bide batez, beren bizitzaz mintzo zaiz
kigu. (Guztira bederatzi ordu).
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d) Olerki-Abestiak ·
Ordubeteko bideokasete batetan, J. A. Artze, Mikel Laboa, Imano! eta Urko,

(Entzumena eta Ulermena lantzeko prestatua),

e) Bertsogintzaren Historia
«Bertsotan», J. Dorronsororen liburuan oínarrituz, 20-30minutuko bederatzi

kapitulu edo atal egin ditugu. Nahiz eta orijinalak ·diapositibaz eginak egon, ma
terial guzti hau bideoz banatuko da, bertso, iritzi kritiko eta beraien bizitzari
dagozkion aipamenekin sinkronizatuz.

f) Mimoa
Mimo batekin zazpi esketx grabatu ditugu bideoz. 80 minutu guztira. Edo

zein mailatan erabil daitezke hitzik gabeko kopiak. Textuarekin doazen kopiak
Lehen ·Mailarako prestatuak daude ..

g) Dokumentalak
«Dokumentalak» izeneko bideokasetea bost dokumentalek osatzen dute. Be

raietan erabiltzen den euskara mailakatua da eta kasu honetan ere Lehen Maí
lan daudenentzat bereziki prestatua,

h) Funtzioak

Eguneroko bizitzan badira sarritan errepikatzen diren egoera batzu. Egoera
hauetan beti ízaten dira zenbait esaldi eta esaera, komunikazio mailan ikasleari
nahi eta nahiezkoak zaizkionak. Bideokasete honen bidez, horrelako 16 egoera
tako esaldiak, eskaintzen dizkiegu Lehen Mailetako ikasleei.

Guzti honetaz zehaztasun gehiago nahi duenak irakur ditzala material ho
nekin batera banatzen diren dosierrak, edota jo dezala HABEk duen Ikusen-
tzungailuen Mailegurako Zerbitzura. · -

11.-HONA HEMEN AINTZAKOTZATHARTU BEHARREKOARAUAK:
l. Gehienez jota, 40 egunerako utziko da materiala.
2. Aldi bakoitzean, ez dira lau bideokasete baino gehiago utziko; audiokase

teak 2 edo 3 utziko dira programen arabera, eta diapositibak 40 gehienez.
3. Aurrez mailegatutako materiala itzuli arte ez da besterik utziko.
4. Kopiak .egoera anean itzuli beharko dira. Beroietan akatsen bat sumatu

ko balitz, abisua eman beharko da ordezko kopia bat aurkitzeko.
S. Oraingoz bideokaseteko kopiak BETAMAX sisteman bakarrik utzíko di

ra. Bestalde, kontuan hartu behar da hautsak, keak eta gehiegizko beroak
eta hezetasunak zintak hondatu egiten dítuela, baita eremu magnetiko
baten hurbiltasunak ere (bozgorailuak, etab.).

6. HABE da berak egindako materialaren eskubide guztien jabe. Beraz, bes
te edozein erreprodukzio egitea debekatua dago.

7. Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntze-lanetan ari den edozein zentru,
gau-eskola edo ·euskaltegik eska díezaguke material hau.

8. Eskabideak egiteko helbidea hau da:

H.A.B.E. - Ikusentzungailuak
Andia Kalea, 13-6
DONOSTIA

Iñaki Aranberri
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Hezkuntzako Glotodidaktika-lanak
Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzuak orain urtebete ekin zion glotodidak

tíka-lanak argitaratzeari. Lan hauen helburua eskoletan euskara irakasten ari
diren irakasleen lana erraztea, zuzentzea eta bideratzea zen. Eginkizun honen
fruitu honako liburuok ditugu:

I. Hizkuntzen irakaskuntza: Topikoak eta fnetodologíak.
II. Hizkuntzen irakaskuntza: Gramatika ariketak.
III. Hizkuntzen irakaskuntza: Mailaketa gramatikala.

Metodoen azterketarako galdekizuna.
IV. Haurrak euskalduntzen giñolaren bidez. Kukubiltxo taldea.
V. Euskararen gaitasun-agiria: Programa.
VI. Euskaltzaindiak batasunerako eskaini dituen erabakiak.
Multzo honetatik, hiru hauek aipatuko nituzke bereziki «Hizkuntzen irakas

kuntza: Topikoak eta metodologiak»: «Euskararen Gaitasun Agiria - Programa»;
eta «Euskaltzaindiak batasunerako eskaini dituen erabakiak».

I.-Lehenengoari dagokionez, zera esan daiteke: argitalpen hau guztiz go
mendagarria dela euskara irakasten ari den edozein irakaslerentzat. Batetik,
metodología ezberdinen eboluzioa eta ikuspegi zabal edo globala eskaintzen du,
metodologia nagusi hauen (gramatika-itzulpenezkoa, audiolinguala, hurbilketa
komunikatiboa) oinarriak eta berezitasun nabarmenak era pedagogiko eta argi
batez adieraziz eta azalduz.

Bestetik, hizkuntz irakasleen artean dauden usteak eta topikoak ulertzeko
behar den informazioa ematen saiatzen da. Esan daiteke, beraz, euskara ira
kasten duten guztiek irakurri beharreko liburua dela.

II.-Euskararen gaitasun-agiria programa.
Liburu hau lau atal nagusik osatzen dute: trebetasunak, Euskaltzaindiak

batasunerako eskaini dituen erabakiak, hizkuntz ezagupenak eta azterketa ere
dua. Atal hauetariko bereziena lehenengoa da, trebetasunei dagokiena. Hizkuntza
menderatzeak zer esan nahi duen argitzen du. Hizkuntza batez jabetzeak, lau
trebetasunak: ulermena, míntzamena, irakurmena eta idazmena rnaila jakin ba
tetan erabiltzea suposatzen du. EGAri dagokionez, maila hau oinarrizko kultur
maila da. Azterketa-eredua ere trebetasunen erabiltze-maila neurtzera zuzendu
rik dago, elementu gramatikalak trebetasunen mende daudelarik.

Beraz, liburu hauek hizkuntz irakaskuntzaren ikuspegi berria eskaintzen
dute.

III.-Euskaltzaindiak batasunerako eskaini dituen erabakiak, Liburu hau
kontsulta liburua da. Euskaltzaindiak batasunerako eman dituen arauak azaltzen
ditu bertan. Irakasleen eta beste zenbaiten zerbitzurako oso baliagarri izan
daiteke.

Bukatzeko, zera esango dugu bilduma hau oso probetxugarri eta egokia dela
hizkuntz irakaskuntzan ari den edozeinentzat.

I tziar Arrieta

Komlkia, beste baliabide bat
Badirudi gehienak puntu honetan bat datozela: hizkuntz irakaskuntza iru

diaren beharrean dagoela, alegia. Gaurregun, esate baterako, inor gutxik egiten
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du marrazkirik gabeko metodorik. Bideoa ere indarrean dago. Eta orain gu
komikia lantzen hasiak gara. Hortxe dugu HABEKO MIK, aldizkaria, «Euskara
ikasten ari garenon komiki-aldizkaria».

Zertarako hau? Gure ustez, komikia bultzagarri ona da. Irakurleak atsegi
nez hartzen du komikia normalki; badirudi edukiak transmititzeko bide atse
gina dela. Bestalde, komikiak irudiak ditu, eta irudi horien bidez aise eman dai
tezke ikasleak behar dituen eduki kulturalak.

Hala ere, zera esan behar da gure ustez, komikia bigarren mailako ikas
bidea da. Hau da, komikiak ezin diezaioke hitzari lehentasuna ken.

Azken batetan, komikiaren helburu nagusia dibertitzea da. Horregatik, kla
sean osagarritzat jo behar du irakasleak.

Labur esan, komiki pedagogikoak honako eginkizun hauek betetzen ditu:
kultura arrotza ezagutarazi; trebetasunak indartu, batez ere ulermena eta min
tzamena; komikiak duen hizkera berezia azaldu; eta dibertitu, lasaitu.

Dena den, komikiak ezer gutxi eskain dezake erizpide pedagogikoak alde
batera utziz gero. Komiki-aldizkari hau egiterakoan, zenbait erizpide pedago
gikoren arabera aritu gara. Hauexek dira: alde batetik, textuak mailakaturik
doaz eta, bestetik, bukaeran hiztegitxoa jarri dugu, hitz zailen esanahia argitze
ko, Bestalde, lehen aleak zortzi orrialde berezi ditu, irakasle eta ikasleen lagun
garri. Berorietan joko grafikoak, egoerak eta funtzioak azaltzen dira.

Erizpide pedagogikoei jarraiki, estiloari muga txiki bat jarri diogu oraingoz.
Egileei komíki-mota tradizionalak lantzeko eskatzen zaie, narrazioaren oína
rrizko legeak gordeko dituzten komikiak. Ezin ahaztu helduen komikia nahiko
gauza berria dela Euskal Herrian, eta jende asko ez dagoela komiki experimen
talak ulertzeko prestatua.

HABEKO MIK berrogei orrialdez osatua eta bihilabetekaria izango da. Era
guztietako gaiak azalduko ditu normalean istorio labur samarrak izango dira:
gehienez lau orrialdekoak. Jokabide hau ikasleari laguntzearren hartu dugu. Ba
dirudi istorio laburrak errazago irakurtzen direla luzeak baino.

Píxkanaka-píxkanaka, euskal korníkí-eskola sortu nahi dugu. Honek harro
keria badirudi ere, seguru gaude HABEKO MIK aldizkariak, iraungo duen neu
rrian, aukera ederra emango diola euskal komikigintzaren garapenari.

Gaur-gaurkoz, egoera triste samarrean gaude. Komikigile gehienak erdaldu
nak ditugu. Eta denok ezagutzen ditugu itzulpenaren neke eta arriskuak.

Bestalde, komiki-hizkuntzan ere nahiko hankamotz gara. Komikiak badu
bere hizkuntza propioa eta, euskarari dagokionez, ezer gutxi egin da alor hone
tan. Hau ere desafio galanta izango da guretzat.

Enrike Larrarte

Hormirudiak
ZUTABEren lehen ale honetan, euskararen irakaskuntzaren berritze pedago

gikoan azkenaldi honetan agertu den lanik garrantzitsuenetako baten berri eman
nahi dugu.

HORMIRUDIEI buruz ari gara, AEKko talde didaktikoak hizkuntz írakas
kuntzen teoria aurreratuenetan oinarrituz egin duen lanari buruz.

Europako Kontseilaritzaren babesean eta Wilkins-en lanari esker, azken
hamarkada honetan hizkuntzen irakaskuntzarako teoriek berriztatze galanta
jasan dute. Teoria berri hauek hizkuntzaren alderdi komunikatiboa azpimarra-
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tzen dute, eta oinarri horren gain eraiki nahi dituzte hizkuntzen irakaskuntza
rako metodoak.

Horretarako komunikazioaren analisi osoa egiten dute eta «funtzio», «no
zio» eta beste kontzeptu berri batzu aztertzen. Oinarrizko lan hauen ondoren,
hizkuntza bakoitzaren «gramatika funtzionala» egin behar da.

AEK.ko talde didaktikoak, Europako jakintsuen azterketetan oinarrituz, eus
kararen gramatika funtzionala edo antzeko zerbait egina du (Naberanek UEUn
esan zuenez). Azterketa-lan horren emaitza dugu euskararen irakaskuntzarako
metodo berri hau.

Metodoak forma berezia hartu du, Lehenengo maila 12 hormirudi haundi
dira eta 10 orrialdeko folleto bat bakoitzeko; irakaslearentzat gidaliburu izan
go dira hauek. Sarrera bat ere badator, bertan metodo berriaren xehetasunak
agertzen direlarik.

AEK.ko talde didaktikoak Kortezubíko ikastaro batean erabili zuen metodo
hau eta emaitzak pozgarriak izan ornen ziren. Geure aldetík, zenbait irakasleri
entzuna diogu errekurtso asko eskaintzen duela metodoak.

ZUTABEren gai monografiko bat «komunikazio» metodoei buruzkoa izango
da eta orduan leku berezia emango zaio HORMIRUDIA metodoari. Orduan az
tertuko dugu zehatzago. Oraingoz aipamen labur hau besterik ez.

Mikel Dorronsoro

"Ikasten" aldízkari berri bat
Joan den irailaren erdi aldera, aski zabalduak izan ziren Bilboko zenbait

kaletan, IKASTEN ízenaz, egunkari itxurazko orri batzu, Juan Mateo Zabala
Euskaltegiak izenpeturik. Zoritxarrez, horrelakoak ez bait dira gure artean egu
nero gertatzen, eta hau ere inork espero gabe agertu zenez, explikaziotxo bat
bederen merezí du.

Juan Mateo Zabala Euskaltegia, Bilbo harnean, Zabalburutik ehun metro
tara egon arren, hiri-periferiako auzo batetan kokatuta dago. Orain dela bi urte
arte, Gaueskola bezala funtzionatu du, Irala-Torreurizar inguruak euskaldundu
asmotan. Langile-auzoak ditugu hauek eta erabat erdaldunak.

Ikasturte berrirako gure zerbitzuak eskainiz, zerbait egin behar genuen.
Gaiari nondik heldu eztabaidatu ondoren, lehenengo lana auzoan euskararen
beharrizana piztea zela erabaki genuen. Horretarako, betiko hormapaperak bai
no, egokiagotzat jo genuen informabide zuzen eta zehatza erdaraz eta eskuz
esku banatzea.

Hau izan da, eta ez besterík, IKASTEN lehen alearen helburua; guztiz prag
matikoa. Amerikarrek egiten duten bezala, lehendabizi premia sorrerazi eta gero
produktua saldu.

Lehen alea esan dugu eta hala zen. Azkena ote? EZ! Bigarrena noiz, nola,
zenbat... Euskaltegiaren barne-martxak markatuko digu. Beste inork egiten ez
badu, lehengo ildoa lantzen jarraitu beharko dugu (euskararen beharrizana),
baina ez da bakarra izango.

Oraingoz, IKASTEN orriaren sail berri bat prestatzen ari gara egun hauetan,
ikasleen IKASTEN izango dena. Maila ezberdinetan moldatutako idatz-lanen
bilduma, idazle berriak animatzeko eta beste ikasleentzat ere material osagarrí
ezin egokiagoa izan daitekeena.

Beraz, IKASTENek oraingoz bi projekzio izan nahi ditu, Euskaltegitik au-
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zoko kaleetara begira bata eta barnera begira bestea. Biek helburu bera dute:
euskara ikasnahia sorrerazi eta bultzatu.

Imanol Unzurrunzaga

Alfabetatzearen programa
Laster hasiko dira Euskaltegietan ·alfabetatze-saioak, Alfabetatzeak badu

Euskal Herrian bere historia. Makina bat saio eta experientzia egin da alor
honetan. Aspalditxoan moteldu egin dela dirudi. Izan ere, euskaldunok euska
raren berpizte eta indartzearen zeregina erdaldunen bizkarrera botatzen ohitzen
ari gara. Euskaraz hitzegiten dakigunok geure euskararekiko jarrera eta erantzu
kizuna betetzat jotzen ditugu hitzeginez bakarrik (eta askotan hau ere ez dugu
egiten), horrenbestez euskararen bidea egina balego bezala. Euskararen berres
kuratzeak, erdaldunen euskalduntzearekin batera, euskaldunon alfabetatzea es
katzen du. Euskaldun helduen erantzukizuna eta ardura esnatu eta bideratu be
harko dira, euskarak etorkizunik izango badu. Euskaldunon ardurarik gabe,
Euskal Herriaren berreuskalduntzeak ezingo du urrutira joan. Behar nagusi ho
netan oinarritzen da alfabetatze-lana, Badira beste arrazoiak ere, eta makalak,
alfabetatze-lanaren oinarri.

Alfabetatze-lanak programazioa beharrezko du, hau da, plangintza zabala.
Plangintzaren sail nagusi batzu aipa ditzagun laburki.

1. Egoeraren ezagupena
Edozein plangintzaren aurreneko pausoa da. Alfabetatzeari dagokíonez,

egoeraren alderdi berezi batzu hartu behar dira kontutan. Besteak beste, eus
kararen egoera, orain arteko experientziak, bertakoak eta kanpokoak; jendearen
gogoa analfabetoen kopurua eta ezaugarriak; publiko-motak, etab.

2. Helburuak
Egoera kontutan harturik, zer da alfabetatzea orain eta hemen? Zein arlo

landu behar dira? Zenbaterainoko maila eskatu? Nori zuzendu lehenengo lanak?
Zer lotura du alfabetatzeak eskolarekin, heziketa iraunkorrarekin, kulturare
kin? Alfabetatze-lanaren epeak; alfabetatzearen funtzionaltasuna; alfabetatze-on
doaren garrantzia, etab. Ezinbestekoa da programazio baten aurrerabidean gal
dera eta puntu hauei erantzunez helburuak zehaztea.

3. Bideak eta bitartekoak
Non gauden eta nora goazen jakin ondoren, helburu horiek lortzeko bideak

ipini behar. Bideen artean programa egitea dago. Programaren barruan daude
edukiak aukeratu eta maílakatzea, metodología zehaztea, edukiak lantzeko for
ma eskaíntzea, etab. Programarekin hatera ebaluaketa, irakasleen prestakuntza,
saioen antolaketa eta beste zenbait zeregin agertzen da.

Hona hemen alfabetatzeak eskatzen dituen lanetariko batzu eta zenbait gal
dera. Alfabetatze-lanak, beraz, estrategia oso bat sortuko du. Estrategia hau
osatzen joateko denbora behar da noski.

Aurtengo ikastaroan hemen esandakoetatik puntu batzu bakarrik landuko
ditugu. Datozen urteetan zehar beteko dira orain utzitako hutsuneak.

Ikastaro honetako lan nagusiak hauexek dira: aurreneko lana programa
egitea. Helburuak, edukiak, jarraipena eta ebaluaketa sartzen dira programa
honetan. Programa osatzen joateko materiala ere sortu beharra dago.
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Bada beste eginkizun nagusi bat ere. Programa bat bideratzeko beharrezkoa
da irakaslegoa eta honen prestakuntza. Zeregin hau ezin daiteke gerorako utz.

Hauek izango dira aurtengo ikastaroaren helburu eta lanbide nagusiak. Bai
na beste hiru puntu ere aipatuko ditugu aurtengo zereginen artean: alfabeta
tugaien zentsoa egitea, publizitate-kanpaina bat burutzea eta lan horretan ari
edo aritu direnekin harremanak sortzea.

Aurtengoz aski izango da honenbestez. Gero gerokoak.
Gurutz Larrañaga

Europako Kontseilua
«Europako Kontseilua» erakundea orain urte batzu sortu zen. Strasburgon

dagoen aholku mailako erakundea da. Erakunde honen aholkugaien eremua oso
zabala da, baleen arazoetatik hizkuntzara eta galtzairuen produkzioraino.

Erakunde honek komisio bidez egiten ditu bere lanak. Hauetariko bat
«Comission de cooperation culturelle» delakoa da eta honen harnean ari da
lanean hizkuntza bizien komisioa.

Komisio honen helburu nagusia Europako hizkuntza biziak indartzea eta
hedatzea da; Europako herriak multilingue bihurtzea.

Helburu honen harían, zenbait lani ekin dio bidea egiteko: erabiltzen
diren metodologiak aztertu eta berriak sortzeko bideak urratu, etab. Zeregin
hau burutzeko, experientzia pilotoak sortzen dituzte, hauen jarraipenerako hiz
kuntz irakaskuntzan adituak ízendatuz, projektuak egin ditzaten.

Azkenengo hamar urte hauetan komisio honek egin duen zenbait lan aipa
tuko dugu. Lehenengoa eta garrantzitsuena, zalantzarik gabe, atalase-maila zer
den, zertan oinarritzen den finkatzea izan da. Ondorioz, honako arlo hauek
ere ikertu ditu:

a) Bigarren hizkuntza ikasten ari den ikaslearen premiak eta beharrak,
batez ere ikasle helduarenak.

b) Multimedia sistemaren erabilpena hizkuntzen irakaskuntzan.
e) Ikasle autonomoak eta bigarren hizkuntzaren ikaskuntza.
d) Atalase-mailaren ezarpena eskoletan.
1982ko Otsailaren 23tik 26ra, «Consejo de Cooperación cultural» delakoak

jardunaldi batzu antolatu zituen, Strasburgon.
Jardunaldi hauen izenburuak honela zioen «Atalase-mailatik zehar Europa

multilingue baterantz». Gai nagusia atalase-maila izan zen; atalase-maila hau
zenbait herritan jadanik martxan zegoen, beste zenbaitetan ez. Experientzien
berri eman zen aurrenik eta ondoren gaia sakondu. Hau lau sailetan egin zen:

l. Hizkuntzen irakaskuntza eskoletan.
2. Hizkuntzen irakaskuntza etorkinentzat eta berauen familiarentzat.
3. Hizkuntzen irakaskuntza helduentzat.
4. Irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntza.
Jardunaldi hauetan hizkuntza minoritarioek ere beren ordezkariak izan zi

tuzten, euskaldunak tartean zirelarik.
Oso interesgarri deritzogu erakunde honekiko harremanak mantentze eta

ugaritzeari. Harreman hauen bidez, Kontseiluko adituek gure experientzia pi
lotoak jarraitzea lor dezakegu eta, gaínera, hizkuntz irakaskuntzan ematen diren
pauso eta ikuspegien berri izan dezakegu.

Itziar Arrieta
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