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Seguraski irakas/e bat baino gehiago ikaratu egingo da kurriku/uaren 
berrikuntza hitzak entzute hutsarekin. /zan ere, hitz potoloak dire horiek 
eta zenbaitentzat ezezagunak, beren sakoneko esanahian bederen. Eta, 
jakina, ezagutzen ez dugunak be/durtu egiten gaitu. lrakaskuntza eten- 
gabeko bi/akaeran sartuta dagoenez, beste edozein lanbide beza/a, 
a/daketak bidezkoak eta beharrezkoak ditu. Ez dago, ordea, a/daketak 
ilunpean eta noraezean egiterik. Ez da zilegi bere Janean saiatzen den 
irakas/ea tupustean eta inolako prestakuntzarik gabe kurrikulu berriaren 
ezarpen-bideetan jartzea. 

Oraingo berrikuntza hau, beraz, ez dadila izan beldur sortzaile, argi 
emaile baizik. Orain arteko bidea egin duena prestaturik baitago beste 
bide berri honetatik ibiltzeko eta besteri bidea aurkitzen eta ibiltzen 
laguntzeko. Bestalde, ibilbidea dagoen egoeratik abiatuz egingo du eta 
hori izango du oinarri, 

Lehen urratsak HABEk bere sorreratik ekin zion euskalduntze-alfabetatzearen progra- 
magintzari eta aldatuz eta egokituz joan da bere ibilbidean. Horrela, 
198 lean "Helduen euskalduntzerako programazioa" argitaratu zen. 
Ondoren, 1984an "Helduen euskalduntzea programatzen" eta "Helduen 
alfabetatzerako programazioa". Geroxeago, "Euskalduntzearen lehen 
zortzi urratsetako edukia eta ebaluaketarako oinarrizko irizpideak" 1987. 
Eta, azkenik, 1989an, gaur egun oraindik indarrean dagoena 
"Alfabetatzeko eta euskalduntzeko programak". 

Aipatu programak eskaintzen duen markoa motz eta zaharkitua geratu 
da. Nolabait ere, euskararen ikas-irakaskuntzaren praxitik urrundua. 
Horiek horrela izaki, beharrezko ikusi du HABEk gaurdainokoa aztertu 
eta euskalduntzearen planteamendu kurrikular berri bat egitea. Erabakia 
ere 1994an hartu zen eta ondorioz, "Helduen euskalduntzearen oinarriz- 
ko kurrikulua" ari gara Jantzen eta hedapenerako urratsak egiten. Horixe 
da, hain zuzen, hemen gaur aurkeztu nahi duguna. 
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Egindako 
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egin beharreko 
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Orain artekoak programak edota programazioak ziren, gaur egungoak 
kurrikuluaz dihardu. Izenburuan bertan ere bada aldaketarik baita kon- 
tzeptuan ere; izan ere, programa erakunde batek ezartzen dituen betebe- 
harreko helburu eta edukien zerrendara mugatzen da. Aldiz, 
Kurrikuluaren kontzeptua zabalagoa eta dinamikoagoa da. 

Kurrikulu berriaren bidez honako helburu hauek lortu nahi ditugu: 

• Arestian aipatu bezala, ikuspegi eta printzipio eraberrituen arabera, 
irakaskuntzako helburu eta edukiak, nahiz irakaskuntzaren plantea- 
mendua aberastea eta eraldatzea. 

• Eskura ditugun baliabideei atarramentu eta etekin hobea ateratzea. 

• Euskararen ikasprozesua aztertzea. Euskararen ikasprozesua, denok 
dakigu berez luzea dela beste hainbat hizkuntzarekin konparatuta. 
Halere, gure susmoa da ez ote den prozesu hori behar den baino gehia- 
go luzatzen. · 

• Azken batean, ikas-irakaskuntzaren kalitatearen hobekuntzarako, 
berrikuntzarako eta aldaketarako tresna izan nahi du kurrikuluak: 

• Badira, zorionez, berrikuntza-bidea jorratzen diharduten euskaltegi eta 
irakasleak. Hauentzat beren lanerako marko egokia izan nahi du plan- 
teamendu kurrikular berriak. 

• Ez dira falta aldaketarako gogoa eta beharrarekin batera ezina dutenak. 
Hauei norabidea eta argia eskaini nahi die. 

• Eguneroko ohikerian murgildurik edo aldaketari gogor egiten dietenei 
akuilu suspergarria. 

Kurrikulua berritzeko erabakia, esan bezala, 1994an hartu zen eta geroz- 
tik honako lanok burutu <lira: 

• Oinarrizko dokumentuaren elaborazioa. Dokumentuak honako osagai 
hauek biltzen ditu: 

• Oinarrizko printzipioak: funtsean him galdera hauei erantzunez: Zer 
ikasten da hizkuntza ikastean?; Nola ikasten du helduak hizkuntza 
hori?; Non, Zein kulturaren baitan, Zertarako ikasten da? Hirn galdera 
horiei erantzuteko, linguistikaren, psikolinguistikaren eta soziolinguis- 
tikaren ekarpenetara joaz. 

• Oinarrizko ikuspegien argitara ikas-irakaskuntza-prozesuaren helburn 
eta edukiak zedarritzen <lira mailaz maila 

• Hirugarren atalak irizpide metodologikoak eta ebaluazioari dagozkio- 
nak biltzen ditu. 

Behin-behineko dokumentua da eta etengabe osatzen, aldatzen eta egoki- 
tzen doa. 

• Aipatzekoa da kurrikuluak planteatzen duen mailaketa. 

Jokin Arkue 



Materialgintza· 
-proiektua 

heziketaren 
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Orain arte 12 urratsetan banaturik zegoen euskalduntze-prozesua, Eta 
baditu banaketa honek bere alde onak: 

• Eraketa aidetik helburuak eta edukiak finkatzerakoan epe laburrekin 
jokatzea. 

• Ikaslearentzat ere urrats bat gainditzea hurbileko helburu bat lortzea da. 

• Euskaltegiz aldatzerakoan, euskaltegiak egiaztatutako urratsen balio 
erlatiboa. 

Baditu bere alde txarrak ere: 

• Urrats bakoitzeko maila ondo zehaztu eta adostu gabea izatea. 
Euskaltegi bakoitzak bere parametroak erabiltzen ditu. 

• Praktikan urratsen arteko desoreka nabari da: lehen urratsak arin samar 
gainditzen dira, goikoetan, aldiz, (EGA mailaren inguruan batik bat) 
pilaketa sortzen da. 

a) Lehenengo maila oinarrizkoa izanik ere, oinarri sendoak eskatzen 
dizkio ikasleari. Maila hau gainditzean ikasleak gai izan beharko baitu 
eguneroko harremanetan gertatzen diren elkarrizketak nahiko txukun 
burutzeko, erdarara jo behanik izan gabe. Testu idatzi laburrak oina- 
rrizko koherentziaz ulertu eta idazteko ere gai izango da. 

b) Bigarren mailan, aurrekoan jasotako trebetasunetan sakontzen eta 
barneratzen joango da ikaslea, baita hizkuntz ekoizpena areagotzen ere. 

c) Hirugarren maila EGAk eskatzen duenaren parekoa izango da. 

d) Laugarren maila, EGAtik gorakoa da. Arlo profesional, espezializa- 
tu eta zientifikoan euskaraz komunikatzeko gaitasuna bermatzen du. 

Kurrikuluaren aplikazio eta hedapenari begira, 1997-1998 eta 1998-1999 
ikasturteetarako HABEk material kurrikularren diseinuaren proiektuari 
ekin dio, heziketa-planarekin uztarturik, Aipa ditzagun ezaugarri nagusiak: 

• Ez du material instituzionala edo preskriptiboa izan nahi. Eredu posi- 
ble bat eskaintzea du helburu, eredu izan daitekeen aukera. 

• Proiektu honen bidez kurrikulua euskaltegi guztietara hedatzea ahalbi- 
deratuko duen prozesua martxan jarri nahi da. 

• Materialgintza-proiektua heziketa-proiektua da. Heziketarako materiala 
idatziko duten irakasle eta teknikarientzat, HABEn heziketan arituko 
diren teknikarientzat eta material horiek erabiliko dituzten irakasleen- 
tzat. Euskaltegietako irakasle asko aldaketarako prest baitaude une 
honetan, baina, aldaketarik egin ahal izateko, material hezitzaileak 
behar dituzte, aldaketa hori nola gauzatzen den azalduko duten ereduak. 

• Materialgintza-proiektu ban kurrikuluaren espiritua islatzen duten 
ikasmaterialen ereduak sortzera dator. Ez baita aski kurrikuluaren 
printzipioak azaltzea, horrexegatik beharrezko jotzen dugu eguneroko 
errealitatera dagoen jauzia egiteko bitartekoak eskaintzea. 
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• Proiektu honetan HABEko teknikariak elkarlanean arituko dira hainbat 
euskaltegitako irakasleekin (saio-euskaltegietakoak edota heziketa-pro- 
gramari jarraitu diotenak) materialak sortzeko eta esperimentatzeko. 

Bi fase izango ditu proiektu honek. Hasteko, 1997-1998 ikasturtean ikas- 
tunitateak idatzi eta esperimentazio informala burutuko da pare bat eus- 
kaltegitan. Hurren go ikasturtean ( 1998-1999) ikastunitateen berridazketa 
egingo da esperimentazio formala hainbat euskaltegitan egin ondoren. 
1998-1999 ikasturteari begira maila guztietarako ikastunitate gehiago ere 
egingo dira. 

Horrekin batera, HABEk, ikasmaterialak euskaltegi guztietara heziketa- 
ren bidez zabaldu ahal izateko, hainbat teknikari prestatuko ditu, bi ikas- 
turte horietan heziketan aritzeko, kurrikulu berriaren hedapen-fasea 
aurreikusiz. 

Heziketa Plana Euskaltegi-sare guztien partaidetza dela medio, lan-talde bat eratu da, 
eta, irakasleen prernien diagnosia egin ondoren, aurtengo ikastaroen 
plangintza martxan jarri du. Gaur egun hori guztia bideratzen ari da, eta 
euskaltegi-sare guztiek hartutako konprornisoak betetzen dituzte. 

Bestalde, aipatzekoa da hainbat euskaltegik adierazi duten interesa eta 
beren euskaltegi edo sare osorako ikastaroen prernia. Badira, jadanik, era 
horretako plangintza osatua egin dutenak. 

Aurtengo ikasturtean ere euskaltegien plan eta memorien inguruan hain- 
bat ikastaro antolatu dira. Horien helburua euskaltegiei beren jarduera 
ebalua dezaten tresnak eskaintzea izan da. Hurrengo urtean, aldaketa 
nabariak ikusiko ditugulakoan gaude euskaltegien plan eta memorietan, 

Bestalde, kurrikulu berriaren atarian euskaltegi guztiei eskainiko zaie 
ikastaro edo modulu bat, hurrengo ikasturtean, hain zuzen ere. Bereziki, 
kurrikuluaren oinarri, osagai eta ikasmaterialak landuko dira. Honetan 
ere beharrezkoa da adieraztea euskaltegietan ardura didaktikoa eta beste 
irakasleengan proiekzioa dutenek izango dutela lehentasuna. Urtez urte 
ikastaroak eginez jarraituko dugu ahalik eta irakasle gehiengana iristeko. 

Aipatu behar dugu, era berean, euskaltegiek eta sareek ahalegin berezia 
egin beharko dutela transmisio-sistemak indartzen ahalik eta komunika- 
zio zabalena egon dadin irakasleen eta zuzendaritzaren artean. Azken 
batean, irakaslea baitago ikaslearen aurrean. 

Hainbat aditu etorri(ko) dira kurrikuluaren berrikuntzaren inguruan apor- 
tazioak egiteko; oraintsu gabiltza horretan. Ahaztu ezina da euskaltegiek 
honetan guztian jarri dutena zeren eta sare guztietakoak parte hartu bai- 
tute. Aipa ditzagun ikastaro batzuk: Elsa Tragant-ek ariketen egituratzea- 
ri buruz emanikoa, Zallas jaunak gramatikaren didaktikari buruz, Martin 
Peris jaunak atazetan oinarritutako syllabusaren inguruan, etab. 
Informatikaren arloan ere hainbat ikastaro antolatu dira, oinarrizko eza- 
gutza lortzekoak, edukitzekoak hain zuzen ere, guztira 300 irakasle parte 
hartzen ari dira, WINDOWS eta WORD ikastaroetan. 

Jakin Arkue 



Euskaltegien 
emaitzak 

Teknologia 
berrien erabilera 

Gaur egun oso inportantea da euskaltegi bakoitza non dagoen diagnosia 
edukitzea, eta horretarako tresnak izatea. H01Ten baitan, hobekuntza- 
-bideak proposatu ahal izango ditu eta baita ere aurrerapauso horiek 
neurtu, eta hutsuneak bideratzeko proposamenak egin. 

Horretarako, irizpide objektiboagoak finkatzea beharrezkoa gertatzen 
da; hau dela eta, HABEk 1997an proposamen gisa aurreratu zituen adie- 
razle batzuk. Rauen ingurnan euskaltegiek ere hainbat proposamen egi- 
nak dituzte. Hilabete honetan (1998eko uztailean) euskaltegiei luzatuko 
zaie adierazle batzuen ingurnan beren jarduera neurtzeko proposamena. 
Hauek guztiak, beharbada, ez <lira nahikoak izango, baina bai abiapuntu 
gisa kontuan hartzekoak. Azken batean, garrantzizkoena euskaltegi 
bakoitzak bere jarduera neurtzeko tresnak edukitzea da, bere diagnosia 
egiteko, bai aurreko urtearekiko hobekuntzarik sumatu duen ala ez ikus- 
teko eta beste euskaltegiekiko aldeak aztertzeko. Horren aurrean euskal- 
tegiak neurriak har ditzan. 

Gaur egun telematika eta informatikaren bidezko irakaskuntza indartzen 
ari.da. Behar berriak sortzen ari dira, lekuak, lantokiak, mugak definizioa 
galdu egiten dute. Ingelesa etxean ikas liteke hizkuntz akademiara joan 
gabe. Zalantzak telefonoz edo PCren bidez argitzen dira. Ordutegia ere 
erlatibizatu egin da, bakoitzaren beharretara egokitu liteke, etab. 
Euskararen irakaskuntza ezin da bide horretatik kanpo gelditu, ikasleek 
hori eskatuko baitigute. 

Gaur egun bide horiek garatzen ari dira eta babestu egin behar ditugu. 
Bestalde, informatikak eskaintzen diguna aprobetxatu behar dugu geure 
lana errazteko: euskaltegien jardueraren jarraipena egiteko (kontabilita- 
tea, matrikulazioa, etab.). Eta baita hainbat zerbitzu eskaini ere bide 
horretatik: HABEren liburutegia informatizatu ( l 999rako) irakasleei 
liburuen bilaketak errazteko eta maileguak egiteko; irakaskuntzarako 
ikastaroak era informatikoan kudeatzeko; irakasle eta euskaltegiak 
beraien artean komunikatzeko eta proiektuak elkarren artean bideratze- 
ko. Eta nola ez, hau guztia mugarik gabeko sareetan euskararen presen- 
tzia islatzeko. 

Beraz, adi egon beharrean gaude, ikasle eta gizarteak zer eskatzen eta 
eskatuko digun eta horren arabera egokitzen joan genre jarduera. 

Aipa ditzagun, gaingiroki bederen, HABEk martxan dituen proiektuak: 

- (matrikulaziorako softwarea) martxan jarri da, gaur egun, bizpahiru 
euskaltegitan froga moduan dagoena eta hurrengo ikasturtean hedatu- 
ko dena. Aplikazio honek euskaltegien lana erraztu egingo du, era sis- 
tematikoan datuak jasoz, eta transmisioa Interneten bidez egiteko 
aukera izango da, datuen fidagarritasuna bermatuz. 

- Irakasleen prestakuntzarako baliabideak eskaintzea: antolatutako ikas- 
taroen berri eman Interneten bidez, matrikulaziorako bideak sare 
informatikoen bidez eskaini. Ditugun aldizkari eta artikulu espeziali- 
zatuak Interneten bidez gizarteratu, etab. (Hurrengo ikasturtearen 
bukaerarako prest egongo da), 
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- Kurrikulu berriaren edukia eta eginiko ikastunitateak Interneten eskai- 
ni, euskaltegiak erabil ditzaten. 

- HABE aldizkariaren bilduma eskaini euskarri informatikoan edozein 
irakurleri. 

- Liburutegiaren informatizazioa: liburutegi birtuala egingo da 
1999rako, fondo guztiak sare informatikoan egongo dira. Edozeinek, 
bere PCren bidez, liburuen inguruan kontsultak egin ditzan. Eta mai- 
legu-sistema ezarriko da irakasleak bere lekutik mugitu gabe Iiburu- 
-aldizkariak eskuratzeko. Gaur egun, katalogazio normalizatua bide- 
ratzen ari gara, eta hori guztia era informatikoan kudeatzen da; espero 
dugu 2000. urterako 25.000 aleak katalogatuta edukitzea egin dugun 
him urterako plangintzaren baitan. 

Une honetan, 600 aldizkariren harpidetza dago eta bertan dauden arti- 
kulu, gai, urte, eta egileen arabera bilaketak egiteko sistema egongo da 
informatikaren bidez. 100.000 artikuluz ari gara hitz egiten eta 25.000 
liburuz. Beraz, liburutegiaren proiekzioa oso-oso zabala izango da 
interesdunen arabera. Bestalde, beste liburutegiekin harreman siste- 
matikoak lantzen ari gara, genre fondo eta proiektuen berri emateko 
eta harremanak koordinatzeko, bikoizkeriak saihestuz. 

- Oro har gizarteari hegira ere euskara ikasi nahi dutenentzat mailings: 
egongo da berak aukera dezan, harremanetan jartzeko, zein euskalte- 
girekin euskara ikasi nahi duen, dagoen eskaintza aztertu ondoren. 

Amaiera Amaitzeko, hemen aipatutakoak, Josune Ariztondo andreak eta biok 
egindako apustu bikainak dira. Urte batetik bestera ezin direnak lortu, 
baina arian-arian garatu behar direnak: 

Hizkuntza Politikarako lehentasunei aurre egiteko, euskararen normal- 
kuntzarako plangintzetan partaide aktiboak izan behar dugu, sortzen 
diren behar berriei erantzuteko. Horretarako, herri eta hirietan sortzen 
diren programetan integratuz eta kolektibo berezi horiei neurriko trajeak 
eginez. 

Euskaltegiko irakasleen prestakuntzan ere, urratsak egiten ari gara eus- 
kaltegi guztien laguntzaz, egia bada ere ezin diogula eskaera guztiari 
erantzun, planifikazio egoki baten bidez aurrera egingo dugu. Bestalde, 
pozgarria da ikustea irakasleek duten gogoa bide berri horiek urratzen 
joateko. Ez dezagun ahaztu irakasleetara iritsi behar dugula aldaketak 
gauzatzen joateko, goi-mailatik hasita noski. 

Euskaltegi pribatuetan normalizazio-prozesuetan aurrera jo behar da: ira- 
kasleen prestakuntza akademikoa bideratuz homologazioa lortzeko eta, 
irakasleen lan-kontratuak hobetuz. Irakasleria profesionalagoa nahi 
badugu, berau ezinbesteko neurria da. Josunek ondo adierazi duen beza- 
la, hainbat aurrerapauso egin dira, baina badago zeregina. 

Euskaltegiekin mapa osatzeko urratsak egiten ari gara eta, etorkizunean, 
gaur egun bezala, urtez urte adosten joango gara euskaltegiek egingo 

Jakin Arkue 



duten eskaintza. Honetan ere, kantitatea inportantea bada ere, kalitatea 
ezin da ahaztu. 

Euskaltegien emaitzak aztertu behar dira adierazle batzuen arabera. 
Honek ere eskatuko digu eguneroko zurrunbilotik ateratzea eta patxadaz 
genre egoera aztertzea hobekuntzarako proposamenak egin ahal izateko. 

Informatikaren leihoa irekia dago eta honek guztiak zer-nolako lekua 
izango duen etorkizunean euskararen irakaskuntzan ikusteke dago; lehen 
urratsak egiten hasiak gara. 

Eta, azkenik, kurrikulu berriaren bidetik hasiak gara eta era honetako 
erreformak luzeak dira, denok batera, euskaltegiak duzuen esperientzia- 
ren laguntzaz, eginik dauden oinarrizko dokumentu, ikastaro eta material 
kurrikularrak egokitzen eta hobetzen joango gara. 
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