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Itiek! Mozos 

1. Sarrera IR.ALE Hezkuntza Sailaren menpeko programa bat da, Autonomia Erki- 
degoko irakasleak euskalduntzeko zeregina duena, eta haren lana, noize- 
an behin, komunikabideen bitartez edo bestela ere gizarteratu izan da, 
baina ez beti behar besteko zehaztasunez edo eragiten dioten faktore 
guztiak kontuan hartuz. Beraz, oso egoki eta estimatzekoa da oraingo 
aukera honetaz baliatu ahal izatea, gure lanaren berri sakon eta zehatza 
ematen saiatuko baikara proposatutako gaiaren inguruan. 

Siglak adierazten du programa honen lana: unibertsitatez kanpoko Ira- 
kasleen Euskalduntze eta Alfabetatzea da, gaztelaniaz "Institute para la 
Capacitacion Idiomatica del Profesorado no universitario". Badira dago- 
eneko hemeretzi urte Ian horri ekin geniola, eta eskarmentu horrek hala- 
ko ikuspegi luze-zabal bat ematen digu, eginkizun hori nondik nora 
bideratu den eta garaiotan zertan den aztertzeko. Hasiko gara, beraz, 
batetik, izan ohi ditugun ikasleen beharrakkontuan hartuta, zer bide egin 
dugun adierazten; eta, bestetik, geroago, azken urteotako gure curriculu- 
ma azaltzen, beti ere, ikasle tipologia desberdinek eragindako aldaketak 
egon direla eta oraindik ere badaudela ahaztu gabe. 

Saio honen tituluan bertan genuke tipologia horien adibide argi bat, 
hitzen esanahia zehaztera bultzatzen gaituena: euskaldundu eta alfabeta- 
tu beharreko ikasleak. Ikasle horien beharrak legez azaldutako Leben 
Hizkuntz Eskakizunean eta Bigarrenean agertzen dira, alegia, euskaraz 
eguneroko lanean j arduteko gaitasuna Iortu beharra, baina eskolak eman- 
da izan ezik Lehenean, eta eskolan euskaraz osoki jarduteko gaitasuna 
Bigarrenean. Jomuga jakin horretara heltzeko abiaburu askotatik hasten 
<lira gure ikasleak, eta, jakina, tarte zabala dago ia erdaldun huts direlarik 
hasten direnengandik, euskaldun zahar jantzi edo ez hain jantzi direla 
ekiten diotenengana. 

Euskaldun zahar/berri kontzeptuak, nolabaiteko zehaztasunez mintzatu 
nahi izanez gero, ilun eta lauso gertatzen zaizkigu. Argiago Iirateke, 
agian, behinola X. Kintanak proposaturiko euskaldun ikasi eta ikasi 
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2. Gaur egungo 
eskaintza eta 

· orain arteko 
bid ea 

2. 1. Gaur egungo 
ikastaro-eskaintza 

gabea, baina horiekin ere zaila gertatzen da inguratzen zaigun hainbat 
ikasleren hizkuntz ezagutza-maila zehaztasunez deskribatu edo erabaki- 
tzea, Ikasketak erdaraz egin ditugun euskal irakasleok abiaburu oso des- 
berdinetatik ekiten diogu hizkuntza lantzeari, eta euskara-irakasleak 
lanak izan ohi ditu abiaburu horiek definitu eta mugatzean, helburua argi 
samar finkatuta egonda ere: dagokigun kasuan, euskarazko irakasgaita- 
suna lortzea alegia. Horrela, eta arazo horren agerpen sinple eta maizko- 
ena aipatuko dugu, euskaldun berri batzuk hizkuntz erabilpen handia 
izan dutenez, euskaldun zahartzat jo izan dira, eta, alderantziz, euskaldun 
zahar askok adierazpen gaitasun kaxkarra erakusten dute. Hori dela eta, 
euskaldun zahar ele erasan horiek alfabetatze-saio arruntetan nekez 
aurreratu eta euskalduntze hutseko ikastaroetan hobeto egokitzen <lira. 
Termino horietan ikusten dugu, besteak beste, gure ikasleen arteko des- 
berdintasuna, haiek sailkatzeko bidea ematen diguna. Dena den, argi 
dago ustezko euskaldun zahar horien hizkeratik estandarrerako distan- 
tziak ez direla kasu guztietan berberak, beraz, ikastaurreko diagnosiaren 
arabera sailkatu ohi ditugu hizkuntz ezagupenak kontuan hartuta, bai 
euskalduntze ikastaroetan, bai haien Ian-eremuko euskalki edo hizkera 
nagusiaren araberako alfabetatze-ikastaroetan. Alde horretatik, Bizkaian 
eskaini zaio, normala denez, arreta handiena arlo horri, baina ez baturako 
alfabetatzeari bakarrik, zeren oinarrizko alfabetatze eta alfabetatze tekni- 
koko ikastaroez gain bizkaiera lantzekoak ere eman izan baitira. Hala eta 
guztiz ere, bi irakaslan-mota horiek bat eginik bezala azaltzen dira gure 
curriculumetan, izan ere, bai bataren, bai bestearen helburua berbera 
baita. 

Gure lanaren berri zehatza ematera igaroko gara orain. Horretarako, gaur 
egun zer ikastaro-mota eskaintzen den esango dugu lehenengo. Gero, 
hasi ginenetik aurrera nola iritsi garen gauden egoera honetara, ikasle 
edo ikasketarien ezaugarri eta beharretara egokituz. Argitu dezagun, 
dena den, berez irakasle diren gure ikasleak izendatzeko ikasketari ter- 
minoaz ere baliatuko garela, eta gure euskaltegiak izendatzeko irakaste- 
gi terminoaz. 

IRALEk, urtero, udaberri aldera, hurrengo ikasturteari dagokion Aurkez- 
pen Txostena argitaratzen du. Bertan, programaren helburnak, parte har- 
tzeko aukerabide eta baldintzak eta ikastaro desberdinak agertzen <lira. 
Aurkezpen Txosten hori 1984-1985 ikasturterako atera zen lehenik, eta 
handik hona aldaketa aipagarri batzuk izan ditu. Heldu den ikasturtekoa, 
2000-2001 ikasturteari dagokiona, hartu eta ikastaroak zein eta nolakoak 
diren ikusiko dugu, Iehenengo gardenkiaren bidez: IRALEk gaur egun 
eskaintzen dituen ikastaroak. 

IRALE programak ikastaro horiek guztiak finantzatu eta kudeatzen ditu, . 
Autonomia Erkidegoan dauden euskaltegiei horiek emateko aukera 
eskainiz. Baina, horrekin batera, baditu bere baliabide propioak: batetik, 
antolakuntza eta ado administratibo orokorraz arduratzen di.ren langile- 
ak, bai Jaurlaritzaren egoitzan, bai Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritze- 
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tan; eta, bestetik, lau euskaltegi edo irakastegi honela banatuak: Gasteiz 
eta Donostian bana, eta bi Bilbon. Bertako irakasleak unibertsitatez bes- 
teko irakaskuntzako irakasleak gara, zerbitzu-mandatu bidez ohiko 
lanpostutik IRALEra igaroak. Irakastegi horietako irakasleen kopurua 
laukoiztu egin da hasieratik hona ( 1981-82 ikasturtean 22 ginen eta orain 
88)1, hain zuzen ere etengabe hazi den ikasleen kopuruari erantzun 
ahal izateko. Lau irakastegi horietan irakastordu barneko ikastaroak 
ematen ditugu, baina, oraindik ere, dauden talde guztiak atenditzeko 
aukerarik ez dagoenez, beste euskaltegietara bideratzen <lira horietako 
batzuk. Hezkuntza Sailak horretarako ezarri duen irizpidea azkenaldiko 
ikastaroak egin behar dituzten taldeak, Hizkuntz Eskakizunak eskuratu 
baino lehenagokoak eta irakasteko gaitasuna sendotzekoak alegia, 
ahal den neurrian bertako irakastegietara bideratzea da. Besteak, uda eta 
irakastorduz kanpoko ikastaroak bezala, beste euskaltegiei eskaintzen 
zaizkie . 

1.5.1. 2000ko udako ikastaroak 

Ikastaro-mota IZENDAPENA 

A Eus ka1du ntze-ikastaroak 
B HE 1 erako ikastaroak 
c HE2rako ikastaroak 
D Oinarrizko alfabetatze-ikastaroak 
F Alfabetatze teknikozko ikastaroak 
G EGArako ikastaroak 
H Sakontze-ikastaroak 
I Mctodologi ikaslaroak 
Q Bizkaiera lantzeko ikastaroak 

1.5.2. 2000-01 ikasturtcko irakastorduz kanpoko ikastaroak 

Ikastaro-mota IZENDAPENA 

A Euskalduntze-ikastaroak 
B HE 1 erako ikastaroak 
c HE2rako ikastaroak 
D Oinarrizko alfabetatze-ikastaroak 
F Alfabetatze teknikozko ikastaroak 
G EGArako ikastaroak 
H Sakontze-ikastaroak 
I Mctodologi ikastaroak 
Q Bizkaiera lantzeko ikastaroak 
s Euskaraz irakasten hasten laguntzeko saioak 

3300 HElerako ikastaro berezia 
4300 HBLEMerako ikastaro berezia 
5300 HE2rako ikastaro berezia 

1.5.3. 2000-01 ikasturteko irakastordu barneko ikastaro trinkoak 

1.5.3.1. Herri-ikastetxeetako irakasleentzat 
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1.5 .3 .1.1. Herri-ikastetxeetako ikasketari-nahiek eska ditzaketen ikastaraoak 
hauek dira: 

a) HElerainoko ikasbide trinkoak. 

Ikastaro-mota IZENDAPENA 

I. urtealdia (Ul 40) HEierako urte osoko behe-ikastaroa 
II. urtealdia (U240) HElerako urte osoko goi-ikastaroa 

3000 HElerako urte erdiko azken-ikastaroa 

b) HEletik HE2rainoko ikasbide bereziak. 

Ikasraro-mota IZENDAPENA 

III. urtealdia (U340) HE2rako urte osoko euskalduntze- edo alfabetatze- 
-ikastaroa 

5100 HE2rako urte erdiko azken euskalduntze-ikastaroa 
5200 HE2rako urte erdiko azken alfabetatze-ikastaroa 

c) Euskaraz irakasteko gaitasuna sendotzeko ikastaroak 

Ikastaro-mota 

R300 

IZENDAPENA 

Hirn hilabeteko ikastaro trinkoa 

2.2. Oraindainoko 
bidea zein izan den 

2.2. 1. Aurrekariak 

76 

Irakastordu barneko ikastaroei dagokienez, herri-ikastetxeetako irakasle 
funtzionarioendako prozedura besterik ez da taulan (.1) azaldu. Argitu 
beharra dago, ordea, beste irakasleendako aukerabideak badaudela: 
herri-ikastetxeetako egonkortasun konpromisorik gabeko hainbat irakas- 
lek Bigarren Eskakizuna eskuratzeko urte banako euskalduntze edo alfa- 
betatze ikastaroa dute; ikastetxe pribatuetako irakasleek bi urtealdiko 
ikastaroak dituzte bi eskakizunak eskuratzeko eta, gainera, euskarazko 
irakasgaitasuna sendotzekoa ere bai; eta, azkenik, Hezkuntza Bereziko 
irakasleek herri-ikastetxeetako beste irakasleen aukera berberak dituzte. 

Horrek guztiak IRALE programaren oraingo jardunbidea erakusten du, 
orain arteko ibilbideak, ikasketarien behar didaktikoei egokitzeak alegia, 
eragin digun Ian egiteko antolakuntza modua. Esan dezagun, azkenik, 
uda eta irakastorduz kanpoko ikastaroetan hasieratik aurrera gertatu zen 
eskaera handia urteakjoan ahala murriztu egin dela, eta irakastordu bar- 
neko ikastaroetan egon direla aldaketarik nabarmenenak, hemendik 
aurrera esplikatuko denez. 

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren azkenaldian, trantsizioa hasteaz 
bateratsu, euskal gizarteak gero eta ozenago eskatzen zuen euskara, bai 
jakintzagai bezala, bai irakasteko hizkuntza bezala erabil zedin herri- 
-ikastetxeetan. Garai hartan orain baino jendetsuagoa zen ikasle-popula- 
zioa, eskola berri asko egin ziren, eta, ondorioz, irakasle ugari kontrata- 
tu. Orduko hezkuntza sistema, ordea, gizarteak eskatzen zion eskola 
euskalduntzeari erantzuteko hankamotz agertzen zen: Euskaltzaindiak 
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2.2.2. Hasierako 
antolaketa 

aurretik eskaintzen zuen D tituludun irakasle nahikorik ez zegoen bete 
beharreko lanpostuak hornitzeko, eta, bestalde, titulu horren jabe ziren 
askok ez zuten hainbat irakaskuntza mailatan aritzeko gaitasun arauzko- 
rik. Hala eta guztiz ere, baliabideak ahal bezain ongi kudeatuta eta 
orduan bertan hasi zen herri erakundeen egokitzapenaz baliaturik ekin 
zitzaion irakasleen euskalduntzeari. Horrela, Autonomia Erkidegoan 
Euskal Kontseilu Orokorra eratu zenean, langintza hon-en ildo nagusiak 
planteatu ziren, eta gero, Eusko Jaurlaritza sortutakoan, bertako Hezkun- 
tza Sailak Euskara Zerbitzua antolatu zuen. Zerbitzu horrek ezarri zuen 
handik hona esku artean dugun lanaren nondik norakoa, bi ekinbide 
hauek markatu zituenean: Euskara Gaitasun Agiria eta lanean ari ziren 
irakasleen euskalduntze eta alfabetatzea. EGA Autonomia Erkidegoan 
Euskaltzaindiak ordura arte luzatzen zuen D tituluaren ordezko ezarri 
zen, eta, handik aurrera, edozein lanetan euskaraz aritzeko gaitasuna ber- 
matuko zuen. Dena den, gizarteak euskalduntze-lana, besteak beste eta 
batez ere, eskolari egozten zionez eta behar handiena hor omen zegoe- 
nez, hezkuntza-arloa izan zen titulu hori erabili zen lan-eremu bakarreta- 
koa. Gerora, mantso izan bada ere, badirudi beste lan-sektore batzuetara 
ere zabaltzen hasia dela, baina hasierako urte haietan agiri hori izan zen 
irakasleen euskalduntze eta alfabetatze lanerako erreferentzia-puntu edo 
jomuga nagusia. 

1981-82 ikasturte hasierarako antolatuta zeuden, Autonomia Erkidegoko 
him hiribumetan, irakasleak euskaldundu eta alfabetatzeko euskara eki- 
poak, hiru irakastegitan, Ikasturte hartan, besteak beste, irakasleei irakas- 
torduz kanpoko eskolak emateari, genre burua lan horretan trebatzeari 
eta gure ikasle jendeak erakusten zituen beharrak aztertzeari eman 
genion denbora gehiena. Hurrengo ikasturterako antolaketa, baden guz- 
tien ondorio, honako hau izan zen: 

• Udan eta ikasturtean zehar irakastorduz kanpo euskalduntzeko, alfa- 
betatzeko eta hizkuntza sakontzeko ikastaroak eratzea. Gizartean 
dagoeneko lan horretan ari ziren erakunde pribatu nahiz publikoetara 
jo genuen, ikastaro haien ardura har zezaten. 

• Eskoletako irakasleei, euskalduntzeko bast hilabeteko ikastaro bat eta 
hiru hilabeteko alfabetatzeko beste bat eskaintzea, irakastordu barman 
eta irakasle ekipoen hiru egoitzetan, Ikasleak aukeratzeko sarrera 
azterketa diseinatu genuen, eta, bertan, euskaldungaiei ohiko 4. urra - 
tsa gainditua izatea eskatu zitzaien eta, alfabetatzera zetozenei, eus- 
kaldun arrunten jarduna. Horrekin batera, ikastarootan parte hartzeko 
eskabide orrian bertan, konpromiso idatzia eskatzen zitzaien behin 
ikastaldia amaituta eta aurreikusitako trebezia lortuta, beren eskoletan 
euskaraz Ian egiten hasteko. 

• Bametegi bat sortzea ahalik eta inguru euskaldunen batean, egun osoz 
euskaraz jardunda ikasi nahi zutenentzat, irakastordu barman eta 
aurreko euskalduntze ikastaroaren eredura gutxi gorabehera. Hanek 
Iaugarren euskara-irakasle ekipoa ekarri zuen berekin, eta hasiera 
batean Zestoan, gero Nuarben eta, azkenik, Zarautzen jarri zen. 

Euskalduntze eta alfabetatze curriculuma irakasleen beharretara egokitua 77 



78 

2.2.3. Aurreneko 
aldaketak 

Barnetegi bidezko ikasketak argi apur bat eman liezaguke gure Ian hone- 
tan gertatu den eboluzioa hobeto ikusteko: hasieran ikasle gutxi aurkeztu 
zen, baina Zarautzen ezarri zenerako, izen emate kopuru polita izatera 
ere iritsi ginen. Ik:asle hauek astegunak ematen zituzten bertan eta aste 
bukaeran etxeratu. Urteek aurrera egin ahala, ordea, eskaera murrizten 
hasi zen; hain zuzen ere, adinean gora gindoazen neurrian bertan. Fami- 
liak, etxetik kanpo egon beharrak. .. azken batean modu horretara ikaste- 
ak eskatzen zuen ahaleginak bertako taldeak osatzeko arazoak zekartzan. 
1992-93 ikasturtea izan zen barnetegian egindako azkena; bederatzi urte- 
ko bizitza izan zuen beraz. 

Barnetegiaren aipamen honek, bide ematen digu bestelako ikastaroetan 
ere gertatu diren funtsezko aldaketa horiek argitzeko, Dena dela, ordea, 
ez genuke hori kasu eta alde guztietara zabaldu behar. Ildo nagusia hori 
izan dela onartuta ere, aitortu beharra dago hiru probintzietako kasuistika 
askotariko bezain zabala dela eta hizkuntzaren erabilerak, ikasleek beren 
inguruan bizi duten euskal giroak alegia, eragin ohi diola gure lana aurre- 
ra eramateko moduari. 

Gainera, kontuan hartu beharra dago hirurogeita hamarreko hamarkada- 
ren azken aldera herri-ikastetxeetan egindako irakasle kontratuek izuga- 
rri gora egin zutela, orduko behar demografikoek eraginda batik bat, eta 
garai haietan sartu ginenok osatzen dugula, neurri handi batean, oraingo 
irakasleen arteko multzorik ugariena. Ordutik hona aldaketa handiak 
gertatu <lira rnultzo horrek euskalduntzearen aurrean izan duen jarreran, 
eta bi hauek nabarrnenduko nituzke gure ikasleei eta Ian egiteko rnodua- 
ri bete-betean era.gin dietelako: adinean emandakoa bata eta motibazio 
aldetik gertatu dena bestea. Duela hamabost edo hamasei urteko IRALE- 
ko ikasle eredua gaztea zen eta motibazio intrintsekoduna, hau da, Ian 
egin ahal izateaz aparteko arrazoirik sumatzen zen haiengan euskaldun 
bihurtzeko. Orain, ordea, Gipuzkoan, esaterako, Leben Eskakizuna esku- 
ratzeko asrnoz beren ohiko lanetik liberatuta ikasten dihardutenen artean, 
batez besteko adina berrogeita hamar urte ingurukoa da, eta esan geneza- 
ke rnotibazio estrintseko hutsak eraginda ari direla gehien-gehienak: Ian 
egiteko baldintza delako besterik ez da ikasten ia-ia. 

1982-83 ikasturterako, beraz, abian jarri zen prozesua, aipatutako plan 
horren arabera, eta ikasturte haren erdi aldera hasi zitzaizkigun agertzen 
egindako aurreikuspenen akats eta ahuleziak. Hiru hiriburuetako egoi- 
tzetan eman ziren aurreneko ikastaroak bukatuta, oso ikasle gutxi .izan 
ziren EGA gainditu eta eskolara euskaraz eroso jardutera joateko rnodu- 
koak. Bereziki euskalduntze hutseko ikastaroan izena emandakoen arte- 
an egiaztatu genuen hori. Alfabetatze eta goi-mailako euskalduntze 
taldeak, ordea, askoz gutxiago ziren arren, arrakastatsu gertatu ziren neu- 
rri batean: horietako ikasle batzuk eskolaratu eta handik pixka batera 
euren irakasgaietarako testuliburuak argitaratzera ere iritsi ziren; baina 
ez zen hori joera nagusia. Beraz, gertatutakoa aztertu ondoren eta solu- 
ziobidea bilatzearren, ikastaldia host hilabetetik hamarrera luzatzea era- 
baki zen. Ikasleek, orokorrean, denbora luzeagoa behar zuten 
aurreikusitako helburuetara iritsiko baziren. Bestalde, gure hasierako 
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espektatiba haiek ez zirela oso errealistak konturatzen hasi ginen: usteak 
neurri batean ustel suertatu zitzaizkigun, eta gerora, handik honako ibil- 
bideak egiaztatu du uste haren okerra. Hala ere, aipatzekoa da, oro bar, 
orduko ikasleek laurogeita harnarreko hamarkadaren amaierakoek baino 
denbora laburragoa behar izaten zutela euskarazko ikasbidea amaitzeko, 
abiapuntu altuagoa eta motibazio osabeteagoa zutelako seguru asko. 

1982ko abenduan indarrean jarri zen Euskararen Erabilpena Normaliza- 
tzeko legeak, besteak beste, oinarrizko hezkuntza bukatzean, Autonomi 
Erkidegoko ikasleei elebidun izateko eskubidea aitortu zien. Eskubide 
hori gauzatu ahal izateko eratorri zen, lege horretatik, 1983ko abuztuko 
dekretua, IRALE programa eratu eta aurretik hasitako lanari legezko 
ezagutza ematen ziona. Izena orduan asmatu zen, izana aurretik bazeto- 
rren ere, eta izena ez ezik, izanaren zehaztapenean ekarri zuen dekretu 
horrek aurrerapenik: Irakasgaitasun-aitormena (IGA) ezarri zen, gure 
ikasleei, aldi bateko euskara ikastaroak egin ondoren, eskolaratu eta eus- 
karaz modu progresiboan lanean hasteko gaitasuna aitortzen ziena. Kon- 
tua zen Iuze eta zail gertatzen zela gure ikasleek EGA lortzea, eta bide 
horretan komenigarri iritzi zitzaion, gurean liberatuta aldi batez egonda, 
eskolatzeari; alegia, ikasitakoa praktikan jarri eta eskola giroak lagundu- 
ta lanean euskaraz trebatzeari. 

Kontraesana, hala ere, agerikoa zela zirudien: euskal irakasgaitasuna 
aitortu, EGArik -euskal gaitasun agiririk- gabeko irakasleei. Baina argi 
zegoen, eta oraindik ere argi dago, gizarteak hezkuntzan eskatzen zuen 
hizkuntz ordezkapenak aldaketa handia zekarrela, eta hezkuntzako sek- 
tore guztiak konprometitu behar zirela aldaketa horren oinarri gertatzen 
zen irakasleen euskalduntze-prozesuan. Karga gehiena euskaldundu 
beharreko irakasleak harm behar bazuen ere, beste partaideen -Iankide 
euskaldunen, gurasoen eta ikasleen- laguntza ere behar zuen, bere lana 
inguru naturalean euskaraz ondo egin ahal izateko. Bestela esanda, ikas- 
ketariek motibazio eta erabilpen aldetik erakutsitako gabeziek, IRALE 
bidezko ikastaroetan ez ezik, eskolan bertan ere izan behar zuten solu- 
ziobidea, 

Garai horretan, alfabetatze-ikastaroa luzatzea ere erabaki zen, him hile- 
tik bostera. Alfabetatu gabeko euskaldun arruntak gero eta urriago ziren, 
eta horietako batzuek komunikagaitasun-arazoak zituzten ikasleen antz 
gero eta handiagoa hartzen zutela konturatu ginen, batez ere adierazmol- 
de desegoki-okerren ugaritasunagatik. Beraz, horrelako ezaugarriak era- 
kutsitako ikasleak ohiko euskalduntze-bidera hurbiltzen hasi ginen. 

2.2.4. BIMALE plana 1986-87 ikasturtean BIMALE izeneko plana antolatu zuen Hezkuntza 
Sailak. Banakako Ikastetxe Mailako plan hori euskararen erabilpena 
eskoletan indartu eta sustatzeko ekimena izan zen, eta h01Ti atxikitako 
ikastetxeetako klaustroek onartu behar zuten bertan ezarritako araubidea, 
planak zekarzkien onurez baliatu ahal izateko; besteak beste, IRALEk 
eskainitako irakastordu barneko nahiz bestelako ikastaroetan parte har- 
tzeko lehentasuna. Eskolaren euskalduntze-bidean beste esku-hartze 
neurri bat izan zen, besteak beste, ikasmailetan diferentzia nabarmenak 
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sumatzen hasi baikinen: Ikasmaila Ertainetako eta Lanbide Hezkuntzako 
irakasleen hizkuntz prestakuntza, Haur eta Oinarri Hezkuntzakoena 
baino dezentez mantsoago gertatzen ari zens, Azken batean, garai hone- 
tan ikusten hasi ginen norantz ari zen aldatzen harrobia, eskoletan ageri 
ziren beharren arabera: bigarren hezkuntzan irakasle euskaldun gero eta 
gehiago falta ziren, hasierako prestakuntza behar zutenak urritzen hasi 
ziren eta jadanik lanean euskaraz ari zirenen formazio premia azalera- 
tzen hasi zen. 
Plan honek, bizi laburrekoa izan bazen ere, eskoletako euskal giroa eza- 
gutzeko bide eraginkor samarra eskaini zigunez, aldez aurretik sumaturi- 
ko bi interbentzio puntu azaleratu zizkigun: bazeudela zenbait eskolatan 
bertako euskal ereduen progresiorako oztopo gertatzen ziren irakasle 
batzuk euskalduntze-bidera laster ekarri beharrekoak, eta, horrekin bate- 
ra, lehen aipaturiko Irakasgaitasun-aitormenaz eskolaratutako zenbait 
irakaslek ez ziola hasitako bideari jarraitzen bere lanean; alegia, eskola 
batzuetan ez zela behar bezainbeste aprobetxatzen IRALEra etorritako 
irakasleen Jana, eta erabilera faltak euskarazko gaitasuna kamustu egiten 
zien, kasu batzuetan galarazteraino ere. 
Aurreneko puntuari hegira, eta beti ere lurralde bakoitzean programaren 
arduradunek, ikuskariek eta sindikatuek osatutako Ebazpen eta Jarraipen 
Batzordeen esanetara-, eskolen euskalduntze-erritmoari oztopo gertatzen 
zitzaizkion irakasleentzat, beste ikastaldi batzuk eskaintzea erabaki zen: 
euskalduntzeko erakusten zuten premiaren arabera, euskara-maila gabe- 
ko liberazioa edo behin bigarren urratsa egiaztatu eta handik aurrerakoa-. 

Bigarrenari hegira zera sumatu genuen: Irakasgaitasun-aitormeua Iortu 
eta eskolaratutakoan erdaraz aritzen zirenak ez zirela iristen, salbuespe- 
nak salbuespen, EGAlortzeko azterketetan eskatzen zen maila gainditze- 
ra. Gertaera horren aurrean saiatuak ginen urtebete lehenago, 1985-86 
ikasturtean, irakastordu barneko ikastaroetatik eskolaratutako irakasleen 
hizkuntz praktika erreala aztertzen, baina saio horrek ez zuen emaitza 
egokirik lortu, ikuskariek ezin izan zituztelako eskoletan eskatutako 
datuak bildu. 
Modu guztietara ere argi zegoen hor bazela aurretik behar bezala kon- 
tuan hartu gabeko koxka, eta hori nolabait ere erremediatzeko asmotan, 
IGAdun erabilpen urrikoek EGAren maila iristeko him hilabeteko beste 
ikastaldi bat antolatzea erabaki zen. 
Bestalde, ordurako eskoletan euskaraz ari zirenen arteko batzuengan 
halako kezka aipagarri bat sumatzen hasi ginen. IRALE programak 
eskainitako ikastaroetatik igaroak edo euren ahalegin hutsez lan-hizkun- 
tza aldatuak ziren horiek ikusten ari ziren Ian gehiago eta erritmo bizia- 
goz egiten zutela, hain zuzen ere, eskola euskalduntze-bidean 
erakutsitako inplikazio maila altuagatik. Izan ere, euskara-irakasle 
"espezifiko"aren figura sortu baitzen, nolabait ere eskolak aurrera atera 
beharreko eta lankide erdaldunek egin ezineko hainbat lan-jarduera bere 
bizkar hartu behar izan zuena. Azken batean, euskalduntze-eskaerari 
erantzuteko giza baliabideen urritasunak sortutako arazoa zen, eta bere 
aldetik Ian horretan ahalegindutako irakasle euskaltzalearentzat saria 
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2.2.5. Hizkuntz 
Eskakizunetako 

dekretuaren itzalpean 

beharrean nolabaiteko zigorra zekarren: euskaraz ondo moldatzen zenak 
lan-karga handiagoa zuen. Aipatutako BIMALE plan horren harira har- 
tutako neurriek halako kasuak detektatu eta soluziobideak bilatzen 
lagundu ziguten. 

Garai hartan (eta lehenago ere bai, hain nabarmena izan ez bazen ere), 
gero eta gehiago hasi ginen sumatzen sindikatuen eragina irakasleen eus- 
kalduntzean. Eskoletako langileen lan baldintzen osagai garrantzitsua 
bilakatzen ari zen eginkizun hori, gero eta irakasle gehiagok eskatzen 
baitzuen irakastordu barneko ikastaldietan onartua izateko, eta, bestalde, 
sindikatuak ezinbesteko partaide baitziren programaren betekizunean, 
batetik, eskolatik IRALEra liberatuta igaro behar zutenak nahiz ikastal- 
diak amaituta eskolaratu beharrekoak zein izango ziren erabakitzeko 
Ebazpen eta Jarraipen Batzordeetan, eta, bestetik, programaren emaitzen 
arabera zein doikuntza edo aldaketa behar zen eztabaidatzeko Hezkuntza 
Sailarekin eginiko bileretan. 

Horrela, laurogeita hamarren hasieran, irakastordu barneko ikastaroetara 
liberatuta zetozen irakasleei aldez aurretiko euskara-mailarik ez eskatzea 
erabaki zen. Kendu egin zen, beraz, nark bere ahaleginez maila jakin bat 
lortu beharreko baldintza. Liberatu baino lehenagoko maila bat eskatzea 
neurri egokitzat hartzen zen IRALEn, batez ere horrek haien aldetiko 
motibazioa, nolabait ere, ziurtatzen zuelako. Dena dela, eta ezin nuke 
ziurtatu aldi berean gertatu zenik, gero eta gehiago entzuten zitzaion ira- 
kasle erdaldun zenbaiti, euskaraz ikastekotan, bestek bultzatuta, ingu- 
ruak horretara behartuta besterik ez zutela ikasiko. Osmosi bitarte: 
esaten zuten. Jokaera honen eraginik ere sumatu genuen programan sar- 
tzeko eskabide kopurua jaisten ari zela ikusi genuenean, eta ikasturteren 
bat edo bestetan kezka sortu zen ea aurreikusitako ikasketari-postu guz- 
tiak beteko ote ziren. Dena den, arazo Iarririk ez zen sortu; baina horrek 
erakutsi zigun sindikatuen jokaerak eragindako aldaketa hori, emaitzetan 
ondorio didaktiko zalantzazkoak zekartzan arren, bi ahoko ezpata ere 
bazela: euskara-mailarik gabe liberatzeak eskolen euskalduntzearen 
aurrean uzkur jokatzen zuten hainbat irakasle erakarriko zuen. 

1992-93 ikasturtean, beraz, ikasle kopurua igo egin zen. Bametegia garai 
horretan itxi zen, eta ikasketari gehiago inguratu zen eskainitako aukera 
berriak bultzatuta. Horrek hiriburuetako irakasle taldeak handitzea ekarri 
zuen. Bestalde, garai hartan inguratzen zitzaizkigun ikasle batzuek, IGA- 
dun erabilpen urrikoak eta eskolak euskaraz ematen hasi arren EGAra 
iritsi gabekoak zirenek, ikastaro eskaintza handitzera bultzatzen gintuz- 
ten, irakasgaitasuna sakontze aldetik gehien batean. 

Aurretik ere konturatuak ginen behar horretaz, eta bageneraman bi ikas- 
turte euskarazko irakasgaitasuna indartzeko ikastaroak ematen: zenbait 
ikasketariri eskola ordutegia astean goiz bat libre izateko moduan antola- 
tzeko aukera eman zitzaien, eta arloka banatutako taldeetan egin zen 
lana, irakasleek eskoletan zituzten behar eta arazoak betetzen eta kon- 
pontzen saiatuz. Ikastaro horietara etortzeko baldintza ikasgeletan euska- 
raz aritzea zen eta, beraz, IGA maila izatea. Hori zela eta, arlo berean 
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zebilen jende euskara-maila oso desberdinekoa biltzen zen (euskaldun 
berrijende labetik atera berria eta aspaldiko EGAdunak, esate baterako). 
Lan horretan jardundako bi ikasturteetan argi ikusi zen ikastaro-mota 
horren onura, baina, hala eta guztiz ere, besteak beste eskoletako ordute- 
gia egokitzeak zekartzan administrazio arazoengatik, alde batera utzi 
behar izan genuen. 

lkasturte berean gertatu zen azkenaldiko lege aldaketa nabarmenena: 
Euskal Eskola Publikoaren Legetik eratorritako Hizkuntz Eskakizunen 
edo Perfilen Dekretua, Bertan esaten zenaren arabera, irakasleek ( ordura 
arte EGA azterketa gainditzera behartuak) beste epaimahai baten aurrean 
egiaztatu beharko zuten lanean euskaraz jarduteko gaitasuna. Epaima- 
haikide, unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako euskara-irakasleak eta 
IRALE bertako irakasleak arituko ziren, Hezkuntza Saileko Pedagogi 
Berrikuntzako, Euskara Zerbitzuko eta Herri Administrazioa Euskaldun- 
tzeko Erakundeko ordezkarien gidaritzapean. 

Aldaketa handi horren arrazoia, besteak beste, gizarteak eskatzen zuen 
eskolen euskalduntze-erritmora egokitzea izan zen. Eredu elebidunen 
zabaltze progresiboak irakaspostuen definizioa eskatzen zuen, zegozkien 
hizkuntz eskakizunen arabera eta eskakizunok betetzeko derrigortasun- 
-epea zehaztuta. Testuinguru horretan, EGA azterketaren bidezko amaie- 
ra-ebaluazioa desegokitzat jo zen, eta dekretuan azalduriko hizkuntz hel- 
buruen araberako ebaluazio-proba berriak diseinatu ziren, eskola 
inguruari zuzenduak eta irakasleen didaktika lana nolabait ere islatzen 
zutenak. 

Horrekin batera, irakastordu barneko ikastaroei laugarren ikastaldia 
erantsi zitzaien, eta irakasle euskaldungaiek bi urtez liberatuak izateko 
aukera izan zuten handik aurrera, 450 orduko lau ikastalditan banatuta: 
bi Lehen Hizkuntz Eskakizunerako eta beste bi Bigarrenerako. Gainera, 
azken ikastaldirako jarduera egoki bat ezarri zen garai bertsuan: Prakti- 
kaldia. Bestalde, orduan ere utzi ziren aide batera irakasgaitasuna sakon- 
tzeko ikastaroak, aurretik aipaturiko arrazoiaz gainera, orduko 
Hezkuntza Sailaren ustetan nahikoa baitzen Bigarren Hizkuntz Eskaki- 
zuneko agiria, lanean euskaraz jarduteko beste inolako hobekuntza bide- 
rik gabe. Dena den, geroago esango dugun bezala, handik hiruzpalau 
urtera ekin genion atzera ikastaro hori eskaintzearir. 

1994ko urtarrilean IRALE programaren ebaluazio-bidea arautu eta hiz- 
kuntz eskakizunak egiaztatzeko probak edukiz eta formaz zehazten 
zituen agindua argitaratu zuen Hezkuntza Sailak. Agindu horretan aurre- 
ko ikasturteetako azterketetan izandako esperientziaren araberako doi- 
kuntza moduko bat egiten zen, euskaldundu beharreko irakasleei 
eskatzen zitzaizkien gaitasunei hegira. Bestalde, aldez aurretik eratu eta 
dagoeneko hainbat alditan bildua zen IRALE Birmoldatzeko Batzorde 
Akademikoa. Batzorde honek, Hezkuntza Saileko Pedagogi Berrikun- 
tzak izendatutako pertsonek, horietako bat Euskara Zerbitzukoa, eta sin- 
dikatuetako ordezkariek osatuak, 93ko dekretuan eta handik 
aurrerakoetan araututakoaren aplikazioa aurrera emateko ardura zuen. 
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2.2. 7. Egindakoari 
buruzko hausnarketa 

Labur esanda, gure ikasleek erakutsitako beharren betekizuna bideratu, 
aurreikusitako helburuak lortze aldera. 

Garai honetako benikuntzak honako hauek izan ziren: batetik, bi Eskaki- 
zunetarako hizkuntz kalitate maila lau hizkuntz trebetasunetan zehaztea 
eta horretara iristeko ikastordu bameko ikastaroen ordu kopurua gehi- 
tzea, 450 orduko lau ikastalditik bostera; bestetik, Eskakizunetako curri- 
culumak idatzi eta argitaratzeko agindua ematea, hurrengo ikasturte 
bietan betea; eta, azkenik, dagoeneko eskoletan euskaraz lanean ad zen 
irakasleriak, zegokion agiriaren jabe izanda ere erakusten zuen premiak 
eraginda, euskal irakasgaitasuna sakontzeko ikastaroei berriz ere heltzea, 
1996-97 ikasturtean gauzatua eta aurrerago esplikatuko duguna. 

Handik aurrera, beste bi berrikuntza edo aldaketa 1irateke aipagarri. 
1997ko Ikastetxeetako Hizkuntz Normalkuntzarako Aginduak izan du 
gurean nolabaiteko eraginik, zeren zenbait ikasle berri etoni baitzaizki- 
gu, normalkuntza plan horri atxikiak diren eskoletako arduradunek egin- 
dako azterketa eta aurreikuspenen ondorioz. Bestalde, 1998-99 
ikasturterako, beste ikastaldi batez luzatu zen irakastordu barneko ikasta- 
roetarako denbora, hasieran deskribatu dugun gaur egungo eskaintzan 
aza]du denez. Alegia, azkenaldiko ikasleen artean euskalduntze-lana 
nolabait ere atzeratu dutenak daude, eta adinak eskuragaitasunean duen 
eragin kaltegarria pairatzen dutes. 

Orain arteko ibilbidea deskribatu ondoren, kontuan hartzeko moduko 
eta, agian, probetxuzko zenbait gogoeta egin gabe ez nuke geratu nahi. 
Orokorrean hasierako gure espektatibak optimistegiak izan ziren", eta, 
ikasleen beharrak, pentsatu baino askotariko eta larriagoak. Horrek eka- 
rri zuen liberazio-garaiak progresiboki luzatzea eta horrela egiaztatu 
genuen halako motibazio galtze edo aldatze bat gertatu zela, noiz eta Jana 
euskaraz egin beharraz aparteko motibazio intrintsekoari instrumentala 
nagusitu baitzitzaion. 

Gertaera horrek nolabaiteko lotura badu irakasleria adinean gora joatea- 
rekin eta bestelako arrazoi demografikoekin. Alegia, batzuetan IRALE- 
ko emankizunak, besteak beste, irakasleen erreziklajerako tresnatzat 
hartu izan dira, hainbat eskolari ikasleak urri gertatu zaizkiolarik, Halako 
planifikazio hutsak erremediatzerik ote zegoen zalan:tza ez dut uste argi- 
tu dezakegunik, baina seguru da irakastordu barneko ikastaroengatik 
eskoletan Ian egiteko aukera izan duten ordezko irakasleen esperientzia 
baliagarria izango dela aurrerantzean irakaskuntzako eredu elebidunak 
indartzeko. 

Ibilbide honen abiaburuan kokatzen diren bi eragile azpimarratu beharko 
genuke beste aide batetik: lehenengo, euskal gizarteak arlo pribatuan 
egindako euskalgintza-lana, funtsezko gertatu baita geure eginkizunera- 
ko. Hirurogeiko hamarkadaren amaieratik hona ikastolek, helduak eus- 
kalduntzeko erakundeek, Euskaltzaindiak eta hainbat enpresa 
euskaltzalek ernandako fruituaz elikatzeko aukera izan dugu, eta haiei 
aitortu behar zaie euskararen erabilpena eskoletan zabaldu ahal izateko 
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3.Azken 
urteotako 

ikasleen 
beharren 

araberako 
curriculuma 

3. 1. Sarrera 

egin duten ekarpen ezinbestekoa. Bigarren, 1982ko Euskararen Erabil- 
pena Normalizatzeko Legeaz batera, euskaltzaleen artean ezezik, euskal 
gizartean ere hedatu zen uste okerra. Horren arabera, euskalduntzea 
administrazio publikoko sektore guztietara zabalduko zen, herritarrek 
harekin euskaraz jarduteko eskubidea zutela nabarmentzen baitzen lege- 
an bertan. Baina ez zen halakorik gertatu, lege horren ezarpenean sekto- 
re askok izkin egin zutelako. Ez genuke haien zaku berean sartu behar, 
esaterako, udaletako administrazioak eta komunikabideak, zenbait kasu- 
tan zintzo eta euskalduntze emaitza aipagarrizjokatu baitute, baina aitor- 
tu beharra dago eginkizun horretan Ian eta erantzukizun-kargarik 
handiena bizkarreratu duen sektorea Hezkuntza izan dela, eta zehatzago 
esanda, irakasle jendea. Horien arteko multzo handi batek gogoz eta 
serio hartu du gizarte-eskaerari erantzuteko konpromisoa; baina, halako 
neurri batean, irakasle horiek, beste sektore publikoenjokaera erdaltzale- 
aren aurrean, gizartea zerbitzatzeko garaian bidegabekeria pairatu ez 
ezik, funtsezko hizkuntz erabilera esparru batzuk gabe geratzen dira, eta, 
euskaldun ia orori gertatzen zaion bezala, horrek euskarazko komunika- 
gaitasuna kamustu eta bigarren hizkuntzan aurreratzeko oztopoak ekar- 
tzen ditu. 

Alde horretatik, gogoratzea komeniko litzateke ez dagoela eskola bidez 
eskuratutako hizkuntza eskolaz kanpoko erabilpen-indargarririk gabe 
gordetzerik eta eskola adineko haurrak gero eta gehiago daudela gizarte- 
aren eraginpeans, Ez gaude, beraz, euskararen egoera hezkuntzak edo 
irakaskuntzak konponduko duela sinesteko. Izan ere, gauza bera gertatu 
ohi da gizarte-arazo larrienak konpontzeko giltza hezkuntzak duelako 
baieztapenarekin. Gure gazte garaiko karitate kristautik hasi, eta ekolo- 
gia edo arrazoizko kontsumotik pasata, bake edo tolerantziaraino iritsiz, 
halako jokabide zuzen multzo handi bat sustatu nahi izaten da hezkun- 
tzaren bidez, azken batean, helduon praktikak antz apurrik ere ez duene- 
an predikatzen diren balio horiekin. Eta eskola, kontrakorik erakusten ez 
den artean, txertaturik dagoen gizartearen ispilu eta, areago, erreproduk- 
zio bide besterik ez da. Modu guztietara ere, eskola umeek balukete, 
haien irakasle euskaldun berriek egindako ahaleginaren argira, gizartea- 
ren gezur edo kontraesan nagusi horien kontrako eredurik. 

Hainbeste lege, dekretu eta aldaketaren ondoren, idatzi eta argitaratu 
zituen IRALEk hizkuntz eskakizunetarako curriculumak. Horiek azal- 
tzeko, lehenik oinarrizko gogoeta batzuk egingo ditugu, eta gero igaroko 
gara horietan esanak zehatz aztertzera. 

Hizkuntzen ikas-prozesuaren deskribapen argi batjarriko dugu abiapun- 
tu: J.M. Sanchez Carrionek aurkezturiko ontzi komunikatzaileetan zehar 
gertatzen den norabide biko prozesua ha.in zuzen eres, Gai ezagun sama- 
rra den arren, laburbildu egingo dugu, gure eginkizunean lukeen aplika- 
zioa hobeto argitze aldera. Hirn faktore nagusi dago hizkuntzak ikasteko 
prozesuan: ikasteko gogoa edo motibazioa ezker aldean, ikastean lortzen 
den ezagutza erdian eta ikasteak berekin dakarren erabilpena eskuin 
aldean. Hirurok <lute ontzi komunikatzaile itxura, alegia, behin ontzi 
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batek barnean duen edukia hurrengo ontziarekin komunikatzeko dagoen 
pasabidearen mailara iristen denean, bigarren ontzia hasiko da edukiz 
betetzen, eta horrek, bere aldetik, hirugarren ontzia beteko du. Ontzien 
arteko pasabidearen maila hori nahikotasun maila da, hau da, motibazio 
nahikoa beharko da ezagutzaren ontzia betetzen hasteko eta ezagutza- 
-maila nahikoa, erabilpenarena betetzeko. Prozesua bi norabidekoa dela 
esan dugu, izan ere, elkarren osagarri diren bi ibilbidek eratzen baitute: 
ibilbide naturala, erabilpenetik abiatzen dena, eskuinetik ezkerrera, eta 
ibilbide kulturala, motibaziotik hasten dena, ezkerretik eskuinera. 

IRALEn interesatzen zaigun ibilbidea bigarrena da, ezkerretik eskuinera 
motibazioak ezagutza eta erabilpena sustatzen dituenekoa, hain zuzen 
ere, ibilbide kultural hori delako hizkuntz ikasle helduengan gertatu obi 
dena. Hori dela eta, aurreko puntuan azaldu dugun eboluzioari errepara- 
tuta, honako ondorio hauek atera genitzake ikas-prozesu horren argira: 
programak neurri handi batean bete ditu j arritako helburuak, baina hasie- 
rako espektatibek, giroak islatzen zuen motibazio itxurazkoaz lausotuak, 
gainbehera egin zuten, eta nahi baino lehen hasi zen ikasle jendearen 
motibazio aldaketa, intrintsekotik estrintsekora, hari dagokion ontziaren 
isuria gutxituz. Denboran aurrera eginda, euskararen gizarte-erabilpena, 
gure ik:asleen bizi-esparruan behintzat, behar beste aurreratzen ez zenez, 
gero eta gehiago izan dira euskara ikasgelan j arduteko besterik erabiltzen 
ez dutenak, bai ikastordu barneko ikastaroetan, bai eskolaratutakoan. 
Horrela, erabilpenak lan-arlo hutsera jotzen zuela egiaztatu zen, gauza 
normala, bestalde, Euskal Herriko eremu populatuenetako eskola ikasle- 
en artean gertatzen dena ikusita: neurri handi batean euskara lan-hizkun- 
tza besterik ez da haientzatic, 

Arazo horien konponbiderako ahaleginetan, Sanchez Carri6nengana 
beragana jo genuen aholku bila, eta motibazioa landu eta piztea izen zen 
hark proposatutako jokabidea. Horretarako jarduera didaktiko berriak 
asmatu eta gauzatzen saiatu ginen, eta emaitza onak lortu bagenituen ere, 
hainbat kasutan nabarmena izan zen kontrako faktoreen eragina, adina 
eta irakasleen ahaleginari gizarteak emandako erantzun txepela tarteko. 
Bestalde, ikastordu barneko ikastaroetara sartzeko ezagutza-rnaila jakin 
bat izateko baldintza kendu zenean, aipatutako ikasketari osmosi zaleak 
ugaritu ziren, eta horren aurrean ez zen makala izan gainera etorri zitzai- 
gun eginbehar hirukoitza: ikasteko gogoa piztu, irakatsi eta erabilpen 
esparruak eskaini. Dena den, egoeraren azalpen hau eskematikoegi gerta 
daiteke zuzenean eta orokorki aplikatu nahi izanez gero, konkreta deza- 
gun, beraz, hor direla behaztopa-harririk saihesgaitzenak, baina ikaske- 
ten emaitzak gehien batean onargarri direla, ikas-prozesua gertatzen 
deneko testuinguruak kontuan hartuta behintzat. 

Curriculumerako material eta iturriak direla eta, badira gure ikasketarien 
Ian eta bizigiroaren herri-ernaten diguten azterbideak, eta horietan ezagu- 
tzari legozkiokeen edukiak ez ezik, motibazioa eta erabilpen funtzio eta 
esparruak ere izan dira landuak. Arlo honetan, larogeietako azken urtee- 
tan M. Zalbidek egindakoa litzateke argigarrienetakoa esku artean dugun 
gairako 11. Euskal irakaskuntzaren aitzindarien inguruko ikerketa sakon 
baten segidan, trantsiziotik aurrerako egoera soziolinguistikoa deskriba- 
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tzen du, Autonomia Erkidegoan zegoen hezkuntz eskariaren egiturazko 
ezaugarriak zehazten ditu eta lege markoa aztertzen. 

Azken horri buruz nabarmentzekoa litzateke legeak gizartearen hizkuntz 
bilakaeran eragiteko dituen ahalbideek aski indar mugatua izan ohi dute- 
la gizarte-prozesuak gidatu eta helburuetara bideratzeko. Gizarte-proze- 
sua da, noski, eskoletako euskara normalizatzeko lana, besteak beste, 
irakasleak ez ezik, hainbat gizarte sektore ere daudelako horretan inpli- 
katuta. Euskal gizarteak desberdintasun handiak aurkezten ditu euska- 
razko kornunikazioaren arloan -esate baterako, konpaktaziogune berdin 
gutxi- eta hortik datorkio soziolinguistika aldetik eremu ahulegia izatea, 
hizkuntz plangintza xehea aplikatzeko orduan. Eskolaren esparrura pasa- 
ta, adibidez, A, B eta D ereduen sistema gurasoen aukeran oinarritzen 
delarik, ikaslearen elebiduntzea, kasu askotan, gehiago baldintzatuko 
dute gizarte eragileek eskolakjarritako bitartekoek baino. Hortik letorke, 
besteak beste, ereduen sistemak orain arte izandako emaitzen eta legeari 
eginiko interpretazio optimistegiaren arteko desoreka nabarmena. 

IRALEren zereginari begira, egoeraren azterketa hori funtsezko gertatu 
da curriculuma planteatu eta bideratzean. Alegia, ikasketarien motiba- 
zioaren oinarri diren lege-dekretuek ezarritako helburuaz -azken batean 
horietan islatzen baita gizarteak hezkuntzako funtzionarioei eginiko 
eskea-, haiek eskuratu beharreko hizkuntz ezagutza zehazten saiatu gara, 
eta haietako zenbaiti inguruan ez daukaten euskaraz baliatzeko aukera 
eskaintzen ere bai. Azken honetan, hala ere, hasierako asmo optimistegi 
haien gainbeherak erakutsitako errealitate gordina azaleratu zaigu, urtez 
urte, lege orokor eta gorabehera ugariren ondoren ere, atzera berretsi 
behar izan baitugu: eskolarengan gehiegizko ustea jarri ohi da, eta jarrai- 
pen etnolinguistiko eta soziokulturalaren eragile izateko irakaskuntzak 
izan dezakeen ahalmena baikortasun gehiegizkoaz ikusi izan da, Fishrna- 
nek behin eta berriro adierazi duenez. Lehengo lepotik dugu burua, 
beraz, kontu honetan. Euskalduntze-prozesuan handik bona egindako 
lana kontuan hartuta harritzekoa bada ere, uste dut Sebero Altubek 
1936an esandako hitz hauek bete-betean egokitzen zaizkiola, oraindik 
ere, gai honi: "Lo que nosotros combatimos es esa actitud lamentable de 
muchos euskaldunes que, a pretexto de que son las escuelas ( ... ) el facto- 
tum en la vida de los idiomas, dejan en inacci6n el instrumento preciado 
que tienen en sus manos: el uso oral del euskera?«. 

3.2. Lehen Hizkuntz Curriculum honek ikasketariari euskaraz aritzeko modua eskaintzen dio, 
Eskakizunerako eskolako egoera guztietan, baina bere irakasgaia ematean izan ezik. 

curriculuma Hemen, euskalduntze- eta alfabetatze-saioen curriculuma ikasleen beha- 
rretara nola egokitu den esango dugunez, behar horietara joko dugu 
nagusiki; baina, hasteko, ikuspegi orokor bat eskaintzea ondo legoke, 
interesatzen zaigun gaiaren nondik norakoa ezagutzeko. Horrela, curri- 
culuma gauzatzeko garaian egindako urratsak honela laburbilduko geni- 
tuzke: lehenengo, Hizkuntz Eskakizunen 1993ko dekretuak eta 
ebaluazio-bidea zehazten duen 1994ko aginduak ezarritako irizpideak 
hartu genituen ikas-prozesuaren amaierako jomugatzat, irizpide horietan 
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laburbiltzen baitira ikasketariek egiaztatu beharreko hizkuntz gaitasu- 
nak; bigarren, irakasle arrunt batek dituen hizkuntz beharren azterketa 
egin zen, horiek betetzeko gertatzen diren komunikazio-egoerak eta era- 
bilpen esparruak zehaztuz lau trebetasunetan; hirugarren, Portaerazko 
Helburu Xeheak zerrendatu ziren, alegia, irakasle batek, dituen beharrak 
eta lortuko dituen gaitasunak kontuan hartuta, bere lan-jardunean gauza- 
tzen dituen hizkuntz ekintzak; eta, laugarren, ekintza horiek behar adina- 
ko gaitasunez gauzatzeko edukiak zehaztu eta sekuentziatu ziren». 

Gure intereseko puntuak hauek Iirateke: ebaluazio-irizpideak: edo iritsi 
beharreko gaitasunak lau trebetasunetan, behar komunikatiboen azterke- 
ta eta Portaerazko Helburu Xeheak. Dena den, ekin baino lehen, horiek 
IRALEko irakastegi orori dagozkiela esango dugu, eta irakastalde bakoi- 
tzak egokitu behar izaten dituela etortzen zaion jendearen ezaugarri par- 
tikularretara. Alegia, modu sinplean esanda, gizarteak irakasleak 
euskalduntzeko eskeari erantzuteko, honako him urrats nagusi hauek 
egiten ditugu: curriculum komuna gauzatu; irakastegi edo irakastalde 
bakoitzean atalez ataleko edukiak sekuentziatu eta ikasjarduerak zehaztu 
eta gertatu; eta, berriz ere elkarren artean, ebaluatui-. 

Has gaitezen, beraz, gure intereseko hiru puntu horiek azaltzen: 

3.2. 1. Eba/uazio- Ebaluazio-irizpideei dagokienez, Lehen Hizkuntz Eskakizuna egiaztatu- 
-irizpideak ko duen irakaslea honako hauek egiteko izango da gai: 

1 Kanal anitzetik igorritako ahozko testuetako informazio nagusia jaso- 
tzeko. 

2 Eskola inguruan ohikoak izanik eta, oro har, irakaslanarekin Ioturik 
dauden gaiei buruzko testu idatzietako informazio nagusia beste ino- 
ren laguntzarik gabe antzemateko, 

3 Testu idatzietan nahiz ahozkoetan daudekeen hizkuntz elementu eze- 
zagunen eta infonnazio inplizituen esanahia deduzitzeko. 

4 Aldez aurretik zehaztu gabeko elkarrizketa informaletan parte hartu 
ahal izateko eta eskola inguruaz edo irakaslanari buruzko gaien ingu- 
ruko aurrez prestaturiko eztabaidetan esku hartu ahal izateko. 

5 Era askotako hartzaileei (lankide, guraso, ikasleak) egokitutako testu 
sinpleak idazteko, komunikazio intentzio desberdinak dituztelarik eta 
zalantzak argitzeko kontsulta materialak erabiliz. 

6 Eskuratutako hizkuntz ezagupenak erabiltzeko, ikas-prozesuan auto- 
nomia indartzeko autozuzenketa prozedura zenbaitez baliatuz. 

3.2.2. Behar 
komunikatiboak 

Behar komunikatiboei buruz, horien azterketa nola egin den azalduko 
dugu eta, halaberean, curriculurna nola egokitu den behar horietara. Ira- 
kasleek ikastetxearen eguneroko dinamikan parte hartzen duten komuni- 
kazio-egoerak deskribatu eta zehaztuz lortu da, nolabait ere, beharrak 
mugatzea lau hizkuntz trebetasunetan. Lau horiek bitan banatuta -alegia, 
hiztun bi baino gehiagoko egoeretan erabilitako Ahozko Adierazpena eta 
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3.2.2.1. Ahozko 
Adierazpen eta 

Entzutezko U/ermena 

.2: 

Entzutezko Ulerrnena batetik, eta hiztun bakarreko egoeretako Idatzizko 
Adierazpena eta Irakurriaren Ulermena bestetik- komunikazio-egoera 
hauek hartu <lira kontuan: 

Ahozko Adierazpen eta Entzutezko Ulennenari dagokienez, bi koadro 
hauetan (.2) laburtzen dira komunikazio-egoerak. 

IV. BEHAR KOMUNIKATJBOEN AZTERKETA 

AHOZKO ADIERAZPENA 

ll Ill IV v 
Ikasketaria Ikasketaria Ikasketaria Ikasketaria Ikasketarla 

II II II II ll 
Ikasleak Irakasleak Gurasoak Hezkuntza Eskolaz kanpoko 

Adminis!razioa selaskldeak 

l.Pasilua l.Mintegia 1. Tclefonoa 1. Pcrtsonala. I. Udaletxea 
2.Patioa Departameutua 2. Eskola Nominak. 2. Liburudendak 
3. Liburutcgia 2. Zildoko bilcra Koutscilua Euskara atala. Argitaletxeak 
4.Jantokia 3. Klaustroa 3. Tutorctza Mailcguak. 
5. Txango 4. Irakasleen gela 4. Ka!ea Ikuskaritza ... 

Irteerak 5. Zuzcndaritza 2. Eskolazaintza 
6. Tutoretza 
7. Ikasgela 

ENTZUTEZKO ULERMENA 

Ikasleak 
II 

Ikasketarla 

l. Pasilua 
2. Patioa 
3. Liburutegia 
4. Jantokia 
5. Txango/ 

Irteerak 
6. Tutoretza 
7. Ikasgela 

Irakasleak 
I! 

Ikasketaria 

3. Klaustroa 

Gurasoak 
(! 

Ikasketaria 

3. Tutoretza 

IV v VI 
Hezkuntza Eskolaz kanpo- Norabide baka- 

Administrazioa ko solaskldeak rreko diskurfsoa 
jj II jj 

Ikasketarla Ikasketaria Ikasketaria 

l. Pertsonala, 1 . Komunikabideak 
Norninak, l. Udaletxea 2. Ikastaroak 
Euskara Ar.. 2. Liburudendak 3. Hitzaldiak 
Maileguak. I Argitaletxeak 4. Blsita komer- 
Ikuskaritza ... tzialak 

2. Eskolazaintza, 5. Bisita kulturalak 

I II III 

4. Irakasleen gela 4. Kalea 
5, Zuzendaritza 

l . Mimegia' I . Telefonoa 
Departamentua 2. Eskola 

2. Zikloko bi I era Kontseilua 

3.2.2.2. ldatzizko 
Adierazpena eta 

lrakurriaren Ulermena 
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Mapa moduko hau abiapuntutzat harturik, irakasle arrunt batek solaskide 
horiekin komunikazio-egoera bakoitzean hizkuntza zer helbururekin, zer 
komunikatzeko eta nola erabiltzen duen aztertu da. Hirukote horretatik 
beste hiru datu mota ezberdinjaso <lira: komunikazio-egoera bakoitzari 
dagozkion hizkuntz funtzioak, nozio orokor eta espezifikoak eta hizkuntz 
formak edo haiek adierazteko gramatika egiturak. Hirn datu mota horien 
zerrendak rnodu desberdinetan daude azalduta curriculumaren liburuan: 

Trebetasun hauetan ikasketariei suertatuko litzaizkiekeen egoera komuni- 
katiboak ohiko testu-tipologiaren bidez azaltzea erabaki zen helburu prak- 
tiko huts honengatik, alegia, Ahozko Adierazpen eta Entzutezko 
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. 3: 

Ulermenean bezala, ikas-jardueretara ahalik eta gehien hurbiltzea curricu- 
lumaren deskripzio abstraktu samarra litzatekeena. Testu-tipologia hone- 
tan, eskola-irakasle euskaldun batek bere lanean ekoitzi eta ulertu behar 
lituzkeen idatzizko omarri-oinarrizko testuak bildu nahi izan <lira ( .3) . 

IDATZIZKOADIERAZPENA: HEI* /HE21 

Hizkuntza literaturan Hizkuntza gizartcko Hizkuotza instituiio Uizkuntza harreman per · Hizkuntza irakaskunfzan 
komunlkabldeetau harremsneten tsonaletan 

DESKRIBAPEN1F,STUA . Lan-eskeimza l .Curriculuma* . Gutuna" . Eskemak* 
. lragarki Iaburrak *l . Inprimakia* . Koadro sinoptikoa 
lkaslelxcko aldizkaria: . Proiektu/egitasrnoakl . *Material didaktiko! 
.Gretikoa! (apunteak) 
. Mapa . lnformeak I 

. Matrikulazio kanpainak"! 

NARRAZ!O TESTUA . lpuina Ikastctxekn aldizkaria .Akta1 . Gutuna*' . Buraketak! 
. Teatroa (eskolakoa) . Bcrria" . Txcsiena' . Egunerakoa" . Material didaktikna! 
. Besielako narrazioak: • Kronika1 (Hisloriako apunteak ... ) 
pasadiwak*l • Erreportaia 1 . Inlonneak! 

... , Artikulua' 
.Agenda* 

ARGUDIO TESTIJA . Zuzendaiaremzako gutu- . Eskabidca*I . Gutuna*l . Txostem" 
na *1 . Errekurtso/salaketal . Didaktikari bumzko arti- 

. Iritzi artikulua1 kuluak' 

AZALPEN TESTUA .Artikulua .Abisua'" . Material di<laktikoal 
. Oliarra*1 (apunleak.. 
, Bgitaram' . Arnlpen batemko apunteak 

. lnforrneak I 

INSTRUKZ!O TESTIJA . Araudia*l .Abisua" . Gida didaktikoa' 
. Araubideal . Oharra" (orentabideak) 

. Azterkctak' 
.Arikctakl 

Nabarmendu beharra dago hernen Hizkuntz Eskakizuna eskuratzeko 
landu eta ondo ekoitzi behar liratekeen testuak izartxo batez markatuak 
direla; izan ere, trebetasun hau bailitzateke pisurik txikienekoa curricu- 
lum honetan. Dena den, Bigarren Hizkuntz Eskakizuna eskuratzeko ida- 
tzizko hizkuntz maila altu samarra denez, euskaltegietan edo 
irakastaldeetan bertan erabaki beharko dute irakasleek hortik gora jo 
behar edo ahal den ala ez. 

Azpimarratu behar da, hala ere, idatzizkoan ez bezala, i.rakurriaren uler- 
menean maila altu samarra lortzea eskatzen zaiola Leben Hizkuntz Eska- 
kizuneko ikasketariari, ikastetxean eguneroko jardunean erabiltzen diren 
testu gehienak ulertu behar izaten baititu, nahiz eta, konplexutasunaren 
arabera, batzuk besteak baino hobeto ulertuko dituen. 

3.2.3. Portaerazko 
Hefburu Xeheak 

Horrenbestez, ikasketariak dituen komunikazio beharrak zehaztuta, 
aurrera egingo dugu horiek bete ahal izateko ikas-prozesuaren deskriba- 
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penean. Horretarako ikaskuntzaren amaierako jomugara egingo dugu 
salto; alegia, lege-dekretuek irakasleentzat ezarritako hizkuntz gaitasun 
mailetara eta handik eratortzen diren ebaluazio-irizpideetara. Bi horiek 
curriculumaren liburuko aurreko bi kapituluetan azaltzen <lira, eta horien 
lanketaren ondorio litzateke Hiztun Arruntaren Profila izendatu duguna, 
hots, ikas-prozesuaren bukaeran Leben Hizkuntz Eskakizuna eskuratuta, 
irakasleek erakutsi beharreko euskara-gaitasuna. Profil hau zerrenda 
itxuran emana dago curriculumaren bigarren eranskinean, eta bertan 
komunikazio-beharren azterketan zehaztu diren komunikazio-egoeretan 
irakasle arruntak erabiliko lituzkeen hizkuntz funtzioak eta horiei legoz- 
kiekeen hizkuntz forma edo egiturak azaltzen <lira. Horretaz gainera, 
hainbat egoeratan ezagutu beharreko nozioak ere zehazten dira. 

Profil honetatik atera <lira Portaerazko Helburu Xeheak, nolabait ere, 
ikas-prozesuaren ardatza markatuko liguketenak. Hemen, lau trebetasu- 
nak kontuan hartuta, ikasleak eskuratuko dituen bukaerako hizkuntz gai- 
tasunak laburbiltzen <lira, komunikazio beharrak betetzeak ekarriko 
liokeen profila kontuan hartuta eta hizkuntz funtzioen erabilpen egokian 
oinarrituta. Jarraitutako prozedura .4 taulan dago . 

V. PORTAERAZKO HELBURU XEHEAK 

No1·ekin Non Zertarako Zertaz Nola Hiztun 
Solaskidea Ego era Hizkuntz Nozioak Hizkuntz arruntaren 

Funtzioak formak profila 

Ahozko � - � - - Ahozko 
Adierazpena Adierazpena 

Entzutezko - � - � - Entzutezko 
Ulermena Ulermena 

Idatzizko Jasotzailca Testu rnota - - - Idatzizko 
Adierazpena - � Adierazpena 

Irakurriaren Igorlea - Testu mota - - Irakurriaren 
Ulermena � - ! ! ! I ! ! I I Ulermena 

Portaerazko Nozio Egitura 
He/bum aukerakcta aukeraketa 
Xeheak - - 

Goiko koadro handian curriculumaren deskripzio eskematikoa dago, 
ikasketarien beharren analisitik, erabiltzen trebatuko diren funtzio, nozio 
eta egituretatik pasata, hiztun arruntaren profileraino. Nozio-egituretan 
egingo litzateke edukien aukeraketa eta ikasgaien sekuentziazioa hiru 
ataletan. Profilean komunikazio-egoera bakoitzari legozkiokeen funtzio 
eta nozio espezifikoen zerrenda dago. H01Tek guztiak osatuko luke ikas- 
learen komunikazio beharren zehaztapena. 

Beheko koadro txikira pasata, irakasleek egin beharreko Jana, irakaspro- 
zesua izango genuke: ikasle taldearen hasierako diagnostikotik abiatuta, 
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egitura eta nozioen aukeraketa egingo litzateke, mailaren arabera eta him 
atalak kontuan hartuta, helburu xehetara iristeko asmoz. Helburuok 
maila bakoitzaren amaierako gaitasunetan zehazten dira, eta eskakizuna 
eskuratzeko amaierakoak curriculumaren liburuko 83-86 orrialdeetan. 
Esan bezala, horiek Hiztun Armntaren Profiletik eratorriak <lira eta hiz- 
kuntz funtzioen erabilpen egokian oinarritzen dira. 

3.2.4. Azken gogoeta Lehen Hizkuntz Eskakizunari buruzko atal hau bukatzeko egoki iritzi 
diot azken gogoeta nire ustez garrantzizko bat egiteari. Azaldutako jar- 
dunbide hori guztia, behin ikasketari-taldeak eginda, praktikan gauzatze- 
an gertatzen den premiazko eginkizun bati buruzkoa da, alegia, 
ikastaldearen diagnosia. Honen helburua ikas-jarduerei ahalik eta eteki- 
nik handiena ateratzea da, eta horretarako, ikasleriaren ezaugarriak ondo 
definitzea ezinbestekoa izaten da. Gure ikasketariek badituzte zenbait 
ezaugarri komun, besteak beste, lehen eskakizunera datozenen artean 
batez ere nabarmentzen baitira. 

Esan izan da irakaslea izan ohi dela ikaslerik txarrena. Esaldi ezaguna da 
euskara-irakasleen artean, eta, topikoa denez, aztertzekoa litzateke 
horrek bere baitan lukeen egia partea, ez noski kalifikazio edo aprobe- 
txamendu aldetik, ofizio bereko eta esijentzia handikoa delako baizik. 
Irakasle izateak joera kritiko kontuan hartzekoa dakar, talde baten 
barruan ikasle egokitzen denean. Horrek, berez, taldearen ardura duten 
irakasleak euren lana tentuz gertatzera bultzatzen ditu; batez ere, curricu- 
luma taldearen behar didaktikoetara egokitzeko garaian. Askotan ikusi 
dugu, esate baterako, curriculum egokitzapen indibidualak ohiko euskal- 
duntze-prozesuetan baino premiazkoago izan daitezkeela hemen. 

Horrekin batera, irakasle hauek dira, eta ozenki esan beharra legoke, 
Autonomia Erkidegoan indarrean dauden euskarari buruzko legeak 
hobekien betetzen saiatzen direnak, beste gizarte sektoreen laguntza 
nahikoa eskasa delarik. Horren frogetako bat, garai batean irakastordu 
barneko ikastaroetan izena emateko beharrezko konpromiso idatzia zen, 
non agintzen baitzuten, aurretik aipatu dugun bezala, ikas-prozesua 
burututa euren lan-jardunean euskaraz arituko zirela. Gerora, batez ere 
Euskal Eskola Publikoaren legetik eratorritako Eskakizunen dekretua 
zela eta, irakasle lanpostuei hizkuntz eskakizun jakin bana esleitu 
zitzaien, egokitzen zitzaizkien derrigortasun-epeak eta guzti, eta, horre- 
la, hainbat lanpostutan euskaraz aritzen hasteko datak zehaztu egin ziren. 
Horrekin batera, berrogeita host urtetan ezarri zen hizkuntz eskakizuna 
eskuratu behar izateko adin muga. Adin horretatik aurrera, beraz, auke- 
ran dute ikas-prozesuan hastea. 

Baldintza horiek, berez, gizarte-eskakizun bati erantzuteko jarriak 
daude, eta ikusi besterik ez dago eredu elebidunek egin duten aurrerape- 
na matrikuletan, erdara hutsezko eskaeraren kaltetan. Hala eta guztiz ere, 
azken batean, horrek ikas-prozesuan duen eragina zera da: ikasketariek 
beren burua behartuta ikustea euskaraz ikastera. Hori ikas-prozesua 
antolatzeko garaian oso da kontuan hartzekoa, batez ere, adinean aurrera 
eta motibazio estrintseko hutsez ikastera datozen ikasketariei begira. 

Euskalduntze eta aljabetatze curriculuma irakasleen beharretara egokitua 91 



3.3. Bigarren 
Hizkuntz 

Eskakizuneko 
curriculuma 

3.3. 1. Sarrera 

Horri guztiari lotuta, neurri batean, dagoeneko aurretik aipatu dugun hiz- 
kuntz erabilpen urriaren kontua legoke. Lehen Hizkuntz Eskakizuneko 
ikasketari gehienak mundu ia erabat erdaldunetik iristen zaizkigu, eta 
horrek ikas-prozesua bideratzeko garaian nahi baino gehiago baldintza- 
tzen gaitu. Entzutezko Ulermenaren lanketa litzateke kontu honetan adi- 
bide paradigmatikoa: azken urteetan euskarazko komunikabideek izan 
duten gorakada ikusita, pentsatzekoa zen ikasleek nolabaiteko ardura 
hartuko zutela horiek beren eguneroko bizitzan txertatzeko, ikas-proze- 
suaren lagungarri zalantza gabekoak bait:ira. Kasu batzuetan hala gertatu 
da, baina ez guk nahi adina. Arazo horrek, Entzutezko Ulerrnenari trata- 
mendu berezia ematera bultzatu gintuen, eta hala agertzen da Eskakizun 
honi dagozkion orientabide metodologikoetan15• Harren kontrako fakto- 
re aipagarri bat dago, hala ere, seme-alabak eredu elebidunetan matriku- 
latuta izatearena: horietako ikasle batzuek laguntza erantsi bat izan dute 
euskalduntzean motibazio eta erabilpen esparru aldetik. 

Azken batean, lehen esan bezala, ikastaldearen d.iagnostiko garaian 
oso kontuan hartzekoak diren faktoreak ditugu horiek guztiak, hizkuntzaren 
ikas-prozesuaren ezagutzan gehienbat zentratzen den curriculum honen osa- 
garri, eta motibazioa eta erabilpena bertan egoki tx.ertatzeko baliagarriak. 

Aurretik esan dugun moduan, zuzentzen dituen ikas-prozesuen bi maile- 
tan eskuratu beharreko gaitasuna zehaztu du IRALEk, eta, horretarako, 
eskola irakasleen erabilera esparruak, komunikazio-egoerak eta horietan 
erakutsiko den hizkuntz gaitasuna eta kalitatea deskribatzen saiatu da. 

Lehen Eskakizuna eskuratu duenak eskoletako eta beste erabilera espa- 
rruetako egunerokoak eskatzen dizkion hizkuntz ekintzak gauzatzeko 
adinako komunikagaitasuna izan beharko du. Argitze aldera, beste erre- 
ferentzia bat izan dezagun, eskakizun hori Europako hizkuntzetan erabil- 
tzen den atalase maila sendo baten pare jar litekeela esan liteke. Beraz, 
ohiko euskalduntzearekin konparatzen bada, horretatik desberdintzen 
duten berariazko ukitu batzuk baino ez dituela ikusi dugu, esko1ako era- 
bilpen esparruari dagozkionak hain zuzen. 

Hizkuntz Eskakizunetako bigarren rnaila honi dagokionez, bestelakoa da 
egin behar den hausnarketa. Denok dakigunez, IRALEk irakasleak euskal- 
duntzea du eginkizun, eta horrek badu euskalduntze arruntetik bereizten 
duen fiabardurarik. Edozein irakaslek, edozein dela ere erabiltzen duen hiz- 
kuntza, egunerokotik harantzago dauden erabilera-espanuak jorratu behar 
izaten ditu. Gainera, haren irakaslanari dagokionez, hizkuntza-maila akade- 
mikoan ere erabili behar du, eta IRALE programak bere beharrizanen neurri- 
ko baliabideak eskaini behar dizkio. Alegia, euskaldun arrunten pare 
euskaraz bizitzeko gaitasunaz gain, matematika, filosofia, hizkuntzak, etab. 
irakasteko; metodologiaz, pedagogiaz eta psikologiazjarduteko; eta, oro bar, 
euskaraz irakasteko gaitasuna eman eta eskatu behar die bertaratzen zaizkion 
irakasleei. Horra hor IRALE programaren lanaren gakoa. 

3.3.2. Curricufumaren Hori guztia zehazte aldera, ikus dezagun nola gauzatu zen Bigarren 
gauzatzea: Eskakizunerako curriculuma. 
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he/buruetatik 
komunikazio 
beharretara 

Horretarako metodologia Lehen Eskakizuna egitean erabilitako berbera 
izan zen; alegia, lehendabizi, Hizkuntz Eskakizunetako Dekretuak eta 
Ebaluazio Bidea Arautzeko Aginduak ezarritako irizpideak hartu geni- 
tuen iritsi beharreko jomugatzat; gero, helburu nagusi horiek eta bertan 
definitzen den komunikagaitasuna lortzeko irakasle euskaldungaiek 
izango lituzketen komunikazio beharrak (erabilpen esparruak eta komu- 
nikazio-egoerak) aztertu genituen; eta, azkenik, edukien zehaztapena eta 
sekuentziazioa egin genuen. 

Ikas-prozesuaren helburuei dagokienez, dena delako irakaslea Lehen 
Eskakizuneko amaierako gaitasunetan zehaztutakoaz gainera, honakoak 
ere egiteko gai izango da: 

1 Ahozko edozein testutako ideia nagusiak eta berariazko informazioa 
jaso eta horren edukia ahoz nahiz idatziz adierazteko. 

2 Hizkera estandarrean eta ikasketariaren hizkera estandarretik asko urrun- 
tzen ez den edozein ahozko testutan azaltzen diren ideiak ulertzeko. 

3 Era askotako testu idatzietako informazio nagusiaz eta xehetasunez 
jabetzeko, informazio inplizitua eratorriz. Kalitate eskaseko testuak 
direnean, akatsak, koherentziarik ezak, eta abar antzemateko eta 
zuzentzeko. 

4 Bere jakintzagaiarekin loturik dagoen gai bati buruz azalpena egiteko, 
argi eta era ordenatuan mintzatuz, aurrez prestaturiko eskema edo 
gidoia garatuz, informazioa eta argudioak era logikoan azalduz, egiten 
zaizkion galderei erantzunez, eta abar. 

5 Elkar eraginezko ekarrizketetan parte hartzeko, eskola munduko 
nahiz kanpoko gaien inguruko informazio egokia emanez, bere ikus- 
puntua eta iritziak azalduz, arrazoituz eta defendatuz. 

6 Zuzentasunez eta hartzaileari ulergani gertatzeko eran testu mota des- 
berdinak erredaktatzeko. 

Helburu edo lortu beharreko gaitasun horien harira egin genuen komuni- 
kazio-beharren azterketa, Lehen Eskakizuneko curriculumean bezala, 
hizkuntz trebetasunak banan-banan harturik, H01Ten erakusgarri, Ahoz- 
ko Adierazpeneko trebetasunean aurreikusitako komunikazio-egoera 
behinenak taulan ikus ditzakegu (.5) . 

.5: 
Ahozko adierazpcna 

Irakaslea Irakaslea Irakaslea Irakaslea hezkun- lrakaslea eskolaz 
ikasleekin lankideckiu gurasoekin tza administrazioan kanpoko solakidcekin 
- Gelaz kanpoko - Irakas-jarduuaz - Irakas-jardunaz - Irakas-jardunaz - Eskola dagoen 

egoerak kanpokoak kanpokoak kanpokoak: auzo, hcrriko ... 
-Paslloa (informalak) • Lagunartekoak • Langileen atala crakundcckikoak 
-Jolasgaraia • Lagunartekoa • Eskclaz kanpoko • Euskara atala • Udaletxea 
-Janrokia • Irakasle-gelan jardumetakoak • Kirol-elkartea 
-Txango/irteerak • Eskolazainarekin -Kirola • Kultur elkartea 

-Bisitak • Auzo-elkartea 
- lbilaldiak • Beste eskole- 

kikoak 
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Irakaslea Irakaslca Irakaslca Irakaslea hezkun- Irakasleaeskolaz 
ikasleekin lankidcekin gurasoekin tza administrazioan kanpoko solakideekin 
- Harreman - Irakas-jarduna- - Irakas-jarduna- - Irakas-jarduna- 

komertzialak rekikoak (for- ri lotuak ri lotuak 
- Ik:asgcla mala-goak) • Tutoretza • Ikuskaritza 

barman • Mintegia - Banan-bana- • PAT 
• Ikasgelako • Zikloko ilera koa 
jarduna • Klaustroa -Gelakoa 

• Azalpenak • Beste zentroe- • Eskola Kon- 
• Gelako dina- kikoak tseilua 

mi-ka sustatu, • Batzar Oroko- 
kontrolatu ... rra 

• Tutoretza 
- Banan bana- 

koa 
-Taldekoa 

Grafiko hau Lehen Eskakizuneko curriculumean erabili dugunaren 
antzekoa da. Bertan, ikastetxean maizenik gertatzen diren egoerak, ez 
denak baina bai arruntenak, daude jasota. Bigarren Eskakizunari dago- 
kionez, ordea, bereizketa egin da egoera desberdinei dagokien garrantzia 
eskainiz. 

Alde batetik, komunikazio-egoera "arruntak", irakasjardunaz kanpokoak 
ditugu, diskurtso-mota edo hizkuntz gaitasun jakina eskatzen dutenak. 
Hauek, berez, Lehen Eskakizuneko curriculumaren helburu dim, baina 
Bigarren Eskakizuneko ikasleak Lehenekoak baino hizkuntz kalitate 
dezente handiagoz gauzatu beharko lituzke haiei legozkiekeen hizkuntz 
ekintzak; alegia, doinuera, jariotasun, zuzentasun, egokitasun eta zehaz- 
tasun maila hobeagoaz. 

Bestetik, eskola emankizunei zuzenkiago loturik dauden komunikazio- 
-egoerak ditugu, eta hauei dagozkien hizkuntz ekintzek, euren konplexu- 
tasunagatik edo eskatzen duten gaitasun edo diskurtsoaren jabetze osoa- 
goagatik, Bigarren Eskakizuneko curriculumean arreta berezia eskatuko 
dute. 

Ikasleen benetako komunikazio beharra, beraz, bikoitza izango da curricu- 
lum honetatik eratorritako ikas-prozesuan: aldez aurretik planifikatu eta 
prestatutako, eta hartzaile bati edo gehiagori zuzendutako hizkuntz ekin- 
tzak gauzatu beharko ditu; eta, bestalde, e1kar eraginean, solaskide bi edo 
gehiagoren artean gertatzen direnei egin beharko die aurre. Eta Bigarren 
Eskakizuneko ikasleen prestakuntza eraginkorra izango bada, bi horiek 
agertu beharko <lira curriculumean, ikas-prozesuan eta ebaluazioan. 

Taulako bi koadro horietan (.6) agertzen dira Eskakizun honetan landuko 
diren bi diskurtso-mota horiek. Lehenengoan bakarkako diskurtso-motak 
eta bigarrenean e1kar eraginezkoak. Bigarrenari dagokionez, kontuan 
hartzekoa da goiko koadroetan Lehenengo Eskakizunean sartuko lirate- 
keenak daudela, eta behekoetan Bigarrenean bereziki landu beharrekoak. 
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.6: 

BAKARKAKO DISKURTSO-MOTAK 

- Instrukzioak. Ikasgela bameko eta kanpoko jarduerak zuzentzeko: 
• Jarduera jakinen nolakotasuna 
• Joko/josalask 
• Saiakerak egitcko instrukzioak 
• Lanerako prozedurak 
• Jarduerajakincn sekuentziazioa 
• Araudiak 
• Ikasturte hasierako arauak 
• Materialak, gcla eta abar erabiltzeko arauak 
• Harreman sozialak eta jokabideak bideratzeko arauak 

- Deskribapenak 
• Grafikoak 
• Irudiak 
• Pcrtsonak (Ebaluazioa: ezaugarri psikikoak, lanerako jarrera ... ) 
• Anirnalia / landareak (Biologia/Zoologia/Natur zientzia ... ) 
• Gauzak (Gaixotasun, aparailu/hormona ... osasun alorreko hainbat) 
• Lekuak (Turisrno bideak , herrialdeak, herriak, nazioak, auzoa, eskola ... ) 
• Prozesuak (Bilakaera fisikoak, kimikoak, zikloak, kate trofikoak, fotosintesia, erliebe- 

aren sorrera ... ) 
• Ohiturak: eskolako fcsta, herriko ohiturak, San Juan sua, Santa Ageda, Olentzcro ... 
• Kontzeptu/definizioak (Azalpenetan maiz erabiliko dira) 

- Narrazioak 
• Ipuinak/elaberriak 
• Gertacra sozialak (albisteak) 
• Gertacra historikoak 
• Gcrtacra kultural ak 
• Bcstelako gertaerak: pasadizoak ... 
• Biografiak 
• Erakunde jakinen historia ... 
• Ohiturajakinen bilakaera 
• Norberaren bizipenak 

-Azalpenak 
• Ikasleekiko harremanetan 

- Kasuan kasuko irakasgaiak eskatzen dituenak: (Presioa/Kenketak/ Abakoa crabiltzeko 
azalpena/ Iraultza industriala ... ) . Zehar lerroek eskaintzen duten bidetik eztabaidarako 
hasierako azalpentxoak: balioak,jarrerak .. .l 

• Irakaslcckiko harrernanetan: 
-Txostcnak 
- Urteko plan/asmoak 

• Gurasoekiko harremanetan 
- Ikasturtearen hasierako plana 
- Aurreko urteko memoria 
- Ikasturtcaren gorabeherak 
- Gelako dinamikarekikoak 
- Harreman sozialak eratu eta portaerak sustatzekoak 
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ELKARRERAGINEAN SORTUTAKO HIZKUNTZ EKINTZA MOTAK 

Irakasleak Irakasleak Irakasleak 
Ikasleak Irakasleak Gurasoak 

- Banan-banakoak - Banan-banakoak - Banan-banakoak 
• Harreman arruntak • Lankidcak • Gurasoekiko clkarrizketa 
• Tutoretza (Ikasle bakoi- • Zuzendaria • Seme-alaben rnartxaren 

tzarekiko clkarrizketa) • Ikasketa burua berri eman 
• Aholkuak eman 

- Gela osoaren aurrekoak - Askoren artekoa - Gurasoen bilerak 
• Gela kontrolatu • Mintegiko bilera • Gelako gorabcherak 
• Ikasleekin negoziatu • Klaustroa • Ekintza bercziak 
• Gelako dinamikan ernan • Irteera 

daitezkeen bestelako - Eskola-kontscilua 
hamaika ... 

Entzutezko Ulermenari eta Irakurriaren Ulermenari dagokienez ez gara 
luzatuko Bigarren Eskakizuneko curriculumaren deskripzio honetan. 
Orain arte esandakoak balio du, bai komunikazio-egoeren aldetik, bai uler- 
tu beharreko testu-moten aldetik, jarraian idatzizkoari heltzean esango den 
bezala. Ohiko zehaztapena besterik ez dugu egingo, alegia, Bigarren Eska- 
kizuneko maila honek erabilesparru akademikoei eskainiko die arreta 
batez ere, inola ere ahaztu gabe, jakina, irakasleek, irakasle izateagatik hain 
zuzen, edozein euskaldun arrunten gaitasuna ere erak:utsi behar dutela. 

Idatzizko adierazpenaren arloan, maila honetan egoki erabili beharreko testu- 
-motak eta erabilpen esparruak aurretik erakutsitako .4 taulan daude azalduta. 

Lehen Eskakizunean trebetasun honi buruz jardutean erabili dugun taula 
bera da, baina kontuan hartu behar da testu-mota guztiak. legozkiekeela 
Bigarren Eskakizuneko curriculumari, eta horien artean bereziki 1 zen- 
bakiaz agertzen direnak, Taula sinple eta ahalik eta eskematikoena aur- 
keztu dugu ulerterrazago izan dadin, eta honetan sakondu nahi duenak 
curriculumaren Iiburura jotzea daukats, bertan bilatuko baitu honen gara- 
pen zehatzagorik. Bigarren Eskakizuna lortzeko idatzizko maila handi 
samarra eskatzen zaio ikasleari, irakasle euskaldun bati dagokiona ale- 
gia, Bestalde, Leben Eskakizunean ez bezala, oso garrantzi handikoa 
izango da ikas-prozesuan, hizkuntza irakaskuntzaren esparru guztietan 
egoki erabiltzeko gaitasuna lortzea. 

Azken batean, hizkuntz jabetzaren bigarren une honetan, irakasjardunari 
lotutako hizkuntz ekintzek izango <lute lehentasuna (eguneroko azalpe- 
nak, ikasgelako dinamika sustatzera bideratutako jarduerak, etab.). 
Horretarako, ikastaroetan zehar simulazio bidezko ariketak izan ohi dira 
nagusi, baina, horrekin batera, benetako jarduerei ere ekiten zaie, gertua- 
goko prestakuntza izan dezaten ikasle hauek: eskola irakasle esperien- 
tziadunen tutoretzapeko irakaspraktikak antolatzen dira ikastaldiaren 
amaiera aldera, zein egoerari egin beharko dioten aurre hurbilagotik eza- 
gutu eta benetako gaitasuna eskuratzeko bidea errazteko. Bestalde, 
amaierako gaitasun-maila, administrazio aldetik begiratuta, EGAren 
pare jarria dago, baina eduki, metodologia eta eskuratu beharreko gaita- 
sun aldetik, irakasleak euren lanean osoki euskaraz aritzeko modukoa da. 
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4. Laburbilduz 

.7: 

Bi Hizkuntz Eskakizunak deskribatu ondoren, egoki iruditu zaigu curri- 
culumaren ikuspegi oso bat modu laburrean eskaintzea. Horretarako 
honako koadro hau egin (.7) eta, bertan, hizkuntz trebetasun garrantziz- 
koenetan erabili ohi ditugun gaiak eta testu-motak, begiz jotako erabile- 
ra-esparruak, ulertu beharreko hizkera eta landu beharreko gaitasun 
estrategikoakjarri ditugu. Zutabe nagusiak Hizkuntz Eskakizunei dagoz- 
kie, eta, ezkerretik eskuinera irakurrita, bion arteko aldeak ikus daitezke, 
beti ere, Bigarrenak Lehenengoan landutako edukiak eta eskuratutako 
gaitasunak hartzen dituela . 

HEl HE2 
GA!AK Egunerokoak ENTUTEZKO HEI eknak Egunerokoak 

. lagunartekook (ikaslc, lankidc, guraso .... UlJl,RMENA Irakasleari lotuak 

. albistcberrtak . metodologia 
Kuleracsperrukoak AHOZKO . ebaluazioa 
Didaktika arloko orokorrak ADIERAZPENA . antolamendua 

. norbere jakintzagaia 

ERABILERA Egunerokoa: %80 Eguncrokoa %50 
ESPARRUA Hezkuntza espnrmkoa, %20 Hezkuntza esparrukna %50 

IDZKERA Estandana ENTZUTEZKO Estandarra 
Ahozko hizkunlzaren ezaugarriak ULERi\JENA Estandarretik oso urruti cz dagocn 
dituena; sinkopatua ... lekuan lckuko cuskalkia ere 

TESTU- Elkarrizketa AHOZKO HE!ekoak: Hizkuntm kalitatea 
-MOTAK ln.strukzioak (gai orokorrak) ADIRRAZPENA hobetu 

Nurazioak (gai orokorrak) . Eztabaidil/Negoziazioa argudiozko 
Deskribapeaak (gai orokorrak) sekuentziak 
Azalpen motzak .Azalpenak: luzeek ela ondo aotolatuak 
Eztabaida/Ncgo1.ia1.ioa . Namu.ioak: narrazio historikoak 
Oinarrizko argudiozko sekuenlziak • Insnukzioak; lanerako jarduerak 

Deskribapenak definizioaklkonlzeptuak 

GAITASUN .Ahozko diskurtsoaren • Elkarrizketan, esanahiaren 
ESTRATEGIKOAK ezangarriak laodu negoziazioa ... 

• Dskunsoa berregiteko estrategiak .Azalpenarcn antolmnendua: eskemak, 
laodu gidoisk, ideien anolamendua 

• Diskunsoa ez ele!eleko gaitasana • Birformulazioak, a dibideak, 
. Kontestua baliatuz, komunikazio laburpenak ... 
helburua lonzea, . Konteslua baliatzea 

. Erregistroak hautatzea 

. Helburu kcrmmiaktibaak eratortzea 

..... 

TESTU- . lnstrukzioak (abisu, oaar, ID,\TZIZKO HE!ekoak 
-MOTAK joko-arau, araudi,gutunak ... ADIERilZPENil lnstrukzioak: erabilera liburuak, 

. Narrazioak (ipuin, biografia, berriak, ariketak, azterke!ak ... 
gutunak ... Narrazioak: kronikak, apunteak, namu.io 

. Dcskribapcnak (grafikoak, lek-uak, historikoak ... 
pertsonak, Jiburuen erreseinak, Deskribapenak: <lefinizioak, ebaluazio 
defini1.ioak, gutunak ... lxoslenak ... 

. Azalpen testu laburrrak Azlllpenak: apuoteak, gaien garapena, 

. Argudiozkoak (zuzendariarentzako lxoslenak ... 
gutuna, e,kabidea, salaketagutuna ... Argu<liozkoak: iritzi artikuluak, 

.... eskabideak, erreklamazioak ... 
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s. Metodologiaz Metodologia arloan ere izan da aldaketarik IRALE programaren bidezko 
ikastaroetan. Lehenengo urteetan zehar HABEren urrats sistema izan 
genuen gidari. Ondoren, Europako Kontseiluak sustaturiko euskararen 
Atalase Mailaz baliatu ginen, paradigma formal teorikoetatik urrundu eta 
paradigma pragmatikoagoetara, ikuspegi nozional-funtzionaletara hur- 
biltzeko. Bide horretan abiatuta geundela finkatu genituen IGA eskura- 
tzeko mailaren ikaselburuak, eta garai horretan hasi ginen, 
ikas-prozesuaren helburuak gramatika termino hutsetan azaldu beharre- 
an, eskuratu beharreko komunikazio gaitasunak zehazten. Irakasgaita- 
sun-aitormen delako maila hura laurogeietako azken bospasei urteetan 
egon zen indarrean, eta esan genezake hori izan zela oraingo Lehen Hiz- 
kuntz Eskakizunerako egindako zehaztapenen aurreneko urratsa, 

Harrezkero, bistan da geuri ere iritsi zaigula azken hamarkadan hizkun- 
tzen irakaskuntzan indarrez dabilen haizeberrituaren ukitua. Poliki-poli- 
ki , urteetan geure jardunbidearen ipar izan dugun paradigma formala 
albora uzten hasiak gara eta pragmatikaren bideetan ohitzen. Hizkuntza 
irakatsi eta ikasi beharrak lekua utzi dio gurean ere komunikazio gaitasu- 
na lortu beharrari. Morfologia, sintaxi eta lexiko nozioek bere toki pro- 
pioa hartu <lute ikas-prozesuan, adierazpidearen hizkuntz gaitasunaren 
arlora mugatuz, alegia, ebaluatzean zuzentasun arloa izendatu ohi dene- 
ra; eta hizkuntzalaritza pragmatikoaren ildotik azaleratu zaizkigun beste- 
lako gaitasunei ere (gaitasun diskurtsibo, estrategiko, soziolinguistiko 
eta funtzionalari)'? gero eta leku eta denbora gehiago eskainiz joan gara 
geure programazio eta eskola emate lanean. 

Horrela , zuzen eta oker kontzeptuak indarra galtzen hasi dira, eta 
egoki/desegoki, koherente/ez-koherente eta halakoek bete dituzte haiek 
utzitako hutsune asko. Diskurtsoak eremu handi bat kendu dio perpausa- 
ri edo perpaus multzoari, eta zertan, norentzat eta zertarako jarduteak 
ordezkatu du, neurri batean jardute hutsa. Azken batean, gaitasun lin 
guistikoak lekua galdu du, baina komunikazio-gaitasuna osatzen eta ber- 
matzen duten bestelako gaitasunen mesedetan. 

Muturreko bi aldeak dira prozesua hobeto argitzeko (.8). Dena den, 
zehaztu beharko genuke hemen, mugarri batzuk egon direla tarteko bide- 
ant&; eta, horrekin batera, irakasteko orduan eta ikasleen ikas-prozesuan 
metodo asko erabili direla. Gehienez ere, agian, zenbait ikasketariren 
grarnatikazaletasuna litzateke aipatzekoa, ageriko arrazoiengatik, irakas- 
le ikasketadunak izanda. Baina hizkuntza bat metodo anitz eta irakasle 
anitzez ikasi ohi du jendeak gehienetan, eta hala egiaztatu dugu geuk ere 
gure lanean. 

6. 
lrakasgaitasuna 

sendotzeko 
ikastaroa 
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IRALE programak hamar urte bete aurretik behar berri bat sumatzen hasi 
ginen: euskaraz eskoletan ari ziren hainbat irakaslek euren emankizunak 
hobeto janzteko premia zuten. Hori detektatu zen, bai gure ikasle izanda- 
ko irakasle batzuen artean, bai bestela, denbora batez gero, euskaraz 
eskoletan ziharduten beste batzuengan. Horretarako faktoreak biotan 
labur genitzake: 
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.8: 

PARADIGMA ORAZIONALAK 

• Hizkuntza sistema bat dugu, kodc bilduma, 
soinuak eta esangurak lotzeko kode bilduma, 
alcgia. 

HONENBESTEZ: 

• Ikas-prozesuaren hclburua GAITASUN 
LJNGUISTIKOA 

• Hizkuntzarcn ikasprozesuetan garrantzizkoe- 
na EZAGUTZA da, arauen azalpenak dira 
ikas-prozesuareu oinarria. 

• Hizkuntzaren funtsezko aztergaia PERPAU- 
SA da. 

• Erabiltzen den metodologian ikuspuntu sin· 
tetikoa da nagusi, osagarriak cdo erregelak 
rnctatuz halako batcan ikaslea hizkuntzaren 
ezagutzaraino helduko da. 

• Ikasprozcsuan produktuak du garrantzia. 
Irakaslcak zuzendu egiten du ikaslearen 
ekoizpcna, baina ez du prozesua kontrola- 
tzcn. 

• Ikas-prozesuaren helbururik nagusiena 
zuzentasuna lortzea da, 

• Grarnatika 

PARADIGMA SUPRA ORAZIONALAK 

• Hizkuntzak gizakion arteko kornunikazioa 
du funtsezko helburu. 

HONENBESTEZ: 

• lkas-prozesuaren hclburua GAITASUN 
KOMUNIKATIBOA cskuratzea da (gaita- 
sun diskurtsiboa, linguistikoa, soziolinguisti 
koa eta estrategikoa.) 

• lkas-prozesuerau garrantzizkoena ERABI- 
LERA da. Ikasleak hizkuntz ekintzajakinak 
burutzeko gaitasuna eskuratu behar du. 

• Komunikazio unitatea diskurtsoa da, hizkun- 
tzaren funtsezko aztergaia, beraz, TESTUA. 

• Metodologiarcn aldetik ikuspegi analitikoa 
erabiltzen da. Ikasleari komunikazio-unitate 
osoak eskaintzcn zaizkio, bertan isladatzen 
bailira horrna linguistikoak. 

• Hizkuntzaz kanpoko elementuek, kontes- 
tuak, berebiziko garrautzia hartzen dute. 
Hau hala, benetako testuak erabiltzen dint, 
bai lantzeko, bai sortzeko orduan. 

• Ikas-prozesuan, azken emaitzak baztertu 
gabe, prozesuak hartzen du garranlzia. 
Ikasleari ikasteko cstratcgia egokiak eskura- 
tzen laguntzen zaio. 

• Zuzentasunari berea kendu gabe, egokitasu- 
nak, tcstuak kontestuarekiko duen egokitasu- 
nak, garrantzi apartekoa hartzen du. 

• Pragmatika 

Hanek guztiak ez du esan nahi aurrerantzean esaldiarcn gramatika alboratu behar denik , 
bai ordea, komunikazioan rnaila osoagoa erakusten duten unitateetara jo beharra dagoela: 
testu, paragrafoo eta halakoetara, alegia. 

Batetik, material didaktikoen berrikuntza, euskara materialenhobekuntza 
(gramatikan, hiztegietan, metodo berrietan, etab.) eta Euskaltzaindiaren 
estandarizazio Jana, laurogeienhasieratik abiadan biziagotua. Ohartu beha- 
rra dago horien guztien berri zuzena izateko aukerarik eza izan dela, hainbat 
kasutan, euskal irakas gaitasuna murrizrearen arrazoia. Hau da, inork irakas- 
leen eguneratzeko ardura gabeziari leporatuko balio ere, nabarmena da eus- 
kal kultur produktuen zabalkuntza eraginkorra lortzea zein zaila den. 

Bestetik, aurretik aipatu dugun arazoa euskara eguneroko bizitzan txerta- 
tzekoa, ikasle zenbait erdara erabiltzera bultzatzen zituena. Eskola ira- 
kasle batzuk, euren euskarazko praktika Ian ohituretara moldatu bai, 
baina bestela erdaraz biziz, ez ziren jabetzen erabilpen esparruak izugarri 
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murrizten zituztela. Eta, noski, joera horrek nolabait ere higatzen zuen 
haien hizkuntz gaitasuna. 

Laurogeien amaierako urteetan, horri erantzuteko asmoz antolatu 
genuen, 1989-90 eta 1990-91 ikasturteetan, ikastaro berezi bat, Ian ordu- 
tegiaren barman, baina irakastordurik kendu gabe. Bertara, euskaraz ari 
ziren irakasleak izan ziren deituak, plaza kopuru bat mugatuz, eta hona- 
ko baldintzez: astean goiz bat libre izatea eskolatik IRALEra etortzeko, 
eta norbere irakasgaiari hobekien zegokion taldean sartzea. Taldeok 
honela banatu ziren: ertainetako eta OHOko bigarren zikloko bi (zien- 
tziak eta letrak, eta azken honetan hizkuntzak), eta OHOko lehen zikloko 
eta Haur Hezkuntzako bana. 

Orduko lehen saio horren ezaugarri nagusia ikasleen arteko heterogenei- 
tate handia izan zen, bai euskara maila, bai eskolako irakasgai aldetik!s. 
Dena den, horrek ez zuen kentzen elkarren arteko j ardunbideak topatu 
ahal izatea; adibidez, eskola agiri ohikoen hizkuntz azterketa, komunika- 
gaitasun kalitatezkoaren aldetik (gehien batean, zuzentasun eta egokita- 
suna). Lan banakuntza bi eratakoa izan zen: goiz haren lehen erdia gai 
komunei eskaintzen genien, eta beste erdia gai espezifikoei, bakarka 
nahiz taldeka eginak, ikasleen interesen arabera. 

Aurreko partean, estandarizazioa eta oraingo Bigarren Hizkuntz Eskaki- 
zunean bete-betean egokitzen diren edukien birpasa eta sakontzea lan- 
tzen ziren; eta, bigarrenean, ataza bidezko jardunbidea proposatu 
genielarik, ikasle edo ikasle talde bakoitzak proiektu jakin bat diseinatu, 
gauzatu eta burutu egiten zuen. Norrnalean, eskola lanari loturiko gai, 
unitate didaktiko, txosten, ikasmaterial edo dena delakoa. 

Ikastaro berezi horrek erakutsi zuen, bai ikas-prozesuan zehar, bai buka- 
tzean izandako emaitzen arabera, oso baliagarri gertatzen zela horrelako 
jardunbide bat eskolen euskalduntze hobeago baterako. Hala ere, handik 
aurrera alde batera utzi zen jarduera hori, harik eta bost urte pasatuta 
atzera ekin genion arte. 

Etenaldi horren arrazoiak bi eratakoak izan ziren: arrazoi adrninistratibo- 
ak eta arrazoi didaktikoak. Aurrenekoetan ordutegia egokitzeak zekarren 
lan-karga gehigarria izan zen nagusi, orduko administrazio egituretara 
nolabaiteko nahasketa ekartzen baitzuen; eta, bigarrenetan, batetik 
homogeneitate hobeagoko sistema bat bilatu beharra, eta bestetik, behin 
ikas-prozesu ohikoa amaituta, halako sakontze saiorik egitea alferrika- 
koa zelako ustea: besterik gabe eskolaratuta, nahikoa sakonduko omen 
zuten irakasleek IRALEn eskuraturiko gaitasuna. 

1994 urtean, gutxi gorabehera, ordea, esandako erabilpen ohitura ahul- 
tzeak eta estandarizazioaren aurreratzeak egiaztatu ziguten ikastaro- 
-mota haren beharra berriro ere, eta antolakuntza errotik aldatuta ekin 
genion atzera emateari, oraingo honetan, irakastordu barman eta 1996- 
-97 ikasturtean hasita. 

Ikasturte horretan eta hurrengoan hilabetez hilabeteko ikastaroak eman 
genituen, l lOen bat ordukoak. Ikasleen banatze edo taldekatze modua, 
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Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legeak ezarritako 
irizpideetara egokitu genuen, eta honela geratu zen: Haur Hezkuntzako 
ak; Lehen Hezkuntzakoak; Irakaskuntza Ertain eta Batxilergoko zientzia 
arlokoak, letretako eta hizkuntz arlokoak; Hezkuntza Berezikoak; Gor 
putz Hezkuntzakoak eta Lanbide Hezkuntzakoak. Horrela, zazpina ikas 
taldi eman genituen bi ikasturtetan zehar (199697 eta 199798). 
Hurrengo ikasturterako, ordea, egokiagotzat jo zuen hezkuntza adminis 
trazioak hilabeteko ikastaldi haiek luzatzea eta urtero pasatu beharreko 
ikasleen kopurua gehitzea. 

Ikastaro hau, berez, Bigarren Hizkuntz Eskakizunaren sakontze saioa <la, 
eta bertara gaitasun hori eskuratu duen jendea inguratzen da. Ikasle 
horien hizkuntz beharrak era askotarikoak <lira, baina honela labur geni 
tzake: ikasgelaz kanpoko hizkuntz erabilpen urriak eragindako higatze 
nabarmena erakusten dute batzuek; hezkuntza sisteman azkenaldian ger 
tatutako aldaketak direla eta, irakasmaterial berriak sortu behar dituzte 
beste batzuek (tartean, azkenaldian sortu diren Lanbide Hezkuntzako 
modulu berrietarako ikasmaterialak gertatu behar dituztenak daude); eta 
guztiek dute euskara gaurkotu beharra, bai euren adierazmoldea aberas 
teko, bai estandarizazioak ekarritako araubidea ondo aplikatzeko, bai 
azken urteetan euskaraz agerturiko baliabide ugariak ezagutzeko. 

Bertan Jantzen diren gaitasun eta edukiak honela bana genitzake orokor 
ki: ahozko gaitasuna, eskola taldeari begirakoa eta elkar eraginezkoa; 
idatzizko adierazpena, testu mota ohikoen bidez landua; entzutezko uler 
mena, hizkera jakiriei begira landua; irakurmena; itzulpengintza; hez 
kuntza eta hizkuntza material eta baliabide berrien ezagutza; eta, 
azkenik, berariazko eskola Jana, bai irakasgaiari, bai besteri hegira egina, 
eta ataza bidezko jardunbide gisa. 

Autonomia Erkidegoko lurraldeetan egoera soziolinguistikoa desberdina 
denez, eskoletan euskalgiroa ez da bera, eta horrek ekarri du Gipuzkoan 
neurri handi batean gehitzea ikastaro honetara etortzeko prest dagoen 
jendea, baina Araban eta, batez ere, Bizkaian, ez <lira falta ikaslegaiak. 
Emaitzak eztabaidaezinak dira, euskararen erabilpena hezkuntza siste 
man indartu eta finkatzeko helburuari begira, eta, azken batean, eskola 
ikasleek hezkuntza bi hizkuntzetan jasotzeko duten eskubidea modu 
egokian bete ahal izan dadin. 
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Oharrak 

1. 2000-0 l ikasturterako Aurkezpen Txosteneko 50. 
orrialdean agertzen dira IRALEren orain arteko 
bilakaerari buruzko datuak, irakasle, ikasketari 
plaza eta ikasketarietan izandako aldakuntzekin. 

2. Ikus Zalbide, M. eta beste, 1990: 37-40 orr. 
Bestalde, gertaera hau ikasteredu elebidunen 
ezarpenaz baterakoa dela ematen du (Zalbide, 
2000: 4). 

3. Garai hartako IRALEko giza baliabideak eta 
organigrama kontsultatu nahi izanez gero, ikus 
Zalbide, M. eta beste, 1990: 88-90 orr, 

4. Handik 1993ko dekretura arte emandako J eta N 
ikastaroak izan ziren haiek. Orduko ikastaro- 
-mota guztien deskripzioa eta irakasleek euskal- 
duntzeko aukeran zituzten ikasbideak aipatu 
liburuan agertzen <lira, 81 eta 82 orr., hurrenez 
hurren, 

5. Azken batean, aldaketa eta gorabehera horiek 
giza baliabideen kudeatzean agertzen ziren ara- 
zoak konpontze aldera gertatu ziren. Kudeatze 
horren azpian zein faktore dagoen argitzeko, 
ikus Zalbide, M. 1998: 388 eta 389 (euskaldun- 
du beharreko irakasleriaren bilakaerari buruzko 
atala). 

6. Adinaren eragina irakasleen hizkuntz gaitasunean 
agerikoa da, bi elementu horiek konparatzen 
badira: Zalbide, M. 1998: 392-393. Bestalde , 
ohiko euskalduntzean ere antzera gertatzen 
omen da: gero etajende helduagoa etortzen zaie, 
eta gero eta gehiago dira euskaltegian lehen 
egon eta atzera hasten direnak, hizkuntza nahiko 
ez erabiltzeak ekarritako galeragatik (Larrun, 32 
zenb., 6 eta 7 OlT.). 

7. 1982ko Normalizazio Legea bera ere badirudi 
antzeko optimismoaz edo legeek hizkuntz erabi- 
lera arauak alda ditzaketelako uste gehiegizkoaz 
kutsatuta sortu zela (Zalbide, M. 2000: 15). 

8. Gai honi buruzko azterketa labur baina mamitsu 
bat J. Fishrnan-ena izan liteke: 1990: 183 eta 
187. 

9. J. M. Sanchez Carri6nek sortutako teoria, jakina 
da Euskal Heniko esperientziatik abiatzen dela, 
eta horregatik da, gure ustez, azaltzen ari garen 
gairako aproposa. Besteak beste, euskaraz argi- 
taratutako Ian nabarmenenak gomendatuko 
genituzke: 1987 eta 1997. 

10. Euskararen kale erabilpenaz ditugun datu nagu- 
siak ikusi besterik ez dago, gertaera horren 
esplikazio argia izateko: 1989ko %7'62k erabil- 
tzen zuten, 1993an %8'97k eta 1997an %9'99k. 
Neurketok xeheki aztertu nahi izanez gero BAT 
aldizkariko 28. zenbakira jo daiteke. 

11. 1990 "Euskal eskola, asmo zahar bide berri", M. 
Zalbidek, Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzua 
zuzentzen duenez, ardura handiz jarraitu dio ira- 
kasleen euskalduntze-prozesuari hasieratik 
hona, eta haren Janak gomendagarri ez ezik 
ezinbestekoak ere badira gai hori ezagutu nahi 
duenarentzat. 

12. La vida del euskera, 1936. Zalbidek aipatua 
(1990: 231). 

13. Lehen Eskakizunerako curriculuma 1996an 
argitaratu zen, eta horren laburpen xume bat 
egingo dugu oraingoan. 

14. Ebaluazioari buruzko xehetasunetan ez dugu 
hemen jardungo. 1994ko Aginduak ebaluazio- 
-bidea arautu eta irakasleen hizkuntz eskakizu- 
nak egiaztatzeko probak zehazten ditu edukiez 
eta formaz. Handik aurrerako azterketa guztiak 
argitaratu <lira, emaitzen estatistika laburpen 
banaz eta zuzenketako irizpideez, Bibliografian 
azken alea aipatu dugu. 

15. Aip. lib. 87-91 orr. 

16. Ikus Irakasleen Euskalduntzea. HE2rako curri- 
culuma. ldatzizko Adierazpen eta Irakurriaren 
Ulermenerako testu moten sailkapen zehatza 35 
eta 37 orrialdeetan dago. Entzutezko Ulermena- 
ri dagozkion egoerak, 33.ean. 

17. Bigarren Eskakizunerako curriculumaren libu- 
ruan agertzen da, 39-42 orrialdeetan, hizkuntz 
gaitasunaz aparteko beste komunikazio gaitasu- 
nen deskripzioa. Bestalde, gai honi lotuta ez 
ezik, ikastaldeen diagnostikorako ere baliagarri, 
Zalbide, M. 1994. 

18. Mugarri edo gure lanean gidatu gaituzten meto- 
dologi aukerak izan dira, Horiek him iturri haue- 
tatik jaso izan ditugu, besteak beste: Euskara 
Zerbitzuak argitaraturiko glotodidaktika laneta- 
ko hizkuntzen irakaskuntzaren ingurukoak, 
HABEren Itzul saila eta AEKren Urraspide 
aldizkaria, Pragmatikaren ingurukoak Bigarren 
Eskakizunerako curriculumaren liburuko biblio- 
grafian daude zerrendatuta. Bestalde , hemen 
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aipatzekoak lirateke urteotan 
zehar IRALEko irakasleok izan 
ditugun forrnazio edo trebatze 
saioak. Laurogeietan ia urtcro egi- 
ten ziren irakastegi guztien arteko 
jardunaldiak, egindakoa aztertze- 
ko eta metodo edo irakasmodu 
berriak czagutzeko. Azken horien 
artean, besteak beste, Atalase 
Maila, Erabilera Berezietarako 
Hizkuntzen Irakaskuntza, Eskola 
Testuen Teknika Erretorikoen 
Azterketa, Pilgrims elkarteko 
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