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Artikulu honen helburua da Gasteizko IKAn Helduen Euskalduntzearen
Oinarrizko Kurrikuluan lanean hasi ginenetik gaur arteko esperientziaren
berri ematea. Horretarako, batez ere, bi atali erreparatuko diogu: batetik,
aplikazio aurrean eta aplikazioan izan ditugun arazoei; bestetik, aurrera
begirako ondorioei.

Ondoko lerrootan irakurriko duzuena Gasteizko IKAren esperientzia
duzue. Ez du esan nahi euskaltegi guztietan berdintsu gertatu denik,
baina, gure ustez, plazaratuko ditugun arazo nagusienak nahiko oroko-
rrak izan dira eta saio-talde gehienek izan dituzte. Jakina, beste hainbat
zalantza eta arazo nork berean izan du eta horiek ere aintzat hartu
beharko ditugu, aurrera egin nahi badugu.

Sarrera honen bidez, Kurrikuluan lanean hasteko arrazoiak azalduko
ditugu, beharrezko iruditzen baitzaigu horren berri ematea gure jarduera
hobeto uler dadin.

HABEk 2000. urterako indarrean jarri nahi duen Kurrikuluaren inguruan
lanean aritzeko proposamena luzatu zion 1994an hainbat euskaltegiri.
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Horren ondorioz, 1994ko irailetik Euskal Autonomi Erkidegoan saio-
-talde batzuk aritu gara informazioa jaso eta Kurrikulu berria oinarri izan
nahian eskolak ematen. Ondoko hauek dira, besteak beste, garai hartan
aztertu genituen arrazoi nagusiak:

Lehenengo eta behin, gure ustez, urte hauetan guztietan euskaltegiok lan
eskerga egin dugula eta egiten ari garela jakinik ere, helduen euskaldun-
tzea berrikuntza baten beharrean zegoen, aspaldion geldirik baitzegoen
eta azkeneko urteetan hainbatetan hizkuntzen irakaskuntzaren inguruan
egindako ikerketetatik nahiko aparte.

Kurrikuluari buruz, HABEk hauxe dio Helduen Euskalduntzearen
Oinarrizko Kurrikulua dokumentuan:

Jauzi garrantzizko baten beharrean da helduen euskalduntzea. Alde
asko dituen jauzia da eta alor askotan eragingo duena: zenbait pro-
gramaren bermoldatze eta uztarketan, euskaltegien eraketa eta auto-
nomian, irakaslearen prestaketan eta autonomian, euskaltegi eta
irakasle bakoitzaren programazioetan, ikaslearen partaidetza eta
autonomian, ikasprozesuaren mailaketan eta luze-laburrean, meto-
dologian, ebaluaziogintzan. Oro har, helduen euskara-irakaskuntza
indarberritzea eta areagotzea du HABEk egitasmo, eta helduen eta
gizartearen euskalduntzeari eragitea xede.

Nabaria denez, “jauzi garrantzizkoak” euskaltegietako arlo guztietan.
Aproposa iruditu zitzaigun arestian guk aipatutako geldotze horri aurre egi-
tea eta testuak aipatzen dituen alor horiek indarberritzeko ahaleginak egitea.

Bestalde, euskalduntzearen lana nork bere txokoan egindakoa zen batik
bat. Gehienetan beste lekuetan egiten zen lanaren berri gutxi izaten
genuen. Honetan sartzeak beste euskaltegiekin batera elkarlanean aritze-
ko eta beste lekuetan egiten zen lanaren berri izateko aukera emango
zigula baloratu genuen.

Azkenik, HABEk hasieratik jakinarazi zuen 2000. urterako jarri nahi
duela abian egitasmo berri hau. Ondorioz, zenbat eta azkarrago jakin zer
zen, zein aldaketa ekarriko zuen, zein eragin izango zuen euskaltegietan,
hobe, horrek 2.000 urtean hutsetik ez hasteko aukera emango baitzigun.

Hiru ideia horiek izan ziren nagusi lan honi ekitean. Dena den, ikasturtez
ikasturte berriz hausnartu izan ditugu ideia horiek, baina urtero aurrera
segitzea erabaki dugu, batez ere, elkarlana eta gure jarduera hobetu nahia
aintzat hartuta.

Beraz, lau urte eman ditugu Kurrikuluaren inguruko lanetan, 97-98 ikas-
turtea laugarrena dugu. Lehenengo bi ikasturteetan 1. mailan aritu ginen
lanean, 3. ikasturtean 2. mailan eta 4. ikasturtean 3. mailan ari gara.

Lau urteko ibilbide honek kezka eta zalantza ugari sortu badizkigu ere,
alde onak ere izan ditu:

• Informazio asko eskuratu dugu: HABEko teknikariekin eta beste eus-
kaltegi batzuetako irakasleekin aritzeak informazio ugari elkartrukatze-
ko aukera eman digu, bai bileretan, bai prestakuntzarako ikastaroetan.
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• Zenbait irakasleren prestakuntzarako baliagarria izan da: arlo honetan
eginbeharrekoa handia da, zalantzarik gabe. Dena den, saio-taldearen
inguruan jardun duten irakasleen prestakuntza hobea da, askotan auke-
ra izan baitute irakaskuntzaz gogoeta egiteko.

• Euskaltegian ere hainbat arlotan eragina izan du: ebaluaziogintza dela
eta, alor batzuk jorratu ditugu (irakasleen arteko talde-trukeak, bideo-
-grabazioak, egunerokoak...); azpitrebetasunak direla eta, zenbait saia-
kera burutu ditugu; ikasleen autonomiarako lehenengo urratsak egin
ditugu.

• Egitekoaz konturatzeko balio izan du: egiten ditugun ahaleginak
garrantzitsuak badira ere, eginbeharrekoak ere ez dira makalak. Garbi
ikusten dugu alor batzuetan lan handia dugula.

• Beste euskaltegi batzuekin elkarlanean aritzeko aukera izan dugu:
nahiz eta elkarrekin burututakoa nahi baino murritzagoa izan, oso inte-
resgarria iruditu zaigu beste iritzi, lan egiteko modu eta jarduera batzuk
ezagutzea.

Horiek dira jarduera honetan hobetsi ditugun lanak. Ondoko lerrootan,
berriz, sortu zaizkigun kezka, arazo eta zalantzen berri emango dugu.
Horietaz gain, bukaeran ondorio batzuk azpimarratu ditugu; izan ere,
gure ustez aurrera begira hainbat gauza aintzat hartu beharko ditugu
nahitaez. 

Kurrikuluaren aplikaziorako saio-taldeak martxan jartzeak sortutako ara-
zoak bi unetan banatu ditugu, aplikazioaren aurretikoak batzuk, eta apli-
kazioan bertan sortutakoak besteak.

Administrazioak egitasmoa burutu eta aditzera eman zuenetik, elkarlane-
rako hain beharrezkoa den plana zehazteko arazoak izan ditu eta honek
noraezean ibiltzera eraman gaitu lau urteko ibilbide honetan, espero
genituen baino emaitza urriagoak jasoz. Ez dugu epe labur-laburreko egi-
tasmorik baino jaso, hain zuzen ere, ikasturtez ikasturtekoak. Gainera
horiek ere ez ditugu bete eta batetik bestera, noraezean, ibiltzera eraman
gaitu, helburu garbirik gabe. Horrez gain, lanak okertu direnean, HABEk
ez du asmatu horren berri ematen eta horrek askotan arazoak luzatzea
ekarri du.

Bestetik, HABEk materialgintza-proiektua egin zuenean, 2000. urterako
helburu batzuk finkatu zituen, baina aurreikusi gabe bide horretan sor
zitezkeen arazoak. 2000. urterako egindako lanaren fruituak aurkeztu
behar dituela eta, presio horrek gauzak azkar eta gehiegi aztertu gabe
egitera bultzatu gaitu. Une askotan ez HABEk, ez lanean ari garen saree-
tako partaideok ditugu egin beharrekoak argi ikusi, eta ez dugu astirik
izan gogoetarako, ezta egindakoa ebaluatzeko ere.

Horretaz gain, saio-euskaltegi bakoitzak Kurrikuluaren oinarri orokorre-
tatik eguneroko jardunera jauzi egin behar izan du, ahal izan dugun
moduan, autonomia guztiarekin, baina ez HABEk, ezta saio-taldeekin

Izan ditugun
arazoen

deskribapena

Aplikazioaren
aurretiko arazoak
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egindako lanak ere, ez du irizpide zehatzik eta ildo nagusirik ezarri.
Horrek ekarri du euskaltegi bakoitzak bere bidea hartu izana eta prozesu
bateratua aurrera eraman beharrean, ideiak elkartrukatuz eta elkarrekin
zerbait eraikiz, bakoitza bere aldetik aritu izana.

Bestalde, euskaltegi desberdinetatik etortzeak esperientzia desberdinak
izatea dakar. Lau urtetan zehar aritu garenon artean prestakuntza-maila,
esperientziak, lan egiteko erak eta liberazioak desberdinak izan dira eta,
nabari denez, horrek bere eragina izan du, nork bere bideruntz jo baitu,
ildo zehatzagorik izan ezean.

Garbi dago lanean ari den jendea ongi prestatu beharra zegoela eta bidea
ez dela orain arte egindakoa. Lehendabiziko urtean Dokumentua hartu,
astebeteko ikastaroa jaso eta aplikazioari ekin behar izan genion.
Antzeko prozedura eraman dugu aurrera gainontzeko ikasturteetan ere.
Ez diogu behar besteko astia eskaini prestakuntzari.

Azkenik, lanak ere ez datoz bat. Azken batean, saio-taldeetako irakasle-
ok eguneroko eskolari erantzun behar izan diogu eta HABEk ez du bete-
behar hori izan. Horrek berak erritmo desberdinak ekarri ditu: lan
egiteko moduak, egunero eskolak ondo emateko ardura... Ez da erraza bi
jarduerak bateratzea, baina ahaleginak ezinbestekoak izango dira.

Esan bezala, lau urteko ibilbide luze honetan ugari eta mota askotakoak
izan dira Kurrikuluaren aplikazioak sortu dituen arazoak. Hiru multzo
nagusitan sailkatu ditugu: euskaltegian, irakaslearengan eta ikaslearen-
gan eragina dutenak, hain zuzen. Guztiek dute elkarrengan eragina,
baina arazo ezberdinek ondorio zuzenagoak dakartzate arlo batean edo
bestean. Horietako batzuk saihestezinak izan dira, beste batzuk, ordea,
aurrez egindako plangintzen ondorioz arindu edota aurrea hartzeko
modukoak direla iruditzen zaigu.

Euskaltegian eragin zuzena izan duten eta aurrerantzean ere izan dezake-
tenen artean honako hauek aurreikusi ditugu:

Urratsetik mailarako jauzia.– Honek euskaltegiaren barne-eraketan era-
gin zuzena izango du. Gaur egun arte, Euskalduntzea hamabi urratsetan
antolatuta egonik, horiek guztiak azpimaila ezberdinetan antolatuta
dauzkagu lortu beharreko helburuen arabera. 1-4 urratsak: A Maila edo
Oinarrizko Maila: 5-6 urratsak: B Maila edo Bitarteko Maila; 7-8 urra-
tsak C Maila edo Hobekuntza: 9-10 urratsak: D Maila edo Hobekuntza;
11-12 urratsak: EGA dira, azterketa prestatzeko ikastaroak.

Hemendik aurrera hamabi urrats izatetik lau maila izatera pasatzea pro-
posatzen digute. Baina oraindik ez dago batere garbi saio-euskaltegiek
orain arte zehaztutakoa izango den geroko banaketa eta nola gauzatu
beharko dugun administratiboki urratsetik mailara pasatzea.

Saio-taldeei begira, Dokumentuko helburuak aztertu ondoren, euskaltegi
gehienok intuizioz egin dugun banaketa hauxe da. 1. maila (1-6 urra-
tsak); 2. maila (7-9 urratsak); 3. maila (10-12 urratsak); 4. mailaz ezer
gutxi dago zehaztua.

Aplikazioan izandako
arazoak
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Kurrikuluaren aplikazioaren helburuetako bat, maila bakoitzaren iraupe-
na zehaztea zen. Hasiera batean, 1. mailako helburuak bi ikasturtetan
eman zitezkeela aurreikusita zegoen, beraz, hirugarren ikasturtearen
hasieran bi urte horietan egindako lanaren emaitzak aztertu genituen.

Saio-taldeetan aritutako ikasleen ebaluazioak aztertu ondoren, horietako
gutxik ematen zutela eskatutako maila baloratu genuen. Bigarren maila-
ren amaieran gure ustez maila gaindi zezaketen ikasleen frogak bidali
genituen HABEra, baina geroztik ez dugu horien emaitzen balorazioari
buruzko berririk jaso.

Honelako azterketa bat egiteko orduan, ordea, ez dugu ahaztu behar, ego-
era soziolinguistiko ezberdinak direla medio, euskaltegi batetik bestera
urratsak burutzeko ordu-kopurua ere ez dela berbera, eta honek, jakina,
bere eragina izan du Kurrikuluaren aplikazioa egiteko orduan ere. Gure
kasuan, orain urrats bat burutzeko ikasle batek 160 ordu ematen baditu
batez beste, urtebetean bi urrats burutzen ditu. Hau ezin izan dugu ahaz-
tu Kurrikulua aplikatu dugunean, gure ohiko funtzionamenduari egokitu
baitiogu Kurrikuluaren aplikazioa, eta ondorioz, ezin izan ditugu 1. eta 2.
mailak beste saio-euskaltegiek burututako epean amaitu.

Kurrikuluaren proposamenean, berriz, eta saio-euskaltegi gehienen jar-
dueraren arabera, 1. maila, gaur egungo 1-6 urratsak izan litezkeenak, bi
urtetan amai daitekeela aurreikusi dute, urtebetean 2. maila eta beste
urtebetean 3.a. Kontuan hartu beharko da, ordea, errealitateak ez direla
berdinak leku guztietan eta lekuan lekuko ezaugarriak errespetatu behar-
ko dira erabakiak hartzean.

Metodologia eta materiala.–Saio-taldearekin aritutako lau urteotan bai
metodologiari bai materialari dagokionez, oro har, euskaltegian erabili
ohi ditugun berberak izan ditugu oinarri. Aspaldi egin zuen euskaltegiak
Hurbilketa Komunikatiboaren aldeko apustua eta horrek asko lagundu
digu Kurrikuluaren izaera ulertzen.

Lehendabiziko bi urteetan 1. mailaren hasieran, Jokabide Nozio
Funtzionala izan zen metodologiaren ardatza, honetarako, aspaldi kalera-
tutako 1., 2. eta 3. urratsetako Hitzetik Hortzerak eta gerora euskaltegian
sortutako 4. urratsekoaz gain, kalean dagoen beste hainbat material ere
eskura izan genuen.

Hirugarren urtean 2. mailari ekin genionean, aurreko mailan bezala
komunikazioa helburu nagusia izanik, 7. eta 8. urratsetan erabiltzen
dugun metodologia, hau da, trebetasunen eta eduki gramatikalen lanketa
eta honetan oinarritutako Hitzetik Hortzerak eta kalean argitaratuta
dagoen beste hainbat material ere erabili genuen. Material hau, 1. mailan
gertatu zen bezala, askotan Kurrikuluaren edukietara egokitu behar izan
genuen eta beste hainbatetan berria sortu.

Laugarren urte honetan, 3. mailaren aplikazioan, hainbat arazo izan dire-
la tarteko, saio-taldearekin ez segitzea erabaki dugu. Bi arrazoi nagusik
bultzatu gintuzten erabaki hau hartzera, alde batetik, HABEk saio-eus-
kaltegiak lanean jarri nahi gintuelako aurreko urteetako dinamika berbe-
rarekin, hau da, urte osorako lan-plangintza eta helbururik gabe, eta
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bestetik, aurreko bi urteetako lan egiteko modu berbera aurkeztu zigula-
ko, alegia, ikastunitateak sortzen hasi, aurrez zehaztutako irizpiderik eta
bitartekorik gabe, jakinik, aurreko urteetan hortik sortu zirela arazo
nagusiak eta ez zela espero bezalako emaitzarik jaso. Honek ez du esan
nahi, ordea, Kurrikuluaren inguruan egiten diren lanetatik aparte gelditu
garenik, maila honi dagokion ikastunitate bat sortu eta beste lekuetan
sortutakoak frogatzen ari baikara.

Ikus daitekeenez, euskaltegian darabilgun metodologia eta materiala era-
biltzea erabaki genuen, ikasprozesuko mailen arabera syllabus-mota
ezberdinak ikertzen hastea eta horri egokitutako material guztia sortzea
gure lan-posibilitateen gainetikoa dela iruditu zitzaigulako.

Hortaz, saio-taldeekin honako lan-prozedura segitu dugu: behin HEOK
dokumentua bera aztertuta, artean euskaltegian erabilitako metodologia,
materiala eta dokumentua bera oinarri eta abiapuntu izanik,
Kurrikuluaren ideia batzuk eta dokumentuak zehatzago proposatzen
dituen hainbat eduki txertatu dizkiogu geure programazioari, besteak
beste, testu-motak, azpitrebetasunak, ikasleen autoikaskuntza bultzatze-
ko egindako lan batzuk, ebaluazioa...

Lan hau burutzekoan mota askotako arazoak eta prestakuntza aldetiko gabe-
zia nabarmenak izan ditugu, esate baterako, ikastunitate baten helburuak
formulatzeko orduan; ikas-estrategiak garatzeko irizpideak aztertzerakoan:
nola irakatsi behar da eta nola ikasi?; edukien hurrenkera zehazterakoan;
autoikaskuntzarako bideak jorratu nahi izan ditugunean; ikasleak banan-
-banan hartuta, bakoitzaren alde on eta ahulak ezagutzeko eta aipatutako
irizpide nagusiak ikasle bakoitzari egokitzeko orduan eta abar.

Saio-euskaltegi bakoitza eginkizun honetan nor bere aldetik ibili da,
aurrez ezarritako irizpide eta ildo nagusirik gabe, ikastunitateren bat
sortu ondoren soilik izan dugu elkarren berri. Ondorioz, leku ezberdine-
tan egindako lanak arras ezberdinak izan dira eta hortik ondoriorik atera-
tzea ezinezko bihurtu da.

Ebaluazioa.–dugu zalantza askotxo sortu digun beste ataletako bat.
Honela definitzen du Kurrikuluak: “Ebaluazioa informazioa lortu eta
informazio horretaz baliatuz, iritziak azaldu eta erabakiak hartzeko
modua duen prozesua da.” Definizio horrek azpimarratzen du ebaluazioa
prozesu bat dela, erabakiak hartzeko eta iritziak azaltzeko informazioaz
baliatzen den prozesua, alegia. Erabakiak zenbait iritzitan oinarritzen
dira. Beraz, erabakien, iritzien eta informazioaren arteko elkarreraginak
definitzen du ebaluazioa. 

Kurrikuluak zer ebaluatu, nola ebaluatu, noiz, zeren bidez, nork eta zein
irizpidez egin dezakegun adierazten digu. Esparru zabala den arren, saia-
kera handiak ari gara egiten ebaluazioaren alor desberdinetan bide berriak
aztertzen, informazioa jasotzeko tresna berriak sortzen, noiz egin behar
den zehazten, zer ebaluatu behar den... Informazio asko eskuratzen dugu,
baina oso zaila egiten zaigu informazio hori guztia behar bezala prozesa-
tu eta modu eraginkorrean bideratzea ikaslearen ikasprozesuan eragin
zuzena izan dezan. Eta hori da, azken finean, ebaluazioaren egitekoa.
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Ebaluazioa ez da izan ikasturtearen amaieran, ikasleak urratsa gainditzen
duen ala ez jakiteko soilik egiten den azterketa. Lehendik ere, ebaluazio
jarraiaren inguruan hainbat lan egin dugu euskaltegian; horrek datu
baliagarriak eman dizkio irakasleari ikasleen jarraipena egiteko, eta
gehienetan irakaslearen ardura izan da datu horiek interpretatzea eta
ikaslearentzat aurrera begira egokia izan daitekeen bidea zehaztea, ikas-
leari ez zaio utzi bere bidea jorratzen eta ez zaio horretarako baliabiderik
eman. Kurrikuluan, berriz, bai irakaslearen, bai ikaslearen rol-aldaketa
planteatzen zaigu, guztiok dakigu ohiturak aldatzea zenbat kostatzen
den, are gehiago ardurak hartu behar izaten direnean.

Saio-taldeari begira ebaluazioaren inguruan egin ditugun saiakeretan,
denbora luzea eskaintzeaz gain ahalegin handiak egin ditugu, eta aurre-
rantzean ere emaitza onik atera nahi badugu, horrela beharko du izan.
Hemendik aurrera, prozesuaren ebaluazioa egitea landu beharreko beste
atal bat izango da, irakaslearen ohiko lanean horrek bere betebeharretan
eragina izango du. Gaur egungo irakasleen lan-egoera eta erritmoa zein
den jakinik, aztertu beharko dugu horrek ekarriko dion lana zenbaterai-
nokoa izango den. 

Azkenik, Kurrikuluaren transmisioabere osotasunean egitea dugu eus-
kaltegian eragiten duen beste faktore bat. Behin saio-taldearen bitartez
Kurrikulurako lehen hurbilketa eginda, Gasteizko IKAk dituen ezauga-
rriengatik (130 irakasle hiru euskaltegitan banatuak), euskaltegi guztieta-
ra hedatzeko askoz epe luzeagoak eta bitarteko bete beharko zirela
baloratu genuen, Kurrikuluaren beraren ezagutza, heziketa-plana, mate-
riala, besteak beste. Ondorioz, Dokumentuan agertzen diren hainbat alor
jorratzea erabaki genuen euskaltegiko talde batzuetan, Graduondoko
ikasketak egiten ari ziren irakasle batzuekin eta irakasleen koordinazioan
ziharduten beste batzuekin.

Saiakera horren bidez, zenbait irakaslek Kurrikuluaren kontzeptu
batzuen berri izatea eta horren inguruan zenbait lan egitea lortu dugu:
ikas-estrategiak direla, benetako materialaren erabilera dela..., baina
ideia isolatu batzuk hartuz eta horiek gure usteen arabera eskolan mar-
txan jarriz, Kurrikuluaren oinarriak eta planteamendu berria osotasunean
kontuan hartu gabe eta elementu guztien integrazioa lortu gabe.

Esan bezala, saio-taldeetatik jasotako ideiak eta lana beste talde batzue-
tara zabaltzen saiatu gara, honekin Kurrikulua zenbait irakasleren artean
hain arrotza ez izatea lortu dugu eta talde horietatik ere ondorioak jaso
ditugu.

Honezaz gain, azken urteotan material-sorketan aritu eta orain ari diren
irakasleak ere Kurrikuluaren jakitun izan dira, honen inguruko hainbat
ikastaro egin baitituzte. Beraz, sortutako materialetan Kurrikuluak pro-
posatzen dituen hainbat ideia eta dokumentuak zehaztutako helburu
batzuk agertzen dira. Hau guztia gure ikuspegi metodologikoetara mol-
datuta, jakina. Horrek ere ekarri du goi-urratsetan aritu diren irakasleek
zeharka izan bada ere, piskanaka-piskanaka Kurrikuluaren zantzu batzuk
jasotzea.
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Azkenik, transmisioa egiteko erabilitako beste bide bat irakasleen pres-
takuntzarekin erabat loturik dago, hain zuzen ere, Graduondoko ikaske-
tak egin dituztenek beren memorietan burututako lanen aurkezpenak
egin dituzte, saio-taldeetan aritutakoek Kurrikulua bera zertan den azal-
du dute, eta beste hainbat ikastaro antolatu dira. Hala ere, dudarik ez
dago, gehienak eta eraginkorrenak bitarteko praktikoen bidez jorratuta-
koak izan dira, saio-taldeetan aritutako irakasleekin batera lan-taldea
osatuz egindakoak eta sortutako edota moldatutako materialaren bitartez
burututakoak.

Hau guztia kontuan izanik, saiakera franko eta eskueran izan duguna egi-
ten ahalegindu arren, erritmo honetan transmisioa egiteak oso luze jo
lezakeela iruditzen zaigu, are gehiago, gure euskaltegiek duten dimen-
tsioa aintzat hartzen badugu. Gainera, transmisioa horrela antolaturik,
Kurrikuluaren ikuspegi partziala ematen dugula iruditzen zaigu, aldaketa
ulertarazi gabe.

Kurrikuluaren aplikazioaz hitz egitean IRAKASLEAaldaketa honen
ardatz nagusienetako bat bilakatzen zaigu, ezein aldaketaz hitz egiten
dugunean irakaslearen heziketa eta proposamen berriekiko jarrera positi-
boa ezinbestekoak dira, aldaketa eraginkorra izatea nahi badugu.
Kurrikuluaren aldeko apustua egiten badugu, bai irakasleen heziketa, bai
material eta bitarteko didaktikoak ziurtatu egin behar dira, gure ustez.
Aipatu bi arlo hauetan, hain zuzen, izan ditugu arazo garrantzitsuenak.

Irakasleen heziketa.–Esan bezala, Kurrikulua aplikatuko bada, ezinbes-
tekoa da irakasleen prestakuntza ziurtatzea, are gehiago, helburua aplika-
zio printzipioduna izatea nahi badugu. Azken batean, bera izango baita,
nahiz talde-lanean, nahiz banaka planteamendu-aldaketaren eragilerik
nagusiena eta Dokumentutik eskolarako jauzi horretako zubia, ikas-ira-
kas prozesuak aztertu, ebaluatu eta une bakoitzean, bai euskaltegi mai-
lan, bai ikasgelako jardueran, egoki ikusten diren aldaketak proposatu
beharko dituena. Hortaz, behar-beharrezkoa izango zaio berrikuntzaren
oinarriak, arrazoiak eta helburuak garbi ikustea eta honetan gaitzea bere
lanaren hausnarketa egin ahal izateko, ikasleengana heltzeko, emaitza
onak jasotzeko eta batez ere, bidean noraezean galduta ez ibiltzeko.

Ukaezina da Kurrikuluaren inguruan lanean aritu garenoi prestakuntza-
rako bidea ireki zaizkigula, baina ez dugu uste arlo honetan gauzak behar
bezala egin direnik. Kurrikuluaren hasierako aplikazioa hiru eguneko
ikastaro labur baten ondoren egin zen, eta gainontzeko ikasturteetan
hainbat mintegiren bitartez gai ezberdinak jorratu dira teoria-mailan.
Honela dio Luis Mari Txabarrik 38. Hizpiden “Kurrikulua mamu berri
hori” artikuluan:

Orain arte egin izan den bidea aztertuz gero, Helduen
Euskalduntzerako Oinarrizko Kurrikuluaren ildotik bideratutako
ikastaroek oso planteamendu puntuala izan dute heziketa mailan
eta, maiz asko, une jakin bati erantzutera etorri dira, irakasleen erre-
alitatetik urrun eta, agian larriena dena, teoria eta praktikaren artean
etena emanez: ikuspegi deduktiboa nagusitu da.

Asís Iriondo, Pili Lasarte, Argi Urizar10



Irakasleen heziketaren arloan orain arte egindako saiakerak ez zaizkigu
aski iruditzen, Kurrikuluak ikaskuntzaren faktore asko hartu nahi ditu
bere baitan eta dena ulertu, barneratu eta integratzeko egun bakan
batzuetako ikastaroak baino zerbait gehiago behar da.

Dokumentutik eskolarako jauzia bete.–Lehen aipatutako irakasleen for-
mazioan gabeziak nabarmenak izan arren, irakaslearen lana izan da
gehienbat Dokumentuari gorputza eman eta eskolan aplikatzeko irizpi-
deak ezartzea. Bide horretan, berari egokitu zaio edukiak aukeratzea,
horien sekuentzializazioa erabakitzea, ebaluazio sistema ezartzea, autoi-
kaskuntzarako bideak irekitzea, eta gainera, kontu horiek guztiak aintzat
izango dituen materiala moldatu eta sortzea askotan, besteak beste.
Aipatu helburuak egunez eguneko programazioan azaltzen saiatu gara,
baina modu isolatuan, hau da, egun batean azpitrebetasunen batek hartu-
ko zuen lehentasuna, beste batean, ikasleen autoikaskuntza bultzatuko
zuen jarduera batek, etab. Guretzat nahikoa izan da helburu berriak eza-
gutzea eta horiek eskolan modu egokian txertatzea; ez dugu lortu, hortaz,
helburu ezberdinen arteko integrazioa eta lan hori epe luzerako ikuspegi-
rik gabe egin dugu.

Lan izugarri hori saio-euskaltegien eta HABEren artean aurrez erabaki-
tako irizpide zehatzik gabe eta autonomia guztiarekin egin dugu, hortik
dator saio-euskaltegi bakoitzak bere bidea hartu izana eta ondorio baka-
rra hartu ahal izana, alegia, lan egiteko sistema horrek ez du
Kurrikuluaren aplikaziorako argibiderik eman.

Materialaz eta metodologiaz hitz egin dugunean, aipatu dugu euskalte-
gian erabiltzen dugun berbera erabili dugula gehienbat Kurrikuluaren
aplikazioa egitean, baina Dokumentuko hainbat alor uztartzen saiatuz,
horretarako etxeko materiala moldatuz edota berria sortuz. Jakin badaki-
gu, ordea, hartutako bidea batzuetan okerra izan dela eta beste batzuetan,
berriz, hutsune nabarmenak izan dituela.

Bide luze eta zail honetan, orain arte, gure euskaltegian saio-taldeko ira-
kaslea bakarrik ibili da neurri handi batean, inolako gidaritzarik gabe;
lan egin eta askotan ikasle-irakasleen arteko balorazioak soilik jaso
ditu, egindako lana beste inorekin kontrajartzeko aukerarik izan gabe,
honela ezinezkoa egin zaio zertan aritu den ongi edo zertan gaizki jakitea
eta horrek askotan etsipena eta nekea sortu du horretan aritu den irakas-
learengan.

Ikaslearengan zuzenki eragitea du helburu honek guztiak. Ikaslea izango
da Kurrikuluaren ardatza, ikaslearen premiek aginduko dute irakaskun-
tzan, ikasleak ikasten baitu, azken batean, hizkuntza.

Ikasleen autonomia, autoikaskuntzaetaautoebaluazioadira Kurrikuluak
bere baitan jasotzen dituen ideietako batzuk. Ikasle helduaren ezauga-
rriak kontuan hartuta, bere beharren arabera zer ikasi eta nola ikasi nahi
duen erabakitzeko eta bitarteko egokiak bilatzeko gai izango den ikaslea,
zer ikasi duen eta aukeratutako ikas-teknikak egokiak izan diren ebalua-
tzen jakingo duena, hau da, bere ikaskuntzaren ardura hartuko duen ikas-
lea lortu behar dugu, ikasten ikasiko duen ikaslea bi hitzetan esateko.
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Beraz, ez dago euskararen irakaskuntza berritzerik, ikaslearen heldutasu-
na eta autonomia landu gabe, ikaslea bere ikastearen lehen egile eta eran-
tzule ez bada.

Lehenik eta behin esan, ideia hauek gure programazioetan berriak izan
direla eta ikasleengana helarazteko hainbat teknika erabili badugu ere,
propio horretarako prestaturiko ariketak, ikasestiloei buruzko galdete-
giak, balorazioak, egunkariak... esan behar da hauetako batzuek porrot
egin dutela, ikasleari ohi baino ahalegin handiagoa eskatzen zaiolako eta
honetara ohituta ez dagoelako. Faktore asko dira, gainera, ikasle baten
ikaskuntza-prozesuan eragiten dutenak: ikasteko motibazioa, jarrera,
ikasketa-maila, ordutegia, bakoitzak eskaintzen dion dedikazioa... eta
horri gure irakaskuntzaren beste ezaugarri bat gehitu behar diogu: ez-
-reglatua izatea.

Beraz, ebaluazioarekin gertatu zaigun bezala, informazio asko eskuratu
dugu, baina zail egiten zaigu ikasle bakoitzari komeni zaion tratamentua
ematea eta ikasleen ikasteko ohiturak eta jarduera aldatzea. Izan ere,
ikasleen derrigorrezko hezkuntzan orain arte, behintzat, jorratu ez diren
alorrak izanik, ikasleak nahiago izaten du bere prozesuaren gogoeta egin
baino eskolan ematen zaiona jaso eta ikasi.

Hortaz, ikasleen ohiturak aldatu nahi baditugu, denbora luzeagoaz gain,
bitarteko egokiak ere beharko ditugu.

Kurrikuluaren proiektu honetan sartu ginenetik hona izan ditugun arazo
edo kezken berri ematea ez zaigu erraza egin, eta ez da errazagoa izango
botatako guztiari irtenbide edo argibiderik bilatzea. Guk hemen, geure
bidean nabaritutako hutsuneak betetzeko lagungarri izan daitezkeen
ideia batzuk besterik ez dugu emango. Hau ez da egin daitekeen guztia,
hori badakigu, baina ondorengoak ezinbestekoak iruditzen zaizkigu
proiektu honetan jarraitu nahi badugu eta balioko duen zerbait lortzeko
asmoa badugu.

• Horrelako egitasmo bat abian jartzeko plangintza zehatz eta errealen
beharra ikusten dugu. Horretarako, plangintza horiek lanean arituko
diren sareetako eta HABEko partaideen arteko adostasunez eginak
beharko dute izan. Ez dago esan beharrik, indarrak, bitartekoak zein lan
egiteko moduak desberdinak izatea oztopoa izan dela taldearen jardue-
rarako. Beraz, elkarrekin lanean aritu behar badugu, sareen eta
Administrazioaren baliabideak neurtu eta horien arabera zehaztu behar-
ko dugu egin beharreko lana. Bestalde, HABEk, prozesuak aurrera egin
ahala, egiten denaren eta etorkizunean egingo denaren informazioa
eman beharko lieke lanean ari diren euskaltegiei. Honek lagunduko
luke gauzak argiago ikusten eta hartutako bidea zuzena edo okerra den
asmatzen. Lanean ari garen euskaltegiok jakin beharra dugu ondo edo
gaizki ari garen eta gainerako euskaltegiak zertan ari diren.

• Gaur egun Dokumentu orokorra denon eskura badago ere, bertan ager-
tzen diren hainbat punturen inguruan zalantzak ditugu oraindik. Maila
teorikotik praktikora doan bide horretan aurkitzen ditugu arazoak. Bide
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hori ez da batere erraza eta, beraz, jorratu behar badugu, gutxieneko
bitarteko batzuk beharko ditugu. Esan bezala, prestakuntzarik gabe ira-
kasleari oso zaila egingo zaio egunero erabiltzen duen materiala, hain
orokorra den Dokumentura hurbiltzea. Horrexegatik ezinbestekoa iru-
ditzen zaigu irakasleok Dokumentuaren edukiak jasoko dituen materia-
la eskura izatea. Dena den, epe labur batean material hori izatea
ezinezkoa balitz, ikastunitateak sortzeko behar diren gutxieneko irizpi-
de edota helburuak beharko genituzke, eta sortzen dugun materiala
egokia den edo ez argitzeko, HABEko teknikarien laguntza. 

• Askotan euskaltegietako irakasleen prestakuntza alde batera utzi izan
da, zentroetako didaktika-lanetan aritzen direnen prestakuntzari arreta
handiagoa jarriz. Badakigu irakasle multzoari zuzendutako ikastaroak
antolatzea ez dela gauza erraza, baina baztertu ezineko kontua dela uste
dugu eta HABEk indar handiago jarri beharko luke horretan. Azken
batean irakaslea izango da egunero ikusi beharreko edukiak aukeratu,
prestatu eta bere esperientziaren arabera eskolan bideratu beharko
dituena. Horrek esan nahi du, transmisioa ziurtatu behar bada, irakasle-
en prestakuntzari heldu beharko diogula ezinbestean. Irakasleen presta-
kuntza saio-taldeetan egin beharrean euskaltegian, bere osotasunean,
egin beharko litzateke. Alde batetik, Dokumentuaren nondik norakoari
buruzko teorizazioa jasoko duten ikastaroen bitartez, eta bestetik,
Dokumentu horren aplikaziorako saio praktikoak eskainiz. Kontuan
izan orain arte egindakoa oso euskaltegi gutxitara eta irakasle gutxi
batzuengana baino ez dela ailegatu, inondik inora ez sektorean ari
garen euskaltegi guztietara. Beraz, Kurrikuluaren oinarriak ulertu nahi
badira, prestakuntza horrek etengabea izan behar du, irakasle guztien-
gana iritsiko dena eta eztabaidak bultzatzeko guneak eskainiko dituena.
Horrela ez bada, irakasleak nor bere ikuspegitik edo ezagutzatik saiatu-
ko dira Dokumentuan jasotzen dena aplikatzen, baina beti ere ondo edo
gaizki ari diren jakin gabe. Poliki baina oinarri sendoak jarriz ekin
beharko diogu, bestela ez du zentzurik izango.

• Gaur egungo urratsen antolaketatik mailakako antolaketara dagoen jau-
zia noiz eta nola egin beharko den aztertu beharko da, kontuan izanda
urratsen iraupena ez dela berdina euskaltegi guztietan. Horrexegatik
prozesu hau abian jarri aurretik aldaketa euskaltegi guztietan modu,
maila eta une berean egingo dela ziurtatu beharko da. Hori horrela ez
balitz, arazoak sortuko lirateke ikasleak euskaltegi batetik bestera
mugitzean eta, zerbait argi badugu, honelako proiektu batek guztion
onerako izan behar duela da, irakasleen eta ikasleen onerako.

• Horretaz gain, batean baino gehiagotan entzun dugu ikasleek denbora
gehiegi ematen dutela euskara ikasten eta eskola-orduen kopurua
murriztu egin beharko litzatekeela. Horrelakorik egin aurretik zenbait
kontu izan beharko genuke gogoan. Alde batetik, egoera soziolinguisti-
koa, hau da, ezin ditugu maila berean jarri herri euskaldun batean ikas-
ten ari diren ikasleak eta erabat erdalduna den hiri edo herri batean
ikasten ari direnak. Bigarren kasu horretan, gehienetan, euskaltegia iza-
ten delako hizkuntz komunitatearen lana betetzen duena. Bestetik,
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Kurrikulu-proiektua bere osotasunean abian jarri artean, eta horrek
ematen dituen emaitzak neurtu bitartean, ezin izango dugu ordu
murrizketei buruz hitz egin.

• Hirugarren mailari dagokion Materialgintza-proiektua taxutu gabe
ikusten dugu oraindik. Lan handia egin dugu, ikastunitate batzuk aur-
keztu ditugu, baina benetako bidea aurkitu ez dugun susmoa dugu.
Beraz, bide honetan oraindik ere, euskaltegiok geure esperientzia, asmo
ona, intuizioa eta beste elementu asko beharko ditugu zati batean.
Hasiera batetik zailtasunak izan ditugu egindako ikastunitateen balia-
garritasuna zehazteko, beraz, lehenengo eta behin jar ditzagun oinarri
sendoak, jakin dezagun zer eta nola egin nahi dugun, ondoren lanari
ekiteko.

• Eta, bukatzeko, badakigu honek guztiak euskaltegien antolaketan eta
funtzionamenduan ondorioak ekarriko dituela, baina, beti errespetatu
behar dira, ingurua, norberaren esperientzia eta izaera. Euskaltegiok
indar, behar eta lan egiteko modu desberdinak ditugu eta horiek ez dira
errazak aldatzen. Alde batetik, oso sustraituta ditugulako eta horrek
askotan aldatzeko zailtasunak sortzen dizkigulako, eta, bestetik, zen-
baitetan bide egokitik goazela uste izango dugulako. Beraz, aldaketak
egin behar badira, denon oniritziarekin, poliki eta ondo egin beharko
dira, guztion onerako izan daitezen.
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