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Euslcaltegiaren arbe/a
eta barnetegitxoa

Aitor Etxebarria

Ezgara hemen /uzatuko kanpo-ekintzen beharrizana etajustifikazioa
direla eta, guztiok argi dugulakoan bait gaude eta aldizkari honen
orrietan ere /uzaz aritu bait da.
GureEuskaltegian tan egiten dugunon esperientzia eta konstatazioa
da ikasgelako dinamika arrunta ez dela nahikoa, ez ikasleak
euskararen erabileraz kontzientziatzeko, ez jariotasuna lortzeko.
Oraingo honetan, beraz, ildo honetatik (kanpo-ekintzen ildotik,
alegia) egiten ari garen pausuen berri ematera baino ezgatozkizue.
Eta hesi, berez kanpo-ekintza ez den arlo batekin hasiko gara,
nolabait ikasgelaren dinamika arruntetik ateratzen bait da.

Euskaltegiaren arbela Azken bi urteetatik bona Euskaltegiko pasiloan Euskaltegiaren arbela dugu
jarria.

Zer da Euskaltegiaren arbela? Kortxoz eginiko arbel honen helburua zera da:
alde batetik, Euskaltegian bizi dugun giroa piztu eta berotu; bestetik,
komunikabide-iturria izan nahi du Euskaltegia osatzen dugun guztiontzat.
Beraz, toki «estrategiko» batean jarri dugu, ikasle zein irakasleon pasagunea
den tokian.

Zer azaltzen da arbel honetan? Hainbat eta hainbat kartel, ohar eta abarrek du
hemen agertzeko aukera. Hona hemen adibide batzuk:

- Eguneko ETBren programatik interesgarri eta erakargarrienen aipamena eta
azalpena.

- Asteburuetarako zenbait aholku eta sugerentzia: antzerkiak, jaialdiak,
kantaldiak ... euskaraz; erakusketak, bertso-jaialdiak ...
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- «Egunkaria-n eta euskal aldizkarietan azaltzen diren artikulu bitxi eta
interesgarriak.

- Txisteak.

- Ikasgeletan ikasleek berek egindako lanak: muralak, aldizkaritxoak ...

- Zuzendaritzak ikasleei zuzendutako oharrak,

- Noizbait lehiaketaren bat ere egin izan dugu. Adibidez, argazki batean
azaltzen den herriren bat zein den, pertsonaia famatu baten aurpegia puzzle
erara aurkeztu nor den asmatzeko ...

Ora in arte arbel honen arduraduna irakasleren bat edo irakasle-talde bat izan da.
Baina bolada batean ikasleen esku utzi izan dugu (beti irakasle batek
koordinaturik): astero urrats bat arduratzen zen arbela betetzeaz. Bainajokaera
honek, interesgarria izan arren, iz du izan jarraipenik.

Batera zein bestera erabiltzeari motibagarria eta aberasgarria deritzogunez,
guztioi jalan eraztera animatu gara.

Aurten irakasle titular guztiok egin dugu dagoenekoz asteburuko barnetegitxoa
gure ikasleekin. Ez dakigu dinamika bezala finkatuko den dato zen urteetarako,
baina oso esperientzia positiboa izan dela aurrera dezakegu. Joan aurretik,
barnetegitxoa kokatuta dagoen tokiari buruzko informazioa eskaini diegu
ikasleei eta gure artean asteburuko programazio zehatza era tu. (Ikus barnetegiei
buruz bidaltzen dugun gehigarria.)

Ekintzak ekintza, ez dakigu gainontzeko euskaltegietako esperientzia izango
den, baina gurean, zoritxarrez, klase-orduetatik kanpo, pasiloetan, eskail ere tan,
atarian ... ez da apenas euskaraz mintzatzen den ikaslerik entzuten. Ez da gauza
berria eta harritzekoa; inguru erabat erdaldunak ez bait du laguntzen, ikasle
gazteek ez bait dute lehen zuten motibaziorik euskara ikasteko ... Baina ez dugu
uste hori aitzakia denik egoera eta arazoa dagoen-dagoenean uzteko.

Honi nolabait aurre egiteko udaberriaren hasieran, bigarren hiruhilabeteko
azterketen bukaeran, badugu euskararen erabilera bultzatzeko kanpaina bat
egíteko asmoa. Oraindik ez dugu zehaztuanola gauzatuko dugun kanpainahau,
baina osagaiak hauexek izango lirateke:

- Klaseetan erabiltzeko materialaaterako dugu: rol-jokoak, euskararen egoerari
buruzko datuak, elkarrizketa eta eztabaidarako materiala ...

- Pasiloko hormak ere esaldiz, koadroz eta abarrez hornituko ditugu.

- Ikuskizun bat ekarriko dugu euskaltegiko aretora (mimoa, antzerkia ... ).

- Kanpainaren bukaeran txangoa egingo dugu.

Kanpainaren inguruan, baina ez bere barman zehazki, partaidetza-dinamika
zabaldu nahi dugu euskaltegian. Dinamika honetan zera gauzatzea gustatuko
litzaiguke: ikasgelen arteko komunikazioa ugaritzea, ikasgela bakoitzak besteei
daukatena eskainiz (antzerkitxoa, lehiaketaren bat, inkestaren bat, diapositiba-
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-emanaldia ... ), ikasgelen arteko debatea piztuz guztien interesekoa den gai
baten inguruan; honetarako, beharrezkoa bada, gai horren sarrera edo motibazio
bezala, hitzalditxo bat antolatuz, filmeren bat eskainiz.

Honetarako, jakina, behar-beharrezkoa izango dugu ikasleen partaidetza.
Motibatzea, horra hor gure zeregina.

Beno, hauexek dira asmoak. Hurrengo bateankontatukodizueguzertangeratzen
den. Ahalegin guztiak egingo ditugu esaera zaharra oraingoan bete ez dadin
(«usteak ... ).

Santurtziko UdalEuskaltegia

Gehigarria
Txostentxo honek proposamen lagungarri bat besterikez
du nahi izan bametegiak antolatzcko orduan.

Barnetegira joan aurretilc
• Ikasleak motibatu: gure planak adicrazi, haien

sugcrentziak entzun (beti asmo orokor eta nagusiekin
bat badatoz).

• Joango garcn lekuaren berri eman: mapak, argazkiak,
«Euskara bidean» izeneko bideo-bilduma erabili
beharko genuke: irudiak eta grafikoak eskaini, gure
azalpenak bideoaren osagarri ... ; inguruko ipuin,
leienda edo historiaren bat. ..

Posible bal itz, guk geuk lekua aurretiaz ezagutu,
cskaintzen dituen posibilitateez jabetu ...

• Aurretiaz egitaraua zchaztu irlatziz: helburuak ,
ekintzak, ordutegia ...

• Ondo prestatu aurretiaz erarnan bchar dugun material
guztia: abestiak, fotokopiak, zintak, jokoak, irrati
-kaseteak ...

Barnetegian bertan
Etxebizitzan bertan
Ondo antolatu ekintzak aurrcra eramateko taldcak:
sukaldea, harrikoa, garbiketa ... Ekintza hauei ere ahalik
eta ctckinik handiena atcra behar diegu, komunikatzeko
eskaintzen dituzten aukcra guztiekin.

Gauak ere irizpide horrekin erabili; hau da, ez galdu
barneregiak dituen hclburu nagusiak: ikasleek euskaraz
hitz egin dezaten asteburu oso batez. Beraz, hau kontutan
izanik antolatu beharko genuke larunbat-gaua: herri
handiek eta ez hain euskaldunek aukera gutxiago dute
parranda euskaraz egitcko. Gainera, honelako herri
handitxoetan ikasleak sakabanatzea ebitaezina da.
Honelakoetan, beraz, hobe litzateke jaia gure artean
egiteactxean bertan. Herri txikiek, ordea, aukcragehiago
eskaintzcn dute giro euskalduna rnantentzeko.

Gaueko jaia
Hemen proposamenak baino ez ditugu egingo;jaia denon
artean antolatzen bada, hainbat hobe. Eskaintzen diren
jokoez gain, ikasleek seguraski ezagutuko dituzte beste
asko.

a. Euskal abestiak ikasi.

b. Taldeka zerbait eskaini denen aurrean: antzerki
-saioren bat, mimoa, konkurtsoren bat ...

d. Lehiaketak: rxiste-lehiaketa, asmakizunak, filmcen
tituluak ...

e. Altxorraren jokoa taldeka (mezu bat izkutatu etxeko
toki izkuturen batean eta bertara heltzeko pistak
eskaini).

f. Bestelako jolasak.

Behe-urratsekoentzat
Aukerak murri ztu egiten zaizkigu, baina badago zeregini k.

- Jendearekiko harremanak maila apalagoetara mugatu
behar: erosketak, informazioa edo datu oso zehatzak
eskatu ...

- Inguruari buruzko txosten deskriptiboagoak presta
daitezke (zer dagoen herrian, establezimentuake
tabernak, aisiarako aukerak ... ).

- Ikasleen arteko dinarnikak: antzespenak, ipuinak
kontatu, inguruko leienda bati buruzko dinamika ...

Barnetegia bukatu ondoren
Lehen ebaluazioa bertan beroan egingo dugu, alde onak,
alde txarraketa hurrengorako proposatzen diren aldaketak,
hobekuntzak ... azalr!uko direlarik.

Ondoren, joandako irakasleen arteko ebaluazioa egingo
dugu, lehen ebaluazioan ateratako lehen ondorioak
kontutan hartuko ditugularik,

Joandako ikasleei ere eska geniezaieke idazlan batean
laburbil ditzaten beren inpresioak.

Guzti honekin ebaluazio-txostena prestatuko dugu.
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