
Euskal kultura euskararen
irakaskuntzan

Zutabe

Zer da euska/ kultura? Zein toki behar du izan eta no/a galdatu
euskara-klaseetan? Ez da nolanahiko aztergaia, ez horixe.
Ondorengo orrialdeotan, gai horren iguruko hainbat iritzi jaso
ditugu, helduen euskara-irakas/e zenbaiten eskutik jaso ere.

1. galdera «Euskal kulturak ohorezko tokia izan behar du euskara-klaseetan; eta mailak
aurrera doazen neurrian, erreferentzia kulturalak ere ugariagotren joango
dira.» Zer erizten diozu horri?

Gurutze Arrieta
(Legazpiko

Udal-Euskaltegia)

Aitor Etxebarria
(Santurtziko

Uda/-Euskaltegia)
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Euskal kulturak tokia izan behar du euskara-klaseetan, bai, baina ez dut uste
ohorezko tokia behar duenik izan. Hizkuntza bera ere kultura da eta berorrena
da ohorezko tokia, nire ustetan. Askotan hizkuntzak berak darama, berari
lotuta, hainbat erreferentzia kultural eta horiexek dira garatu gabe utzi ezin
direnak.
Bestalde batetik, argi dago mailak aurrera doazen neurrian erreferentzia
kulturalak ere ugariagotzen joango direla, zeren ikasleek aukera haundiagoa
baitdutehizkuntzaldetiketahorrezgain«murgilduago»daudeeuskalmunduan.
Euskalkulturak tokiabeharduizaneuskara-k1aseetan,beraz,baina ezohorezko
tokia.

Hasteko, gure euskaltegian gertatutako bi anekdota kontatuko ditut. Behin jai
batean «l , 2, 3» erako txapelketan zera galdetu zitzaien parte-hartzaileei:
«Bizkaiko kaiak». Eta baten erantzuna: «Gernika». Beste behin, txango bat
egiten ari ginelarik, Bermeon geunden eta batek zera galdetzen du: «Etxera
deitzeko prefijorik markatu behar dut?»
Argi dago honelako egoerak ekiditeko, euskaltegiak bide egokiak jarri behar
dituela. Ez dakit hau kulturari «ohorezko tokia» ematea den, baina bai bete
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behar diren minimoetariko bat. Ez dakit ziur ere mota honetako edukiak
ikasleek beren ikastetxeetan ikasten dituzten. Euskaltegiak, batez ere, euskara
irakasteko funtzioa bete behar du. Baina argi <lago,nire ustez, askozaz ere
egokiago eta efektiboagoa dela edozein hizkuntza bere ingurune eta kontestu
naturalarekin lotuta ikastea. Beraz, euskara hemen ezin da irakatsi ingelesa
balitz bezala, edo japoniar batek bere herrian ikasiko balu bezala. Inguruak
ematen dituen erreferentzia horiek «kultura» kontzeptuaren barman koka
ditzakegula uste dut, eta behar-beharrezkoa deritzot erreferentzia horiek gure
ikasprozesuan azaltzeari. (Baieztapenaren 2. atalari hirugarren galderan
erantzungo diot.)

Esan gabe doa hizkuntza bat ikastean berari estuki lotuta doazen erreferentzia
kulturalak ere ikasi egin behar direla, hala nola historia, literatura, musika edo
ohiturak. Izan ere, hizkuntzak berauen beharra dauka eguneroko bizitzan
erabilia izango bada.

Emandako aipamen honi buruzko hausnarketa egiterakoan, kontutan hartu
behardugueuskara-klaseaknori zuzenduakizango diren.Honela, osojokabide
desberdinakhartu beharkogenituzkeeuskal girokoikasleakedo erdal girokoak
edukita geure aurrean, Lehenengokasuan, ikasleekerreferentziakultural ugari
izangoduteberen baitanetahizkuntz ikasprozesuan.horieklagungarri, etamaiz
aitzakia, gerta dakieke hizkuntza modu atsegin batez ikasteko.

Bigarren kasuan, berriz, ikasleek euskal erreferentzia kulturalik ez izateaz
gain, usu berauen aurkako jarrera erakusten dute. Zaila da, beraz, lehenengo
unetik arrotz gertatuko zaizkien erreferentziak ikasleek atsegin eta gustoz
jasotzea. Graduala izan beharko luke, bada, kultur gai berri hauen ikasketak.
Pertsonaia, abesti, ohitura eta ekintza batzuen hasiera bateko aurkezpenari,
horien lantzeari ekingo litzaioke bigarren pausu batean.

Hizkuntzaikasi ahala, euskara gurekasuan, berari estuki lotutako erreferentzia
kulturalak jasoko lituzkete ikasleek urratsez urrats mailakatutako prozesu
batean. Ikasleek, azkenbatez, hauenbeharra duteeuskarahizkuntza soilabaino
areago izango badute.

Primeran. Eman dezagun euskal kultura guk denok osatzen dugun arbola eder
bat dela, arbola hori txertazen bada bi helburu beteko <lira:adar berri hori
arbolaren parte izatea eta fruitu bobea.

Goian esanarekin adostasun osoa azaldu beharrean gaude, are gehiago
euskaltegia euskalduntasunaren erreferentzia nagusia edo ia bakarra denean,
gureherriankasu, lbarrezkerreko herri anitzetaneuskaraezezikeuskalmundua
eta kultura ere guztiz galdurik ageri <lira.H01i horrela izanik, euskararen
irakaskuntza soila umezurtz, indarge, geratzen da, gatz gabeko janariaren
antzera. Zer da hizkuntza bat bere inguruan eraikitzen den kulturarik gabe?
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Jakina baietz! Alde bakarreko txanponik ez dago eta hizkuntza eta kultura,
euskara eta euskal kultura, txanpon baten bi aldeak dira.

Nire ustez, mundua ordenatzeko, kodatzeko eta esateko modua da hizkuntza:
oinarrizko kulturaren adierazgarri,

Gure ama-hizkuntza ez den beste edozein ikasten dugunean, beste kultura
batekin sartzen gara harremanetan eta hortxe dago hizkuntza ikasterakoan
zailtasunik handiena: mundua ordenatu eta azaltzekokode edo egitura batzuk
barneratuta beste berri batzuk ikastea.

lrakasleok euskal kultura bultzatu behar dugula argi dago, bai euskara ikastea
errazteko bai euskara ikasteko motibazioa handitzeko eta baita txanponaren
beste aldea erakusteko ere.

Hizkuntza batek eta herri batek apurtezinezkobinomioa osatzen dutenez, ezin
daulertuhizkuntzabatnorbereganatzeaherrihorrenizaeraetabereadierazpenak
albo hatera utzita.

Ongi deritzogu. Hasiera-hasieratik sartu beharko genuke. Maila altuetan
errazagoa, egiturek ez dutelako baldintzatzen.

Ados. Ohorezko tokia behar du. Bigarren baieztapenari buruz honakoa esan
behar dut, alegia, lehenunetik izanbehar luketela euskalerreferentziek nagusi.
Hizkuntza eta kultura ez al dira txanponaren bi alderdiak, edo horrelako
zerbait?

Guztiz beharrezkoa deritzot. Edozein hizkuntza ikasteko/irakasteko metodo
bat hartuz gero, argi eta garbi ikusten da nola uztartzen diren hizkuntza hori
darabilen herriaren kultura, historia, geografia eta abar, alde batetik, eta
hizkuntzaren ikasprozesua, bestetik. Hori hizkuntza arrotz bati dagokion bide
normala bada, gure kasuan, normala izateaz gain, denigorrezkoa ere izan
beharko luke, euskara Euskal Herrian bizi diren pertsona guztien arteko
komunikatzeko tresna bihurtu nahi da eta. Beraz, helburu hori lortuko bada,
ezin da ahaztuherritarrengan komunitate linguistiko-kulturalbatenpartaideak
garelakokontzientzia sortarazi behar dela, eta hori lortzeko hauxe da bide bat.

Agian, irakaslea bainoeznaizelako, edoerrealitateanondoerroturiknagoelako
edo auskalo zergatik, horrelako baieztapen ponpoxoa irakurtzeak zenbait
gogoeta egitera derrigortzen nau. Hasteko, aurreko adierazpena bi zatitan
banatuko nuke:

- Euskal kulturak «ohorezko tokia» izan behar du euskara-klaseetan.

- Mailak aurrera doazen neurrian, erreferentzia kulturalak ere ugariagotzen
joango dira.
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Banaketa honekin, irakasle soila den honek zera adierazi nahi du:

1Nere ustez, lehenengo esaldi honetan bi faktore nahasten ari dira, hots, «nora»
heldu nahi dugu eta «nola» irits gaitezke.

Euskara-klaseetan, kulturak «ohorezko tokia» izan behar duela aipatzen denean,
ikasleen motibazioa nola piztu alde batean uzten delakoan nago. Honek ez du
inolaz ere esan nahi euskararen normalkuntza hizkuntzaren maila soilean
burntu eta bideratu behar denik; baizik eta gauza guztien gainetik, euskara
ikasteko motibazioa dagoela. Beraz «ohorezko toki hori» kulturari berari eman
beharrean, euskararen kultur balioa eta kreatibitatea ikustarazteari ematen diot.
Bestela esanda, zailtasuna, ikasleak aldi oro euskara-klaseetan gustora aritzean
eta euskararen kulturaren baliogarritasunaz konbentzitzean datza.

Gauzakhorrela, ekidinezinaden abiapuntura bueltatu beharreannago; «ohorezko
tokia» irakaslegoaren prestakuntza egokiak izan behar du, zeren eta azken
finean bera izango bait da «eremu» hori sortu, indartu eta ikasleen artean
zabaldu beharko duena, etorkizunean nork bere kulturazko biziera euskaraz
adierazi eta bizi dezan.

Irakaslegoaren prestakuntza aipatzen dudanean, ez naiz tekniko samarrak
diren ikastaro horietako batez mintzo, ez eta irakaskuntza aspaldidanik utzia
duten hizlari trebe eta jakintsu batzuek emandakoez; ikasgelako eguneroko
arazoetan oinarriturik daudenez baizik. Hau da, gure helburna euskaldun osoa
euskarazko kulturan lortzea bada, irakaslegoari aldez aurretik bai soziolinguistika
bai pedagogiari buruzko gutxieneko prestakuntza eskaini behar zaiolakoan
nago.

2 «Mailak aurrera doazen neurrian, erreferentzia kulturalak ere ugariagotzen
joango dira». Bigarren esaldi honekin batnatorren arren, erreferentziakulturalen
ugaltze horren progresio-maila egokia lortzea zaila dela uste dut. Beraz,
zehaztapen-lan horiei ekingo balitzaie, aurrepauso handia emango genuke eta
errealitatean kokatzen lagunduko liguke.

2. galdera Zer da euskal kultura rurekiko?

Gurutze Arrieta Hori bai erantzuten zaila. Euskal kultura zer den? Esana dut lehenagoko
erantzunean ere hizkuntza bera dela kulturaren ohorezko tokia merezi duena,
baina badira beste hainbat arlo euskal kulturaren barruan sar daitezkeenak.
Egia esan, ba ote dago sar ez daitekeenik? Hala ere, euskal kultura nirekiko zer
den adieraztearren, zera esango nuke: Euskal Herriko eguneroko bizimoduan
kirola, ikerketa, literatura, politika, musika, gertakari, sortze-lan, gizarte,
hezkuntza, hizkuntza, eta abar, arlotan gertatzen direnen osotasuna dela, eta
baita berauen inguruan historian zehar izandakoena ere, eguneroko bizimoduan
atzoko bihurtu direnekoak alegia.

Aitor Etxebarria Aurreko galderan aipatutako apuntetxoa osatuz, zera esango nuke euskal
kulturaz: euskal kultura gure herriak izan dituen eta dituen mota guztietako
beharrizanei emandako erantzunek osatzen dutela: bizitzaren antolamen-
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duarekin lotuta dauden hainbat elernentu (ohitura zahar bezala ezagutzen
ditugunak): etxea, jantzia, bizitzako aro ezberdinekin lotutako jokamolde eta
giza jarrerak (jaiotza, gaztaroa, ezkontza, heriotza ...); aisiari emandako
irtcnbideak: jaiak, kirolak, dantzak...; euskaraz garatutako giza produkzioak:
literatura, musika, zinema ...; bizitzako galdera nagusien aurrean emandako
erantzunokt; «filosofia») eta hauen isladapena sineskera, erlijio zein ipuinetan ...;
Geografia eta Historia ... Eta gaur egun gure herriak dituen kezka, arncts eta
interesguneak.

Joseba Palenzuela Hasteko, kultura garapen intelektual eta artistikoari deitzen zaiola esan behar
Arrieta da. Definizio honetaz gain kultura, nere ustez behinik behin, gehiago da. Izan

ere, herri batí dagokio, giza talde bati, eta, beraz, herri horren nortasuna ere
azaltzen du kulturak.

Kulturak badu baina beste kulturetatik bereizten duen zerbait: hizkuntza. Herri
asko bil daitezke kultura baten pean eta horrelakoetan hizkuntza da herri bat
bestetik bereizten duena. Geurean ere, hainbat arlotan, beste herri batzuekin
goaz eskutik; hizkuntza da, ordea, euskaldun egiten gaituena. Euskaldunok,
bada, geure kultura dugu eta gure hizkuntza da gure kultura hori geureagoa
egiten diguna.

Aintzane Arrieta
Gandiaga

Baldin eta «kultura» herrialde batek lortu duen maila zientifiko, intelektual,
artistiko eta soziala bada, denboran zehar gure inguru honetan oretu dena
«euskal kultura» izango da. Tamalgarria da, ordea, askorentzat kultura eta
folklorismoa gauza bera direla, azken hau mahai azpira erori zaigun ore-puxka
ziztrin, zikin eta eskas bat besterik ez den arren.

Trapagarango
Udal-Euskaltegia

Lehenengo eta behin, euskal kultura Euskal Herrian eta euskaraz eginda
dagoena dela ukaezina delakoan gaude, baina hortik aurrera arazoa askoz ere
irristakorragoa bilakatzen da. SaITi askotan kultura, euskalduna bederen,
folklorearekin lotzen da, dantza, kirola eta abarrekin, alegia, Guk, klaseetan
azaltzeko bederen, hizkuntzarekin harreman osoa duten sailak hartuko ditugu
gogoan, hau da, musika, antzerkia, literatura, etab.

Ezinbestekotzat jotzen dugu kultura horri gaurkotasuna ematea eta giro
kaletiarrean azaltzen dena indartzea. Betiko kultura baserritar hori urrinekoa
gertatzen zaie gure kaleko ikasleei.

Maria Pilar Nire ustez, kultura herria osatzen duten elementuen batuketa da: geografía,
Carranza Campuzano hizkuntza, jendea, bizimodua, ohiturak, artea, eta abar. Beraz, euskal kultura

Euskal Herriari dagozkion elementuen batuketa litzateke.

/tziar Garitagoitia Euskaldunok geure burua, geure ingurua, hau da, mundua ulertzeko erabiltzen
ditugun moldeek osatuko lukete euskal kultura.
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Durenqoko
Udal-Euskaltegia

Euskal Herrian, historian zehar sorturiko ekintzak, ospakizunak, abestiak,
ohiturak etabarrekoak izan daitezke euskal kultura osatzen dutenak. Baina
horiek guztiak gaur egun mantentzen ez direnez, gure ustez, bi arlo bereiz
daitezke. Alde batetik, «folklore»deituko dioguna eta, bestalde, gaur eguneko
kultura. Azken honetan mantendu eta bilakaera izan dutenak bakarrik sartuko
genituzke; eta, hauekin batera, euskararen inguruan eta euskaraz egiten diren
ekintza guztiak lirateke.

lñaki Alberdi Euskal kultura, zentzuzabalean,EuskalHerriaren bizimoduarekin loturiko oro
litzateke.EuskalHerrian, ordea, eta bestetanbezala, bertakoak eta lehenagotik
datozkigunak badaude, hau da, folklorearekin zerikusia dutenak: Olentzero,
Pastorala, Ihauterietakoak (Astelehenita, Miel Otxin, Ziripot...). Bestetik,
Euskal Herrian ezezik kanpoan ere aurki ditzakegunak leudeke, kulturazkoak
nahiz politika edo edozein gizarte-saili dagozkionak izaten ahal direlarik.Ezer
kendunahigabeazkenhauei-gainera gauregungoikaslestandarrarenmotibazio
eta beharrek hauek:iko lotura gehiago agertzen dute-, lehenengoak euskal
kultura betiereko/tradizionala nola landu eta biziarazi izan ohi da gehienetan
problema.Etalandu erebiziaraziz: sagardoarenasagardotegirajoan etabertako
mundua zer den bizi eta sentituz.

Eta sagardotegirik ez balego inguruetan, behin-behineko bat sortuz, gogoa
egonez gero ahalezko dena. Berdin nioke beste gizarte-sailei buruz, «gaur
egungoak» nahi bada, eta horrexegatikbizitzeko errazagoak beharbada, baina
hau ere ez ohi da beti horrela izan.

Sabin Arana Nire iritziz, euskal kultura definitzeabaino garrantzitsuagoada helduek dugun
ezjak:iteazjabetzea. Mila arrazoirengatik, jende helduak ia ez dak:iezer gure
kulturaz, historiaz eta abarrez. Beraz, euskara-klaseetan euskal kulturari zor
zaion tokia eskaini nahi izanez gero, zentzu zabal batean hartu beharko
litzateke, hots, herri honengandik sortu diren ideiak, ohiturak, sinismenak,
artea, folklorea eta abar; eta, honekin batera, historia eta geografía gutxienez.

Isabel Otxoa IñakiLarrañagakJazten aldizkariarenlehenengozenbakianadieraztenduenez,
«Hirkuntzak bere: dira kultura. Halere, gertatzen da hizkuntza bati kultural
maila ukatzea internazional mailan. Halere, garbi dago hizkuntz komunitate
bat bere hizkuntza kultur hizkuntza bezala baloratzen hasten ez bada ezin
dezakeela espero besteengandik errekonozitzea edo onartzea». Beraz, hain
abstraktoa eta zabala den termino hau definitu behar izatekotan, zera aipatuko
nuke: «kultura, gaurko kultura modernoak eta nork bere kulturazko biziera
euskaraz adieraztea eta bizitzea da».

3. galdera Nola islatu behar dugu, zure ustez; euskal kultura euskara-klaseetan? Zer
-nolako «erreferentzia» kulturalak «egin» beharko genituzke?

Gurutze Arrieta Galdera hori bera egiten diot nik ere neure buruari. Eta erantzun zehatzikjaso
ez, baina erantzun lojiko bat datorkit aurren-aurrena burura. Lehen esan
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dudanez, «eguneroko bizimoduan gertatzen direnen osotasuna» eta «eguneroko
bizirnoduan, atzoko bihurtu direnekoak» izanik nire ustetan euskal kultura,
erantzun lojiko horrek diostana zera da: irakaslea bera euskaldun izanda, eta
«egunean» zein «atzo» gertatutakoen aurrean gor eta itsu ez bada, berau dugula
erreferentziarik onena. Uste dut, inportan tea eta polita dela «atzoko» gertakizun,
uste, pentsarnendu, kirola eta abarren azalpenak ernatea, baina hori bezain
inportantetzat daukat eguneroko bizimoduan direnak. Irratia, telebista,
egunkaria, liburuak ditugu gure gizartean eguneroko bizimoduan direnak jakin
erazteko. Eta euskaltegiak zer bete behar du lan horretan, betebeharrik badu?
Bukatzeko esango nuke, nire ustetan, euskal kulturaren irakasgaiak, ez duela
euskara-klaseetan programatutaegon behar, irakasleak berakikusiko du ondoen
noiz daukan momentu edo aitxakia ona hau edo bestea adierazi edo lantzeko,
eta ikasleek eurek ere eska dezakete edozein unetan honen eta bestearen
esanahi edo azalpena.

Aitor Etxebarria Hona hemen, nire ustez, oinarrizko zenbait jarrera:

1 Daukagun materialari ahalik eta etekinik handiena atera: berton azaltzen
diren aipamenkulturalezjabetu eta ikasleakjabe erazi. Gaur egun baditugu
geure artean kultura-arlo hau lantzeko material egokiak: 7. eta 8. urratseko
irakurmen, entzumeneta idazmenerakoIiburuak;bertsolaritzarieskainitako
bideo-zintak; «Euskarabidean»bideo-zintabilduma; aldizkarietan azaltzen
diren zenbait sail (HABEko «Ikusmiran»,AIZUko «Euskal literatura»...);
hor-hemenka sakabanaturik dauden materialak: «Argiñeta» bideo-zinta;
«Euskalmusika»; «Ikastola»izeneko Ikuskak ... Interesgarriak izateaz gain,
material berria prestatzeko eredua ere esk:aintzendigute.

2 Materialgintzan etengabeko berriztapenari ekin, iraganari ezezik, gaurko
problematika eta interesguneei ere erantzun diezaien.

3 Adi-adi egon inguruan gertatzen denari: publikazio berriak, antzerki zein
filme berrien estrenuak; jaialdiak, txapelketak, lehiaketak, ospakizun
bereziak: jaiak, pastoralak, bertso-saio interesgarriak... Eta honen berri
eman euskaltegian.

4 Kanpo-ekintzak ugaritu: toki historikoak ikustera joan, festa famatuak,
ohituraezagunak(Ihauteriak,Arantzazu,Gaztelugatxe...), inguru hurbiletik
hasita. Eta ekintza hauek ondo prestatu, turismo hutsean eror ez daitezen.

5 Guzti hau berezkotasun edo naturaltasunarekin egin behar dugula uste dut.
Hau da, ikasleak ez dezala pentsa euskal kulturako «klase» bat ematen ari
gatzaizkiola. Beraz, trebetasunak lantzeko eskaintzen dugun materialen
bitartezeta trebetasun hori lantzen dugunbitartean egin genezake hau guzti
hau.

6 Urratsei begira bi ohar:

a. Behe-urratsetan ikusten dut premiazkoagoa materialaren berriztapen eta
gaurkotzea (aspaldiko karpeta berdeak, hori, aspaldikoak dira.)

b. Goi-urratsetankulturmailakoedukiakzehatzagoprogramatubeharraikusten
dut, era antolatuago eta jarraituago batez islatzeko ikasprozesuan.
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Korapilatsua gertatzen da, zalantzarik ez, islatze hori nola eman behar den
zehaztea. Islatu islatzen dira erreferentzia kulturalak urratsetan zehar, baina
interesgarria izango litzateke irakasleon artean eta bai ta giro bereko euskaltegien
artean ere batasun bat edukitzea.

Joseba Palenzue/a Gorago aipatu bezala, euskal kultura euskararekin hatera, hizkuntzarekin esan
Arrieta nahi da, bereganatu behar dute ikasleek, euskara hizkuntza soila baino areago

izan dakien. Beharrezkoa da, beraz, bere isladapena euskara-klaseetan.

Aintzane Arrieta
Gandiaga

Trapagarango
Uda/-Euskaltegia

Euskal pertsonaia ospetsuak, abestiak, geografia, sasoian sasoiko ohiturak,
ipuinak, kondairak, Euskal Telebistako saio desberdinak, bertsoak, literatura
dira, besteak beste, urratsez urrats euskal hizkuntza irakasteko aitzakiaz
ikasleei ematen zaizkienzenbait erreferentziakultural. Bestekontu batda, hala
ere, ikasleengan euskalduntasunaedotaeuskaltzaletasuna sustraitzea. Izanere,
euskaltegitik ateratakoan hasiko dira ikasleak, bere kabuz, euskara eta bere
«kultura» ikasten eta, azkenik, bereganatzen.

Egunero.Herrikoekintzekinhasita.Lehenengobertonantolatzendirenekitaldien
berri eman; gaia ezezaguna egiten bazaie, aurkeztu eta batez ere jakin-mina
sortu, hurrengoan berenkasajoaten has daitezen inguruko herrietara. Geroago
talde kulturaletan integratzen lagundukonieke, zeren azken batean, kulturaren
ataledoparte sentitzeakberonen iraupenerakolanegitea eskatzenbait du,batez
ereorainkanpotikdatorkigun berdintasunerakojoera suntsitzailehorrenaurka.

ldeiak gauzatzea da arazorik nagusiena. Beti eta oraingoan ere hori gertatuko
zaigulakoan gaude, baina ideiaren bat edo beste ematen saiatuko gara.

Behe-mailetan,EuskalHerria ezagutzeari ekin beharko genioke, geografiaeta
historia batez ere, baina baita euskal kulturaren elementurik ezagunenak ere.
Goikomailetanliteratura,bertsolaritza,zinemagintzasakonagoemangoditugu,
liburuenirakurketak,bideoak,hitzaldiak, antzerkiaketa abarantolatuz.Ekintza
extra-eskolarrak ere neurri handi batean ezagutza hau posible egiteari loturik
azaldu beharko dira.

Gogoko izatea ezagutzeari darraion hurrengo urratsa da eta guk, euskara
-irakasle garen aldetik, ezagutza hori bultzatu eta gauzatzeari ekin behar diogu
buru-belarri,benetako euskaldunakateranahibaditugu, areagoeuskaltegitikat
gaztelania eta, zer esanik ez, erdal kultura guztiz nagusi direlarik.

Amaitzeko,lehenagoereaipatuadenarren,gaurkotasunaezaugarrigarrantzitsua
da. Irakasleok geuk gogoko duguna ateratzen dugu maiz, hau da, musika
jartzen badugu geu bezala apur bat zaharkiturik dagoena eramaten dugu
(Benito Lertxundi, Xabier Lete eta abar), gure ikasle gazteei bestelakoa
gustatzen zaiela kontutan hartzeke; eta hau ulergarria litzateke besterik ez
balego, baina zorionez badaukagu; beraz, saia gaitezen gu geu ere gogoko ez
duguna ezagutzen eta, musikaz aritu garen moduan, literaturaz, bertsolaritzaz
eta abarrez ari gaitezke.
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Maria Pilar Carranza Nola islatu euskal kultura euskal klaseetan? Alde batetik, gelan eta eguneroko
Campuzano lanean isla tu behar, erabiltzen dugun materialahorretara egokituz (irakurgaiak,

entzungaiak, bideoak ... ). Euskal Herrian sortutako berriakkomentatuz, bertako
telebista, irratia, aldizkari eta egunkarietatik material berria ateratzen saiatu eta
biltzen dugun materialari egunerokotasuna emanez. Eta, bestetik, gelatik
kanpo inguruak eskaintzen dizkigun aukera guztiak aprobetxatuz (antolatzen
diren erakusketak, feriak, ... ingurua bera ezagutzen etabar).

/tziar Garitagoitia Zeregin horretarako propio erabiltzen ditugun irakurgai, entzungai eta abarrez
gain, badugu beste bide bat: azalpenak (gramatika, lexikoa ... ) ematerakoan
erabiltzen ditugun adibideak. Hor txerta genezake erreferentzia kultural asko
eta asko, Bide horretatik mezu ugari igor dakizkioke eta igortzen zaizkio
ikasleari, eta zaindu beharreko atorra da.

Elitismoak albo batera utzi behar direla uste dut, edozeinentzat eskuragarria
delako irudia azaldu behar du bai hizkuntzak, bai kulturak.

lkasleak hurbileko kontutzat hartu behar du kultura, bai denboran bai espazioan,
eta bere burua hor murgilduta sentitu.

Durangoko
Uda/-Euskaltegia

* Gaur egun dagoenaren berri emanez.

* Euskararen inguruan antolatutako ekintzen informazioa emanez eta parte
hartuz (ahal izanik).

* Ditugun ohituraz jabe araztea.

* Ezezagunenak suspertuz.

/ñaki Alberdi Gorago honi buruz zerbait esan badut ere, ondokoa izan daiteke horietako
modu bat, batez ere beheko urratsetan lantzekoa.

Bertako herri, leku eta abarretako izenak agertuz. Gauza ezaguna izan arren, eta
beste adibide bat ipiniz, euskal deitura eta lekuizenak damaiguten hizkuntz
informazioaz gain (lexikala, eratorpen eta hitz-hurrenkerari dagokiona) kultur
informazioaren ikuspuntutik ere landuak izan daitezke. Esate baterako,
«Mitxelena», «Juanikorena», «Otsandorena», «Mariñelarena» ...; «Maritxu
-enea» ... ; «Urkia», «(H)ari(t)z», «Astigarraga» ... ; «Olarte», «Ugarte»,
«Mendarte» ... ; «Bazterretxe», «Gaztelumendi», «Iribar», «Jauregi»,
«Karrikondo», «Mendiaran», «Ortuoste» ...

Bestalde, kultur erreferentzien lantzeak trataera desberdina izan behar luke
ikasle-tipologiaren arabera. Hau garbi ikusten da ikaslearen jatorri
soziokulturalari pixka bat begiratu eta erantzunak zein desberdinak izaten diren
ohartzen garenean.

Gorago esan bezala, nire ustez, garrantzitsuena biziaranean (sortzean) legoke,
inplikazio eta sinesmen-ezetik ezer gutxi etor baitaiteke.
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d. «Euskararen prestigioa» sortarazten laguntzen dituzten gaiek osatzen dutena
(kirola, politika, zientzia, zinea ... eta abar).

Aurrekoarekin, euskalduntasun osora iristeko pausu batzuk aurreratu arren,
Euskal Herriko Unibertsitatea, Institutuak, Lanbide-Eskolak, etab.
euskalduntzen ez diren bitartean, ez dira na'zio-mailako komunikazio-funtzioak
beteko eta gure hizkuntza arriskuan egongo da. Ez ote zaigu heldu erreferentzia
kulturalak baino gehiago egiteko garaia?

Isabel Otxoa Nik euskal kultura islatzeko orduan hiru sail nagusi ezberdintzen ditut.

a. Barneko sentimenduak adierazi ahal izateko, beharrezkoak ditugun
baliabideek osatzen dutena.

b. Euskal Herriko historia, literatura, geografia, kirolak, ohiturak eta abarrek
osatzen dutena.
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