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Zehaztasunak Labur-labur metodoaren inguruko zehaziasunak eman: izenburua; argi
taratu zen urtea; metodoaren osagaiak (renbait liburu, zinta, beste balia
bide osagarri ...).

Esperantoa Ikasgai da metodoaren izenburua. 1990eko abenduan argitara
tu zen. Osagairik ez duen metodoa da, bakar nahiz irakaslearen laguntzaz
erabil daitekeena.

lzenburua Zergatik izenburu hori?

Esperantoa Ikasgai du izenburua, hain zuzen ere hizkuntza hori delako
metodoaz behar beste denboran lan eginez gero ikas daitekeena. Zergatik
euskaraz? Esperantoa ikasteko bidea bait da euskara.

Hastapenak Metodoaren hastapenak: garai hartako beharrak (metodoaren zergatia);
nola sortu zen (lankideak ...); esperimentazioa; argitaratzeko komeriak ...

Metodoaren zergatia azaltzea gauza erraza da: nik ez neukan holako lanik
egiteko asmorik, baina esperantoa ikasi nahi izan nuenean, ez nuen euskal
materialik eskuratzerik izan. Horrexegatik hartu nuen metodoa eta hiztegia
egiteko erabakia. Bakarkako lana izanik, kontsulta anitz (liburuetan nahiz
postaz lagun esperantozaleei) eta ordu askotako lanaren emaitza da.
Argitaratu ahal izateko, berriz, Legazpiko Hots aldizkari zenduaren Hots
Argitarapenak kultur taldearen laguntza eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza
behar-beharrezkoak, ezinbestekoak izan dira.

Tirada Argitalpenaren tirada.

Tirada motza izan du argitalpenak, 550 ale hain zuzen.

Oinarriak Azaldu luze eta zabal zertan hartu zenuen oin (beste metodoren batean ...)
eta egitura eta nola egituratu zenuen metodoa edo zeintzuk ziren ildo nagusiak (sylla

busa edo programa: gramatikalhiztegia/trebetasunak, mailaketa, mai
lak...).

Zertan hartu nuen oin? Esperantoz nahiz gazteleraz egindako metodoak,
gramatika-liburuak eta kontsulta-liburuak ikusi nahi izan nituen, euskaraz
koa egiten hasi baino lehen. Denetarik daga: ikasliburu batzuk elkarrizke-
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tatan oinarritzen dira hizkuntza azaltzeko, beste batzuek gramatika handi
rik gabeko azalpenak eta kornikiak dituzte, haurrentzako metodoren bat
ere badago ... Guztiak ikusi ondoren, bakoitzetik gehien gustatzen zitzaida
na aukeratu nuen, gramatikazko azalpen zailik ez erabiltzeko asmo sendo
az (oso jende gutxi da gramatikazalea eta are gutxiago gazteen artean).

Ikasliburuaren egituraketari dagokionez esan, hamaika ikasgaitan sailkatu
nuela bere arauetan salbuespenik ez duen hizkuntza hau eta, orraztu ondo
ren, beste ikasgai bat erantsi zitzaion orraztaileen aholkuei jarraituz, bati
pat aditzaren inguruan sakontzeko asmoz.

Mailaketa-era berezirik ez du: soil-soilik hizkuntzaren kasuen apurkako
aurkezpena egiten da, konjuntzioak, adberbioak, preposizioak, aurrizkiak
eta atzizkiak azalduz. Kasu akusatiboa, konparatiboak, zenbakiak, partizi
pioak, orduak etabarren aurkezpena ere ageri da. Beharrezkoenak diren 12
ikasgai hauez gain, "eguneroko esamoldeak" sei orrialdetako atala, "ikas
gaietako ariketen argibidea" bost orrialdetakoa eta "oinarrizko hiztegia"
28 orrialdetako atala topa daitezke bertan.

Hizkuntza eta Azaldu metodoa zertzean hizkuntza eta ikasteari buru: pentsatzen zenue-
ikaskuntza na.

Hizkuntza eta ikasteari buruzko ideiak? Esperantoa nazioarterako nahi li
tzatekeen hizkuntza neutrala da, hots, kultura inposaketarik inongo herriri
ezarriko ez liokeen hizkuntza egokia eta ikasterraza. Horrek erakarrita
ekin nion ikasteari eta, benetan ikasterraza dela ikusita (batez ere lehendik
latinetiko hizkuntzaren bat jakinez gero), gaur ez dut pentsakera hori alda
tu.

Moldaketa Geroan moldaketarik ezagutuko dugu?

Oraingoz ez dakigu berrargitalpenik izango ote den. Harrera ikusi behar.

Nori zuzendua Zehaztu ondo xede-taldea.

Ez nuke xede-taldea zehazten jakingo.

He/muga Noraino eraman nahi du metodoak ikaslea?

Metodoak ikaslea hizkuntza ongi ikastera eraman nahi du, noski.

Osatzeko
asmorik?

Noizbait metodoa osatzeko asmorik ba al duzu?

Ez dut oraingoz metodoa osatzeko asmorik izan.

Harrera Metodoaren harrera, kritikak ...

Oso denbora gutxi igaro da oraindik argitaratu zenetik, nolako harrera izan
duen jakiteko. Lagun artean eta esperantozale euskaldunen artean poza da
nagusi. Orain arterakoan egin zaizkion kritikak onak eta baikorrak <lira.
Gehiago jaso behar halere oraindik.

Metodoen Zein zen artean edorein metodoren [untzioari buru: zenuen ikusmoldea?
funtzioa
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(Metodoaren garranizia ikaslea xede-hirkuntzaren hiztuna bilakatzeko.¡
Aldatu al duzu uste hura?

Nire ustez, orokorki metodoak onak dira, baina ikasprozesuaren erdia bes
terik ez dute osatzen. Beste erdia ikasleak ipini behar du, bere ahalmena
ren araberako ahaleginaz. Ez dut uste hori aldatu.

Goi-mailara
iritsi ez

Metodo zenbait ez dira inoi: iritsi goi-mailetara. Zergatik?

Hainbat metodo goi-mailetara ez iristea normala dela uste dut eta horrela
behar duela iruditzen zait. Denak berdinak ez izateak nolabaiteko mailake
ta dakar eta denetarako aukerak egotea ez da txarra, baztergarria dena baz
tertu ondoren.

Balorazioa Bukatzeko, egin balorazio orokor bat zure ekarpenari buruz:

Zoritxarrez, esperantoa ikasteko alorrean, urrats bakar bat eman da nere
ekarpena baino lehenago: egile ezezagunak eginda, 1935ean Esperanto
Giliza izeneko bizkaierazko ikasliburuxka itzuli bat argitaratu zen, iaz Bil
boko esperantistek berrargitaratu arte topatzen zaila zena.

Neure ekarpenari buruzko balorazio orokor bat egiteko unean hauxe da
soilki bururatzen zaidana: lehen ez geneukan esperantoa euskaraz ikasteko
erarik eta orain bai.
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Egilea taide izanik, 15 urte zituela ikasteari utzi zion. Ha
masei urte zituenean beregan euskal sena indartu
egin zen eta !aster idazteari ekin zion. Gaur egun
idazle dugu.

Aitor Arana 1963an jaio zen Gipuzkoako Legazpin.
Bertako ikastolan sorturiko lehenengo taldean par-
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