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Euskara irakasteko metodogintzan eginiko bidea islatu nahi dugu hemen;
euskararen irakaskuntran ezer onik egin bada, besteak beste, tresna hauei
esker izan bait da. Oraingo artikulua bilduma honetako bigarrena dugu.

Metodoa bi karpetatan eskaintzen zen: lehen karpetan material soinuduna
zegoen eta bertan 32 ikaskai grabatu zetozen: 26 ikaskai ikasketa mailaka
tuzkoak ziren eta beste 6ak laburbildumazkoak.

Bigarren karpetan honako material hau zetorren: ikaskaiak (liburuska ba
tzuetan 32 ikaskaien testu osoa) eta eranskin gramatikala. Honezaz gaine
ra kontsulta-talondegi bat eta hiztegitxo bat (Xabier Gereñoren Euskara
-Gaztelania, Gaztelania-Euskara).

Azkenik, grabatu gabeko zinta bat zegoen, ikasleak bere grabaketak egin
zitzan. Ikasturtean zehar gutxienez bi aldiz ikastegira bidaltzea eskatzen
zen 16 ikaskaia gainditzean eta 32. ikaskaia burutzean. Zinta hori irakasle
batek aztertu eta gomendio baliagarriekin itzuliko zitzaiola ikasleari agin
tzen zen.

Euskara Etxean izenburua jartzearen arrazoia metodo honek bete nahi
zuen hutsunetik zetorren. Metodo hau euskaltegi edo antzeko ikastegietara
euskara joaterik ez zuten pertsonengan pentsaturik egina zen eta horrega
tik izenburutik bertatik etxetik irten gabe euskara ikas zitekeela iradoki
nahi zitzaion ikaslegaiari.

Alderdi horretatik, merkatuan nabari zen premia bati erantzun nahi zion,
zeren eta garai hartan puri-purian zegoen astean bizpahiru eskolatako eus
kara-ikaskuntza, eta bati baino gehiagori zail zitzaion horrelako konprorni
su bat hartu eta betetzea. Horregatik ikastolaren ingurunean, ~ta urrun ere
bai, pertsona ugari samar zebilen kontzientzia txarrarekin eta honelako
metodo bat lasaigarri gerta zekiokeen, eta zenbait kasutan lehen pauso
hori bultzada bat izan zitekeen adorez homitu eta era sistematikoagoz eus
kara ikasteko akadernia edo ikastegi hatera joan zedin.

Metodo hau egiteko proposamen eta eskaria Idiomatic S.A. izeneko
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Madrileko etxe batengandik etorri ziren eta Euskaltzaindiaren bitartez iri
tsi zitzaidan. Aipaturiko etxe madrildarrak bazuen El Inglés Durmiendo
edo antzeko metodo bat, lotan edo errepikatze automatikoen bitartez
Ameriketan eta abarretan arrakasta handia lortu ornen zuen metodo batez
egina eta antzeko zerbait egiteko eskatu zidaten euskararen kasuan.
Jatorrizko metodo haren filosofia eta aurkezpena errespetatuz, euskaraz
antzeko zerbait moldatzea izan zen nire egitekoa. Grabaketak Loiola
lrratiko esatari-taldeak burutu zituen.

Nik neuk, hasieratik antz eman nion Madrileko etxe haren helburua erabat
komertziala zela eta garantia batzuk segurtatu nahi izan nituen, metodoa
dima ateratzeko sistema huts bat besterik izan ez zedin. Horregatik, behin
eta berriz azpimarratu nuen halako metodo batek segimendu-sistema on
bat behar zuela ikaslea bultzatzeko eta berorrekin batera udako ikastaldi
-sistema bat ere beharrezko ikusten niola bakarkako errebortxatzeko. Nire
asmoa ez zen besterik gabe ikaslea etxean materialarekin uztea, eta Idio
matic etxeak behin eta berriz segurtatu zidan beharrezko ikusten nituen la
guntz sistema guztiak izango zituztela ikasleek. Hasieran hala izan bazen
ere, gerora garbi ikusi zen zein zen Idiomatic etxearen benetako asmoa eta
alderdi hau erabat zabartu zuen eta oso seriotasun gutxi izan zen zentzu
horretan. Nire ardura metodoa egitearekin amaitzen zen eta ordaindu ere
hala egin zidaten, eta aurrerantzean kanpotik jakin nituen metodoari bu
ruzko gorabehera eta zertzeladak. Hasierako enpresak <lena aidean utzi
zuen denboraldi baten ondoren, saltzaile eta arduradunei behar bezala
erantzun gabe, eta gerora, uste dut, talde berri batek hartu zuela bere gain
metodoa sustatzearen ardura. Oraindik ere noizean behin agertzen da etxe
etako postakutxatiletan metodo honi buruzko publizitatea.
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Metodoari Tiradari buruzko daturik ez dudanez gero, ezin nezake esan zenbateraino-
buruzko iritziak ko hedapena eta arrakasta izan zuen. Noiz edo noiz topo egin izan nuen,

hasiera hartan behintzat, metodoaz baliatzen zenen batekin eta pozik zego
ela aitortu zidan, baina ez dut datu zehatz eta sistematikorik erabileraz eta
ondorioez. Lehen esan dudanez, telefonoa eta abarren bitartez ikastegiak
eman behar zuen benetako laguntzak huts egin bait zuen, salmenta-argu
dio izatetik aurrera pasatu ez zelarik.

Nire iritzian, interesgarria izan zitekeen halako metodo bat, lehen aipatu
dudan baldintzekin, parez-pareko laguntza telefonozko eta postazkoarekin
eta udan edo zenbait une jakinetan ikastaldi edo topaketak antolatuz eta
ikasleen arteko giroa bizkortuz. Ikasle askok gerora ikasbide errotikcagoe
tarajoko zuketen, seguraski.

Metodoak proposatzen zuen euskara diosal eta esaldi laburretatik hasi eta
eguneroko premietarako behar den euskara bat zen, parez-pare gaztela
niazko itzulpenarekin eta zintak entzun eta errepikatuz esaldi-mordo bat
oroimeneratzeko bidea zen. Liburuskek aurkezpen atsegina zuten eta tarte
an euskal kanta ezagun batzuk ere bai.

Ez dut uste metodoaren erabilera hutsez euskara ongi ikastera irits zitekee
nik, horretarako zerbait sistematikoagoa behar bait zen, baina eguneroko
bizitzako zenbait egoeratan oinarrizko ideiak azaldu eta galdera errazak



egiteko aukera ematen zuen eta hori pauso on bat izan zitekeen jendea
zaletzeko eta adoretzeko, batez ere autoan kaxeteak entzunez bidaiatu
behar zutenek edota etxean tarteren bat hartu eta beste zerbait egiten ari
zen bitartean zintak entzuteko era zuenak.

Haurrentzat antzeko zerbait egiteko asmoa ere izan zen, erdi-jolasean eus
kara ikasteko, batez ere ikastoletara joaterik ez zutenengan pentsatuz,
baina egitasmo hori ez zen mamitu,

Garai hartan bazen beste antzeko metodo bat EUSKARA BIZIA (Curso
básico-Ikastaro oinharrizko) izenekoa, Xabier Amurizak egina,
Bartzelonako METODOS VIVIENTES S.A. etxearentzat. Metodo honek
40 ikaskai oso zituen iraupen luzeko hiru kaxetetan. Gainera, Euskal
Aditza ikasteko liburuska bat ere bazuen berrogei ikaskaitan, iraupen Juze
ko 12 kaxeterekin. EUSKARA ETXEAN eta EUSKARA BIZIA metodo
en artean aldeak bazeuden ere, funtsean, helburu berdinarekin eta espazio
berdintsua betetzeko sortuak zirela esango nuke.
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Azken balorazio Nik euskarara moldatu nuen metodoaren balorazio gisako bat egiten hasiz
gisa gero, bigarren mailako gune bat betetzera zetorrela esango nuke, hots, ez

zela ikastegietan irakaslearen zuzeneko ardurapean erabiltzekoa.

Halere, eta gauzak hasiera batean pentsatu zirenez aurrera eraman izan
balira, ziur nago duintasunez eta eraginkortasunez erantzungo ziokeela
garai hartan merkatuan zegoen eskariari. Ez da ahaztu behar, hizkuntz
ikaskuntzaren merkatuan beti izaten dela autodidakten gune bat eta inte
resgarria izan Iiteke eskari horrentzat posta, kaxete, bideo eta abanen
bidezko irakaspide ahalik eta osatuena diseinatzea. Bestalde, beti izaten
dira hitz egitea adina irakurtzea ere interesatzen zaienak eta horrelakoen
tzat ere hasiera edo lagungarri egokiak izaten dira honelako metodoak,
nahiz eta hizkuntzaren ikuspegi orokor eta zehatzagoaz jabetzeko beste
zenbait liburutara jo behar izan. Bestalde, entzuteko maila ezberdinetako
materialak izatea, ikastegietan ematen diren ohizko eskoletara joaten
denari ere ongi etortzen zaizkio eta alderdi horretatik ere baliagarriak dira
gisa hartako kaxeteak eta Iiburuskak. Baina behin eta berriz azpimarratu
beharra daukat, EUSKARA ETXEAN bezalako metodo baten funtziona
mendua dagokion mailan bermatzeko ezinbestekoa dela segimendu-siste
ma eraginkor eta prestu bat eta urtean behin (udan) edo sarriago (asteburu
ren batzuetan) ikasleen bilerak egitea, bakarkako ikasketari etekin guztia
atera eta aurrerapausoak emateko bultza egiteko. Bestalde, ez dut gogoan
zenbat balio zuen ikasmaterialak, baina oso garestia zen eta ez dut uste
ikasleari benetan ematen zitzaiona kontutan harturik prezioa hura inondik
ere zuribidetzen zenik.

Gainerako metodoez hitz egin beharko banu (ordutik hona asko eta asko
tarikoak sortu dira), nik uste aurrera-pauso nabarmenak eman direla, eta,
oro har, beste herrialdeetan daudenekin erkatuz gero, homologagarriak
direla esango nuke. Halere, gero eta gehiago lan egin behar dugu didaktis
moaren zurrunkerietatik ihes egiten, eta ikasleari euskara bizi eta malgu
bat eskaintzen.

Azkenik, itzulpenaren inguruan urte luzeak eman ditudanez gero, hitzerdi



bat esan beharra daukat beronek hizkuntz ikaskuntzan izan beharko lukeen
lekuaz: glotodidakta batek baino gehiagok hitz egin du azken urteotan
itzulpena duen muntaz bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan, behar den beza
la erabiliz gero eta gurea bezalako hizkuntz egoera batean, hots, euskara
eta gaztelaniaren egoera soziolinguistikoan lehenaren kaltetan desoreka
nabaria dagoelarik, itzulpen didaktikoki ongi erabiliak osagai arrazionalen
bitartez ikaslearen ahalmenak berretzen lagunduko luke, errepikapen auto
matiko hutsalegitan aunatu ordez. Helduekin ezezik, itzulpengintzan nera
bezaro-aurreko neska-mutikoekin ere zeregin garrantzizko bat duelakoan
nago gaztelania eta euskararen arteko mugak zehazten eta gotortzen.
Erkaketa sistematiko horren gabeziaz hizkuntza bakoitzaren nortasuna
Jausotu egiten da, anomia lexikal eta gramatikal gisakoa sortzen eta hiz
kuntz erabilera interferentzitsua nagusitzen da sarriegi. Behiala, usadiozko
metodoetan erabiltzen zen itzulpengintza mekanizista eta analitiko hartara
inola ere bihurtu gabe, nik uste, gure glotodidaktikan (helduen eta gazte
txoenean) oraindik integratu gabe daukagula ikuspegi berri baten arabera
erabiliriko itzulpengintzaren ekarpen bai idatzizkoa eta bai ahozkoa.
Alderdi hau arretaz aztertu eta integratzea mesedegarri izan liteke, oro har,
eta teorian behintzat, maila onean aurkitzen den glotodidaktikan.
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