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Aurkezpena

Askok bagenekien –sinesten genuen– lan benetan garrant zizkoa pla-
zaratu zuela HABEk 1999ko udazkenean, orain hamar urte: Helduen 
Euskaldunt zearen Oinarrizko Kurrikulua. Ibilbide luze baten emait za 
zen. Metodologiara ez ezik, kurrikuluaren lau osagai nagusietara 
zekart zan –helburu, eduki, metodologia eta ebaluaziora– planteamendu 
komunikatiboaren oinarriak eta ondorioak. Hilabete bat zuk geroago jarri 
zuen indarrean Kultura sailburuaren aginduak.

Zailena egina zegoen. Okerrena falta zen: dokumentuak zioena garatu 
eta eguneroko jardun didaktikoan hezurmamit zea. Eskerrak ez ginen 
hut setik abiat zen eta baliagarri gertatuko zit zaizkigun urte luzetan landu-
tako sena eta geureganatutako prestakunt za.

Askok sumat zen genuen lan handia eskatuko zigula planteamendua 
garat zeak. Besteak beste, hizkunt za bera –euskaraz gauzatutako ekint za 
komunikatiboak– aztertu beharko genuelako ikuspegi komunikatibotik. 
Baina hor ere ez ginen hut setik abiatuko. Eta, azken batean, kontua ez 
zen hizkunt zalarit za egitea, ezta hizkunt zalarit za aplikatua ere, didaktika 
egitea baizik.

Hain zuzen, didaktika egin ondoren –hiru urtean hamazazpi euskaltegi-
tako kurrikulu-proiektuak elikatuta–, eskaini ziguten Lourdes Elosegik 
eta Pello Esnalek, HIZPIDE 57an, urte haietako lanaren emait za: 
Euskaltegi-kurrikuluak egiteko jardunbide bat. Haren ildotik eta hura 
garatuz eta osatuz dator Pello Esnalen oraingo ale monografi koa, hau ere 
elkarlan estu eta zabal baten ondorio eta uzta, euskaldunt zearen laugarren 
maila biderat zen ondua baina maila guztietarako balio lezakeena.

Izenburuak dioenez, testu-arkitektura eta gramatika ditu ale honek langai, 
beti ere euskararen didaktika abiaburu eta helburu –ekint za komunikati-
boaren baitan–. Ekarpen eta berrikunt za agerikoak dakart za, eta ondoren 
jakingarriak igart zen eta iradokit zen ditu, irakaskunt zaren testuingurutik 
kanpo ere onuragarriak izan daitezkeenak.

Askok badakigu –sinesten dugu– lan erabakigarria plazaratu zuela HABEk 
1999ko udazkenean, orain hamar urte. Eta badakigu –sinesten dugu– 
haren harian datorren monografi ko honek eta ildo beretik egindako beste 
lan bat zuek ere benetan lagun diezaguketela Helduen Euskaldunt zea-
ren Oinarrizko Kurrikulua garat zen eta eguneroko didaktikan hezurma-
mit zen. Horixe dugu xede, euskararen eta euskal gizartearen mesedetan.




