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Gazteleraren erabilera
euskara-klaseetan

Zutabe

«Zer egiteko du gaztelerak euskara-klaseetan?» ZUTABEk, arazo honi heldu na
hian, hainbat iritzi bildu ditu orrialdeotan. Gure esker ona parte hartu duten guztiei.

• MUNGIAKO UDAL
EUSKALTEGIA

G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera
erabiltzeari?

E.- Orokorrean ez. Baina, taldeko zen
bait ekintzatan, ikasleenartekokomunika
zioa lantzen dena baino askoz garran
tzitsuagoa denean, bai; beti kasu konkretu
eta apartekoetan (urtebetetzerenbat, herri
ko gertaeraren bat...).

G.- Eta zuek erabiltzeari?

E.- Praktikotasunari begira bakarrik,
azaldu nahi dena guztiz abstraktu eta sub
jetiboa denean.

G.- Ikas-mailak ha al du zerikusirik
arazo honetan?

E.- Bai. Ikas-rnailabaxuetan errazagoa
da gaztelerara jotzea, gutxiengo tresneria
falta dute eta.
ZUTABE21(1989),11/ - 1/7 orr.

• SANTURTZIKO
UDAL-EUSKALTEGIA
(Altor Etxebarria)

G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera
erabiltzeari?

E.- Niretzat begien bistakoa da kalte
garria dela. Euskaltegia, hainbat tokitan,
«uharte euskalduna» da ikaslearentzat
gazteleraren itsaso zabalean; horregatik,
egunean zehar duen aukera bakar hau
aprobetxatu egin behar du. Hori bai, elka
rrizketa edo eztabaidan, ikaslea gaian
murgildurik dagoela eta bere asmo, senti
mendu edo iritzia euskaraz inolaz ere ezin
adieraz dezakenean (beheko urratsekoez
ari naiz, noski), orduan ontzat eman daite
keelakoan nago (edota ez txartzat) gazte
lera erabiltzea, ez bait dut uste egokia de
nik ikaslea bere «zen>hori adierazi gabe
gelditzea.
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G.- Eta zeuk erabiltzeari?

E.- Aurrekoan emandako 'erantzuna
ikusirik, argi <lago orain eman behar
dudan erantzuna. Baina irakasleak euska
ra erabiltzeko beharrizan hau irakasleen
artera, irakasleen gelara ere hedatu behar
delakoan nago (badakit teorian hau argi
baino argiago dagoena, baina praktikan
beharbada ez horrenbeste).

Hala ere, klasera mugaturik, nik neuk
behintzat zenbait kasu berezitan gaztelera
ra jo beharrean aurkitu izan dut neure bu
rua:

- Hitzen baten esanahia adieraztera
koan (hitz abstraktuak, ko n
tzeptuak ...).

- Edukien puntu zehatzen bat hobeto
ulerterazterako, talderen batean gaz
telerarekiko parekotasuna egin dut
(aditzaren aspektua ...).

G.- lkas-mailak ba al du zerikusirik
arazo honetan?

E.- Nire esperientzia oraindik ez da oso
luzea prozesu ezberdinak konparatzeko
eta galdera honi ondo erantzuteko, baina
baiezkoan nago, dudarik gabe, trebetasu
nei begiratzen badiegu eta euskal sena, no
labait, ikasleengan sar erazi edota sortera
zi nahi badugu.

• ARRIGORRIAKO
UDAL-EUSKALTEGIA
(Gurutze Arrieta)

G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera
erabiltzeari?

E.- Normala eretziten deutsot ikasleak
gaztelera erabiltzeari, baina joera hori
kontrolatu behar dala uste dot, prozesuan
zehar gero eta txikiagoa izan daiten.

Hala ere, ez dot uste egokia danik gaz
telera erabiltzea etengabe debekatzen ibil
tzea; bes te bide eta motibazioak erabili be
harko gendukez joera hori desagertarazte
ko.

G.- Eta zeuk erabiltzeari?

Gazteleraren erabilera euskara-klaseetan

E.- Irakasleak ez leuke gaztelera erabi
li beharko batez ere 4. urratsetik gora eta
zer esanik ez goi-urratsetan. Hala ere, ira
kasleak ere ez leuke gaztelania debekatu
ta euki beharko. Zenbaitetan gaztelania
erabili beharra egongo da eta ikasleak be
rak lasaitzeko ere balioko dau batzuetan.

G.- /kas-mailak ba al du zerikusirik
arazo honetan?

E.- Jakina badaukala. Behe-urratsetan
sarriago izango da erabilia goi-urratsetan
baino, eta horrexegatik <lagogaztelaniare
kiko joera hori gerarazteko motibazioan
gehiago saiatu beharra, euskerarekiko mo
tibazio eta joera behe-beheko urratsetan
sortu behar da eta.

• BASAURIKO
UDAL-EUSKALTEGIA

G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera
erabiltzeari?
E.- Aldez aurretik eta arau gisa, txarto

deritzot. Baina, hala ere, badira kasuak eta
kasuak. Garbi <lago ikasleak lehen me
mentutik euskara erabiltzeko joera behar
ko lukeela, eta zer gutxiago eskatu klase
-garaian, klasetik kanpo taldekideekin da
goela edota irakaslearekin hitz egiteko de
la, euskaraz saiatzea baino. Lehen me
mentutik saiatu ezean, noiz litzateke bes
tela saia daitezela eskatzeko mementua?

Gelan, norma bezala, euskara hutsa era
bili beharko genuke, beraz, eta gelatik
kanpoko harremanetan urratsaren arabera
jokatu, hirugarren galderaren erantzunean
azalduko dudan bezala.

G.- Eta zeuk erabiltzeari?

E.- Goian aipatutako kasuan legez,
txarto deritzot. lrakaslea da ikasleek duten
euskaldun eredua, eta eredu txarra li
tzateke erdaraz egiten duen irakaslea. Ira
kasle-euskara identifikazioa lehen egune
tik sortu beharko genuke ikasleengan, eta
nekez sortuko da irakasleak erdaraz egiten
badu.
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Dena den, badira kasuak ere. Askotan,
txiste jakin bat kontatzeko, esamolde jakin
bat esateko edota birao bat botatzeko nor
mala da erdara erabiltzea, edozein euskal
dunek egiten duen moduan.

Honek ikasleek nekez jadietsi duten
euskara aseptiko-trakets hori adierazko
rrago eta biziago bihurtzen badu, zergatik
ez tartekatu erdal esaldi bat edo beste?
Baina, arestian aipatu dudana ahantzi ga
be, norma euskara litzateke eta erdara
tantakako bitxikeria zenbait adierazteko
erabiltzea parkagarri.

G.- Ikas-mailak ba al du zerikusirik
arazo honetan?

E.- Jakina. Galdera honi erantzun bat
emateko, hiru maila ezberdinduko nituzke
ikas-prozesuaren baitan.

A) Atalase-maila - 3, 4. urratseraino.

B) Oinarrizko euskara - 6. urratserai
no.

C) Hobekuntz maila - 6. urratsetik
EGA-ra.

Atalase-maila honetan, eta batez ere le
henengo bi urratsetan, ikasleak ez du edo
zer adierazteko gaitasunik. Izan ere, oso
erregistro gutxiren jabe bait da.

Honela, normala dateke gelatik kanpo
ko harremanetan ikasleak erdara erabil
tzea, eta irakasleak ere erabil lezake, nire
ustez, honelako tarteetan irakasleak ez bait
du helburu linguistiko jakin bat, Irakaslea
ren helburua afektiboa litzateke, ikaski
deen arteko harremanak estuagotzea eta
talde-dinamika hobeagoa sortzea, alegia.

Bestalde, klasean, berriz, itzulpena lite
ke askotan arazorik larriena. Dena dela, ez
dut uste irakasleak aurreneko bi maila ho
rietan oso zorrotz jokatu beharko lukee
nik. Neuk ez nuke onartuko «¿qué dices,
tal?», «¿cómo se dice, cual?» ikasleei
galdetzea. Horrelakoen aurrean gorrarena
egitea onena. Baina «zer esan nahi dux hi
tzak?» galdetuz gero eta keinu edota azal
pen erraz baten ezin bada erantzuna eman,
itzulpena emateari ongi deritzot. Azken
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batean hitz arraro edo abstraktu baten i
tzulpena ez emateagatik hamar minututa
ko «antzerkitxoa» egin behar bada, erren
tagarriagoa da itzulpena zuzenean ematea.

Beste aldetik, atalase-mailak eskatzen
dituen azalpenak euskaraz ematea ez da
oso zail suertatzen, eta hortxe dago irakas
learen egokitze-lana: zer esan, nola esan,
ze hitz ala egitura erabili eta abar.

Laugarren urratsetik gora itzulpena ere
ekidin liteke norma bezala. Honaino hel
duta, hiztegi-arazoak konpontzeko, sino
nimia, antonimia eta azalpen txikiak ere
erabil daitezke erdarara jo beharrean. Ikas
leak jabe dira eta ezin zaie onartu esan na
hi dutena euskaraz esaten ez saiatzea.

Edozein gauza esateko euskara erabil
tzeko joera indartu behar diegu eta asko
tan «polizi» lana egin erdaraz basten dire
nean; batez ere, haien artean kaleko harre
manak etorkizunean euskaraz izan daite
zen bideratzeko.

• URRETXU-ZUMARRAGAKO
UDAL-EUSKALTEGIA
(Irakasle-Batza)
G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera

erabiltzeari?
E.- Printzipioz gaizki. Halere, kontura

tzen gara ikasleak oztopo eta arazo asko
ren aurrean aurkitzen direla gaztelaniara
jo gabe, lehen urratsetan batipatHala no
la:

a) Psikologikoa

- Irakasleak gaztelania ere badakiela
jakiteak erraztu egiten du ikasleak
gaztelaniara jotzea.

- Euskara-klaseetara etorri aurretik
ikaskideak lagun edo ezagunak iza
tea.

- Bigarren hizkuntza menperatu arte
gauza handirik ezin esan dutelako us
te ustela.

- Gizarte-ingurua.
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b) Linguistikoa

Hizkuntza berri bat ikastera datoz edo
ikasten ari dira; beraz, ez dute dena ondo
ulertzen, errekurtso gutxi dute komunika
tzeko.

e)Metodologikoa

- Ama-hizkuntzarekin dena parekatu-
-nahia,

- Ezer gutxi dakitela eta euskaraz
komunikatzea beti gerorako uztea.

- Erabiltzen ditugun itzulpen-ariketak
gaztelania erabiltzeko joera indartu
egiten dute, agian.

Halere, irakaslearen lana da hasiera ha
sieratik gaztelania baztertzen ohitzea:

- Agurtzeko moldeak emanez.

- Galderak egiteko euskarazko mol-
deak ikasteraziz.

- Mintzatzeko rol edo eginkizun kon
plexuegiak baztertuz.

G.- Eta zeuk erabiltzeari?

E.- Okerrago. Ez dugu arrazoi teoriko
rik ikusten gaztelaniaren erabilera zuri
tzeko.

Arriskua

- Azalpen gramatikal gehiegi eman na
hian dateke.

- Hainbat mintza-saiotan, gaiagatik
edo giro beroagatik, taldea ez kontro
latu eta ikasleek ezarritako dinami
kan erortzea.

Ez dugu problemarik ikusten hainbat
hitzen itzulpenak ematean, abstraktuak di
renean batez ere.

Baita ere, taldearen ikasprozesua ozto
patzen duten arazo «estralinguistikoak»
direla eta, behe-mailetan gaztelania era
biltzeari zilegi deritzogu, oztopo horiek
aztertu eta gainditzeko denean.

G.- lkas-mailak ba al du zerikusirik
arazo honetan?

Gazteleraren erabilera euskara-klaseetan

E.- Bai, goian aipaturiko arrazoienga
tik.

• ARRASATEKO
UDAL-EUSKALTEGIA
(Nati Abasolo)

G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera
erabiltzeari?

E.-Gaizki.

G.- Eta zeuk erabiltzeari?

E.- Askoz okerrago.

G.- lkas-mailak ba al du zerikusirik
arazo honetan?

E.-Bai.

• EIBARKO UDAL-EUSKALTEGIA

G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera
erabiltzeari?

E.- Ez deritzot ondo, baina ikasle asko
ri zaila gertatzen zaio gaztelera baztertzea,
ez duelako bes te biderik esanahia adieraz
teko.

G.-Eta zeuk erabiltzeari?

E.- Neuk erabiltzea ez da batere ego
kia, behar-beharrezkoa ez bada, baina zen
bait kasutan, azalpen berriak egitean, mi
mika, marrazki, etab. ez badira nahikoa eta
besterik ezean, zerbait egin behar izaten
da.

G.- lkas-mailak ba al du zerikusirik
arazo honetan?

E.- Ikas-mailak badu bai zerikusia,
gehienbat hasierako mailetan, ikasleak
ama-hizkuntza duelako mintzabide ba
karra.

G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera
erabiltzeari?

E.- Behe-beheko urratsetatik hasita,
ikaslea ohitu behar da euskara-klaseetako
ihardun guztia euskaraz egitera. Onartuz
gero erdara erabiltzea, oso zail egiten da
erdararako joera hori galeraztea, eta asko-
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tan euskaraz esaten dakitena ere erdaraz
esango dute. Baina ezin dugu ahaztu zen
bait ikaslerekin lehen pausua min
tzaeraztea dela eta gero etorriko dela eus
karaz mintza-eraztea.

G.-Eta zeuk erabiltzeari?

E.- Nik uste dut posible dela klaseak
edozein urratsetan euskaraz ematea edo
izatea, beheko mailetan batzutan beste es
presabide batzu erabili behar badira ere,
esaterako irudiak, mimika... Azalpenak
ematean gazteleraren erreferentzia erabil
tzea edo itzulpenerajotzea oso arriskutsua
da, euskal egituren eta Iatinetik datozen
hizkuntzen egituren artean alde handia
bait dago.

G.- Ikas-mailak ba al du zerikusirik
arazo honetan?

E.- Horixe duela, batipat irakasleak
kontrolatzen ez dituen mintza-saioetan.
Mintzamen-saio dirijituetan, zailtasunak
zailtasun, mailak ez luke eragin behar er
darara jotzea, beti ere, proposatzen diren
ariketak egokiak baldin badira maila ho
rretarako.

* * *
G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera

erabiltzeari?
E.- Hasiera batean normala bada ere, 3

- 4 urratsetan jarrera-aldaketa nabarmena
eman behar duela deritzot, euskararen era
bileraren aldekoa, hain zuzen.

G.-Eta zeuk erabiltzeari?
E.- Gaizki deritzot; ikasleak, irakasle

eta euskaltegia euskararekin lotu behar di
tuela uste bait dut. Oso mementu berezitan
eta behe-urratsetan bakarrik erabiliko nu
ke.

G.- Ikas-mailak ba al du zerikusirik
arazo honetan?

E.- lrakaslearekiko: uste dut orohar
ezetz; behe-urratsetan ere euskaraz egin
daitekeelako ulertua izateko; ahalegin
handiagoa egin beharko dugu, astiroago
eta adierazgarriago hitz eginaz.
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Ikaslearekiko: lehen urratsetan ikas
leak berezkoa duen hizkuntza kanporatzen
du, nahitanahiez. Oso jarrera kontzien
tziatua behar da hau gainditzeko, ikasteko
gogoa.

* * *
G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera

erabiltzeari?
E.- Nire ustez, bereizketa bat egin be

harra dago: printzipioz ezin da erdaraz hitz
egin; baina behe-mailetan, l., 2. eta 3.
mailatan alegia,ikasleak oraindik ez dira
dena euskaraz adierazi ahal izateko beha
rrezko tresnenjabe; beraz, batzuetan erda
raz esatera behartuta daude.

G.- Eta zeuk erabiltzeari?

E.- Printzipioz dena euskaraz hitz egin
behar da. Hala ere, eta batez ere behe-rnai
letan, ez badute zerbait ulertzen, azalpen
txiki bat erdaraz emateari ondo deritzot, 1

G.- lkas-mailak ba al du zerikusirik
arazo honetan?

E.- Bai. Nire ustez, badu zerikusia; bai
na agian ikas-maila baino ulermen-mailak
du garrantzi handiagoa, zeren askotan be
he-mailak izan arren, ulermen ona badute,
ez da ia erdara erabili beharrik izaten.

• MIREN TELLETXEA/GURUTZE
SALABERRIA

G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera
erabiltzeari?

E.- Ez dut inolaz ere komenigarritzat
jotzen. Hasiera-hasieratik ohitu behar di
tugu ikasleak ikasgelan euskara erabil
tzen; horretarako beharrezkoak zaizkien
esamolde, galdera, hitz, e.a. lehenengo
egunetik azalduz eta landuz. Ikasgelan
euskarak izan behar bait du nagusi.

G.-Eta zeuk erabiltzeari?
E.- Ez da ez komenigarria ez eta lagun

garria ere ikaslearentzat. Irakaslea da,
neurri batean behintzat, hizkuntz berriaren
eredu-emaile; beraz, ikasleen maila kon-
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tutan hartuz, hauen ulermen-mailara ego
kituz hitz egiten saiatu beharko du irakas
leak.

G.-lkas-mailak haal du zeresanik ara
zo honetan?

E.- Ikaslearen ulermen eta mintzamen
mailara egokitzen baditugu klaseak eta
irakaslearen hizkuntza, ez luke eraginko
rra izan behar.

• JON MENDIZABAL

G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera
erabiltzeari?

E.- 1.1.Mailaren arabera

- Behe-urratsetan ezinbestekoa da.

- Urratsez aurreratzen duten heinean,
nola motibatu ikaslegoa?

a) Hasieratik esan eta mantenerazi: ho
be dela hitzak erdaraz erabili, baina
esaldia nola edo hala euskaraz bota
tzea.

b) Klasean eguneroko elkarrizketak
prestatu, ikasleek beren artean erda- ,
raz egiten dituztenak.

e) Itxulapikoa: hogerlekoa bota erdaraz
hitz egiteagatik. Hau ikasleek nahi
baldin badute bakarrik.

1.2.Taldearen dinamikaz mintzatzeko

- Behe-urratsetan taldearen dinamikaz
mintzatzeko, klasean egon daitez
keen problemez eta hitz egiteko,
iruditzen zait hobe dela gazteleraz
hitz egitea konpondu beharreko ara
zoak eta azter ditzagun.

G.- Eta zeuk erabiltzeari?

E.- 1. Mailaren arabera: lehenengo
urratsetan bi hizkuntzak erabili behar de
rrigorrez.

2. Beheko urratsak gainditzen diren
heinean gero eta gaztelera gutxiago.

3. Hala ere, berehala euskara hutsean
hitz egitearen aldekoa naiz, en-
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tzumena lan dezaten eta poliki-poli
ki irakaslearekin euskaraz mintza
tzen ohi daitezen.

4. Problema:nolajakin euskara hutsean
azaldutako zerbait ongi ulertu duten
(hiztegia, egiturak, ariketa baten
azalpena, etab.).

• PELLO ESNAL

G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera
erabiltzeari?

E.- Dakienaz baliatzen da ikaslea gau
za berriak ikasteko. Baita euskara ikasten
ari den euskalduna ere.

Lehendik ikasia, berriz, baliagarri izan
daiteke ikaskizunaren aurrean; baina bai
ta traba ere, eta zenbaitetan baliagarri eta
traba, biak hatera.

Euskararen irakaskuntzan bietatik du
gu erdara: laguntza eta oztopo. Ahobiko
ezpata; beraz. Erabiltzenjakin behar. Bes
teak beste, hortxe dago ikaslearen eta ira
kaslearen egitekoa: euskara ikasteko ba
liabide bihurtzen erdara.

G.- Eta zeuk erabiltzeari?

E.- Ordu-laurdena behar izan ornen
zuen euskaltegi bateko irakasle suharrak
besarkatu hitzaren esanahia adierazteko
ikasleei. Han ari ornen zen hitz eta pitz,
huts etaputz, bateko imintzioa, besteko es
plikazioa, euskara hutsean ezinaren ezi
nean: hala agurtzen zutela elkar aspaldian
ikusi gabeko lagunek, hala egiten duela
Aita Santuak haurrekin... Ez alferrik. Ha
rik eta halako batean ikasle azkarrak «A,
bai! Abrazar» esan zuen arte.

Agian gogoan izango zituen irakasleak
bere ume koskorretan eskolan frantsesa
ikasten irentsi behar izan zituen hiztegi
-zerrenda kaiku haiek. Gogoan izango
zuen akaso itsu-herriko alkate ezkelaren
debeku zorrotza: «euskara-irakasleak ez
du bere ikasleekin erdararik erabiliko, ez
ta mundua eroriko bada ere».

Muturreko jarrerak beti muturreko.
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G.- Ikasle-mailak ba al du zerikusirik
arazo honetan?

E.- Nerekiko, ikas-mailak badu horre
tan zerikusirik. Aurrera ahalean, ikasten
ari den euskara bera ere baliabide gerta
tzen bait zaio ikasleari. Eta laguntza be
rriak eskuratu ahalean, gero eta laguntza
zahar gutxiago behar.

• 4. URRATSEKO IKASLE BAT

G.- Zer deritzozu ikasleak gaztelera
erabiltzeari?

E.- Ikasleak<lenaeuskaraz hitzegin be
har du; bestela ez du inoiz euskaraz hitz
egiteko ohitura hartuko. Euskaltegian ez
badu euskaraz hitz egiten, gero kalean ez
du hitzik euskaraz esango, eta, euskaraz
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hitz egin nahi badu, gehiegi kostatuko
zato.

G.- Eta irakasleak erabiltzeari?
E.- Irakasleak ere euskaraz hitz egin

behar du; bestela ikasleak ez du kalean
ulertuko. Nire ustez, lehenengo egunetik
euskaraz hitz egin behar du, eta mimikaz,
eta mantxo-mantxo esan behar ditu gau
zak.Eta ikasleek ulertzen ez badute, berri
ro errepikatu behar du, ulertu arte. Azke
nean, ez badu ulertzen erdaraz esan behar
ko dio.

G.- Ikas-mailak ba al du zerikusirik
arazo honetan?

E.- Ikasleakmaila baxuanbadaude, ge
hiago kostatuko zaie, baina irakaslearen
esaldiek errazak izan behar dute. Maila al
tuagoan badaude, irakaslearen hitz egite-
lkomoduak zailagoa izan behar du.

LA UTILIZACION DE L1 EN EL APRENDIZAJE DE L1

La confrontación de ideas en tomo a distintos as
pectos del mundo de la enseñanza resulta fundamen
tal si no quiere correrse el riesgo de caer en compor
tamientos ritualistas. Desde esta convicción, ZUTA
BE ha planteado·la siguiente pregunta: ¿qué actitud

!-,hade adoptarse ante la utilización de L1, tanto por
parte del alumno como del profesor, en el aprendiza
je de L1?En estas páginas se recogen una serie de
opiniones ante dicha cuestión.

THE USE OF Lt INTHE LEARNING OF L1

The confrontation of ideas around the seve
ra! aspects of the teaching world becomes really
basic if we don'! want to run the risk of falling in
to ritualistic behaviour. Rooted on that certainty
ZUTABE has laid the following question: Which

is the attitude to be taken both by pupil and tea
cher with respect to L1 in the learning process
of L2? In these pages we collect a series of opi
nions on.the subject.

L'UTILISATION DE LA Lt DANSL'APPRENTISSAGE DE L1

La confrontation d' idées autour de différents as
pects d11monde de/' enseignement est fondamentale
si nous voulons éviter de courir le risque d' avoir des
comportements ritualistes. A partir de cette convic
tion, ZUTABE aformulé la question suivante: que/le

attitude doit-on adopter face a l' utilisation de L1.
aussi bien de la part de /' éléve que ce/le du profes
seur, dans /' apprentissage de Lz? Dans les pages qui
suivent ont été recueillies quelques réponses a cette
question.
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