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ltzulpen Salla: 1985

Aurtengo hiru titulu berriekin zazpi dira, jadanik, «Itzulpen Saila» izeneko sortan agertu
diren liburuak. Denak hizkuntzen ikas/irakaskuntzaren alorreko testuak dira, helburua eus
kara irakasle eta irakaslegaiei oinarrizko irakurgai euskaraz eskaintzea delarik.

Hauexek izan ziren iazko liburuen izenburuak: l) Adinaren eragina hizkuntzaren ikas
kuntzan: arazoa zertan den; 2) Autonomia bigarren hizkuntzen irakaskuntzan; 3) Hizketa
rako jokoak; 4) Nola ezagutu bigarren hizkuntza ikasten ari den helduaren beharrak.

Guk, hemen, l985ekoak azalduko ditugu gain-gainetik: 5) D. Willis et al. «Bideoa hiz
kuntzen irakaskuntzan», Ekarpen haundiko baliabidea izan da bideoa hezkuntzaren alo
rrean. Liburu hau osatzen duten zortzi artikuluetan gaiok aztertzen dira: bideoaren ahal
menak eta mugak; ikusizko elementuaren papera ahozko diskurtsoan; bideoaz baliatzeko
1000modu; bideoa ikasleen performantzia aztertu eta zuzentzeko; ikasleak produzituriko
bideoa; eta azkeneko hiru artikuluetan beste horrenbeste esperientzia, bideoa hizkuntz kla
sean erabiliz.

617) G. Dalgalian, S. Lieutaud eta F. Weiss. «Irakasleen prestakuntza hizkuntzen ira
kaskuntza berrian». Egileek hizkuntza arrotzen ikaskuntzako eredu teoriko berria aurkez
ten dute liburu honetan. Horretarako, «orientazio ez-direktiboaz» baliatzen dira; ez-direk
tibotasunaren printzipioak hizkuntzen irakaskuntzara aplikatzen dituzte, eta honek sortzen
dituen inplikazioak aztertzen. Egileek erabat ikaslearen behar eta motibazioaren arabera
pentsatutako hizkuntz pedagogia aukeratzen dute eta, honek, ezinbestean, eskatzen duen
helburu, eduki eta metodoetan berria izango den heziera berri bat aurkezten.

8) Joel C. Walz. «Hizkuntz arrotzetako hutsegiteak zuzentzeko teknikak», Liburuska
honetako lehen atalean, gai honi buruz egin diren ikerketa eta esperientziak biltzen dira,
eta egileak bere balorazio propioak egiten ditu ... Bigarrenean, irizpide batzu finkatzen dira,
zein hutsegite zuzendu behar den eta zein ez jakin ahal izateko. Hurrengo bi ataletan, hu
tsegiteak zuzentzeko teknika aurkezten dira, batetik ahozkoan eta idazlanetan bestetik. Tek
nika hauek hiru mailatan banatzen ditu egileak: auto-zuzenketa, ikaskideen zuzenketa eta
irakaslearen zuzenketa; beti ere, hirugarren hau azken errekurtso bezala planteatzen duelarik.

Azkenik, esan behar, 1986rakoliburu hauek irakurri ahal izango ditugula, besteak beste:
W. Littlewood-en «Cornmunicative Language Teaching», hizkuntz irakaskuntza komuni
katiboari buruzko liburu teoriko-praktikoa, eta P. Ur-en «Discussions that work», mintza
mena lantzeko joko eta teknikak.

Imano! Irizar

EGArako langaiak. lrakaslearen liburuak

Abenduan argitaratuko da «EGArako Langaiak» izeneko materiala. Maila horretan
diharduten irakasleentzat lagungarri izan dadin prestatu da. Material hau esperientzia kon
kretu bati loturiko programak eta materialek osatzen dute eta Gasteizko HABE Euskalte
gian sortu eta zenbait ikastaro esperimentaletan erabili da, beraren balioa eta egokitasuna
frogatzeko, eta argitara eman aurretik beharrezko liratekeen aldaketak edo jorraketak egin
ahal izateko.

Bestalde, bereziki euskaldun berriei begira prestatu da; euskalduntze prozesuaren
8.urratsa gainditu dutenentzat, hain zuzen.

Langaien helburu nagusia hizkuntz trebetasunak lantzea da. Mintzamena, idazmena,
entzutezko eta irakurriaren ulermena lantzeak du, beraz, lehentasuna. Dena den, gramatika
-edukiak ere lantzen dira, euskara zuzen eta egoki erabiltzen lagun dezaketen neurrian.

Horiek horrela, EGArako langaiak sei arlotan banatu eta programatu dira:
l. Mintzamena lantzen.
2. Ulermena lantzen.
3. Idazmena lantzen.
4. Lexikoa lantzen.
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5. Testuak Iantzen.
6. Edukiak lantzen.
1985ean lehenengo bostak argitaratuko <lira eta 1986an, seigarrena.
Azken hiru liburuak aurreko himen lagungarri <lira. Arlo hauetan ere garrantzi gehia

go dute ariketa praktikoek deskribapen teorikoek baino. Sei arlook ez dute pisu berdina
programaren barruan. Horrela, eskolorduen hirutik bi trebetasunak Iantzeari eskaintzen zaio
eta hirutik bat bakarrik arlo lagungarriak lantzeari.

Material hauen prestaketan kontutan izan da EGAren Azterketa Eredua, nahiz eta itsu
-itsuan berari ez jarraitu.

Material hauek, bataz beste, 550-600 ordutako lana eska lezakete: 350-400 ordu esko
Ian eta beste 200 bat ordu etxean, Jan pertsonal gisa,

Materiala, bestalde, ikasgaika ematen da, irakaslearen lana errazteko asmoz. Guztira
300 ikasgai <lira. Ikasgai bakoitzak ordu eta laurdeneko iraupena izango du, gutxi gorabehera.

Amaitzeko, eskaintzen diren testuetan jatorrizko idazkera errespetatzea izan da erizpi
de material hauek aurkezterakoan.

Gurutz Larrañaga

Euskalduntzearen lehen lau urratsetarako
sei langai berri kalean

ZUTABE ale honekin bateratsu kalera ditu HABEk euskalduntzearen lehen urratseta
rako sei langai berri: Ikaslearen liburua, Binaka, Kaseteak, Rol-jokoak, Bilduma eta Jokoak-2.

Sei Iangaiak lehendik ere ezagunak ditu «Euskalduntzearen A mailarako langaiak. Ira
kaslearen Iiburua» izeneko lau karpetak darabiltzanak, behin eta berriro aurkituko bait zi
tuen karpetetan modu hatera edo bestera, nahiz eta batzutan ez ikasleek zuzenean erabil
tzeko eran.

Oraingo honetan langaiak ikasleentzat argitara <lirabereziki, txukun eta egoki argitara
ere, bakoitzaren bereizgarriak honako hauek direlarik.

lkaslearen liburua
Ikasleak hatera aurkituko ditu beretzat moldatu den liburu honetan lehen lau urratse

tan erabiliko dituen hainbat fitxa, ariketa eta irakurgai. Ariketa-liburua ez ezik, bere aurre
rabidearen lekuko bikaina ere izango du ikasleak bere liburuan.

Neurriak: 24X17 zm.
Orrialdeak: 320.
Prezioa: 425 pezeta.

Binaka: A ikaslearen liburua eta B ikaslearen liburua
Bi liburu hauek elkarren osagarri <liraeta ikasleek binaka egin behar dituzten ariketak

biltzen dituzte. Mintzamena lantzeko <lira.
Neurriak: 24x17 zm.
Orrialdeak: 105 bakoitzeko.
Prezioa: 225 pezeta bakoitza.

Kaseteak
Ikasleek zenbait ariketa egiteko behar dituzten hizketa, kanta eta abar grabatuta dituz

te zinta hauek. Guztira ordubeteko zortzi kasete <lira, urrats bakoitzari bi dagozkiolarik.
Prezioa: 900 pezeta kaseteko.

Rol-jokoak
Mintzamena Iantzeko moldaturiko 38 rol-joko <lira, fitxero batean emanak, irakaslea

rentzat argibideak dituen liburuskarekin hatera.
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Behin eta berriro erabil daitekeen materiala da. Ikasleek erabili ondoren, Euskaltegian
geratzen da jasoa.

Neurriak: 210x 148 mm.
Fitxak: 799.
Liburuskaren orrialdeak: 96.
Prezioa: 10.000 pezeta.

Bilduma
Zenbait ariketa egiteko beharrezkoak diren hainbat fitxa, marrazki eta argazki <lira,

fitxero batean emanak, irakaslearentzat argibideak dituen liburuskarekin batera.
Behin eta berriro erabil daitekeen materiala da. Ikasleek erabili ondoren, Euskaltegian

geratzen da jasoa.
Neurriak: 210x 148 mm.
Fitxak: 274.
Liburuskaren orrialdeak: 28.
Prezioa: 3.500 pezeta.

Jokoak-2
Bigarren kaxa hau lehenengoaren ildotik datar («Loteria, Familien jokoa, Katua eta

txakurrak, Domino fonetikoa eta Hitzen jokoa») eta sei joko ditu: Ogibideen jokoa zen
bait ogibide etahauei dagozkien tresna eta abanen lexikoa ikasteko egina <lago;Bingoateti
helburua 20tik lOOerabitarteko zenbakiak ikastea da; Nondik nora jokoaren helburua, be
rriz, hizkuntz forma horiek erabiltzen ikastea, eta Lerroa osatzen jokoak ere helburu bera
dauka; Funtzioz funtzio jokoak, lehen urratsean landu diren funtzio guztien berrikusketa
egitea du xede, baina sormenari eta joko berari leku zabalagoa emanez; eta, azkenik, Hiztegi
-bingoa berrogei ta bost hitz definitzeko eta erlatiboak erabiltzen ikasteko da.

Prezioa: 2.000 pezeta.

Pello Esnal

Bizkaiko Euskaltegi libreentzat euskalduntze
ikastaroa Bilbon

Bizkaiko Ikuskatzailetzak, irailaren 16tik 20ra bitartean, bereziki Bizkaiko Euskaltegi
Libreetako arduradunei zuzendutako ikastaroa eratu zuen, HABEk Euskalduntze Sailean
egin duen eta materialgintza alorrean argitaratu duenaren berri emateko asmoz.

Ikastaroa Bilboko HABE Euskaltegian eman zen, Euskalduntze Sailburuaren eta Biz
kaiko Ikuskatzaileen gidaritzapean, 40ren bat lagunek parte hartu zutelarik.

lkastaroa material didaktikoaren inguruan («Euskalduntzearen A Mailarako Langaiak»
izenekoaren inguruan, hain zuzen) eratu zen, beste bi arlo nagusiak ere, programazioa eta
ebaluazioa, alegia, ahaztu gabe, jakina. Lana, ordea, hitzaldiak ardatz hartuta gauzatu zen.
Hona hemen ikastaroan eginikoaren aipamen !aburra:

Irailaren 16an: «Euskalduntzearen ikuspegi orokorra». Pello Esnalek azaldu zituen sail
honen hiru osagaiak: Programazioa, Materialgintza eta Ebaluazioa.

Irailaren 17an eta 18an: «HABEren material didaktikoaren aurkezpena», lñaki Uni
basok bi saiotan azaldu zizkien arduradunei «Langaiak» izeneko material didaktikoaren
sorrera.. nondik norakoa, erabilera, ikastorduen banaketa, ariketen sailkapena, etab.

Irailaren 19an: «Irakasle jarrerak». Pello Esnalek irakasle mota guztien deskribapen
orokorra egin zuen.

Irailaren 20an: «Ebaluazioa irakaskuntzaren programazioan eta 1985/86 ikasturtera
ko euskalduntze prozesuaren ebaluaketarako plangintza», Iñaki Unibasok, azalpen teoriko
bat eman ondoren, 1984/85 ikasturtean eginiko 1-4urratsetarako froga estandarrak argitu
zituen. Jon Ajuriak, berriz, ikasturte honetarako martxan jarri gura den plangintzaren be
rri eman zuen.
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Azkenik, aipatu beharra daga ikastaro honek oso harrera ona izan zuela eta, bestalde,
saio guztietan zehar nahiz amaieran jasotako eskariek eta berari buruzko eritziek, sortu
berri den elkarlan hau sendotzeko balioko liguketela azpimarratu zen, erabat eragingarria
eta guztiz onuragarria gertatu bait zen ikastaroa.

Iñaki Unibaso

EGA ikastaroa

Irailak 3tik 6ra Hondarribian, «EGA Langaiak» liburuen aurkezpena eta azterketa egin
asmoz, EGA ikastaroak ematen dituzten zenbait irakasle bildu zen. Bertan, 20ren bat ira
kaslek hartu zuen parte. Batzu maila honetan luzaroan arituak dira, eta beste batzu, berriz,
aritu gabeak. Esan bezala, ikastaro honen helburua material berriaren, EGA LANGAIAK,
nondik norakoak, mugak, etab., azaltzea zen. Horretarako, materiala egiten ihardun duen
zenbait irakasle bildu zen bertan eta hauek izan ziren, hain zuzen ere, liburuak aurkeztu
zituztenak. Aurkeztutako liburuak hauexek izan ziren: Ulermena lantzen, Mintzamena lan
tzen, Idazmena lantzen, Lexikoa lantzen eta Testuak lantzen. Arlook banan-banan aztertu
ziren, besteak beste, bakoitzaren azterketan honako puntuok ukitu zirelarik:

l. Arloaren planteamendua: arloaren helburuak, EGA azterketa-ereduan oinarrituz.
2. Arloaren eraketa: ikasgaien eta ariketen kopurua.
3. lkasgaiaren eraketa: klaseko eta etxeko lana.
4. Ariketa motak: ar!oa lantzeko erabiltzen diren moten helburua eta erabilera.
5. Ebaluazioa.
Bestalde, arloz arloko ikuspegi zehatza izatea beharrezkoa ikusten bazen ere, materia

la bere osotasunean ezagutzea ezinbestekotzat jo zen. Horrela, material osoaren aurkezpe
nari ere bere tokia eskaini zitzaion, Honen bidez, EGAren, azterketa-ereduaren helburuak
eta horiek betetzeko irakasleek izan beharko lituzketen jokaerak, lehentasunak, baliabideak,
etab., behin eta berriz eztabaidatu ziren. Izan ere, irakasle askok ahalik eta ikasle gehien
aprobatzea du helburu, eta horretan saiatzen dira batipat; eta beste batzuk, berriz, trebeta
sunak lantzeari ematen diote lehentasuna.

Jendea pozik atera zen ikastarotik eta, ene ustez, materiala nola erabili behar den jaki
teaz gain, EGAren ikuspegi zabalago eta orokorragoa ere bereganatu zuen.

Itziar Arrieta

lrakasle berrien prestaketarako ikastaroa

Udal-Euskaltegi berriak eraikiz doazen heinean, irakaslegoaren premia ere areagotuz
doa. Udal-Euskaltegietarako irakasleak hautatzeko ezartzen diren azterketa-frogak, euska
raren ezagueran eta bigarren hizkuntzen irakaskuntzako oinarri teoriko eta praktikoen eza
gueran oinarritzen dira; eta euskararen irakaskuntzan azterkariak izandako esperientzia neur
tu ondoren, Udal-Euskaltegiko aritzeko irakasle gaituena hautatzen da. Udal-Euskaltegiko
irakaslegoaren gaitasuna, hala ere, ez da bere horretan bukatzen. Udal-Euskaltegi bakoi
tzak bere dinamika izan behar du, eta irakasle berriaren hutsune nabarienetarikoa horretaz
ez jabetzean datza.

Irakasle berrien hutsune hori betetzeko eta euren irakasle-gaitasuna sendotzeko asmoz,
joan den irailaren hirugarrengo astean ikastaro berezi bat antolatu zuen Gipuzkoako Lurralde
-Ikuskatzailetzak Donostiko HABE Euskaltegian. Hogeitabi irakasle izan ziren ikastaro ho
rretan parte hartu zutenak, eta gehienak sortu berri diren Udal-Euskaltegietako irakasleak
ziren.

HABEren lan-sail bakoitzeko arduradunen esku egon zen ikastaroa, nahiz eta Donos
tiako irakasle-talde batek partaidetza handia izan. Astean zehar aurkeztu eta landu ziren
gai nagusienak, honetan laburbil genitzake:
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- Udal-Euskaltegiaren antolaketa.
- Euskalduntzearen eta Alfabetatzearen egungo egoera.
- Bigarren hizkuntzen irakaskuntzan egon diren korronte nagusien azalpena.
- Andragogia edo pertsona helduen irakaskuntzarekiko harrera eta jokabideak.
- Zertan datzan eskola praktiko baten garapena.
- Ebaluaketak. Zer eta nola ebaluatu. Ebaluaketen garrantzia.
Ondorioz, eta helburu nagusitzat harturik, gaur eguneko berreuskalduntzearen arlo

guztien ikuspegi orokorrarekin batera, eskola praktikoak ematea eta ikasleen ebaluaketa
finkatzea eta sakontzea izan da ikastaroaren muina. Eskola praktikoetan propramazioa nola
burutu, edukiaren garapena, ikusentzungailuen erabilera, denbora, espazioa eta pertsona
helduen portaera aztertu ziren, besteak beste.

Ikastaro emankorra izan bazen ere, ikasturtean zehar jarraipena izan beharko lukeela
koan zégoen irakaslegoa, nahiz eta eguneroko praxia izan irakaslearen eskolarik onena.

Jesus Argiñarena

lrakurmenari eta mintzamenari buruzko ikastaroak

Joan den uztailaren 8tik 12ra bitartean Donostiako Lakuntza irakasle-zentruan 10 or
duko ikastaro bat eratu zen irakurmenari buruz bi tutoreren ardurapean.

Aspaldiko ikaskuntzan irakurmenari ematen zitzaion garrantziak zerikusi handia izan
ohi zuen irakurketa ozena eta ikasgaien eduki kontestualizatu jakin batzuren praktikatzea
rekin. Gaur egun, berriz, hori ahaztu gabe, beste alde nabarmen bat azpimarratzen da: ira
kurmenari dagozkion trebetasun batzuren garapena, alegia.

Helburu horiek ohizko hizkuntz ikasbideetan agertzen diren irakurgaiekin nola lortu
aztertu zuen ikastaroak batipat. Argi ikusi zen testu batzuren murritza eta desegokitasuna
hori lortzeko. Antzeko ondorioa atera zen irakurriaren ohizko ulermena aztertzeko pasar
teren bukaeran egin ohi den galdera askotatik ere.

Egun horietan aztertu zen beste gairik aukeratzekotan, hauexek hautatuko nituzke:
- Unean uneko era izaten da irakurtzeko. lrakurtzen denak eta horretarako dauzka

gun arrazoiak baldintzatzen dituzte gure irakurtzeko estrategiak.
- Zeintzu diren irakurtzeari ekiteko arrazoiak.
- lrakurmenean garatu behar diren trebetasunak eta horiek lortzeko egin behar diren

ariketak.
- Testuaren esanahiaz jabetzeko iturriak: hiztegia, gramatika -hau da, hizkuntz sis

temaren ezagutza- eta kultura, hots, munduaren ezagutza.
Maila hauek menperatzea ezinbestekoa gertatzen zaigu ondo irakurriko badugu. Ikas-

le askok porrot egitearen arrazoia lehenengo mailan geratzea izaten da.
- Maila horiek lantzeko sistemak irakurgaira egoki hurbiltzeko.
- Irakurmen ikasgai baten garapen-faseak.
Ikastaroan zehar aztertu ziren gai guztien gibelean zera zegoen: ama-hizkuntzan era

biltzen diren irakurtzeko estrategiak bigarren hizkuntzara eramaten trebatu beharra (hitz
arrotzen basoan ez galtzeko).

Mintzamenari buruzkoa urriaren 15etik 18ra bitartean eratu zen. Oraingoan ere, aurre
koan bezala, Lakuntza irakasle-zentrua izan genuen antolatzaile. Iraupenari dagokionez,
hau ere 10 ordukoa izan zen.

Gai hauexek aztertu ziren han lehenengo egunean:
- Mintzamena zertan datza?

O artikulazio-oinariak,
O buruzko operazioak,
O gizarte eta kultura jakin batí buruzkc ezagutza.
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- Zer faktorek baldintzatzen ditu guk esaten duguna, alde batetik, eta esateko mo
dua, bestetik?

- Zeintzu dira mintzamenak betetzen dituen funtzio ezberdinak? Zeintzu dira horie
tan inportanteenak?

Nahiko luze eta zabal aztertu ziren gaitasun linguistikoaren eta komunikazio-gaitasunen
arteko aldeak. Ez dago esan beharrik biak direla derrigorrezkoak hiztun ona izateko. Bai
na bakoitzak besteak ez bezalako ezaugarriak dituenez gero, horien arteko bereizketa kon
tutan hartu behar da ariketen helburuak zehaztean.

Han zera azpimarratu zen: gaitasun honetan, besteetan bezala, ezin dela saltorik egin
ariketa kontrolatutik praktika askera igarotzekoan, continuum honen bi muturren arteko
bidea pausoka egin behar dela.

Aurkezpen hau praktikara eramateko asmoz, berehala ekin genien ariketa ezberdinei.
Hasiera-hasieratik ezarri genuen ikastaroan zehar konstante bat izango zena: ariketa bat
amaitu ahala, haren baitan dagoena aztertzea. Eta, besteak beste, elementu hauek hartzen
ziren kontutan:

- Ariketaren hizkuntz maila.
- Ariketan bete nahi den/diren funtzioa/k.
- Kontrolaren ikuspegitik nola sailkatu ariketa? Nola areago daiteke kontrola, edo,

alderantziz, nola gutxiagotu?
- Zer gehiago egin liteke gisa honetako ariketekin?
- Zeintzu dira materialaren bereizgarriak?
- Zein izan da irakaslearen rola?

Joanba Bergara

Bigarren egunean puntu gramatikalak lantzeko egin daitezkeen ariketak aztertu ziren.
Hirugarrenean, besteak beste, elkarrizketa mota ezberdinak aztertzen aritu ginen.
Azken egunean, berriz, ariketa ez-kontrolatuak sortzeko irizpideak jorratu ziren.
lkastarootan teoria, teknikak eta praktlka ondo orekatu zirela esan beharra dago: 10

ordutan ezin da etekin handiagorik atera. Aipaturiko ordu-kopuru horrez gain, bazegoen
ordu gehiago sartu beharrik, jasotako notak garbira pasa, dokumentuak aztertu eta etxera
ko lanen bat prestatu behar bait zen egunero.

Saioen egiturei dagokienez, hasiera-hasieratik dena planifikatuta egon arren, era in
formalean burutu ziren, partaideek oso rol eginkorra jokatuz eta bakoitzaren esperientzia
pertsonala eta profesionala beti erreferentziatzat hartuz.

Bukatzeko, ongi etorriak izan daitezela nork bere buruarengan konfidantza sentitzeko
moldatzen diren eta giro ederra sortzeko bide ematen duten gisa honetako ikastaroak.

V Jornadas de didáctica per a professors de catalá
pera adults

Servei d'Assessorament lingüistica de la Direcció General de Política Lingüisticaren ba
besean antolatu ziren irailaren 2tik 6ra Bartzelonan helduen hizkuntz irakasleentzat jardu
naldi hauek.

Irakasleen prestaketa, dena den, ez da aste honetara soilik mugatzen; horretarako ur
tean zehar, hiru hilabetero hain zuzen, zenbait ekitaldi egiten dira. Aurten 300en bat irakas
lek hartu zuen parte eta, esan zigutenez, urtetik urtera gero eta gehiago biltzen da. Jardu
naldi hauekin lortu nahi dena zera da: katalana irakasten dutenek, batetik, egungo
metodologia, ikuspegi eta tekniken berri izatea eta, bestetik, klaseetan egiten diren espe
rientziak elkartrukatzea.

Jardunaldi hauen egitaraua honako hau izan zen:
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Goizez

1. Hizkuntzaren sakonketa.
2. Katalanaren dialektologi azterketa testu eta erregistroen bidez.
3. Testu idatzien zuzenketa.
4. Katalunia Modernoan zehar: XVI, XVII, XVIII mendeak.
5. Gure ikasleen jokaera soziolinguistikoak alda ditzakegu?
6. Kreatibitatea lantzeko baliabideak.
7. Hizkuntz irakaskuntzaren teoriak.
8. Katalanez hitzegiten ez dakiten ikasleen mintzamena nola garatu.
9. Testuak, gramatika eta trebetasunak klasean.
10. Ebaluazioa.

Arratsaldez

1. Katalanaren sakonketa.
2. Testua eta komunikazioa.
3. Puntuazioa, katalana dakitenei zuzenduta.
4. Literaturaren erabilera katalan ikastaroetan.
5. Ipuina.
6. Kulturaren rola hizkuntz klasean.
7. Hizkuntz administratiboaren didaktika.
8. Hizkuntz trebetasunen arteko. interrelazioa.
9. Baliabideak.
10. Idazmena katalana ez dakitenentzat eta mintzamena katalana dakitenentzat.
Honetaz gain, egunero, katalana eta Kataluniari buruzko saioak egiten ziren. Saio hauek

ordubetekoak ziren eta gainontzekoak hirukoak; eta bakoitzaren esku zegoen berari gehien
interesatzen zitzaiona aukeratzea. '

Bukatzeko, eta !abur esan, saioak benetan oso interesgarri eta dinamikoak izan ziren,
azpimarratzekoa jendearen partizipazioa izan zelarik. Horrela, zenbaitetan irakasleek ikas
leen eskutan uzten zuten gaia garatu eta sakontzea.

Laister, gure artean ere, honelako ekintzak izango ditugulakoan gaude.

Itziar Arrieta / Lourdes Efosegi

SEAL-n Batzarrea

Garrantzi handiko gertaera izan da Batzarre hau Europa mailan Sugestopediaren ga
rapenean. Baziren 110bat lagun, ingeles-irakasleak gehienak, eta, halaber, frantses, ameri
kar eta Australiako talde txiki bat ere. SEAL erakundea (Society for effective and affective
learning) izan zen lehenengo aldiz egiten den Batzarre mota honen antolatzailea. Queen
Mary College-n (University of London) egin zen (Londrestik ordu erditik hiru ordu laurde
neko bidea metroz).

Michael Lawdor, elkarteko idazkaria, INNERTRACK-en sustatzailea eta Lozanov-en
eta beste metodo askoren berri ondo dakiena, izan zen antolatzaile nagusia.

Oso ondo eratua zegoen guztia eta akats bakarra aurkitu genuen: zaila zela zein hi
tzalditara joan aukeratzea, asko bait ziren aldiberean ematen zirenak. Hala ere, lagun bat
banuen neurekin eta ia emanaldi guztien berri jaso nuen.

Peter O'Connell, SEAL-en lehendakariak, eman zion hasiera, berehala hizlari bakoi
tzari bi minutu eskaini zizkiolarik, hiru egun haien buruan emango zituen saioen berri eman
zezan.

Lehenengo osoko bilkura U.S.A.-ko Earl Stevick-en esku egon zen. Ingelesaren ikas
kuntza/irakaskuntzari buruz hainbat liburu badu idatzirik: «A Way andWays», «Meaning,
Memory and Method» eta «Teaching and Learning Languages». «Irudien ikuspegia hiz
kuntzen ikaskuntza/irakaskuntzan» izan zen hitzaldiaren gaia. Ospe handiko irakaslea da
gaurregun Stevick ikaskuntza eta irakaskuntza «humanistikoaren» alorrean. «Irudi» hitze-
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ko eta ez-hitzezkoez eta horiez ikasgelan baliatzeko eraz aritu zen. Ez da Lozanov-en meto
doaren jarraitzaile. Baina, beste askok bezala, uste du badela Sugestopedian «sugestopedi
ko» ez diren klaseetan erabiltzeko alderdi egokirik.

Alexander-en teknika jorratu zuen ondoren Sue Thame, Alexander Teaching Associa
tes Institutuko zuzendariak: nolarebait esateko, gorputzarekin egiten dugunak gure egintza
guztietan duela eragina da Alexander-en teoria. Hark horren ildotik ahotsaren eta bere abe
rastasunaren esparruan sartu gintuen bereziki, geure ahotsa nola landu aztertuz, horretara
ko ariketak ere egin zirelarik. Alexander-en teoriara poliki-poliki hurbildu behar da, geure
energiaren erabilera kontrolatuz; honela egiten gara gure gorputz eta buruaren erabilpena
ren jabe. «Stressa» eta muskuluen tentsioa nola saihestu izan zuen gai Sue Thame-k beste
hitzaldi batean. Frederic Matias Alexander-ek garatutako teknika tentsio muskularraz ba
liatzen irakasten digu, geure ekintzetan egiten dugun esfortzu oro jakinaren gainean kon
trolatzeko moduan. Teknika honek irakasten digu egiten dugun guztia jakinaren gainean
kontrolatzen. «Stressean» gaudenean muskuluetako tentsioak lasaitzeko hainbat ariketa era
kutsi ziren saio honetan eta tentsioari aurrea hartzeko batzu ere bai.

Maiatzaren 24eko arratsaldez bi hitzaldi izan ziren: Bruce Tickell Taylor-ena bata eta
Jill Johnson-ena bestea. Californiako Santa Fe-koa da Taylor, U.S.A.-ko estatu-eskoletan
sugestopediazko irakaskuntzan eskarmentu handikoa, batez ere, gaztetxoekin. Californian
dagien lanaz aritu zen, eta bere irakasaio sugestopedikoetan kaseten bidez egiten duena azaldu
zuen.

Hizkuntzen irakaskuntzarako teoria berri bat aurkeztu zuen Jill Jonhson-ek edo, ho
beto esanda, hizkuntza epe motz-motzean ikasteko metodo berri bat. Londresko Mind Ma
nagement zentruan aritzen da Jill. Bere metodo hori exekutiboentzat da bereziki; 1Íelduak
azkar ikas dezan du helburu, erabat gara dezala bere nortasuna eta hizkuntza berrian bere
amarenean bezain ongi mintza dadila. Asper ez dadin eta adorea gal ez dezan lagunduko
dio ikasleari, agi denean.

Biharamunean, 25ean, Bernard Cleveland psikologoaren hitzaldia entzun genuen le
henbizi. Irakasle eta «Master Teaching Techniques» klaserako liburuaren egilea da. Liburu
hau NLP-ren ildotik dabil (neurolinguistics programming). Sentimenaren joera nagusia eza
gutu eta horretaz hobeto baliatzen laguntzeko sistema da M. Ericson psikoterapeutaren la
netan oinarri duena. Ikasgelan NLP aplikatzeko teknikak adierazi zituen hizlari ospetsuak.
Teknika hauen bitartez beha eta interpreta daiteke ikaslearen feedbak ez-hítzezkoa eta, ho
rrela, geure irakaslanean nahi genuen helburua lortu. Sentimenaren sistemaz aritu zen eta
lagun «ikuslariak», «entzulariak» eta «higilariak» aitatu zituen. Oso hitzaldi argigarria izan
zen eta azkenean gure sentimen-joera alde-alde ezagutzeko ariketa praktiko zenbait egin
gen uen.

Bere «Innertrack» izan zuen hitzaldiko gaia Michael Lawlor SEAL-eko idazkariak. Oso
metodo osatua da, yogaren, Silva-ren Adimen-Kontrolaren eta Lozanov-en tekniken zen
bait alderdi bereganatzen dituena. Hiru kontzeptutan du oinarria: affective programming,
physycal and mental harmony eta inner study skills. Michael-ek ingelesaren irakasleak su
gestopediaren munduan sartzeko Santanderren eman zuen hitzaldi bat entzuna nuen eta
beste zenbait hitzaldi ere entzunak dizkiot (Brighton-eko IATEFL-en, esate baterako), eta
eskertzekoa da Sugestopediaren munduan (oraingoz teori mailan bakarrik baldin bada ere)
sartzeko eman dictan laguntza. Orri hauetan dudan baino Ieku handiagoa beharko nuke
irakasle honen teoriak, bere Innertrack eta esperientziak azaltzeko.

Bilera oso berezi batean ere izan nintzen. Peter Wilberg, irakasle eta «Inner Sound work
shops»-en egilea «personna»z aritu zen. Oso lagun bitxia duzu Wilberg hori, enekiko, bai
na bere saioa arras bizgarria izan zen, oso atsegina izan ez zelarik ere. Ariketa asko egin
genuen, hizlaria hitzegiteko egintzaren bitartez aldatzeko helburua zutenak. Edonork du
bere barman «personna» eta «personna» hori alda daiteke hitzegiteko egintzaz bakarrik,
besterik gabe.

Maiatzaren 25 eta 26ean entzun nituen bi hitzaldi aipatuko ditut orain: Peter Klin-ek
emandakoak biak. U.S.A.-ko Educational Production Bethesda-koa da, idazlea eta haurre
kin eta gazteekin sugestopedia erabiltzen duen irakaslea. Bi gai garrantzitsu jorratu zituen:
arazodun gazteei ikasten laguntzeko Sugestopediaren erabilera eta Sugestopedia sormene
rako medio gisa, Harrigarriak izan ziren bi hitzaldiak. Zirrara sakona egin zidan Peter Klin
-ek. Aparteko atala merezi dute irakasle horrek eta bere esperientziak.
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Azpimarratzekoa da, azkenik, San Francisco LIND-eko Charles Schrnid-en hitzaldia,
gure sentimenei buruzkoa eta NLP irakaskuntz/ikaskuntzan nola erabili argitu zuena. Aipa
tzekoa da, era berean, Win Wenger-ena: «Nola ikasi trebetasun berria». Ikasprozesuan mo
tibazioa eta konfidantza sortzeko teknika bereziaz hitzegin zuen. Hauxe da Wenger-en teo
ría nagusietako baten funtsa: errekuperazio-metodo edo sistemek garrantzi handiagoa dutela
ikaskuntzan «inputaren» edukiak baino. Irakasle honen ustez, eskuaren mugimendua, le
hen, eta ahoz artikulaturiko adierazpenari, ondoren, adi-adi begiratzeak berebiziko garrantzia
du adimenaren garapenean. Artikulazio-prozesuak adimena sortzen du zerebroaren alde
banatatik hartutako bi funtzio elkarrekin lotuz. Zerebroaren eskuineko aldeak irudimena
eta intuizioa ematen digu, ezkerrekoak berbalizazioa ematen digun bitartean.

Beste hizlari gehiago ere izan ziren, L. Kaplan, besteak beste, Vienako Language Trai
ning Zentrukoa eta Otawako Gabriel Racle, Bulgarian, Lozanov-en Institutuan, onartua izan
zen lehen mendebaldarra.

Georgi Lozanov, hizkuntzen irakaskuntzan eta beste zenbait alorretan sugestioaren eta
musikaren indarraz baliatzeko metodoaren (Sugestopediaren) sortzailea, ere Batzarrera kon
bidatua zen; baina j oaterik ez zuenez, partaide guztiei zuzendutako gutuna idatzi zuen eta
SEAI.reko lehendakariak Batzarraren hasieran irakurri zigun.

Hitzaldi eta hizlari guzti hauetaz aparte, Batzarreak eman zigun aukerarik probetxu
garriena beren klaseetan egunero Sugestopediaz baliatzen diren irakasle asko ezagutzeko
parada izan zen.

Sara Manrique de Lara
Itzultzatlea: Boni Urkizu

Bideoa eta mikroprozesadorea

«Informazioaren teknologia berriak hezkuntzan» izenpean hiru mintegi ospatu dira
Bizkaian joan den maiatzaren 31neta ekainaren lean. Lehenengo biak, «Ieknologia berrien
aroan ikusentzunezko baliabide-biltegia» eta «Prentsa eta irratia hezkuntzan», Leioako Uní
bertsitatean; eta hirugarrena, «Elkarrekintzezko bideoa eta bideodiskoaren teknologia», IMI
erakundeak Areetan duen zentruan. Azkeneko saio hau Mark Willians Californiako Uni
bertsitateko irakaslearen ardurapean. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza-Saila, E.H.U. eta «Co
mité conjunto Hispano-Norteamericano para la cooperación educativa y cultural» deritzan
erakundea dira aipatu ihardunaldien antolatzaileak.

Euskararen irakaskuntzan dihardugunontzat ez dago ukatzerik hiru mintegiak interes
garri gertatzen direla; beharbada, hirugarrenak badu halako xarma berezia, gairik berriena
edota ezezagunena bera bait da. Honela, bada, beroni ekingo diogu oraingo honetan.

Ezein definizio ematea baino adierazgarriago gertatuko da pertsona batek tresneria
honekin zer egin dezakeen ikustea. Demagun, bada, «elkarrekintzezko bideoa» ahalbide
ratzeko tramankuluak aurrean ditugula, hots, bideo-pantaila, mikroprozesadorearen te
kladua, magnetoskopioa ... Oraingoan jarraituko dugun programak, inoiz egon ez garen hiri
batera iristean, geure etxean bezala ibiltzen erakutsiko digu. Monitorea piztuta daukagu
eta errepide batean aurrera goazela ikusten dugu pantailan. Guri komeni zaigun abiadan
joan gaitezke. Bidegurutze batera iritsi gara eta hiru aukera dauzkagu: ezkerretara, eskui
netara edo aurrera zuzen joatekoak, alegia. Ezkerretara joan nahi dugu; beraz, tresneriari
loturik dagoen arkatz bereziaz, pantailan azaltzen diren hiru puntuen artean ezkerrean da
goena ikuitu eta, berehala, ezkerreko bidera goazela ikusten dugu. Une horretan erdiko bi
dea egokiagoa zela pentsatu dugu eta, atzeratzeko tekla joaz, lehengo bidegurutzean gaude
berriz ere. Orain erdiko puntua ikuitzen dugu eta aurrera goaz zuzen. Hiri-barrenera sartu
gara, eta dendak eta etxe-atariak ikusten ditugu. Denden errotuloak eta portaleen zenba
kiak irakurtzeko azkarregi goazenez gero, geldiago joateko tekla sakatu dugu eta hiriko mu
seoa azaltzen zaigu eskuinean. Horra sartu nahian, eskuineko puntua ikuitzen dugu arkatz
bereziaz eta museorantz goaz poliki-poliki; bi ate daude: eskuinekoa pintura-aretoei dago
kie eta ezkerrekoa eskulturari; guk pintura nahiago dugu eta ...

Ikus dezagun bigarren eredu bat. Oraingoa erizainak trebatzeko ikastaldiari dagokio.
Ohizko tresneriaz aparte gizairudiko maniki bat ere badugu. Bihotzondokoa nozitu duena-
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ri nolako masajea eman behar zaion ari gara ikasten eta etzanda dagoen manikiarekin di
hardugu. Ahalegintzen gara aurreko ikasgaietan erakutsi diguten bezala masajea ematen
eta eskuaz bihotz partean zanpatzen dugun bakoitzean, zenbait datu azaltzen dira monito
rean, hala nola, daramagun erritmoa, presioa, leku egokian zanpatzen dugun ala ez ... Zen
baitetan, tolerantzietatik at eta, ondorioz, gaisoaren kaltetan ari bagara, sendagile/irakas
lea azaltzen zaigu pantailan zer ari garen oker egiten eta nolatan zuzendu behar dugun
adieraziz; eta, behar izanez gero, ez digu ondorengo ikasgaietara joaten utziko, harik eta
aurreko ariketa ongi egin arte.

Teknologia honen alde teknikoa guztiz konplexua da; aski ulerterraza gerta daiteke,
ordea, beraren funtzionamendua. Informazio guztia bideodiskoan biltzen da eta guk tekla
duan edota arkatz bereziak emandako erantzunekin inforrnazio-segmento desberdinen ar
tean aukera egiten dugu, kontutan harturik segmento horiek bideo-filmazioak izan daitez
keela. Aipatu behar da filmazio hauen kalitatea handiagoa dela bideozinta arrunt batena
baino eta, jakina, segmento desberdinen arteko bilaketa guztiz azkarra dela, ia bapatekoa.

Ez dirudi hizkuntz irakaskuntzan teknologia berri honekin esperientzia askorik egin
denik. Hizkuntz laborategietan eta mikroprozesadore-geletan egin ohi diren ariketa audio
lingualei «irudi bizía» eransteko aukera izatea aurrerako pauso haundia izan daiteke. Hala
ere, ahozko erantzunak lortzea beste maila bateko arazo teknikoen aurrean jartzen gaitu
eta galdera ireki edo erantzun librezko ariketak esparru debekatua dira oraindik teknologia
honentzat.

Josu Perales

Multimediazko sistemak eta hizkuntza bat
berau agiten den herrialdean ikasten arl den
helduaren integrazio soziokulturala

Lerrootan joan den irailaren 22tik 27ra bitartean Tarragonako l'Esplugá de Francolín
burututako mindegiaren berri eman nahi dut.

Kataluniako Generalitatea izan genuen antolatzaile, Isidor Marí i Mayansen zuzenda
ritzapeko Servei d'Assessorament Linguistic-en ardurapean, Espainako Hezkuntza-Ministra
ritzarekin akort eta Europako Kontseiluarekin elkarlanean, antolamenduaren koordinatzailea
John McDowell zelarik.

Mindegi hau Europako Kontserlua urteotan bere «Hamabigarren proiektua» delakoa-
ren inguruan antolatzen ari denen barruan kokatu behar da. Hau bederatzigarrena izan da.

Talde suspertzaileari dagokionez, ondorengo hauek osatu zuten:
- John Arnold. Eurocentres, Cambridge. Britainia Handia.
- Tony Fitzpatrick. Padagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverban-

des, Frankfurt, Alemania Federala.
- Miquel Llobera. Aholkulari pedagogikoa katalandarren multimedia proiektuan.
- John McDowell. Irakasle-prestatzailea, Britainiako Kontseilua, Bartzelona eta Ge-

neralitat.
- John LM. Trim. CILT-ekozuzendaria, London, Britainia Handia. Aholkularia Euro

pako Kontseiluaren hamabigarren hizkuntz proiektuan.
Partaideak hogeita hamar izan ginen guztira, erdia Europatik etorriak (Irlanda, Sue

dia, Holanda, Danimarka, Suitza, Belgika, Frantzia, Italia, Britainia Handia eta Portuga
letik); beste erdia, berriz, Estatukoak. Azken hauetatik zazpi Generalitateko irakasle eta
irakasle-prestatzaile ziren, lau «Digui, digui ...»multimedia egin dutenak, eta beste lau Bar
tzelonako Hizkuntz Eskolako gaztelaniazko ikasbide multimediaren prestatzaileak. Beraz,
denak katalandarrak ni salbu.

Gaiari dagokionez, zera hau izan genuen aztergai:
- multimediazko sistemen erabilpen espezifikoak hizkuntzen irakaskuntzan;
- eta hauek hizkuntza bat berau egiten den herrialdean ikasten ari den ikaslearen in-

tegrazio soziokulturalari bultzatzeko egin dezaketen papera.
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Aldaera soziokulturalek garrantzi handia dute hizkuntza irakaskuntzaren eraginkor
tasuna handitzeko eta ikaslea aurkitzen den herrialde harekiko harremanak hobetzeko. Be
raz, multimediak harremanetan jarri behar du ikaslea berau aurkitzen den errealitate Iin
guistiko eta soziokulturalarekin, ikaslea gizarte jakin batean integratzea eta parte hartzea
lortuko badu.

Mindegiko helburuetara etorriz, garrantzitsuenetariko bat zera hau izan zen: arlo ho
netan partaideek izandako esperientziak eta ezagutzak elkartrukatzea.

Partaideek beren lanetan dituzten egoera soziokulturalak oso ezberdinak ziren. Gu-
txienez, hiru xede-talde ezberdinekin aritutako lankideak bildu ginen:

- herrialde elebakardunetan migrariekin ibilitakoak;
- hizkuntza bat baino gehiago diren herrialdetan migrari edo egoiliarrekin ibilitakoak;
- hizkuntza ikasteko asmoz herrialde batera joaten diren ikasleekin ibilitakoak.
Esperientzia handi eta aberatseko taldeak ihardunaldiotan biltzeak bere ondorioa eka-

rri zuen: talde-lanari emandako lehentasuna.
Egun haietan zehar aztertutako gaien artean hauexek aukeratuko nituzke:
- beharren espezifikazioa eta ikasleen komunikaziozko helburuak;
- materialgintzaren alorrean eman beharreko pausoak;
- lantaldearen antolaketa materialak sortzeko orduan;
- programen harrera eta ondorioen ebaluazioa.
Esan dudanez, Mindegia ideiak eta esperientziak elkartrukatzeko foru bilakatu zen.

Arlo honetan esperientziarik ez zeukatenentzat gaiarekiko hurbilpena edo sarrera izan zen.
Besteentzat, berriz, multimedien eraginkortasuna areagotzeko aukera ezin hobea.

Ez dira ahaztekoak denborak ezartzen dituen mugak. Horrexegatik egun gutxi haue
tan gauza asko aidean geratu ziren, dudarik ez. Orain Europako Kontseiluak argitara emango
duen txostenaren zain gaude, guztiz onuragarri izango zaigulakoan. Eta txostenaz aparte
hau da Mindegiak emandako etekina: egunotan mamitutako harreman-sare baliotsua.

Azkenik, !erro hauetatik Kataluniako Generalitateari eskerrak eman nahi dizkiot Min
degian esku hartzeko egin zigun konbitearengatik.

Joanba Bergara
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