
50 ordu
Edukien

hebraiera ikasten,
progresroa•

Imanol Unzurrunzaga

AURRE-OHAR BATZU

Ulpan Akivako Ikastaroak norma
lean 80-90 bat ordukoak izaten dira.
Gurea gertatu zen beharbada urteko
ikastarorik laburrena, juduen jairik ga
rrantzitsuenak sasoi honetan direlako
(gure abendu - urtarrilen antzekoa).
Ikastaroa 1982ko irailaren 14ea~ hasi ·

eta urriaren 8an amaitu zen. Bukatu
baino bost egun lehenagotik utzi behar
izan genion ikasteari, azken egunotara
ko programa bereziak prestatu bait
zizkiguten; beste rnailatako klaseak
ikusi, etab. Guztira, gure ikastaroak ez
zuen 50 klase-ordutik gora jo.
Hemendik joandako bostok 1. Mai

lako bi ikasgelatan banatuak izan gi
nen. Talde, irakasle, programa, progre
sio eta edukia izan ezik, ia beste guztia
erabat ezberdina izan zen bi klaseotan.
Nik hemen neure taldean ernanda

koa azalduko dut soilik. Egunean-egu
nean hartu ahal izan nituen apunteak
garbira pasatzea besterik ez dut egin.
Bakoitzak atera bitza bere ondo

rioak. Nik neureak.

Hava gure irakaslea
40 bat urteko emakume ezkondua.

Maistra eta Linguistika ikasketak egi
na. Hamar urtetako experientzia hel
duei hebraiera irakasteri. Hebraieraz

kanpo ingelesa menperatzen du eta
klasean dexente erabiltzen, aginduak
eta oharrak ematerakoan; baita itzul
pen zuzenak ere, beharrezko ikusten
zuenean.

Materiala
Multikopistaz ateratako paper solteak:
etxerako lanak, aditz-zerrendak, ira
kurmena lantzeko ariketak, argibide
batzu ... Textu-liburua zabaltzen azken
egunetan hasi ginen.
lnolako tresnarik, ezta hormirudirik

ere, ez genuen klasean ikusi. Pertsonen
arteko komunikazio biziari ematen
zaio garrantzia lehen rnérnentutik. NI
eta ZU protagonista izanik, tarteko
tresna guztiak sobran daude.
Bestalde, klasetik kanpoko ingurugi

roa genuen nahiko material osagarri.

Gramatika
Ezta izenik aipatu ere. Norbera bere

neurrian ondorio gramatikalak atera
tzen joango da.

Taldea
Hamaika ginen: 4 ingeles, 3 arabiar,

amerikana 1, alemana 1, euskaldunak 2.
Adinak: 13tik 50era.



40

Bizibideak: juez bat, agentzi-bulega
ri bat, maistra bar, teologa bat, irakasle
bi, s· judu etorriberri.

Ikus daitekeenez, helburuak baka
rrik bateratzen gintuen.

Hala ere, klaseko giroa nahiko atse
gina izan zen. Irakasleak ez zuen hala
ko teknika edo joko berezirik erabil- .
tzen. Errepikapena, elkarrizketa, etxean
prestaturiko lanen azalpena ... eta ezer
gutxi hortik kanpo.

Gai monografikoa

Nire ustez, irakasleak oso ongi neur
tuak zeramatzan klasera lan bakoi
tzerako denborak, eta oso egoki ze
haztuak eguneko edukiak, klase-giroa
astunegi gerta ez zedin.
Eduki horien egunez eguneko azal

pena egitera noa.
Aditza hitz lexikal bat gehiago

bezala ematen denean (hau da, aditza
ren infinitibo soila), hitz hori majusku
laz idazten dut.
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data qoro bditzgl~ lhitzgl\

14-IX

15-IX

16-IX

NI-ZU 1 Nahi dut Zer?
1

Nongoa...?
ELKAR- Nahi duzu ...-koa
EZAGUTZA Israel

IKASI Judu 1 Non ... ?
HITZ EGIN Erorri-
BIZI berria

Frantses 1 Zergarik...?
Espainol ...-lako
Alerrun
Euskaldun

Egun on! Arrarsalde on!
Hebraiera
Arabiera Barka! Nob zaude?

Oso ongi / Nekatuta
Orain zera

EZAGUTZA l Ikasi
SAKON'rlEN Esan

jakin
Bizi
Abestu
Ulertu

Leheo
eguneko
aurkezpena

ELKAR-

INGURUA

ORAINALDIA

Ni/Zu

Hemen
Han

Ikasle
lrakasle

füi/ Ez

Pluralak
rnask.
fem.

Klaseko
gauzak
Une
hilabete
astebetc
egun

bakarrik

-Kaixo!

- Zein da zure izena?
- Nire izena X da

OHARRAK
- l.ehen eguo.a.izanik, klaseordu gutxi.
(-IZAN eta EGON aditaik et. da hebrieraz.}

Izcnorde pertsoruhk

Noiz? -Orain, gsur. bihar,
goizean, arratsaldean, z.tp.uuan.

Zeri buruz? -... ri buruz

Zenbat? - letik lOera.

Zenbar dcnbora?

Zer moduz? - Oso ongi
- Asko pozren naiz
-lkusi arte
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doto goio esok_eroR,

20-IX 1 ETXE eta
1

Eduki Lagun

1

Norenc.!
FAMILIA Familia

Hemcndik urruri
Behar ukan (famili T;amale'z!
ERRE iaenak)
Lan egin Ezkondua
IDATZI Nire v zurc

1
t-!ori. ..?

Polit ..,-ri
Edc:r

22-IX 1 EGUNEKO 1 jaiki

1

Gosari
1

Zer orduran! ...-ran

ZEREGINA Jan bazkar i Noiz?

Edan afari

joan Gcizean

1

Nora... ? .•• -ra
eguerdian
arratsaldean Posesibcak
ondoren
aurretik
jangela

"

1

¡

21-IX

17-IX

ORDU ETA
EGUNAK

Orduak

Astegunak

(Urteberri bezpera, kJisr\1rdu gutxi)

Norekin...?
.~.-kin

Zer eguen duzu?

Zer gehiago¡ Non gehiago? Nor gehiago?

Poliki pcliki!
Gutxi gorabehera
(~skuzko idazkera irákurtzen hasi)

Zer ordu da? ... punnuan

Zeio egun da g<tur? 1

(Orainartc emandakoaren irakur-idarz arikerak)
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=
doto qoto bditzgl<.._hitzgl\ e5ol<._erok,

·•.

2J-IX HONARTEKO Dagoenekc (Ordeako irakasle batek¡n, orainarte emandakoaren errcpa.xo gisa,

INPRESIOAK Hizkuntz a rnimaa-pratika)
Erraz/Zail
Garrantziako Zenbat denbora!
Baldin ba...
Hobe
Ja un
Andere

2~-IX ELKARRIZKE- lkusi Berandu Zcr berri? Zaharrak berri
TARI Hasi Nob? Horra hemen!
JARRAJTU Joan Autoz Zein ederra!

Galderu Batzuk Datorren astean
(klase-giroa) Anedenaldia ...-tik ...-ra

26-IX ELKARREKIN Gusraru (ArikC'ta idatai pila bat etxerako)
MINTZATZEKO Mintzatu (Irakur-idatz-perconaz ald.1.,.)

TRESNAK Idatai (Elkarriakeuk landu, galdegile hauetaz baliatuz.: Nor, non, noh,

Ulertu zeintzu, nondik, nora; zergatik, zer ordu, zer ordutan, noiz ...)

lkastaroko jakin
egoera lrakurri
encala Entzun
komentatuz Etorri

Abesru

(ORAINALDIA)

28-IX ORDAINTZE- Zerbait Zenbar balic Ju?
RAKOAN Asko

Zenbakiak

29-IX GOSALTZEN Eman Ongi On egin!
Gustora egon Entsalada
Bero egcn Kafe

1 Galde egin Eme Emadazu, rncsedez!
Jkusi Gazta

Mermelada
Jangela (Klasean gozoki barzu egin geniruen)
Kafetxe
Egunkari
Gozo
Belez
Gabe
Beri
Batzuran

'... .
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doto qoro oditzgk.. hit;z:gk.. esof\erok..

JO-IX JANARIEN lhsi Pomelo Ordezko
AURKEZPENA ldatz i Tomate (Iraksslea janari-saskiarekin datar klasera].

lrakurri Pepino
Lan egin Oliba
Bizi Fruta

Arr.mhze
IRAGANERA Biper
l. URRATSA Gnz

Olio
Tipub
Talo
Arrain

Garratz
Gni
Gozo

Merke
Garesu

Argal
Lodi

1-X IRAGANA Egon Atzo (Atzoko berri eman)
IRAGANEAN

J- X (Azken eguna)

I
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ONDORIOAK

Lehen 50 orduotako edukien pro
gresioak funtzio komunikatibo nabar
mena dauka.
Akivako ikasgela batetan hamaika

pertsona ezezagun bildu gara, lurralde,
hizkuntza, bizimodu eta interes ezber
dinetakoak.

Guztiok gauza bera jakin nahi dugu
lehenik: nortzu, zer, nondik, zergatik,
zertan gaude hemen.
Interesgune hau aprobetxatu beharra

dago hizkuntza berria irakasterakoan.
Nork bere berri besteari eman eta es
katu ahal izateko trebetasuna lortu be
harra daukagu.

Helburuak biziki motibatzen gaitu.
Lehen egunetan, datu horien jakin

nahia ase dezaketen mintza tresna uga
ri pilatzen ditugu buruan eta papere
tan. Gero, poliki-poliki ordenatzen,
jazten, hormtzen eta norbereganatzen
ioango gara.

Aprobetxamenduaren adierazgarri
Zazpi bat klase-ordu eman ondoren,

bigarren egunaren bukaeran, irakasleak
etxerako lan hau ematen digu (Irailak
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15): «Dauzkazuen hitzak erabiliz,
bihar goizerako, binaka, elkarrizketa
baten galderantzupak prestatu». Guk
idatzi eta biharamunean hitzez
azaldutako elkarrizketa hau izan zen:
- Kaixo, Imanol.
- Zer nahi duzu?
-Nongoa zara?
- Ni Legorretakoa naiz
- Israelen nago; Natanian
- U/pan Akivan. Eta zu?
- Kaixo, ]esus.
- Hebraiera ikasi nahi dut
- Ni Zarauzkoa naiz. Eta zu?
-Non zaude orain?
- Natanian, non?
-Ni ere bai!
- Zer nahi duzu Ulpanean?
- Zergatik nahi duzu hebraiera ikasi?
- Ni ez naiz judua eta Legorretan bizi

nahi dut.
- Oso ongi. Eskerrik asko.
- Hebraiera ikasi nahi dut.
- Israelen bizi nahi dudalako.
- Zer moduz Israelen?

Irailaren 23an, errepaso gisa, galde
hauek eman zizkiguten (hebraieraz
idatzita), irakurri, buruz ikasi eta elka
rri egiteko.

- Zein da zure izena? Nongoa zara?
Non ari zara ikasten? Zergatik nahi duzu hebraiera ikasi?
Zer ikasten duzu U/pan Akivan? Etorriberria zara?
Israelen bizi nahi al duzu? Zer dago ikasgelan?
Israelen zer dago? Norekin bizi zara Ulpanean?
Norekin ikasten duzu? Zer egiten duzu goizean?
Zer arratsaldean? Nekatuta zaude? Noiz ikasten duzu?

Irakurleak aise ikus dezake bai bata
eta bai bestea lantzeko edukiak eskatu
aurretik emanak genituela. Elkar eza
gupenaren helburua nahiko beteta ge
neukan eta rnintza-tresna horiek arlo
zabalagoetara irteteko posibilitatean
ematen zizkiguten. Nire ustez, ikastor
duen kopurua kontutan harturik oso
ondorio aberatsak.
Aprobetxamendu eta lorpen hauen

zergatiak, eskematikoki bada ere (eta
beti nire eritzian), azaldu nahi nituzke,

1. Interesgunea: aukera
errealitate bizia
motibagarritasuna
ikasgelan erabilte
rraza
bizitzarako beha
rrezkoa

2. Oinarrizko hizkuntza: zehazki
ikertu, aukeratu, landu eta emana.
3. Ingurua: Material osagarririk one
na bera da.
4. Irakaslearen experientzia.
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Hebraiera eta Euskara
Ondorio hauek ikusita, batek baino

gehiagok pentsa lezake Hebraiera hiz
kuntza erraza dela euskararen alboan.
Semitikoa izanik, hebraiera gure hiz

kuntzetatik oso urrun dabil, eta, azke
nik, zailtasunaren neurri bat behintzat
«distantzia» (diferentzia) dugu.
Hortik aparte, . hebraierak berak,

hizkuntza bezala, baditu hasieratik gu
reak ez dituen zenbait zailtasun:
- Aditzak banaka ikasi behar, bakoi

tzak bere jokabidea bait du.
- Aditz jokaeran tratamendu ezberdi

na du beti gizonezkoak eta emaku
mezkoak.

Gai monografikoa

- Hiztegiak ez dauka guk dakizkigu
nen pareko hitzik.

- Zer esanik ez irakur-idazkerak su
posatzen duen traba. Kontutan har,
eskuzko eta inprimategiko idazke
rak han ere ezberdinak direla.

Amaitzeko
Behin baino gehiagotan komentatu

genuen geure artean: «Nola lor deza
kegu guk hau han geure ikasleengan
dik?» Eta erantzuna hauxe da: «Ingu
rugiroa eta Motibazioa lor ditzagu
nean !»,

50 HORAS APRENDIENDO HEBREO. PROGRESION DE LOS CONTENIDOS

La progresión de los contenidos en las prime
ras 50 horas tiene una clara función comunicati
va. El primer centro deinterés gira en torno a:
quién eres, de dónde eres, a qué vienes y por qué,
etc. Todo ello resulta altamente motivador en los
primeros días de clase, ya que las diferencias de
procedencia, de profesión, etc. son en este caso
muy acusadas.

La consecución de un aprovechamiento eleva
do de las clases se debe fundamentalmente a estas
razones:

- los centros de interés están bien elegidos, se
mueven en torno a una realidad viva, son
motivadores, fáciles de utilizar en clase, e
imprescindibles en la vida real.

- El nivel básico del idioma está perfectamen
te elegido, desarrollado y facilitado en clase.

- El medio resulta ser el mejor material com
plementario.

- La experiencia del profesor.

50 HEURES EN APPRENANT L'HEBREU. PROG~ESSION DES CONTENUS

La progression des contenus dans les 50 pre
miéres heures implique une fonction communi
cative évidente. Le premier centre d'intérét
tourne
autour de: qui t11es, d'oú t11viens, porquoi t11
viens etc. Pendant les premiers jours de classe,
tout cela est tres motivant, étant donné que les
différences d'origine, de profession etc. sont tres
marquées.
L 'obtention de résultats tres satisfaisants dans

les classes est dú au fait que:

- Les centres d'intérét sont tres bien choisis.
Jls tournent autour d'une réalité vivante; ils
sont motivants; ils sont faciles a utiliser en
classe et ils sont indispensables dans la vie
de tous les jours.

- Le niueau de base de la tangue est parfaite
ment cboisi, développé etfacilité durant les
cours.

- L 'environement est enfait le meilleur maté
riel complémentaire.

- Le professorat est expérlrnenté,
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FIFTY HOURS LEARNING HEBREW. DEVELOPMENT OF CONTENTS

Throughout the first 50 hours this development
has a clear communicative function. The first main
point of interest centres around: who you are,
where yoy come from, why, what for etc. Ali this
is highly motivating during the first days of class,
for the differences in nationality, jobs etc .. are in
this case really marked.
The achievement of an improvement on the stu

dent's part is basically due to the following rea
sons:

- The centres of interest are carefully chosen,
they centre themselves on reality, are moti
vating, easy to be used in class and essential
in real lile.

- The basic level of the language is perfectly
chosen, developed and simplified in class.

- The situation of the centre is the most suita
ble complementary material.

- The experiencie of the teacher.


	Page 1
	Titles
	50 ordu 
	hebraiera 
	� 
	progresroa 
	ikasten, 
	Imanol Unzurrunzaga 


	Page 2
	Titles
	40 


	Page 3
	Titles
	Gai monografikoa 
	41 
	data 
	14-IX 
	qoro 
	bditzgl~ lhitzgl\ 
	füi/ Ez 
	-Kaixo! 
	(-IZAN eta EGON aditaik et. da hebrieraz.} 
	15-IX 
	16-IX 
	Noiz? -Orain, gsur. bihar, 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 4
	Titles
	42 
	doto 
	17-IX 
	" 
	goio 
	Gai monografikoa 
	esok_eroR, 
	Norekin ... ? 
	1 
	21-IX 
	ORDU ETA 
	Orduak 
	Zer ordu da? ... punnuan 
	1 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 5
	Titles
	Gai monografikoa 
	43 

	Tables
	Table 1


	Page 6
	Tables
	Table 1


	Page 7
	Titles
	45 


	Page 8
	Titles
	46 


	Page 9
	Titles
	Gai monografikoa 
	47 



