
Experientziak



Goi ..mailetarako

ikasgai batzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hasteko, ohartxo batzu egin beharrean gara. Izan ere, ez bait gara geure la·
nak adierazte honetan arituegi edo, hobeto esan, trebeegi. Horregatík bihoaz le·
henbailehen oharrak:

a) Aspaldidanik goí-maíletako problematikak kezkaturik gauzka. Behin eta
berriz, bílera, eskola eta abarretan kontsultatuagatik, inoiz gutxitan jaso izan
dugu ezer handirik. Bi hitzetan esateko, ikasleak komunikaziorako ezinbesteko
edukiak lortu dituenean, zer?

Jakina denez, metodo gehienek berdintsu tratatu izan dute bebe eta goi
mailako ikaslea edota behintzat metodologia berdina ezarri izan zaie biei. Ikaslea
hasiera-hasieratik gure eskutan izan bada, errazago gerta dakiguke eskolen anto
Iatzea, baina bata ikastaro trinko batetatik badatorkigu, bestea urtetan gaues
kolan aritua bada, bestea bere hizkuntza ahaztu duen euskalduna bada eta bestea
nik ez dakit zer baldin bada, nola antola klase hori? Nork eta zein materialez
tajutu hamabost ikasleko klase hori?

Beste arazo nabari bat ere bada: maila honetako ikaslea hango eta hemengo
edukitan aritu izan da mokoka eta, gainera, ezagunak ditugun teknikarik gehíe
nak ikusiak dauzka. Nola erakar beraz, beronen arreta?

b) Remen ez dizuegu aparteko gauzarik esango. Izan ere, guri suertatu zaí
gun ikaslego konkretu bati ezarri diogun ikaskai-sail oso kritikagarri bat baizik
ez bait genezake aipa. Interesgarri ·daiteke, beraz, konkreziotan sartzea:

- Bi irakaslek daramagu hamalauko talde hau. Batak mintza-saioak dara
matza, arratsaldeetako bí orduz, eta besteak gainerantzekoa, lau orduz goizetan
(20 minututako etenaldi bat eta zigarrotxo bat erretzeko S minutu barne di·
relarík),

- Ikaslegoaren zatirik handiena goi-mailako ikasketen jabe da; maísu-maís
trak dira gehienak. BadirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC.0.U. egin gabekoak ere. Guztiak langabezian <laude.
Aurrez inork ez zuen bestea ezagutzen eta oso prozesu ezberdinez zetozen Ieku
ezberdinetatik. Apropos muntatutako kasua badirudi ere, halaxe da; eta areago
esanen genuke, maila erreal oso ezberdinetakoak zirela, alegia.

d) Halako panoramaren aurrez-aurre, eredu baten beharrean ginen. Handik
edo hemendik atera behar genuen zerbait. Ezin gintezkeen adabakitan ibil. Era
kustestilo bat behar genuen eta Van Passel-ena egoki iruditu zitzaigun.

Remen doakizue bada guk egin genuen sailetik harturiko ikaskai bat. Berau
explíkatzen baino gehiago, nola eraiki dugun adierazten saiatu nahi genuke. Izan
ere, horrela ikas bait daiteke antzeko beste ikaskai batzu antolatzen. Rara bada:

I.-EDUKIEN SAILKAPENA

Beste ezer baino lehen eta betiere programazioa eskutan dugula, edukien au
keratzea eginen dugu:

ADITZA: Baldintza (Nor eta Nor . Nork).
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EGITURA: Denborazkoak (baino lehen, ondoren, -(n)ean, -n bitartean, eta gero,
ostean, aurretik, orduko, -terakoan, -tean -n bakoitzean, -n guztietan, -n arte,

-netik, -nerako, -rako),

DEKLINABIDEA: Norako kasua.

ATZIZKIA: -KI (adberbioa: ederki; aditzarekin gailua: estalki; izenak sortzeko:

odolki).

ESAMOLDEAK: hortik edo hemendik; lekutan egon; azkeneko mamu gorria;

dirua jan; dirua egin.

RARRIDURAZKOAK: Auskalo!; Rara bestea!; Nik al dakit ba!; bai zera!.

RIZTEGIA: Aipatu, antolatu, gainditu, heldu, itxoin, moztu, arazo, madarikazio,

neke, alu, ausart, izugarri.

Edukien sailkapena egin bezain laster berehala jabetuko gara gauza batetaz:
eduki batzu ezagunak dira (aurretik, baino lehen, auskalo, etab.) eta beste batzu
ez (ostean, beroki, gainditu etab.), Honek irakasleari eragozpenak ekar liezazkio

keenez, argi ibili beharko du ondoren ikaskaia aplikatzean.

II.-TEXTUAREN SORKETA

Eraiketako bigarren pauso honetan, aurrekorako programaketa eskuan izan

dugun eran, bi gauza izanen ditugu kontutan:

a) Lehen pausoan aukeratutako edukien zerrenda.

b) Arratsaldeetan mintza-saioan erabil daitekeen gai-zerrenda bat (abortoa,
nuklearra, estresa, homosexualitatea, etab.). Textua egitean, hauetako gai bat

«erre» egingo dugu. Gaur estresa aukeratu dugu.

Ez dugu ahaztu behar, noski, textu hau rnotibagarri eta atsegin egiten saiatu

behar dugula. Rara hemen guk egin duguna.

Autobusarena (Estresa)

«Autobusa. Autobusa. Seirak baino lehen etorriko balitz... sei t'erdietarako
etxean egongo banintz ... pasteleriako kontuen ostean biharko lana aurreratuko
nuke. Seirak hamar gutxi. Gaur oheratzean Mirenekin hitzegingo banu, hil hone
tako diru-arazoak konponduko genituzke, baina diruaz hizketan hasten naizen

bakoitzean haserretu egiten zait.

Xabier eta Amaia ere ez dabiltza ondo eskolan, Kurtsoa gaindituko balute be
hintzat! Horiei ere ezin ezer aipa; zerbait esan diedan guztietan haserretu egin

zaizkit. Azkeneko mamu gorria besterik ez naiz etxean.

Eta Mirenen ama Muturbeltza? Rara bestea! Horixe bakarrik falta zitzaidan.
Harek medizinatan jaten dituen díruak gordeta bagenitu, honez gero diru piska
bat eginda edukiko genuke, baína ez; bihotza dela, erreuma dela, eta nik al dakit

ba zertan, gastatzen dizkigu diruak.

Baina autobus hori! Gaurko txofer horiek puntualtasuna gordeko balute, ho

beto biziko ginateke.

Biharko lanak ondo antolatzen ez baditut, nereak egin du; han etorriko zait

On Ramon «ta ..., ta ... ?» esanez. Nork erantzun hari?

Seiak zazpi gutxí. Ausartagoa baníntz, gauzak beste modu batetara egingo
nituzke, baina neure burua zaintzeko denborarik ba al daukat bada?

Autobusa, autobusa!

Asteburuetan ere atseden piska bat hartuko banu, baina bai zera! Mirenen
baserrira joan aurretík, harako gauzak prestatu behar: umeen botak direla, arro

pak direla edo beti da zerbait.

Autobus alu hori!

Rara heldu orduko, berriz, umeak min hartu duela, egurra nioztu behar
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dela; beti da zerbait. Handik itzultzerakoan,neke izugarria. Eta astelehenean,ja
kia ateratzeko lan egin behar.

Hortik edo hemendik aldatu behar dut bizimodua. Errazki esaten da hau,
baina gero kosta egiten da zerbait egitea. Jaio nintzenetik berdin ibiliko ez ba
nintz... Han, han, han! Badator, badator ...e? ...ee? ...eee? Zer da hau?... baina,
baina! ... Diooos... Beteta! Ez da gelditu. Berriz itxoin behar. Madaríkazioal».

Noski, textu hau oso gutxitan izanen da ikasle guztientzat egokiena,baina
minimoa betetzen du behintzat eta aukeratutako edukiak bertan daude.

III.-ULERMENERAKOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGALDERAK

Textuarekinlotura duten zenbait galdera prestatuko ditugu. Orokorrak nahiz
behar dugun egitura bat erabileraztekoakizan daitezke. Hara hemen batzu:

1.-Zer nahi du gure pertsonaiak?
2.-Noiz hitzegin dezakeMirenekin?
3.-Zertarako?
4.-Zenbat seme-alabadituzte? Nortzu?
5.-Noiz haserretzen <liraaitarekin?
6.-Etxea bertan al <lago?
7.-Nolakoa da pertsonaiaren amaginarreba?
8.-Amonak medizinatangastatuko ez balu, zer gertatuko litzateke?
9.-Nolakoak <liragaurko txoferrak?

10.-Biharko lanak prestatzen ez baditu, zer gertatuko zaio?
11.-Ausartago balitz, zer egingo Iuke?
12.-Zer moduz pasatzen du baserrian? Zergatik?
13.-Nola itzultzen da handik?
14.-Zergatik ez du ezer aldatu bere bizimoduan?
15.-Agertu al da autobusa? ·

IV.-APLIKAPENA

Eraikitako textua eta ulerrnenerakogalderak era honetan erabiliko ditugu:

A.-Textua, bizi-bízi,dramatízatuz, intonazio eta aldaketa fonetikoak erres
petatuz, grabatu egingodugu.Grabaketa hau bi motatakoa izanen da:

a.-Abiadura norrnalez.Textukoaerrealiratean,BENETAN,gertatzen arituko
balitz bezala.

b.-Diktatuko abiaduraz. Hemen aurreko grabaketan bezala jokatuko dugu,
baina esaldia bi aldiz esanez, eta tartean eta ondoren isilunea utziz. Kontuz, ez
dugu esan nahi esaldia políki ahoskatu behar denik; ez, ez. Hemen ere abiadura
errealari eutsiko diogu,baina: l. esaldia/unea/esaldi bera/une Iuzea/ 2. esaldia/
une luzea/... grabatuko dugu.

B.-Grabaketa eginda dugularík, honela jokatuko dugu ikasgelan (goizean
lehen orduan hasíta): ·

1.-Zinta abiadura normalean jarriko dugu bi aldiz. (Kontutan izan ikasleak
anitz gauza ez dituela ulertuko: egitura, aditz eta hítz berriak... «Zer arraio da
hau?» esaten deneko aurpegia jarriko du ziur aski. Lasai). Hau egin ondoren,
galdera lasaigarri batzu: «Norkulertu du ia osorik?»; «Zallada?»; «Norkulertu
du erdia?»; «Zerbaitulertu duzue?»,

2.-0raingo honetan diktatuko abiaduraz grabatu duguna jarriko dugu. Uler
tzen ez duten guztia papertxo batetan idazteko eskatuko diegu. (Askotangaizki
idatziko dituzte gauzak eta ezin izango dute ulertzen ez dutena idatzi. Beti ere
ikasleari lasai egoteko esan eta bere erritmoa errespetatu).

3.-0rain ikasleakbinaka jarri eta, hiztegiaerabiliz,ulertzen ez zutena ulertu
beharko dute. (Irakaslea zokora bedi eta bego isíl-ísilik),
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4.-Hamarren bat minutu aski izan ohi delarik, honelako galderak egin:

«Zer, zerbait gelditu al da ulertu gabe?»

«Lekutan daga etxea esaldia ez al duzu ulertzen? Erraza da. Hara, begira:
Hong Kong urruti daga guretzat, ezta? Ba, euskaraz guretzat zerbait oso urruti
dagoela adierazteko, badugu esamoldea: «Lekutan, daga Hong Kong!» edo (,le~
kutan daga 2.000. urteal». Ulertu duzu? «Besterik gelditzen al da ulertu gabe?»

5.-Dena(?) adierazi denean, ulermenerako galderak jaurtikiko ditugu. (Hauen

bitartez, geldi daítezkeen ilununeak argitzen saiatuko gara), ·

6.-Galderak erantzun direnean, berriro jarriko dugu zinta, oraingoan abia

dura arruntez. (Errefortzu bikaina gertatu ohi da fase hau).

7.-Atsedenalditxaa zer moduz?

8.-0rain papera eta boligrafoa har dezaten aginduko diegu eta berriro dik
tatuko abiaduraz jarriko dugu zinta. lkasleek idatzi egin beharko dute. Ez dute,
noski, textu luzeegi bat osorik kopiatu beharko. Ondoren, eurek zuzen dezaten,
grabaketako textu idatzia eskainiko diegu. (Norbaitek diktatua atzerakoia dela
pentsa dezake, baina kontutan izan era honetara ikasleak beste orduerdi batez
entzungo duela ikasten ari den hizkuntza, errepikatze «mentalak» eginez, eta «in

kubatze» epea luzatu egiten dela).

9.-Ikasleak textua imitatu egingo du. ldatzitakoa ikusi gabe, ikasitakoa esa
ten eta antzezten saiatuko da nola-hala, Fase honetan, ikasleak ahoskera eta into
nazioari begiratuko die. Noski.ihau egiteko tokirik egokiena laborategia litzateke.

10.-Ikasleak binaka jarriko ditugu .eta textua batak besteari irakurri behar
ko dio. Ondoren, ozenki irakurriko dute ·lauzpabostek klasearen aurrean. Gra
baketaz belarriak bero dítuztenez, ez dute eragozpen handiegirik izanen. BATI

PAT ULERMEN MAILAN MUGITUZ, UNE HONETARAINO EZ DUGU INOLA·
KO TEORIZAPENIK EGIN. EDUKIAK AZALDUBAINO LEHEN, AGERTU EGIN
ZAIZKIO IKASLEARI. HORRELAXE BEHAR DUELA DERITZOGU, HAIN

ZUZEN ERE.

V.-Orain (eta orain bakarrik) teorizapenei ekingo diegu. Teorizapenen on
doren, ariketak eginen direlarik. Ahal dela, materiale guzti hau fotokopiaturik
eskaini beharko zaio ikasleari. Dena den, arbela ganoraz erabiltzea komenigarri
litzateke fase honetan, batipat eskemak eta agertu behar ditugunean. Guk geuk
nahiko era klasikoa hautatu dugu teorizapenetarako; baina, noski, erabili ohi den
beste edozein modu ere bikain izan daiteke. Guk, bada ez bada ere; goitik jotzea

hobe dela eta, Txillardegiren liburura jo dugu,

Baina, noski, ez dugu hona Txillardegiren teorizapena ekarriko. Jakin ezazue,
halere, íkasleak fotokopietan jaso dituela baldintzarekiko (NOR eta NOR-NORK)
teorizapenak. Interesgarri deritzogu materialea emate honi. Izan ere, zenbait
ikaslek klasean ikusitakoaz aski badu ere, beste zenbaitek klasez kanpo pare
bat ordu sar ditzake papertzarrei begira, eta kalterik ez behintzat.

VI.-Jo dezagun ikasleak jaso duela baldintzaren teorizapena. Ondoren ari

ketetan sartuko gara (edo, lehen esan bezala, jokoren bat ere erabil daiteke.
Noski, ariketa sail hauek behar beste luza daitezke). Guk honako hauek erabili

ditugu:
«Hamarren bat minutuz, binaka (beti ere binaka edo hirunaka, honela min

tzatu egiten baitira) egin itzazue ariketa hauek:

1.-0ndorioa [ar ezazue

1.-Gizakiak sua asma tu izan ez balu ...
2.-Gobernua hain alferra izan ez balitz ...
3.-«Lady Di» arrantzale batekin ezkondu izan balitz ...

4.-«Isabel II» txukunagoa izan balitz ...
4.-Arturo erregek mahai borobilik izan ez balu ...
6.-«Kastafiore»k hain ti ti handiak izan ez balitu ...
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7.-Zezenek hega egingo balute ...
8.-Kutsadura erradiaktiboak kaka eginaraziko balu...
9.-Wojtila ateo bihurtuko balitz...

2.-Baldintza [ar ezazu

1.- ez ginateke irakasleaz maiteminduko.
2.- ez genuke brontzeadorerik geure soinean eman beharko.
3.-... ez genituzke galtzerdiak garbitu beharko.
4.- ameriketarrak ez lirateke munduko jabeak izanen.
5.- ez zenukete irakaslearen erritarik jasan beharko,
6.-... kontzientzia askoz ere lasaiago edukiko genuke.
7.-... geure diru-arazo guztlak konponduko lirateke.
8.-... ez luke egunero autobusa galduko.
9.- ... ez genuke hanka honenbeste aldiz sartuko.

3.-Itzul itzazu ondoko esaldiak

1.-Si fueras a Síberia, tendrías que llevarte un abrigo de pieles.
2.-Si tuvieses que abortar, te daría el teléfono de un danés íntimo amigo

mío.

3.-Si la carne cruda nos gustase, no necesitaríamos el fuego para calentarla.
4.-Si cogiese la lepra, no tendríais que acercaros a mí. · ·
5.-Si la viese sola, las pasaría canutas para decírselo.
6.-Si os atropellara un autobús, no tendríamos suficiente dinero para tiritas.
7.-Si la tercera guerra mundial nos cogiera vivos, no tendríamos a dónde ir.
8.-Se decía que si hubiese llegado 5 minutos más tarde, la muchedumbre

lo habría aplastado allí mismo.
9.-Si hubiese hecho mejor tiempo, los catalanes habrían llegado a la cima

del Everest.

Jakina, baldintzaz eta ariketa motei buruz luzaro mintza gintezke hemen,
baina utz dezagun hurrengorako.

VII.-Beste hainbeste eginen dugu NORAKOkasuaz, DENBORAZKOesaldiez
eta -KI atzizkiaz. Ez dugu, noskí, hemen guztien tratamendua gogoratuko, luzeegi
bailitzake lan hau.

VIII.-Etxerako lanak. Hemen komeni dena agindu daiteke: nahiz zenbait
ariketa zehatz nahiz ezagututakoaren textu paralelo baten írakurketa, edota guk
gehíen agindu ohi duguna, idazketa:

«DESKRIBAEZAZUMirenen senarraren antzeko egoera bat. Deskribapen ho-
rretan eta, nahitaez, honako hitzok erabili beharko dituzu:

Gainditu izugarri antolatu heldu neke
Auskalo aipatu ausart madarikazio
Lekutan dago! Bai zeral»

Hurrengo egunean idazlanak zuzenduko dízkiote elkarrí, Kodigo bati jarraí-
tuz, akatsak azpimarratuz zuzenduko dituzte, Honako hau dateke kodigoa.

O = Ortografian akatsa.
J = Joskeran akatsa.
G = Gramatikan akatsa.
MTx = Mentsaje txarra edo ulergaitza.

Ez al da nahiko aziertoa irakasleari idazlanak zuzentzekozama arintzea? Ha
lere, irakasleak berak zuzendu beharko ditu noizbehinka.

IX.-Mintza sailari (arratsaldeetan egin ohi duguna)'gagozkiolarik,aúrkezten
dena modeloa besterik ez dela esan behar dugu, eta eskolan aurkeztea mila era-
tan egin daitekeela. ·

Goizean ikusitako textuarenjnguruan arituko gara batipat; _egu11eanzeharzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ikasleak gai honetan ihardungo baitu. Arratsalderako zenbait iritzi, ideia, eta
abar mamiturik eramango du ikasgelara, eztabaida errazten delarik.

Klasea, bestalde, talde txikitan banatzen da; horrela ikaslea ahalik eta den·
bora luzeenean mintza dadin lortzen dugu, Ahal dela, denek hitzegin behar dute;
orduan nolabait ere, minimo hau ziurtatu beharra <lago.

Goizekotextutik klasean taldeari beste gai bat ateratzen saiatuko gara, talde
guztiek euren eztabaidagaia eduki dezaten.

«Estresa» gairako prestatu dugun «Autobusarena»gaiak badauzka era berean
(edo ez badauzka, atera egingo dizkiogu) beste pare bat gai, hala nola lanarekiko
erlazioa, sendiarekiko erlazioa, presak, denbora librearen aprobetxamendua etab.
Gai konkornitante hauek hartuko ditugu ralde-zatlketa egin ondoren.

Honela jokatu dugu 14 ikasleko gure taldean: lauko lau talde egin ditugu

A, B, D eta E. .

A taldearen eginbeharrak
- Goizeko textuaren laburpen bat azaldu beharko dute,
- Horri lotuta, iritziak, aípatu beharrak, etab. (Norekin datorren bat ...).
- Bakoitzaren argazkiaren ·deskribapen zehatza (xehetasun guztiak eskatu

behar <lira).
- Ikasleari burura ekartzen diona (gaia ateratzen da).
- Gaia bera aztertzea (gai honen puntu nagusiak ateratzeko eta aztertzeko

gauza izan beharko du ikasleak),
Puntu honetan zera aipatu beharra <lago:argazkiek klasean banatuta <lauden

gaiak garbi azalduko dituzte. Eta argazki baten azalpena bukatutakoan, horrekin
zerikusia duen gaiaz arduratzen den taldeak jarraituko dio ondorean.

B,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD eta E talcleen eginheharrak
Hauetariko talde bakoitzari inkesta irekia (eztabaidarako balíagarria) eman

go zaio, bakoitzak bere taldeko ez diren beste hiruri gehienez egin beharko die
larik. Ahalik eta gutxien idatziz, jasotako ikuspegiak, iritziak, etab, klaseari ko
mentatu beharko dizkio (honela klasearen parte hartzea bultzatuz).

Aurrez, bai A zein beste taldeei denbora dexente utzi behar zaie lanak buru
ditzaten. Hasieran galderak, argazkiak eta beste, ikusi, komentatu, gehitu, kendu
ahal ízateko, talde bakoitzari dagokion metodoa ezarri beharko zaio azken finean.

Hurrengo pausoa elkarri galderak egitea da (B, D eta E taldeentzat), gero
taldekoak bildu eta ondorioak ikusi eta eztabaidatu ahal izateko. Azkenik, kla

seari egindako lana aurkez diezaioten.
Irakaslearen papera, beraz, mugatua izanen da: eztabaida bideratu, moztu

(behar denean), piztu eta hornitzea nolabait ere. Bestalde, zuzenketa dagokio.
Berau azken minutuetan eta klasean zehar hartutako akats eta zuzendu beharrak

azalduz egingo da.
Ondorean, egunero, ikasle bati arratsalde horretako mamia adieraztea eska-

tuko zaio (eskolaren desarroiloa, hain zuzen).
Modelo hau klasean aplikaturik, hurrengo arazo hauekin egin genezake topo

mintza sailean:
1.-Gai-kopurua handia izanik, eskolak ez digu behar hainbat denbora es

kaintzen denak sakonki ikutzeko, Bataz beste, 3 ordu beharko luke eskolak gai
guztiak íkusi ahal izateko, eta honek, nahita nahiez, nekea, aspertzea etab. ekarri
ko lizkiguke (pentsatu behar da íkasleak aurrez beste 4 ordu pasatu dituela
ikasgelan eta gai horien inguruan hain zuzen), Horrexegatik, arreta horietako
bakar batetan (interesgarrienean) jartzea gomendagarria da.

2.-Ariketa-mota hau eguneroko saioetan etenik gabe sartuz gero, arrisku
latza sor lekiguke; íkaslearen interesak, mintza klaserako behar den motíbape
nak hain zuzen, gune honetatik ihes egitea. Denok dakigu zein garrantzitsua den
sorpresa faktorea, eta lortzeko zein zalla. Hortaz, írakasle trebeak ezagutu behar
dituen joko, mintzagai etab. tartekatzea komeni da.
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Ikasgaiaren aplikaketaren Iaburpena

1.-Zinta abiadura normalez (bi aldiz).
2.-Zinta diktatuko abiaduraz (behin).
3.-Epe bat eman (ikasleak hiztegiaz ari daitezen).
4.-Ulermeneko galderak egin.
5.-Zinta abiadura normalean (behin edo birritan).
6.-Zinta diktatuko abiaduraz (ikasleek idatz dezaten).
7.-Textua banatu (ikasleak idatzi duena zuzen dezan).
8.-Imitazioa (imitatzea ezinezkoabalitz, errepikaketa).
9.-Ikaslearteko irakurketa (batak besteari eta bestera).

10.-Irakurketa ozenki (lauzpabostek klasearen aurrean).
11.-Teorizapenak (ikasleei materialea idatziz emanez),
12.-Teorizapen bakoitzaren ostean, ariketak (bi mila era daude).
13.-Etxerako lana agindu.
14.-Mintza saioa.

a) Taldeak egin.
b) Materialea zabaldu:

- A taldeari argazkiak.

- B, D, E taldeei inkestak (Hamarren bat galdera ireki),
d) Lan egin dezaten,beta ernan,
e) Klasea bildu eta aipatu eran jokatu.

f) Azkenhamar minutuetan ikasle batí egun osoko kritika egin dezan
eskatu. Nahi ez balu, egunaren deskribapena egin dezan agindu.

Beno, hau bukatu da eta arrunt nahaspilatua eta konplikatua gelditu bada
ere, ez da sistema bera halakoa delako (bai zera!), geu besteei adierazte honetan
trakets samarrak garelako baizik. Guk probatu egin dugu behintzat eta kontent
gara, Nahi duzuen arte.

Hasier Etxeberr ia Canales

Anjel Valdes LarrañagazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1982-1983 íkasturtean zehar
Goíerrlko Euskal Eskolaren
experíenuíazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SARRERA

Adinekoeneuskalduntze-alfabetatzerakoeta barne-ikastaro moduan, Euskal
tegia eraikitzeko eta antolatzeko erabakia hartua du HABEk Goierriko Euskal
Eskolarekin (G.E.E.)akordioa eginez.

Erabaki horren hartzea atzeratzen ari zela eta, G.E.E.honetako batzorde ba
tek, Lazkaoko alkatearekin hatera, bisita egin zion Labaieni, Kultur Saileko or
duko kontseilariari, 1982kouztailean.

Bilera hartan, arazoaz zenbait argitasun eskatu eta eman ondoren, argí ber
deari ernan zion Eusko Jaurlaritzako Kontseilariak. Bakar-bakarrik, Euskaltegi
ofiziala eraiki bitartean, barne-ikastaroekeskarmentu sakonagoa egiteko eskatuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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