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Liburu mardul eta lodikote hauek
osatzen dute euskara ikasteko argitara
tu den azken metodoa.

l. EGILEA

Jose Basterretxea, Gernikan jaio zen
1911.ean Zientzia Zehatz eta Fisikoe
tan litzentziatua da. Bere ikasketak Ma
dril eta Parisko unibertsitateetan egin
zituen. Euskaltzain urgazlea.

«Egan», «Euskera» eta «Fontes Lin
guae Vasconum» aldizkarietan argitara
eman ditu bere idazlan gehienak. «Os
killaso» izengoitia erabili izan du.

1962 .ean «Kurluiak» izeneko libu
ruan narratibagintza landu zuen. 1967.
ean, «Egan»en, Akatsbako gizonaren
beriotza elaberria argitaratu zuen. 1963.
ean ingelesetiko itzulpena egin zuen
euskarara, Edgar Allan Poe-ren «The
Cask of Amontillado» Iiburuarena,

Nafarroako Unibertsitatean irakasle
da (1).

Oskillasok 20 urte luzez irakatsi du

ingelesa eta hamar urtez euskara. Ira
kasbide luze honetan izaniko experien
tzia euskararen irakaskuntzari eskaini
nahi izan dio, orain hemen aurkezten
eta aztertzen dugun metodo honen bi
dez.

2. HELBURUA

Metodo honen helburua gaurregungo
euskara-ikasleeí ulerteraztea da eta, bi
de beretik, euskaraz hitzegiten irakas
tea. Metodo osoa xede hau lortzeko gor
puzten da, programazio baten inguruan.
Egileak DEIA egunkarian zioenez (2),

izan du beste helburu bat ere rnetodo
hau lantzerakoan: bere eritziz, orain ar
te argitaratutako metodoek ez dituzte
jasotzen hizkuntzalaritza eta pedagogía
mailan bigarren hizkuntzen írakaskun
tzarako egin diren aurrerabideak. Bas
terretxeak sintesi lana egin nahi izan
du eta bere ondorioak euskararen ira
kaskuntzari aplikatu.

Aurrerabide horiek kontutan hartu
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rik, egileak bereziki zaindu nahi izan di
tu aditzaren irakaste-modua, joskerare
na, ergatiboarena eta intonazioarena (3).

3. NORENTZAT

Egileak berak metodoaren sarreran
dioenez, «El vasco de hoy» metodoa
pertsona helduekin nahiz haurrekin era
bil daiteke, Hamahiru urte baino gu
txiagoko haurrekin erabiltzekotan, etxe
rako lanik ez ematea aholkatzen du eta
gaztelerazko adierazpide gramatikalik
ez eskaintzea.

Nire eritziz, metodo hau erabiltzeko,
ahalmen kognostizitiboa nahiko garatu
rik izan behar du pertsonak, hau da,
gutxienez 13-14 urte, eta gaztelerareki
ko konparazioan tajuturik dagoenez,
erreferentzi hizkuntza honen ezagupen
gramatikal oinarrizkoa behar du.

Basterretxeak ez die aholkatzen auto
didaktei bere metodoa erabiltzea. Zein
arriskurekin aurki daitezkeen argi eta
garbi azaltzen die lehen liburukiaren
hitzaurrean.

4. METODOAREN
EGITURAKETA

«El vasco de hoy» metodoa hama
bost gune didaktikotan banaturik da
tor. Hamabost atalburu nagusi haue
tan zatitzen dira, egilearen ustez, eus
kara ikasteko menperatu behar diren
edukiak eta eduki horiek lantzeko egin
behar diren ariketa-motak.

Gune didaktiko bakoitzean, sei atal
bereizten dira:

4. l. Elkarrizketa
Elkarrizketa da ikasgai bakoitzaren

hasieran eskaintzen den ariketa, Arike
ta honek gune didaktikoan zehar lan
duko diren edukirik garrantzitsuenak
biltzen ditu. Beraz, ariketa global gisa
eskaintzen da.

Elkarrizketa bakoitzaren intonazioa
zehatz-mehatz nola egin agertzen zaio
irakasleari eta, globaltasunaren ikuspe-
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gitik behar bezala lantzeko, metodoaren
hirugarren liburukiak elkarrizketa ba
koitzaren marrazki koloredunak dakar
tza.

Material guzti hau eskuartean izanik,
egileak elkarrizketa agertzeko bai rnag
netofoia, bai diapositiba-projektorea
erabiltzea proposatzen du. Egia da me
todoarekin hatera ez dela ez zinta, ez
diapositibarik salgai jarri. Dena dela,
irakasle bakoitzak graba ditzake zailta
sun handirik gabe, edota hirugarren Ii
burukiko marrazkietatik diapositibak
ateta bere eskoletan erabiltzeko.

Irakasleak horretarako ahalbiderik ez
balu, marrazkien liburukia erabil deza
ke eta elkarrizketak berak ahoskatu,
ahalik eta zuzentasunik handienez.

Egileak ez du aholkatzen hasiera ba
tean elkarrizketaren itzulpenik ematea:
irakasleak mimika bidez ikaslearen al
detiko ulertze-modu globala lortu be
harko du. Ez da, beraz, beharrezkotzat
jotzen egitura eta hitz guztiak hasieratik
bertatik erabat ulertzea.

Elkarrizketaren lehen lantzean ikas
leari intonazio zuzena eskatzen zaio,
Agian, hau da material honen aurkez
tearekin erdietsi nahi litzatekeen helbu
rurik nagusiena: ahoskatze eta intona
zio guztiz euskalduna. Horretarako, el
karrizketak buruz ikastea eskatzen zaio
ikasleari. Irakasleak ikasleei, banaka,
taldeka, guztiei hatera, textua esan eta
berresan eraziko die, errepikazío-bidez
intonazio guztiz zuzena lortzera iritsi
arte.

4.2. Mekanismoak
Atal honen helburua eduki gramati

kalak mekanismo edo automatismo huts
bilakatu arte erabiltzearena da. Horre
tarako, elkarrizketetan orokorki aurkez
ten diren hizkuntz edukiak banan-bana
lantzen dita, era askotariko ariketa ana
litikoen bidez.

Mekanismorik oinarrizkoenei dago
kien egitura lantzeko, metodoaren hi
rugarren liburukiak lamina bat dakar
zuri-beltzean eta, ahoskatze zuzena lor-
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tzeko, ariketa analitikoekin hatera in
tonazio-markak datoz.

Gune didaktiko bakoitzaren bigarren
atal honek berebiziko garrantzia du uni
tate bakoitzaren harnean, bai bere zaba
leraz, bai sakontasunagatik, baita ere
adierazpide gramatikal guztiak gune ho
rretan ernaten direlako. Eduki grama
tikal bakoitza landu aurretik, egitura
horren inguruko ohar eta argibide ze
hatzak eskaintzen zaizkie gaztelaniaz
irakasle-ikasleei.

Ariketa analitikoak era linealean aur
kezten dita, nahiz eta egiturarik garran
tzitsuenak noizbehinka berragertzen di
ren berrikusketarako eta era desberdi
netan landuz behar bezala finkatzeko.

4.3. Esakerak eta hiztegia
Bai, elkarrizketan, bai rnekanismoak

lantzerakoan agertu diren esakera eta
hitzen gaztelaniazko itzulpena ernaten
da atal honetan.

Ez hitzak, ez esakerak ez datoz or
dena alfabetikoan, textuan agertzen di
ren ordenan baizik.

Gaztelaniazko itzulpenarekin hatera,
esakerak edo hitzak beste rnaila bateko
oharrik eskatzen badu, bertan ematen
da. Hala nola azentu-arazorik badu, ka
tegoria gramatikala bereiztea beharrez
koa bada, esanahi ezberdinetako hitza
edo esakera bada ...

4 .4. Irakurgaia
Laugarren atalean, irakurgai labur

eta mailakatua azaltzen da.
Egileak metodoaren sarreran esaten

duenez, etxerako lan gisa prograrnatu
du. Ez da, beraz, beharrezkoa metodoa
ren jarraipenerako, Basterretxearen eri
tziz, guztiz garrantzitsua da irakurgai
hauek ongi hausnartzea, batez ere ikas
lea hiztegi aberats baten jabe egin da
din.

Irakurgaiak letra-mota txikiagoan ar
gitaratu dira eta bi zutabetan. Lehenen
goan irakurgaia bera dator eta aldame
nean hitz eta modisrnorik zailenen gaz
telaniazko itzulpena.
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4 .5. Giltzarrizko hitzak
Boskarren atal honetan unitate didak

tikoan zehar giltzarrizko hitzak zerren
daturik datoz. Giltzarrizko hitz hauek
euskalki desberdinetan dituzten era des
berdinetan azaltzen dira, bai lexiko
mailan (apaiza = apeza = abadea) bai
aditz mailan (esan dio = erran dio =
esan deutso) bai morfologían (elkarre
kin = alkarregaz).

4.6. Ariketak
Azkenik, gune didaktikoaren azken

atal bezala, ikasleak egin beharreko ari
keta batzu proposatzen dira, etxerako
lan gisa proposatu ere.

5. HIZKUNTZ EREDUA

Oskillasorentzat euskara batua ge
hiago da idazteko irakurtzeko baino.
Bere metodoaren helburu nagusia ikas
leei hitzegiten irakastea denez, meto
doaren tajuketa osoa ikuspegi horren
araberakoa da.

Horrela, idazketa-mota berezia es
kaintzen du egileak. Sarreran agertzen
duenez, ikasleei herriak hitzegiten due
na irakatsi behar zaie, ez herriak hitze
gin beharko lukeena. Beraz, esan daite
ke joera garbizaletik erabat aldentzen
dela.

Hala eta guztiz ere, esan beharra da
go, lehenengo aldiz «El vasco de hoy»
metodoa hartzen duenak gutxienez ha
rridura eta kuriositate berezia sumatzen
duela metodo honetan aurkitzen duen
hizkuntz ereduarekin. Basterretxeak
dioenez, hizkuntza bat ikasten ari den
ikasleak hizkuntza hortetan hiztun
arrunta izatea du azken helburu, hau
da, hizkuntza horretan azkeneko herri
tarrak bezala hitzegitea, bere hitzegite
ko eran inork ezer berezirik antzeman
ez dezan arte,

Ikuspegi honetatik begiratuki, Oski
llasok hizkuntz eredu jakin eta zeha
tza eskaintzen du bere metodoan. Ezin
esan daiteke euskalki batí jarraitzen
zaionik, ezta ere euskara batuari. Ikas-
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lea herri-hizkerara hurbildu behar da,
baina helburu hori lortzeko metodoan
zehar proposatzen den hizkuntz eredua
guztiz bitxia gertatzen da, helburu hori
zehazteak dakartzan arazo latzengatik
seguru aski.

Dena dela, hasieratik bertatik argi eta
garbi utzi behar da hizkuntz eredu hau
ezin daitekeela orain arteko korrontee
tan errazki sailka, Ez dago euskara ba
tuan, baina euskara batuaren arau asko
eta asko betetzen ditu. Ez dago euskal
ki jakin batean, baina euskalkiren ba
tetik gertu egon nahi du. Agian, Bas
terretxeak helburu pedagogikoa du bu
ruan eta ez zaio hainbeste axola arau
gramatikalak justu-justu betetzea.

5. l. Ortografía
a) B, D, G letren erabilera

Hitz hasieran, ohizko euskal hitzetan,
aldaera gorra hobesten du. Hots, Pe
TaKa kontsonanteak hobesten ditu, oro
bar, eta ez BoDeGa kontsonanteak,
Arantzazuko txostenean Euskaltzain
diak besterik gomendatzen badu ere.
Esate baterako:

- parkatu (I, 107); pakea (11, 497)
Baina ez beti: ·

- dorre (II, 176)
b) F letraren erabilera

Oro har, p letra, hobesten du f-ren
galeran:

apari (II, 67); prijitu (II, 11),
par egin (II, 497); alperra (II,
452).

e) H letraren erabilera
Ez da erraz asmatzea Basterretxeak

letra honen erabilerarako buruan dituen
erizpideak zeintzu diren. Oro bar, dene
tik dagoela esan daiteke. Ikus ondoko
puntuotan:

1. Zenbait kasutan Euskaltzaíndía
ren arauak betetzen dita, h-a behar be
zala erabiliz, Hala nola:

- hau, hori, hura ... (I, 42)
heldu, hautsi, hiri (I, 70)
ahari (I, 334); lehen (II, 302)
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- nahi (I, 335); bihotza (II, 306)
- hi (II, 291); hakio (II, 290)
2. Beste batzutan; ez dita Euskal

tzaindiaren arauak betetzen. Esate ba
terako:

- zear (II, 246), saieski (I, 337);
eiztari (I, 449), txala (I, 111);
aizpa (II, 438).

- ondakin (I, 335); anka (I, 331);
otz (II, 366).

3. Azkenik beste zenbait kasutan,
h letra sobera edo lekuz kanpo dago,
Euskaltzaindiaren arabera, Ikus:

- lehio (I, 71).
- hontzi (I, 77); haurten (I, 214)

d) LL letraren erabilera
Bai 11 moduan, bai il idazkeraz ema

ten da, erizpide argirik antzematen ez
delarik.

a) Taller (I, 75), mallu (I, 326),
tripikalluak (II, 501), ollar (I,
37); makallaua (I, 339); kutxi
llo (II, 487).

b) Langile (I, 449), ibili (II, 290),
harrijasotzailea (II, 455), iluna
(II, 481), ukuilu (II, 502).

e) N, Ñ letren erabilera
Hemen ere bi bideak jarraitzen dira:
a) Kañoikoa (II, 23);
b) · Baina (II, 31); orain (II, 53);

keinua (II, 302); ipuin (II, 370).
f) · V letraren erabilera

Hain azken orduko ez diren erdal
maileguetan jatorrizko grafía manten
tzera jotzen du:

~ Universidade (I, 35); vespa (I,
39); avioi (I, 123); avería (II,
382); velozidade (II, 400); vo
lante (I, 398); nivel (I, 398).

g) Z/ S letren erabilera
Ez da garbi ikusten zein den bi letra

hauek bereizteko erabiltzen den erizpí
dea. Gutxienez zera esan daiteke, eriz
pide hau ez datorrela bat Euskaltzain
diak emandako arauekin, ezta ere azken
urteotan mamitu den tradizioarekin:
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siklista (I, 43); sigarro (I, 312);
serbesa (II, 10); negosio (II,
111); bisikleta (II, 129); esku
tatu (II, 178).

- garezti (I, 399).
h) «EZ» ukapena ,

Hona hemen metodo honen egilearen
eritzia, «ez» ukapen-partikularen idaz
kerari buruz:

«Nahiz eta euskara batuan EZ DA
GO, EZ DA, EZ DIRA ... eta abar
idazten diren, metodo honen helburua
ikasleei euskaraz hitzegin eraztea dela
kontutan harturik, hobeki deritzot EZ
TAGO, EZTA, EZTIRA ... idazteari,
idazkera-modu honek zuzenago eta ar
giago jasotzen bait du euskaldungoaren
ahoskera-mota».

eztit (I, 271); eztoa (I, 137); ez
takit (I, 136); ezpanio (II, 399);
ezpaligu (II, 399).

Baina gero ez da erizpide hau zehatz
mehatz aplikatzen:

- ez genbiltzen (I, 275); ez zegoen
(I, 275); ez noakie (I, 278).

i) Marraren erabilera
Izen propio eta hiri-izenei dagokie

netan, atzizki berriren bat azaltzen de
nean, bai marra (-) bai apostrofoa (')
erabiltzen díra, erraztasuna erizpide di
daktiko gisa hartuz.

- Bernarda'ren (I, 179); Gurutz'en
(I, 179).

- París-en (I, 126); New York-en
(I, 126).

5 .2. «a» organikoaren erabilera
«A» organikoa duten hitzetan, idaz

kera-mota guztiz bitxia proposatzen du
Basterretxeak metodo honetan. Zer esa
nik ez, proposamen horren aplikatzaile
fina bilakatzen dela Basterretxea bera
metodo osoan zehar.

Basterretxeak euskaraz «a» organi
koaz amaitzen diren hitzak deklinatze
rakoan, lege orokorra jarraitzea propo
satzen du. Alde batetik, errazagoa litza
tekeelako euskal idazle guztientzat eta,
beste aldetik, bízkaiera euskalkia eta
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besteak axola handiko puntu batean as
ko hurbilduko liratekeelako.

Metodoa argitaratu aurretik, Baste·
rretxeak Euskaltzaindiari egin zion pro
posamen hau. Ez zen Akademian ezta
baidatu nahiz eta geroztik Euskaltzain
diaren aldizkari ofizialean, «Euskerasn,
argi tara tua izan (4).

Bide horretatik, honela ematen digu
hitzon deklinazioa Basterretxeak:

gauza.a alaba.a
gauza.ak alaba.ak
gauza.ari alaba.ari
gauza.aren alaba.aren

5 .3. Lexikoa
Lexiko-mailan ere Basterretxearen

helburua euskaldun arruntak bere egu
neroko bizitzan erabiltzen dituen hitzak
bere metodoan jasotzea da.

Ez dirudi egileak bere metodoa ta·
jutzen hasi aurretik oinarrizko euskaran
gehien erabiltzen diren hitzen azterketa
rik egin duenik. Orain arte argitaratu
diren euskara ikasteko metodo gehiene
tan bezala, honetan ere intuizioz aur
kezten zaizkio ikasleari euskarazko hi
tzak, ordena jakin batean, maiztasuna
ren ikerketarik egin gabe.

Hala eta guztiz ere, gorago aipatuta
ko erizpideak erabat baldintzatzen du
egilea. «Ikasleei herriak hitzegiten due
na irakatsi behar zaie; ez herriak hitze
gin beharko lukeena» errepikatzen du
behin eta berriro Oskillasok (5). Eta,
ondorioz, garbizaletasunaren kontrako
beste muturreraino eramaten ditu gau
zak, lexiko mailan erizpide hori zehazte
rakoan. Honela, KOMEDORE erabil
tzen du beti eta ez JANGELA (I, 62);
AVIOI (I, 123) eta ez HEGAZKIN;
GAFA (I, 430) eta ez BETAURREKO;
ERROBEDA (II, 62) eta ez GURPIL;
PRONTO! (II, 62) eta ez PILOTALE
KU; ESKRIBITU (II, 472) eta ez
IDATZI; KARAMELU (II, 485) eta
ez GOZOKI; SILLA (I, 26) eta ez
AULKI. Hala eta guztiz ere, ez dio
ikasleari onartzen ERRAMA, ADA
RRAren ordez erabiltzea, edota KAR-
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PINTERUA AROT2;Aren ordez (I,
26).

5 .4. Aditz laguntzailea
Azaltzen diren aditz laguntzailearen

paradigmak gipuzkerarenak dira, alda
ketatxoren bat gorabehera.

Nafarroa-Gipuzkoa aldean hitzegiten
den euskara da metodo honen oinarri
linguistikoa eta aditzean ere erizpide
hori nagúsítzen da, paradigmak azal
tzean (6). Bona hemen adibideak:
- zerate (I, 146); litzake (I, 208);

dedin (I, 224); zaiteze (I, 224);
- zinduztegun (I, 448); zaituztee

(I, 358); zaitzazten (l, 235); zin
duan (l, 447); zituan (I, 446).

- dezaion (I, 242); ezaiguzu (I,
242).

Adibideokin garbi geratzen dela uste
dut, gutxi gorabehera, hartu den aditz
eredua. Zerbait azpimarratzekotan, bi
ohartxo:
- Nor-Nori sistema ia osorik eus

kara batutik jasotzen da.
- Mekanismoen inguruko zenbait

alor lantzean, autoreak, euskara batu
tzat jotzen dituen zenbait aditz era, ez
dita Euskaltzaindiak erabakitakoak,

Gune didaktiko bakoitzaren boska
rren atalean, giltzarrizko hitzetan, aditz
laguntzailerik garrantzitsuenen beste
euskalkietako erak ere ematen dira:

- ekarri diot = ekarri deutsat (I,
40).

- nahi nuke = gura nuke (I, 250).

5 .5. Aditz trinkoa
Aditz trinkoa lantzerakoan ere, Na

farroa-Gipuzkoa inguruko aditz trínkoa
jaso nahi du autoreak, nahiz eta hor
proposatzen diren zenbait forma ez izan
euskalki horietakoak.

orainaldian
- dagoz, gagoz, zagoz, zagoze (I,

151). .
- zoaze (I, 151).
- zabiltze (I, 151).
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- gatzaz, zatzaz, zatzaze (I, 151).
lebenaldian
- gengozen, zengozen, zengozten

(I, 273).

6. ABIAPUNTU PEDAGOGIKO
METODOLOGIKOAK

6.1. Bigarren hizkuntza irakasteko
metodoa irakatsi nahi den
hizkuntza horretatik hertatik
programatu eta tajutu hehar da

Alde batetik, bigarren hizkuntza ira
kasteko edozein metodok ikuspegi eta
abiapuntu teoriko batzu ditu lortu nahi
dituen helburuak eskuratzeko eta hiz
kuntza horretan dagoen material didak
tikoa, bestetik.

Oskillasoren eritziz, edozein hizkun
tza irakasterako definitu diren abiapun
tu teorikoak guztiz baliagarri gertatzen
dira euskara irakasteko metodo bat
prestatu nahi denerako ere. Areago,
edozein metodogilek zehatz-mehatz eza
gutu beharko lituzke aurrerapen didak
tiko horiek. Ezinezko gertatzen da, or
dea, helburu jakin batzu lortzeko beste
hizkuntza batean aurkezten den mate
riala zuzen-zuzenean itzultzea.

Basterretxeak gogor erasotzen die
euskarara itzuli diren ingelesa irakas
teko metodoei. Metodo hauek ingeles
egituren arabera programaturik daude
eta euskarak hizkuntza bezala dituen
berezitasunak azaldu edo landu behar
dituztenean, ezinbestez aldebatera uzten
dituzte.

Hizkuntza egituren egitura da eta
hizkuntza bakoitzak egituratze hori be
re modura egiten du. Irakatsi nahi den
hizkuntza eta ikasleen ama-hizkuntzen
egiturak antzerakoak badira, arazo hau
txikiagotu egiten da. Dena dela, orain
elkarren artean puntu amankomun gu
txi badugu, eta hau da zalantzarik ga
be euskararen kasua, material didakti
koaren itzultzeak nahasketa ikaragarria
sortzeaz gainera, batere didaktikoak ez
diren bideak hartzera bultzatzen du
ezinbestez.
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6.2. Pertsona helduak ez du
hizkuntza haurrek egiten duten
moduan ikasten

Maila psikologikoan, abiapuntu gar
bia agertzen da metodoan, haurra eta
pertsona helduaren arteko bereízketa
egitean.

Hiru arrazoi-modu ematen dita abia
puntu hau definitzean:

- Haurra amarekin dago eta berare
kin dituen harreman afektiboek
eragin berezia dute hizkuntzaren
ikastean.

- Haurrak ez daki bestelako erre
ferentzi hízkuntzarík.

- Pertsona helduak adimen malla
garatuagoa du.

6.3. Hitzegiten den hizkuntza irakatsi
behar da, ez hitzegin beharko
litzatekeena

Lan honetako 5. puntuan aurkez
ten den hizkuntz ereduaren azterketa
egiterakoan, garbi geratu da proposa
tzen den eredua Gipuzkoa-Nafarroako
euskaldun arruntek egiten dutena dela.

Hizkuntzaren ikuspegitik aztertzeak
bere garrantzia badu ere, zer esariik ez
pedagogiaren alorretik. Euskara ikas
ten ari denak inguru jakina du, era eza
gun batean mintzo zaiona. Metodoan
zehar, euskaldun arruntak hitzegiten
duen euskara hitzegin behar dela esa
ten da behin eta berriro. Abiapuntu ho-.
nek goitik behera baldintzatzen du me
todoaren tajutzea.

Oskillasoren eritziz, inongo metodo
modernoetan ez dira ematen hizkuntz
forma ez-zuzenak, helburu pedagogi
koengatik komeni diren hizkuntz egitu
rak saihestuz edota gerorako utziz; ez
ta ere helburu linguistikoengatik hiz
tun arruntek ·erabiltzen ez dituzten egi
tura, hitz eta aditzak etengabe emanez.

6A. Gramatikaren irakaste
deduktiboa

«El vasco de hoy» metodoak gra
matika-azalpen ugari eskaintzen ditu.

ltzulpenak eta lankidetzak

Elkarrizketa era globalean aurkeztu 'eta
landu ondoren, bigarren atalean ariketa
analitíkoak edo «drills»ak egiten dita.
Drill bakoitza egin aurretik, metodoan
ohar gramatikal eta eduki horren ingu
ruko zenbait argibide eskaintzen zaiz
kio ikasleari. Beraz, ikasleak lehenik
arau orokorra ezagutzen du eta gero
arau hori era guztietako ariketa analiti
koetan aplikatzen du. Gramatikaren ira
kastea deduktiboa eta mentalista da
metodo honetan.

Eduki gramatikal hauen azalpena
ikaslearen arna-hizkuntzan egiten da.
Kasu honetan gaztelaniaz.

Argibide gramatikal hauek azaltzeko
moduagatik. egileak gramatikaren ira·
kasteari berebiziko garrantzia ematen
diola esan genezake. Ez bait dira baka
rrik gutxieneko arauak azaltzen, baizik
eta eduki bakoitzaren inguruan ager
daitezkeen hizkuntz arazoak: euskalki
bakoitzean eduki horrek hartzen duen
era, euskara batuak hartu duen eraba
kia, historian zehar eduki horren ingu
ruan gertaturiko aldaketak, etab.

Informazio guzti honekin, jarraian
drills batzu eskaintzen zaizkio ikasleari,
arau horiek zuzen bete ditzan. Ez da,
beraz, gramatika era induktiboz irakas
ten, deduktiboz baizik. Hau dela eta,
metodoa zein ikasle-motari zuzentzen
zaion azaltzerakoan (ikus 3. puntua),
gaztelerazko gramatikaren ezagutza na
hikoa eta ahalmen kognoszitiboa behar
adina garaturik behar duela esaten ge
nuen.

Gramatikaren irakastea era dedukti
boz egiten dela eta, gaztelania-euskara,
bi hizkuntza hauen arteko ikerketa kon
trastibo nahiko sakona agertzen da me,
todo honetan, ohar eta argibide grama
tikal guztiak biltzerakoan.

6.5. lntonazioaren ezinbesteko
lantzea

Ez da gaurkoa Basterretxearengan
lntonazioarekiko zaletasuna. Koldo Mi
txelenaren eritziz (7), Oskillasoren «Es
tudios sobre entonación vasca según el



Itzul penak eta lankidetzak

habla de Guernica» (8), S. Altuberen
gai honi buruzko lanen mailakoa da eta
irakurlearentzat askozaz ulergarriagoa.

Sintaxi-multzo edo perpausen melo
día, edota musika-lerroa da intonazioa.
Hitza edo morfema baino luzeago diren
segmentuei gainezartzen zaie, hortaz.
Martinet-ek honetara mugatu zuen: «to
nuak eta azentu-kontuak kenduz gero,
melodi kurbatik geratu dena» (9).

Muljacic-ek dioenez, hizketaren oina
rrietako gertakaria da intonazioa:
«Enuntziatu agramatikalik badago; bai
na enuntziatu amelodikorik ez», Ikus
pegi honen luzapen gisa, zenbait gloto
didaktak, Robert Ladoren eskola audio
lingualak esaterako, berebiziko garran
tzia emango dio bigarren hizkuntzen
irakaskuntzan intonazio zuzena ikastea
ri. Gerora eskola guztiek jasoko dute
beren metodoetan abiapuntu metodo
logiko hau, baina ez audiolingualak be
zain zehatz eta hauek damaioten garran
tzíarekin. Ikuspegi honen arabera, into
nazioaren irakastea, bigarren hizkuntzen
irakaskuntzan, oinarrizko automatismo
baten lantzea da eta honek metodo be
rezi eta zehatza eskatzen du inondik
ere.

Ildo honetatik, «El vasco de hoy»
metodoan, Basterretxea Ladoren abia
puntuetara itzultzen da eta euskararen
irakaskuntzan berebiziko garrantzia
ematen dio intonazioaren irakasteari eta

behekoa arrunta

Elkarrizketetan bezala, hemen ere
lehenbizi esaldia idatzi behar den mo
duan ematen da eta jarraian ahoskatu
behako litzatekeen moduan. Esate ba
terako:

Indartsuago
rrik. (11)

ez, handiago baka-

iñ dar tsuau a ez aun di

au a ba ka rrik
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irakasbide honetarako metodo jakin
bat proposatzen du.

Intonazioa ikasteko bi transkribaketa
edo kode eskaintzen ditu:

a) Elkarrizketetan pentagrama molda
tu baten bidez

MIRENTXU BILBO'N DAGO

~ • • ._ • • •
11

fcYo)
mi ren txu bil bon da go

Grafikoan ikus daitekeenez, penta
grama-moldatua lau lerro horizontalek
osatzen dute. Lerro horietan hiru nota
azpimarkatzen dita;

- intentsitatea edo indarra.
- altuera edo tonua.
- kantitatea edo iraupena.
Bestalde, azpimarratzekoa da perita

grsma-mcldatuaren goikaldean esaldia
idatzi beharko litzatekeen moduan erna
ten dela eta behekaldean ahoskatu be
harko litzatekeen moduan.

b) Ariketa analitikoetan arrastoen bi
dez.

Ariketa analitikoetan intonazioa lan
tzeko sistema sinpletu eta erraztu egi
ten du. Elkarrizketetan hiru nota be
reizten badira, hauetan tonua bakarrik
nabarmentzen da.

Lau tonu bereizten dita:

oso goikoagoikoa

Edota:
Hik baino gehiago jakin behar dinat,

pa ño gei au ja kiñ biar

di ñat

Bistan da, beraz, zernolako garrantzia
ematen zaion método honetan intona
zicaren ikasteari,

Askotan aurpegíratu zaio euskara-íra-
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kasleari euskaldunberriek' hitzegitean
erabiltzen duten intonazio-modu bere
zia. Metodo hau hori zuzentzera letor
ke bete-betean.

Gorago aipatutako abiapuntu meto
dologikoen arabera, logikoa da intona
zioa hain aintzakotzat hartzea. Hala eta
guztiz ere, eztabaida beste puntu ba
tean legoke, hau da, merezi duen ala
ez arazo honi hainbeste garrantzi ema
tea. Askoren ustez, bigarren hizkuntza
ren irakaskuntzan intonazioa ardatz gi
sa hartzeak prozesua zaildu besterik ez
du egiten. Beste zenbaitentzat, alderan
tziz, hasieratik bertatik ondo ahoska
tzen irakasten ez bada, ikasleak ez du
sekula ikasiko hizkuntza behar den mo
duan mintzatzen, irakasleak ikaste-pro
zesuan zaindu eta landu behar zuen
puntu nagusi bat ahaztu duelako, hain
zuzen.

Gaurregun gero eta gehiago erabil
tzen diren ikusentzungailuek ezinbeste
ko eginkizuna betetzen dute intonazioa
ren lantzean. Oskillasok, nola ez, tres
na hauen erabilera gomendatzen du me
todoareri erabilerari buruz egiten duen
sarreran. Hala eta guztiz ere, intónazio
aren garrantziaz jabeturik, ikasgai ba
koitzeko ariketa nagusietan intonazioa
nola egin markatzen du.

Eztabaidagarriago lirateke Oskillasok
intonazioarekin hatera egiten eta egin
erazten dituen aldaketa fonetikoak. Me
todoaren azaletik bertatik eredutzat Gi
puzkoa eta Nafarroako euskalkiak har
tzen direla esaten bazaigu ere, egiten
diren aldaketa fonetikoek ez dute ha
lako zabaltasunik. Bereizi egin beharko
lirateke intonazio-arazoa eta aldaketa
fonetikoak, nahiz eta intonazio-eredu
gisa gipuzkera-nafarrera hartu bada,
euskalki horietako aldaketa fonetikoak
aintzakotzat hartzea bidezko izan.' Ara
zoa aldaketa fonetikoak eta arruntke
riaren mugak zehaztean legoke, beste
inon baino gehiago.

Dena dela, intonazioaz kezkaturik da
goen edozein euskal irakaslek lehenen
go aldiz aurkituko du hain material
landua hizkuntzaren alor hori lantzeko.

ltzulpehak eta lankuletzak

6.6. Ikaslearen ama-hízkuntza ahalik
eta gutxien erabili behar da

Basterretxearen eritziz, hizkuntza bi
zien irakaskuntzan ahalik eta gutxien
erabili behar da ikaslearen ama-hizkun
tza. Hala eta guztiz ere, ingelesa edo
frantsesa irakasteko metodoak hizkun
tza horietan argitaratzearen azken arra
zoia guztiz ekonomikoa da Oskillaso
rentzat, Metodo horiek mundu zabaleko
ikasleriarentzat tajutzen dira, eta horre
gatik eta ez beste arrazoiengatik, ez da
karte erreferentzi hizkuntzarik.

«El vasco de hoy» metodoan gaztela
nia erabiltzen da erreferentzi hizkuntza
gisa. Hala, ikasgai bakoitzean azaltzen
den eduki gramatikala eta beraren in
guruan egileari egitea interesatzen zaiz
kion oharrak edota hitzen eta modis
rnoen itzulpenak ikaslearen ama-hizkun
tzan ematen ditu.

6.7. Marrazklen egiteko aparta
Marrazkiei dagokienez, metodo ho

nek lorpen metodologiko berri eta guz
tiz interesgarriak .aurkezten dizkigu.

Hasieratik bertatik aitortu behar da
ausarta izan dela Oskillaso bere meto
doan marrazkiek izan behar duten le
kua zehazterakoan. Orain arteko euska
ra ikasteko método gehienetan, marraz
kiak bigarren mailan geratzen dira. La
gungarri gisa daude, .textuaren funtzio
tan. Basterretxeak aurrerago jo nahi
izan du, rnarrazkiei eginkizun didaktiko
berezia emanez.

Horrela, metodo honek bi urrats be
rri eman ditu: aditz-jokoak marrazkien
bidez ematen ditu, batetik, eta ariketa
analitikoak egiteko marrazkiak eskain
tzen ditu, bestetik.
Egileak, bere metodoaren hirugarren

liburukian, kode berezia tajutu du aditz
jokoak irakasteko. Pertsonak (nor, nori,
nork), aditzaren denborak (orain, lehen,
gero) eta aspektuak (bukatua, ez-buka
tua) grafiko bidez ematen ditu. Grafiko
hauek ariketa analitikoen eremua era
bat zabaltzen dute.

Helburua aberatsa eta haundigurakoa
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da. Ideia guztiz interesgarria eta mar
dula, ez nolanahikoa. Zaila bait da per
tsonak, denborak eta aspektuak matraz
ki bidez ematea. Hala eta guztiz ere,
nahiko diseinu ulergarriak lortu dira
ahalegin horretan. Aditz-konjugazioa
nahaspilatzen den neurrian, marrazki
batzu zertxobait korapilatzen dira, bai
na ez dut uste horren aurrean irtenbide
errazik dagoenik.

Bi marrazki-mota aurkezten dira me
todoan: alde batetik, elkarrizketetan,
aurkezpenak egiteko; eta bestetik, la
minetan, ariketa analitikoak egiteko.
Denetara, hamabost elkarrizketa dira
koloretan eta 161 lamina zuri-beltzean,
Marrazki-bilduma zabal hau metodoa
ren hirugarren liburukian dator, dena
hatera argitaraturik. Lanaren handiaz
jabetzeko, elkarrizketetan 222 rnarraz
ki datozela esan behar da eta laminetan
bi mila inguru.

Marrazkien egilea Pedro Oses da.
Edozein euskara irakaslek euskal me

todologigintzan marrazkien ikuspegitik
orain arte argitaratu den materialik abe
rats eta erabilkorrena aurkituko du hi
rugarren liburuki honetan.

7. GLOTODIDAKTIKA-ESKOLA
BAKOITZETIK EGINIKO
EKARPENA

Azkenik, bukatzeko, orain artean eza
gutzen ditugun glotodidaktika-eskolen
oinarriak, erizpideak eta ezaugarriak
«El vasco de hoy» metodoan erabilita
koekin konparatuko ditugu (12).

7 .1. Gramatika eta itzulpenean
oinarritutako metodoetatík

a) Metodo-mota honetatik honako
abiapuntuok jaso dira:
- Xehetasun eta adierazpen ugari

ematen zaizkio ikasleari hizkuntza
berriarí buruz.

- Garrantzi gutxi ematen zaio edu
kiari; formak aztertzen dira, ez
ideiak.
Egiten diren ariketak buruz ikasita
ko arauen aplikazio-ariketa dira.
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- Ikaslea arau orokorretik abiatzen da
kasu partikularrera heltzeko; meto·
doa, beraz, deduktiboa eta menta
lista da.

b) Metodo-mota honetatik jasotzen
ez diren abiapuntuak:

Ikaslearen ama-hizkuntzan ematen
dita eskolak, bigarren hizkuntza era
bili gabe.

- Normalean berehala basten dira ira
kurtzen; nahiko textu zailak gai
nera.
Ariketa analitiko gisa, ia itzulpena
bakarrik erabilrzen da.

- Hizkuntza idatzia da ia soil-soilik
irakasten dena, hizkuntza rnintza
tuaren alderdiei (ahoskerari, errit
moari eta intonazioari) jaramonik
egin gabe.

7.2. Metodo zuzenak
a) Método-mota honetatik honako

abiapuntuok jasotzen díra:
Hizkuntza rnintzatuari ematen zaio
lehentasun osoa.
Ahalik eta gehien baztertu behar da
itzulpena, esanahia ikasteko baliabi
de bezala.

b) Metodo-mota honetatik jasotzen
ez diren abiapuntuak:
- Ikasleek ez dute ez irakurri ez ida

tzi behar.
Klaseetan ez da ama-hizkuntza era
biltzen, ezta ikasleek galdetu behar
dutenean ere.
Gramatika indukzioz ikasten da.
Gramatikaren aurkezpen explizito
rik ere ez da egiten.

- Metodo honetan garrantzi handia
ematen zaio kulturari. Bigarren hiz
kuntzari dagokion herriaren datu
kulturalak sartzen dita elkarrizke
tetan.

7.3. Metodo estrukturalak edo
audiolingualak

a) Método-mota honetatik honako
abiapuntuok jasotzen dira:
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- Garrantzi handia du hizkuntzaren
ikasketan, jatorrizko hiztunek elka
rrizketetan erabiltzen dituzten oina
rrizko esaldiak imitatu eta buruz
ikasteak.
Hizkuntza ikastea ohitura linguisti
koak sortzea da. Beraz, behin eta
berriro errepikatu behar ditu .ikas
leak hizkuntzaren egiturak. Helbu
ru horren zerbitzutan daude «drills»
edo ariketa estrukturalak,

- Behin eta berriz errepikatzearen bi
dez ahalegin handia egiten da ikas
leak okerrik egin ez dezan.

- Hizkuntzaren egiturak progresiboki
ordenatzen dita eta banan-banan ira-
kasten. ·
Garrantzi berezia ematen zaio ahos
katzeari; eta ez hots isolatuei soilik,
baita esaldi eta hitzen doinuari ere.
Hizkuntza mintzatuari ematen zaio
lehentasuna eta irakaskuntz proze
sua naturalki ordenatzen da: en
tzun, hitzegin, irakurri eta idatzi.
Gramatika deduktiboki azaltzen da.

- Beharrezkotzat jotzen da ama-hiz
kuntza eta bigarren hizkuntzaren ar
teko analisí konparatiboa egitea.

- Entzun-ikusgailuak erabiltzen dira:
zintak, laminak, diapositibak.

b) Metodo-mota honetatik jasotzen
ez diren abiapuntuak:

Hizkuntz irakaskuntzan, prozesu
naturalari jarraituko zaio, hau da,
haurrarenari; lehenbizi hotsak azal
duko dira, ondoren hitzak eta azke
nik esaldiak.
Ikasleak ez du, haurrak ere ez duen
bezalaxe, hizkuntza berriaren gra
matika formalki ezagutzeko premia
rik.

- Hiztegiari dagokionez, ez da hitz
askorik ematen ikasteko eta eman
dakoak textu inguru egoki baten
harnean ernaten dira.
Garrantzizkotzat jotzen da bigarren

· hizkuntzaren kulturaren berri ema
tea.

ltzulpmi.ak eta limkuletzak

7 .4. Metodo kognossitihoa
a) Metodo-mota honetatik honako

abiapuntuok jasotzen dira:
--,- Metodo mentalista da.
- Metodo kognoszitiboa razionalista

bada ere, ez du enpirismoaren ga
rrantzia ukatzen; beharrezkotzat jo
tzen ditu ariketa estrukturalak, ikas
leak nolabait bere baitan dituen ka
tegoria gramatikalak ager ditzan.
Zilegitzat jotzen da nola itzultzea
hala jatorrizko hizkuntza erabiltzea.
Errepikapena: kontrolatu egin be
har da errepikatze hutsak ez du ino
lako zentzurik.
Oso garrantzizkoa da ulermena;
ikasleak ondo entzun eta ulertu be
har du esaten duena.

b) Metodo-mota honetatik jasotzen
ez diren abiapuntuak:

Isiltasunak badu bere garrantzia:
pentsatzeko aukera ematen dio ikas
leari.
Ahoskerari ez dio gehiegizko garran
tzirik ematen; ikaslea iritsiko bait
da noizbait ando ahoskatzera.

- Normala da akatsak egitea.
- Garrantzi handia ematen dio komu-

nikazioari. Hori dela eta, oso kon
tutan hartzen ditu bigarren hizkun-
. tzaren aran sozialak.
Asko lantzen du alderdi afektiboa;
irakaslea ikasteko bidea errazten
duen pertsona da, ez agintzen duen
norbait.

7 .5. Komunikaziozko jokabidea
Erabat urrun geratzen da «El vasco

de hoy» metodoa komunikaziorako ·jo
kabideak dituen abiapuntu metodolo
gikoetatik.
Nolanahi ere, helburuetan nahiko

hurbil daude. Izan ere, bigarren hiz
kuntzaren ikaskuntzak ikaslea komuni
kaziorako gai egitea izan behar du hel
buru, hau da, jatorrizko hiztunekin
eguneroko egoera arruntetan komunika-
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tzeko behar dituen trebetasunen jabe
egitea.

Hortik aurrera, bi plantearnentuen ·
filosofía orokorrak guztiz desbedinak
dita.

·(1) ·Enciclopedia General Ilustrada del
País Vasco; Auñamendi, Diccionario, Volu
men IV, página 208, Tercera Edición, San
Sebastián 1977.
- Juan San Martín, Escritores Euskerikos,

La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1968,
54 01'.

.. (2). DEIA, 1981.eko azaroaren 8a. Igan
deetako eranskina, 14. orrialdea.

(3) «Batasunerako urhatsak, euskal-anal
phabetasuna ta kultur hiztegia». EUSKERA,
VIII-IX, 1963-64, Euskaltzaindia, Bilbo, 378-
385. ..
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(4) «A organlleoas; amaltutaleo bitzen de
klinazioaz», Euskera XXII (2. aldia), 1977
(uztaila-abendua), Euskaltzaindia, Bilbo, 735-
737. orr.

(5) J. Basterretxea, El vasco de hoy, La
Gran Enciclopedia Vasca, Bilbo, 1981, l. Ii-
burukia, 23. or. · ·

(6) · Aip. lib., l. liburukia, 27-28. 01'1'.

(7) Koldo Mitxelena, Fonética histórica
vasca, Diputación de Guipúzcoa, 2. argitalpe
na; 565-582. orr. · · ·
- (8) J. Bastenetxea, Fonees Linguae Vas
conurn, 6 (1974), 353-393 eta 7 (1975), 289-
338 .. orr. ·

(9) UZEI, ·Hizkimtzalaritza Fli:i;tegia, EÍ-
kar, Donostía 1982; 267. or, . ·

(10) Aip. lib., 1. liburua, 171. or.
(11) Aip. lib., 2. Iiburukia, 124. or.
(12) HABE, Helduen euskalduntzerako

programazioa, Zarautz, 1981, 19-58. orr,

«EL VASCOHOY», UN NUEVO METODO
QUE PRETENDE SUBSANAR VIEJOS
ERRORES EN LA ENSE1'IANZADEL

EUSKERA

]ose Basterretxea, catedrático de inglés y
profesor de euskera en la Universidad de Na
varra ha dedicado cerca de 30 años a la
enseñanza de lenguas vivas. Ha publicado re
cientemente un nuevo método para el apren
dizaje del euskera: «El vasco, hoy».
En su opinión, los métodos existentes has

ta la fecha no tienen en cuenta los adelantos
modernos en la enseñanza de segundas len
guas. Era preciso que el euskera se benefi
ciase de estos avances.

Critica Basterretxea el que métodos plan
teados y confeccionados para la enseñanza
del inglés hayan sido traducidos directamen
te al euskera, y aplicados sin más criterios en
la enseñanza del euskera a adultos.

Los criterios-directores que preside el tra
bajo de Oskillaso se resumen así:

1.-MODELO LINGüISTICO
Al 'alumno de una segunda lengua viva hay

que enseñarle la lengua que se habla en su
próximo entorno y no la que ese entorno de
biera de hablar.

2.-0RIENTACION PEDAGOGICA
El método trata de aplicar a la enseñanza

del euskera las orientaciones y aportaciones
pedagógicas de las distintas escuelas y co
rrientes metodológicas modernas.
Al analizar la aplicación de estos criterios

directos nos encontramos con la presentación
de un modelo lingüístico singular sobre todo
a niveles de ortografía y morfología por un
lado y con una orientación pedagógica de cor
te ecléctico. por otro.
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«LE BASQUE AUJOURD'HUI», UNE
NOUVELLE METHODE QUI CHERCHE
A CORRIGER DES VIEILLES ERREURS
DANS L'ENSEIGNEMENT DU BASQUE

Jose Basterretxea pro/ esseur titúlaire de la
chaire d' anglais et enseignant d' euskera a
l'Université de Nauarre a consacré pres de
trente ans a l'e11seig11e111e11tdes langues oiuan
tes. ll a publié récemment une nouuelle mé
thode pour apprendre l'euskera: «Le basque
aujourd' hui».
D'apres lui les métbodes existentes a pré

sent ne tie1111e11tpas compte des progrés ré
cemment réalisés dans l'enseignement des se
condes langues. ll était nécessaire que le
basque pro/ ite de ces progre s.

Basterretxea critique le fait que des mé
tbodes établies et élaborées pour l'enselgne
ment de l'anglals, aient été tradultes dlrecte
ment au basque et appllquées sans plus, pour
l'enseignement aux adultes de l'euskera.

Les crltéres directeurs sur lesquels s'appuie
le travail d'Oskillaso se résumen! de la facon
suloante:

1) MODELE LINGUISTIQUE
ll [aut enselgner a l'éleue d'une deuxieme

langue oiuante, celle qui se parle dans son
entourage et non pas celle que cet entourage
deurait parler.

2) ORIENTATION PEDAGOGIQUE
La métbode essale d'appllquer a l' enseig

nement de l'euskera les orientations et les
apports pédagogiques des différentes écoles
et courrants méthodologiques modernes.

Lors de l'analyse de l'application de ces
enteres directs, /IOUS /IOllS trouoons face a 1111
modele linguistlque singulier surtout en ce
qui concerne l'ortograpbe et la morpbologie
d'une part et a une orientation pédagogique
de type éclectique d'autre part.

«THE BASQUE LANGUAGE TODAY» A NEW
METHOD WHICH TRIES TO GET RID OF OLD

ERRORS IN THE TEACHING OF BASQUE

Jose Basterretxea who is a professor of en
glish and a teacher of basque in Navarra Uni
verslty has dedicated almost 30 years to the
teaching of living languages. Recently he has
published a new method for the learning of
basque: •The Basque language today».

In his oplnlon, the existing methods up to
now overlook the modern advances in the
teaching of second languages. lt is essentlal
that Basque benefits from these advances.

Basterretxea criticizes the fact that methods
preparad and established for the teaching of
english have been translated directly lnto bas
que and applied without any change to the
teaching of adults.

The leading criteria in the work of Osklllaso
can be summarized like this:

1) LINGUISTIC MODEL

The student of a living second language must
be tauqht the language that is actually spoken
in his snvlronment and not the language that
should be spoken.

2) PEDAGOGICAL ORIENTATION

The method tries to bring the orientatlons
and pedagogical ideas of the different schools
and methodological approaches to the teaching
of basque. When we analyse the appllcatlon of
these direct crlterla, we find the presentation
of a linguistic model especially on the level
of spelling and morphology and a pedagogical
orientation of an eclectic kind.
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