


HIZPIDE 
EUSKALDUNTZE • ALFABETATZEAREN ALDIZKARIA 

XVII. URTEA • Mono rafiak 3 • 1999 

Ale honetan 

Josune Aristondo 

Jakin Azkue 

Joanba Bergara 

Beqoiie Martinez 

Pe/lo Jauregi 

Feli Etxeberria 

Miquel L/obera 

Genevieve Zarate 

Irma Huttunen 

Monica Pereiie 

Xose A. Calvino 

Reitze J. Jonkman 

Aurkezpena 1 

Helduen Euskalduntze Alfabetatzea eta Euskara 
Biziberritzeko Plan Nagusia 5 

Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikulua 13 

Berrikuntza kurrikularra eta euskara-irakasleen 
prestakuntza 21 

Material kurrikularrak eta berrikuntza: "Barrene" 
materialgintza-proiektua 43 

Euskalduntze eta alfabetatzerako diploma 53 

Bigarren hizkuntzen irakaskuntzarako irakasleen 
formazioa: euskara 57 

Hizkuntza hedatuenen irakaskuntza helduentzako: 
berrikuntza kurrikularrak 71 

Berrikuntza kurrikularra eta helduen irakaskuntza: 
kultura eta eduki tematikoa curriculumean 81 

Curriculumaren berrikuntza eta ikasle helduaren 
autonomia 95 

Katalana helduei irakasteko curriculumaren berrikuntza 
paradigmak eta irakasleen formazioa eta materialak 105 

Helduei galiziera irakasteko curriculumaren berrikuntza: 
paradigmak, irakasleen formazioaren eta materialen 
zeregina 119 

Frisiera helduei irakastea eta curriculumaren berrikuntza 137 



Elwyn Jones 

Ronald \/. White 

Ronald \/. White 

Hizpide 

Galesera helduei irakasten 149 

Curriculum-diseinuaren paradigmak 165 

Aldaketaren gestioa eta ebaluazioa 179 

Mahaingurua 195 



HIZPIDE 
EUSKALDUNTZE · ALFABETATZEAREN ALDIZKARIA 
HARPIDETZA·ORRIA 

lzen-deiturak: 

Kai ea: Zenbakia: 

Herria eta Pk: Probintzia: 

Hizpide aldizkaria jaso nahi dut etxean. 1999an bi ale (monografikoa + ohikoa): 1.725 pezeta. 
Honela ordainduko dut: 

D Kontu korronte bidez 

D 

behar da: 

HIZPIDE aldizkaria 
Vitoria-Gasteiz, 3 
20018 Donostia 

D Transferentziaz (Kutxa 2101.0381 

D HABEren izenean luzaturiko 

Zenbakia: 

D Errenboltsoz 

Sukurtsala: 

Helbide honetara 
HIZPIDE aldizkaria 
Vitoria-Gasteiz, 3 
20018 Donostia 





Aurkezpena 

Rona hemen, irakurle, Hizpideren 3. ale monografikoa. Gai mamitsua 
dakar: berrikuntza kurrikularra. Lehen inoiz ere esana dugunez, ikas-ira- 
kas prozesuarekin zerikusirik duen ororekin du kurrikuluak lotura zuze- 
na nahiz zeharkakoa. Eta ez da desafio makala, tokian tokikoari eta 

-betean eta beti erantzuten asmatzea. 

ez dira bat-batean egiten; mantso, tentuz, arre- 
baizik. Izaten dira, alabaina, heziketa-sistemetan 

pauso horiek ohi baino bistakoago, luzexeago, egiten 
horretan ari gara une honetan helduen euskalduntze eta 

n: kurrikuluaren berrikuntzan, hain zuzen ere. 

ailean, HABEk eta EHU/UPVk berrikuntza kurrikularraren gai- 
uda-ikastaroa antolatu zuten. Ahalegin handia egin zen hemengo 

z kanpoko adituak bertan izan zitezen. Azpian duzu bildu ditugun 
n egileen zerrenda, bakoitzaren lanbide-profila labur azalduz. Eta, 
era aparta izan genuen horien guztion iritzi, gogoeta eta lanen berri 

tzuteko. Eta, gaiak merezi duelakoan, entzun ez ezik, orain patxadaz 
irtzeko beta ere izango dugu. Izan dakigula probetxuzkoa denoi! 

-oOo- 

Hizkuntza Politikarako Sailburuordea. Zientzia kimikoetan Lizentzia- 
duna (Zaragozako Unibertsitatea, 1972), Giza Baliabideetan Masterra 
(Deustuko Unibertsitate Komertziala, 1992). 

Irakaslegoan, OHO, batxiler eta unibertsitate-mailetan jardundakoa. 
Euskarazko "Zientziak" Sailaren sortzaile eta sustatzaile, Derioko 
Irakasle-eskolan, Zudendaritzan, honako ardurak izan ditu: Irakasle- 
-eskolako zuzendari pedagogikoa (1986-1992); Bizkaiko Lauro 
Ikastolako zuzendari pedagogikoa (1992-1995); Hizkuntza Politikarako 
Sailburuorde izendatu aurretik, HABEko zuzendari nagusia izan zen. 

Didaktika eta Irakaskuntzaren Kudeaketa alorrean, hainbat hitzaldi egin 
eta artikulu argitaratu du. Ariztondoren lanak argitaratu dituztenen arte- 
an, hauexek dira, besteak beste, aipagarrienak: "Eskola" eta "Aula" 
aldizkariak, Deustuko eta EHUko ICE/HEZiak, UEU, Desdee de Brower 
argitaletxea eta Frantziako Zientzia Epistemologikoen Erakundea. 

• Jo kin Azkue 
HABEko zuzendari nagusia. Psikologian Lizentziaduna (Deustuko 
Unibertsitatean, 1984). 
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UEUn Psikologia alorrean hainbat urtetan irakaskuntzan aritua. l 986an 
Eusko Jaurlaritzan hasi zen Berri Administrazioetako hizkuntz plangin- 
tzaren diseinua lantzen eta ondoren plangitzaren jarraipen teknikoaren 
ardura izan zuen. 1995eko hasieran Berri Administrazietan hizkuntza 
normalizatzeko zuzendaria izendatua izan zen. 1996ko urtarrilaren 19an 
BABEko zuzendari nagusia izendatua izan zen. 

• [oanba Bergara 

BABEko Prestakuntza-ataleko arduraduna. Magisteritza-ikasketak 
Valladolideko Unibertsitatean burutu eta gero, Pedagogian lizentziatura 
eta Psikologian diplomatura eskuratu zituen Deustuko Unibertsitatean. 
Lehenengo eta bigarren hezkuntzan 11 urteko esperientzia izanda, 
BABEra iritsi zen duela 15 urte. Erakunde honetan hainbat eginkizun 
izan ditu, denak elkarri estu lotuak: irakasleen prestatzaile izan da, 
ZUTABE aldizkariko arduraduna ( orain IDZPIDE), 10 urtez. 92tik 97ra 
bitartean euskara-irakasleak prestatzeko graduondoaren eratzaile eta 
Ikasketa-batzordeko kide gisa jardun zuen. 

• Begoiia Martinez 
1981. urteaz geroztik BABEn ari da lanean, batik bat, irakasleen presta- 
kuntzari emana. Euskara-irakasleak prestatzeko graduondoan irakasle 
izan da, baita ikasketa beroien amaieran egin beharrek Memoria rnodu- 
luaren arduradun ere. Euskal Filologian lizentziaduna. 

1997ean buru-belarri hasi zen koordinatzailetza didaktikoan Kurrukulu 
berrirako materialgintza-proiektuan. Ez du, ordea, zeregin berria aipa- 
tutako hori, lehen ere aritua baita Irurungoak eta Gurtegikoak langaiak 
sortzen. 

• Pello [auregi 

Euskalduntze eta Alfabetatzerako Diplomaren koordinatzaile akademi- 
koa azken urteotan. Diploma hori EBUko Hezkuntzaren Teoria eta 
Historia Sailak eratua eta Euskal Kulturaren Batzordeak sustatua da. 
Pedagogian Doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean. 

Pello Jauregik hainbat gai ikertu ditu, esaterako, Euskararen erabilera 
gazteen artean eta berezko taldeak euskalduntzeko ikas-estrategiak 
(azken hau izanik bere tesiaren aztergaia). Beste arlo batzuetara ere 
zuzendu du bere ikerketarako gogoa, bereziki Ikaskuntzako prozesuaren 
ebaluazioan eta Helduen euskalduntze-alfabetatzean sakonduz. 

• Feli Etxeberria 

Irakasle katedraduna EBUko Filosofia eta Hezkuntza Zientzia 
Fakultatean, Hizkuntza Pedagogia eta Metodoen Sailean. Sail horrek, 
hain zuzen, BABEren lankidetzarekin eratutako "Bigarren Hizkuntzen 
Irakaskuntzareko Irakasleen Formazioa: Euskara" graduondoaren zuzen- 

Aurkerpena 



daria izan da. Psikologian eta Pedagogian lizentziaduna, Valentzia eta 
Madrilgo Unibertsitateetan. Pedagogian doktorea. Lan franko egin du 
bai hezkuntza elebidunean bai hizkuntza jabekuntzan eta irakaskuntzan. 

• Miquel Llobera 
Bartzelonako Unibertsitatean dihardu lanean "Divisio de Ciencies de 
L'Educaci6 - Department de didactica de la Llengua i la Literatura" 
Sailean. Aldi berean, Master de E/LE graduondoaren arduraduna da. 
Ingeles Filologian doktorea. Bartzelonako Hizkuntza Eskolako zuzenda- 
ri ohia eta Katalanaren Irakaskuntzarako Multimedia proiektuan ahol- 
kularia. EHUk eta HABEk antolatu zuten "Bigarren Hizkuntzen 
Irakaskuntzarako Irakasleen Formazioa: Euskara" graduondoan aritu da 
irakasle bost urtez. 

Hizkuntzen didaktikari burnzko zenbait argitalpen-bildumaren aholkula- 
ria: "Edelsa" eta Colecci6n Cambdrige de didactica de lenguas" argitale- 
etxeena, alegia. 

• Genevieve Zarate 
Pariseko Ecole Normale Superieure de Fonteney/St. Cloud ikastetxean 
egiten du Ian. Gai soziokulturaletan aditua. Lan ugari egin ditu Europako 
Kontseilurako, batzuk bakarka, beste batzuk taldeka. Hauexek dira argi- 
tara eman dituen hainbat lanetan jorratzen dituen gaiak: nola irakatsi 
atzerriko kulturak? Gaitasun sozio-kulturalaren definizioak, helburuak 
eta ebaluazioa. Gazteak aniztasunaren aurrean: irakasleentzako proposa- 
menak. Hizkuntzen ikas/irakaskuntzaren alderdi sozio-kulturala eta kul- 
turartekoa. 

• Irma Huttunen 
Finlandian, Oulu-ko Unibertsitatean atzerriko hizkuntzen pedagogiaren 
irakasle dihardu irakasleen prestakuntza sailean. Atzerriko hizkuntzen 
pedagogian doktorea. hizkuntza irakasle eta hizkuntza irakasleen presta- 
tzaile gisa aritua 16 urtez. Nazioarteko hainbat ikerketatan eta proiektu- 
tan parte hartu du: LINGUA, Nordic Learner Autonomy Group, 
Europako Kontseilua ... Bere interesgune nagusiak <lira ikasten ikastea 
eta ikaslearen autonomia. 

• Monica Pereiia 
Kataluniako Generalitateko Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza 
Nagusiko Hizkuntza Aholkularitzako Zerbitzu-burua. Filologia Katala- 
nean lizentziaduna Bartzelonako Unibertsitatean, Licence en Lettres 
Modernes Toulouse-le-Mirail Unibertsitatean. Kataluniako Adrninistrazio 
Publikoaren Eskolako Hizkuntza Katalanaren Ataleko Burua (1989-1997). 
Irakaskuntzan jardundakoa. Hizkera Administratiboaren Aholkaritza 
Taldeko eta Junta Permanent de Catala-kc kidea. 

Aurkezpena 3 
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• Xose A. Calviiio 
Galizieraren Normalizazio Linguistikorako Gabinetearen burua Ouren- 
seko lurralde-ordezkaritzan. Magisteritzan diplomaduna (Ourense, 
1979); psikologian lizentziaduna (Santiago, 1983); pedagogian lizentzia- 
duna (Santiago, 1986). EGBn eta hezkuntza ertainetan irakasle aritu da. 
Hainbat proiektutan partaide: ikus-entzunezkoak hezkuntza erreforma- 
ren araberako curriculum berrietan sartzeko proposamena (1987); 
Heziketa teknikoaren lanbide-profilak Ourenseko probintzian (1991 ) ... 

• Johannes Ionkman 
Fryske Akademy erakundean, Ljouwert-en ari da, eta Amsterdameko 
Unibertsitatean, Frisieraren sailean. Artetan doktorea Amsterdameko 
Unibertsitatean. Frisiera-irakasle eta Frisieraren azterketa-zuzentzaile 
helduen alorrean. Gaiaren inguruko hainbat artikulu eman ditu argitara. 
Triangulation and Trilingualism in: Journal of multilingual and multicul 
tural development, besteak beste. 

• Elwin Hughes 
Gaelikoaren jatorrizko hiztuna. Hizkuntzalaritza frantsesa eta 
Romanikoan lizentziaduna. Helduen gaeliko-irakaslea eta ikastaroen 
antolatzaile. -Senior Tutor-Organiser of Welsh Courses for Adults at the 
University College of North Wales, Bangor- Gaeliko-irakasleen presta- 
tzaile gisa ere aritua da. Ikasgelarako irakurgaiak eta entzungaiak presta- 
tu ditu eta gaeliko-irakasleentzako hainbat artikulu ere idatzi ditu. 

• Ronald V White 
Readingeko Unibertsitatean, Centre of Applied Language Studies era- 
kundearen burua 1997. urtetik orain arte. Antropologia ingelesean lizen- 
tziaduna, Zelanda Berriko Unibertsitatean; Masterra hizkuntzalaritza 
aplikatuan, Essex-eko Unibertsitatean. Tokyoko JAL-BBC institutuko 
zuzendari akademikoa (1991-1992). 

Hainbat libururen egilea. Horietako bat, ELT curriculum, HABEren 
itzulpen sailean berragitara emandakoa. Hitzaldi eta saio franko egina da 
mun du barrena, Hegoameriketan, Europan, Asian, Afrika ... Bere artiku- 
luak ELT Journaleti, Systemen, The Annual Review of Applied 
Linguisticseii, besteak beste, eman ditu argitara. 

Bere interesguneak idazketaren irakaskuntza, Ingelesa Hizkuntza arrotz 
gisa irakasten dituzten erakundeen gestioa eta kultur arteko komunika- 
zioa ditu, 

Aurkezpcna 



Helduen 
euskalduntze· 

-alfabetatzearen 
historia modukoa 

Hastapenak 
(1966-1980) 

lnstituzionalizatzea 
(1981-1984) 

Helduen Euskalduntze 
Alfabetatzea eta 
Euskara Biziberritzeko 
Plan Nagusia 

Josune Ariztondo 

Jardun honek hiru zati nagusi ditu: 1) betetik, helduen euskalduntze-a!fa- 
betatzearen deskribapen diakronikoa egingo dut; 2) bestetik, Euskara 
biziberritzeko plan estrategikoaren arrasto nagusiak azalduko ditut, hel- 
duen euskalduntze-a!fabetatzearen alorrak plan honetan duen lekua zein 
den adierazteko, batez ere, eta 3) azkenik, plan horren baitan eta hizkun- 
tza-politikagintzan helduen euska/duntze-a/fabetatzeak dituen /ehenta- 
sun eta erronkak mahairatzen saiatuko naiz. 

Heiduen alfabetatze eta euskalduntzearen historia egitea Ian amaiezina 
izan daitekeenez, bildu eta argitara emana dagoenaren araberako eskema 
modukoa egiteak dirudi egokiena. Honako Ian epeaiditara ekarri daiteke 
helduen euskalduntze eta alfabetatzeak 1966an hasi eta 1996ra arte egin- 
dako bidea: 

1966an koka daiteke lan-eremu honen hasiera, orduantxe jarri baitzen 
abian helduen alfabetatzea, Rikardo Arregiren eskutik bereziki. Laster 
antolatu ziren euskalduntzeko saioak ere eta eurok joan ziren apurka- 
-apurka nagusitzen. 

Gau-eskoia bezala eta Euskaltzaindiaren Jagon sailaren baitan kokatuta 
aritu ziren lehen urteotan, guztien koordinakunde bat sortuta (AEK). 
Gau-eskolatik euskaltegi izateko, hau da, egun osoan Ian honetara eman- 
dako irakasleak eta egoitza berezituak izateko lehen erabakiak 1976 urte- 
aren inguruan mamitu ziren Biibon eta Donostian. 

Eusko Kontseilu Nagusiaren garaian (1979-80), helduen alfabetatze eta 
euskalduntzeari babes eta egitura publikoa emateko zenbait saiok parrot 
egin zuenez, 1981 an bi erabaki garrantzitsu hartu ziren: 

HIZPIDE  Monografiak 3 (1999), 512 on: 5 
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• Batetik, Euskaltzaindiak here babesetik kanpo utzi zuen AEK, eta 
honek, gero, egitura autonomoa hartuko zuen. 

• Bestetik, Eusko Jaurlaritzak helduen alfabetatze eta berreuskalduntze- 
rako Erakunde publikoa sortu zuen, gero (1983an) Legebiltzarrak lege 
bidez Erakunde Autonomiadun bilakatuko zuena. 

Harrez geroztik, euskaltegiak asko garatuko <lira, bai HABEren ekimen 
zuzenez sortutako publikoak eta bai irakasle-taldeek eurek sortutakoak. 

Hedapena (19811987) 

Nahiz eta hedapena batez ere 84-87 urte bitartean gertatu, helduen alfa- 
betatze-euskalduntzearen zabalkunde-garaia 1981an hasi eta 7 ikasturte- 
ra bitartekoa izan zen (ikus. 1) . 

Euskaltegiak 

Urtea Publikoak Homologatuak Libreak 

1981-82 7 3 183 

1986-87 48 26 157 

Ikasleak 

Urrea Matrikulak Orduak (milaka) Pertsonak 

1981-82 22.153 4.161 ? 

1986-87 77.559 13.645 46.487 

Irakasleeu dedikazioa 

Urteak Irakasleak Egun osoz 

1981-82 ? 150± 

1986-87 2.093 1.100 ± 

Dirubaliabideak 

HABEren diru-laguntzak 

1982 1987 

77.400.000 pta. ± 1.145.718.000 
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Ge/dotze-garaia 
(1987-1991) 

Azken urteak 
(1992-96) 

Inguruko egoerak horretara eramanda edo, helduen alfabetatze-euskal- 
duntzeak here gailurra 1986-87 ikasturtean jo zuela dirudi, hurrengo 
urteetan malda behera sumatzen baita arlo osoa: 

• Apenas udal-euskaltegi berririk sortzen den. 

• Giza ekimenezko euskaltegiak sortzen badira ere, nagusiki IKA eta 
ABEGI sortzearen ondorio izan da. 

• Ikasleak nabarmen behera egiten <lute, bi ikasturtetan % 17,7 jaitsiz. 

• I:rakasleen kopurua ere, proportzio bertsuan j aisten da. 

Datuok are adierazgarriagoak <lira, tarte horretan Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Publikoetako langileen euskalduntzeko plan- 
gintza martxan jarri zelako, eta horien eskolaratzea helduen alfabetatze- 
-euskalduntzerako sektoreak here gain hartu zuelako. Bestalde, kontuan 
hartzekoa da HABEk euskaltegiei ematen zien diru-laguntzen kopurua 
2.000 milioitik gorakoa izan zela urte horietan. 

Aurreko urteetan gertatu zen euskaltegien garapenak, eta irakasleen pro- 
fesionalizazioak, lan-arlo honen etorkizuna ziurtatu nahia ekarri zuten, 

Jos1111e Ariztondo 



euren diru-iturri nagusia zen administrazioaren diru-laguntzari zegokio- 
nez, batez ere. Horrela, bada, irakasleen ezaugarriei begiratzen badiegu 
(ikus. 2), berehala ulertuko dugu etorkizunari buruzko kezka hori sortu 
1zana . 

. 2: 

Adina Helduen euskarairakaslea izateko eskakizun 
akademikoak 

Egun Adina 
osoko 17-21 22-26 27-31 >31 
dedik. 

86-87 %54 %15 %50 %20 %15 

96-97 %64 %1 %16 %38 %45 

Ortea Ikasketak eta bestelakoak 
Goi- Erdi- Habil Habilitazio 

-rnallakoak -mailakoak bi dean 

86-87 %22 %32 - - 

96-97 %47 %32 %13 %8 

Euskal filologia eta magisteritza ikasitako jende-andana handia dator 
sektore honetara lan bila, Ian normalizatu baten bila, unibertsitatetik ate- 
ratzen diren titulatuentzako Hezkuntza Sailak ez baitu ia lanpostu berri- 
rik sortzen. Gainera, lehendik euskaltegietan ari diren irakasleak ere 
konpromisoak hartzeko adinean daude, hein handi batean. Bestalde, 
aipatzekoa da Udalek 1991n HABErekin sinatutako hitzarmenarekin 
hasitako bideari euskaltegi homologatuek heltzen diotela, horretarako 
BERTAN federazioa sortuz. 

Eta, azkenik, HABEren sorreratik bertatik harreman gatazkatsuak izan 
zituzten HABEren eta AEKren arteko etorkizuna ere eztabaidatu eta 
konponbidean jarri zen, 1994aren amaieran lehen hitzarmena sinatuz. 
Garai honetako egoera islatzeko, oinarrizko datu batzuk ikustea komeni 
da (,3), guztiak 1996-97 ikasturteari dagozkionak . 

. 3: 

Ikasleak ikasketen arabera (%) 

38,63 27,72 17,89 9,51 6,26 

lkasleak hasiera urratsaren 
arabera (%) 

Goi-maila Erdi-malla UBI 
LHII Beste 

22,71 16,34 34,21 26,74 

7-9 10-12 Alfa. 4-6 1-3 

Datu orokorrak 

Sarea Euskal- lkasleak Matrikulak 01; 
tegiak (%) 

U.E. 40 12.290 13.258 29,l 

BERTAN 15 10.522 12.874 24,9 

AEK 72 15.309 16.874 29,9 

IKA 4 2.894 3.571 6,9 

Besterik 26 4.984 6.823 9,1 

Guztira 157 43.757 53.373 99 9 

Bermatrikulaketa ( aurreko urtearekiko hurren 
goan matrikulatzen direnak) 

Non lkasleak 

Euskaltegi berean %35,89 

Beste euskaltegian %49,6 

Helduen Euskalduntze Alfabetatzea eta Euskara biziberrltzeko Plan Nagusia 7 
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Euskara 
biziberritzeko 

plan nagusia eta 
euskalduntze- 
·alfabetatzea 

He/buru nagusia 

He/buru 
estrategikoak 

Euskalduntze-alfabetatzea Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren alor 
estrategikoetako bat da eta, arlo honek etorkizunerako dituen erronka nagu- 
siak zehazten hasi aurretik, ezinbestekoa deritzogu euskararen plan estrategi- 
ko honen arrasto nagusiak aipatzeari, berau izango baita datozen urteetan 
hizkuntza-politikagintzarako tresna nagusia. Plan honetan, datozen urteeta- 
rako erronka nagusiakhiru mailatan daude bereizita, hala nola, helburu nagu- 
sia; helburu estrategikoak eta helburu zehatz edo proposamen-egitasmoak, 

Funtzio soziolinguistikoetan aurrerapauso handiak egin diren arren, eus- 
kararen egoera beste hizkuntza gutxituen antzekoa da oraindik: hainbat 
gizarte-esparrutan oso presentzia ahula du; gehien aurreratu duen eremue- 
tan ere egoera ez da inola ere erdararen parekoa. Halere, gogoan dugu hiz- 
kuntzen berdintasunaren diskurtsoak antzu bihur lezakeela hizkuntza 
gutxituen aldeko ahalegina: egunerokotasuna irabazita ez dagoenean, 
arriskutsua izan daiteke lehentasun garbirik finkatu gabe aldi berean eta 
esparru guztietara hedatu nahi izatea. Horrexegatik, Euskara Bizi- 
berritzeko Plan Nagusiaren helburu nagusia, hauxe da: Euskal Herrian 
euskararen berreskurapen osoa lortzeko maila pertsonalean, sozialean eta 
ofizialean euskararen aldeko urratsak areagotzea. Hizkuntza-komunitatea- 
ren eskubide kolektiboak ukatu gabe, herritar bakoitzaren hizkuntza-esku- 
bideak guztiz errespetatuak izan daitezen lortzeko urratsak areagotzea, 
jakinik botere publikoek eskubide hauek babesten dituztela; euskaraz bizi 
nahi duten herritarrei horretarako aukerak eskaintzeko behar diren hizkun- 
tza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea, horrela bakarrik berma- 
tuko baita euskararen biziraupena eta normalizazioa. 

Hirn hauek <lira: 

1 Lehenengoa, Euskara, belaune: belaun eta etenik gabe 
ondorengoetaratzea. Euskararen geroratzea familiaren, eskolaren eta 
helduen euskalduntze-alfabetatzearen bidez eta hizkuntza bera osatuz, 
aberastuz eta hobetuz lortzen da, batez ere. Baliabide, bitarteko edo 
elikadura batzuk beharrezkoak ditu edozein hizkuntzak bizirik 
irauteko eta belaunez belaun ondorengoetaratzeko. 

2 Bigarrenak hauxe dio: Datozen hamar urteotako erronkarik nagusiena 
belaunaldi berrietako euskaldunentzat euskara helduaroko eretnu 
berezi eta garrantzizkoetarako atsegin eta gartelania bezain baliozko 
egitean datza. Horretarako, euskararko zerbitzuen eskaintra eskolatik 
harantzago eratnan eta beste erabileraeretnu garranrzirkoetara 
zabaldu behar da. Esaterako, lan mundura, aisira, kirolerako eta 
komunikabideetako produktuen kontsumora, bai eta funtzio afektibo 
eta sinbolikoetara ere, hala nola familiako harremanetara, lagunartera, 
gizarte bizitzara etab. Euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza 
<lira hurrengo hamar urteotan egin beharreko ahalegin garrantzitsuenak 
tkalitaterko euskal produktu eta zerbitzuen eskaintza alegia). 

3 Hirugarrena, euskararen elikadurarekin dago lotuta: hizkuntza eroso 
eta erraz hit; egiteko elikatu egin behar da, liburu, irrati, aldizkari, 
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He!duen 
euska!duntze- 

-a/fabetatzerako 
proposamenak 

He/duen 
euskalduntze- 

-alfabetatze alorrak 
dituen erronka 

nagusiak 

egunkari telebista eta abarren bider. Euskara bigarren hizkuntza gisa 
eskolan ikasi duen euskaldun berriari (batez ere) dituen hizkuntza- 
-ezagupenak sendotzen euskal kulturaren aberastasunaz jabetzen eta 
bere harreman-sare euskalduna zabaltzen lagundu behar zaio. 

Euskararen Aholku Batzordean adierazitako Iehen proposamenen era- 
ginkortasunaren eta bideragarrita-sunaren gaineko azterketa egin ondo- 
ren, bi mailatako proposamenak berezi dira alor honetan: 

Lehenetsitako proposamena: 

• Euskalduntrealfabetatzeko ekintzabideak erabileraren ingurukoekin 
uztartu behar dira, eta arreta berezia jarri euskararen bizitasun 
soziolinguistikoa indartzeko ezinbestekoak diren gune geografi 
koetan, giza taldeetan eta gizarteeremuetan; horiei lehentasun osoa 
eskainiz, ahalik eta eperik laburrenean hizketarako gai diren 
euskaldunak lortzeko. Horretara heltzeko, efektu btderkatzailea izan 
dezaketen giza taldeak identifikatu behar dira, helburu zehatzei eran 
tzuteko ikastaroak antolatu eta hasierako mailatik amaieraraino ikas 
ketaprozesu osoa hitzartu gizarteko hainbat eragile eta talderekin. 

Bigarren mailako proposamenak: 

• Emaitzei buruzko gogoeta sakona egin behar da. Kalitate-irizpideak 
finkatu eta adostu: adierazle egokiak aukeratu, bakoitzaren pisua era- 
baki, euskaltegien emaitzak aztertu eta onenak saritzeko mekanismo- 
ak antolatu. Funtzionarioak zein irakasleak euskalduntzeko 
egitasmoak sakonki aztertu, neurtu eta eraberritu. 

• Euskalduntze-alfabetatzearen kurrikulu berriak egin (euskalkien tra- 
taera eta kultur edukiak kontuan hartuz) eta euskaltegi guztietara 
hedatu HABEk ahalegin handiagoa eginez unibertsitatearekin batera 
jardun didaktikoa hobetzeko. 

• Langintza honetan diharduten taldeen normalizaziorako urratsak 
areagotu egin behar dira: eskualde mailan, ikasmaila guztiak eskaini 
euskaltegien egungo neurriak irizpide horretara egokituz. 

Euskara Biziberritzeko Plan nagusiak adierazteko irizpideotan oinarritu- 
ta, honako urratsok egin ditu edo egiten ari da helduen alfabetatze-eus- 
kalduntzea, HABEren gidaritzapean: 

1 Irakasleen homologazioa. Aurrerapauso nabariak egin diren arren, 
badago oraindik gutxieneko ikasketarik ez duen irakasle-multzo bat, 
irakasleen %8 hain zuzen ere, eta hauek guztiek diplomatura bidea 
jorratuko dute eta homologazio akademikoa lortuko 2000garren 
urterako. Irakasleen lanbaldintzen homologazioari dagokionez, alde 
handiak daude euskaltegi edo euskaltegi-talde batetik bestera alor 
honetan. Era guztietako egoerak aurki daitezke erabat egoera 
normalizatua duten udal-euskaltegietatik irakasleak nahikoa baldintza 
kaxkarretan dauzkaten euskaltegietarainoko tartean. Adibide gisa, 
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HABEk 1997-98 ikasturteanjaso dituen datuen arabera, eskola-orduko 
irakasle-kostua 5.870 pezetatik 2.000 pezetatara doa (1995ean 1.600 
pezetatakoa zen). Lan-baldintzen artean honelako aldeak dauden arren, 
gaurko egunean euskaltegi guztietako langileak dituzte lan-kontratuak 
eta hau lorpen garrantzizkoa da kontuan hartzen badugu oraindik duela 
hiru urte langileren %35ak ez zuela inolako lan-kontraturik. 

2 Irakasleen prestakuntza. Gabezia nabariak atzematen dira bigarren 
hizkuntzen irakaskuntza-prozesuan, Horiek gainditu asmoz orain arte 
egin diren saioak, prestakuntza-plangintzak, eta berziklatzeko 
ikastaroak ebaluatu dira eta aurrerantzean burutu beharrekoak 
planifikatu ere bai horretarako eratuta dagoen batzordearen bidez. 
Batzorde horretan kide dira euskaltegi-sare guztietako ordezkariak. 

3 Baliabideak zuzen antolatzeko astnoz eta bikoizketarik gerta ez dadin, 
legealdi honetan euskaltegien mapa burutzen ari da HABE. Mapa 
horretan, euskaltegiekin sinatuta den hitzarmen-markoak dioen bezala, 
"alfabetatze-euskalduntzearen ikasle-ordu kopuru osoa jasoko da, hiru 
irizpide hauek kontuan izanik: 

- Diruz lagunduko den ikasle-ordu kopuru osoaren barnean, hizkun- 
tza-politikarako lehentasun zein behar bereziak jasoko dira, beti 
ere, lehentasun osoa emanez erabilera-planen ondorioz etorritako 
ikasleei. 

- Euskaltegi publikoen eta gizarte-ekimenezko euskaltegien neurria, 
osagarritasun-printzipioan oinarrituko da. 

- Euskaltegien mapak izango duen eskaintza unitatea eskualdea izango 
da, unitate horretan maila eta ordutegi osatuak eskainiko direlarik". 

Esan beharra dago erabakiko den maparen urratsak urtez urte 
euskaltegi bakoitzaren neurriraketaren bidez egiten ari direla. 

4 Euskaltegien emaitzak. Helduen alfabetatze-euskalduntzeak urteotan 
egin duen lanaren emaitzak aztertu beharrean gaude. HABEk emaitzak 
neurtzeko proposatu dituen adierazleak lau multzotan banatu dira: 
emaitza akademikoak, irakasleen egoera, ikaslearen ezaugarriak eta 
egoera ekonomikoa. Adibide gisa, aipa ditzagun emaitza 
akademikoekin zerikusia daukatenak: bermatrikulaketa, matrikula- 
-orduen batez bestekoa, ratioa, asistentzia eta lortutako urrats-kopurua. 

Euskaltegi-talde bakoitzak adierazle horiekiko duen egoera eta bilaka- 
era aztertuko ditu eta horren baitan hobekuntzarako proposamenak 
egingo ditu, Azken batean, ahalik eta eperik laburrenean ahalik eta 
hiztun gaitu gehien lortzeko euskaltegiarenjardueran eragin beharreko 
zuzenketak zeintzuk diren finkatu beharko da. 

S Dirulaguntzak otekatzea. Garbi ikusten da HABEren diru-laguntzak 
euskaltegi edo euskaltegi-sare bakoitzak eskaintzen duen zerbitzuari 
egokitu beharra eta, batez ere, sare publikoari eta pribatuari ematen 
zaizkion diru-laguntzen arteko oreka lortzera jo beharra. Udal- 
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-euskaltegiek 1995ean, ikasle-orduen %29 emanda, HABEren diru- 
-laguntzen %44,08 eskuratu zuten bitartean, euskaltegi pribatuek 
orduen %71 emanda, diruaren %55,92 eskuratu zuten. 1997ko diru- 
-laguntzetan, jadanik, oreka lortzeko bidean lehen urratsak egin 
ondoren, udal-euskaltegiek HABEren diru-Iaguntzen %39,Sa jaso 
zuten eta pribatuek %60,2. 

6 Kurrikuluaren berrikuntza. Ikasleen ezaugarri pertsonalak eta 
hizkuntza-beharrak kontuan hartuz, euskararen ikasprozesua ahalik eta 
gehien horietara egokitzea ahalbidetuko duen kurrikulu berria sortu eta 
esperimentatzen ari da HABE, gero euskaltegi guztien lana hobetzeko 
tresna baliagarria izango baita. 

7 Alfabetatzea suspertu beharra. Alfabetatzea suspertzeko bideak egitea. 
Kontuan izanda azken urteotan alfabetatzen aritu diren ikasleak guztien 
%5 baino ez direla izan, alfabetatzera hurbiltzen diren euskaldun zaha- 
rren tipologia eta hizkuntza-trebakuntzarako beharren azterketa mar- 
txan dago une honetan. Alfabetatze-eskoletan diharduten irakasleekin 
elkarlanean, egiten den lanaren hustuketa egin ondoren, etorkizuneko 
alfahetatzeko eskaintza diseinatuko da ikasturte honen bukaerarako: 
euskalkien tratamendua, xede berezietako programak, alfabetatze-pro- 
gramak, etab, Guztia kurrikulu berriaren eskutik egingo da. 

Bestalde, euskaldun zaharrek euskararen ondorengotaratzean duten 
garrantziaz jabeturik, euskaldun zaharren alfabetatzeko ezohiko modu- 
lazio, metodologia eta materiala prestatzen ari da HABE, froga 
moduan, euskaltegiek erabil dezaten. 

8 Euskaltegiaren autononiia. Euskaltegi bakoitzak here irakaskuntza- 
-plana, behar du, baita here finantza-autonomiara heltzeko urratsak 
egin ere. Hori dela eta, ezinbestean hazi beharra dago, asko hazi ere, 
euskaltegiaren autofinantza-maila, hau da, euskaltegi bakoitzak berak 
sortzen dituen diru-baliabideak, administrazio publikoetatik jasotzen 
duenaz aparte. HABEk gaur egun euskaltegien jardueraren kostuaren 
erditik gora diruz laguntzen du. 

Azken batean, helburu nagusia, lehen esan bezala, ahalik eta eperik 
laburrenean hiztun gaitu gehien lortzea izanik, egungo emaitzak hobe- 
tzeak du lehentasun osoa HABEren iritziz. Horrekin batera, herri-agin- 
teen aurrekontuen gorabeherak gorabehera, euskaltegien sarrera 
propioak ziurtatzeak bermatuko du euskaltegien etorkizuna. 

9 Euskaltegiak eta erabileraplanak. Euskaltegiek leku oso esanguratsua 
dute euskararen normalizazioan, euskararen erabilera bermatzeko 
hizkuntza-gaitasuna ezinbesteko baldintza delako. Hau guztia dela eta, 
euskaltegiek, euren planifikazioa egiten dutenean kontuan hartu 
beharko dute lehenetsi egin behar dituztela hainbat ikasle edo ikasle- 
-talde, gehienbat lehentasunezko esparruetakoak direnak eta hain 
zuzen ere erabilera-planetan parte hartzen dutenak: dendari, sektore 
sozioekonomikoko, guraso, herri-Iangile, irakasle ... Honek guztiak 
ahalegin berezia eska dezake ikas-moduluak antolatzerakoan, 
ikasmaterialak prestatzerakoan, egutegi eta ordutegi diseinatzerakoan, 
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etab. Baina, hor dago euskalduntze-alfabetatzearen errentagarri- 
tasunaren adierazlerik nagusienetarikoa. J akitun naiz hone tan 
sektoreko hainbat euskaltegi badabilela baina ibilbide luzea da begi- 
-bistan daukaguna eta esandako honetan arreta berezia jartzea 
beharrezkoa izango da datozen urteetan. 

Josune Ariztondo 



Helduen Euskalduntzearen 
Oinarrizko Kurrikulua 

Jokin Azkue 

Seguraski irakas/e bat baino gehiago ikaratu egingo da kurriku/uaren 
berrikuntza hitzak entzute hutsarekin. /zan ere, hitz potoloak dire horiek 
eta zenbaitentzat ezezagunak, beren sakoneko esanahian bederen. Eta, 
jakina, ezagutzen ez dugunak be/durtu egiten gaitu. lrakaskuntza eten- 
gabeko bi/akaeran sartuta dagoenez, beste edozein lanbide beza/a, 
a/daketak bidezkoak eta beharrezkoak ditu. Ez dago, ordea, a/daketak 
ilunpean eta noraezean egiterik. Ez da zilegi bere Janean saiatzen den 
irakas/ea tupustean eta inolako prestakuntzarik gabe kurrikulu berriaren 
ezarpen-bideetan jartzea. 

Oraingo berrikuntza hau, beraz, ez dadila izan beldur sortzaile, argi 
emaile baizik. Orain arteko bidea egin duena prestaturik baitago beste 
bide berri honetatik ibiltzeko eta besteri bidea aurkitzen eta ibiltzen 
laguntzeko. Bestalde, ibilbidea dagoen egoeratik abiatuz egingo du eta 
hori izango du oinarri, 

Lehen urratsak HABEk bere sorreratik ekin zion euskalduntze-alfabetatzearen progra- 
magintzari eta aldatuz eta egokituz joan da bere ibilbidean. Horrela, 
198 lean "Helduen euskalduntzerako programazioa" argitaratu zen. 
Ondoren, 1984an "Helduen euskalduntzea programatzen" eta "Helduen 
alfabetatzerako programazioa". Geroxeago, "Euskalduntzearen lehen 
zortzi urratsetako edukia eta ebaluaketarako oinarrizko irizpideak" 1987. 
Eta, azkenik, 1989an, gaur egun oraindik indarrean dagoena 
"Alfabetatzeko eta euskalduntzeko programak". 

Aipatu programak eskaintzen duen markoa motz eta zaharkitua geratu 
da. Nolabait ere, euskararen ikas-irakaskuntzaren praxitik urrundua. 
Horiek horrela izaki, beharrezko ikusi du HABEk gaurdainokoa aztertu 
eta euskalduntzearen planteamendu kurrikular berri bat egitea. Erabakia 
ere 1994an hartu zen eta ondorioz, "Helduen euskalduntzearen oinarriz- 
ko kurrikulua" ari gara Jantzen eta hedapenerako urratsak egiten. Horixe 
da, hain zuzen, hemen gaur aurkeztu nahi duguna. 
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Egindako 
ibilbidea eta 

aurrera begira 
egin beharreko 

pausoak 

Orain artekoak programak edota programazioak ziren, gaur egungoak 
kurrikuluaz dihardu. Izenburuan bertan ere bada aldaketarik baita kon- 
tzeptuan ere; izan ere, programa erakunde batek ezartzen dituen betebe- 
harreko helburu eta edukien zerrendara mugatzen da. Aldiz, 
Kurrikuluaren kontzeptua zabalagoa eta dinamikoagoa da. 

Kurrikulu berriaren bidez honako helburu hauek lortu nahi ditugu: 

• Arestian aipatu bezala, ikuspegi eta printzipio eraberrituen arabera, 
irakaskuntzako helburu eta edukiak, nahiz irakaskuntzaren plantea- 
mendua aberastea eta eraldatzea. 

• Eskura ditugun baliabideei atarramentu eta etekin hobea ateratzea. 

• Euskararen ikasprozesua aztertzea. Euskararen ikasprozesua, denok 
dakigu berez luzea dela beste hainbat hizkuntzarekin konparatuta. 
Halere, gure susmoa da ez ote den prozesu hori behar den baino gehia- 
go luzatzen. · 

• Azken batean, ikas-irakaskuntzaren kalitatearen hobekuntzarako, 
berrikuntzarako eta aldaketarako tresna izan nahi du kurrikuluak: 

• Badira, zorionez, berrikuntza-bidea jorratzen diharduten euskaltegi eta 
irakasleak. Hauentzat beren lanerako marko egokia izan nahi du plan- 
teamendu kurrikular berriak. 

• Ez dira falta aldaketarako gogoa eta beharrarekin batera ezina dutenak. 
Hauei norabidea eta argia eskaini nahi die. 

• Eguneroko ohikerian murgildurik edo aldaketari gogor egiten dietenei 
akuilu suspergarria. 

Kurrikulua berritzeko erabakia, esan bezala, 1994an hartu zen eta geroz- 
tik honako lanok burutu <lira: 

• Oinarrizko dokumentuaren elaborazioa. Dokumentuak honako osagai 
hauek biltzen ditu: 

• Oinarrizko printzipioak: funtsean him galdera hauei erantzunez: Zer 
ikasten da hizkuntza ikastean?; Nola ikasten du helduak hizkuntza 
hori?; Non, Zein kulturaren baitan, Zertarako ikasten da? Hirn galdera 
horiei erantzuteko, linguistikaren, psikolinguistikaren eta soziolinguis- 
tikaren ekarpenetara joaz. 

• Oinarrizko ikuspegien argitara ikas-irakaskuntza-prozesuaren helburn 
eta edukiak zedarritzen <lira mailaz maila 

• Hirugarren atalak irizpide metodologikoak eta ebaluazioari dagozkio- 
nak biltzen ditu. 

Behin-behineko dokumentua da eta etengabe osatzen, aldatzen eta egoki- 
tzen doa. 

• Aipatzekoa da kurrikuluak planteatzen duen mailaketa. 

Jokin Arkue 



Materialgintza· 
-proiektua 

heziketaren 
bidetik 

Orain arte 12 urratsetan banaturik zegoen euskalduntze-prozesua, Eta 
baditu banaketa honek bere alde onak: 

• Eraketa aidetik helburuak eta edukiak finkatzerakoan epe laburrekin 
jokatzea. 

• Ikaslearentzat ere urrats bat gainditzea hurbileko helburu bat lortzea da. 

• Euskaltegiz aldatzerakoan, euskaltegiak egiaztatutako urratsen balio 
erlatiboa. 

Baditu bere alde txarrak ere: 

• Urrats bakoitzeko maila ondo zehaztu eta adostu gabea izatea. 
Euskaltegi bakoitzak bere parametroak erabiltzen ditu. 

• Praktikan urratsen arteko desoreka nabari da: lehen urratsak arin samar 
gainditzen dira, goikoetan, aldiz, (EGA mailaren inguruan batik bat) 
pilaketa sortzen da. 

a) Lehenengo maila oinarrizkoa izanik ere, oinarri sendoak eskatzen 
dizkio ikasleari. Maila hau gainditzean ikasleak gai izan beharko baitu 
eguneroko harremanetan gertatzen diren elkarrizketak nahiko txukun 
burutzeko, erdarara jo behanik izan gabe. Testu idatzi laburrak oina- 
rrizko koherentziaz ulertu eta idazteko ere gai izango da. 

b) Bigarren mailan, aurrekoan jasotako trebetasunetan sakontzen eta 
barneratzen joango da ikaslea, baita hizkuntz ekoizpena areagotzen ere. 

c) Hirugarren maila EGAk eskatzen duenaren parekoa izango da. 

d) Laugarren maila, EGAtik gorakoa da. Arlo profesional, espezializa- 
tu eta zientifikoan euskaraz komunikatzeko gaitasuna bermatzen du. 

Kurrikuluaren aplikazio eta hedapenari begira, 1997-1998 eta 1998-1999 
ikasturteetarako HABEk material kurrikularren diseinuaren proiektuari 
ekin dio, heziketa-planarekin uztarturik, Aipa ditzagun ezaugarri nagusiak: 

• Ez du material instituzionala edo preskriptiboa izan nahi. Eredu posi- 
ble bat eskaintzea du helburu, eredu izan daitekeen aukera. 

• Proiektu honen bidez kurrikulua euskaltegi guztietara hedatzea ahalbi- 
deratuko duen prozesua martxan jarri nahi da. 

• Materialgintza-proiektua heziketa-proiektua da. Heziketarako materiala 
idatziko duten irakasle eta teknikarientzat, HABEn heziketan arituko 
diren teknikarientzat eta material horiek erabiliko dituzten irakasleen- 
tzat. Euskaltegietako irakasle asko aldaketarako prest baitaude une 
honetan, baina, aldaketarik egin ahal izateko, material hezitzaileak 
behar dituzte, aldaketa hori nola gauzatzen den azalduko duten ereduak. 

• Materialgintza-proiektu ban kurrikuluaren espiritua islatzen duten 
ikasmaterialen ereduak sortzera dator. Ez baita aski kurrikuluaren 
printzipioak azaltzea, horrexegatik beharrezko jotzen dugu eguneroko 
errealitatera dagoen jauzia egiteko bitartekoak eskaintzea. 
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• Proiektu honetan HABEko teknikariak elkarlanean arituko dira hainbat 
euskaltegitako irakasleekin (saio-euskaltegietakoak edota heziketa-pro- 
gramari jarraitu diotenak) materialak sortzeko eta esperimentatzeko. 

Bi fase izango ditu proiektu honek. Hasteko, 1997-1998 ikasturtean ikas- 
tunitateak idatzi eta esperimentazio informala burutuko da pare bat eus- 
kaltegitan. Hurren go ikasturtean ( 1998-1999) ikastunitateen berridazketa 
egingo da esperimentazio formala hainbat euskaltegitan egin ondoren. 
1998-1999 ikasturteari begira maila guztietarako ikastunitate gehiago ere 
egingo dira. 

Horrekin batera, HABEk, ikasmaterialak euskaltegi guztietara heziketa- 
ren bidez zabaldu ahal izateko, hainbat teknikari prestatuko ditu, bi ikas- 
turte horietan heziketan aritzeko, kurrikulu berriaren hedapen-fasea 
aurreikusiz. 

Heziketa Plana Euskaltegi-sare guztien partaidetza dela medio, lan-talde bat eratu da, 
eta, irakasleen prernien diagnosia egin ondoren, aurtengo ikastaroen 
plangintza martxan jarri du. Gaur egun hori guztia bideratzen ari da, eta 
euskaltegi-sare guztiek hartutako konprornisoak betetzen dituzte. 

Bestalde, aipatzekoa da hainbat euskaltegik adierazi duten interesa eta 
beren euskaltegi edo sare osorako ikastaroen prernia. Badira, jadanik, era 
horretako plangintza osatua egin dutenak. 

Aurtengo ikasturtean ere euskaltegien plan eta memorien inguruan hain- 
bat ikastaro antolatu dira. Horien helburua euskaltegiei beren jarduera 
ebalua dezaten tresnak eskaintzea izan da. Hurrengo urtean, aldaketa 
nabariak ikusiko ditugulakoan gaude euskaltegien plan eta memorietan, 

Bestalde, kurrikulu berriaren atarian euskaltegi guztiei eskainiko zaie 
ikastaro edo modulu bat, hurrengo ikasturtean, hain zuzen ere. Bereziki, 
kurrikuluaren oinarri, osagai eta ikasmaterialak landuko dira. Honetan 
ere beharrezkoa da adieraztea euskaltegietan ardura didaktikoa eta beste 
irakasleengan proiekzioa dutenek izango dutela lehentasuna. Urtez urte 
ikastaroak eginez jarraituko dugu ahalik eta irakasle gehiengana iristeko. 

Aipatu behar dugu, era berean, euskaltegiek eta sareek ahalegin berezia 
egin beharko dutela transmisio-sistemak indartzen ahalik eta komunika- 
zio zabalena egon dadin irakasleen eta zuzendaritzaren artean. Azken 
batean, irakaslea baitago ikaslearen aurrean. 

Hainbat aditu etorri(ko) dira kurrikuluaren berrikuntzaren inguruan apor- 
tazioak egiteko; oraintsu gabiltza horretan. Ahaztu ezina da euskaltegiek 
honetan guztian jarri dutena zeren eta sare guztietakoak parte hartu bai- 
tute. Aipa ditzagun ikastaro batzuk: Elsa Tragant-ek ariketen egituratzea- 
ri buruz emanikoa, Zallas jaunak gramatikaren didaktikari buruz, Martin 
Peris jaunak atazetan oinarritutako syllabusaren inguruan, etab. 
Informatikaren arloan ere hainbat ikastaro antolatu dira, oinarrizko eza- 
gutza lortzekoak, edukitzekoak hain zuzen ere, guztira 300 irakasle parte 
hartzen ari dira, WINDOWS eta WORD ikastaroetan. 

Jakin Arkue 



Euskaltegien 
emaitzak 

Teknologia 
berrien erabilera 

Gaur egun oso inportantea da euskaltegi bakoitza non dagoen diagnosia 
edukitzea, eta horretarako tresnak izatea. H01Ten baitan, hobekuntza- 
-bideak proposatu ahal izango ditu eta baita ere aurrerapauso horiek 
neurtu, eta hutsuneak bideratzeko proposamenak egin. 

Horretarako, irizpide objektiboagoak finkatzea beharrezkoa gertatzen 
da; hau dela eta, HABEk 1997an proposamen gisa aurreratu zituen adie- 
razle batzuk. Rauen ingurnan euskaltegiek ere hainbat proposamen egi- 
nak dituzte. Hilabete honetan (1998eko uztailean) euskaltegiei luzatuko 
zaie adierazle batzuen ingurnan beren jarduera neurtzeko proposamena. 
Hauek guztiak, beharbada, ez <lira nahikoak izango, baina bai abiapuntu 
gisa kontuan hartzekoak. Azken batean, garrantzizkoena euskaltegi 
bakoitzak bere jarduera neurtzeko tresnak edukitzea da, bere diagnosia 
egiteko, bai aurreko urtearekiko hobekuntzarik sumatu duen ala ez ikus- 
teko eta beste euskaltegiekiko aldeak aztertzeko. Horren aurrean euskal- 
tegiak neurriak har ditzan. 

Gaur egun telematika eta informatikaren bidezko irakaskuntza indartzen 
ari.da. Behar berriak sortzen ari dira, lekuak, lantokiak, mugak definizioa 
galdu egiten dute. Ingelesa etxean ikas liteke hizkuntz akademiara joan 
gabe. Zalantzak telefonoz edo PCren bidez argitzen dira. Ordutegia ere 
erlatibizatu egin da, bakoitzaren beharretara egokitu liteke, etab. 
Euskararen irakaskuntza ezin da bide horretatik kanpo gelditu, ikasleek 
hori eskatuko baitigute. 

Gaur egun bide horiek garatzen ari dira eta babestu egin behar ditugu. 
Bestalde, informatikak eskaintzen diguna aprobetxatu behar dugu geure 
lana errazteko: euskaltegien jardueraren jarraipena egiteko (kontabilita- 
tea, matrikulazioa, etab.). Eta baita hainbat zerbitzu eskaini ere bide 
horretatik: HABEren liburutegia informatizatu ( l 999rako) irakasleei 
liburuen bilaketak errazteko eta maileguak egiteko; irakaskuntzarako 
ikastaroak era informatikoan kudeatzeko; irakasle eta euskaltegiak 
beraien artean komunikatzeko eta proiektuak elkarren artean bideratze- 
ko. Eta nola ez, hau guztia mugarik gabeko sareetan euskararen presen- 
tzia islatzeko. 

Beraz, adi egon beharrean gaude, ikasle eta gizarteak zer eskatzen eta 
eskatuko digun eta horren arabera egokitzen joan genre jarduera. 

Aipa ditzagun, gaingiroki bederen, HABEk martxan dituen proiektuak: 

- (matrikulaziorako softwarea) martxan jarri da, gaur egun, bizpahiru 
euskaltegitan froga moduan dagoena eta hurrengo ikasturtean hedatu- 
ko dena. Aplikazio honek euskaltegien lana erraztu egingo du, era sis- 
tematikoan datuak jasoz, eta transmisioa Interneten bidez egiteko 
aukera izango da, datuen fidagarritasuna bermatuz. 

- Irakasleen prestakuntzarako baliabideak eskaintzea: antolatutako ikas- 
taroen berri eman Interneten bidez, matrikulaziorako bideak sare 
informatikoen bidez eskaini. Ditugun aldizkari eta artikulu espeziali- 
zatuak Interneten bidez gizarteratu, etab. (Hurrengo ikasturtearen 
bukaerarako prest egongo da), 
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- Kurrikulu berriaren edukia eta eginiko ikastunitateak Interneten eskai- 
ni, euskaltegiak erabil ditzaten. 

- HABE aldizkariaren bilduma eskaini euskarri informatikoan edozein 
irakurleri. 

- Liburutegiaren informatizazioa: liburutegi birtuala egingo da 
1999rako, fondo guztiak sare informatikoan egongo dira. Edozeinek, 
bere PCren bidez, liburuen inguruan kontsultak egin ditzan. Eta mai- 
legu-sistema ezarriko da irakasleak bere lekutik mugitu gabe Iiburu- 
-aldizkariak eskuratzeko. Gaur egun, katalogazio normalizatua bide- 
ratzen ari gara, eta hori guztia era informatikoan kudeatzen da; espero 
dugu 2000. urterako 25.000 aleak katalogatuta edukitzea egin dugun 
him urterako plangintzaren baitan. 

Une honetan, 600 aldizkariren harpidetza dago eta bertan dauden arti- 
kulu, gai, urte, eta egileen arabera bilaketak egiteko sistema egongo da 
informatikaren bidez. 100.000 artikuluz ari gara hitz egiten eta 25.000 
liburuz. Beraz, liburutegiaren proiekzioa oso-oso zabala izango da 
interesdunen arabera. Bestalde, beste liburutegiekin harreman siste- 
matikoak lantzen ari gara, genre fondo eta proiektuen berri emateko 
eta harremanak koordinatzeko, bikoizkeriak saihestuz. 

- Oro har gizarteari hegira ere euskara ikasi nahi dutenentzat mailings: 
egongo da berak aukera dezan, harremanetan jartzeko, zein euskalte- 
girekin euskara ikasi nahi duen, dagoen eskaintza aztertu ondoren. 

Amaiera Amaitzeko, hemen aipatutakoak, Josune Ariztondo andreak eta biok 
egindako apustu bikainak dira. Urte batetik bestera ezin direnak lortu, 
baina arian-arian garatu behar direnak: 

Hizkuntza Politikarako lehentasunei aurre egiteko, euskararen normal- 
kuntzarako plangintzetan partaide aktiboak izan behar dugu, sortzen 
diren behar berriei erantzuteko. Horretarako, herri eta hirietan sortzen 
diren programetan integratuz eta kolektibo berezi horiei neurriko trajeak 
eginez. 

Euskaltegiko irakasleen prestakuntzan ere, urratsak egiten ari gara eus- 
kaltegi guztien laguntzaz, egia bada ere ezin diogula eskaera guztiari 
erantzun, planifikazio egoki baten bidez aurrera egingo dugu. Bestalde, 
pozgarria da ikustea irakasleek duten gogoa bide berri horiek urratzen 
joateko. Ez dezagun ahaztu irakasleetara iritsi behar dugula aldaketak 
gauzatzen joateko, goi-mailatik hasita noski. 

Euskaltegi pribatuetan normalizazio-prozesuetan aurrera jo behar da: ira- 
kasleen prestakuntza akademikoa bideratuz homologazioa lortzeko eta, 
irakasleen lan-kontratuak hobetuz. Irakasleria profesionalagoa nahi 
badugu, berau ezinbesteko neurria da. Josunek ondo adierazi duen beza- 
la, hainbat aurrerapauso egin dira, baina badago zeregina. 

Euskaltegiekin mapa osatzeko urratsak egiten ari gara eta, etorkizunean, 
gaur egun bezala, urtez urte adosten joango gara euskaltegiek egingo 

Jakin Arkue 



duten eskaintza. Honetan ere, kantitatea inportantea bada ere, kalitatea 
ezin da ahaztu. 

Euskaltegien emaitzak aztertu behar dira adierazle batzuen arabera. 
Honek ere eskatuko digu eguneroko zurrunbilotik ateratzea eta patxadaz 
genre egoera aztertzea hobekuntzarako proposamenak egin ahal izateko. 

Informatikaren leihoa irekia dago eta honek guztiak zer-nolako lekua 
izango duen etorkizunean euskararen irakaskuntzan ikusteke dago; lehen 
urratsak egiten hasiak gara. 

Eta, azkenik, kurrikulu berriaren bidetik hasiak gara eta era honetako 
erreformak luzeak dira, denok batera, euskaltegiak duzuen esperientzia- 
ren laguntzaz, eginik dauden oinarrizko dokumentu, ikastaro eta material 
kurrikularrak egokitzen eta hobetzen joango gara. 
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Berrikuntza kurrikularra 
eta euskara-irakasleen 
prestakuntza 

Joanba Bergara 

lrakasleen heziketa ezinbesteko baldintza da berrikuntza kurrikularrik 
martxan jarri eta finkatuko baldin beds. Horixe erakusten digu argi 
eta garbi berrikuntza pedagogiko askok eta askok historian izandako 
arrakasta eta porroten azterketak. Beraz, hori aintzat ez hartzeak 
hasiera-hasieratik porrotera eramango gintuzke. Ponentzia hone- 
tan gai horri he/du nahi nloke Euska/ Autonomia Erkidegoko hel- 
duen alfabetatze eta euskalduntzearen ikuspegitik; hau da, /ehenean 
zer egin dugun, orein zertan eri garen eta geroak dakartza.n erronkak 
aza/du. 

Kontzeptuen Lehenengo, eta sarrera gisa, kontzeptu-pare bat gogoetatu nahi nituzke. 
zehaztapena 

Formazioa Zer da terrnino horren mamia? Formazioaren kontzeptuak, bere zabal- 
tasun osoan, honako gauza hauek esan nahi izan ditzake: 1) irakasleak 
bere heziketa-garaian, bai obligaziozkoan bai obligaziorik gabekoan, 
izandako bizikirunak: agian bera ez da ohartuko baina izango <lute 
seguraski indar handiagoko edo txikiagokoa (Bergara, 1992); espe- 
rientzia horien bitartez ikaskuntzari zein irakaskuntzari buruz lortu diren 
kontzeptuez ari gara; zein jardun pedagogikotara jarri den irakaslea; 
eta esperientzia horiek utzi dizkioten sentimentu-arrastoez; 2) hezkun- 
tzari buruz kalean dabiltzan usteak; 3) lankideengandik eskuratutako 
ideiak eta Ian-moduak; 4) ikasleei entzundako ideiak; 5) liburu- 
-aldizkarietan bildutako irizpideak; 6) ikasgelan erabilitako baliabide 
didaktikoak; 7) irakasle-taldeak ikasaioak prestatzeko eta berorien 
emaitzak neurtzeko dituzten laneko harremanen sare edo egiturak; 
9) eta, jakina, urteetako jarduna edo eskarmentua, eskarmentua baita 
biziaren ama. 

Alderantziz, eta gauzei estuago begiratuta, termino horren esanahi 
akademizistago edo formalagoa etorriko litzateke. Ikaskuntza oinarri 
sendotan kontzeptualizatzeko, oinarri horiekin bat datozen prozedurak 
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Formazioa 
beharrezkoa 

alda? 

eta irakasleak horiek erabiltzen ikasiko duela bermatzeko ahalegina 
adierazi nahi dugu termino horrekin. Begien bistakoa da, berehala 
azalduko dugun bezala, formazioaren arazoari ezin dakiokeela 
taxuz heldu bi kontzeptu horien azpian dauden errealitateak aintzat 
hartu gabe. 

Gaur egun gai hori ia axioma delarik, zozokeria hutsa emango du galde- 
ra horrek agian. "Ziur bageunde irakasle guztiek esperientzia hutsaren 
bitartez printzipio sendoak eskuratuko dituztela, ez genuke formazioaren 
beharrik izango. Baina, zoritxarrez, hori ez da gertatzen". Eta beste hau: 
"agian berez ondo hornitutako irakasleak ez du laguntza berezirik behar- 
ko, baina gehien-gehienek behar izaten dute" (Widdowson, 1979: 217- 
-218). Eta, gainera, "metodo baten demostrazio hutsa egitera mugatuko 
bagina, nahiz eta behar den hainbat aldiz egin eta irakasleari itsu-itsuan 
bereganatuarazi eta erabilarazi, horren azpian dauden printzipoez ardura- 
tu gabe, oker handi bat egingo genuke; irakasleek printzipio finkoak 
behar baitituzte unean uneko metodoa erabiltzeko. Eta, irakasleak prin- 
tzipio horiek ez baditu, metodologia jakin baten ortodoxiari lotuta egon- 
go da; eta metodoen kontsumismo itsu batean ibiltzeko arriskuan" 
(Woodward, 1988). 

Baina gai hau mahaigaineratu badut, formazioa bere esanahirik hertsie 
nean (gorago azaldu den termino horren bigarren adieran) azpimarratu 
nahian ekarri dut, eskarmentua neurririk gabe balioztatzen duten beste 
horien aurrean. 

Batzuek azpimarratu dute "irakaslea jaio egiten dela"; nik, ordea, azpi- 
marratu beharreko ikusten dut "irakaslea egin egiten dela''; zenbait gauza 
nork bere kasa lor baditzake ere, beste batzuek adituaren tartekaritza 
eskatzen dutela (Ur, 1996); eta irakastea ez dela artea bakarrik, zientzia 
ere badela (Larsen-Freeman, 1987). 

Begien bistakoa da, hala ere, esplizituki formazio-programaren bitartez 
(fonnazioa, berriro ere, here esanahi hertsian hartuz) lortu nahi den 
buruegitura, horrek ahalbideratuko baitio irakasleari "bere arte-lana 
sormenez egitea", ez dela eskarmentua (formazio hitzaren lehen adiera) 
aintzat hartzeke eraiki behar; berrikuntza-prozesurik bermatu nahi bada, 
ezinbestekoa da irakaslearen jokabideak gidatzen dituzten uste eta jarre- 
ra sakonekoak, jakinaren gainekoak nahiz oharkabekoak, eta bere Jana 
egiteko moduak arakatzea. Hori gabe, ahalegin hori alferrikakoa izango 
da neurri handiago edo txikiagoan eta, ondorioz, egitasmoaren emaitzak 
ere erabat zalantzazkoak izango dira. Termino horren bi adierak, beraz, 
txanpon baten bi aldeen gisa hartu beharko lirateke; eta batak bestea baz- 
tertu beharrean, errealitate konplexu baten, irakasle izaten ikastearen, 
barne-barneko bi alderdi gisa ikusi. 

Atariko gogoeta hauek amaitzeko, formazioaren ezaugarri oinarrizko bat 
azpimarratu nahi nuke: duen etengabekotasuna. 

Joanba Bergara 



Horixe eskatzen du hizkuntz ikaskuntzaren zientzien bilakaerak. 
Ikuspegi horretatik begiratuta, gaur egun entrenatu, formatu edo hezi 
bereizten <lira. Garai batean, era bakar batean entrena zitezkeen irakasle- 
ak: irakasten; gaur egun irakasleakformatu egin behar dira unean uneko 
ereduak aukeratu eta egokitu ditzaten (Larsen-Freeman, 1987a). Horrek 
beti erne egotea eskatzen du; lehen aipatu ditugun buruko egiturak ego- 
kitu ahal izateko behar den malgutasun mailara ekarri (Piaget-en erara 
ulertuz), hizkuntz zientzien ekarpen berriak norbereganatzeko gai izate- 
ko. Horrela bakarrik saihestuko dugu pentsamenduaren fosilisazioa 
(Bergara, 1993) edo adimenaren atrofia. 

Gauzak honela ik:ustea nahasbide izan daiteke, baita frustrazio-bide ere. 
Zer ez ote genuke egingo gure behar guztiei erantzun azkar eta behin 
betikoa emango liekeen edabea erosteko ! Baina hori, zoritxarrez, ezinez- 
koa izaki ! "Frustrazio" horrekin bizitzen ikasi behar dugu, ondo bidera- 
tuz gero, berak lagunduko baitigu sortzaile izaten eta genre lanbidean 
beti aurrera egiten. 

Azkenik, formazioaren beste zera bat ere aipatu beharrean nago: duen 
za iltasuna, alegia. 

Zenbaitetan formazio-ikastaro iraunkorretan nik "mozkor gozoaren" sin- 
dromea eta beste idazle batzuek (Widdowson, 1987: 27) beste era batera 
deitzen dutena nabaritzen dugu: aide batetik, eguneroko errutinatik ate- 
ratzen gara, lagun zaharrekin topo egiten dugu, beste adiskide batzuk 
ezagutzen ditugu, genre arazoez hitz egiten dugu, lantuak jotzen ditugu, 
errudunak astintzen ere bai, eta gauza berriak entzuten ditugu ... Baina 
horiek guztiak beren azken muturrera iristen direnean, orduan transmi 
siosindromea (.3) etortzen da: nola eman ardo eder hura neure ikastetxe- 
ko kideei? Eta igorpen hori aski zaila iruditzen zaigu. 

Izan ere, aldaketa, berrikuntza, hitz honen esanahirik sanoenean, ekintza 
korapilatsua baita. 

a Alde batetik, kontzeptuak dira edo jakinduria argitzailea (gaztelaniaz 
"conocimiento declarativo" deritzana; eta "declarative knowledge", 
ingelesez): hor sartzen <lira printzipioak ulertzea, gure adimenean 
uzten duten arrastoa, eta printzipio horiek praktikan nola gauzatu 
jakitea. 

b Bestetik, prozeduren jakinduria dago ("conocimiento procedimental", 
gaztelaniaz; eta "procedural knowledge", ingelesez) : gauzak egiten 
jakitea, hori gabe aurreko jakinduria hilik geratuko baita. 

c Azkenik, jarrerazko kontua: egiten badakit eta egin egingo dut; egiten 
badakit, egin nahiko nuke, baina ezin dut (baliabiderik ez dudalako, 
adibidez); egiten badakit, baina ez dut egin nahi (neke handia izango 
litzakeelako, adibidez). 

Eta maiz aski ahaztu egiten zaigu. Zilegi bekit duela gutxi kola-fabrika 
bateko jerentea den nire lagun batek kontatu zidan istorioa kontatzea: 
behiarena, alegia (.1): 
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. 1: 

ZER JAN ZUEN BEHIAK? 
Kola behi-esneak duen gai batekin egiten da, kaseinarekin. Langintza 
horrek dituen arazoetako bat da kolak era askotakoak izaten direla, segun 
eta kaseina hori nondik datorren, zer jandako behiaren errapetik; behiaren 
habitatak, urtaroak, eguraldiak eta abarrek badute horretan eragina. 

ERREAKTOREA 

LIKATASUN HANDIA 

s. 
IJ 

LIKATASUN TXIKIA 

24 

GAIAK BERBERAK DIRA: GEZURRAI 
GAi DESBERDINEK EMAITZA DESBERDINAK EMANGO DITUZTE •.. 

PROZESU BERAREKIN. 

Joanba Bergara 



lrakasleen 
formazioa 

helduen 
euskalduntze- 

·alfabetatzean: 
lehena 

Gauesko!etako 
irakasleen formazioa 

HABEren hasieratik 
( 1981) Legebiltzarrak 

onartu zuen arte 
(1983) 

Industriako prozesu hori zertan den kontatu dizuet ikaskuntza-prozesuak 
oso korapilatsuak direla azpimarratze aldera. Irakasleek, beren nortasu- 
naren, gaitasunaren eta lehenean izandako ikaskuntza-esperientzien 
kariaz (bazkatutako larrea), nork bere erara landuko dituzte formazio- 
-programetan auzkezten zaizkien proposamenak. "Mozkor gozoaren sin- 
dromea" eta denbora luzea igaro ondoren konturatzen zarenean ebalua- 
zioen emaitzek zalantzapean ipintzen dutela formazio-lanaren eragina 
(Lamb, 1995), genre buruari serioski galdetu beharko genioke ea benetan 
egokia zen abianjarri genuen formazio-prozesua, 

Zehaztapen horiek guztiak egin ondoren, heldu diezaiogun jada irakasleen 
formazioaren analisiari helduen euskalduntze-alfabetatzearen ikuspegitik. 

Nekez uler daiteke gaur eskuartean dugun lana eta geroaren erronkak 
hasierakoak gogoan hartu gabe. Egin diezaiogun, beraz, begiratu bat 
lehenari. 

Helduak euskaldundu eta alfabetatzeko herri-mugimendua, hirurogeita 
hamargarren urteetan gaueskolak sortu eta zabaltzearekin indar handia 
hartu zuena, erabat aldatu zen laurogeigarren urteen hasieran Euskal 
Herriko Autonomia Elkargoko erakunde politikoak sortu zirenean. 
Erakunde horiek 1979ko urriaren 25ean Estatutua onartu zenean jaio 
ziren, horrek arautuko baitu Euskal Herriko Autonomia Erkidegoaren 
autogobernu-gaitasuna. Ordukoxeak dira eta orduantxe zabaldu ziren 
euskaltegiak: helduek euskara ikasteko zentroak, eta ordukoak dira 
horiei buruzko arauak. 

Eusko Jaurlaritzak 1981eko urriaren 4an sortu zuen HABE (Helduen 
Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea) eta l 983ko azaroaren 
25ean onartu zuen Eusko Legebiltzarrak. 

Historian zeharreko ibilbide motz horretan komeni da, duen garrantzia- 
ren kariaz, azaroaren 25eko 29/1983 Legea gogoratzea, Helduen 
Alfabetzatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortaraztekoa eta 
Euskaltegiak arauzkotzekoa. 

Gaueskoletako garai haiei begiratzen badiegu, ilusio handia zuen jende- 
-talde bat aurkituko dugu; eguneroko laneko orduak eman ondoren, 
beren herria eta hizkuntza maite dituztelako, hainbeste urtetan gaitzetsia 
eta bere kasa utzitako euskara, beren herriko mintzoa, gogo beroz irakas- 
ten arituko dira inolako diru-irabazirik gabe. Era askotako "irakasleak" 
aurkituko ditugu: burdinlangileak, irakaskuntzako langileak, eliz gizon- 
-emakumeak ... hots, gizarteko hainbat sektoretatik etorritako pertsonak 
dira beren irakasletza ahalik eta ongien eramaten saiatzen direnak. Baina 
orduan ere eremu horretan hainbat saio egin ziren, apalak eta mugatuak, 
egia da, "irakasle" haiek hezitzeko. Eta hori ez da ahaztekoa. 

Hainbat saio egin ziren urte haietan, goizetik gauera proiektu handi bat 
jarri behar izan baitzen abian. Hezkuntza Sailak 1981eko udan hitzaldi 
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trinko batzuk antolatu zituen, bi edo hiru astean Robert Lado-k eman 
zituenak. Hantxe aritu ziren HABEk laster zabalduko eta 1994an itxiko 
zituen euskaltegietan eta beste euskaltegi publiko gutxi batzuetan jardun 
beharko zuten irakasleak. HABEko langileak, bestalde, hiru asteko ikas- 
taro bat egin zuten urte hartako irailean Angostoko barnetegian, Robert 
Lado-ren taldeko Jim Diaz irakaslearen gidaritzapean. 1982an bai 
HABEren euskaltegietarako bai beste euskaltegi publikoetarako lanpostu 
berrien deialdia egin zelarik, beste bi asteko ikastaro bat antolatu zen 
HABEren Hondarribiko Barnetegian. Azkenik, esan dezadan formazio 
iraunkorrerako beste ikastaroren bat edo beste antolatu zela geroago bar- 
netegi horretan bertan. 

Aro berri horretako proiektuak arrakasta izan zezan, irakaskuntza arau- 
tuan ukatu ezineko jotzen ziren egoera eta baldintza objektibo guztiak 
ezarri nahi ziren euskaltegietan, nahiz eta hauen irakaskuntza Hezkuntz 
Sistema Orokorretik at egon; eta besteak beste, eta ezin zitekeen bestela 
izan, langileak prestatu eta gaitzea: irakasleriaren formazioa. 

Formazioaren arlo horretan, hala helduak euskaldundu eta alfabetatze 
kontuetan nola beste edozein arlo profesionaletan, oinarrizko alderdi bat 
hasierako formazioa da. 

Irakasle izateko titulazioa. Alde horretatik, aipatutako HABESEA 
Legeak dio bere hogeigarren atalean Kultura Sailaren eginkizuna dela 
euskaltegi publikoetako (erakunde publikoek sortuak) eta pribatu homo- 
logatuetako (jabe pertsona fisiko edo legezko pribatuak dituztenak) ira: 
kasleei eskatuko zaizkien titularioak arautzea. Horrela, 1984ko 
ekainaren San Kultura Sailak emandako aginduak ezarri zuen bere 11. 
atalean, euskaltegi pribatu homologatu zein publikoetako irakasleek 
honako baldintza hauek bete behar dituztela: a) Maisu-maistra tituluaren 
edo diplomaturaren edo unibertsitateko lizentziaturaren jabe izan eta b) 
EGA (Euskararen Gaitasun Agiria) eduki. 

Sarbidea. Hasierako formazioaren kontu hori gehiago zehazteko, euskal- 
tegi pribatu homologatu eta publikoetan irakasle aritzeko esan berri ditu- 
dan eskakizun horietaz aparte, irakaskuntzarako sarrera ere kontuan 
hartu beharrekoa da. 

Esan beharra dago euskaltegi publikoetako irakasleen sarrera bakarrik 
dagoela horrela arautua. Horretarako, oposizio-azterketa bat gainditu 
behar da, legeak arautua hau ere, eta honako atal hauek dituena: alde 
batetik, idazlan bat zerrenda batetik hartutako gai bati buruzkoa; eta, bes- 
tetik, ahozko froga bat, izangaiak gai praktiko bat azalduz egin beharre- 
koa. Ahozko azterketa hori, aldi berean, izangaiak hizkuntza noraino 
menderatzen duen jakiteko abagune ona izango da. 

Sare publikoko lanpostutarako sarbidea, izangaiak lehen aipatu den era 
horretan sartutako irakasleak direnean, meritu-lehiaketa izango da. 
HABEk eman izan ditu horrelako oposiziotara prestatu nahi zutenentza- 
ko formazio-ikastaroak, beti erakunde publikoren batek eskatuta. 
Euskaltegi pribatuetan irakasle sartzeko, berriz, beste bide batzuk daude: 
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elkarrizketa, norbaiten gomendioa, curriculum vitae«, etab. Bestalde, 
euskaltegi-sare batzuek, irakasleen hasierako heriketa berezia bermatu 
nahian, hainbat ikastaro jarri izan dituzte martxan. Euskaltegi-sare priba- 
tuak erabateko autogestio-ahalmena izan du hasierako formazio-kontu 
horretan. Zenbait sarek eskatu izan du bere proiektuak aurrera eramateko 
Adrninistrazioaren laguntza, baina, egia esan, beti izan da puntuala. 

Habilitarioprozesuak. Irakasle izateko behar diren titulazioen eta hasie- 
rako formazioaren gaia bukatzeko, urte hauetan Administrazioak abian 
jarri dituen bi homologarioprozesu ukitu nahi nituzke orain. 

Eskuartean darabilgun egoera bezalakoetan noiz behinka gertatzen da 
legegilea arauz kanpoko egoerak legeztatu beharrean aurkitzen dela. 
Horrela, lehen ere aipatua dugun Aginduak (Kultura Sailarena, 1984ko 
ekainaren 8koa) ezarri zuen HABEren zuzendari nagusiak Erabaki bat 
kaleratuko zuela 1984ko martxoaren 29an Janean ari eta agindu hartako 
11.1.a. ataleko eskakizunak betetzen ez zituzten irakasleen homologa- 
zio-frogetarako deialdia eginez. 

Agindu hark arautu bezala, HABEren zuzendari nagusiak 1984ko ekai- 
naren 22an hartutako Erabaki bat onartu zen arauz kanpo dauden eta eus- 
kaltegi pribatu homologatu eta publikoetan helduak euskalduntzen edo 
alfabetatzen lanean aritu nahi duten irakasleei zegozkien habilitazio-fro- 
gatarako deialdia egiten ziena. 

Agindu hark agindu bezala, habilitazio-prozesua amaitu zenean, bukatu- 
tzat eman zen titulu akadernikorik gabe helduak euskaldundu eta alfabe- 
tatzen parte hartuak ziren irakasleen normalizazioa. Baina hamar urteren 
human egiaztatu zen bazirela oraindik ere irakasleak, euskaltegiko lane- 
an eskarmentu handia zutenak, baina euskaltegi pribatu homologatuetan 
erabat integratu ezin zirenak, eta, bestalde, bazi:rela beste batzuk habilita- 
zioa lortu nahi zutenak lanean ari ziren euskaltegia homologatua izan 
zedin. 1984ko abuztuaren 8ko Agindua idarrean jarri zenean lanean ari 
ziren irakasleen egoera normaltzeko, beste prozesu bat jarri zuen abian 
1996ko abuztuarenBkoAginduak, Kultura Sailburuarenak, legez ezarri- 
tako titulaziorik izan gabe 1994ko urtarrilaren eta 1995eko abenduaren 
artean euskaltegiren batean lanean aritutako irakasleentzat. 

Formario iraunkorra. Formazio iraunkorraren arloan, laurogeigarren 
hamarkadan erantzukizuna oso-osorik sareen eskuetan egon zen euskalte- 
gi pribatuetan. Honetan ere, hasierako formazioan legez, sare batzuek 
izan zuten Administrazioaren laguntza. Eta euskaltegi publikoei dagokie- 
nez, ikastetxe bakoitzak egindako ahaleginez gain, aipatzekoa da 
Administrazioak eskaini dizkiola sare horri formaziorako ikastaro batzuk 
gutxi, egia esan. Baina, laurogeita hamargarren hamarkadan garrantzi 
berezia izaten hasi zen formazioa sektorean. Urte horietan bada kritika 
franko Ian-arlo horrek forrnazio-zerbitzurik ez duelako. 93an, esaterako, 
neronek aitatu nuen hori ZUTABE aldizkariaren, gaur HIZPIDE izena 
duenean, hamargarren urtea zela-ta argitaratu nuen lan monografikoan 
(Bergara, 1993 ); ni urte askoan izan nintzen aldizkari horren editatzaile eta 
horrela erantzun nien ziotenei aldizkari batek ez zuela inoiz izan behar 
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formazio-zerbitzuko elementurik artikulatuena. Eta HABEk, kritika 
horiei erantzunez, irakasleak hezi eta eguneratzeko bere egitekoan ahale- 
gin berriz saiatuz (Azaroaren 25eko 29/1983 Legeko 12. atala) (1), lan- 
-arlo horretan fonnazio-zerbitzua indartzeko prozesua abian jarri zuen (2). 

Lanbatzordea. Azpimarratzekoa da, bestalde, nolako eragina izan duen 
sareetako ordezkariak eta HABE formazioaren gaiaren inguruan biltzeko 
lanbatzordea izenekoak. 

HABEren eta euskaltegi-sare guztien arteko hitzarmen-markoetan jaso- 
takoari jarraiki, euskaltegietako ordezkariek osatutako lan-batzordea 
eratu zen 1996ko uztailean, honako bi egiteko nagusi hauek burutzeko: 

1 Euskara-irakasleen prestakuntzan orain arte antolatu diren 
ikastaroetako egitasmoak ebaluatzea. 

2 Irakasleen funtsezko zein etengabeko eguneratzea ahalbideratzeko, 
oinarrizko arlo eta edukiak zein baliabideak proposatzea. 

Esan bezala, euskaltegi-sare guztietako ordezkariak deitu zituen Jokin 
Azkue HABEren zuzendari nagusiak batzordean parte hartzera. Honako 
hauek, zehatz-mehatz: 1) Udal-euskaltegiak; 2) Atxikigabeak: Zor- 
notzako Barnetegia, Ulialde, Labayru Ikastegia, Deustuko Unibertsitatea - 
- Euskal Irakaslegoa, Maizpide, Gotzon Garitaonaindia, Elhuyar, 
Billabonako Euskaltegia, Jose Antonio Agirre eta Leizaur; 3) Bertan; 
4) AEK, eta 5) IKA. 

Eta hauek <lira, berriz, batzordearen lanetan parte hartu zutenak: 1) Udal- 
-euskaltegiak: Amaia Goiri eta Jokin Nazabal; 2) Atxikigabeak: Rafa 
Ugalde (Zornotzako Barnetegia) Lourdes Amundarain/Marian Bidegain 
(Maizpide), Nerea Uriarte (Ulialde), Asier Astigarraga (Labayru 
Ikastegia), Mertxe Luzuriaga (Deustuko Unibertsitatea - Euskal 
Irakaslegoa); 3) Bertan: Joseba Ezeiza; 4) AEK: Xabi Bosch eta Joseba 
Irazabal; 5) IKA: Mailu Lasarte, eta 6) HABE: Juxto Egafia eta Joanba 
Bergara 

Harrezkero, eta Ian-giro ezin hobean, lanean aritu zen batzordea eginki- 
zun horien harian, buru-belarri aritu ere. Bederatzi bilera egin zituen guz- 
tira, zenbaitetan bi taldetan Ian eginez. 

Arestian azaldutako helburuak eskuratu nahian, eta heziketa-egitasmoak 
errealitatera egokitzeko asmoz, diagnositresna zenbait sortzeari ekin 
zion berehala; eta bost inkesta sortu zituen, guztira. Lehenengoa euskal- 
tegi guztietako irakasleei luzatu zitzaien. Gainerantrekoak, aldiz, euskal- 
tegietako arduradunei. 

Lehenengoak, besteak beste, honako alderdiok mugatzea zuen xede: 1) 
irakasle, didaktika-arduradun eta zuzendarien prestakuntza (landutako 
alorrak, erabilitako moldeak eta prestakuntzaren iraupena); 2) talde 
horiek sentituriko beharrak; 3) etengabeko prestakuntzarako zailtasunak; 
eta 4) hobetsitako baliabideak ... 

Gainerantzeko inkestek, aldiz, honako hauek: 1) euskaltegi zein sareen 
lana irakaslegai/esperientzia gabeko irakasle berrien eta irakasle arituen 
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prestakuntzan (landutako alorrak, erabilitako rnolde eta baliabideak, 
prestakuntzara emaniko denbora); 2) prestakuntza-saio horietan sumatu- 
tako hutsuneak; 3) sareek/euskaltegiek sentituriko beharrak; 4) hutsune- 
ak berdintzeko landu beharreko alorrak; 5) hobetsitako baliabideak; 
6) heziketa-programa aurrera eramateko zailtasunak ... 

Gero, inkestak egin ostean, datuen prozesaketa informatikoaren garaia 
iritsi zen. Eta ez zen, ez, makala izan arlo horretan batzordeak egin behar 
izan zuena. Nekeza baitzen egitekoa. Baina burutu ere egin zuen behar 
hori ia; item zenbaiten prozesaketa gerorako utzi baitzuen. Datuen ira 
kurketa izan zuen gero zeregin nagusi; eta horretan aritu zen batzordea 
eginahalean. 

Azkenik, inkesten emaitzak aztertu ondoren, heziketaplanaren diseinu 
rako proposamenak egin zituzten euskaltegi-sareek eta 1997ko urria- 
-azaroan aztertu zituen HABEk proposamen horiek sareetako arduradu- 
nekin egindako bileretan. 

Gero, azaroaren 17an, aipatu bileretan agindutako dokumentazioa hela- 
razi zitzaien sareei, ondo azter zezaten; bi dokumentu, guztira. 

Lehenengo dokumentua zela eta, Euskaltegiaren heziketaplana izene- 
koa, zera adierazi zien HABEk: 

Euskaltegiak eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatea hobetuko badugu, eus- 
kaltegiaren ohiko eta eguneroko bizitzan txertatu behar dugu heziketa; eta 
hobetze-bideak jorratzera zuzendu geure ahalegin guztiak. Bileran etsen- 
plu gisa banatu genuen dokumentuak, hain zuzen, hori adierazi nahi du. 

Lanabes hori moldatzeko, aintzat hartu <lira, bileretan adierazi bezala, 
lan-batzordeak sortutako inkestak; eta tresna hori erabiltzerakoan Ian- 
-batzordeak zedarritutako hamar printzipio hartu behar dira kontuan: 
sozializazioarena, heterogenotasunarena, taldekotasunarena, egokitzape- 
narena, funtzionaltasunarena, osotasunarena, integrazioarena, malguta- 
sunarena, aniztasunarena eta osagarritasunarena. 

Bigarren dokumentua, Heziketaplan integrala zeritzana, aurkezteko, 
berriz, honakoa: 

Goian aipatu heziketa-planaren osagaietako bat garatu du HABEk biga- 
rren dokumentuan, ekitaldi akademikoena, heziketa-plan integrala, osa- 
gai, arlo, molde eta erantzuleei dagokienez, konplexuagoa dela ahaztu 
gabe. 

Euskaltegiaren zerbitzua hobetzea helburu izan behar duen osagai hau 
tentu handiz taxutu beharko dugu datozen urteotan; izan ere, berrikuntza 
kurrikularraren erronkari aurre egingo badiogu, heziketaren bidez izango 
baita. 

Bi dokumentu horiekin batera bidalitako eskutitzean, eta HABEren egi- 
tasmoak sareen beharretara doitzeko lagungarri gertatuko zelakoan, 
bigarren eranskina, behar bezala beteta, HABEri itzultzeko eskatu 
zitzaien. Eta euskaltegiek bidalitako erantzunak aintzat hartuta taxutu 
zuen HABEk prestakuntza-egitasmoa. 
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Sareen onespena zuen egitasmoa gauzatzen hastea besterik ez zen falta: 
plan integrala abian jartzea, alegia. Sareak pronto zeuden, itxaropentsu; 
erronka berri honen aurrean, kementsu. Eta horretan ari gara 1998an, 
azken urteotan hasitako bidetik. 

Graduondoko ikastaroak. Bestalde, ez da ahaztekoa 90 urteetako lorpen 
historikoa: arlo honetako langileentzat antolatu ziren bi graduondoko 
programa. Bata, Bigarren Hizkuntzen Irakaskuntzarako 1rakasleen 
Formazioa: Euskara (Graduondoko ikasketaegitaraua: 19921997), 
Euskal Herriko Unibertsitateak (Hizkuntz Pedagogia eta Metodoen 
Sailak) HABEren babespean antolatua; eta bestea, Euskalduntze 
Alfabetatzerako Diploma, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntzaren 
Teoria eta Historia Sailak antolatua, Euskal Kulturaren Batzarrak susta- 
tuta. Udako Ikastaro Europarretan izango duzue horien berri zabala. 

UEUko glotodidaktikaikastaroak Ez da ahaztekoa Udako Euskal Uniber- 
tsitatearen ahalegina ere, bere glotodidaktikako ikastaroekin arlo honetan 
arduratuta daudenen indarrakjarri ditu gai horiek ikasten eta irakasten. 

Hala berean, Ikastaro Europarren antolatzaileek lehenengo aldiz prestatu 
dute egun hauetan parte hartzaile gaituen Hizkuntza Minorizatuen 
Irakaskuntza: Betrikuntza Kurrikularra ikastaroa, HABEren babespean. 
Bat datoz Unibertsitatea helduen euskalduntze-alfabetatzearen arloan 
inplikatzeko saio horiek nik 1993an eskatutakoarekin (Bergara, 1993: 9). 
Nahiago nuke hasitako mugimendu hori geratuko ez balitz; izan ere, arlo 
honetako irakasleak hezitzeko ahalegin horretan denak <lira beharrezko. 

Elkarhezi. Azkenik, Fundaci6n Tandem-en Elkarhezi proiektua ere ez 
nuke ahaztu nahi, hori ere lan-arlo honetan formazio-zerbitzua eskain- 
tzen saiatu baita, ez nolanahi ere. Eta barka inor ahaztu baldin badut. 

Dinamika hori guztia heldutasunaren seinale da eta baita inkomunika- 
zioaren kontrako sendagai ere. H01Ten haritik, funtsezkoa iritzi genion, 
lan-batzordean, genre esparruan lankidetza sustatu eta harreman egokiak 
garatzeari; ez baita nolanahikoa horrek garapen profesionalerako duen 
garrantzia. Beldur naiz ez ote garen bizi maiz aski gaitz zenbaitek jota: 
bakardadearenak; harreman endogenoenak (harremanak euskaltegikoe- 
kin/sarekoekin soil-soilik, kasu); eta harreman exogenoenak, agian, zen- 
bait kasutan (harremanak "kanpokoekin" gehienbat; ez "etxekoekin"), 

Usu erabiltzen da gurean eta hizkuntzen irakaskuntzaren munduan auto 
nomia hitza, bakardadearekin, independentziarekin eta harreman endo- 
genoekin zerikusirik ez duena. Kontzeptua erantzukizunarekin dago 
lotua; eta azken hau lankidetzarekin. Beldur naiz ez ote garen maiz ibili 
nor bere aldetik, lan eskerga eginez, denok bat hartuta lan egin beharrean 
(Esaterako, fonotekak/bideotekak eratu edota simulazioak grabatu 
nahian.). Desegokia da oso jokabide hori, nire ustez; eta alde askotatik, 
gainera: ez da ekonomikoa; nekez zabal daitezke horrela kalitatearen 
bideak; adimenaren bilakaerarako ez da pizgarri; eta ezin da horrela arin- 
du eguneroko lanaren zama. 

Arriskutsuak dira harreman endogenoak, bestalde. Eta ez maila biologi- 
koan soilik; baita adimenaren mailan eta maila sozialean ere, arestian 
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emaniko arrazoiengatik. Hona aldatu nahi dut sare bateko ordezkariak 
auzi honen harian lan-batzordean esan zuena: "Mintegiak zein ikastaroak 
sarez kanpoko jendearekin egitea oso ona izan da guretzat, gure saretik 
irten garelako." Bat nator, nola ez, erabat baieztapen horren gibelean 
dagoenarekin; eta sareok badugu kontu honetan zer hobetu. 

HABEk gaur egun dituen formazio-zerbitzuez eta burutzen ari den hezi- 
keta-ekitaldiez aritu aurretik, hartzaileen aurrean jarri nahi zintuzketet 
laburkiro. Euskaltegietan ari diren eta HABEren Erregistroan dauden ira- 
kasleak 1. 782 dira ( 1997 /98 ikastaroko datuak), pertsona fisikoak gutxia- 
go badira ere, irakasle batzuk euskaltegi bat baino gehiagotan ari baitira. 

Irakasleak lurraldeka Irakasleak eta eskolorduak sareka 

Lurraldea Irakasleak Ehunekoak Sare a Irakasleak % Eskolorduak % 

Araba 290 16,3 AEK 708 39,7 3.626.105 29,6 

Bizkaia 947 53,1 BERTAN 341 19,1 2.984.028 24,4 

Gipuzkoa 545 30,6 IKA 118 6,6 862.462 7 

EAE 1.782 - UE 428 24 3.483.262 28,8 

Besterik 187 10,5 1.288.384 10,5 

EAE 1.782 - 12.244.239 - 

Irakasleak sareka eta lurraldeka 

Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Irakasleak % Irakasleak % Irakasleak % 

AEK 109 37,6 396 41,8 203 37,2 

BERTAN 48 16,6 161 17 132 24,2 

IKA 118 40,7 - - - - 

UE 15 5,2 243 25,7 170 31,2 

Besterik - - 147 15,5 40 7,3 

Irakasleen ikasketamaila 

Irakasleak % 

Agiririkez 13 0,8 

Lizentziadunak 752 45,1 

Diplomadunak 180 10,8 

Magisteritza 355 21,3 

Gaituak 246 14,7 

UBI 5 - 
Besterik 4 - 
Gaitze-bidean 111 6 

1.666* 
N= 1.666 

Euskaltegiak irakaslekopuruaren arabera 

Irakasleak Euskaltegiak % etan 

01-05 22,9 

06-10 37,1 

11-15 15,2 

16-20 11 

21-25 4,1 

26-30 3,4 

31- 5,5 
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Bost sarbiderik ohikoenak 

Oposizio- Ikastaroa Ikastaro eta c.v. Elkarrizketa 
-azterketa elkarrizketa 

Irakasleak 238 250 130 157 254 
% 16,3 17,2 8,9 10,8 17,4 

Azkenik, eskarmentuan, grosso modo, honela daude irakasleak: %38k 1-5 
urtekoa dute; %3lk 5-10 urtekoa; %30k hamar urte baino gehiagokoa. 

Eta horiexek ditugu, gaingiroki, formazioaren hartzaileak. Oinarrizko 
heziketaz era askotakoak; hasierako formazio bereziaz ere askotarikoak. 
Kontratuak ere ez dituzte denek berdinak (%40 du kontratu finkoa); ira- 
kaskuntzako dedikazio-rnailak ez dira hein berekoak (%56,lek du osoa); 
bestalde, lanean ari diren ikastetxeak ere ez dira berdinak ez neurriz, ez 
baliabidez, ez ordutegiz. 

Hartzaileak horiek ditugularik, bi eratako formazio-zerbitzuak aipatuko 
ditut izatez desberdinak baina elkarren osagarri: HABEk azken urteotan 
eskaintzen dituen formaziorako ekintza akademikoak, alde batetik; eta 
argitalpenak, bestetik. 

Era honetan sailka daitezke HABEk eskaintzen dituen formaziorako 
ekintzak: 

1 Euskaltegietako irakasleentzako ikastaro irekiak. Ekintza hauek, irakas- 
le guztientzako eskaintzen direnak, ikasturtearen hasieran edo bukaeran 
izaten dira, garai egokiak baitira horiek irakasle askorentzat. Euskal 
herrialdeetako him hiriburuetan egiten dira eta hamabost ordukoak iza- 
ten dira, eguneko hiru orduko kontuan. Muga bakarra, lehenik ikastaroa 
egina izateaz aparte, zenbatekoak jartzen du, ikastaroko hogeita bosten- 
tzat izan ohi baitira. Matrikulazio-epea bukatutakoan, eta lehen esandako 
arazoarengatik baten bat bazter utzia izan bada, bi irizpide izaten dira 
gidari: unibertsaltasunarena eta proportzionaltasunarena, Horrela, matri- 
kulak bidali dituen ikastetxe orok du parte hartzeko eskubidea; eta, 
horren ondoren, oraindik ere lekurik egonez gero, ikastetxe bakoitzak 
egindako matrikulen arabera banatzen dira ikaslekuak. Urns dezagun, 
gaiaz jabe zaitezten, azken lau urteetako ikastaroen laburpen bat: 

Urteak 

Ikastaroak 

1995 
3 

1996 
4 

1997 
6 

1998 
6 
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2 Xedetalde Jakin batruentzako ikastaroak. Ikastaro hauek ado jakinen 
batean ari direnentzako edo eginkizun bereziren bat eskuartean izango 
dutenentzako izaten dira; adibidez, curriculum berria ikastegi 
batzuetan ezarri, edo ikastetxeko plangintza eta memoriak arau baten 
neurrietara ekarri edo materialgintza didaktikoan aritu edo arlo 
bereziren batean lanean jarri nahi direnentzako. 
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Esaterako, abianjarri duen berrikuntza kurrikularraren bidean urratsak 
egin asmoz, eta lantalde eragileak prestatzeko xedez, euskaltegi-sare 
guztietako hogeita hamar lagunentzako hamar ikastaro eratu ditu 
HABEk ekaina-abendua bitartean Erakundearen Donostiako egoitza 
nagusian. 

Besteak beste, honako hauek izango dira lantaldeen eginkizunak: pres- 
takuntza-moduluekin esperimentatu; zer ematen duten ikusi; sareetako 
euskaltegietara iristeko zer egokitu behar den erabaki; eta zein ikastaro 
eskaini berriro gomendatu. 

Hamar ikastaro horietan ere lehen aipatutako printzipioak oso aintzat 
hartu dira. Lehenengoaren haritik saiatu gara horietan bost euskaltegi- 
-sareek partaideak izan ditzaten; bigarrenaren arabera, sare bakoitzean 
emandako ikasle/orduen neurrian banatu dira ikaslekuak. 

Ikastaro horietan jorratuko diren gaiei dagokienez, batzuetan didaktika- 
ko orokorrak izango dira: programagintza, ikastunitatearen diseinua, ata- 
zetan oinarritutako metodologiaren ikaskuntza-aroak edo zikloak, 
ikasestrategiak, irakaslearen diskurtsoa ikasgelan (ikaskuntza-aroak 
edota ariketak egituratzeko diskurtsoa eta ez-hitzezkoa) ariketen azterke- 
ta, autoikaskuntzaren antolamendua; beste batzuetan arlo jakin batzueta- 
ko gaiei helduko zaie: gramatikaren irakaskuntza, idazkiaren didaktika, 
etab. Bi aldeak, bistakoa da, oso elkarrekin lotuta daude. Ikus dezagun, 
gaiaz j abe zaitezten, azken lau urteotako ikastaroen laburpen bat. 

Urteak 1995 1996 1997 1998 
Ikastaroak 13 25 8 14 

3 Bideohitzaldiak. Estreinako aldiz, aurreko atalean aipatu ikastaroetara 
joaterik izango ez duten irakasleentzako, berorietan jorratuko diren 
gaien aurkezpena egiteko xedez, ordu beteko bideohitzaldi batzuk 
antolatu ditu HABEk ikastaroak emango dituzten adituen eskutik. 
Eusko Jaurlaritzak Bilbo, Gasteiz eta Donostian horretarako duen 
azpiegituraz baliatuko da RABE ekitaldi horiek burutzeko. 

4 Langaien aurkezpena. Nik aurkezpen horiei aurkezpen hezitzaileak 
deitzen diet, merkataritzako eta prentsa aurrekoetatik bereizteko. Hirn 
bat ordu irauten dute. Helburua materialetara hurbiltzea izan ohi da: 
materialen egitura, helburuak, edukiak eta ekintzak, erabiltzeko 
moduak eta azpian duten teoria ezagutzeko. Aide horretatik, hasiak 
gara jada Barrene eta Barrenet bildumako lehen unitate pilotoak eus- 
kaltegi batzuetan aurkezten . 

Urteak 1995 1996 1997 1998 
Aurkezpenak 3 1 1 3 
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5 Norberaren neurriko prestakuntza. Denborarik eza izaten da euskalte- 
giek irakasleen heziketa-prozesuak beren langilerik gehienak parte 
hartzeko moduan prestatzeko izaten duten eragozpen handienetako 
bat. Eta are zailagoa da hori irakasleen ordutegiak edo dedikazio-mai- 
lak berdinak ez direnean. Horren aurrean, egia da, amore ematea izan 
daiteke ikastetxearen jarreretako bat. Hori, ordea, Covey-ren istorioko 
basomutilarenjarrera berbera dateke. Hona ipuina: 

Egun batean basoan zabiltzala gizon bat ikusi duzu zerra batekin egi- 
nahalean zuhaitz bat botatzen ari dena: 

- Zertan ari zara? galdetu diozu. 
- Ez al duzu ikusten? besteak zuhaitz hau botatzen. 
- Nekatuta zaude diozu zuk. Zenbat denbora da lanean ari zarela? 
- Bost bat ordu bai, eta leher eginda nago. Hau ez da txantxa gero. 
- Hobe zenuke atsedenalditxo bat hartu eta zerra zorroztu. Horrek 

lana erraztu egingo lizuke. 
- Ez daukat zerra zorrozteko astirik dio besteak. Nahikoa Ian badut 

zuhaitza mozten. 

Egin beharrekoa da egoera irauli, "zerra zorrozteko" astia emango 
duen egitura sortu. Eta horixe da, hain zuzen ere, ikastetxe batzuek egi- 
ten dutena: beren heziketa-proiektuan hainbat bidetatik eskaintzen 
diren formazio-aukeretan irakasleak inplikatu parte har dezaten eta, 
gainera, beren euskaltegian edo beste batzuekin batera arlo jakinen bat 
landu horretan ahalik eta irakasle gehien inplikatuz. Bide horretatik jo 
duten euskaltegiek, aste beteko ikastaroren bat prestatuz edota hainbat 
hilabetetako mintegiren bat antolatuz, HABEko langileen laguntza 
izan dute beren asmo horiek burntzeko. Eta laguntza hori eman ezin 
denean, Prestakuntza Atalak aholkuak eman ditu ikastetxeek beren 
proiektuak burutu ditzaten (zerbitzu horretaz gero jardungo dut). 

Azkenik, azpimarratu nahi nuke, zenbaitetan, euskaltegi ez diren beste 
erakundeek ere laguntza eskatu izan dutela eta lagundu egin zaiela . 

Urteak 1995 1996 1997 1998 
Saioak 4 5 10 7 

6 Jardunaldiak eta mahainguruak. Behar-beharrezko dugu helduen eus- 
kalduntze-alfabetatzearen esparruan euskaltegi-sare guztientzako topa- 
gune edo forum egokiak sortzea, geurean eta geurean ez bestean egin, 
egiten edo egin asmo dena azaltzeko, elkarren berri izateko. Eta bide 
hori behar beste jorratzea, erronka. 

Jardunaldietara bildu beharko genituzke, besteak beste, 1) Adminis- 
trazioaren eta euskaltegi-sareen egitasmoen azalpena; 2) egitasmoen 
lorpen-mailaren balorazioa; 3) sektorean ekoizturiko materialen aurkez- 
penak (langaiak direla, irakasleek buruturiko jardunaren ikerketa-lanak 
direla); 4) metodologiaren esparruko esperientziak (benetako materialen 
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erabilera, kasu); 5) eraketaren alorreko esperientziak (autoikaskuntza- 
-zerbitzuak, kasu); 6) ikasleek Iorturiko emaitzei buruzko azterketak; 7) 
erakunde ezberdinen euskalduntzeko kurrikuluak (HABE, IRALE, Hiz- 
kuntza Eskolak ... ); 8) osagai kulturala ikasprozesuan txertatzeko 
moduak; 9) ikasprozesuaren mailaketa; 10) taldekatze-sistemak, etab. 

Azkenaldi honetan esparru horretan lau saio bideratu ditugu bi 
1995ean eta beste biak 1998an. 

7 Graduottdoko ikastaroak. Formazio-ekinrzen atal hau ez nuke bukatu 
nahi Bigarren Hizkuntzen Irakaskuntzarako Irakasleen Formazioa: 
Euskara (Graduondoko ikasketaegitaraua: 19921997) aipatu gabe. 
Euskal Herriko Unibertsitateak, Hizkuntz Pedagogioa eta Metodoen 
Sailak antolatu zuen HABEren babespean (Ikastaro Europar honen 
joanean izango duzue horri buruzko komunikazio bat.) Berrogeita lau 
ikastaro eman dira bost urteko epe horretan; horietarik hogeita bost 
mintegi gisa ikasturtean zehar. Programa horretako 2.740 heziketa- 
-orduetatik 1.280 HABEko teknikariek eman dituzte; hortxe ageri da 
Administrazioak programa horretan izan duen partaidetza. 

Leben, Norberaren neurriko prestakuntza atalean esan dudan bezala, 
ezinezkoa da ikastetxeek beti HABEko langileen laguntza izatea ikastaro 
edo mintegiren bat martxan jartzea erabakitzen duten aldi bakoitzean. 
Horrelakoetan, ikastegiek Prestakuntza Atalera jo dezakete laguntza 
eske. Atalak informazio-zerbitzu bat badu formazio-arlo eta berorietako 
adituei buruzkoa; era berean, ikastetxeak edo sare bateko arduradunak 
eskatuz gero, bitartekari izaten da gure atala adituaren eta zerbitzu eska- 
tzailearen artean eta jeneralean ikastetxeak adituaren zerbitzuak kontra- 
tatu egiten ditu. 

Aldeak alde, testuinguru horretan kokatuko nuke inforrnatika-ikastaroen 
aurtengo eskaintza ere: langileen prestaketarako diru-laguntzak kudea- 
tzen dituen HOBETUZ fundazioaren laguntzapean CEIMPRO enpresak 
egin duena, alegia. Taldeak osatzeko eskakizunak direla euskaltegi askok 
izan ditzakeen zailtasunak aintzat hartuta, koordinazio-lana ari da egiten 
HABE, CEIMPROk eta euskaltegiek egitasmoa aurrera atera dezaten. 
Ikus dezagun eskaintzaren banaketa. Windows + Access, bi astekoa: 12 
(%57,1); Access, aste betekoa: 1 (%4,8); Word, aste betekoa: 8 (%38,1) 

Argitalpenak Prestakuntzarako argitalpenei dagokienez, hasiera-hasieratik sortu zituen 
HABEk prestakuntzarako aldizkari eta liburu-bildumak, helduen euska- 
ra-irakasleei fonnaziorako lantresnak eskaintzeko. Edozein lanbide, nik 
93an adierazi bezala (Bergara, 1993), biziago ala motelago garatzen 
doan idei corpus edota iritzimuliro baten gainean oinarritzen delako. 
Aipaturiko argitalpenek horixe zuten, hain zuzen, helburu nagusi: idei 
corpus eta iritzi-multzoen garapenerako lanabesak eskaintzea genre Ian- 
bidea ondo oinarritzeko. 

Lehenengo argitalpena aldizkari bat izan zen: Hizpide lauhilabetekaria. 
1983an HABEk sortutako aldizkari honek ama-hizkuntza eta bigarren 
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hizkuntzen irakaskuntzarekin zerikusirik duten zientzi arloak ditu berez- 
ko esparru; eta teoriak, teknika eta ikerketak ezagutaraztea helburu nagu- 
si. Teoria aplikatuaren eta praktikaren arteko oreka lortu nahi du, zientzia 
eta klaseko mundua uztartzeko zubi izan, aplikatua baita argitalpenaren 
orientabidea. Harrezkero 41 ale kaleratu ditu; eta bi monografia. Eta, 
batik bat, helduen euskara-irakasleei dago zuzendua. 

Bigarrena, berriz, liburu-bilduma, Itzulpen Saila izenekoa. 1984an sortu 
zuen HABEk. Harrezkero 39 ale kaleratu ditu. Han-hemenka beste hiz- 
kuntzatan argitaratutako liburu interesgarriak euskaratu ditugu bilduman, 
hizkuntzaren irakaskuntzarekin lotuak ia guztiak. 

Ezin aipatu gabe utzi, aurrekoen aldean beste eitekoa eta "ume txiki" bat 
bada ere, Berrikaria buletina. Euskara irakasten eta sustatzen ari garenon 
Berrikaria 1995eko maiatzean argitaratu zuen HABEk O zenbakia eta 
1998ko maiatzean 11.a. Maiztasun jakinik gabea eta doanekoa. Eta 
honako helburuok lortu nahi dituena: 1) Euskaltegietan prestakuntza-alo- 
rrean egin diren eta egin gogo diren prestakuntza-ekitaldien berri ema- 
tea; 2) Iragarki-taula izatea irak:asleen arteko harremanak bideratu eta 
sendotzek:o; 3) HABEren prestakuntza-zerbitzuak iragartzea: eraturiko 
eta eratuko diren ikastaro, mintegi, hitzaldi eta langaien aurkezpenak; 
HABEren argitalpenak ... 4) Prestakuntzarako irakurgaiak gomendatzea; 
5) Eta, oro har, hezkuntza-erakundeek prestakuntzaren esparruan egiten 
dituzten eskaintza interesgarrien berri ematea. 

Azkenik, bere ttipian hain miretsia den HABE Liburutegia aipatu nahi 
nuke. Liburutegiaren ekoizpen dokumentalaren artean Eskuratu berrien 
albisteak merezi du aipamen berezia. Bi hilabetero liburutegian jaso- 
tzen diren dokumentuen berri ematea du helburu. Zerrendak gaika 
antolatuta daude, kontsultak erraztearren. Interesa duen erakunde, 
ikastetxe edo norbanakoak: jaso dezak:e; eskatu besterik ez du 
horretarako. Hori bai, informazioa eta dokumentazioa trukatzeko bideak 
hobestearen truke. 

Langai kurrikukarrak Bukatzeko, beste argitalpen-mota berezi bat aitatuko dut; langai kurriku- 
larrak deituko diet; Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurriku- 
luaren ikuspegitik eratutako unitate didaktikoak <lira. 

Kontuan hartzekoa da irakaskuntzan ezer berritu nahi bada, besteak: 
beste, berrikuntza horiek ikasgelako lanerak:o proposamenetan mamitu 
beharko dutela irakasleengan berrikuntzak:o asmo horiek itsatsiko baldin 
badira; eta curricumum berria ezarri ahal izateko behar diren irakasleen 
prestakuntza-programei laguntzeko, Erakunde honek langai kurrikula- 
rrak sortzeko proiektu bat jarri du abian. Eta "atxikimendu" -sentimen- 
duari eusteko, ezinbestekoa baita irakaskuntzan aldaketarik burutuko 
baldin bada, eta kontuan hartuz erabiltzaileak, azken buruan, irakasleak: 
izango direla, nahi izan dugu berauek: izan daitezela, HABEren zuzenda- 
ritzapean, material horien diseinatzaileak. Esperientzia horri buruz infor- 
mazio zabala jasoko duzue Ikastaro Europar honetan Begofia Martinez 
Monasterio nire lankidearen ponentzian. 
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Oinarrizkoa deritzot curriculuma berritzeko proiektuari kudeaketaren 
ikuspegitik (Ronald White-k aztertuko du gai hori) begiratzeari. Gure 
lanbidean usu aipatzen da azterketa-sistemak metodologian duen eragi- 
na; begien bistakoa da sistema horrek baldintzatu egingo duela meto- 
dologia eta sustatu nahi den berrikuntza metodologikoarekin bat ez 
datorren azterketa-sistema batek eragoz dezakeela horrelako berrikun- 
tzarik erdiestea. Gauza bera esan daiteke materialez ere, nirekiko. 
Lehengo material zaharrak erabiltzea oztopo izan daiteke berrikuntza- 
-proiektuan. Eta ez dira ahaztekoak irakasleen profila eta lan-egoera eta 
arlo honetako gure merkatuaren urritasuna. Hori guztia aintzat hartzen ez 
bada, gauzak berritzeko ametsa lokamuts bihur daiteke. 

Gai hau mahaigaineratu dut formazioaren gaian ikuspegi bateratu baten 
beharra azpimarratzeko, lehen ere, neure ponentziaren hasieran formazio 
terminoa zehazten aritu naizenean, esan dudan legez. 

Ponentzia honen hasieran formazioaren ezaugarrietako bat aipatu dugu: 
etengabekotasuna. Lan-arlo horri, batez ere sarbideei egin diegun anali- 
siaren haritik, nire iritziz, indar handiagoa eman beharko litzaioke for- 
mazio etengabeari, curriculumaren berrikuntzak atarramendu ona izan 
dezan nahi badugu behinik behin. 

Curriculuma berritzeko proposamenak, eskeman islatu den bezala, elka- 
rrekin lotura estua duten printzipio orokor batzuetan du oinarria. Printzi- 
pio horiek, irakasleei beren aribide pedagogikoa kontrastatu eta hobetu eta 
horrela beren gaitasunak oro ustiatzeko balioko badiete, aurretik eraginik 
handiena izatearen aldetik ondo definituta egon beharko dute . 

II 

Ill 

Printzipioen artean hauexek izango lirateke azpimarratzekoak: lehenik, 
ikaskuntzako oinarri soziokulturalak; bigarrenik, ikaskuntzako oinarri 
psikolinguistikoak; eta, hirugarrenik, ikaskuntzako oinarri linguistikoak. 
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Materia!en esparrua 

Eragingarri izango baldin bada, curriculuma berritzeko proposamenak 
bere baitan beharko luke izan (.7 eta .8), alde batetik, osagai kulturala 
(atzoko eta gaurko gaiak eta kultur produktuak ikaskuntzaren ibilbide 
osoan erabiltzea); bestetik, corpus pedagogikoa eratu eta prozesuan 
zehar sekuentziatu; eta, azkenik, ikaskuntza-prozesu osoa diseinatu. 

Begien bistakoa da him alderdi horiek lotura estua dutela elkarrekin. 
Osagai kulturala, esate baterako, ezin da corpus pedagogikotik at disei- 
natu. Corpusaren diseinua, berriz, ez da alderdi piskolinguistikoa kon- 
tuan hartzeke egitekoa (adib.azalpen-testuen corpusa benetako testuek 
osatu beharko lukete, erraz ulertu eta gogoan hartzeko moduko testu 
benetakoek). Eta ezin abia daiteke ikaskuntza-prozesuaren diseinurik 
aurretik corpus pedagogikoa eratu ez bada. 

Bi arlo horiek, printzipioena zein diseinuarena, azken hau batik bat, nire 
iritziz, arreta bereziz aintzat hartuak izan behar lukete datozen urteetan. 
Horrela bakarrik eduki ahal izango dituzte ikastetxeek beren egitasmo 
pedagogikoak azken burura eramateko tresnarik onenak (.7 eskemako 
hirugarren maila). 

Eta, orain, etorkizunean zain dauzkagun erronka zailak begietan, nire 
ustez ahalegin bereziz zein eremutan saiatu beharko genukeen zehaztuz 
bukatu nahi nuke ponentzia hau. 

Lehenbizi materialen esparrua azpimarratuko nuke; hauxek izango Iituz- 
kete, nire iritziz, baliabide hauen oinarrizko eginkizunak: lehenbizi, 
berrikuntza-proposamena sistematu eta azaldu; bigarren, ereduz hornitu; 
eta, hirugarren, formazio-ikastaroetan egin beharreko lana gidatu. 

Material kurrikularren esparrua Arlo horretan lehenik material kurriku- 
larrak azpimarratuko nituzke 11011 honako hauek sartu beharko liratekeen: 

a Oinarrizko dokumentua edo egitasmoaren dokumentua. 

b Eta egitasmoaren dokumentuko atalak garatzen dituzten beste 
dokumentuak, adib. diseinu-atalean: corpus pedagogikoa eta beronen 
sekuentziazioa; prozesu didaktikoaren alderdi orokorrak eta bereziak 
(.7 eta .8). 

Langaien esparrua. Bigarrenik, unitate didaktikoen arloa aipatuko nuke. 
Garrantzi handia du datozen urteetan berrikuntzaren ildoari jarraituko 
dion materialgintzan pauso berriak egin eta sektoreari eskaintzeak. 

Bibliografia espezialdua. Bestalde, dokumentazioaren kapitulu honetan, 
gero eta eskari handiagoa duen eta ikastetxeen formazio-proiektuetan 
euskarritarako izan dezakeen garrantziarengatik kontu handiz antolatu 
beharko den zerbitzua bibliografia espezialduena da. Bibliografia hori 
hainbat eremuren inguruan bildu behar da; ikaskuntza-prozesuen disei- 
nua ( edukien aukera eta antolakuntza, ariketen hautaketa eta eraketa 
ikaskuntza-aro edo ziklotan, etab.), prozeduren eremua (ahozko eta ida- 
tzizko hizkuntzaren irakaskuntza), ezagutzen eremua (gramatikaren ira- 
kaskuntza, lexikoaren irakaskuntza, etab ), metodoen eremua, 
autoikaskuntzarena, ebaluazioarena, etab. 
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Formaziorako 
ikastaroak 

Bestalde, formaziorako ikastaroen atala azpimarratuko nuke, oso fun- 
tsezko eta kontuan hartu beharreko alderdia baita berrikuntzaren bideak 
taxuz ibili nahi baditugu. 

Material kurrikularren aurkezpena. Lehenbizi HABEk egitasmoaren 
dokumentua aurkeztu eta azaldu beharko du: proiektuaren zergatia, 
dokumentuaren oinarriak, beronen egitura, etab. Eta gero polikiago ekin, 
ikastaro monografikotan eta, erreferentziazko marko horren xehetasunei: 
adib. helburu eta edukien araberako sailkapena mailaka; metodologiaren 
ikuspegitik mailaka sailkatzea; mailakako ebaluazioa; prozesua lau mai- 
latan zergatik egituratu den, etab. Eta beste horrenbeste esan beharko 
litzateke egitasmoaren dokumentuko atalak garatzeko atera beharko lira- 
tekeen beste dokumentu kurrikularrei buruz ere, adib. diseinuaren ere- 
muko alderdiak: corpus pedagogikoa eta beronen sekuentziazioa; 
prozesu didaktikoaren alderdi orokor eta bereziak (.7 eta .8). 

Langaien aurkezpena. Datozen hilabeteotan, gainera, are gehiago saiatu 
beharko du HABEk unitate didaktiko berriak taxuz aurkezteko, horien 
egitura eta erabiltzeko moduez gain oinarri dituzten printzipioak eta 
berorien diseinua azalduz, lehen esan dudan legez. Eta hori guztia anali- 
si xeheago baten atari besterik ez da, alderdi jakin batzuk gehiago azter- 
tu beharko bailirateke, formaziorako ikastaro berezitan, berrikuntza 
kurrikularreko printzipioen argitan (ikus diseinuaren eremua: .7 eta .8). 

Ikastaro monografikoak: Leben ere aipatu ditudan ikastaro monografiko- 
ak dira datozen urteetan formaziorako ikastaroetako lanaren ezaugarri 
bereziak. Hortxe landu beharko dira era egokian .7 eta .8 grafikoetan 
azaldu diren diseinu-eremuak. 

Ikasgelako lana ikertzeko mintegiak. Geroan inolako zalantzarik gabe 
indartu beharreko arlo bat ikasgelako lana ikertzeko mintegiena da, ikas- 
taro/mintegi-programa integraturen batean parte hartu dutelarik, beren 
langintza pedagogikoaren alderdiren bat ikertu nahi duten irakasleei 
eskainiak. Aide horretatik graduondoko ikastaroetan egin dugun esprien- 
tzia izugarri itxaropen sortzailea izan da. 

Jardunaldi eta mahaiinguruak. Esperientziak, oztopoak, irtenbideak eta 
emaitzak erkatzea hain da garrantzi handikoa arlo honetan ari garenon- 
tzat, beharrezkoa izango baita geroan ere horretarako mintzaguneak 
antolatzea, hala nolajardunaldiak eta mahai-inguruak, 
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Aholku/aritza Horixe duzue berrikuntza-proiektua finkatzean arreta berezia merezi 
lukeen beste arlo bat. Ikastetxeen zalantzei erantzutea eta berrikuntzaren 
gorabeheretan aholku ematea, curriculumaren ezarpen ondorengo jarrai- 
penaren alderdi garrantzi handikoak dim. 

Eta, datozen urteetako beste egiteko asko aipa bagenitzake ere, hala nola 
formazio-teknolcgia berriak, ikastetxeetako zuzendari eta beste ardura- 
dunei laguntzea, hasierako heziketa berezia hobetzea edo unibertsitatea- 
ren eta gure lan-arloaren arteko loturak sortzea, ez noa horretan hastera. 

Asko <lira geroan gure arreta eskatuko duten eginkizunak. Beraz, ahale- 
gin itzela egin beharko dugu. Asmatuko ahal dugu! 

Joanba Bergara 



Oharrak 

1 HABEren arau organikoak onartzen dituen 
34/1996 dekretuak, egun indarrean dagoenak 
zehazten duenez, hizkuntzaren didaktika zerbi- 
tzuari dagokio euskaltegietako irakasleen pres- 
takuntzarako eta etengabeko formaziorako 
planak egitea. 

2 Dinamika berri bat sustatu nahian, Heziketa 
Ihardungunea sortu zen HABEn 1993ko maitza- 
ren 24an Martin Etxeberria HABEko Zuzendari 
nagusiak zabalduriko jakinarazpen baten bidez. 
1994ko azaroaren 9ko EHAAn (213 zenb.) argi- 
taratu zen HABEren Lehendakariaren 1994ko 
urriaren 7ko Erabakia, Heziketa Sailatala sor- 
tzen zuena. Beronen arabera, HABEren egitura 
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Abiapuntua: 
heziketa- 

·proiektua 

Material kurrikularrak eta 
berrikuntza: "Barrene11 

proiektua 

Beqoiie Martinez 

Material hezitzai/eak diseinatzea erabaki zuen HABEk iaz Kurrikuluaren 
ap/ikazioaren zabalkundeari begira, orientabide metodo/ogiko eta eredu 
zehatzagoak eskaintzeko xedez; eta dokumentutik aplikaziora egin behe- 
rreko jauzia errazago egiten laguntzeko. Barrene proiektua /ankidetzan 
ari da eramaten aurrera. Saio-euskaltegi bat aukeratu zen (Leioako Uda/ 
Euskaltegia) horretarako; eta graduondoko ikasketak burutuak zituen 
hainbat irakasle. HABEren a/detik, tau teknikari ari dira parte hartzen 
diseinuan eta /kusentzunezko ataleko beste zenbait bideo-grabazioetan. 
Heziketa-proiektua denez, materialak euskaltegietara banatzen direne- 
an, irakasleentzako mintegi bereziak antolatuko dira materia/en prlntzi- 
pioak eta nondik norakoak behar beza/a azaltzeko. Proiektua zertan den 
aza/duko dugu hemen, zein printzipiotan oinarritzen den, no/a eraman 
den aurrera eta 98/99 ikasturteari begira zer dagoen eginkizun. 

Hasteko, proiektua martxan jarri genuen zeren saio-taldeen esperientzian 
ikusi genuenez, irakasleek kurrikulua praktikara eramatekoan, eredu 
batzuk, laguntza pixka bat, irizpide batzuk eskatzen baitzituzten. 
Bestalde, HABEko Prestakuntza atala graduondoko ikastaroetan aritzean 
ere konturatu ginen teoria gauzatzeko momentuan beste zerbait eskaini 
behar genuela. Programa horretako irakasleen ariketak ikusita zera esa- 
ten genuen: hau horrela ez. Beste modu batera nahi dugu. Eta, eredu 
batzuk behar genituela konturatu ginen. Irakasleek beraiek eskatzen ziz- 
kiguten eredu horiek. "Ikasitako teoria ondo dago, nola gauzatu baina? 
Nola erarnan aurrera?" Ikastunitate-ereduak eskaintzea beharrezkoa zela 
ikusi genuen. Esan dezagun aldez aurretik hautatu dugun eredua ez dela 
kurrikulua gauzatzeko aukeran dagoen bakarra, bide bat baizik ez da. 

HABEn, batzuk kurrikuluaren diseinuan ari ziren, baita kurrikuluaren 
aplikazioan ere; beste batzuk, berriz, arestian adierazi bezala, graduon- 
doko ikastaroetan. Eta une batean Barrene materialgintza-proiektua 
aurrera erarnatea erabaki zen, bi talde horien eskutik. Saio-euskaltegi bat, 
Leioa, eta graduondoko ikastaroetan aritutako irakasle zenbait aukeratu 
ziren HABErekin lankidetzan aritzeko. Proiektua, beraz, elkarlanean 
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Lan-taldea: 
berrikuntza 
irakasleen 

eskutik 

Materialgintza 
proiektuaren 
ezaugarriak 

daramagu aurrera. HABEren bi adar horiek elkartu eta talde bakoitzak 
landutako ideiak jaso nahi izan ditugu, beroriek gauzatzeko asmoz. 

Proiektua abian jartzeko orduan arrisku bat ikusi genuen, teoriaren ildo- 
tik lanean ari zarenean maiz askoan gertatzen dena: laborategiko ikasma- 
teriala sortzekoa. Horregatik, hain zuzen, hartu zen Hizkuntzaren 
Didaktika Zerbitzuko teknikariak eta euskaltegietako irakasleak elkar- 
tzeko erabakia, proiektua lankidetzan eraman zezaten aurrera. 

Leioako Udal Euskaltegia izan da lantaldea biltzeko eta diseinua egiteko 
gune, bertoko :irakasle zenbaitek eta beste euskaltegi batzuetako irakasle- 
-talde batek parte hartuz. Taldekide batzuek, gainera, proiektuan norabi- 
dea ez galtzeko, eskola eman zuten Leioako euskaltegian, bi orduko 
erritmoan bi taldetan: lBn bata; eta 2. mailan bestea; eta hirugarren batek 
Santurtziko Udal Euskaltegiko beste talde batean. Sortzaileak, beraz, 
eskola ematen aritu dira. Ikasmaterial berriaren gutxieneko esperimenta- 
zioa bermatzeko ezinbestekotzat jo genuen esperimentazio informal hori 
hasiera-hasieratik. Materiala, erabat bukatuta ez egon arren, sortu ahale- 
an erabiltzen genuen eskolan; horregatik deritzogu informala. Beraz, 
ikastunitateak ariketa solteak zenbaitetan eta unitate osoak besteetan 
esperimentatu egin dira. 

Ahozko ereduak eskaintze aldera, irratiko zein telebistako dokumentuak 
aukeratu ditugu. Baina Ian ikaragarria izan da. Asko entzun behar baitu- 
zu, nahi duzuna aurkitzeko. Bestalde, adibideak eskaintzeko eta, bideo- 
grabazioak egin behar izan ditugu. Horretarako, taberna modukoa edo 
eraiki dugu HABEko estudioetan. Hortik datorkio izena proiektuari, 
taberna horrek Barrene baitu izena. 

Estudio-grabazioak unibertsitatetik gertu dagoen "taberna arrunt" horre- 
tan egin dira; eta maiz askoan hurbildu dira bertara unibertsitateko hain- 
bat ikasle. Bi aurkezle ditugu, aurkezle didaktikoak esango nuke: 
tabernaria, batetik, materiala sortzen ari diren irakasleetariko bat; eta ira- 
kaslearen papera egiten duen HABEko teknikaria, bestetik. Behar geni- 
tuen egoerak-eta hor antzeztu ditugu, beraz. Tabernak, nolabait 
esatearren, jarraipen bat ematen die ikastunitateei, guzti-guztietan ager- 
tzen baita grabatutako materiala taberna horri loturik. 

Grabazio horiek direla bide, hautatutako metodologiaren ildotik, hainbat 
irizpide hartu genituen aintzat. · Horrelako lanak aktoreekin egiten direne- 
an, Bai Horixe! izeneko ikasmateriala esaterako, gidoia aldez aurretik 
idazten da. Eta gidoia hizkuntza idatzia da. Proiektuan, aldiz, 1 Bn zein 2. 
Mailan ahozkoa landu nahi genuen gehienbat. Hori lortze aldera, diskur- 
tso erdi-inprobisatuaren aldeko apustua egin dugu. Erdibidetik abiatu 
gara, beraz. Egoerak zedarritu, idatziz egiten da nola edo hala, egoeraren 
nondik norakoa esan nahi dut. 

Gehienbat HABEko lankideak aritu dira grabazioetan; eta oso gutxitan, 
aktore/aktoresa profesionalak. Grabazioa egin aurretik, egoera zein zen 
adierazten zitzaien, eta baita zenbaitetan nolabaiteko gidoia eman ere; 
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lkasteko prozesu 
naturalekin bat 

datorren 
p/anteamendua 

gero, inolako gidoirik gabe, egoeraren arabera jarduteko eskatzen 
zitzaien. Eta gero grabazioaren transkribapena egiten genuen. 

Orain arte argitara eman ditugun unitateetan, badago zer hobetu soinu- 
-kalitateari dagokionez. Eta hori lortzeko, soinu-teknikari bat arituko da 
lanean gainerako grabazioen ekoizpenean. 

Txukun baina ahalik eta modurik merkeenean egitea erabaki genuen. 
Asmoa ez da metodo bat egitea, Ian egiteko modu edo eskema zenbait 
eskaintzea baizik; gero eratuko ditugun prestakuntza-ekitaldietan hizpi- 
de emango diguna, besteak beste, Ian egiteko moduaren egokitasuna 
aztertzeko. Bestalde, hemendik aurrera, euskaltegi batek ikastunitate bat 
proposatu nahi duenean edo material ona baidin badauka edo ideia on bat 
ikastunitate bat egiteko, kontua izango zen HABEk grabazioa egitea, 
horrela, modu merkean. Aktoreekin Ian egiteak aurrekontu handia eska- 
tzen du, dakizuenez. Urteotan gurean gertatu dena medio, ezin izango 
genuke, inoiaz ere, Bai Horixel bezalako materialik ekoiztu. Hortik dator 
Ian hori HABEko lankideekin egiteko erabakia. Eta saiatzearen poderioz 
gero eta hobeto ari direia egiten esan behar. 

Iazko uztaiiean eman genion hasiera proiektuari, egitasmoaren arduradu- 
nok (Leioa, Muskiz, Enkarterri eta Santurtziko udaI euskaltegietako ira- 
kasie-taide bat eta HABEko teknikari zenbait) pare bat mintegitan parte 
hartuz. Horrela hasi ginen zirriborratzen proiektuaren nondik norakoa. 

Argi ikusten genuen zer ez genuen nahi. Ez horrenbeste, ordea, noia gau- 
zatu, ikastunitateak nola egituratu, zer-nolako syllabusa hobetsi ... Gauza 
asko etorri zitzaigun gogora geure arteko eztabaidetan. Baina sortze- 
-lanak hain berea duen ezaugarria sumatu genuen geurean ere: dena 
nahasian zegoeia, aiegia. Lan egiteko hipotesi batzuk genituen. Zenbait 
aje ikusten genizkion heiduen euskalduntzeari. Ikasieei geure gizartean 
gaitasun-maila handia eskatzen zaie; hizkuntza arrotzen irakaskuntzan 
ez bezaia, askotan bederen, ez da nahikoa 7. edota 8. urratsa lortzea; 
behar komunikatiboen ikuspegitik ezin ahaztu gaztelaniaren presentzia 
oztopo bilaka daitekeela; eta zuzentasunaren zein jatortasunaren ikuspe- 
gitik, gaztelaniaren transferentzia, euskarari kalte egiten diona, eurrez 
sumatzen da euskaldun berriengan. Egiaztatua dugu arestian aipaturiko 
7-8. urrats hori ikasleei lortzen laguntzeko gaitasuna. Irakasle onak gara, 
alde horretatik. Maila hori oso itxurosoa da hizkuntza arrotzen irakas- 
kuntzan. Eroso eta lasai molda zaitezke maila horrenjabe izanik atzerri- 
ra turismoa egitera joaten zarenean. Euskararen kasuan, ordea, hori ez da 
nahikoa. Hori kontuan hartuta, ikasleak goi-mailara iritsiko badira, beha- 
rrezkotzat jo genuen aldaketa sakonak egitea metodologiaren esparruan, 
Europako Kontseiluak eragin handia izan zuen metodologia komunikati- 
boaren hedapenean. Eta aipatu metodologia horri jarraiki edo, guk ere 
sortzera, hitz egitera sustatu behar dugu ikaslea ikasprozesuaren hasiera- 
tik. Badago ikasle-mota bat, hasieran berehala hizketan hasten dena, nola 
edo haia moldatzen dena; baina beste egurreko ezpaia da ikasle hori 
EGA mailaraino iristea. Arazoak izaten ditu. Denok ezagutzen dugu 
ikasle hori. Fosilizazio-arazo handiak ditu. Bere tarteko hizkuntzaren 
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garapenean huts egiten du. Jariotasuna garatu behar da, bai, baina kontu 
handiz ibili behar da aipatu arazo horiei aurre egingo badiegu. 
Horretarako, beste alderdi batzuk aintzat hartu behar dira. Zalantza zen, 
beraz, ez ote genuen ohiko rnetodologia birplanteatu beharko. 

Beste hipotesi bat izan genuen aztergai: ez ote dugun euskara irakasten 
hizkuntza arrotzen kasuan egiten den rnoduan; ez ote garen behar baino 
gutxiagotan baliatzen gizarteak eskaintzen dituen aukerez hizkuntza ira- 
kasteko. Metodo berbera erabili behar dugu hernen ingelesa eta euskara 
ikasteko? Gure ustez antzeko rnetodologiak erabiltzen dira. Eta guk, 
gehienbat, euskara erabiltzera erarnan behar dugu ikaslea. Hori lortuko 
bada, ikaslea trebatu egin beharko duzu. Eta horretarako, ikasleak ezagu- 
tu beharko ditu, esaterako, ETBren zein Euskadi lrratiaren prograrnazio- 
ak; zer-nolako prograrnak izan ditzakeen gustukoak. Ikasprozesuan 
bertan, beraz, ohitu beharko dugu ikaslea ETB ikustera, irratia entzutera. 
Aukeratu gustuko sail bat egunkarian, edo herriko aldizkarian, eta bul- 
tzatu hizkuntza esparru jakin batzuetan erabiltzera. Ikasrnaterial berriek 
trebakuntza hori izan beharko lukete xede, beraz. 

Beste kezka bat, autonorniarena zen. Euskararen ikasprozesuan ikasle 
autonomoa lortu behar genuen. Ikasle autonomoagoa izaten trebatu. 
Ikasten ikasteko eta estrategien inguruko lana ere sartu behar genuen 
materialetan. 

Materialak antolatzeari begira, konturatu ginen gehiago dakigula gaur 
egun hizkuntzak nola eskuratzen diren lehen baino. Hala ere, zein neurritan 
izan duen horrek isla ikasrnaterialetan? Oraindik ere gai bateko ikaskuntza- 
ren rnolde zaharrekin jarraitzen dugu: aurkezpena, praktika kontrolatua, 
praktika askea; gure syllabusak gai bakarrekoak izan dira orain arte: 
adreiluen kontzepzioa ondo erroturik dugula, orain hizkuntza egitura bat 
lantzen da, gero hurrengoa eta horrela. Eta ustea da adreilu bat jartzen 
duzunean betirako jartzen duzula. Orain, aldiz, badakigu hizkuntzak ez 
dire la horrela ikasten. Hizkuntzaren eskurapenaren inguruko ikerketarekin 
bat datorren planteamendu metodologiko bat egiteko beharra ikusi genuen. 

Syllabusa Eta hori guztia ibili zen jira eta bira 1997ko uztailean: zer egin, zer sartu, 
nola antolatu ... Eta syllabusa zedarritzea izan zen lehenengo lana: nola 
integratu HEOKen jasotako edukiak, nola antolatu rnaterialak sortzeko. 
Tentazio handia izan genuen hiru motako edukiak hartu, sailkatu, banatu 
eta ikasprozesua horren arabera antolatzeko. Baina, lehen aipatu bezala, 
bigarren hizkuntzaren eskurapenari buruzko ikerketek argi utzi dute ikas- 
kuntza ez dela horrela gertatzen. Ezberdina da ikasle bakoitzak egiten 
duen bidea. Eta prest dagoenean bakarrik eskuratzen du hizkuntza. 
Ikasleari input ulergarria jasotzeko aukera eman behar zaio, hizkuntza 
erabiltzekoa, tarteka hizkuntzari erreparatzekoa. Baina ezin dakioke den- 
-dena aldez aurretik zehatz-mehatz zehaztu, zer landu behar duen, alegia. 

Gustukoak ditugu A syllabusak edo sintetikoak deritzatenak (adreiluak 
aldez aurretik hautatu eta gero bata bestearen gaineanjartzen dituztenak) 
seguruago ikusten baitugu genre burua. Adreiluak zein diren eta nola 
jarri behar diren jakinez gero, amaieran etxea eraikiko dugula uste baitu- 
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Metodo!ogia: AO/ 
(Atazetan 

oinarritutako 
irakaskuntza) 

gu irakasleok. B syllabusak, ordea, prozesualak, ez hainbeste. Beldurra 
sortzen dutelako. Ikasleekin negoziatu behar baita, eta ikasleek eskatzen 
dutenari begira Ian egin behar baita. 

Barrette proiektuan tarteko bidetik abiatzea erabaki genuen. Euskara-ira- 
kasleon Ian egiteko moduak ikusita, item batzuk aukeratzea erabaki 
genuen; eta kurrikuluak maila bakoitzerako zedarrituriko eduki-zerren- 
dak, inventarium gisa edo ondoan edukita, horietatik zer landu behar zen 
ikusten genuen ikastunitatea gauzatzekoan. Adibidez, orain arte argitara 
eman ditugun bi unitate horietako batean Zu nolako, etxea halako izene- 
koan, landu nahi genuen gaia aldez aurretik finkatu genuen abiapuntu 
gisa, dekorazioa (gelak, tokien deskripzioak), alegia. Gero, telebista, 
irratia eta prentsaren munduan murgildu ginen, gai barren inguruan testu 
errealak biltzeko. Eta testu horiek (input ulergarria) hautatu ondoren 
syllabusa osatzenjoan ginen. 

Ikastunitatearen helburuak eta edukiak azaltzen dituen orrian, helburu 
batzuk a priori daude jarriak; eta beste batzuk, ordea, a posteriori. 
Materiala erabili ondoren ikusten genuen, esaterako, testu bat ikas-estra- 
tegia jakin bat lantzeko egokia zela; edo helburu jakin batekin eginiko 
grabazioak egin ondoren, testuaren transkripzioa ikusita, aurkitzen 
genuen materiala egokia zela egitura jakin batzuei erreparatzeko (fokali- 
zatzeko ), edota genre ohiko praktikan lantzeko zailak aurkitzen ditugun 
hainbat elementuri. Eskuartean dugun Syllabusa, beraz, nahasketa da, A 
eta B syllabusen artekoa: gauza batzuk aldez aurretik finkatu ditugu 
horien gainean eraikitzeko; eta beste batzuk a posteriori. 

Gure asmoa da ziklikoki aritzea. Gauza bat lantzen dugunean, adreilu 
hori ez dugu betirako jartzen. Deskripzioa lantzen badugu, esaterako, 1B 
mailan (pertsonen deskripzioa) gero berriro hartuko da 2. mailan behin 
baino gehiagotan esparru horri beste ukitu bat emateko: graduatzaileak 
direla, testuari koherentzia emateko modu bat dela (goitik beherako des- 
kripzioa, eskerretik eskuinerakoa, hiztegia) Adreilu bat behin betirako 
jarri beharrean erabiltzen joatea da kontua, behin eta berriz, ziklikoki. 

Leben azaldu dut metodologian aldaketa zenbait egin behar zirela. Horren 
haritik, guk atazetan oinarritutako metodologia hobetsi genuen. Baina 
gaur egun izen horrekin gauza asko saltzen dela aintzat hartuta, guk zer- 
nolako atazak nahi genituen finkatzeari ekin genion. Gure lehen hipotesia, 
arestian azaldu bezala, gure ikasleak gaitasun-maila altua lortzea zen. Ez 
genituen eite bereko atazak nahi, denakjariotasuna lantzekoak esaterako. 

Aukeratutako metodologia atazetan oinarritutakoa izan arren, ukitu pro- 
pioak ditu 1B mailak 2. mailan erabilitakoaren aldean. Hizkuntzak ira- 
kasterakoan, oro bar, eta graduondoko ikastaroetan euskara-irakasleen 
ikasmaterialak aztertuta, argi ikusi genuen gramatika alde batetik Jantzen 
zela eta trebetasunak bestetik. Gure iritziz, hori beste modura egin behar 
zen, gramatika ziklo integratu batean irakatsiz, alegia. 

Hizkuntza lantzerakoan, normalean, hiru helburu ditugu: jariotasuna; 
berregituratzea (ikasleak hipotesi berriak egiteari esaten zaio; hipotesiak 

"Barrene" tnaterialgintraproiektua 47 



48 

hizkuntzaren funtzionamenduari buruz, ezinbesteko baldintza beren tar- 
teko hizkuntzaren garapenean aurrera egingo badute; beraz eskema 
metodologikoan tarte bat utzi behar da ikasleak hipotesiak egiteko ego- 
kiera izan dezan); eta, azkena, zuzentasuna. Orain arteko irakaskuntzan 
jariotasuna asko bultzatzen zen; mintza Iantzeko klase asko antolatzen 
dira euskaltegietan, ordubete zenbaitetan, gai baten inguruan. Eta ustea 
da zuzentasuna gramatika lantzen denean lantzen dela. Eta berregitura- 
tzeari denbora gutxi uzten zaio. Guk horiek guztiak lantzearen aldeko 
apustua egin behar zela uste genuen, eskema koherente baten barruan. 
Bakoitza here aldetik lantzea erraza da; ez, ordea, modu bateratuan. 

Esaterako, berregituratzea eta jariotasunaren artean tirabira sortzen da. 
Ariketa batean ikaslea gehiegi behartzen baduzu sortzera, egoera komu- 
nikatibo batean derrigorrez zerbait adierazi behar duenean, estres komu- 
nikatibo handia eragiten badiozu ikasleari, aukera gutxi emango diozu 
hizkuntzaren funtzionamenduari buruzko hipotesi berriak formulatzeko. 
Berregituratzeko denbora behar-beharrezko baita, pentsatu ahal izateko, 
hausnarketa egiteko ... Eta alderantziz. Horri garrantzia emanez gero, 
ezin aurre egin komunikazio-premiari, 

Berezkoa da tirabira, bestalde, zuzentasunaren eta jariotasunaren artean. 
Zuzentasunez hitz egiten saiatzen zarenean, normalean sistema sintakti- 
koa izan behar da kontuan. Eta jariotasunez hitz egiten duzunean, edo 
gutxieneko jariotasunez, bederen, lexikalizazioa baliatzen dugu. Eta 
askotan bi elementu horiek elkarren aurka joaten dira. Zuzentasunez hitz 
egiten saiatzen garenean, normalean polikiago egin behar dugu; eta ustea 
da beste dotorezia batez hitz egin behar duzula. Jariotasunaren kasuan, 
berriz, abiadurak du garrantzia. 

Eta hirugarren tirabira zuzentasuna eta berregituratzearen artekoa da. 
Ikasleek, esaterako, molde batzuk ez erabiltzeko joera izaten dute. 
Berregituratzeak, besteak beste, horri aurre egitea eskatzen du. Esaterako, 
lehenago entzundako moldea ea halako restuinguruan erabil daitekeen. Eta 
horrelakoetan, normala denez, ikaslea ez da zuzentasunez aritzen. 
Antzeman egiten zaio maiz askoan, irakasleari begiratzeko moduagatik. 
Ondo ari naiz ala ez? Galdezka ari bailitzan. Irakasleak noiz zuzendu behar 
dion eta noiz ez oso kontuan hartzekoa da. Agian, jariotasuna lantzeko 
diseinatutako ariketa batean, ikasleak hipotesi bat frogatu nahi baldin badu, 
baietz ala ezetz esan beharko dio irakasleak ikasleari. Guk ikasleek hiru hel- 
buru horiek lantzeko bidea ireki eta helburu bakoitza noiz landu behar du ten 
ere argi utzi nahi genuen geure eskema metodologiko horretan. 

lBn ataza txikiak erabili ditugu eta gurean oso hedaturik dagoen bi ordu- 
ko erritmoa izan dugu kontuan. Moldaturiko ikastunitateek, horregatik, 
aste beteko iraupena dute, gutxi gora behera. Ataza-kateak dira. 
Erabilitako eskema, nahiz eta beti estu-estu ez jarraitu, Willis-ena da 
(ikus Willis, 1996: 82-89 in Hizpide 37, eta, Willis & Willis, 1996: 97- 
-105, ale berean). Ataza-aurre bat planteatzen dugu, gaiaren zein ataza- 
ren aurkezpena egiteko: ikasleen jakin-rnina piztu, instrukzioak eman, 
agian eredu bat eskaini ... nolako hizkuntza erabili beharko duen ikusara- 
zi: zera darabilte jatorrizko hiztunek, molde hauek ... Gero ataza bera 
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dator, binaka edo egin beharrekoa. Esaterako, Han ere txakurrak oinutsik 
ikastunitatean, bideograbazioan ikusitako pertsonaiak ondoren ikusitako 
zapatekin uztartu. Horretarako, agenda moduan edo, informazio idatzia 
dute, egun horretan egin beharrekoa azaltzeko. Ikasleek, binaka, pertso- 
naiak eta zapatak lotzen dituzte, arrazoiak emanez. 

Saiatu gara jariotasunaren eta zuzentasunaren arteko tirabira bideratzen, 
ikasleak jariotasunez hitz egitera gehiegi behartu gabe. Horretarako dau- 
kagu ataza-aurrea: hau egin behar duzue, gaia hau da, zer dakizue gai 
honetaz?, zer entzutea edo ikustea espero duzue gero?, zer esango duzue? 
... Eta hori guztia planifikatzeko denbora emateko asmoz, gero ataza buru- 
tzen dutenean estres komunikatibo gehiegi ez izateko. Horrela saihesten 
da ikasleak, "indio-hizkera" erabilita, hizketan berehala hastea komunika- 
tu egin nahi dutelako, ataza derrigorrez burutu nahi dutelako. Ataza, 
beraz, ataza-aurrearen bidez kontrolatzen dugu. Eta ataza egiten duten 
bitartean irakasleak entzun egiten die, hor dago bai, baina zuzenean sartu 
gabe. Gero ikasleek atazaren berri emango dute, zer egin duten, zer eraba- 
ki duten, alegia. Adibidez, pertsonaia bakoitzari zein zapata dagokion, 
zergatik uste duten hori ... Ataza hizkuntza erabiltzeko aitzakia baino ez 
da. Baina aurretik prestaketa-unea izan dute gaia landu eta gero klase 
aurrean azaltzeko. Agian denek ez dute azalpen hori emango. Jendearen 
aurrean hitz egiten dugunean koherentziaz, zuzentasunez eta erregistro 
egoki eta jasoaz egin behar da. Eta hori ez da hain erraza. Berdin dio. 
Edukiaren eta formaren plangintza egitea dute ezinbesteko une horretan. 

Prestaketaren eta azalpenaren ostean, fokalizazioaren unea dator. 
Beraiek euren aldetik, edo irakasleak gidatuta, hizkuntzaren formaz arre- 
tatzen dira. Horixe da gramatika lantzeko unea. Binaka Ian egin dutenean 
zer-nolako hizkuntza erabili duten edota taldearen aurrean azaldu dute- 
nean zer-nolako hizkuntzaz baliatu diren aztertzen dute hemen. Baita 
erabilitako ikusentzunezko dokumentuen transkripzioa ere. Hori da lBn 
bi orduko jarduna antolatzeko erabili dugun bide metodologikoa (ares- 
tian esan bezala, Hizpide aldizkarian dago azaldua eta ltzulpen Saileko 
41. zenbakian argitara emango dugun liburuan ere). 

Bigarren mailan ildo bateko ataza-mota erabili dugu: Skehan-en eredua 
(ikus Skehan, 1997: 80-103 in Hizpide, 39) hain zuzen. Hemen ere ataza- 
-kateak sortu ditugu. lBko bi orduko atazak gehienetan ez daude azken 
ataza batera bideratuak. Bestela ari gara hemen. Bigarren mailakoak, 
normalean, luzeagoak dira lB mailakoak baino; eta azken atazara bidera- 
tuta daude gehienetan. Zu nolako, etxeko halako ikastunitatean, esatera- 
ko, zera da azken ataza: ikaslearen etxeko txoko kuttunari buruzko 
testua, argazkia eta guzti, El Diario Vasco egunkariko El rincon de atale- 
an egin antzera. Testuan datu biografikoak sartzeko eskatzen zaie; eta 
izaera eta dekorazioaren arteko erlazioaz idazteko. Ataza-kateak, beraz, 
azken ataza bideratzen dute, nolabait. 

Atazaaurrea. Helburuak: berregituratzea, hizkuntzaren funtzionamen- 
duari buruzko hipotesiak egitea, alegia; ondoren beharko duten hizkun- 
tzaz janztea, zenbait kasutan; zama kognitiboa murriztea, ataza gero 
bideratzeko modukoa izan dadin ... Ataza prestatzen ez badugu, helduok 

"Barrene" matetialgintzaproiektua 49 



50 

Datorren 
ikasturteari 

begira 

Materia/gintzaren 
jarraipena 

geure arreta esanahira biltzeko joera izaten dugu. Guk berriz, horretaz 
gain, zera lortu behar dugu: ikasleek formari ere erreparatzea; eta etenga- 
beko "bidaiak" egin edukitik formara. Ik:asleak komunikatzeko gehiegi 
estutuz gero, edo burutu beharreko ataza korapilatsuegia izanez gero, 
helduok esanahiaren aldera soil-soilik lerratzen dugu arreta. Hortik 
ataza-aurrearen garrantzia: gaiajorratzeko, hizkuntza lantzeko ... 

Ataza gauzatzen dutenean zuzentasunaren eta jariotasunaren arteko 
oreka mantentzeko ahaleginak egiten ditugu. 

Atazaostea. Ikasleak ispilu batean ikusi behar du bere burua, zer-nolako 
hizkuntza erabili duen ikus dezan. Mota askotako atazak sortu ditugu une 
horretarako. Baina guztiek zera <lute komunean: hizkuntzari errepara- 
tzea; eta ataza-aurrearen fasean hizkuntzaren funtzionamenduari buruz 
formulatutako hipotesiei heltzea ikasleei feedbacka emateko. Aurrekoa 
bezala, eskema hori ere, Hirpide aldizkarian dago azaldua. 

Ikastunitateak antolatzerakoan, gaiak hautatu ditugu. Jakin badakit puntu 
hau korapilatsua dela oso. Zergatik gai baten inguruan? Ez ote dira asper- 
tuko ikasleak? Gu geure aldetik gai interesgarrien atzetik ibili gara. Gaien 
inguruan oso gauza ezberdinak planteatu ditugu. Eta orain arteko feed- 
backa ona izan da: ikasleak ez dira aspertu. Era guztietako gaiak aukeratu 
ditugu: lBko lehenengo ikastunitatean, esaterako, hirkuntza nola ikasten 
diren jorratzera dago emana; ikasleek euren esperientzia azaldu behar 
dute. Zer dela eta? Gero, gainerako ikastunitateetan, ikasten ikasteko 
estrategiei buruzko lana bideratzeko. Beste gai batzuk honakoak <lira: 
itxura fisikoa, modak, zapatak, eguneroko ohiturak, fobiak eta beldurrak, 
sineskeriak, interkulturalitatea gastronomian. Era askotakoak, beraz. 

Batzuek zera galdetu digute: zer dela eta zapatena? Erantzuten ote zaio 
horrela ikaslearen behar komunikatiboari? Gaiaren kontua atera bezain 
pronto, beti etortzen zaizkigu gogora usadioz landu ditugunak: dibor- 
tzioa bai ala ez; ekologia ... Guk aukeratutakoak, berriz, "txikiak" dira, 
humanistak: denok erabiltzen ditugu zapatak, denok garbitu behar izaten 
ditugu, denok erosi behar izaten ditugu tarteka; gustuak eta fobiak izaten 
ditugu horren inguruan. Beste horrenbeste esan liteke beldurraren ingu- 
ruan. Gai txikiak hautatu ditugu. Eta ez zehatz-mehatz lantzeko, modu 
sistematiko edo entziklopedikoan. Materialak nork bere erara doitzeko 
egokiera ematen du. 

Bigarren mailakoei dagokienez gai hauek ditugu jorragai: ikas-esti- 
loak/ikas-estrategiak, lehenengo gaia; dekorazioa, norberaren gelaren 
edo txokoaren dekorazioa; arauak giza harremanetan, interkulturalitatea: 
koadrilen arauak; gizarte ezberdinetako arau ezkutuak; inauteriak; 
piratak ... 

Orain arte hamar ikastunitate sortu ditugu maila bakoitzerako. Datorren 
urtean ildo beretik jarraituko dugu, Leioan hiru irakasleren eskutik, lB, 
2. eta 3. mailarako ikastunitateak sortzen. Hernaniko udal euskaltegiare- 
kin ere arituko gara lanean seguraski. 
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Esperimentazio 
formala hainbat 

euskaltegitan 

Hainbat galderari 
erantzuten 

Hurrengo ikasturtean mintegiak antolatuko ditugu, egindako materiala 
aurkeztu, oinarriak eta metodologia azaldu eta ikasgelara eramateko 
aukera emateko; eta partaideak diseinugile izatera animatzeko. Eta baita 
esperimentazio formala burutuko ere. Esan dezagun gustatuko litzaigu- 
keela esperimentazio horretan sare guztietako euskaltegi zenbaitek parte 
hartzea, diseinugileek beharrezko du ten feedbacka jaso ahal izateko. 

Guk proiektuan eskaintzen duguna lan-proposamena besterik ez da; eta 
ez katoi bat, metodo bat. Gustatuko litzaiguke euskaltegi bakoitzean, 
proiektuan parte hartu nahi dutenak eskura dagoen eta erabili ohi den 
materiala birziklatzen, berrantolatzen eta aste beteko unitateak birdisei- 
natzen saiatzea; eta oro har guk proposatutako ereduak ematen duena 
ikustea. Baina zera azpimarratu nahi dut: haustura baino euskaltegietan 
egin ohi den lanaren bilakaera izan daitekeela. Gu saiatu gara senez edo 
egiten zena modu sistematikoagoan taxutzen. 

Atazak ekintza komunikatibo eta proiektu ote dira? Ataza-kateei buruz 
azaldutako marko metodologikoan ekintza komunikatiboak planteatu ditu- 
gu. Atazak ekintza komunikatiboak dira. Guk nahi duguna zera da: ekintza 
komunikatibo horiek prestatu, marko metodologiko bat eskaini ekintza 
komunikatiboak lantzeko. Hori lBn. Hizkuntza erabiltzeko ahalmena txi- 
kiagoa delako maila horretan. Ez dugu nahi, esan bezala, komunikazioa, 
jariotasuna neurriz kanpo landu. Ikasleari ez zaio besterik gabe eskatzen 
hitz egiteko. Lagundu egiten zaio: kontuz, pentsatu ondo zer esango 
duzun, planifikatu ... ; zama kognitiboa arintzeko. Helburua, beraz, ez da 
gaia lantzea. Gaiak ekintza komunikatiboak ardazteko egokiera ematen du. 

Bigarren mailako planteamendua gehiago hurbiltzen da proiektuaren 
markora; azken ataza bat planteatu dugulako. Eta Ian guztia dago horre- 
tara bideratua. Guk zera nahi genuen: irakaslearen lana erraztu, bere lana 
antolatzeko tresna zenbait erakutsi. Irakaslea honelako metodologiara 
jartzen denean, errazago antolatuko ditu agian klaseko jarduna eta 
proiektuak ikaslea kontuan hartuta. Baina nondik abiatzen garen ikusita, 
erdibidetik jotzea hobetsi dugu helmuga horretara iristeko, lehen esan 
bezala. Berezko bilakaerarik gabe ez dago jausi hori egiterik. 

Gai berberaren inguruan hainbeste ordu? Ez da lanketa usadiozko bat. 
Aitzakiak baino ez <lira. Zapataren kasuan, esaterako, bideoa ikusi, peli- 
kula, testuak ... ordenatu behar dituzte. Oso ataza ezberdinak <lira. Gaia 
atazak josteko haria baino ez da. Hipergaia, zapatak; baina oso gauza 
ezberdinak egiten dituzte ikasleek. 

Sustatu egin behar dituzu ikasleak hizkuntza erabiltzera, neurriz erabili 
ere, hizkuntza bera, objektu gisa, lantzea aintzat hartuta. Produktuari 
begira Ian egiten duzunean, gaiak erre egiten dituzu. Orain, "mintza" eta 
ordubeteko saioa egiten dugu gai baten inguruko galdera batzuk baliatu- 
rik. Gero, irakurmena: eta beste gai bat. Prozesua lantzen hasten zarene- 
an, konturatu egiten zara beste epe bat behar duzula, hiru egunekoa, aste 
betekoa edo luzeagoa; baina prozesua lantzen hasten zarenean beharrez- 
ko duzu ikasleek gai bati jarraitzea, jakitea nolabait non ari diren edo. 
Beharrezko duzu ataza-aurrea eta ikaslea berbabide hoffen inguruan hitz 
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dezan sustatu behar da. Ikasleengandik gaiaren inguruan zer dakiten jaso 
behar da, jadanik badakitenetik abiatu behar baituzu eta ikusi zer-nolako 
hiztegia behar duten, gaia noraino ezagutzen duten ... Gero hizketanjarri- 
ko dituzu; eta bukatzen dutenean, guk ez dugu esaten "komunikatu egin 
dira, asko hitz egin dute" eta kito. Zera esaten diogu: kontuz!, nolako 
hizkuntza erabili duzu? Eta horrela jartzen duzu ikaslea hizkuntzaren 
gaineko lanketa egiteko bidean. Prozesuari begira Ian egitea sekulako 
lana da irakaslearentzat. 

Gaizki-ulertu bat dago nire ustez interesak eta beharrak direla eta. Hortxe 
daude ikaslearen behar komunikatiboak, ikaslearen interesak ... ; eta balite- 
ke ikasleei interesatzen zaiena, agian horretaz gutxi dakitelako, egokiena 
ez izatea horren gainean hizkuntza berri bat eraikitzeko. Agian bai; baina 
agian ez. Niri ekonornia interesatzen zait, baina El Pafs-eko informazioa 
irakurtzen dudanean ez dut tutik ulertzen ia. Ingelesa ikasten hasi eta, 
ekonorniarekiko interes horren kariaz, ekonomiari buruzko testuak iraku- 
rri beharko banitu traba handiak izango nituzke. Azken finean, ikasten 
dugunean zera egiten dugu: dakiguna ez dakigunarekin lotu. Eta ikasleek 
dakitenaren gainean eraiki beharko dituzte ezagutza berriak. Zapataren 
gainean, berriz, denok daukagu zer kontatu. Apalak behar dugu izan. 

Zenbat unitate izango dira ?, islatuko al dira horietan kurrikuluak inven 
tarium moduan zerrendaturiko edukimota guztiak? Eta, sekuenttiatu 
egin dira unitateak ala modu isolatuan erabiltzekoak dira? Guri gustatu- 
ko litzaiguke hamabosten bat ateratzea maila bakoitzerako. Baina, egia 
esan, ez gara oraindik kopuru horretara iritsi. Ez dugu metodo bat egin 
nahi. Proiektua heziketa-proiektua da. Ouk ez dugu orain katoi bat bana- 
tu nahi ... dotrina ... eta orain irakasle guztiak horren arabera jokatu ... 
orain dena da "zapatak" eta bost urteren buruan berdin: zapatak gora, 
zapatak behera ... Lan egiteko modu bat erakutsi nahi dugu: dokumentu 
batzuk sortu eztabaida emankorra egiteko modukoak. Eta azken galdera- 
ri erantzunez, guk edukiak integratzeko modu bat baino ez dugu erakutsi 
proposamen apal horretan. Hamabost baino gehiago eginez gero, katoi 
bihurtzeko arriskua izango genuke agian. Baina lehen aipatutako zikliko- 
tasunaren kontua argi ikusteko gutxieneko kopurua behar duzu. 
Esaterako: ahozko azalpenak. Aukera bat zen ahozko azalpena testu-era 
bezala hartu eta hasieratik bukaeraraino, goitik behera, ikastunitate bate- 
an lantzea. Desegokia iruditu zitzaigunez, dekorazioari buruzko ikastuni- 
tatean, esaterako, zera egiten dugu: mapa semantikoen eta euskarri 
lexikalaren erabilera ahozko azalpenerako. Pintzelada txikia, beraz. 
Beste unitate batean, berriz ere hartuko dugu kohesio-baliabide batzuk 
lantzeko. Beste gauza bat, beraz. Eta bide hori erakusteko gutxieneko 
kopurua da behar-beharrezko, esan bezala, nola lantzen dugun prozesua 
azken helburu batera iristeko. 

Ouk testu-era batzuk aukeratu genituen hasieran. Eta testu-era horiek 
sartu ditugu, esaterako 2. mailako azken atazetan. Lanketa bat baino ez 
da. Ez da sistematikoa goian adierazi bezala. 

Eztabaidatzeko proposamena da beraz. 1998-1999 ikasturteko mintegie- 
tan horri ekingo diogu. Ea denon arteko eboluzioa lortzen dugun. 

Beg011a Martinez 



Euskalduntze eta 
alfabetatzerako diploma 

Pe/lo Jauregi 

Euskalduntze eta Alfabetatzerako Diploma 1992ko urrian zaba/du zen 
/ehenengo a/diz. lkasketa hauek Euskal Kulturaren Batzarraren (EKBren) 
inguruan biltzen ziren hainbat helduen euskalduntze eta a/fabetatzerako 
erakunderen, eta batez ere AEKren iniziatibaz sortu zen. Garai hartan ez 
zegoen komunikaziobide onik administrazioaren eta AEKren artean. 
Euskaltegi hauek euskalgintzan garatzen zituzten /an-i/doak kontuan tier- 
tuko lituzkeen formazio-egitaraua bultzatu nahi zuten, beren irakas/een for- 
maziorako baliagarria izan zedin, batetik, eta homologaziobide, bestetik. 

EKBren arduradunak EHUko Hezkuntzaren Teoria eta Historia Saileko 
arduradunekin harremanetan jarrita, elkarrekin adostutako ikas-egitaraua 
prestatu ondoren Unibertsitateko Gobernu Batzordean aurkeztu eta 
1991ko apirileanjaso zuten diploma antolatzeko baimena. Harrez geroz- 
tik, sei diploma antolatu dira, lehenengo biak bi urtekoak eta gainerako- 
ak him urtekoak. 

lkas-egitaraua Lehenengo bi diplometan landutako ikas-egitaraua edukiz egokitu eta 
kreditu-kopurua handituz, hirugarren diplomatik aurrera 45 kredituko 
ikas-egitaraua finkatu zen honako eduki hauekin: 

1. IKASBIDEAK 
1.1. Helduen ikasketa-sistemen ezaugarriak (2 kreditu). 
1.2. Kurrikuluaren antolaketa eta ebaluazioa (3 kreditu). 
1.3. Metodo kornunikatiboa (3 kreditu). 
1.4. Metodo naturala: estrategia hartzailea (3 kreditu). 
1.5. Sugestopedia (3 kreditu). 
1.6. Autoikaskuntza (3 kreditu). 
1.7. Testuaren pedagogia (3 kreditu). 
1.8. Kulturgintza eta eginkizunetan oinarritutako ikasbidea (3 kreditu). 

2. TALDE PSIKOLOGIA 
2.1. Talde fenornenoak eta hizkuntza: eskuhartze estiloak (5 kreditu). 

3. PSIKOLINGUISTIKA 
3.1. Lehenengo eta bigarren hizkuntzarenjabekuntza (3 kreditu). 
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4. SOZIOLINGUISTIKA 
4.1. Hizkuntzen berreskurapenari buruzko ikuspegi ezberdinak eta hel- 

duen irakaskuntzaren egitekoa (5 kreditu). 
4.2. Hizkuntza eta kultura (2 kreditu) 

5. IKERKUNTZA 
5.1. Ikertzeko estilo ezberdinak (4 kreditu). 
5.2. Ikasgelan egindako ikerketa praktikoa (3 kreditu). 

lrakasleak Irakaskuntza-alorra EHUko irakasle eta kanpoko adituen arteko orekaz 
banatu da. Hona hemen sei urte hauetan irakasle gisa jardun dutenen 
zerrenda: 

Koldo Zuazo (EHU) 
Ifiaki Camino (EHU) 
Jose Valencia (EHU) 
Erramun Baxok (EHU) 
Ifiaki Pikabea (EHU) 
Izaskun Etxebarria (EHU) 
Jose Luis Alvarez (EHU) 
Lore Erriondo (EHU) 
Jose Martin Apalategi (EHU) 
Pello J auregi (EHU) 
Xabier Isasi (EHU) 
Adolfo Rodriguez (EHU) 
Felix Basurko (EHU) 
Antonio Vifiao Frago 
(Murtziako Unibertsitatea) 

Octavi Roca (Bartzelonako CODI 7ko 
zuzendaria) 
Rosa Ramos (Euskara Teknikaria) 
Isabel Millet (Sugestopedian aditua) 
Daniel Hermosilla ("Haizea" psikologia 
taldeko kidea) 
Juxto Egaiia (HABE) 
Lurdes Elosegi (HABE) 
Alan King ("Eire" ingeles ikastegia) 
Juanjo Agirrezabala (Lasarte-Oriako 
PATeko kidea) 
Jtirgen Wolf (TANDEM Fundazioko 
kidea) 
Joseba Ezeiza (Legazpi 6) 
Patxi Ifiarra (AEK) 
Gontzal Agote (AEK) 
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Funtzionamendua Diploma hiru ikasturtetan antolatzen da. Lehenengo bietan eskolen 
bidez, ostiral goizetan lau orduko saioak antolatuz, urritik ekainera bitar- 
tean. Hirugarren urtea, ikerketa praktikoa egiteko erabiltzen da tutoretza 
sistemaren bidez. Hirugarren urtera iritsi ahal izateko eskolen asistentzia 
%80koa baino txikiagoa ezin da izan eta gai bakoitzeko irakasleek eska- 
turiko lanak garaiz eta taxuz eginak entregatu behar dituzte ikasleek. 
Aurrebaldintza hauek betez gero, diploma gainditzeko azkeneko froga 
dute oraindik ikasleek: epai-mahai baten aurrean memoria bat aurkeztea. 
Memoriak ikerketa praktikoaren informea txostena jaso behar du. 

Orain arte aurkeztu diren memoria batzuen gaiak honako hauek izan dira: 

- Entzumena lantzen 
- Euskaldun berriak eta kale erabilera 
- Ikasgelan mintzamen trebetasunean ematen den desoreka beste trebe- 

tasunekiko 
- Ikasteko estilo ezberdinak 
- Ikastaldeetan sortzen diren egoera estresagarriak eta balizko konponbi- 

deak: sugestopediaranzko hurbilpena 

Pella Jauregi 



lkas/een kopurua eta 
sos/aia 

. 1: 

.2: 

- Behe-urratsetako barnetegia sugestopedian oinarrituta 
- Kulturgintzaren sistematizazioaren eragina euskararen erabileran 
- Urrutiko ikaskuntza: esperientzia baten azterketa 
- Bideoaren erabilera didaktikoa 
- Ikasleen euskaltzaletasuna bultzatzen 
- Euskal ingurunearen falta eta euskalkiak sorturiko arazoak gainditzeko 

estrategia 

Ondorengo taulan (.1) diploma bakoitzean zenbat ikasle aritu den eta 
beren ikasketa maila zein nolakoa zen zehazten da. Eta hurrengoan (.2) 
urtez urteko ikasleen bilakera jasotzearekin batera ikasle horien jatorria 
agertzen da: 

Ikasturtea Lizentziatuak UBI,LH2 Entzuleak Guztira Ehunekoak 
Diplomatuak 25 urteko froga 

92-94 8 7 2 17 7,9 

93-95 3 9 3 15 7 

94-97 10 28 17 55 25,6 

95-98 7 25 15 47 21,9 

96-99 9 23 16 48 22,3 

97-00 1 24 8 33 15,3 

Guztira 38 116 61 215 100 

%17,7 %53,9 %28,4 %100 

Ikasturtea AEK Beste erakundeak Guztira 

92-94 16 1 17 

93-95 13 2 15 

94-97 48 7 55 

95-98 37 10 47 

96-99 41 7 48 

97-00 31 2 33 

Guztira 186 29 215 
%865 %13 5 %100 
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Egitasmoaren 
nondik norakoak 

Helburuak 

Bigarren hizkuntzen 
irakaskuntzarako 
irakasleen formazioa: 
euskara 

Feli Etxeberria 

Jarraian aurkeztera noan Janak helburu bikoitza du; batetik, "Bigarren 
Hizk:untzen Irakaskuntzarako Irakasleen Formazioa: Euskara" graduon- 
dokoaren curriculurnaren inguruko zertzelada batzuk eskaintzea eta, bes- 
tetik, graduondoko prograrnak izaniko garapenaren berri ernatea. Ario 
akadernikoari dagokionez, aipaturiko graduondokoa burutzeak helduen 
euskalduntze-prozesuan diharduen irakasleriaren forrnakuntza ahalbide- 
tu du. Hori horrela izanik, HABEk unibertsitatearekin elkarlanean, ira- 
kasleriaren prestakuntzari ekiteko nahia edo borondatea azaldu zuen, 
rnodu honetara graduondoko ikasketak burutu izanak, ikasleriari titulu 
bat eskuratzeko aukera irekitzen ziolarik. Honela, HABEk eta HIZPEik 
(EHUko Hizkuntz Pedagogia eta Ikerkuntza Metodoen Saila) lorturiko 
akordioaren ondorioz, graduondoko program.a rnodu koordinatu batean 
aurrera erarnan da. Iniziatiba hau, hizkuntzen irakaskuntza hezkuntza- 
-teoriekin lotzeko interesa sortu den etapa edo aroan gauzatu dela esan 
behar da. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesu orok, irakasleei prestatzeko 
aukerak eskaintzen dizkie, bai curriculum-ereduak nahiz ikuspegi meto- 
dologiko ezberdinak euren eguneroko lanera egokitzerakoan eta baita, 
euren irakas-praktika eta praktika horietan lorturiko ernaitzen ebaluake- 
tari dagokionez ere. Beraz, ikusrnolde honek irakasleen etengabeko pres- 
takuntzari bidea irekitzen dio. Irakasleei inforrnazio edo jakintza berria 
izaten 1agunduko dioten eskola bidezko ikasgaiez gain, mintegiak ere 
antolatu dira, euren eguneroko esperientzian sortzen zaizkien arazo edo 
zalantzak aztertzeko eta horrekin batera ikerkuntza-ekintza erernuan 
rnurgiltzeko. Programak ez du irakaskuntza ulertzen ezagutzen transmi- 
sio soil gisa, baizik eta, ekintza ezberdinetan parte hartzeko aukerak 
eskainiz jarrera eta gaitasun berriak eskuratu edo garatzeko aukera 
moduan. Ondorioz, tnetodologia orokorrean eta batik bat mintegietan, 
parte hartzailea izan da. 

Helburu nagusia helduen euskalduntzeko profesionalen forrnakuntza- 
-prozesua zabaltzea eta adituak prestatzea da. Batetik, ikasketa-amaiera- 
ko diplorna-agiria lortzeko bitartekoak eskaintzen dira eta, bestetik, 
euren buruak prestatzeko ikasgai solteak lantzeko aukera ere ematen 
zaie. 
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lkasketa- 
·programa 

Egitura 

Edukien inguruko 
aurreikuspegia eta 

antolakuntza 

Ikasketa-programak ondoko helburu zehatzagoak ere jarri ditu: 

• Euskararen ezagutza hizkuntz sistema modura indartzea eta hizkun- 
tzen irakaskuntzarako gaitasuna aberastea. 

• Hizkuntzaren irakaskuntzarekin harremanean dauden diziplina ezberdi- 
netako informazioa eskuratzea eta irakas-praktikarako berrikuntzaren 
norabideak jasotzea, teoria eta praktikaren arteko erlazioa lantzeko. 

• Hizkuntz irakaskuntzaren berrikuntzak eskatzen dituen aldakuntza- 
planetarako jarrera baikorra garatzea. 

Aipaturiko helburuei erantzuna eman nahian ikasleen egoera eta euren 
beharrak hartu dira abiapuntutzat. Lanean ari diren irakasleak direnez 
prestakuntzaren hartzaileak, errealitate honen zenbait alderdi kontuan 
hartu dira, hala nola, eurek Ian egiten duten lurraldea, lan-egutegia, ikas- 
keta-maila eta helduen euskalduntze-alfabetatzean duten esperientzia, 
faktore horien eragina nabarmena baita antolaketa osoan. Eskola bidezko 
ikasgaiak ekainean, uztailean eta irailean landu dira, mintegiak, berriz, 
ikasturtean zehar egin dira. Ikasketen iraupena 520 ordukoa zen orotara. 
Programa malgua da, ikasleei ikasketak bost urtetan zehar burutzeko 
aukera eskaintzen dielarik. Ikas-programa ikas-multzo ezberdinek osa- 
tzen dute. 

Ikasgaia arlo desberdinetan antolatu zen, hautaketa egin aurretik minte- 
gietan eztabaidatu zen irakatsi beharreko ikas-arloak zeintzuk izango 
ziren. Bertan hainbat hizkuntzaren irakaskuntzako arduradun adituek 
parte hartu zutelarik. Hezkuntzan hizkuntzari eman zaion trataera, barru- 
ko mekanismoen ikerketara mugatu izan da askotan. Baina, joera hori 
antzu geratu da ikasleek bereganatu beharreko hizkuntza-trebetasunetan. 
Hizkuntza hausnarketa, lexikoa, sintaxia eta semantikari lotzen zitzaion, 
baina komunikazio-intentzioa, komunikazio-trukean pauta soziokultura- 
lak duen eragina, hizkuntz erabilpena hizkuntza-irakaskuntzan eta ikasle 
subjektuaren nola ikastaldearen motibazioa eta berauek irakaslearekiko 
sortzen duten harreman-giroari ere garrantzia ematen zaio. Bestalde, 
ikasleek irakaskuntza-prozesua bideratzeko irizpide psikopedagogikoen 
beharra dute. Garrantzitsua iruditzen zaigu ikasleak hezkuntza eta ira- 
kaskuntza prozesuen analisirako trebatzea. Ikuspegi honetan oinarrituz, 
hizkuntzaren kontzeptualizaziorako teoria eta ereduak aurkeztu nahi 
dira, alde batetik, eta, bestetik, norbanako eta gela-taldearen ezaugarri 
diferentzialetan oinarrituz, hizkuntzen irakaskuntza azaldu nahi da. Ildo 
honetatik, garrantzi handia hartzen dute eremu teoriko ezberdinen ekar- 
penek, hala nola, hizkuntzalaritzaren ekarpenek, batez ere, pragmatika 
eta testuari dagokienez. Arlo hauen inguruko ezagutzek hizkuntzaren 
alorreko curriculumean eta bigarren hizkuntzen jabekuntzarako jarraitu- 
riko programa eta metodologietan eragina baitute. Hizkuntzen irakas- 
kuntzarako metodoak hizkuntz teoria eta ikaskuntzaren psikologiaren 
aspektu zehatz batzuetan oinarritzen dira. Ondorioz, irakaskuntza-proze- 
su bati ekin aurretik, irakaskuntza hori garatzeko beharrezkoak diren 

Feli Etxeberria 



diseinua eta prozedurak zehaztea edota planifikatzea beharrezkotzat 
jotzen da. Helburuak, programak, harremanak, irakaskuntza-material eta 
irakas-tekniken inguruan pedagogiak eskainiriko ekarpenak oso garran- 
tzitsuak dira. Hizkuntzen irakaskuntzan irakasleen funtzioa funtsezkoa 
dela ikusirik eta beraiek aurkezten dituzten zalantzei arreta eskainiz, 
prestakuntza aurrera eramateko ideiari jarraitu genion. 

Bestetik, eduki-multzoak hizkuntzen irakas-ikaskuntzarako edozein 
ekintza pedagogiko bideratzeko ezagutza orokorrak eskaintzen dituzten 
moduan antolatuak daudela esan behar da. Ezagutza hauek besteak beste, 
ondoko alderdiok ukitzen dituzte: 

• Hizkuntza eta hizkuntz-ikaskuntzaren izaerari dagozkienak. 
• Komunikaziorako tresna moduan irakasten den hizkuntzaren ezaugarriak. 
• Hizkuntza ikasi behar duten subjektuen artean aurki daitekeen anizta- 

suna ( behar, itxaropen etabarri dagokienez). 
• Hizkuntzaren irakas-ikaskuntza prozesuan jarraituriko ikuspegi meto- 

dologiko eta irakasle eta ikasleen rolei dagozkienak. 

lkasarloak Hizkuntzaren ikuspegi integratzailea. Hizkuntzalaritza aplikatuak badu 
zer esanik euskararen irakaskuntzan. Aparteko arreta merezi <lute, noski, 
euskararen beraren deskribapenak, ikas-irakaskuntzan zailen gertatzen 
diren hizkuntz formek, euskarazko komunikazioaren zer-non-nolakoek, 
aldameneko hizkuntzekiko aldeek. .. Bigarren hizkuntzaren irakaskuntza- 
ri dagokionez, helburuak ezin dira gramatikaren ikuspegitik soilik plan- 
teatu, izan ere, hizkuntz gaitasuna izateko beharrezkoa baita beronen 
osagaiak menperatzea, fonologia, sintaxia, lexikoa etabar, alegia. 
Hizkuntza komunikaziorako tresna kontsideratzeak, irakasleak alderdi 
ezberdinak hausnartu beharra dakar berarekin batera, hala nola, soziolin- 
guistika, pragmatika, diskurtsoa, eta gramatika. Beraz, komunikazio- 
-gaitasuna ahalik eta gehien garatzea da hizk:untz arloko irakas-ikaskun- 
tzaren helburua. Horretarako, gaitasun horren osagaien argitzea ezinbes- 
tekoa da irakaslearentzat. Hizkuntza indartzeko ez da nahikoa aspektu 
formalen ezagupen formatiboa ematea, garrantzitsua bada ere. Hizkuntza 
irakasteak honez gain, hizkuntzaren erabilera sozialak eta komunikazio- 
rako trebetasunak irakastea eskatzen du. Kornunikazio-gaitasunaren 
kontzeptuak, gaitasun linguistikoaren gain honako beste azpigaitasun 
batzuk hartzen ditu bere gain: estrategikoa, diskurtsiboa eta soziokultura- 
la. Honek guztiak, bere ondorioak ditu bai irakaskuntzarako bai ebalua- 
ziorako. Dena den, ezin liteke esan gaitasun komunikatiboaren 
garapenerako gaitasun gramatikala beharrezkoa ez denik. Aipatu gaitasu- 
nen arteko elkarreragina zaindu behar da irakaskuntzako testuinguruan. 
Guztira 120 ordutan landuko da hizkuntzaren arloa, honako lau gai haue- 
tan banatuta: 

- Kontzeptu linguistikoak ( 4 kreditu). 
- Komunikazioa: egitura, iturriak eta tipologia (3 kreditu). 
- Hizkuntza eta kultura (3 kreditu). 
- Euskararen irakaskuntzarako analisi kontrastiboak (2 kreditu). 
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lkastaroak Ikasketa-plana osatzen duten gaiak zortzi ikastarotan banatuta daude. 
Horrelako ikastaroak astern eskaini dira. Horretarako, derrigorrezkoa da 
15 eta 25 bitarteko ikasle-taldea osatzea. 

Graduondoko ikastaroa eskaintzeko, 52 kredituak gainditu beharko dira 
ikasketa-planak dirauen bitartean. Ikasprogramak bere koherentzia eta 
barne-lotura du. Baina, halere, ikasle bakoitzaren esku geratzen da zer 
noiz landu aukeratzea, bakarkako memoria izan ezik; berau egin ahal iza- 
teko, beste zazpiak gainditu beharko baitira. Halere, Ml rnintegia aurren 
eta M3 azken egitea gomendatzen da; eta bi mintegi gehienez ikasturtean. 

Ikastaroa da matrikulaziorako unitatea. Hona hemen ikastaroak gaika 
banatuta: 

. 1: 

I 
ELEBITASUNA 

E- 1 
H1 ETA H2-REN JABEKUNTZA 
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ESKOLA 
BIDEZKO 
MODULUAK 

MINTEGI 
BIDEZKO 
MODULUAK 
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E-2 

E-3 

E-4 

M-3 

A 

PROGRAMAZIOAREN DISEINUA:PROZESU 
DIDAKTIKOEN PLANIFIKAZIOA, FASEAK, 
SYLLABUSAK, IKASTARO-MOTAK, EBALUAZIOA ETA 
AKATSEN AZTERKETA ETA TRATAMENDUA 

KONTEPTU LINGUISTIKOAK 

HIZKUNTZA ETA KULTURA 

EUSKARAREN IRAKASKUNTZARAKO ANALISI 
KONTRASTIBOAK 

IRAKASKUNTZARAKO METODOLOGIEN OINARRlAK 

METODOEN ANALISI PRAKTIKOA ETA EBALUAZIOA 

KOMUNIKAZIOA:EGITURA, ITURRIAK ETA 
TIPOLOGIA 

HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZAREN ALDERDI 
NEUROLOGIKOAK, PSIKOLOGIKOAK ETA SOZIALAK 

HEZKUNTZA-HARREMANAK: IRAKASLE-IKASLEEN 
ROLAK 

EUSKARRIAK: TRESNEN ETA MATERIALEN 
SORKETA, ANTOLAKETA ETA ERABILPENA 

IRAKASKUNTZA-PRAKTIKA BABESTUA 

BEHAKETA,MIKROIRAKASKUNTZA 

"IRAKASKUNTZA GELAN" ( BAKARKAKO 
MEMO RIA) 

M-1 I TREBETASUN LINGUISTIKOAK 

IRAKAS-ESTRATEGIAK 

M-2 ALDERDI BEREZIAK ETA MAILEN BIDEZKO 
IRAKASKUNTZA; HIZTEGIA, GRAMATIKA, 
FONETIKA 



Eba/uazioa Ebaluaziorako irizpideek irakasle eta ikasleen artean negoziatutako lan- 
-metodologiarekin zer ikusia dute, alde batetik, eta, bestetik, irakaskun- 
tzaren antolaketarekin. lrakasle ikasleek elkarrekin egindako lana eta 
elkarren arteko etengabeko harremanak izango dira ebaluazioaren oina- 
rri. Programaren joanean egingo den ebaluazioari emango zaio lehenta- 
suna, nahiz eta amaierako frogak ere erabakiorrak izango diren. Ez da 
gauza bera ikasgaiak modu trinkoan eskolordutan lantzea edota epe luze- 
agoan mintegi bidez lantzea. Azken aukera honek bai irakurketarako eta 
baita lan pertsonalak aztertzeko ere egokiera hobetzea eskaintzen du. 
Bestalde, kontuan hartuko da, jakina, asistentzia (ezinbestekoa %80), 
bakoitzarenjarrera, lana eta parte hartzea. Ikastaroa gainditu ezean berri- 
ro matrikulatu beharko dute ikasleek. 

lkaslearen profila Euskararen irakaskuntzak pisu handia du egungo euskal gizartean. Baita hel- 
duen artean ere; urtero 40.000 heldu ari dira euskara ikasten eta 1.800 irakas- 
lek dihardu irakasten. Gizartearen zati handi bat ari da euskalduntzeko 
ahalegin horretan, hainbat euskaltegitako irakasleen eraginpean. Gero eta 
baliabide ugariago eta egokiagoak ditugu eskura, baina gero eta irakasle adi- 
tuen premia handiagoa sumatzen da. Premia horri erantzun nahian era tu zen 
graduondoko ikasketa saioa, helduen euskalduntzean diharduten irakasleak 
eguneratzeko eta prestatzeko. Askotan irakaslearen ikasketa-maila eta hiz- 
kuntz gaitasunari garrantzia eman zaio, beharrezkoa dena, eta ez horrenbeste 
hezkuntza-prestakuntzari, Graduondoko ikasketak egitera etorritako ikas- 
leen ezaugarriak aldagai desberdinen baitan (.2) azalduko ditugu hemen . 

. 2: 

Ikasleen profila 

Adina 
Adin-tartea lkasleak Portzentaiak 

26-30 23 15,6 
31-35 62 42 2 
36-40 31 21,1 
41-45 16 10,9 
46-50 5 34 
51-55 7 4,8 
56-60 1 0,7 
61-65 2 14 

147 
Sexua 
Sexua Ikasleak Portzentaiak 

Gizonezkoak 62 %38,75 
Emakumezkoak 98 %61,25 

160 

Euskalduntasuna 
Konurua Portzentaiak 

E. zaharra 116 78,9 
E. berria 31,l 21 1 

147 

Ikasketamaila 
lkasketak Ikasleak Portzentaiak 

Lizentziatura 60 40,8 
Diplomatuta 11 7,5 

Mazisteritza 35 23,8 
HABEk 
homologatua 23 15,6 
UBI edo LHII 9 6,1 
Bestelakoak 9 6 1 

147 
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. 3: 

. 4: 

Ikasle gehienak %61,25 emakumeak <lira. Ikasleen %78,9 26 eta 40 urte 
bitartean dago. Unibertsitate-ikasketak dituztenak %72,1 HABEk homo- 
logatuak %15,6 Homologazio-arazoak izan zitzaketenak (UBI edo LH II 
eta bestelakoak) %12,2. Ikasleen %78,9 jatorriz euskalduna da, euskal- 
dun berrien kopurua txikiagoa delarik. 

Homologazio-arazoak izan zitzaketen ikasleen %12,2 horiek homologa- 
zioa lortzeko bide ezberdinei jarraitu diete; batzuek graduondokoaren 
bidez lortu dute, beste batzuek meritu-lehiaketa bidez, eta, azkenik, beste 
batzuek HABErekin hitzartutakoaren arabera lortu dute. Meritu-lehiake- 
ta bidez lortutakoen artean badira graduondokoa amaitu dutenak, memo- 
ria burutzea soilik falta zaienak graduondokoa amaitzeko, edota modulu 
edota mintegiren batean parte hartu dutenak . 

lkasleak sareka 
Sare a Ikasleak Portzentaiak (I) Irakasleak Portzentaiak 

sareareldko 

Publikoa 95 59,4 518 18,3 

Bertan 15 9,4 383 3,0 

IKA 21 13,1 227 9,2 

AEK 3 1 9 924 03 

Besterik 16 10,0 197 8,1 
Ezezagunak 10 6,2 - 

160 100 2.249 - 

(1) Besterik: sareetatik kanpo dagoen euskaltegi-multzoa biltzeko erabiltzen dugun ken- 
bentziozko izena. 

(2) Irakasle-kopuru erreala ez da bi milara iristen. Irakasle batzuk euskaltegi bat baino 
gehiagotan, eta sare bat baino gehiagotan aritu izanari zor zaio kopuru hori . 

lkasleak lurraldeka 
Ikasle-kopurua Portzentaiak Irakasleak Portzentaiak Portzentaiak 

lurraldeka lurraldearekiko 

Arab a 19 15,3 422 18,8 4,5 

Bizkaia 76 61,3 1.149 51,1 6,6 

Gipuzkoa 29 23,4 678 30,1 4,3 

124 2.249 

* Datuok ez <lira erabat zehatzak, bai baita irakasleren bat edo beste lurralde bat baino 
gehiagotan aritutakoa (hilabete batzuetako ikastaro bat lurralde batean eta beste hilabete 
batzuk beste batean). 

Ikasleen gehiengoa %61,3 Bizkaikoa da. Orotara irakasle kopurua 
%51, 1; lurralde horretakoa den bezala. J arraian, ikasleen %23,4 gipuz- 
koarrak <lira eta gutxiengoa, %15,3 arabarra. 
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.5: 

lrakasleak 
Partaidetza orokorra 

.6: 

Esperientzia helduen euskalduntze/alfabetatzean 
Esperientzia-nrteak Ikasleak Portzentaiak 

11 76 (1) 51 7 
10 14 9,5 
9 8 5,4 
8 8 54 
7 17 II 6 
6 5 3,4 
5 5 34 
4 4 27 
3 4 27 
2 2 1,4 
1 4 27 

147 

(1) Gehienen esperientzia, %51,7rena hain zuzen ere, 11 urte baino gehiagokoa da. 
Ikasleen %3 I ,9k, 7 eta 11 urte bitarteko esperientzia du, eta zazpi urtetik behera dutenak 
ikasleen %16,3 dira. 

Beraz, datu hauetan oinarrituz, zera esan dezakegu: ikasle-kopuru han- 
dienak (%72,1) unibertsitate-mailako ikasketak dituela. UBI/ LH II edo 
bestelako ikasketak dituzten ikasleak ikasleen % 12,2 dira, horiexek dire- 
larik homologazio-arazoak izan zitzaketenak. Ikasle hauek bide ezberdi- 
nei jarraituz, hala nola, graduondokoa gaindituz, meritu-lehiakera bidez 
etab. homologazioa lortu dute. Hizkuntz irakaskuntzan eskarmentu han- 
diko ikaslerik bada, %83,6k bi urtetik gorako esperientzia baitu. 
Hizkuntza alderdiari begira, % 78,9k bere jatorrizko hizkuntza euskara 
du, euskaldun zaharra da, alegia. Ikasleen gehiengoa bizkaitarra da. Lan 
egiten duten euskaltegiei begira, ikaslerik gehienak sare publikotik eto- 
rriak dira, %59,4 hain zuzen ere. 

Guztira 33 irakaslek hartu du parte: 16 emakumezkok (%48,5) eta 17 
gizonezkok (%51,5). 

Irakasleen partaidetza orokorra 
Kopuruak Emandako orduak Orduen batez bestekoa 

EHU 8 533 66 6 
Deustuko unibertsitatea 4 216 54 
Kannoko unibertsitatea ( 1) 8 320 40 
Freelance eta beste 8 391 48 8 
HABEko teknikaria 5 1.280 256 

33(2) 2.740 83 
(1) Bartzelonako Unibertsitateko 4 irakasle, Castelloko Jaume I Unibertsitateko him ira- 
kasle eta Erromako La Sapienza Unibertsitateko irakasle bat. (2) Irakasle ezberdinak 32 
izan dira. EHUko batek parte hartu du E2 eta Irakasleen partaidetza, batez beste, 46,2 
ordukoa izan da. 
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.1: 

. 8: 

lrakasleen partaidetza mintegietan 

Ml M2 M3 M4 Guztira 

Irakasleak Kop. Ord. Kop. Ord. Kop. Ord. Kop. Ord. Kop. Ord. 

EHU 1 180 1 180 
Deustuko U. 

Kanpoko U. 

Freelance eta beste 

HABEko 3 450 1 180 3 300 1 150 8 1.080 
teknikariak 

3 450 2 360 3 300 1 150 9(1) 1.260 
(1) Irakasle ezberdinak 5 izan dira. HABEko teknikari batek 4 mintegietan hartu du parte 
eta beste batek bitan. 
Irakasleen partaidetza, batez beste, 252 ordukoa izan da. 

Ikasgai asko landu dira eta irakasle desberdinek parte hartu dute. 
Hasieratik zaindu nahi izan da gai desberdinen arteko lokera. Ikuspegi 
integratzailea behar-beharrezkoa da ikasleak eduki desberdinen esanahia 
eta zentzua aurkituko badu irakaskuntzarako. Horretarako eskakizun 
zehatzak egin zaizkie irakasleei programaren eraketa eta lan-metodolo- 
giarako. Gaien berezitasunak ikas-arlo desberdinetako irakasleen parte 
hartzea eskatu da eta, pedagogoak, psikologoak, hizkuntzalariak, sozio- 
logoak eta HABEko teknikariak glotodidaktikan adituak aritu <lira. 
Bestalde, jatorri ezberdineko irakasleek parte hartu dutela esan behar da, 
honela irakasle euskaldunak, eta erdaldunak izan <lira prestakuntza- Ian 
horietan. Azken hauek bai Estatu espainiarreko beste unibertsitateetatik 
nahiz kanpoko unibertsitateetatik etorriak dira eta ondorioz, gaiak hiz- 
kuntza ezberdinetan garatu beharra zegoen . 

Burutu diren ikasmoduluak 

El E2 E3 E4 
20 ordu 60 or. 120 or. 120 or. 

92-93 I 2 2 - 

93-94 I -1 I 

94-95 I I 1 I 

95-96 1 I I 2 

96-97 I I - 

5 5 5 4 

Ml M2 M3 A 

50 or. 60 or. 60 or. 30 or. 

92-93 3 --- 

93-94 I 3 I - 

94-95 3 1 2 I 

95-96 I I I 1 

96-97 I 1 1 3 

9 6 5 5 
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Moduluak Partaideak Irakasleak Orduak 
(guztira) 

92-93 8 138 28 530 
93-94 8 113 16 550 
94-95 11 161 18 680 
95-96 9 122 23 630 
96-97 8 103 7 340 

44 637 92 2.740 

.9: 
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Partaidetza eta 
aprobetxamendua 

.10: 

. 11: 

Ikasleak eta modulukopuruak 

Ikasleak Gainditutako moduluak Ez gainditutako moduluak 

1 63 43 20 
2 22 31 13 
3 10 18 12 
4 7 25 3 
5 4 20 0 
6 2 11 1 
7 1 7 0 
8 51 398 19(1) 

160 553 67 
(I) 6 ikaslek 8 modulu errepikatu dituzte, lehen ahaleginean gainditu ez dituztelako. 

Graduondokoa osorik gainditu dutenak 51 ikasle izan dira. Ikasleek 
euren gustuko moduluak hartzeko aukera izatea izan daiteke 1 edo 2 
modulu eginda graduondokoa utzi izanaren arrazoia . 

Modulu- 1 2 3 4 5 6 7 8 r 
kopuruak/ 
moduluak 

El (20 ordu) 13 6 6 4 4 2 I 52(1) 88 
E2 (60 ordu) 15 5 5 5 4 2 1 53(1) 90 
E3 (120 ordu) 3 2 - 2 1 2 1 51 62 
E4 (120 ordu) - 6 1 2 2 - 1 51 63 
Ml 150 ordu) 30 16 7 7 4 2 1 5211) 119 
M2160 ordu) 2 7 5 6 4 2 1 51 78 
M3160 ordu) - 4 4 2 1 2 1 55(1) 69 
A (30 ordu) - - - - - - - - 51 

620(2) 

( 1) Zortzi moduluak egindakoen artean 6 ikaslek moduluaren bat gainditu ez eta errepika- 
tu egin behar izan dute gainditzeko. Horietako bostek bana errepikatu dute, eta batek 3 
ikastaro errepikatu ditu. 

(2) Datuok matrikula egin duten 160 pertsonei dagozkie. Atal honetan ez dira aztertzen 
entzuleek egin dituzten 21 moduluak. 

Ondorio Lehenik esan behar da aurrera eraman den programak bere gazi-gezak 
orokorrak izan dituela. Antolakuntza ez da gauza erraza izan, bost urteetan zehar 

(1992-97) ikastaro guztiak bi urteko epe motzean edota bost urteko 
epean egiteko aukera eskaintzen baitzitzaion ikasleari. Epe luzearen 
arriskua irakasleak aldatu behar izatean zegoen, gure nahia irakasle-talde 
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bera mantentzea bazen ere. Ikastaroak noiz eta non landuak nahiko 
buruhauste eragin zuen. Aipatu bezala, ikasleak lurralde desberdinetako 
euskaltegietako irakasleak baitziren eta denbora aldetik urri baitzebil- 
tzan. Ondorioz, beraien egoerara egokitzeko ahalegin bat egin zen bai 
ikastaroen kokaguneari zegokionean bai egutegiari zegokionean. 
Ikasleek asko jarri zuten euren aldetik, hasteko denbora eta dirua eta, 
bestalde, aldi berean lanean aritzeak eta ikastaroa burutzeak eragiten 
dien nekea leudeke. Halere, beharren arabera bakoitzak jakin du bere 
moduko antolaketa egiten eta ikastaroak burutzen. Gure ustez, ia heren 
batek graduondoko osoa egitea programaren etekin ona da. Gainera kon- 
tuan hartuta graduondokoaren bidez homologazioa lortu dutenen kopu- 
rua 2koa dela. Beraz, gehiengo baten helburua formakuntza izan da. 
Bestetik, amaitu ez dutenen artean arrazoi ezberdinak daude: prestakun- 
tzarako modulu bakar batzuen aukera egitea, homologaziorako behar ez 
izatea, nekagarriegia gertatzea eta bestelakoak. Halere, aipatzekoa da 
guztia amaitu dutenen balorazioari buruzko aipamenak: 

• Informazio akademikoa jaso dugu, baina memoriaren txostena lantze- 
rakoan ulertu dira zenbait kontzeptu. 

• Lanak ikerketa eskatu du eta honen nondik norakoa: gaiaren hausnar- 
keta, nola heldu formakuntzari eta zer baliabide erabili korapilotsua 
izan da. Baina, kezkak taldean hausnartuz, teoria egunerokoarekin 
erlazionatzen ikasi dugu. 

• Ohikoa ez den zerbaitetan jarduteak bide berriak irekitzen ditu. Memo- 
riarako egindako lanak berrikuntzarako ulermen-gaitasuna handitu du. 

• Hasieran ulertzen eta baloratzen ez zen hura eguneroko jardueran aur- 
kituarazi du gelako ikerketak. Teoriatik lan-esparruko berrikuntzara 
bultzatzeak aldaketa biziarazten du, eta epe motzean zenbait ondorio 
ikertzea ere bai. Ikasgelan egiten den esperientzia berritzailea eremu 
zabalagora luzatu beharra azaldu da. 

• Berrikuntza pedagogikoarekin identifikatzen lagundu du eta norbere 
buruari begira egotetik lankideekin uztartu beharra ikusarazi du. 

• Topagune aberatsa gertatu da informazioa eskuratzeko, lanerako balioa 
sumatzeko eta taldeko harremanak sortzeko. 

Graduondokoa burutzea garrantzi handiko esperientzia suertatu da 
HABEk eta HIZPEik (EHUko Hizkuntz Pedagogia eta Ikerkuntza 
Metodoen Saila) elkarlanean jardun dutelako helburu komun baten ingu- 
ruan. Helduen euskalduntzean diharduten irakasleak etengabeko presta 
kuntza prozesu batean murgildu beharra izan dute eguneroko 
irakas-praktika ikerketa bidetik zuzentzeko. Prestakuntza horretan alderdi 
psikopedagogikoaren garrantzia azpimarratu da. Bestalde, arlo ezberdine- 
tako gaiak landu izana eta jatorri eta esperientzia ezberdina duten irakas- 
leek partehartzeak ikasleen prestakuntzarako aberasgarria suertatu da. 

Irakasleen prestakuntzan jarduteko zenbait gogoeta: 

• Irakaskuntzako garapen profesionala lanaren birreraikitze kritiko eta 
eraginkortasunarekin lotu beharra. 
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• Garapen pertsonalari lagundu beharra norbere buruari buruzko haus- 
narketa kritikoa bultzatze bidez. 

• Irakasleen formakuntzarako ekintza profesional esanguratsuak horre- 
tarako gaitasuna duten erakundeek bultzatu behar dituzte. 
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Hizkuntza hedatuenen 
irakaskuntza helduentzako: 
berrikuntza kurrikularrak 

Miquel Llobera 

Hana hemen Miquel Llobera irakasleak esandakoen laburpena Hizpidek 
paratua. 

Ikasgela, ikastegia edota hezkuntza-erakunde zabalagoak antolatzekoan, 
irakasle guztiok egiten ditugun curriculumek badute zerikusirik geure 
jardunean behin eta berriro erakusten ditugun portaera-rnolde batzuekin. 
Portaera horiek sustrai sendoak dituzte hainbat uste edo iritzitan. Hau da, 
irakasleak, irakaskuntzaren nondik norakoak erabakitzeko, egiazko 
jotzen dituzten zenbait oinarritatik abiatzen dira. Uste edo sineste horiek, 
sarritan, ez daude ez antolaturik ezta guztiz arrazoiturik ere, sen hutsez 
daude bata bestearekin loturik, era arbitrarioan. Eta irakasleak handik eta 
hemendik jasotakoak lehenago ere funtzionatu duten estrategiak, beste 
irakasle batzuei egiten ikusi dizkienak eta halako liburuan irakurri zitue- 
nak elkarrekin uztartu eta nahiko ezagutza-bilduma lausoa egituratzen 
du, sarritan ez oso jakinaren gainekoa, baina horretan oinarritzen gara 
eguneroko lanari ekiteko. 

Baldintza edo abiapuntu horiek era berean antolamendurako "kulturak" 
sortzen dituzte. Esan nahi baita, irakasle-talde batekin topo egiten dugun 
bakoitzean portaera-molde errepikatu horiekin ere egingo dugula topo. 
Jeneralean, erraz adierazten eta arrazoitzen edo azaltzen diren usteak iza- 
ten ditugu, eta, uste horiek ideia modura datozkigu: hau da, buruan ditu- 
gun kontzeptu plastiko bezala, eta horiekin lan egiten dugu. Gainera, uste 
horiek ez dira goizetik gauera erraz aldatzen. 

Atzo, Brumfit-en jariotasun-zehazrasun hitz bikotea entzun genuen 
hemen. Har dezagun hori berori adibide gisa. Izan ere, hizkuntzari buruz 
gogoeta egiteko oso lagungarria dajariotasuna eta zehaztasuna bereiztea. 
Baina, gehiago pentsatzen baduzue, gehiago zehazten baduzue, kontura- 
tuko zarete materialak osatzeko eta eskolak antolatzeko egitura egokia 
izan daitekeela; beti arazo berarekin egiten dugu ordea topo: zer da 
zehaztasuna? Zein zehaztasun-motaz ari naiz? Eta zer gertatzen da ez 
badut zehatza izan nahi? Baliteke maila morfosintaktikoan zehaztasuna 
zer den argi ikustea eta guk, alde horretatik, hizkuntza zehaztasunez era- 
bili nahi izatea. Baina, batzuetan, lexikoan zehaztasun-falta ere aurki 
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genezake. Eta litekeena da zehaztasun-falta hori guretzat oso mesedega- 
rria izatea. Eta esatekoa da zehaztasun sintaktikoak zein fonologikoak 
batzuetan ez ditugula gustukoak izaten. Hau da, norbaitek Madrilen 
sexto piso delakoan bizi dela esaten badu, pedantetzat hartzen dute 
entzuten diotenek, Madrilen "den-denak" sesto pison bizi baitira. Eta 
norbaitek sexto piso badio, seigarrenean bizi dela azpimarratzen ari da 
eta ez bosgarrenean. Beraz, enfatizatu gabe esan nahi izanez gero, zehaz- 
tasun fonologikoa galdu egin behar da hizketaren egoera normalera ego- 
kitzeko. Adibide gehiago ere jar litezke zenbaitetan zehaztasuna soberan 
dagoela ikusteko. Eta hau guztia ditugun uste eta siniste horien harira 
dator. Ideia horiek ikaskuntzak antolatzeko balio digute. Eta jariotasun- 
-zehaztasunak gure praktikaren gainean hausnartzeko balio izan digu eta 
balio digu gaur egun ere. Baina, xehe-xehe aztertzen badugu, ikusiko 
dugu edozein ideazio bezala, siniste-multzo guztiak bezala eta hau sinis- 
te-multzo bat besterik ez da, uste genuen baino zailagoa dela. 

Badirudi, beraz, gure diseinu curricular asko horrelako ideien edo oina- 
rrien inguruan eratzen direla, hau da, aurrera egiteko balio diguten ideien 
in guru an. 

Alferrikakoa da, nire ustez, atzera egin eta hizkuntzen irakaskuntzan 
diseinu curricular handiekin zer gertatu den gehiago aztertzea. Esan 
dezakegu iraultza 1880an gertatu zela fonema kontzeptua asmatu zene- 
an. Eta baliteke garai huraxe izatea eskolan hizkuntza erabiltzen, hitz 
egiten irakastea proposatu zen lehenengo aldia. Eta oraindik orain, nik 
hala uste, ez dugu hori geure egin. Eskolan 2.000 urte lehenagotik zetor- 
kigun tradizioa garai hartan eten zen lehenengo aldiz. Ero batzuek esko- 
letan hitz egiten irakastea proposatu zuten. Zuek badakizue zein estimu 
handitan izan zuten oratoria mende luzeetan, baina hizkuntza idatzia ira- 
kasten zen batez ere. Hau da, eskolan idazmena eta irakurmena lantzen 
zituzten, baina mintzamena ez. Hizkuntza nark bere etxean ikasten zuen. 
Eta, familia onekoa izanez gero, prestigiodun usteko hizkera ikasten zen. 
Baina ahozkoa idazten eta irakurtzen ikastearekin lotuta zetorren erabat. 

Ero-talde bat egon zen fonetistak. Eta, garai hartan pentsaezina zena 
asmatu zuten horiek. Idazten ikasteko asmoarekin pentsatuta zegoen era- 
kunde horretan, eskolan, alegia, hitz egiten erakusten saiatu ziren. Eta 
gaur egun oraindik ere jatorrizko hiztunek darabilten hizkuntza zer-nola- 
koa den esateko zailtasunez mintzo gara eta konturatzen gara ahozkotik 
idatzizkora aldeak badaudela eta hizkuntza guztietan antzeko oztopoak 
ere baditugula. 

Honela sortu zen, bada,fonemaren kontzeptua eta horren sortzaileek hiz- 
kuntzen irakaskuntza antolatu zuten. Eta eskoletan, pentsa dezakezuen 
bezala, atzerriko hizkuntzetako irakasleekin arazoak sortu ziren ez bai- 
tzekiten ahoskatzen. Garai hartan ez zegoen gaur egungo komunikabide- 
rik; beraz, irakasleek ez zuten aukera handirik izaten irakatsi behar zuten 
hizkuntza erabiltzeko. 

Bigarren ekarpen handia egitura morfosintaktikoen inguruan gertatu zen, 
deskribapen estrukturalistetatik eskutik etorria, eta psikologo konduktis- 
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ten lanetan oinarritua. Horren kariaz, berrikuntza handiak gertatzen ziren 
curriculatan. Ezaguna da 70.eko hamarkadan egitura morfosintaktikoeta- 
tik komunikazioa eta diskurtso mailan pentsatzera eraman gintuen alda- 
keta. Ekarpen hori, beraz, uste dut era honetan plantea dezakegula: 

Material komunikatiboen lehen belaunaldiaz hitz egiterakoan Digui 
Digui, edo gaztelaniazko Para enipezar eta Esto funciona dira material 
horren adibideak oinarrizko kontzeptua, ardatz nagusia, funtzioaren hiz- 
keta-egintza izan zela aurkitzen dugu. Badago beste kontzeptu bat askoz 
ere zabalagoa eta nekez geureganatu genuena: gaitasun komunikatiboa. 

Bi kontzeptu horiek ikuspegi berria ekarri zuten, irakaskuntza hizketa- 
-egintzak testuinguruan erabiltzean egituratzen zuena eta helburuen defi- 
nizioa adituek sumatutako beharren arabera egiten zuena. Hau da, ustea 
zen beharren azterketa zehatza eginez gero, material batzuk sor zitezkee- 
la irakaskuntzarako, eta, gainera, curriculum bat antola zitekeela behar 
horietan oinarrituta. Eta helburuak lortzen saiatu ziren konpetentzia-rnai- 
len arabera: hasiera-maila edo Thresold maila, First Level, frantsesez 
seuil edo euskaraz atalase-maila ... Batzuk Iberiar Penintsulako hizkun- 
tza guztientzako eta gaur egun hizkuntza europar guztientzako. 

Ikasgelako lanari dagokionez, irakasleak ikasleei zer egin behar duten 
azaltzen die eta sarritan binaka edo taldeka banatzen du lana. Egia esan, 
gaur egun hain normala iruditzen zaigun bikoteka Ian egitea duela gutxi- 
ko berrikuntza da. Lehen irakasleek izugarrizko beldurra zioten ikasleek 
elkarlanean aritzeari, zeren bazirudien ikasleek elkarri kutsatzen zizkio- 
tela erroreak. Ideia horren jatorria zera da: ikasle bakoitzak bere errore 
idiosinkratikoak egiten ditu eta ikaskidearekin hitz egin orduko kutsatu 
egiten dizkio eta horrek beste bati eta horrela izurrite baten moduan hiz- 
kuntzaren funtzionarnenduaren inguruko hipotesi oker bat sortzen dute 
ikasle guztiek. Gaur egun inor gutxi larritzen da horrekin. Benetan gerta- 
tzen dena da, ikasleen elkarrekintzen transkripzio zuzenek hala erakutsi 
dute, ikasleek morfo eta sintaktikoki onargarria den zerbait sortzen saia- 
tzen direla. 

Bestalde, ebaluaziorako sistema bat garatu da eta bertan ikasleak hizkun- 
tza, atalez atal harturik, zenbateraino ulertzen eta ekoizten duen hartzen 
da kontuan. Ordura arte ebaluazioan balorazioaren gaia itxiagoa zen, 
askoz sinpleagoa, erantzun mugatukoa, edo erantzun zuzen edo okerre- 
koa, eta anbiguitatea alde batera uzten saiatzen zen. Sistema hau, berriz, 
lanean hasten diren unetikjartzen da martxan, adibidez doze, eta ikasle- 
en jarreraren inguruko alderdi batzuei ere begiratzen zaie. Beraz, ebalua- 
zio-sistema zoliagoak antolatu behar dituzu. 

Poliki-poliki testuen gaineko teoria eta testu tipologien inguruko ekarpe- 
nak ere gero eta sendoagoak izan ziren eta, aldi berean, ikasgeletan kon- 
tuan hartzen hasi ginen. Hau da, testuaren gramatika zein testuaren 
gaineko teoriak hasten dira iristen hizkuntzen irakaskuntzaren ingurura, 
eta gutxi gorabehera diseinu curricularretan ere hasten <lira sartzen. 

Hurrengo pausoa lan-mota horien mugak ikusten hastea izan zen. Eta 
mugak hainbat ikuspuntutatik etorri ziren. Chomsky-k konduktistei egin- 
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dako kritika aipatu behar da hemen. Une hartan, geure materialak lantzen 
ari ginenean, ez zegoen gure usteen artean hizkuntza nola ikasten den 
azaltzen zuen eredurik, gure jarduna esplikatzen zuenik. Ziur gaude 
Chornsky-ri zor diogula ez jakitea nola irakats zitekeen hizkuntza bat 
estimulu-erantzuna moduko ohitura-multzo batean oinarriturik; horixe 
zen aurreko proposamena, hau da, konduktismoak eskaini zuena. 

Gainera, gaur egun Europako Kontseiluaren aditu-taldekoek oraindik 
buruan duten dimentsio interesgarri bat bazegoen, eta nire ustez ideolo- 
gia bat dago horren gibelean. Kuestioa da sistema demokratikoetako per- 
tsonei irakasten zaiela hizkuntza. Eta, beraz, ikas-prozesuaz erabakiak 
hartzeko gai direla aitortzen zaie pertsona horiei. Eta irizpide hori baze- 
goen garai hartan ere eta, garatu zurrian, hizkuntzak irakasteko sistema 
berrien osagaietako bat izatera iritsi da. 

80ko hamarkadan sortutako kontzeptuek biziki erreparatzen diote tes- 
tuinguruari. Hizketa-egintzaren ideia indartzen hasten da, eta diskurtsoa 
bere dimentsio guztietan oin-Ierro moduan ikusten dugu. 

Zalantzan jartzen da behar linguistikoak zein diren jakiteko aditu-talde 
bat egon behar duenik. Ulertzen hasten gara zer negozia daitekeen, zer 
den jendeak ikasi nahi duena. Planteamendu horren bertsiorik gogorrena 
da aitortzea irakaslea annarik gabeko profesionala dela, bere ikasleen 
menpe dagoela ... Ez da horrenbesterako. Izan ere, eskolako jarduna 
askozaz egituratuagoa da. Badago, hala ere, arazo larri bat: zein material 
mota landuko da eta nola landu daiteke era artikulatuago batean. 

Sekuentzia didaktikoei buruz hitz egiten da. Hau da, arreta ez zaio hizke- 
ta-egintza mota batzuk testuinguruan erakusteari eskaintzen, ikaskuntza- 
-sistema zabalagoan artikulatzea da xedea non, ahozko eta idatzizko tes- 
tuek, ikasleen partaidetzak eta ikasleek eurek egiten dituzten ekarpenek, 
berez, zentzua duen zerbait eraikitzen baitute. 

Horrela, sekuentzia didaktikotan antolatutako lanetan, irakasleak erabaki 
batzuk hartzen ditu eta ikasleek beste batzuk. Eta curriculum bat eratze- 
ko modu bakarra a posteriori da. Horrela lan egiteak ikuskatzaile, anto- 
latzaile eta irakaskuntzaren antolakuntzan parte hartzen dutenei ere 
kezka sortzen die. Nola egingo dugu curriculuma a posteriori? Nola 
jakin dezaket nik zer egingo duzuen? Nola gastatuko duzue diru publikoa 
urte betean nikjakin gabe zer egingo duzuen? Orduan dilema hori (dile- 
ma guztiak bezala alde batetik faltsua da) barregarri gerta liteke, zeren 
aurreikusitako planetan bonba bat bezalakoa da, sekulako iraultza. 

Baina berriz diogu ez dela horrenbesterako, Zeren horixe, eta ez besterik, 
egin baitute irakasleek ikasgeletan lehenagotik ere. Benetako curriculu- 
ma ikasturtearen bukaeran egin da beti. Eta lehengo drama hura: "ez <lira 
ikasturteko ikasgai guztiak ikusi". Nola nahi duzu ikasgai guztiak lan- 
tzea? Ikasgaiak norabidea adierazteko daude eginda, baina ez betetzeko. 
Eta hori irakaskuntzan eta didaktikan izan ditugun esperientzia guztien 
urrezko liburuan dago idatzita. Hau da, oso gutxitan, ia inoiz ez, datoz 
bat hasieran aurreikusi genuena eta prozesuaren amaieran lortzen dugu- 
na. Baina hemen ez, hemen horri erreparaturik, ajea bertute bihurtzen 
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dugu. Eta akats-itxura zuenaren aurrean, "ez ez, gauzak ondo doaz" esa- 
ten dugu. Erregistro-sistema bat sortu behar dugu eskolan egindakoa 
jasotzeko edo metatzeko, eta hortik hasita esan daiteke hurrengo urteko 
curriculuma agian horren antzekoa izango dela, baina hori ezin ziurta 
dezake inork zeren eskolan beste ikasle batzuk izango <lira, behar eta 
zaletasun desberdinak izango dituzte eta, lana egiteko aurrez ezarritako 
bideari jar:raitzen badiogu ere, ibilbide horretatik irtengo den produktua 
ere ezberdina izango da. 

Helburuak, beraz, zenbait dimentsioren arabe:ra ikusten <lira. Batzuk lin- 
guistikoak, beste batzuk prozedurazkoak eta beste batzuk baloreen espa- 
rrukoak. Askotan, bazter utzita zegoen zerbait hasiko gara orain kontuan 
hartzen. Hau da, trebetasun eta jarrera orokorrago batzuen garapenari 
begira Ian egingo dugu. 

Beraz, hizkuntzen irakaskuntzak, ikusten denez, hezkuntzaren dimentsio 
orokorrago batzuk ditu. Hizkuntza ikasten diharduen pertsonak beste 
gauza batzuk ere ikasten ditu, ez hizkuntza bakarrik. Gauzak beste modu 
batean ikusten ere ikasi behar du. Nik uste dut zapatak gai dituen euska- 
razko eskolak, adibidez, gauza berriak erakutsiko dizkigula eta beste era 
batean begiratuko diezuela zapatei testu horiekin Ian egin ondoren. Eta 
oso ondo iruditzen zait, eta, ziur nago zuek irakasle moduan eta zuen 
ikasleak ere bai, ez zaretela ikasgelatik irtengo zeuen bizitzan zapatei 
buruz metatu duzuen esperientzia aldatu gabe. Eta hori, nire ustez, oso 
erraza da ulertzen: egunerokoari beste ikuspuntu batetik begiratu nahi 
izatea. Eta hezkuntza eta baloreen dimentsio hori garrantzitsua dela iru- 
ditzen zait. Beraz, ikaskuntza ikuspuntu konstruktibistatik ikusten da eta 
bat dator ikaskuntza esperimentala deitzen diogun horrekin. Xedea da, 
eskolako eta eskolaz kanpoko esperientzien artean zegoen aldea, idazme- 
na soilik lantzeak ekarritakoa, deusestatzea. Eta norabide horretatik abia- 
turik, prozedimendu eta esperientzia kognitiboekin jokatzen hasiak gara 
lehengo planteamendu nozional-funtzionaletan baino gehiago. 

Beste alde batetik, irakaslearen egiteko nagusietako bat da ikasleak haus- 
narketa eta elkarlanera sustatzea. Hots, kuestioa ez da ikasleek elkarriz- 
keta labur batzuk egin ditzaten, besterik gabe. Elkarri laguntzen diote 
taldeka nahiz bikoteka are esaldia osatzeko ere. Hau da, eskolan aldez 
aurretik erabakitakoa, irakasleak esandakoa, egiten ahalegintzen dira. 

Gainera, gero eta gehiago begiratzen diogu sistema linguistikoari komu- 
nikazio:rako sistema semiotiko gisa. Eta sistema hori gure buruan apurka- 
-apurka garatzen joango litzateke hizkuntza ikasi ahalean. 

Beraz, gaur egungo curriculumak hainbat oinarri ditu. Lehenengoa, kon- 
plexutasuna da. Gaur egun ez dugu uste ikasleak ikasgelan zerbait landu 
eta amaieran nahitaez horijakingo duenik. Besterik uste genuen hizkuntz 
egiturak aho batez errepikatzen genituen garaietan. Bestela ikusten ditu- 
gu orain gauzak, irakasle eta ikasle bakoitzak jokatzeko era bat duela 
uste dugu eta ikasle bakoitza ez ezik talde bakoitzak ere baditu bere joka- 
era propioak. Eta badute eraginik ikasleak ikasteko dituen ohiturak eta 
moduak. 
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Uste dugu ikasleek badutela parte hartzeko eta beren buruak arriskuan jar- 
tzeko aukera. Ez larregizko arriskuak, baina hizkuntzari buruz sortu dituzten 
hipotesiak egiaztatzeko eta hizkuntza erabiltzeko adinakoak bai bederen. 

Ikasleek beraiek ezarrita dituzten baloreen kritikak egiten dituzte eta 
batzuetan honelakoak esaten dituzte: "tira, tira, horixe zen guztia ... , 
zeharo oker nenbilen ba". Eta ez da ezer gertatzen. Ikusten dute, halaber, 
beren hizkuntza egi-egiazkoak diruditen "errealitateak", beste hizkuntza 
bat ikasten dutenean zeharo bestelakoak izan daitezkeela. Denboraren 
banaketa ere izan daiteke diferente xede-hiztunen kulturan. Beste balore- 
-sistema batzuez jabetzen zara eta, ondorioz, seinale eta tratamendu- 
kode ezberdinez jabetzen zara eta baita gizon-emakumeei, zahar-gazteei 
eta abar egozten zaizkien rol-motez ere. Hau da, lehen naturala iruditzen 
zitzaizun antolaketa, zure gizartearena, agian horren naturala ez dela 
ikusten duzu; eta beste hizkuntza bat ikasten duzunean, beste egitura 
sozial batzuk ere badaudela ohartzen zara. 

Eta azkenik, irakasle bezala konturatzen zara ikasleek ondo ezagutzen 
dutenaz hitz egiten ikasi behar dutela xede-hizkuntzan; beraien mun 
duaz, beraien kulturaz, eta ez horrenbeste xede-hizkuntzaren alderdi kul- 
turalez zeren horietaz ezer gutxi baitakite. Alderdi kultural horiek 
ezagutu, entzun eta komentatu egin behar dituzte, noski. Baina beren 
kultura propioaz hitz egin beharko dute, beraien hizkuntzaren atzean 
dagoen kulturaz. Badakigu axioma hau ez dela hemen, hizkuntzak uki- 
pen-egoeran daudenez, hain argi azaltzen, kulturak oso elkarren ondoan 
baitaude. Oso kultura konpartituak dira. 

Orain sakonagotik ikusten dugu hizkuntza zer den. Badakigu, elkarri 
ulertuko badiogu, aurretik jakin behar dugula zein mundutan egiten 
dugun bat geure solaskideekin. Adibidez, ez dakit euskararen alderdi for- 
malen eta kode linguistikoaren inguruko ezer, baina, euskaldun-talde 
batean banago, normalean ulertzen dut zer esan nahi duten. Alde batera 
eta bestera rnugitzen dira, ezerk ez nan harritzen eta nahiko era normale- 
an bizi gara. Mexikora joan nintzenean, berriz, eta kode linguistikoa 
ulertu arren tarte kultural handiagoa zegoen hango gaztelaniadunen eta 
nire artean eta sarritan galdetu behar izaten nizkien honelakoak: baina 
zer esan nahi duzue horrekin? Ez nuen ulertzen zein asmo zegoen hango 
diskurtsoen atzetik. Ez zegoen zuekin daukadan hainbateko ezagupen 
komunik. Eta joko bat dago hor: bakoitzak momentu bakoitzean eta zen- 
bait mailatan bere rolean nor den azaltzen du. Maila hierarkikoetatik 
sexualetara edo rol sozialetara. Horixe da oraintxe bertan egiten ari nai- 
zena, ni irakaslea naiz eta zuek ez, baina sarritan irakasle gisa zaudete eta 
ni euskara ikastera banator zuekin ikasle gisa egongo naiz. Hau da, ego- 
kitutako rol sozial bat da eta kito. Eta, gainera, rnomentu oro aldatu beha- 
rra izaten dugu zeren rol sexual-hierarkikoak, rol hierarkiakoak eta rol 
sozialak ere badaude eta hirurak batera gertatzen dira. Eta badago 
estereotipo-rnota gehiagorik. 

Uste arrunta da estereotipo jakin batez ikusten dugun pertsonak halako 
portaera erakutsiko duela. Harritu egingo gaitu gero espero gabeko zer- 
bait egiten duenean. Eta esleitu genion estereotipoa aldatu egin beharko 
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dugu. Hasieran genioen bezala, baditugu geure aurreiritziak, beraz, atze- 
ra jo behar izaten dugu. Hau da, desberdintasunak markatzeko eran ere 
sinesten dugu, hierarkia edo mailak ezartzeko eran, rolak jartzean, oso- 
-oso konplexua da hori guztia. Nola osatzen ditugun elkarrizketak, nola 
egiten ditugun kontaketak, nola azpimarratzen dugun informazio-atal bat 
eta nola enfasi horrek informazioaren alderdi batzuk tematizatu edo 
rematizatu egiten dituen, hau da, zer informazio eta nola hartzen dugun 
hitza elkarrizketa batean. Nola zuzentzen ditugun akatsak eta zein ele- 
mentu kinesiko, proxeniko eta pronemiko erabiltzen ditugun komunika- 
tzeko. Ni, adibidez proxenikoetan oso gustura sentitzen naiz Euskal 
Herrian zeren, lotsatia naizenez, espazio handia behar baitut. Baina 
Kanarietara joaten naizenean, berriz, jendeak hitz egiteko besoa ukitzen 
dizu. Eta egoera deserosoa sortzen da niretzako eta neure buruari esaten 
diot: ez, ez, egon lasai, hau Kanariar irletako usarioa da. Utzi besoa uki- 
tzen, bertako araua da-eta, Zeren proxemika daukazu aurrean, eta honek 
guztiak ahozko interakzioa osatzen du. 

Beraz, hizkuntzen irakaskuntza komunikazioko gai semiotiko bezala 
hartzen da, bai idatzizkoa zein ahozkoa, gorputzezkoa eta proxemikoa, 
inesikoa eta kronemikoa gainera. Ezin da erritmo berean hitz egin hiz- 
kuntza ezberdinetan eta gauza ezberdinetarako. Ezin daiteke handiki- 
-tonuaz diskurtsorik egin bizkor hitz eginez. Eta hitzaldiren bat egiten 
baduzue bat-bateko interpretearekin, utzi albo batera hitz parrastada 
luzeak eta poliki hitz egin, kexatu egingo zaizkizu bestela. 

Haserretu eta norbaiti errieta egin behar diogunean, erritmo bat erabiltzen 
dugu, meatxu egin nahi badiogu, beste bat. Eta norbaitek gu limurtzea edo 
guk norbait limurtu nahi dugunean, beste bat. Oso erritmo ezberdinak 
<lira. Egoera linguistiko bakoitzak bere kronemika dauka eta ezagutu egin 
behar ditugu. Baina honetaz gain, egoeraz gain, hizkuntzen kronemika 
dago. Hau da, gaztelaniaz gutxienez, eta agian katalaneraz ere, lagunarte- 
ko elkarrizketa batean hizlari bat eta bestearen artean tarte luzeegia uzten 
badugu jendeak esaten du: zein interes gutxi. Batak bukatu aurretik bestea 
hasten bada, berriz, interesa agertzen denaren seinale da. Asko harritzen 
ditu horrek gainerako europarrak. Adierazi behar diegu batak bestearen 
ondoren ia hitzak elkarri zapaltzen hitz egiteak interesa adierazten duela, 
eta ez errespetu falta. Beraz, kronemika ezberdinak behar ditugu mota 
honetako jardunetarako. Eta ikasi egin behar ditugu ... Ez dut uste eskolan 
hizkuntza erakusteko kronemikaren gaineko saiorik egin beharko dugu- 
nik, Baina bai ikasleen an-eta piztu, eta bat-bateko grabazioekin lanean ari 
garenean ikusi zein efektu kronemiko sortzen diren eta zein funtzio 
komunikatibo duten zeren aski alderdi interesgarria baita kronemika eta 
ez da sarritan kontuan hartzen testu-liburuetan. Horrek guztiak ahozko 
komunikazioa korapilatu egiten du. Baina, gainera, klasean komunikazioa 
dago. Badaude irakasleek eta ikasleek ere ikasgelara ekarritako testuak 
eta ikasgelan bertan sortutako testuak ere. 

Eta irakasleok sortu eta kontrolatzen ez du gun diskurtso hori ikasgai da ikas- 
learentzat. Batzuetan konturatuta eta beste batzuetan konturatu gabe. Eta 
ikasleek ikasten dituzte gure ustez irakatsi ez ditugun gauzak eta alderantziz. 
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Ezin dugu ahaztu komunikazio linguistikoaren jarraibide edo arauak 
eraldatu egin direla denboraren joanean. Hau da, zineman adibidez, fil- 
meek gorteiatzea bezalako jokabide sozialak hain sustraituak ziruditenak 
aldatu zituzten. Ez zen era berean gorteiatzen filmeen aurretik eta jende 
guztiak filmeak ikusi ondoren. Hau da, jokatzeko era desberdinak egon 
ziren. Ez dakit zentzu honetan hipertestuak eta Internetek eraginik izan- 
go duten, baina kontuan izateko gaia da eta ikusi nola sartzen den irakas- 
kuntza-prozesuan eta nola alda dezaketen prozesu hori. 

Badago beste gai bat azpimarratu nahi dudana. Ikasten ikastea irakas- 
kuntzaren partea da. Hau da, ikasleak ez badu hizkuntza nola ikasi behar 
duen ikasten, zaila egingo zaigu hizkuntzaren konplexutasun guztia era- 
kustea. Ebaluazioa ere prozesu guztian egon beharrekoa da. Eta ikasleek 
ere hartu beharko lukete parte prozesu horretan. "Zein <lira aste honetan 
ikasi dituzuen 10 gauzarik interesgarrienak?". Eta "Zein galdera egingo 
diezue zeuen ikaskideei haiek ere 10 gauza horiek ikasi dituzten ikuste- 
ko T", Horrelako gauza sinple batekin ikasleria ikasgelan landutakoa bir- 
pasatzera eta ebaluaziorako proposamenak egitera sustatzen duzu. 
Hemen irakasleak arbitroarena egiten du, bideratzaile da, baina aldi bere- 
an bere ekarpenak ere egiten ditu. Harritu egingo gara aurki oharkabean 
pasa zaizkigun gauza batzuk, oso probetxuzkoak, ikusten ditugunean. 

Eta nola antolatzen dugu hau guztia? Nola moldatzen ditugu Ian egiten 
laguntzen diguten materialak? Ba, ik:usmolde honekin bat datozen mate- 
rialak beharko ditugu, prozesualak eta diskurtsiboak; prozesualak antola- 
ketari begira, eta diskurtsiboak material didaktikoei begira. Ibilbide 
finkorik gabeko materialak beharko ditugu. Eta nolabaiteko kontraesana 
dago hemen: alde batetik, material asko behar dugu eta, bestetik, iristen 
zaizkigun materialetan oinarrituta, guk geurera erabiltzea proposatzen mi 
gara, genre ibilbide propioak sortzea alegia. Nire ustez, ez da frogatu 
testu-liburua lanabes txarra denik; formazio kaxkarreko irakasleak edo 
irudimen gutxiko edo pentsatzeko gogorik gabekoek liburuari jarraitzen 
diote. Liburua jakitun batzuek egin dute eta irakasle horiek agian ez <lute 
huts handiegirik egingo liburuari estu-estu jarraituz. Baina irakasle espe- 
rientziadunek beste era batean erabiliko dute. Beraz, askatasun handiagoz 
erabiliko dute eta testu-liburuari baliabide-biltegi gisa begiratuko diote, 
ibilbide bati baino gehiagori jarraituz eta horren gainean hausnarketa egi- 
nez. Jakina, antolamendu berri horren haritik, beharrezkoa da korpus bat 
izatea nora jo jakiteko. Eta ez da erraza nik neuk ikusi dudalako ikasgela- 
tik kanpo grabatutako bideoek ondo funtzionatzea. Ikasleek ondo ulertu- 
ko dituzten materialak behar ditugu, kalitate onekoak, eta zailtasun- 
-mailaren arabera ongi antolatutakoak. Ez da batere erraza, beraz; ongi 
etorri grabatuta daudenei. Baina horrek ez gaitu lotu behar eta ez gaitu 
aurrez ezarritako erritmo zorrotzegi bati jarraitzera behartu behar. 

Interesgarria da eszenifikatu gabeko material grabatua izatea eta hori ez 
da zaila, hots, tekniko onek egindako bat-bateko grabazioak, ondo edita- 
tuak, hizkuntza ahalik eta erarik naturalean erakusten dutenak. Beraz, ez 
<lira beti aktoreak beharko; batzuetan bai beste batzuetan ez, ordea. 
Egungo egoeretan hizkuntzaren adierazleak behar ditugu. Gainera, 
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garrantzitsua da eskolan edo eskola inguruan kontsulta linguistikoak eta 
edukiak kontsultatzeko materialak egotea: gramatikak, hiztegiak, datu- 
-biltegietan kontsultak egiteko entziklopediak, WWWn eta CD- 
-ROMetarako sarbidea ... 

Interesgarria da ikasleak momentu oro euren burua ebaluatzea, eta h01Te- 
tarako bat-bateko autoebaluaziorako tresnak izatea. Hau da, eskema 
hutsak, non edukiek eta bakoitzaren zehaztasunak lekua izango duten. 

Bukatzeko, niri bi edo hiru gauzaren inguruan hitz egitea gustatuko 
litzaidake eta baten gainean, gainera, arreta berezia jarri nahiko nuke. 
Egoera honek dakarren berrikuntza da ulertzea irakaskuntzak zentzua 
hartzen duela irakaslea buru bada, baina ez nolanahi. Irakasleak ez du 
halabeharrez eduki guztia eta den-dena irakatsi behar, gertatzen denaren 
lider edo bum izan behar du. Bum izateko sekuentzia didaktikoak anto- 
latu behar ditu. Sekuentzia didaktiko horiei izen ezberdinak eman zaiz- 
kie, information gaps adibidez, baina Campbell eta Nunan-en lanen 
ondorioz atazetan Ian egitea. Kagan-ek Cooperative learning liburuan 
irakaskuntzako egiturez hitz egiten du, edo lana proiektuka egitea eta 
Ribek azken aldian irakaskuntzako tramak aipatzen ditu. 

Zer esan nahi du? Edukien hustuketa egiteko modu ezberdinak badirela, 
alegia. Eta eduki jakinik ez dutela. Edukiak ikasle eta irakasleen artean 
osatzen dira eskolan lanean aritu ahalean, eta eskura dituzuen materialak 
behar-beharrezkoak dira aurrera egiteko. 

Eta horixe galdetzen nion neure buruari goizean. Tira, nola azalduko dut 
hau guztia, nola azalduko ditut edukirik ez duten tramak? Gaur goizean 
esan diot neure buruari: trama posible bat aurkitu dudala. Eta, gainera, atzo 
zapaten gaia lantzen genuen materialaren gainean ohar batzuk egin nahiko 
nituzke. Hoteleko gelan nituen objektuei begira jarri eta bururatu zait gai 
bat bazegoela hitz egiten hasteko: organizazio, erakunde edo zentro baten 
irudi korporatiboa. Irudi korporatiboa hitz handia da. Baina, erakundeare- 
kin identifikatzeko balio duen ikurra besterik ez da. Pentsatzen hasi nin- 
tzen ... Zergatik ez dugu asmatzen irudi korporatibo bat prozesu baten 
bukaerako produktu gisa. Eta hotelaren irudiak piztu zidan hau guztia. 

Hotelak irudi korporatiboa zuen, ikur edo anagrama antzeko bat. Bertako 
arduradunak gauza guztietan irudi korporatiboa eskaintzen saiatu dira. 
Orduan zer nahi duten? Ba irudi hori beren zerbitzuarekin identifikatzea. 
Zergatik ez egin beste horrenbeste eskolan? Lehenik eta behin irudi kor- 
poratiboa zer den erabaki behar duzu, adibideak eman zeuen ikasleei; 
eta, beste alde batetik, zein irudi korporatibo eman nahi duten: eskolare- 
na, herriko erakunde aipagarriren batena ... Erabakitzeko prozesua finka- 
tu beharko dute, ahoz nahiz idatzizko dokumentuak aztertu ... 
Poliki-poliki eztabaidak sortzen direla ikusten da, testu idatziak sortzen 
direla, inguruari buruzko hausnarketak, dokumentu formalak, eztabaida 
informalak ... eta honetatik guztitik erakundearentzat irudi korporatibo 
bat edo bi egitea lortzen bada, mobilizazioa lortuko da, kanpoko jendea 
elkarrizketatzea lortuko da eta erakunde honetarako edo iruditzen zai- 
zuenerako benetako proposamena egitea lortuko zenuten. Eta hobeto 
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funtzionatuko du agian nerabeekin nagusiekin baino, baina helduekin 
eginda ere ezerk ez du oztopatuko estadio horretan badaude eta zerbait 
egiteko asmotan badaude parte hartu eta gauzak egitea. 

Horiexek dira edukirik gabeko sekuentziak. Ez dakizue zein behar lin- 
guistiko sortuko diren. Baina seguro sortuko direla batzuk. Eta, gero, egin- 
dako guztia gorde ahal izango duzue, eta beste ikasle batzuekin berriz ere 
erabili hurrengo urteetan. Eta baliteke beste behar linguistiko batzuk sor- 
tzea, baina pausoz pausoko prozedura hori berdintsu mantenduko da. 

Nire ustez, atzo aurkeztu zituzten materialen tramen ezaugarrietako asko 
hemen daude, material eranskin ugarirekin. Egia da prestaketa-lana han- 
dia dela irakaslearentzat. Baina eskolako bertako lana gutxiago da. Era 
honetako eskoletan irakasleak ez du den-dena momentuoro kontrolatu 
behar. Atzetik ari da laguntzen, gertatzen ari dena aztertzen eta noiz- 
behinka halako batzuk esango ditu: kontuz, halako hizkuntz forma birpa- 
satu behar dugu. 

Honek guztiak gainerako Ian bezala funtzionatzen du, "hitzarmen'' bat 
dagoelako. Ikasleek badakite eskolara datozela, baina ez hitz egitera, ez 
ideiak elkarrekin trukatzera baizik "hitzarmen pedagokiko bat" betetze- 
ra: nik hizkuntza hau ikasi nahi dut eta, gainera, ez dut gaizki pasatu 
nahi. Eta gaia interesatu behar zaio -bai intelektualki bai linguistikoki. 

Modu honetan lan egiten duten irakasleek material errealak erabiltzen 
dituzte eta ez soil-soilik ikasgelarako propio sortutakoak. Eta hitz egiten 
dutenean, sailkatzea, aztertzea, aurreikustea, sortzea ... dute mintzagai. 
Hau da, kognoszitiboa edo kognitiboa izena duen metodologia erabiltzen 
dute. Horri esker, eskolaren parte bat ikasleen hausnarketek bidera deza- 
ten uzten dute eta zenbaitetan eskolako norabide osoa ere alda dezakete. 

Eta hori nola gertatzen da? Ikus dezagun irakaskuntzaren egoera er:real 
baten adibidea. Irakaslea eta ikasle bat dira, irakasleak baimena eskatzen 
dio eskolako kide batekin goiko solairura joateko filmatzera proiektu bat 
egiten ari ziren ... traman zeuden. Trama didaktikoa da. Ikasleak, berriz, 
enpresa-zuzendariak formatzeko eskola bateko marketing-eko ikasleak. 
Suediarrak ziren eta Bartzelonan ari ziren gaztelania ikasten. Eta publizi- 
tate-kanpaina bat egin behar zutela asmatu zuten hortzetako pasta beltza 
saltzeko. Eta hori saltzeko elementu batzuk sortu ziren. Irakasleak esaten 
die: bai, bai, iragarkia. 5 minutu bakarrik. Ea ba, gauza bat egingo dugu, 
lehendabizi tramankulu guztiak hartu. Eta galdetu die: goian grabatu 
nahi duzue? Eta ikasle batek honela erantzuten du: sf porque es mas luz 
ahi. Orduan irakasleak zuzentzen du: hay mas luz: Eta ikasleak dio: si 
hay mas lur. Orduan konturatzen zarete are trama batean egonik ere zu 
leiala zarela zure hitzarmen pedagogikoarekiko, ikasleak zuk beharrez- 
kotzat jotzen duzun zehaztasunaz hitz egin dezan, behin eta berriz ber- 
formulatzen duzulako. Eta gero irakasleak berriz errepikatuko du eta 
gramatika oharkabean erakutsiko du eta ikaslea ere ez da ohartuko gra- 
matika irakasten ari zaiola. Denen ardura baita zein ikasle joango den 
gora bost minutuz filmatzera. 

Itrultzailea: Nekane Goikoetxea 
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Berrikuntza kurrikularra 
eta helduen irakaskuntza: 
kultura eta eduki 
tematikoa curriculumean 

Genevieve Zarate 

Hirkuntzen irakaskuntzan kulturak duen garrantzia begien bistakoa da. 
Kedehizkuntzaren hiztunen uste, balore, jarrera, aztura eta portaera 
komunak, besteak beste, aintzat hartzekoak dira ezbairik gabe curriculu 
tnaren diseinuan. Eta, xedehirkuntzaren hiztunen kultura e: ezik hiz 
kunt; ikasleena ere zertan ahazterik ez dago. 

Hizkuntzen didaktikako ikerketagintza aldatu egin du gertaera nagusi 
batek, eta, berrikuntza guztiak bezala, oharkabean pasatzeko arriskuan 
dago merezi duen arretarik ematen ez bazaio. XIX. mendeaz geroztik, 
hizkuntzak hedatzea Estatuaren politikako ekintza garrantzi handiko bat 
da. Eta orain, lehenengo aldiz, nazioarteko ado garrantzitsu legez hartu 
<lute espreski eta ez, ohiturak eskatzen zuen bezala, alde bakarreko era- 
baki edo bi herrialderen arteko hitzarmen legez. Maastricht-eko hitzar- 
menak argi eta garbi ikusten ditu, bere 126. atalean, nortasun europarra 
eraikitzea eta Europako Estatu kideetako hizkuntzak ikasi eta hedatzea 
elkarrekin lotuta daudela. Bestalde, ikasle-irakasleen higikortasuna, 
ikastegien arteko elkarlana, gazte eta animatzaile sozio-hezitzaileen 
elkartrukeen garapena, urrutiko irakaskuntza, horiek ere deblauki ezarri 
diren helburuak <lira. 

Didaktikaren aldetik, atera genitzake hainbat ondorio Europan hizkuntzen 
ikaskuntzari buruz hartu den jarrera berri horretatik. Hizkuntza biziek, 
hezkuntza-sisternan sartutakoak barne, lehen ez zituzten helburu jakin 
batzuei erantzun beharko diete. Higikortasun geografikoaren kariaz, eko- 
nomiaren haritik sortzen ari den nortasun berri, nazioarteko baten erai- 
kuntzan parte dira hizkuntzak. Hizkuntza bat erabiltzea hizkuntza 
horrekin harreman bat bizitzeko prest egotea da bi eskakizunek, politikak 
eta behar ekonomikoak hori eskatzen dutelako. Europako hezkuntza-sis- 
temek poliki-poliki bere egin beharko dute "hizkuntza biziaren" definizio 
berri bat eta hizkuntza horiek beren nortasun diziplinarra malgutu eta 
berezitu egin beharko dute nortasun-proiektu multinazional baten aldera. 
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Orain arte didaktikari buruzko gogoetan erabili ohi diren kontzeptuak ez 
dira aski aldaketa horri heltzeko. Esate baterako, lexikulturaren, konpa- 
razioaren nozioak, orain arte metodologian onarpen zabala izanik, ira- 
kaskuntzako tresneria eta curriculumak egituratzeko eraginkorrak 
zirenak eta hizkuntz sistema batetik besterako igarobide delikatua anali- 
zatzeko balio zutenak ez dira jada behar bezain operazionalak. Gaur 
egun arreta handiagoa eskatzen du ikusteak nolako katramilen aurrean 
aurkitzen den atzerritar bat bera arrotz jotzen duen komunitate bateko 
bizimoduari aurre egin behar dionean. Komunikazioaren nozioa horren 
haritik egiten baitzen berrikuntza metodologikoa, hizkuntza bat irakastea 
berau egoera jakin batzuetan nola erabiltzen den deskribatzea zenean, 
murritz geratzen da gaur egun alteritatezko harremanen bizikizunen eta 
horiekin lotuta dauden identitate-arazoen aurrean. Orain arte erabilitako 
nozioen atzean, hizkuntzan oztopoak aurkitzen dituen ikasle baten irudia 
daukagu; ikaskuntza sistematikoak puntuz puntu kenduko dizkio oztopo 
horiek hala uste izan da, ama-hizkuntzaren eta xede-hizkuntzaren konpa- 
razioen bidetik, eta hizkuntzak bata besteari gehituz ikasi ahal izango 
ditu: lehenbizi hizkuntza bat, gero bestea. 

Europako identitate-ereduak zalantzan jartzen ditu oinarri horiek guz- 
tiak. Bereziki, mugarteko higikortasuna ikusten eta hiritartasun europa- 
rra aintzat hartzen badira, pentsatzekoa da alteritatezko harremanek 
garrantzi handiko elementu izan beharko dutela hizkuntzen ikas-irakas- 
kuntzan datorren hamarkadan. Alteritatezko harremanak honako hau 
esan nahi du: 

• Kultur sistema desberdinak elkarrekin harremanetan jartzearen ondo- 
rioz nortasun-kuestionamenduak datozela. 

• Ikasleak, bera sozializatua izan ez den kultur sistema baten barneko 
aldaera sozial bereziak interpretatzeko eragozpenak izango dituela. 

• Arrotzaren irudiak sortzen dituen disfuntzioak eta erresistentziak 
kudeatu beharko direla. 

Horiek horrela mugatuta, molda daitezke hainbat printzipio gidatzaile 
guk, berak hala eskatuta, Europako Kontseiluari aurkeztu dizkiogunak 
eta hizkuntz ikaslearen profila beste era batera marraztera garamatzate- 
nak (1) Europako gaurko egoeran, esan daiteke edozein hizkuntz ikaslek 
heldu diezaiokeela beste hizkuntza batzuen ikaskuntzari; horrek indartu 
egiten ditu hizkuntza batzuen eta besteen eta guztien arteko trabeskako 
alderdi komunak. Lehenengo kasuan, esaterako, hizkuntza latinoen alda- 
era linguistikoak lantzen dira; bigarrenean, gaitasun generikoak, edozein 
hizkuntza ikastekoak; hori erakusten du, adibidez, hizkuntzara esnatzeak 
("language awareness"). Gauzei zabalago helduta, esan daiteke bere 
lehenengo hizkuntza arrotza ikasten hasten dena ez dela arituko hizkun- 
tza hori bigarren edo hirugarren hizkuntza arrotz gisa ikasten ari denaren 
baldintza berdinetan. Azken postulatu honek ikaskuntza-mailak, aurrera- 
penaren nozioa eta, zalantzarik gabe, ebaluazio-moduak berraztertzera 
eramango gaitu. 
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Besteari buruzko disknrtsoa anuntak, eguneroko hanemanetan sortzen denak eta 
eskolako ebaluazioen gai ez denak, honako ezaugani hauek ditu: 

besteari buruzko azterketak jeneralean hainbat analisimaila nahasten 
ditu. Ekonomiaren ikuspegitik begi onez begiratuko dio herrialde saltzai- 
leak besteari, hau erostun izateko moduan baldin badago. 

Alderantziz, atzerritik datozen migratzaileak lehiakide bezala ikusiko 
ditu lana urri duen herrialdeko biztanleak. Antrapologiaren ikuspegitik, 
mende honen hasieraz geroztik onartzen dugu kultura guztiek duintasun 
zientifiko berbera dutela, baina horrek ez du derrigor esan nahi denak 
kontzeptu berberen argitan eta jardunbide berdinaz aztertzen direnik. 
Ikuspegi politikotik, herrialdeek nork bere garrantzi politiko eta ekono- 
mikoa dute, baina horrek ez die nazioarteko negoziazioetan berdintasu- 
nez aritzeko aukerarik ematen. Hirn ikuspuntu horiek pentsaera 
desberdin eta elkarren kontrakoen gainean daude eraikiak. Diskurtso 
horiek, askotan egunez eguneko bizitzarekin nahastuta eta lotuta daude- 
nak, argitzerakoan sortzen dira arazo pedagogikoak. 

1 Bitariko kategorizazio gisa funtzionatzen dute (ni/besteak; 
garbia/zikina); ondorioz, beste guztiarekiko distantzia bat sortzen da, 
eta horrela sailkapen-printzipio honen oinarrian dauden identitate- 
-erreferentziak urritu egiten dira. Bestela esanda, komunitate orok 
besteaz ari denean, adostutako espresioak bilatzen ditu, bere 
identitatea markatuko duten erreferentzia kultural, moral eta 
ideologikoak zeharbidez ezartzeko. Erreferentzia horiek bereizgarrien 
alderdi positiboen harikoak izan daitezke (eta horrek esan nahi du 
erreferentzia horiek dituen taldeak bere buruaren irudikapen ezkorra 
duela batik bat) edo alderantziz. 

2 Besteari buruzko diskurtsoak gizabanako bakoitza komunitate jakin 
batean sozializatzearen ondorio dira eta aide horretatik beti izan daitez- 
ke etnozentrikoak. Bestearekiko erlazio etnozentrikoa azaltzen da kul- 
tura desberdinak badirela ukatzean "norbera bizi den arauez kanpoko 
guztia kulturaz kanpoko jotzean", (2) kultura kanpotarrari desgaraiko 
iriztean ("kultura primitiboa" deituz esaterako ), begiz ikusten diren 
errealitateak balio-judizio bihurtzean. Diferentzien interpretazio etno- 
zentrikoa norberaganatu diren baloreen ondorio da, hots, esplizituki 
ikasi gabe, oharkabean norberaganatutako baloreen fruitu. Bi alderdi 
desberdinetatik hegira dakioke sozializazio-prozesuari: gizabanako bat 
txertatuta dagoen kulturako kideen ikuspegitik begiratuta, gizabanako 
hori talde horretakoa izango da eta, beraz, gizatalde horren koherentzia 
bermatzen duen gertakari sozial gisa ikusiko dute. Besteekiko zabalik 
egotea hezkuntzako helburntzat hartzen duenaren ikuspuntutik begira- 
tuta, fenomeno hori eragozpen bat izango da; izan ere, gizatalde arrotze- 
ko baloreak, gizatalde horretan funtzionatzen duten eran atzematea 
oztopatuko dioten iragazki izango baita. 

3 Gizabanako bat komunitate baten barman egotea, hor sozializatua ez 
bada, ez da aski gizatalde hori ezagutuko duela bermatzeko. Atzerrian 
egote hutsak ez dakar berez herrialde horren irndikapen baikorrik, leku 
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batetik bestera aldatzea ez da nahikoa hasierako irudi ezkorrak baikor 
bihurtzeko. Kultura bati buruz metatzen diren ezagutzak ez dira beti eta 
ezinbestean han egiten den egonaldi luze ala motzaren iraupenaren ara- 
berakoak. Binz ikusten diren printzipio horiek bes tea aurkitzean jene- 
ralean erabili ohi diren mekanismoen balioa (turismo-industriaren 
oinarrizko printzipioa) erlatibizatzera garamatzate, eta orobat bestea 
hobeto ulertzeko mekanismoak ere (hirien senidetasunak, eskoletako 
egonaldiak, etab. ). Batera eta bestera ibiltzea ez da, beraz, bes tea ezagu- 
tzeko eta ondorio etnozentrikoak menderatzeko eragile sistematikoa. 

Bereizgarri kulturali buruzko jarrerak lotura estua du identitatea finka- 
tzeko prozesuekin. Pedagogiak ezin trata ditzake, beraz, jarrera horiek 
errotik atera beharrekoak bailiren. Onartzen baldin badugu hezkuntza- 
-sistema ororen egitekoa dela gizabanakoa dagoen kulturan sozializa- 
tzea, bere aribidearen ardatza bestearenganako irekitasunean jartzen 
duen hezitzailea kontraesan baten muin-muinean aurkituko da: alde bate- 
tik, ikasleari erakutsi behar dio zertan den gizatalde jakin bateko kide 
eta, beraz, bestea komunitate horren barruan dabiltzan iritzi sozialen 
haritik deskribatu behar du eta, bestetik, ikasleei irakatsi behar die beren 
gizataldeko baloreetatik urrutiratu eta berak sozializatu diren gizatalde- 
koa ez den beste balore-sistema bat aurkitzen, bestelakoa eta baita kon- 
trakoa ere izan daitekeen sistema. 

Honako nozio hauek besterekiko harremana beti baikortasunez hartzera 
eta deskribatu berri dugun alteritate-erlazioak izan ditzakeen arriskuak 
gutxiestera daramate. 

Elkar ulertzearen nozioak bi kulturaren arteko harreman bitarikoa esan 
nahi du. Prozesu hori jeneralean bi naziotako kide izate aldetik begitan- 
tzen da eta elkarri begiratzeari ematen dio garrantzia. Bestea ulertzen 
ikasteak norberaren kulturari besteak egiten <lion begirada etnozentrikoa 
ikertzea eskatzen du, pertzepzio molestagarri hori sortzen duten kultura- 
dunei buruzko balio-judizioak oro baztertuz, besteari berak ere adimen- 
-jokaera berdina izan dezala eskatuz. Planteamendu honen oinarria prin- 
tzipioa bat da: kultura guztiak baliagarriak direla, eta hori deskribapen 
etnografikoen printzipioekin bat dator, baina ez du aintzat hartzen bi kul- 
tura horien arteko harremana ez dela horrenbestez simetrikoa. Ikuspegi 
geopolitikotik begiratuta, kultura batek izan dezake nazioartean besteak 
baino indar handiagoa. 

Kulturen arteko elkarrizketaren nozioa funtsean kulturen artean erlazio 
baikor batean dago oinarritua; eta kultura horiek, ikuspegi honetan, 
beren artean harreman gozoa <lute azken buruan. Hori esatean, kultura 
izaki abstraktu, global eta anitz gisa atzematen da. Aktoreak, elkarrekin 
harremanetan dauden kultura bakoitzeko kideak, ikuspegi idealista baten 
aldeko kontzeptuetan ezkutatzen <lira. 

Giza eskubideen nozioak alderdi juridikoa eransten dio ikuspegi kon- 
tzeptual horri. Horren atzean ideia bat dago: demokrazia indar politiko 
orekatua dela, pentsamolde eta adierazpen modu guztiak birtualki ber- 
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dintzen dituena. Nozio hori, historiatik begiratzen badiogu, nazioartean 
erabiltzen dute batik bat mendebaldeko estatuek, beren helburu politiko 
eta ekonomikoen mesedetan. Berriro ere hori gizadia izaki abstraktu gisa 
ikustea da eta k:ultur desberdintasuna eredu politiko bateratzailearen 
bidetik konpondu nahi izatea. 

Enpatiaren nozioak banakako irtenbideak eskaintzen ditu kultur desber- 
dintasun batera ezinak elkarrengana hurbiltzeko. Psikologia sozialetik 
etorria da eta alderdi historiko, ekonomiko eta politikoa ahaztu egiten 
ditu, ez ditu aintzat hartzen sozializazioaren ondorio oharkabekoak eta 
uste du bestearen ikuspunt:uan partaide izan nahiak -beste hori giza- 
banako gisa hartuta erremedia ditzakeela kultura desberdinen aldeko 
dif erentziak. 

Pakearen nozioak, senidetasunaren eta maitasunaren nozioez gain, eran- 
tzun moral eta erlijiosoak dakartza berekin. Horregatik, erantzun horiek 
balioko dute balore horiek indarrean dauden gizataldeetan, baina nekez 
horien mugetatik at. Indar epistemologiko gutxikoak dira, beraz, kultu- 
ren arteko diferentziak aintzat hartzean ardaztutako heziketan. 

Alteritatea kultur arteko erroko desberdintasuna aitortzea da. 

Exotismoaren nozioak besteari begirada baikorra egitea azpimarratzen 
du, baina beste hori urruti dagoen heinean eta espektakulu gisa ikusten 
dugun neurrian. Diferentzia horrela aitortzeak balio-judizioa batean du 
oinarri eta behatzailea bere erreferentzi sistemaren ontasunean adoretu 
besterik ez du egiten. Erlazio horixe da turismo-industriaren alderdirik 
konformistenen euskarria. Beti egoera berean eta menderatuta daudenek 
gogo txarrez ikusten dute nola mugitzen den talde txiki baina dirnz nagu- 
si den bat. 

Nortasunaren mehatxua aipatzen da aldez batera ezinak diren kultur sis- 
temak dituzten gizataldeak leku berean bizi direnean. A priori atzematen 
da kultura horien harremana desberdintasunezkoa dela. Afirmazio-modu 
bat da kultura menderatuarentzat; babes-mekanismo bat, eta talde mino- 
ritarioa bere bereizgarri kulturalak galtzera eramango luketen egoera eta 
maileguen aurrean ez fidatzea du oinarri. Diferentziak nabarmentzen eta 
batera ezin bihurtzen dituen beldurretik sortua da eta gogorkeria sinboli- 
ko edo fisikorako bide izaten da. 

Diskriminazioaren nozioak haustura konpon ezina ezartzen du kultura 
desberdineko bi talderen artean; normalean, kulturaren eraginez bakarrik 
desberdinak diren baina "berez" desberdin balira bezala aurkezten diren 
iritzietan oinarritzen da: azalaren kolorea, gizarteko ohiturak, hala nola: 
habitata, higienea, elikadura ... Nozio honek izan du bere eredu politikoa 
-apartheid- eta oinarri sendoak eman dizkio Europako mendebaldeko 
lurraldeen politika kolonialistaren bidezkotasunari mende honen erdira 
arte. "Jarrera arrazista" esaten denean eredu horri egiten zaio erreferen- 
tzia, aipatu gabe. 

Kulturen txokea hitzak beren gogoz edo ekonomiak edo politikak behar- 
tuta erbesteratzen diren gizabanako edo taldeen moldatu ezina adierazten 
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du. Unibertsitate-giroan sortu zen termino hori 1950 urteetan eta gizarte 
jakin batean poliki-poliki txertatzeko igaro behar diren uneen berri erna- 
ten du. Eredu positibo eta kronologikoa du oinarri: atzerrian instalatzeak, 
lehenbizi, eta berriro norberaren sorlekuan ohitzeak, gero, berekin dituen 
arazo psikologikoak gainditzeari dagokio. 

Ondoren aurkeztuko dugun gure jarrerak hiru ezaugarri ditu, jeneralean 
zabalduta daudenetatik bereizten dutenak: 

Lehenbizi, hizkuntza-ikaslea bitarteko kultural gisa ikusten dugu (inter 
cultural speaker ingelesez, native speakeren alderantziz). Mugalari 
baten antzekoa da, kultur ondasunak eta balore sinbolikoak garraiatzen 
espezialdutako rnugalaria. Kultura bat ezagutzen ez duenari aurkeztu 
nahi zaionean -batez ere eskolan, jarrera klasikoa izaten da lurralde 
nazionalaren haritik aurkeztekoa; frontera-kontuak daude hor deskriba- 
penaren erdi-erdian sartuak. Geure proiektu honetan baztertu egin dugu 
fronteraren irudikapen rnetaforiko oro, ez dugu aide batera edo bestera 
igaro daitekeen marrarik aintzat hartzen. Gure ustez, bada gaitasun bere- 
zi bat norberaren berezko kulturatik ikasitako kulturara baloreak pasatze- 
koa, eta alderantziz. Ohar gaitezen norberaren kultura/kultura arrotzaren 
arteko erlazioa askotan, eskolako ikasketetan, ez-egokitzat eduki ohi 
dela, ezagunetik hain ezagun ez den zerbaitetara pasatzea esan nahi due- 
lako, edo jatorrizko kultura/kultura arrotza simetriko, beraz balore bere- 
ko, gisa hartzen direlako. 

Ikaslea kultur bitartekari gisa definitzeak honako helburu hauek izan 
ditzake berekin lotuak: 

• Bi gizatalderen arteko harrernanetan gatazka-guneak aurkitzen jakitea. 

• Elkarrekin konpondu ezinean dabiltzan jokaera eta iritziak esplikatzen 
jakitea; gatazkarik denean negoziatzen jakitea edota negoziatzerik ez 
dagoela onartzea. 

• Kultura batean kokatua dagoen solaskidearen aurrean azalpen-sistema 
baten ontasuna ebaluatzen edo sisterna bat rnoldatzen jakitea. 

Hizkuntzen ikaskuntzan higikortasun geografikoa da hizkuntza bat duen 
lurraldearekin aldi bateko erlazioa edukitzea. Bereziki da erlazio turisti- 
koaren kontrakoa, hau rnotza izaten baita eta ikusten den lurraldearekiko 
harrernan estereotipatuak sortzen baititu; horixe zen Europako 
Kontseiluak Atalase Maila landu zuenean aurrean eduki zuen eredua. 
Gure planteamenduak kultur diferentziari exijentzia handiagoz heltzea 
eskatzen du, kontuan hartuz, esaterako: a) gune ezezagun bat laguntzarik 
gabe ezagutzeak dakartzan nekeak (horixe gertatzen da erlazio turistiko 
gehienetan); b) ikasleari partaide ez den gizatalde batean integratzeak 
eskatzen dion denbora; eta c) arazoaldietan hizkuntza bat gutxi gorabe- 
hera praktikatzen dela eta horretan huts egiteak zigor sozialak azkar asko 
ekarriko dizkiola ikasleari. 

Adibide gisa, honako hauek dira higikortasun geografikoaren ondorio 
izango diren helburuetako batzuk: 
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• Gizatalde arrotzeko kide batekin edo gehiagorekin harremanak molda- 
tzea eta horiei eustea. 

• Inguru sozioprofesional bateko partaidearen seinaleak aurkitzen 
jakitea. 

• Leku-denboren eskakizunak elkarri lotzenjakitea (adibidez, nola iritsi 
jarritako hitzordurako ezagutzen ez den hiri batean). 

Orain arte Frantziako hezkuntzan eskoletatik at eduki izan diren gaitasu- 
nak proposatzen dira desberdintasun kulturalak sortzen dituen begi-bis- 
tako arazoen irtenbide. Izaten Jakin termino generikoaren azpian 
zerrendatu ditugu. Izaten jakitea da alteritateari buruz buru jarrera eta 
pertzepzio etnografikoak baztertzeko gaitasun afektiboa izatea, eta nor- 
beraren kulturaren eta kultura arrotzaren arteko erlazioak ezarri eta man- 
tentzeko gaitasun intelektuala. Hemen elkarri lotzen dizkiogun terrnino 
afektibo eta kognitiboek, Frantziako testuinguruan bederen, tradizionalki 
landu gabe egon den zerbait gararazten diote hizkuntz irakasleari, eran- 
tzukizun berriak ezarriz: jarrera etnozentrikoez, bestearekiko irekitasu- 
nez arduratuko da eta bere egingo ditu kultur diferentziaz ohartzeak 
norberaren kulturari buruz sortzen dituen gogoetak. 

Honako hauek dira, esate baterako, planteamendu hori argitzen duten 
helburuak: 

• Ikaslearen kulturatik datorren dokumentu batean alderdi etnozentriko- 
ak aurkitzen jakitea. 

• Testuinguru desberdinetan ( diskurtso turistikoa edo kolonizatzailea 
etab.) gertatzen diren balorazio/ez-balorazioak atzematen jakitea. 

• Egoera jakin batean norberaren ikuspuntua eta balore-sisterna erlatibi- 
zatzen jakitea. 

Adibide horiek erraz lot daitezke tolerantziaren kontzeptuaren gainean 
eraikitako ideologia europarrarekin; baina, ohartzekoa da badagoela aldi 
berean kultura desberdinen arteko erlazioaren ikuspegi polemikoago bat 
ere. Proiektu honen oinarrian gizarteari buruzko ikuspegi honako hauek 
daude: bi gizatalderen arteko harremana beti gatazka sortzaile izan daite- 
keela; norbait berea ez den gizatalde batean sartzeak badituela bere zail- 
tasunak; bestearen pertzepzioa eraikitzen duten identitate-jokoak; eta 
bakoitzak igarotako denboraldiaz aparte, aldi baterako erbesteratzeak 
hainbat aukeraren artean hautatu beharra dakarrela. 

Helburu horiek errazago ulertzeko, lau kategoria handitan sailkatu ditu- 
gu: izaten jakitea, ikasten jakitea, ezagutzak eta abildadeak. Curriculum 
baten eraketan, ebaluazio-modu desberdinak daude lau kategoria horien 
araberakoak. Bi irizpide hartu ditugu kategoria horiek ebaluazio-mota 
bati edo besteri doitzeko: helburu batzuek hizkuntza jakin bateko gaita- 
sunarekin dute zerikusia, besteek ez dute inongo hizkuntza jakinekin 
loturarik. Bestalde, ebaluazioa, zenbaitetan, ikaskuntzaren azkenean jar- 
tzen da, horixe da klasikoena; helburu-kategoria batentzako, ebaluazioa 
ikaskuntzaren hasieranjartzen dugu. 
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1 Izateti jakitea kategoriako gaitasunek, gure ustez, ez dute ezein 
hizkuntza jakinekin loturarik, baina hizkuntza arrotz jakin baten 
barruan soilik gara daitezke. Mugapen honek irakaskuntza teorikoaren 
tranpa ekidin nahi du; irakaskuntza horrek, izan ere, ikuspegi 
unibertsalizantea izango luke, edo bere osaketan kultur ariketa 
desberdinak izango lituzke geografiaren edo nazioen arabera. Gaitasun 
horiek, ordea, nahiz eta hizkuntza arrotz jakin baten barman lortuak 
diren, beste kultur sistema batera "aldatzeko modukoak" iruditzen 
zaizkigu. "Aldatzeko modukoak" diogunean, ulertzen da hizkuntza 
baten lorpenean eskuratutakoa beste baten lorpenean eralgi daitekeela. 
Hizkuntza bat, beraz, ez da ikasiko era berean ikasleak hizkuntza hori 
bere lehenengo hizkuntza arrotza duenean eta ez duenean. 

2 Ikasleak ezagutzen dituen edo ez dituen hizkuntza edo kultura bateko 
osakin diren esanahi, iritzi eta kultur jokabideak gaurkotzen dituen 
interpretazio-sistema bat landu eta gauzatzeko gaitasuna da ikastenjaki 
tea. Gaitasun hau ez dago hizkuntza arrotz jakin batekin lotua, baina 
hizkuntza arrotz bat edo gehiago ikastearen emaitza da. Ebaluazioa 
bukaeran egiten da eta hizkuntza edo kultura ezezagun batera aldatzeko 
moduko gaitasunak neurtzen ditu. Ebaluazioak, beraz, ezagutzen ez 
dituen jardun kulturalen aurrean jarri behar du ikaslea eta ikasleari uler- 
mena martxanjartzea eskatuko dioten egoerak aurkeztuko dizkio. 

3 Ezagutza hitzak, erreferentzia kulturalen kontzepzio klasikoan, une 
honetan presente dagoena esan nahi du. Hizkuntz eta kultur ikaskuntzan 
eskuratutako ezagutza esplizitu eta oharkabekoek, hizkuntza arrotzaren 
hiztunekiko elkarrekintzan ikaslearen beharrei erantzuten dietenek, era- 
tzen duten erreferentzi sistema gisa definitzen dira. Gaitasun hau hiz- 
kuntza jakin bat ikastearen eta testuinguru jakin batean erabiltzearen 
mendean dago. Hasierako ebaluazioarekin du zerikusia, ikaskuntzako 
segida hastean egingo da ebaluazio hori, gauza jakina baita ez dagoela 
kultura bat osatzen duten ezagutza guzti-guztien zerrenda egiterik. 

4 Bi kulturaren edo gehiagoren arteko harreman-egoeran aurreko hiru 
gaitasunak integratzen dituzten gaitasunak biltzen dira egiten 
jakitearen baitara. Eskolaz kanpo, kulturarteko beharrei eskolako 
ezagutzak martxan jarriz erantzuteko gaitasuna da hori; ikaslearen eta 
gizarte jakin bateko kide diren solaskideen kultur nortasunak lotzen 
dituzten harreman espezifikoak aintzat hartzen ditu. Gaitasun hau, 
funtsean adimenekoa baita, hizkuntza jakin bat ikastearekin lotuta 
dago eta ez du balioko zuzenean beste bat ikastekoan erabiltzeko, bi 
kulturaren arteko erlazio-sisteman baitu oinarria. 

Kultur arteko harremanen gatazkari begiratuko diogu hemen batik bat, 
horien arteko batera ezintasun erlatiboa azaltzen baitugu: gizabanakoa 
bere herrialdeko gizataldean dago sozializatua, eta zalantzak sortzen 
zaizkio beste kultura baten aurrean jarritakoan. Honako presupostu 
antropologiko hauen gainean dago egina aukera hori: kultura batek ez du 
berarekin ukipenean dauden kulturen desberdintasun-printzipioa onar- 
tzen desberdintasun hori kultura horretako kideek beren identitateari 
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buruz duten errepresentazioarekin bat datorrenean izan ezik. Kultura bati 
buruz duten iritzia, beraz, ez da nahastu behar kultura horretako kideen 
nortasunaren oinarri den ikuspegiarekin. Bataren eta bestearen ikuspe- 
giak desberdinak <lira, eta zenbaitetan elkarren kontrakoak. 

"Hiritartasun europarra" esateak beste dimentsio politiko bat eransten die 
presupostu horiei; honelaxe azal daiteke: Europako hiritarra aurki daite- 
ke bereaz oso bestelako balore-sistemen aurrean, erlijio ez-kristauekin 
edo mendebaldeko ez diren bizimoduekin harremanetan jartzen denean 
edo, zingleago, bere betiko erreferentziak (espazio, denbora, hizkuntza, 
ohitura, erlijioari buruzkoak) kolokan jartzen dizkioten, desberdintasuna 
arbuiatzen duten eta komunikazioa ezinezko bihurtzen duten eguneroko 
egoera anuntetan. Horrelakoak gerta daitezke Europako mugez kanpo 
dabilenean, baina baita bera bizi den lurraldean bertan ere. Disfuntzio 
horiek, azken buruan, mehatxu bat izan daitezke mendebaldeko demo- 
krazia definitzeko, etorkinen taldeak eta Europako eraikuntza ekonomi- 
koan ari den herrialde bateko ez-jatorrizko biztanleak baztertzeko balio 
baldin badu. 

Munduko eskualdeen artean politika eta ekonomia batu nahi diren hone- 
tan (Organization for African unity, Europako Batasuna ... ), eta horrek, 
begiratu batera, pedagogia bateratua eskatuko luke, guk, iritzi horren 
oinarrian dauden interes politiko eta ekonomikoen izenean, eskatzen 
dugu, kultura horien arteko erlazioei honako lan-gida hauen bidetik hel 
dakiela: 

• Kulturen arteko erlazioen planteamendua ez dadila idealista izan, 
pragniatista baizik, alteritatearen aurrean eguneroko bizitzak eta jardu- 
nak bistaratzen dituen erresistentziak aintzat hartuko dituen plantea- 
mendua nahi dugu. Guri interes zientifikoak harrarazi digun jarrera 
horretan sartuta egon beharko lukete sektore ekonomiko eta politikoen 
interesek ere. Higikortasun geografikotik datozen arazo sozial eta nor- 
tasunezkoen aurrean, metodo klasikoek neurri txikia batean bakarrik 
kontuan hartzen dituzten disfuntzioak leuntzeko irtenbideak aurkitu 
behar ditu hezkuntzak. 

• Bi alderditatik heltzen diegu hemen kulturen arteko erlazioei: adimen 
prozesuaren aldetik, eta bakoitzaren bizitza aintzat hartzetik. Adimen- 
-prozesuaren xedea da alteritate-erlazioari objektu konstruktu eta ez 
berezko gisa heltzeko tresneria hornitzea, diskurtso arrunt eta unean 
uneko da, bizitza ez den bezalako objektu bat. Dena den, eskolan eta 
eskolatik kanpo izandako alteritate-bizikizunak egongo <lira oinarrian. 

• Hezkuntzaren alderdia izango da alteritate-bizikizunen, sozializazio- 
-prozesu oharkabekoen eta normalean horietatik datozen balio-judizioen 
eta arbuioen artean gogoeta eta elkarrizketaguneok sortzea. Alteritate- 
-erlazioko fenomenoak era generikoan (hau da, kultura jakin baten eta 
beste baten arteko harreman bereziez aparte) izendatu eta deskribatzeko 
modua emango duten tresnak eskuratu beharko ditu. Gogoetari bide 
egin behar dio, kanpotarraren errepresentazioan parte duten sozializazio- 
-moduak eta sailkapen-kategoriak ohartuki eguneratzera gonbidatu. 
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Proposamen 
didaldikoak 

. 1: 

Hemen lanerako egiten ditugun proposamenek honako hipotesi hauetan 
<lute oinarria: 

• Hizkuntza biziak ikasteak, norberaren ama-hizkuntzako sistema ez den 
beste bat ikastea gisa ulertzen bada, ez dezake berak bakarrik kultur 
diferentzien arbuioa gainditu: gerratean, etsaiaren edo garailearen hiz- 
kuntza ikastea izan daiteke ideologia arrazista bat zabaltzeko modua. 

• Ez da zilegi arbuiozko jarrera ikasten edo irakasten den hizkuntza eta 
kultura arrotz bati buruzko irudikapen ezkorrekin nahastea. 

• Horrelako jarreren oinarriak izan ohi <lira: beste kulturei buruzko ezja- 
kintasuna, gizartearen antolaketari buruzko irizpide okerrak, bestea 
norberaren nortasunarentzako mehatxu gisa ikusten duten irudikapen 
sozialak. 

Planteamendu kontzeptualak alteritatezko harremanak ulertzeko balioko 
duten hitzen erabilera argitzeko bidea ematen du. Bestearekiko harrema- 
nak era generikoan antolatzeko modua emango duen tresneriaren da adi- 
bide bat. Glosario gisa honako termino hauek aurkezten <lira: arrazismoa, 
nazioa, exotismoa, aurreiritzia, desberdintasuna. Baina, hiztegi klasikoek 
ez bezala, termino bakoitza argitzen da hainbat definizioren bitartez; 
elkarrekin gurutza daitezkeen definizioak <lira, baina elkarren kontrako- 
ak ere izan daitezke. Definizio horiek, izan ere, testuinguru historiko, 
kultural eta diziplinar desberdinetatik daude atereak. 

Helburuen haritik lanean aritzeak abildade bereziak, alteritatezko erla- 
zioari dagozkionak aurkitzeko bidea ematen du. Adibidez, alderdi bat 
hurrengo helburua aurreikusita lantzen da: identitatearen inguruko kon- 
tzeptu baten definizioaren aurrekinak bilatzen jakitea. Helburuz helburu 
lan egiteak alteritarearekiko sentiberatasunaren aldiak deskribatzeko eta 
progresioa antolatzeko aukera ematen du. Jarraian emango ditugun hel- 
buruok ez <lira zerrenda mugatu bat, era horretan lan egiteko argibide 
posible batzuk baizik: jarrera estereotipatu bat, baikorra ala ezkorra aur- 
kitzen jakitea; jarrera irekiak aurkitzea; datu partikular batetik ondorio 
orokorrak ateratzen jakitea; kultur arloko gaizki ulertu bat atzetnaten 
jakitea; norberak kategoriak sailkatzeko erabiltzen duen sistema e: den 
bat aurkitzeti jakitea. 

Dokumentutan oinarritutako planteamendua da zalantzarik gabe ezagu- 
nena. Sozializazio-prozesuen funtzionamendua, oharkabekoa batik bat, 
eta batez ere eskolakoa, argitzeko modua ematen du. Eskolan dabiltzan 
dokumentuek, hala nola mapak, umeentzako irakurketa-liburuak, esk:uli- 
buruak, ereserkiak leku gehiegi <lute, jakinaren gainean eta nahita. 
Bidaietako gidek besteekiko harremanen ikuspegi turistikoa argitzen 
<lute . 

LEHENENGO ARIKETA-EREDUA 

HELBURUA: historiaren kontakizunetan ikuspegiaren nozioa baliatzen 
jakitea. 
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Aurkezpen orokorreko testuarekin duen erlazioa. 

Ariketa honen muinean dagoen dokumentua umeentzako irakurketa- 
-liburu batetik aterea da. Nazioarteko (Frantziaren eta Alemaniaren arte- 
koa batik bat) gatazka baten garaietan sortua da eta garbi azaltzen du 
nola, sozializazio-prozesuan bestearekiko harremanak nazioarteko egoe- 
raren arabera moldatzen diren. FrantsesekAlemaniako egoeraren karika- 
tura egiten dute. Baina Ian hori zeharbidez egiten da, Erromatarrak 
baitira Frantziarren interesen babesle. Historiaren "ikuspegi horrek" isil- 
pean gordetzen du, nahiz eta esan zezakeen, Erromatarrak Frantzian 
indarraren bidez sartu zirela hango biztanle Galiarrak borrokatuta. 
Badira "inbaditzaile onak", hemen eraikitzaile gisa aurkezten direnak eta 
"txarrak", hemen barbaro gisa azaltzen direnak. 

Irakaslearentzako oharrak: 

Ikasleei eskatuko zaien lanak aldez aurreko entrenamendua behar du. 

Irakaslearentzako testua: 

"Julio Kaisaren gudaroste garailea Alsaziako iparraldera joan zen, eta 
hantxe eraiki zuen negua igarotzeko lur-eremu itxi bat. Horrelaxe sortu 
zen Saverne hiria. Gero, lurralde hura etengabe gertatzen ziren erasoeta- 
tik babesteko, lerro gotor bat ezarri zuten, elkarren artean komunikatu 
ahal izateko bezain hurbil zeuden lezoi, dorre eta abar eginez. Barbaro- 
-multzo batek Rin ibaia isilpean igaro nahi zuenero, deia egiten zen eta 
erromatarren gudariek, leku hartan bilduta, eta arriskuan zeudenek gogor 
egiten zieten inbaditzaileei Rinen. Leku itxi haien inguruan eraso haieta- 
tik babestuta egoten baitziren, nekazariek hantxe egiten zituzten beren 
etxeak eta beren ukuiluak, eta horrelaxe sortu ziren Alsaziako herrixka 
eta herri asko". 

1 Izen propioen hiztegi bat eta Alemaniaren eta Frantziaren arteko 
mugen mapa eskuratu. 

- Alderdi baikorrak eta ezkorrak adierazten dituzten terminoak aurkitu: 

Baikorrak. Gudaroste garailea, erasoetatik babestuta egon, Alsaziako 
herrixka eta herri asko sortu ziren. 

Ezkorrak. Etengabeko erasoak, barbaro-taldeak. 

- Testuan zein naziori erreferentzia egiten zaien aurkitu: 

Erromatarrak (Julio Kaisar) 

Frantzia (Saverne, Alsazia, Strasbourg) 

Alemania (hiri alemana, Germanoak) 

- Zein herrialderi lotuta daude termino baikorrak eta ezkorrak? 

Erromatarrak: gudaroste garailea, arriskuetatik babestuta egon, 
Alsaziako herri eta herrixka asko sortu ziren. 

Germanoak: etengabeko erasoak, barbaro-multzoak, inbaditzaileak. 

- Zein da gauzak horrela adierazita azaltzen ez den herrialdea? 
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2 Dokumentu horren testuingurua aurkitzeko, hona beste aztarna batzuk 
eta kontakizunaren bukaera: 

"Strasbourg da hiri horietako bat. Ondo gogoan hartu hori ! Etorriko 
baitira gero esanez Strasbourg hiri alemana dela; barremurri egin ahal 
izango duzue eta gogoratu zarete hiri hori, hain zuzen, germanoei 
gogor egiteko sortu zutela" (Alsaziako historia Osaba Hansi-k ume txi- 
kiei kontatua, 1916). 

Oso kontuan hartu dokumentu honen data eta garai hartako nazioarte- 
ko egoera; pentsa zein lurraldetan zabalduko zen umeentzako liburu 
hori. 

3 Erromatarrak egondako lurralde bateko eskolan erabiltzeko gaia: 

- Zergatik aurkezten dira Erromatarrak on gisa, inbaditzaile gisa ere 
aurkez zitezkeenean? 

Beste lurralde batzuetarako gaia: 

- Zein da zuen haurtzaroan txar gisa azaldu zizueten herrialdea? Zein 
dira gogoan dauzkazuen liburuak edo historiak? Badituzue oraindik 
ere gogoan gordetako irudiak? 

Beste ariketa-eredu bat 
Helbutua: kanpotarrekiko harremanei eite ezkorra ematen dieten jokabi- 
de arruntak aurkitzea. 

Aurkerpentestu orokorrarekiko lotura 

Publizitateak eta umorezko marrazkiek garrantzia kentzen diete erbeste- 
arekiko harreman gatazkatsuei. Badira hemen bi adibide. Kontua ez da 
inolako jazarpenik gabeko gizarte aingerutar baten atzetik ibiltzea. 
Aitzitik, ikusten jakitea eguneroko jokabideek etsaia erakusten dutela 
inplizituki (Irak ez da aitatu ere egiten) eta herrialde bat edo eskualde bat 
konnotazio txarrak dituen leku bihurtzen dela bat-batean, joera politiko 
eta ekonomikoen kariaz. 

Irakaslearentzako oharrak: 

Dokumentu hauen testuingurua nazioarteko gatazka politiko jakin bat 
da: Iraken eta Kuwaiten arteko Golkoko Ge1Ta, hainbat naziotako guda- 
rosteak inplikatu zituena. Indar handia du alderdi geopolitikoak, ameri- 
karren presentziak (Schwarzkopf jenerala "basamortuko ekaitza" 
ekitaldian parte hartu zuten gudari amerikarren buru), Frantziako gerra- 
-industria (Aerospatiale), Alemaniaren iragan espantsionista (Hinden- 
burg mariskala izan zen Iehen mundu-gerratean, Lunderdorf-eko kostan 
gudari alemanen buru; Kohl kantzilerra Reagan Presidente amerikarrari 
telefonoz deika). Bi dokumentuak sentimendu baten haritik dabiltza: bi 
naziok eraso militarrak egiteko duten abildadeen harrokeriaren inguruan, 
alegia. 
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Ariketa 

1 Aurkitu dokumentu hauen datak: 

Zein dira bi dokumentu horietan inplikatutako lurraldeak? 

Zein herrialdetan azaldu ziren? 

Zein da dokumentu horien izaera? 

2 Zure herrialdeko mediatan, zein dira gaur egun ezaugarri ezkorrez 
merkatuta dauden lurraldeak? 

Testuinguru horretan, zein da zure lurraldea nagusi dela azaltzeko 
jokabidea? 

Nola ikusten dituzu zukzure eskualdean bizi diren herrialde horretakoak? 

Zeren bitartez (media, familia, eskola, lagunak, lantegia ... ) iritsi zara 
iritzi horretara? 

Zeure bizitzan aurki ahal zenezake elementurik gai honetan zeure iri- 
tzia eman beharra ekarri dizunik? 

Itzulizailea: Boni Urkizu 

Oharrak 
1 Byram M., Zarate, G., Definitions, objetives and 

evaluation of social-cultural competence. Stras- 
bourg: Council of Europe, january 1994. (CC- 
LANG (94) 1). Council for cultural co-operation. 
Education Committee. Language Learning for 
European Citizenship. Byram M., Zarate G., 
Leus jeunes confrontes a la difference. Des pro- 

positions de formation. Strasbourg: Council of 
Europe, janvier 1994. Document intermediaire, 
Coste D., Moore., Zarate G. Competence pluri- 
culturelle, competence plurilingue. Strasbourg: 
Conseil de l'Europe, mars 1995. 

2 Levi-Strauss C. Race et histoire in: Anthroplogie 
Structurale 2. Paris: Plon, 1973. P. 383 
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Curriculumaren berrikuntza 
eta ikasle helduaren 
autonomia 

Irma Huttunen 

Ez dago esan beharrik ikasteko, irakasteko eta eba/uatzeko finkatzen 
ditugun he/buru eta xedeek gidatzen dutela curriculuma eta, ondorioz, 
baita klaseko pragmatika-lana ere. Hizkuntzen irakaskuntzan, ikasketen 
azken xede eta helburua hizkuntza ikastea da. Gizarteko a/daketek eta 
nazioarteko /oturak gehitzeak hizkuntza ikasteko esperantza erabat 
berriak sortu dituzte: gero eta jende gehiago dago beste hizkuntzetan 
komunikatzeko gai izateko itxaropenez eta, beharbada, ez dute ha/abe- 
harrez hizkuntza horiei buruzko irakaskuntza formala jasotzeko aukera- 
rik. Horregatik, ikas/eek bizkuntz gaitasun eta hizkuntz ikaskuntzari 
buruzko ezagupena jaso beharko /ukete beren hizkuntz ikaskuntza for- 
malean. Era berean, behar diren trebetasunak eta hizkuntzen erabi/era 
eta ikaskuntzari buruzko ezagutza teknikoa izan beharko /ukete. 

Hizkuntz ikaskuntzaren kontzeptuak bi adiera iradokitzen ditu: hizkun- 
tzaz eta ikaskuntzaz ari da. Diseinatuko ditugun curriculurnak eta 
berauek egikaritzeko sortuko ditugun ikasketa-egoerak asko aldatuko 
<lira, hala ere, irakasle bezala bi kontzeptu hauei ernaten dizkiegun kon- 
notazioen arabera. Garrantzitsua da, beraz, konnotazio horiek aztertzea 
eta argi eta garbi uztea hauekin zer esan nahi dugun. Guk irakasle bezala 
geure ikuspuntua argitu ondoren, errazagoa izango da erabakitzea zein 
ikasketa-egoera sortu nahi ditugun eta zein curriculum-mota eratu nahi 
ditugun geure ikasleentzat. Lan honetan jasotzen den ikuspuntua neurri 
handi batean Europako Kontseiluak egindako A Common European 
Framework of reference (1996) txostenean dago oinarrituta. 

Hizkuntzen ikaskuntza eta irakaskuntzari buruzko iritzi modernoek ikus- 
pegi guztiz linguistikoa alboratu egin dute hizkuntz gaitasun komunikati- 
boaren ikuspegiari jarraitzeko. Hizkunt: gaitasun komunikatiboa 
fenomeno askotarikoa da, ondorengo elementu hauek biltzen dituena: 

• Osagai linguistikoa, hizkuntza sisterna legez aztertzen du eta hizkuntza 
ikasteko moduez ari da. 
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• Osagai soziolinguistikoa, alde batetik, ikasleak bere eta xede-hizkun- 
tzaren kulturari buruz duen ezagupen eta lorpen-mailari dagokio eta, 
bestetik, ikasleak gaur egun komunikatzeko aurkitzen duen gizarte- 
-egoerari. 

• Osagai pragmatikoa, hurrengo elementu hauei dagokie: a) ikasleak 
bizitzan eta ikasketetan dituen aurre-esperientziaz b) ikaslearen pertso- 
nalitate eta jarreraz; hizkuntza ikasteko eta erabiltzeko modua baldin- 
tzatuko baitute, eta c) ikaslearen komunikatzeko trebetasun eta 
ezagupen teknikoaz. 

Beraz, norbaiten hizkuntz gaitasun komunikatiboaz hitz egiten dugune- 
an, xede-hizkuntzaren beraren jakite-maila eta zuzentasunaz ari gara, 
baina baita hizkuntza ikasteko bidea ematen duten asoziazio-sareez ere. 
Asoziazio-sare hauek esperientzien eta ikasketa formalen bitartez eraiki 
izan dim. Xede-kulturaren arau soziokulturalek kanpotik baldintzatzen 
<lute nola erabili behar dugun xede-hizkuntza eta ikaslearen nortasun- 
-ezaugarriek eta jarrerek, trebetasun eta ezagupenekin batera, barrutik 
baldintzatzen dute neurri handi batean komunikazioaren nolakotasuna 
eta kalitatea. Ikasleek prozesu honen berri izan behar dute, zertan dabil- 
tzan, zergatik ari diren eta ongi ari ote diren jakiteko. Ezagupen horrek 
beren ikasketez ohartarazten eta horiek hobetzen laguntzen die. 

Hizkuntz gaitasunera ikuspegi zabal honetatik hurbiltzen garenean, ikus- 
pegi linguistiko soiletik jarraitzen dugunean baino askoz ere elementu 
gehiago hartu behar ditu irakasleak kontuan. Ikuspegi zabal honek hiz- 
kuntz gaitasun komunikatiboaren hiru osagaiei arreta kontzientea ematea 
eskatzen du dudarik gabe. Batez ere ikasleak helduak direnean, biziki 
garrantzitsua da ikasleak prozesuan sartuta eta motibaturik egotea, eta 
horretarako argi eta garbi azaldu behar dizkiegu hizkuntz gaitasun komu- 
nikatiboaren eta ikaskuntzaren zer-nolakoak. Beraz, argi jakingo dute: 1) 
Nolakoa den egungo beren hizkuntz gaitasuna, 2) Nola garatu behar 
duten, 3) Zer egin beharko luketen kasu bakoitzean urrats bat gehiago 
egiteko, eta 4) Nolako aurrerapena egin duten. 

Pertsona helduentzat, meta-ezagutza horren garapena -zer, zergatik eta 
nola ikasten dugun ezagutzeak- badu bere garrantzia, ikasleek hizkuntza- 
ri eta hizkuntz ikaskuntzari buruz dituzten ikuspuntua eta esperientzia oso 
bestelakoak izan daitezkeelako ikuspegi moderno batekin erkatuz gero. 
Ikasle bezala, eta gizaki bezala, gure esperientzietan oinarritzen gara. 
Hortaz, geure ikasteko ikuspegia eta modua aldatzeak arreta berezia eska- 
tzen digu: gu hezi gaituzten esperientziak berraztertu eta ebaluatu behar 
ditugu, gai izan gaitezen horiek garatzeko edo, behar bada, guztiz aldatze- 
ko. Adibidez, ikasle heldu talde bati beste hizkuntza bat ikasteko zer ikasi 
beharko luketen galdetuko bagenio, gehienek erantzungo lukete hitzak eta 
gramatika. Horrelakoentzat, beraz, merezi du ikustea zein mugatua den 
ikuspegi hori eta, aldiz, hizkuntz gaitasuna zein zabala den jakitea. 

Izandako esperientziek sakonetik baldintzatzen duten bigarren arlo bat 
ikaskuntzarena berarena da, esperientzia gisa eta garatutako ohitura gisa. 
Esaterako, ikasleek hitzak buruz eta inolako testuingururik gabe ikasteko 
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alferrikako ohitura garatua izan dezakete. Ziurraski hurrengo egunean 
hiztegiari buruzko azterketa batean gogoratuko dituzte hitzok, baina 
segurutik kosta egingo zaie geroxeago hitz horiek beste testuinguru bate- 
an erabiltzeko eskatzen zaienean. Bestalde, ikasleek "buruko mapak" 
edo antzeko beste edozein baliabide erabiltzen ikasi badute, ideien aso- 
ziazio-sareak asoziazio linguistikoekin sortzen ere ikasi <lute. Giza 
memorian gauzak buruko mapak antolatzen diren bezalatsu antolatuta 
daudenez, esan dezakegu berezko "tokia" badagoela hizkuntzarentzat 
eskema batean memorizatutako. "Toki" hori nolabaiteko gako bezala 
ikus daiteke, non hizkuntz zati solteak eskegi daitezkeen. Sistema baten 
barruan jarduteak memorizatutako hitz bat aurkitzea (arrain bat bezala 
"harrapatzea") errazten du, badakigulako non bilatu behar dugun. Honek 
argi uzten du ikasleak ikaskuntzari buruzko informazioa behar duela. 
Gidatutako lanketa ere behar du ikasleak, eta baita bere ikasketei aurre 
egiteko ikuspegi orokorra ere. Hauek, hizkuntz ikasleei argi azaldu beha- 
rreko gai garrantzitsu batzuk besterik ez <lira. 

Gure ikasleekin hizkuntz gaitasuna zer den eta nola ikasten dugun ezta- 
baidatzen hasten garenean, pauso bat eman dugu beraiekin nola ikasi 
behar den ikasteko bidean. Eta irakasleak berak ere badu bide horretan 
zer ikasi: ikasle bakoitza ezberdina da, talde bakoitza ezberdina da, ikas- 
teko bide bat bera ez da ikasle guztientzat egokia. Beraz, are eta garratzi- 
tsuagoa da partaide guztiei argi uztea: a) hizkuntz gaitasunaren zein ado 
landuko den; b) programatuta dagoen ikastunitatean ikas-prozesuko zein 
elementu azpimarratuko den. Garrantzitsua da helburua ikasketa-planean 
ongi zehaztua egotea eta funtsezko puntuak ikasleekin eztabaidatzea. 
Gardentasun honek irakasleari klaseko egoera zein den ezagutzen lagun- 
tzen dio. Eta irakasleentzat ez ezik ikasleentzat ere lagungarria da, horre- 
la jakin baitezakete zer ikastea eskatzen zaien, eta, era berean, eskatzen 
zaizkien horiek lantzeko nola jokatu behar duten. Zenbat eta gehiago 
monitorizatu ikasleek beren ikas-prozesua, orduan eta arduratsuagoak 
izango <lira beren ekintzekiko. Eta zenbat eta gaiago izan eta prestuago 
agertu ardura hori hartzeko, orduan eta autonomoagoak izango <lira 
beren ikasketetan. 

Beraz, ikasten ikasteak ikasteko autonomia dakar, hots, bakoitzaren ikas- 
kuntzaz arduratzeko prestutasuna eta abilezia. Ik:asteko autonomia hone- 
la deskriba daiteke: 

1 Bakoitzaren ikas-prozesua ulertzeko gaitasuna eta sistema akademiko 
batean azterketen eta mailen bitartez ezarritako kanpo eskakizunei, eta 
eguneroko egoera errealetako gizarteko baldintzei erantzuten jakiteko 
gaitasuna. 

2 Bakoitzaren ikasketen ardura hartzeko prestutasuna eta abilezia. 
Alegia, bakoitzaren trebetasunak eta hizkuntza eta ikaskuntzaren ingu- 
ruko ezagupena kontzienteki eraikitzea, eta jakitea noiz eta nola eskatu 
behar zaion laguntza irakasle, ikaskide edo beste iturriren bati. 

3 Elkarlanerako eta dagokionean ikaskideen ebaluaziorako ardura sozia- 
la hartzeko prestutasuna eta abilezia. 
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Horiek <lira ikasten ikasteak dituen xedeak. Praktikan ez <lute irakasle 
guztiek hori era berean ulertzen. 1990eko hamarkadan Europako 
Kontseiluak Hizkuntza Modernoen Egitasmoaren baitan antolatu zituen 
estilo berriko mintegietan hiru era ezberdinetara ikusi zuten irakasleek 
ikasten ikastea eta ikasteko autonomia (Huttunen, 1997): 

1 Gutxi batzuek irakasteko metodo bat bezala hartu zuten ikasten ikas- 
tea. Argi zegoen horien txostenetako deskribapenetan irakasle haien- 
tzat gaia berria zela; beraz, ikasten ikastea eta ikasteko autonomia 
elkarrengandik apartekoak bailiren hartu zituzten. Noizean behin saia- 
tu ziren beren irakaskuntzan zer esanahi zuten ikusten. Batek espero 
dezake, esperientzia batzuen ondoren, irakasle haiek hasierako fase 
hartatik aurrera egin eta gaiari ikuspegi zabalagoaz begiratuko diotela. 

2 Irakasle gehienek ikasten ikastea xede-hizkuntza ikasteko tresna beza- 
la ikusten <lute. Horiek, lortu nahi den hizkuntz gaitasunaren arabera 
ikasleak dituen beharretatik hasten <lira eta atzemandako edo adierazi- 
tako behar horiei erantzuten dizkieten material eta prozedurak aukera- 
tzen dituzte. Batzuetan, ahal dela, ikasleek nahi dutenari ere 
erreparatzen diote, irakaskuntza plan orokorrez gain, ikasleek plangin- 
tza-fasean interesgarritzat jo dituzten gaiez, materialez eta ariketez 
baliatuz. Metodo honek motibazioa handitzen du ikasleen artean, 
dudarik gabe. 

3 Hirugarren irakasle-taldearentzat irakaskuntzaren helburu nagusia 
ikasteko autonomia handitzea da. Rauen ustetan, xede-hizkuntzaren 
ikaskuntza gutxi gorabehera berez etorri ohi da, ikasleei inguru egokia 
eskaintzen zaienean, motibatuta daudenean eta nola ikasi badakitene- 
an. Irakasle hauek nagusiki esperientziadunak eta ongi informatuak 
izan ohi dira, ikerketan eta lanean trebatuak, gainera. Irakasle gehie- 
nek, ordea, egitasmo praktikoetan pisu bera ematen diete ikasteko 
autonomiari nahiz xede-hizkuntzaren ikaskuntzari berari. 

Ikasten ikastearen helbuma ikasleei ikaskuntza eraginkorrerako tresnak 
ematea da. Era askotara eman dakizkieke noski. Horietako bat ikasleei 
autonomiari buruzko materialak irakurtzeko edo begiratzeko ematea da. 
Ikasle helduek probetxua ateratzen <lute gida-liburuetatik (Dickinson, 
1992), egitasmoaren txostenetatik eta irakasleei zuzenduriko liburu eta 
artikuluetatik, adibidez ikasteko estrategiei buruzko pragmatika-liburue- 
tatik, (Oxford, 1990). 

Tresna horiek ikasleen eskura jartzeko beste modu bat da ariketak egite- 
ko prozedura eztabaidatzea edo testuinguruan erabiltzea. Esate baterako, 
irakurketa-ariketa bat ikasleei eman aurretik, testu eta helbum ezberdine- 
tarakoak diren irakur-estrategiei buruz eztabaida egin dezakete ikasge- 
lan. Ondoren, ikasleek ariketa egiteko era ezberdinak konpara ditzakete 
talde txikitan eta beren estrategietatik eta ikaskideek erabilitakoetatik 
ikasi. Ikasleek erabilitako estrategien zerrenda bat osa dezakete eta estra- 
tegia bakoitzaren eraginkortasunaz eztabaidatu. Honela, ikasleek ikus 
dezakete gauzak egiteko modu diferenteak daudela, eta ariketa batzuk 
besteak baino egokiagoak direla segun egoera zein den. Ikerketak eta 

Irma Huttunen 



esperientziak erakusten du hainbat estrategiaz baliatzen diren ikasleak 
bakar bat erabiltzen dutenak baino hobeto moldatzen direla, adibidez, 
testuak irakurtzean hitzez hitz itzuliz eta hiztegia erabiliz. 

Oinarrian ikasteprestakuntza antolatzeko bi modu daude. Lehena, ikas- 
leak ikasketa-zentro batean norberak gidatuta, ikasteko prestakuntza- 
-ikastaro bati jarraitzea da; esate baterako, Nancy-ko Unibertsitatean, 
CRAPELen, (1) (Holec, 1988) edota Edinburgh-eko Heriot-Watt Uniber- 
tsitatean, Moray House-an, (Dickinson, 1987) egiten den bezala. 
Ikastaroaren ondoren ikasleek zentroan jarraitzen dute Ian egiten eta 
beren tutorea noizean behin ikusten dute, baina lanik handiena beren 
kasa egiten dute. Bigarren soluzioa ohiko ikasgela da, irakaslea beti ber- 
tan dagoelarik eta ikaste-prestakuntza eta hizkuntzen ikaskuntza elkarren 
eskutik doazelarik. Badirudi irakasle askok pentsatzen dutela ikasteko 
prestakuntza bakarrik ematea baino, probetxuzkoagoa dela hizkuntz 
ikaskuntzarekin batera eta sistematikoki lan egitea funtsezko gai eta ata- 
letan (O'Malley & Chamot, 1990). 

Hizkuntzak ikasteko trebetasunak eta ezagupen teknikoa, prestakuntza- 
ren eta praktikaren bitartez bakarrik hobetu daitezke. Badago landu 
beharreko arlo gehiagorik. Estrategia metakognitiboak funtsezkoa dira, 
bakoitzaren lana antolatzeko, monitorizatzeko eta ebaluatzeko. Ikerketek 
erakutsi dute metakognizioa dela ikas-prozesuaren berri jakinarazteko 
elementurik onena (0, Malley and Chamot, 1990). 

Gai bat antolatzeko lehen fasean irakasleak honako hau ematen die: a) 
lana egiteko erabiliko den marko zabala, b) behar diren hiztegi-arloak, c) 
lantzekoak diren elementu linguistiko, soziolinguistiko eta kultural ego- 
kiak, d) arreta bereziaz aztertuko diren hizkuntz trebetasun eta ikasketa- 
-trebetasunak, eta e) zer, nola eta noiz ebaluatuko den ere argi adierazi 
beharko da. Marko honek ikasleei ematen die gaiaren beraren ezagupena 
eta beraiek egin eta lortu behar dutenarena. Ikasleek, orduan, bakarka, 
talde txikitan edo ikasgelako guztiek beren ikasketen xehetasunak antola 
ditzakete. Adibidez, beraiek aukera dezakete gai orokorreko zein alderdi- 
ri lehentasuna eman, zein material hautazko edo gehigarri erabili, nola 
lan egin, eta zein produktu-mota duten helburu. Programaketa honek 
ikas-prozesuari hasiera ematen dio, asoziazio-sareak eratzen laguntzen 
baitu. Programaketa hau xede-hizkuntzan eginez gero, metahizkuntza 
(hots, hizkuntza eta prozedura-garapenari buruzko hizkuntza) garatuko 
dugu. Plangintza honetan, hizkuntz gaitasun orokorrena ere garatu egiten 
da. Irakaslearen eginbeharra da: plangintza berrietarako markoa eta 
beharrezkoa den informazioa ematea, ikasleek plangintzei buruz zer 
dakiten ikustea, ikasleei laguntzea hauen plangintzan eta, seguraski, hiz- 
kuntzan, eta ikasleek aurkeztutako planak onartzea. 

Monitorizarioa: lana planifikatutakoari jarraitzen zaio. Egon daiteke 
eskolasaio oso bat irakaslearen azalpenak entzuteko edo ikasleei hurren- 
go urratsa egitera lagunduko dieten ariketa formalak lantzeko, baina 
ikasleek batez ere bakarka edo azpitaldeka bideratzen dute beren ikas- 
prozesua. 
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Ebaluazioa ere ikas-prozesuaren zatia da. Ebaluazio bat modulu baten 
bukaeran egin beharko litzateke, baina ariketa bat egiten denean monito- 
rizazio-funtzioa duen ebaluazioa ere egin daiteke, edo jarraian egiten 
diren bi ariketen artean gainbegiratzeko ebaluazioa. Ebaluazio horren 
adibideak izan daitezke: idazkuntza prozesu batean, ikaskidearen lana 
ebaluatzea edo, bideoz grabaturiko eztabaida batean nork bere jarduna 
ebaluatzea. Noski, ikasleek irakaslearekin ebaluazio-eztabaida ere izan 
dezakete, agian ikasleek zalantzan dituzten gai batzuen inguruan irakas- 
learen feed-backa jasotzeko. Ebaluazioaren funtzioa ez da eskuarki nota 
jartzea, ikas-prozesua erraztea baizik. 

Gai/modulu bat bukaera aldera iristen denean, puntu honetan ebaluazioa 
da ikasleek artean egin dutenaz gogoeta egitea; baina aurrera begira 
hurrengo urratsetarako eraiki duten tranpolin bezala ere har daiteke; edo 
indartzea eskatzen duten esparruak zein diren atzemateko modu bat ere 
izan daiteke. Ebaluazio honek hurrengo gaiaren hasieran bakarkako zein 
taldeko plangintza hasteko balio dezake. Honelako ebaluazioa nork 
berea egiten du, ikasleak zein ikasle-taldeak. Ebaluazioak prozesua 
nahiz produktua aztertu beharko lituzke eta aurrerapen zein oztopoez 
arduratu. 

Ikasle batzuek modulu-bukaerako ebaluazioa idatziz egiten dute. Bertan, 
aztertutako materialak zerrendatu besterik ez dituzte egiten, zer egin 
duten hauekin ikaskuntzan, beren iritzian nahiz ikaskideen ustetan edo 
irakasleak adierazitakoaren arabera nolako arrakasta lortu duten. Era 
berean, adierazten dute ezer berririk ikasi duten edo zein diren hurrengo 
moduluan gehiago landu behar dituzten hizkuntz zein ikaskuntz arloak. 
Beste ikasle batzuk harantzago joaten dira beren hausnarketetan, beren 
ebaluazioari buruzko arrazoiak emanez, beren lana planeanjasotako iriz- 
pideekin edo eskolatik kanpo dauden eskakizunekin konparatzen dituzte. 
Batzuetan beren iritzian merezi duten nota ere proposatzen dute. 

Irakasle batzuek, batetik, horrelako ebaluazioa beren ebaluazio bezala 
erabiltzen dute, besterik gabe eta, bestetik, ikasleek beren ikasketetan 
lagungarri gisa hartzen dute, beren ikasketen joanari jarraitzen laguntze- 
ko. Zenbait irakaslek, ordea, ebaluazio horiek ikasleen ahozko zein ida- 
tzizko ekoizpenen balorazio bakar bat bezala hartzen dituzte. 

Plangintzak eta ebaluazioak ikasleek eginbeharraren eskakizunei buruz 
duten kontzientzia handitzeko balio dute. Anita Wenden-ek (1991) ata 
zaren ezagupena; hitz egin zuen. Berak adierazi zuen ikasle kaskarrek 
atazaren ezagupen urria dutela. Horrek esan nahi du ez dakitela agindu- 
tako ariketaren zer-nolakoak zein diren eta, irakasleak agindu dielajaki- 
teaz gain, zertarako egin behar duten ere ez dakitela. Ez dute informazio 
egokirik, ezta planifikatzeko edota ebaluatzeko motibaziorik ere. 
Irakaslearentzat benetako erronka dira. 

Plangintzak eta ebaluazioak ikasleek nark here burua gehiago ezagutze- 
ko ere balio dute (Wenden, 1991). Prozesuan zehar ikasleek beren burua 
ikasle bezala ikusteko aukera dute, eta konturatzeko beraientzat, hizkun- 
tza ikastean eta erabiltzean, zer den zaila eta zer erraza. Ikasleek beren 
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buma ezagutzeak norberaren ezaugarri eta jarrerei aurre egiten eta alder- 
di kaltegarriak sahiesten lagun diezaieke. 

Hurrengo adibideak erakus diezaguke ikasleei nola lagundu atazaren eta 
norberaren buruaren ezagupena eraikitzen eta hizkuntza eta estrategiak 
erabiltzen: 

Ataza: 

• Modulu baten gai orokorrarekin lotutako azpigai baten idatzizko zen- 
baketa aurkeztea. 

• Prestaketa-fasean zehar hirunaka egitea Ian. 

• Negoziatua izateko aurkezpen era. 

• Ebaluatzeko modua eta ebaluatzeko/baloratzeko adostutako irizpideak. 

• Aurkezpen-eguna/x egunak. 

lkasleek egindako urratsak: 

1 Bakarkako gaien aukeraketa. Interes eta beharretan oinarritutako 
plangintza. 

2 Taldeen eraketa. Ikaskide ezokiak bilatzea. 

3 Plangintzak elkarren ondoan jar- Helburuetara bideratutako lankidetza 
tzea: bakoitzaren gaiari buruz hitz plangintzan (gaitasun linguistikoa, sozio- 
egin eta nola aurkeztu behar den, linguistikoa eta pragmatikoa). 
zein material aukeratu behar diren, 
eskatzen diren irakurrnen/entzu- 
men/ ikusmen motak aipatu, noiz 
behar den ikaskideen la-guntza 
adierazi, zer egin behar da etxean 
eta zer klasean zehaztu, etab. 

4 Irakaslearekin plana negoziatzea. Esanahi eta prozeduren negoziazioa 
(gaitasun linguistikoa eta sozio- 
linguistikoa) 

5 Bakarkako Jana eta ikaskide/irakas- Irakurmen/entzumen/ikusmen-trebetasun 
learen laguntza, beharrezkoa eta estrategiak erabiltzea, informazio- 
denean. -iturrien erabilera, apunteak hartzea, 

esanahiaren negoziazioa eta lankidetza 
ede-hizkuntzan; bildutako materiala 
ordena lojikoan antolatzea, azalpenen 
programazioa, norberaren eta ikaskideen 
ebaluazioa (gaitasun linguistikoa, 
soziolinguistikoa eta pragmatikoa). 

6 Idazrnen-prozesua ikaskideen eba- Norberaren eta ikaskideen ebaluazioa, 
luazioarekin eta azken bertsioaren esanahien negoziazioa, idazmen-trebeta- 
idazkuntza. sunak (trebetasun linguistikoak, soziolin- 

guistikoak eta pragmatikoak). 
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7 Ahozko aurkezpen posibleen Ahozko aurkezpen-trebetasunen 
lanketa. lanketa. 

8 Ahozko aurkezpena egitea eta Ahozko aurkezpen-trebetasunen 
entzutea lanketa. 

9 Azken produktuari eta talde- Norberaren eta ikaskideen ebaluazioa, 
-lanari buruzko eztabaida. esanahien negoziazioa. 

10 Irakaslearen ebaluazioa eta Irizpide-alderaketa. 
feed-backa 

11 Beharrezkoa balitz, klase osoak Ezagupen linguistikoa. 
ikasteko oinarrizko hitzen 
zerrenda. 

Egitasmo honek xede-hizkuntzaren eta hizkuntz trebetasunen, rnetahiz- 
kuntzaren eta ikaskuntzako trebetasunei buruzko lanketa bateratzailea 
lortu nahi du. Egitasmoaren urrats bat egiten hasi aurretik merezi du 
ikasleek zer eta nola egin behar duten ha ote dakiten egiaztatzea, eta, 
beharrezkoa bada, berriro ere ikasleei esplikatzea. Eta hori guztiz mese- 
degarria da bakarka Ian egin behar dutenerako: lehendabizi egin behar 
dutenaz zer dakiten ikusi, eta gero dakitena eta dituzten trebetasunak tes- 
tuinguru zabal batean erabili. Borra hor prozedura. Era berean, ikasleek 
arazoak baldin badituzte hizkuntzarekin, hobe da arazoa dagoen ikasgaia 
birpasatzea edo lantzea beste lanetan jarraitu aurretik. 

Metahizkuntza poster edo transparentzien bitartez aurkez daiteke. Egoera 
ideal batean, prozesu osoa xede-hizkuntzan bideratuko litzateke. Honela, 
xede-hizkuntza erabiltzeko aukerak biderkatu egingo lirateke. Bala ere, 
ezinezkoa balitz, gomendagarria litzateke egitasmoaren aurrerako urra- 
tsak helburu honekin egitea. Azpimarratzekoa da, era berean, hizkuntza 
lantzeko xede-hizkuntza erabiltzen denean komunikazioa zuzentasuna 
baino garrantzitsuagoa dela; beste egoera batzuetan lehentasuna zuzenta- 
sunak baduen arren. Ikasleak bi ikuspegi horietaz ohartarazi behar ditugu. 

Curriculuma berritze plangintzarako tresna garrantzitsu bat Common 
European Frameworkean (1996) aurki daiteke. Lan-marko horrek hiz 
kunt: gaitasuna 6 mailatan bereirten dituen eskala argigarri zabal bat 
aurkezten du. Eskalak gaitasunaren ezaugarriak aurkezten ditu, esatera- 
ko, hizkuntz maila, hiztegi maila, jariotasuna, zuzentasuna, testu-mota 
ezberdinak irakurtzeko trebetasun-rnailak, jatorrizko hiztunei ulertzea, 
eztabaidak edo helburuei zuzenduriko lankidetza. Ikasleak egin dezakee- 
naren deskribapenak direnez, oso erraza da aukeratu tarteko ekintzak 
praktikatu eta ebaluatzeko ariketak diseinatzea. Eskalak epe motzeko 
zein luzeko ebaluaziorako du balio. Ezaugarri berak ebalua daitezke has- 
tapen-mailan (Al) nahiz goi-mailan (C2). 

Curriculumaren berrikuntza xeheki jorratu dugu hemen. Mezu nagusia 
da ez dela bakarrik ikasleen hizkuntz gaitasuna garatu behar; hizkuntz 
gaitasun kornunikatiboa, gaitasun sozio-kulturala, eta trebetasun eta eza- 
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gupen teknikoak ere pisuzkoak baitira curriculumean. Bestalde, bide 
egokiak aurkitu behar dira beren berezko gaitasunez baliatu ahal izateko. 
Lagungarriak izan daitezke aldi luzerako zenbait plangintza holistiko. 
Hau egiteko modu bat da, norberaren irakaskuntza filosofia, kanpoko 
eskakizunak, hizkuntz gaitasun komunikatiboaren arlo ezberdinak, eta 
ikasten ikastearen osagai nagusiak idatzi eta modulu tetnatikotan batera- 
tzea; horrela, modulu bakoitzean arlo bat bereziki azpimarratuko da. 
Modulu batek egitura hau izan dezake: 

1.MODULUA 1. GAIA 2.GAIA 3. GAIA 

1. Arloa I. Arloa 1. Arloa I. Arloa 

2. Arloa 2. Arloa + 2. Arloa + 2. Arloa etab. 

3. Arloa 3. Arloa 3. Arloa 3. Arloa 

4.Arloa 4. Arloa 4. Arloa 4. Arloa 

1. arloa: Gaiaren arlo honen edukia (Jarduerak; adibidez xede-kulturaren 
ezaugarriak, langile-bizitza etab. ). 

2. arloa: Ezagupen linguistikoa. 

3. arloa: Komunikaziorako hizkuntz iaiotasuna. 

4. arloa: Ikasten ikasi. 

Hemen, gai bakoitzak lau arloak izan behar ditu, eta guztiek batera 1. 
moduluko programa osatuko dute. Hizkuntz ikastaro baten curriculuma 
modulu-kopuru egokitan bana daiteke. Horrek hizkuntz gaitasunaren 
arlo gehienak elkarlotuta daudela ikustea erraztuko die, irakasleari nahiz 
ikasle, eta ikasleek ikasten trebatzeko eta ikasteko autonomia handitzen 
laguntzeko aukera izango dute. 

Itzultzailea: Nekane Goikoetxea 

Oharra 
1 CRAPEL = Centre de Recherches et 

d' Applications Pedagogiques en Langues. 
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Katalana helduei 
irakasteko curriculumeren 
berrikuntza paradigmak eta 
irakasleen formazioa eta 
materialak 

Monica Pereiie 

Gaia katalana helduei irakastea denean, 80. urteen hasierara begiratu 
behar da, Kataluniako autogobernu-erakundeak berreskuratuta, 7/1983 
Legea abian jarri zen unera. Lege horrek ezarri zituen hezkuntza-siste- 
man oinarrizko heziketaren bukaeran bi hizkuntza ofizialen ezagutza 
bermatzeko moduak. Horrek, jakina, irakasleak beren hizkuntz gaitasuna 
birzikla zezate1a eskatzen zuen. 

Lege hori gauzatzeak, era berean, hizkuntz normalizazio-prozesua auke- 
ratu eta zehaztea eskatzen zuen. Prozesu horren barruan, hasiera-hasiera- 
tik garrantzi handia eman zitzaien katalana zabaldu eta sustatzeko bideei. 
Bide bat zen hezkuntza-sisteman ikasi ezin izan zuten helduei hizkuntza 
irakastea, eta beste bat Junta Permanent de! Catala berriz sortzea, horren 
eginkizun nagusia izango baita helduei katalana badakitelako ziurtagi- 
riak ematea. 

Bi eskumen horiek: helduei katalana irakasteko sistema bat prestatzekoa 
eta ebaluatu behar diren gaitasun-mailak ezartzekoa Kataluniako 
Generalitatearen Hizkuntza Politikako Zuzendaritza N agusiarenak <lira, 
eta berak landu ditu, ia hutsetik hasita, Didaktika Sailaren eta Ebaluazio 
Ata1aren bitartez. Ezarritako lehen jomuga izan zen katalanaren ezagutza 
eta erabi1era helduei zabaltzea hizkuntz sustapen eta antolamenduaren 
bitartez, eta horrela lehenengo programak sortu ziren, bi talderentzat 
sortu ere: ikasle katalandunentzat eta katalanik ez dakiten ikasleentzat. 

l 982an hasi zen hizkuntzaren analisia eta sistematizazioa komunikazioa- 
ren ikuspegitik egiten, ikasle helduen ikas-prozesuak oso kontuan hartuz. 
Hasiera-hasieratik erabaki zen ikastea ez zela gramatika ikaste hutsa; 
aitzitik, ikaslea poliki-poliki hizkuntza erabiltzera eraman behar zela: 
hirkuntz gaitasunak komunikazioan bertan ikastea indartu, alegia. 
Abiapuntua hori zelarik, honako helburu hauek markatu ziren: 
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1 Testuaren gramatikan ardaztutako hizkuntz ikerketa bat martxan jar- 
tzea hizkuntza osatzen duten elementuak era berri batean biltzeko. 

2 Helduek katalana ikasteko curriculuma prestatzea, ikasleak hizkuntza 
erabiltzera zuzenduko zituena, eta ez bakarrik jakitera. 

3 Irakasleen hasierako eta etengabeko formazioaren curriculuma presta- 
tzea. 

4 Ikasmaterialen prestakuntza bultzatzea. 

5 Helduen artean katalanaren ezagutzaren ziurtagiriak finkatu eta zabal- 
tzea eta agiri horiek gizartean onarmena izan zezaten lortzea (adminis- 
trazioan, enpresetan, etab.). 

Geure ponentzia honen edukia bi ataletan banatuta azalduko dugu: 

a Helduentzako katalan-ikastaroen curriculuma. 

b Hizkuntzaren ezagutza-ziurtagiria: Junta Permanent de Catala, 
Certificado Internacional del Catalan eta Certificado de Traducci6n e 
Interpretaci6n Juradas. 

Helduentzako Historia apur bat: lehenengo programak. Lehenengo katalan-ikastaroak 
katalan· hasi zirenean, bi eratakoak asmatu zituzten: gaitasun-mailari zegozkio- 

·ikastaroen nak, katalandunentzat eta atalase-mailakoak katalanik ez zekitenentzat, 
curriculuma beti kontuan hartuz denek curriculum-ildo berarijarraitu behar zietela. 

• Katalandunak 

Lehenengo programak izan ziren Las programaciones de lengua catala 
na y lenguaje administrative para los cursos de catalanohablantes de 
1981-82; ordura arte katalana irakasten aritutako erakundeetako ordez- 
kari-talde batek prestatuak. 198leko urrian hasiko ziren ikastaroak 
homologatzeko modua emango zuten erreferentzia komun batzuk 
eskaintzea zen helburua. Eduki-zerrenda ziren, gramatikakoak bereziki, 
hiru mailatanbanatuak. 

Programak sakonetik aztertzeak, bigarren hizkuntzak irakasteko metodo- 
logiaren ikerketak eta pedagogia sistematikoaren kontzeptuak sartzeak 
ondorio bat izan zuen: programa horien berregituratzea, eta, horrela, 
1983ko abenduan kaleratu zen Objetivos y contenidos de los cursos de 
cataldn para adultos catalanohablantes. Aldaketa handiak zituzten lehe- 
nengo programekin erkatuta: ikasturte, maila eta multzoen helburuak fin- 
katzea; hizkuntz gaitasun bakoitzean mailarik maila zer-nolako 
abildadeak menderatu behar ziren ezartzea; hizkuntz ezagutzak eta, 
batez ere, soziolinguistika eta komunikazioaren alderdiak zabaldu eta 
beste era batean banatzea. 

Programa berri horiek aztertu, hausnartu eta prestatzeak curriculumaren 
ardatzetarako hartua genuen ildoari jarraitzea eskatzen zigun: hizkuntza 
erabiltzeko ikasi. Hizkuntza erabiltzea, bere esanahirik zabalenean, hasi 
erabilera intelektual jasoenetik eta xumeeneraino, sormenik handikoene- 
tik zehatzeneraino. 
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Aro berri honen emaitzak egitasmo berri batzuetan antolatu behar ziren. 
Irakasleen eskuetan programa batzuk jarriko ziren ikasleak ahozko eta 
idatzizko testu-mota guztiak ulertu eta ekoiztera eta hizkuntza erabiltze- 
ko jarrera izatera eramango zituztenak. 

Horrek esan nahi zuen hasierako diseinuan proposatutako hiru ardatzak 
garatzea: hizkuntz gaitasunak, gramatika eta lexikoa eta barruti soziolin- 
guistikoa, hiru mailatan eta ikaskuntzaren helburutan banatuta. Horrela 
sortu ziren Progratnas de los cursos de cataldn para adultos (niveles de 
suficiencia y proficienciat, 1987ko abenduan argitaratu zirenak. Handik 
bost urtera gaitasun-programaren azterketa berri bat jarri zen martxan 
hartzaileen beharren arabera hiru helburu eguneratzeko batik bat: 

1 Ikaskuntzaren helburuak berrikusteko, 6 mailatako ikasbidea ezarriz. 

2 Edukiak argi eta zehazki definitu eta mailaz maila banatzeko, ikaskun- 
tzaren martxak eskatzen zuen bezala. 

3 Sei mailetako edukien konparazio eta eskemak aurkezteko irakasleei 
programazioa errazteko asmoz. 

Programa horren izena zen Programa de lengua catalana def nivel de 
suficiencia eta horrekin ari gara lanean 1994-95 ikastaroaz geroztik. 
Lehengo ikuspegiari berari jarraitu dio programa honen edukiak, aide 
batetik testua hartzen du unitate komunikatibo nagusi bezala eta egokita- 
suna, koherentzia eta kohesioa dira lau hizkuntz gaitasunen ardatza; bes- 
tetik, gramatika jotzen du testu zuzenak ekoiztera iristeko oinarrizko 
tresna. 

Aurreikusten dugu, beraz, programako helburu guztiak lortuz gero, ikas- 
leak ziurtatua duela bere gaitasun gramatikala eta komunikatiboa. 

• Katalanik ez dakitenak 

Gaitasun-mailaren programarekin batera deskribatu ziren Atalase-maila- 
koak ere. 1981-82 ikasturtean kaleratu ziren Las progratnaciones de la 
lengua catalana para los cursos de adultos no catalanohablantes; nozio, 
funtzio, tema eta gramatika-zerrendak zekartzaten. 1983-84 ikasturtean 
kaleratu zen katalanarentzako Atalase-mailaren bertsio behin-behinekoa; 
1981 eko programazioan proposatutako zerrenda guztien deskribapena 
zekarren, ikasleak eguneroko bizitzako egoera arruntenetan komunika- 
tzeko beharko zuen hizkuntz gaitasun-mailarik apalena ezartzeko. 

Atalase-maila hori kontuan edukiz sortu zen 1984an Digui, digui 1 kata- 
lana ikasteko material multimedia eta 1986an Digui, digui 2; horrela une 
hartan behar zituzten programazioa eta material egokiak jarri zitzaizkien 
irakasleei eskuetan. 

1986tik aurrera garbi azaldu zen katalana ikasteko prozesua osatuko 
zuten programa argien beharra eta Programa de cursos de lengua catala 
na (nivel umbral] prestatu zen. Katalan-ikastaroen curriculum orokorrak 
proposatutako ikas-maila guztiak elkarrekin lotzeko modua eman zuen 
programa horrek. Katalana bigarren hizkuntza edo hizkuntza arrotz gisa 
ikasi nahi dutenentzako da eta Europako Kontseiluaren Hizkuntza 
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Modernoen Proiektuko ikuspegi komunikatiboan du oinarria. Bi zatitan 
banatua dago programa, Atalase-rnaila lortzeko helduek egin ohi dituz- 
ten laurogeita hamar edo ehun orduko bi ikastaro orokorretako bi mailen 
arabera. 

Europako Kontseiluko Heziketa Komiteak "Hizkuntza modernoak: ikasi, 
irakatsi, ebaluatu. Europako erreferentzi marko komuna" argitaratu due- 
nez gero, programak berraztertu eta eguneratu beharrean gaude. 

Une honetan lantzen ari den programazio-proposamen berrian, eta gaita- 
sun-mailaren eskema berari jarraiki, sei mailako ikaskuntza diseinatu 
dugu. 0 maila bat izango da, ezagutza orokor gutxi dutenentzat edo kata- 
lanetik urrutiko hizkuntza edo kulturetik etorritako ikasleentzat eta 6. 
maila Gaitasun-rnailarekin lotzeko zubi izan nahi duena. 

Bestalde, baditugu maila berezietarako hizkuntz programak ere, hau da 
arlo berezitan aritzeko gaitasuna emango dutenak. Bereizi beharrekoak 
dira, alde batetik, atalase-mailatik irits daitezkeen mailak, ikasle batzuen 
laneko beharren araberakoak ( dendetako dependiente, ostatuko zerbitza- 
ri, udaltzain, etab.) eta, bestetik, maila jasoago batetik iritsiko direnak, 
ikasleen lanbideko eskakizunak ere halakoak direlako (hitz egitea, itzul- 
pena, zuzenketa) edo hizkera berezia behar delako (admnistrazioko, mer- 
kataritzako katalana, hizkera teknikoa edo zientifikoa, lege-hizkera ... ). 

Hizkuntza Politikako Zuzendaritza Nagusiak landutako programak berri- 
kusi eta eguneratzea helduentzako katalan-ikastaroen Curriculumaren 
baitan geratzen da. Curriculumaren idazketa 1987an jarri zen martxan, 
nahiz eta 198laz geroztik bazen irakatsi beharreko edukien eta filosofia- 
ren formulazio bidenabarreko bat. Curriculuma landu ahalean, hizkuntz 
gaitasunak katalandunentzako programetako gramatikarekin lotzen 
zituzten edukiak zehazten hasi ginenenan, ohartu ginen lotura hori egite- 
ko elementuak falta genituela eta hori ezin zela lortu eskura geneuzkan 
tresnen bidez; ondorioz, hori konpondu nahaiak ikerketa bat egitera 
behartu gintuen. Une honetan ikerketa teorikoaren azken fasean gaude: 
igorlearengan ardaztutako testu-mota benetakoak deskribatzeko moduan 
gaude gaur egun. 

Katalan· Gauzak curriculum gisa formulatzeak duen abantailetako bat da sistema 
·ikastaroen teoriko bat osatzen dela, eredu funtzional eta dinamiko baten markoan, 

egitura hezkuntza proiektu konplexu baten aldi guztiak sartu eta sistematuz. 

Curriculuma barne eta kanpo irekita dagoen sistema bezala egituratzen 
da, prozesuaren joanean sortzen den informazioaz baliatzeko atzeelika- 
dura ere baduen sistema, bestalde. Era honetan dago egituratua curricu- 
luma: 

Beharren analisia 

- Ikasle/hartzaileen tipologia mugatuz. 

- Programen antolamendua eratuz. 

- Hizkuntza menderatzearen mailak denboran banatuz. 
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Curriculumaren Hizkuntzaren normalizazioa eta Hizkuntza Politikaren Zuzendaritza 
diseinua Nagusiaren beharrak jasota geratu ziren curriculumaren oinarriak idatzi 

zirenean eta helburn nagusiaren definizioan, erabiliko zen metodologian 
eta hiztunak garatu behar dituen gaitasunetan. 

• Oinarriak 

a Gizarte eta kulturaren ikaskuntza 

- Herrialdeko kulturan eta gizarte-bizitzan parte hartzeko ohituren sor- 
kuntzari laguntzea. 

- Familia, gizarte, lanbide, aisialdi eta abarretako harremanetan hiz- 
kuntzak duen eginkizuna kontuan eduki. 

- Hizkuntzaren eta kulturaren normalizazio-prozesuaren bamean sartu, 
horrek bigarren hizkuntzak ikasteaz beste zerbait dela aintzat hartuz. 

b Ikaslearen nolakoa eta ikasteko moduak 

- Motibazioa indartu. 

- Estrategia (metodologia eta teknikak) motibatzaileak erabili, ikaslea- 
rekin zerikusia dutenak, ikuspegi komunikatiboa aintzat hartuz. 

c Edukiaren berezitasuna (ikaskuntza linguistikoa eta soziolinguistikoa) 

- Hizkuntzaren aldaera eta erregistro denak menderatu. 

- Kontuan hartu beharrekoa da katalana beste lehenengo hizkuntza 
batzuetatik abiatuta ikaste dela (gaztelania, ingelesa, frantsesa ... ). 

- Katalanaren lurraldeetatik etorriko diren ikasleen berezitasun geo- 
grafiko, sozial eta historikoen aldaera guztiei erantzuteko bezainbat 
eduki eskaintzea, programa bakoitza lantzean eskura edukitzeko. 

• Helburua 

Curriculum honen abiapuntua hizkuntza normaldu beharra baita, helburu 
nagusi bat izango du: ikas-prozesu global bat deskribatu eta martxan jar- 
tzea, ikasleek hizkuntza erabiltzeko izango du ten jarrera eta gaitasunetan 
ardaztua; erakunde eta irakasleei eskainiko zaie, ikasleei hizkuntza, 
komunikazio-sistema gisa hartuta, prozesu ondo definitu batean irakaste- 
ko, hasi zero mailako gaitasunetik eta gaitasun bete-betera arte, horreta- 
rako behar diren mailaketa eta ziurtagiri guztiekin. 

• Metodologia 

Ikasteko metodologia Europako Kontseiluak helduen heziketarako mar- 
katu dituen hezkuntza printzipioen harikoa da. Printzipio horiek gizaba- 
nakoaren heziketa integrala eskatzen dute eta ikasle heldua bere 
ikaskuntzaren eragile aktibo izatea nahi dute. Hizkuntzaren ikas-irakas- 
kuntzari dagokionez, ikuspegi komunikatiboan eta ikurren ikaskuntza 
osoan du ardatza, hau da, ikaskuntzak ezagupideak (zerbait egiteko gai- 
tasuna) lortzea eta gaitasun afektiboak (egin nahi izateko gaitasuna) lor- 
tzea erraztu dezala eta orobat ikaslearen autonomia eta autoikaskuntza 
indartu. 
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Curriculumaren 
plangintza 

• Hizkuntz edukiak 

Edukiek hiztunaren gaitasunaren alderdi guztiak deskribatu eta garatzen 
dituzte. Gaitasun soziolinguistikoak (testuaren eta testuinguruaren arteko 
erlazioa), diskurtsorako gaitasunak (testu-rnotak), gaitasun gramatikalak 
(hizkuntza sistema den aldetik) eta gaitasun estrategikoak (komunikazio- 
ko estrategiek) osatuko <lute hiztunaren gaitasuna. Garrantzi handia 
eman zaio gaitasunen koerlazio horri curriculumaren helburuetan. 

• Ebaluazioa 

Curriculumaren diseinua hobetu eta osatzeko elementutzat daukagu eta 
hizkuntz gaitasun, komunikamena eta gaitasun soziokulturala neurtzeko 
prozesuak deskribatzen ditu. 

Curriculumaren plangintza curriculumaren inplementazioari laguntzen 
dion ekintza da eta programa eta planetan dago egituratua. Programa 
guztiek hiru mailatan banatutako ikasbide bakar batijarraitzen diote: ata- 
lase-maila, gaitasun-maila eta maila aurreratua. Maila bakoitza helduak 
bere beharren arabera lor dezakeen hizkuntzaren ezagutza orokorrari 
dagokio. 

• Atalase-maila 

Europako Kontseiluak komunikazio-eredu batzuk aukeratu ditu bigarren 
hizkuntzen irakaskuntzan helburu eta edukiak zehazteko. Atalase-maila 
deitzen dio hizkuntza baten erabileran izan daitekeen gutxieneko gaita- 
sunari. Katalana bigarren hizkuntza gisa ikasten ari dena, maila horren 
jabe izatean, gauza izango da eguneroko egoera arrunt gehienetan komu- 
nikatu eta parte hartzeko. 

• Gaitasun-maila 

Hizkuntzaren erabileran gaitasun nahikoa da orokorrean. Berezko hiztun 
bere hizkuntzan heziketa normala hartu eta testuinguru normaldu batean 
bizi denaren pareko gaitasuna da. 

• Goi-mailako gaitasuna 

Hizkuntzaren erabileran gaitasun orokor zabala izatea esan nahi du. 
Erabilera normalean sakontzeaz gain, hizkuntzaren egiturak eta hauen 
erabileraren ikerketa teorikoa hartzen ditu bere bamean. Programak, 
beren bilakaeran, ponentziaren hasieran esan bezala, ikuspegi berri bati 
eman dio bide katalandunentzako programetan: denek lan-unitate baka- 
rrean dute ardatza, testua hartzen dute komunikazioko unitate bezala eta 
testu horrek ekoizten den egoerari egokitua behar du izan. Katalandun ez 
direnenetzako programetan, berriz, hizkuntz gaitasunak berraztertu eta 
eguneratu egin <lira hiztunen behar berriei erantzuteko (idatzizkoari arre- 
ta gehiago eskainiz) eta gai soziolinguistiko eta kulturalak zabaldu. 

Batean zein bestean ikas-maila txikiagoak ezarri dira ikastaroen iraupena 
eta trinkotasuna arintzeko, maila bakoitzeko edukiak lehenean utzi 
dira (.1). 
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. 1: 

1981 
90 orduko 
ikastaroak 

Atalase-maila 
A 

(90 or.) 

Gaitasun-maila 
B C 

(180 or.) 

Goi-maila 
D 

(90 or.) 

Ikastaroak eta orduak gehitu beharra dago maila hauek lortzeko, beeziki bi lehenengoak. 
1987 Al A2 AJ B Cl C2 D 
90 orduko (270 or.) (270 or.) 
ikastaroak 
1988 
45 orduko 
ikastaroak 

Ll-L6 
(270 or.) 

Sl - S6 
(270 or.) 

D 
(90 or. 

Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusiakjartzen dituen Pruebas de 
colocacion y asolimiento bitartez egiten da ikastaroen ebaluazioa. 
Ziurtagiri ofizialak lortzeko Junta Permanent de Catalak egiten dituen 
azterketetara joan behar da eta A, B, C eta D ziurtagiriak lortu. 

• Plangintza ( curriculumaren berrikuntza) 

Bost plan proposatu ziren: hizkuntza, kultura, azpiegitura, materialgintza 
eta irakasleen heziketa. Plan horietako bakoitzak baditu here helburuak, 
jardunerako proposamenak eta ebaluazioa. 

Hizkuntraren curriculum-plangintza. Programak ikasgelara eramatean 
sortzen zen arazo nagusia: konpontzeko proposatu zen hizkuntzaren 
curriculum-plangintza; hauxe zen arazoa: nola lotu gramatikaren irakas- 
kuntza eta hizkuntz gaitasunen garapena ikas-irakaskuntza prozesu 
errentagarri, eraginkor eta ikasleen beharretara egokitutako bat antola- 
tzeko? 

Hizkuntzaren ikuspegi soziolinguistikotik abiatuak ginenez, testu-tipolo- 
gia bat (benetako testuena) lantzea pentsatu genuen, Kataluniako gizarte- 
ko erabilera ohikoenen berri emango zuten propotipo batzuk, alegia, 
hizkuntzaren deskribapena lortzeko. Hiru une izan zituen ikerketak: 

1 Katalanezko testuen corpus bat bildu eta hizkuntz kodeko elementuek 
testuetan zituzten funtzioen informazioa jaso. Testuak corpusean sartze- 
ko fitxa prestatu: aldagai independenteen definizioa; testu-hizkuntzalari- 
tzako lanen informazioa hustu; fitxak informatizatu. 

2 Deskribapena: testuak aukeratu; laneko hipotesiak formulatu; tipologi 
irizpideak ezarri: testuak analizatu; proiektua informatizatu. 

3 Sintesia: testu-tipologia erabaki eta testu-motak deskribatu; terminoen 
glosario bat prestatu; kontsultarako bibliografia osatu. 

Testu-motak formulatzeak ahalbideratuko digu ikaskuntza erabiltzen den 
hizkuntzan oinarrituta antolatzea. 

Curriculum-plangintza soziokulturala. Curriculumak igorri beharreko 
osakin soziokulturalen eta jarreren deskribapena egitea da. Ezagutza 
soziokulturalak, ordea, ez dira berez ikaskuntzaren edukiak; aitzitik, 
gaur egun erabili eta ekoizten diren testu-multzo handi eta askotariko 
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batetikjasoko <lira. Horregatik sartu da alderdi hau hizkuntzaren curricu- 
lum-plangintzan. 

Azpiegituren plangintza curricularra. Ikastegien funtzionamendua, ikas- 
taroen antolakuntza, programen eta irakasleen martxa arautzen dituen 
kudeaketa administratibo eta akademikoa deskribatzea da curriculuma- 
ren alderdi hau. Bai kudeaketa administratiboa bai akademikoa gaur 
egun Consorci per a la Normalizaci6 Lingufstica-ren eta katalana irakas- 
ten duten beste erakundeen esku daude, baina programei buruzko ildo 
teknikoak Hizkuntza Politikako Zuzendaritza Nagusiak ematen ditu 
orain ere. 

Materialgintra curriculumean. Hizkuntzaren curriculumaren iradokizu- 
nen eta hartzaileen beharren arabera ikasmaterialak nolakoak izango 
diren deskribatzen da. 

Iradokizun eta behar horiek eskatuta, honako material hauek prestatu 
<lira: xede berezietako eta hizkera berezietako ikastaroetako programak 
eta materialak; gaitasun-mailarako moduluetako materialak; lan-giroan 
hezitzeko programa eta materialak; ikasleak autonomiara sustatzeko eta 
autoikaskuntza-zentroetarako ikas-materialak prestatu ditugu. 

Irakasleen fonnazioa curriculumean. Azaltzen ari garen prozesu hone- 
tan guztian oinarrizko elementua izan da irakasleen partaidetza bai pro- 
gramen eraketan baita beren formazioan ere. Curriculumean, irakasleen 
formaziorako plangintzak deskribatzen ditu helduentzako katalan-ira- 
kasle batek curriculumeko xede eta helburuak kontuan hartuta bere lana 
egiteko behar dituen gaitasuna eta ezagutzak. 

Curriculumean deskribatuta daude irakasleen hasierako beharrei eran- 
tzuteko formazio-planak, eta helduentzako katalan-irakasleen formazio 
globalaren markoa markatzen duten bi programak. Programa hauek bi 
atal nagusi dituzte: bata oinarrizko edo hasierako formazioa, BASIC 
izena duena, eta bestea, heziketa jarraikoa, hiru modulutan moldatua: 
FORMA I, FORMA II eta FORMA III. Hauetako bakoitzak hiru ezagu- 
tza-arlo hartzen ditu bere barnean: hizkuntza, kultura eta metodologia. 

Lau programa hauek batasun bat egiten <lute bai edukiz bai formaz, hiz- 
kuntzari eta honen ikaskuntzari buruzko ideia-multzo berberetik sortuak 
baitira denak. Curriculum de formacion inicial del profesorado de cata- 
ldn para adultos-en barnean daude eta horren oinarri ideologikoa eta 
metodologia dituzu. Curriculum hau den bezalakoa izateak ahalbidetu du 
gaur duen formulazio eduki dezan. Heziketako une bakoitzean lortzea 
aurreikusten dugun emaitzak zehatz-mehatz deskribatzen dituen helbu- 
ru-egitura dugu eskuartean. Edukien zerrenda lortu nahi diren helburnen 
aukera mailakatu eta interes mugatu batzuen eta antolamendu-ahalme- 
nen neurrikoa da. 

Aldi berean, programek formaren aldetik egitura bateratua <lute; forma 
hori, alde batetik, erabilera operatiboari begira dago, baina, batez ere, 
denek modu batean eskainiko diote irakasteari hizkuntza irakatsi eta era- 
bili ahal izateko behar diren ezagutza eta abildadeen zerrenda eguneratua. 
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. 2: 

lkasteko beste modu 
batzuk 

Zalantzarik gabe, curriculumeko formazioak ematen duen abantailetako 
bat da sistema teoriko, funtzional eta dinamikoa dela, hezkuntza-proiek- 
tu korapilatsu baten une guztiak bere barnean hartzen dituena, hasi lortu 
nahi diren helbumetatik eta benetan lortu diren emaitzetaraino, plangin- 
tza, laneko prozedurak, ebaluazioa etab. integratuz. Oraingo honetan, 
bestalde, curriculumaren markoan Ian egiteak bide eman du proiektua 
gauzatzean parte izan duten talde guztien lana bateratzeko. 

Faktore horiek guztiak bateratzearen ondorio izan da programek testu 
bakar bat osatu dutela. Bere barman dituen itemen multzoari esker egitu- 
ra eskematiko ondo lotua eta mailakatua lortu da, edozein testutan beza- 
la, helburu bati erantzuten diona; helburu hori oraingoan esplizitatua 
dago eta bere mendean dauzka bai metodologia linguistikoa bai metodo- 
logia didaktikoa. 

Programak: 

Oinarrizko heziketak markatuko du irakasleek geroko beren formazioan 
segituko duten bidea. Formazio horren abiapuntua gizabanakoa izango 
da eta autoformaziora sustatuko du. Formazioa hori edukiek proposatzen 
duten metodologia berberaz emango da. Forma I, II eta III heziketa 
jarraiari dagozkie eta hiru modulu dira, batzuk besteekin alda daitezkee- 
nak; Forma bakoitzean oinarriko programaren edukiak azaldu eta zabal- 
tzen <lira eta trataera bereziagoa ematen zaio gai bakoitzari. Forma I: 
atazak dinarnizatzen ari diren irakasleen formazioa. Forma II: ikastaro 
berezietako irakasleen formazioa. Forma III: goi-mailetako ikastaroetako 
irakasleen formazioa . 

Oinarrizkoa Formal Forman Forma III 
Hizkuntzaren barne Hizkuntza eta Testua, Hizkuntzako 

Hizkuntza eta kanpo sistema benetako gizartea komunikazioko elementu guztien 
unitatea testu bidezko 

heziketa 
Testuinguru historiko Hizkuntza alorra eta Hizkuntza XVI. mendetik XJX. 

Kultura eta soziala nazioa berreskuratzea komuoitate kultural mendera: aldaketak, 
eta nazionala eraiki krisiak eta 

transformazioak 
Hizkuntza Tcknikak, Programcn Testuarekiko 

Metodologia ira.kaskuntzaren baliabideak eta egokitzapena galtasunen diseinua 
oinarri cskuartekoak eta ebaluazioa 
metodolo ikoak 

Katalan-ikastaroak arrotzentat: Programa-markoak. Katalana irakasten 
duen unibertsitate bakoitzak bere ezaugarriak ditu eta bere ikasketa- 
-motak, jeneralean besteenak ez bezalakoak. 

Horrek eragotzi egiten du guztientzako programa bakar bat ezartzea, 
baina, aldi berean, ezinbestekoa da irakasleak zer irakatsi behar duen 
jakitea. Horiek guztiak kontuan hartuta, Hizkuntza Politikako 
Zuzendaritza Nagusiak dokumentu-marko bat idatzi du ikastetxe horie- 
tan ernan beharko liratekeen katalan-ezagutzak deskribatzen dituena eta 
era koherentean eratu ditu irakasle guztien programaziotarako abiapuntu 
izan daitezen. Bost multzoko egitura oinarrizkoa dute programa horiek: 
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katalana hizkuntza arrotza; hizkuntzarako sarrera; literaturarako sarrera; 
kataluniako gizarte eta kulturarako sarrera; katalanaren soziolinguistika- 
rako sarrera. 

Multzo bakoitza independentea eta besteen osagarria da, eta garatzeko 
behar diren helburu eta edukiak bere barnean ditu. Edukien zerrenda 
zabala da, irakasleak aukera ditzan bere ikasleen beharrei eta saioak egi- 
ten diren etxeko norabideari ongien datozkienak. Era askotan antola dai- 
tezke, eta irakasleak erabakiko du nola moldatu. Dena den, aholku 
batzuk eta material lagungarri batzuk ere ematen dituzte. 

Katalana norberak ikasteko zentroak: Autoikaskuntzaren zergatia: egiaz- 
tatua dago pertsona bakoitzak bere ikas-prozesuari jarraitzen diola, bere 
adimen-gaitasunaren, kultur ezagutzen, adinaren, gizarteko egoeraren 
arabera. Ondorioz, ikasteko estrategiak desberdinak dira, bakoitzak 
beren martxan ikasten du eta bere ikasteko moduari dagozkion materia- 
lak behar ditu. Horregatik, gaur egun, helduen formazioa norberaren 
ikaskuntzara zuzentzen da, bakoitzaren beharrak eta erritmoa kontuan 
hartuz. 1995az geroztik Kataluniako Generalitateko Hizkuntza 
Politikako Zuzendaritza Nagusiak katalana ikasteko autoikaskuntza-zen- 
troen sorrera bultzatu du, irakaskuntza tradizionalago baten alternatiba 
eta lagungarri gisa. 

Autoikaskuntza-zentroa gune bat da hainbat baliabide eta material, 
ordenatu eta sailkatuak erabiltzailearen eskuetan jartzen dituena, bere 
helburuak lortzeko bidea emango dioten ikasestrategiak aukeratu eta 
beren burura eramaten laguntzeko. Hortxe egoten da aholkularia ere, 
zentroa antolatzen eta erabiltzaileari aholku eta orientabide emango diz- 
kiona. Pertsona bakoitzak bere ikaskuntza askatasun osoz era deza- 
keenez, horrelako zentroak oso eraginkorrak izaten dira bestelako 
ikastaroetan beretzako sistema egokia aurkitzen ez duenarentzat. 
Honelako pertsonentzat dituzu oso egokiak: hizkuntza azkar ikasi nahi 
duenarentzat; bere ezagutzak berritu nahi dituenarentzat; bukatutako 
ikastaroren batean lortutako ezagutzak mantendu nahi dituenarentzat; 
heziketa bereziren bat nahi duenarentzat, hizkuntzaren alderdi jakinen 
batean sakondu; ikasteko ordutegi finkorik ez duenarentzat. Autoikastegi 
horiek, bestalde, ikastaldeak beren irakasleekin bisitan hartzeko presta- 
tuta daude. 

Nor da aholkularia? Zentroa antolatu eta erabiltzaileei aholku ematen 
dien pertsona da. Hizkuntza ondo ezagutu behar du eta hala berean autoi- 
kaskuntza zer den ere, ikas-sistema den aldetik, eta zentroaren dinamiza- 
tzaile eraginkorra izan. Hauexek ditu eginkizun nagusiak: erabiltzaileak 
gidatu: beharrak eta usteak ondo mugatzen, lor daitezkeen helburuak 
aukeratzen lagundu eta segimendua egin; baliagarri eta errentagarrien 
izango zaizkien jardunak aholkatu; ikastetxeko jardunaren haritik egin- 
dako testu ahozko eta idatzizkoak zuzendu eta iruzkinak egin eta mate- 
rialak zuzen sailkatuak eta txukun eduki. Aholkulariak ez du inoiz 
erabiltzailearen ikaskuntzan sartu behar, honek eskatzen dionean izan 
ezik; autoikaslearen zerbitzuko beste baliabide bat besterik ez da. 
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Katalanaren 
ziurtagiri 
ofizialak 

Junta Permanent de 
Catala 

Katalanaren teleikaskuntza. Bere lanarengatik edo heste arrazoiren 
hatengatik ikastaro arruntetarajoaterik ez daukanari ikasten laguntzea du 
helhuru. Gaitasun-mailako programari jarraitzen dio (S l-S6). Programa 
horiek hezala, 6 mailatan antolatuta dago, maila hakoitza ikastaro edo 
dosssier hati dagokio eta here helhuruak, alderdi teorikoak, ariketa 
didaktikoak eta soluzioak eskaintzen ditu. Urrutiko ikastaroa denez, 
ikastetxeko saioen ordez tutoretza eta glohalizazio-ariketak dakartza. 
Tutoretza hanakakoa izan daiteke (ikaskuntzaren segimendua) edo talde- 
kakoa (gaien aurkezpena). Erakunde hakoitzak presta ditzake here hez- 
kuntza-proposamenen ildotik. 

Formazio pertsonalizatua: hizkuntza profilak lan-munduan. Orain arte 
katalanaren irakaskuntza helduei zuzendu zaie orokorrean, egoera politi- 
koaren eta migrazioen ondoriozko hezkuntza-eskasiak orekatu nahian. 
Gaur egun, 1998an kaleratutako Hizkuntza Politikako Legearen ondo- 
rioz, here V. kapituluanjardun sozioekonomikoan hizkuntzak hehar duen 
erahilera arautu haitu, lehentasunezko gaitzat daukagu lan-mundurako 
hizkuntz heziketa herezitua eskaintzea. 

Une honetan Lan-munduko hizkuntz profilak lantzen ari gara ado hone- 
tako hizkuntz heziketarako tresna prestatzeko asmoz. Hirn atal ditu 
proiektuak: 1) hainhat hizkuntz profil definitu lan-munduko heharren ara- 
hera eta lanpostu bakoitzaren hizkuntz profila neurtzeko tresnak antolatu; 
2) ebaluazio-tresnak prestatu langileak lanpostuetan egoki dauden jakite- 
ko eta langile berriak hartzeko; 3) hezkuntza-sistema berezia diseinatu, 
profil horietan oinarritua, honako eduki hauek izango dituena: ahozko eta 
idatzizko hizkeran hezitzeko modulu-programak; bide elektronikoz (CD- 
-Rom) lagundutako formazioa eta ehaluazio-sistema herezia .. 

Hauexek dituzu aurreikusten diren emaitzak: 1) lanpostuen hizkuntz pro- 
filak mugatzeko testak eskura edukitzea; 2) profil bakoitzeko hizkuntz 
probak; 3) ahozko eta idatzizko hizkera ikasteko 4/6 moduluen progra- 
mak; 4) gramatikako kodea ikasteko CD-Roma, 1.500 ariketa dituena bi 
mailatan banatuta, heren ebaluazio diagnostiko eta didaktikoarekin. 

Bai enpresek bai langileek horrelako produktuen heharra azaldu dute 
heren lanak eskatzen duen neurriko hizkuntz heziketa nahi dutelako. 
Proiektu honekin zera nahi dugu: enpresetan zerbitzu hori eskaintzeko 
material egokiak lortu, jardun sozioekonomikoan hizkuntzaren normali- 
zazioa aurrera eraman, dirutan eta denboratan behar hainhat eralgiz, inte- 
resa dutenek heziketa-plan arruntetan aritu beharrik izan ez dezaten, 
askotan nekosoegiak gertatzen haitzaizkie. 

Junta Permanent de Catala, Certificado Internacional de Catalan y 
Certificado de Traducci6n e Interpretaci6n Juradas. 

Kataluniako Generalitateko Conselleria de Cultura-k Tribunal 
Permanent del Catala sortu zuen 1934ean Pompeu Fahra huru zuela, nahi 
zuenak katalan-azterketa egin zezan. Eginkizun horretan harenjarraitzai- 
le da oraingo Junta Permanent de Catala. Berak ematen dizkie katalana- 
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ren ezagutza-ziurtagiriak eskatzen duten hiritarrei azterketa batzuk gain- 
ditzen badituzte. 

Bi eratako agiriak banatzen ditu Junta horrek: hizkuntz ezagutza orokorre- 
nak, batetik, eta ezagutza berezienak, bestetik (.3). Lehenengoak hainbat 
hizkuntz erabilera-mailari dagozkie. Bizitzako egoeratan hizkuntza era- 
biltzeko gaitasuna neurtzen dute eta horretarako ezagutza gramatikalak. 

Ezagutza berezien ziurtagiriak, berriz, bi eratakoak dira: gizarteko arlo 
batzuetako hizkera bereziei dagozkienak (administrazioa, enpresa, mer- 
kataritza, etab.); hauetan ere bizitza errealean hizkuntza erabiltzeko gai- 
tasuna eta gramatikaren erabilera neurtzen dira. Bestea da gaitasun 
profesionala neurtzen duena (katalana helduei heziketaz kanpo irakaste- 
ko gaitasuna eta ahozko eta idatzizko testuak zuzentzekoa) . 

Ezagutza orokorren ziurtagiriak: Ezagutza berezien ziurtagiria: 

A Katalanaren ahozko ezagutza oina- G Hizkera adminitratiboaren nahiko ezagutza 
rrizkoak 

M Merkataritza arloko hizkeraren nahiko ezagutza 
B Ahozko eta idatzizko ezagutza oina- 

rrizkoa ? Hizkera juridikoaren nahiko ezagutza (presta- 
tzen ari gara) 

c Ahozko eta idatzizko katalanaren 
ezagutza ertainak E Katalana he!duei irakasteko gaitasuna ( ez da 

deialdirik egin l 996ko azaroaz geroztik. 
D Ahozko eta idatzizko katalanaren 

goi-ezagutzak. K Ahozko eta idatzizko testuak zuzentzeko 
gaitasuna. 

Katalana hizkuntza arrotz gisa ikasten dutenentzat dira, Certificado 
Internacional del Catalan (CIC) eta beren ezagutza Generalitatearen ziur- 
tagiriz egiaztatu nahi dutenentzat. l 990az geroztik banatzen dira, 
Kataluniaz kanpo. 

Gaur egun deialdiak oinarrizko ezagutzen lehenengo bi mailetarako egi- 
ten dira: Oinarrizkoa eta Atalasea eta oraingo ikasturte honetan hasi gara 
hirugarren mailan, proba gisa. 

CIC jaio zen unetik bertatik pentsatu zuen Generalitateak katalanak 
Europako hizkuntz ziurtagirien zerrendan sartu behar zuela eta gaur egun 
CIC da Association of Language Testers in Europe ren (ALTE) ziurtagi- 
rietako bat; elkarte hori da beren hizkuntza hizkuntza arrotz gisa ebalua- 
tzeko progak egiten dituztenen elkartea. Hauek ditu bere helburu 
nagusiak: elkarte horretan ordezkatuta dauden nazioarteko ziurtagiriek 
onarmena izan dezaten gaitasun-maila komunak ezartzea; hizkuntzaren 
ebaluazio-prozesuko une guztietarako estandar komunak ezartzea: pro- 
gen diseinu eta bereizgarriak, item eta galderen erredakzioa, proben 
administrazio, zuzenketa, kalifikazio eta analisia; hizkuntzen ebaluazio- 
-kontuetan elkarrekin lanean aritu eta ideiak elkartrukatzea. 

Certificado de Ziurtagiri honen egitekoa da beste hizkuntzetatik katalanera itzultzeko 
Traducci6n e eta interpretaritzarako gaitasun profesionala egiaztatzea. Testu juridiko 
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eta administratiboak itzuli eta interpretatzeko gaitasun eta ezagutzak 
egiaztatzen ditu agiri honek. 

Ziurtagiri hau lortu duenak Hizkuntza Politikako Zuzendaritza 
Nagusian, itzultzaile eta interpretari zinpekoen erregistroan, inskribatuta 
egoteko eskubidea du. Apirilaren 19ko 87/1994ko Dekretuan, beste hiz- 
kuntzetatik katalanera itzultzeari buruzkoan, Generalitateak here egiten 
du itzulpen eta interpretaritzako eskumena. Bi alderdi oinarrizko arautu 
zituen dekretu hark: gaitasun profesionalak eskatzen dituen frogak eta 
lanbide horretan aritzeko gauza direnen erregistroa sortzea. Hauxe da 
azterketaren egitura: katalanaren eta zuzenbidearen ezagutzak (denetan); 
itzulpengintza eta interpretaritza probak (hizkuntza bakoitzarentzat 
bereziak). 

Ondorioak Bada gauza bat bukatu baino lehen azpimarratu nahi nukeena: katalana- 
ren mailaketa-programak etengabe berrikusi eta eguneratu direla, beti 
hartzaileen beharretara egokitzeko. Garapen horrek Ian esanguratsu asko 
egitea ekarri du, hala nola benetako testu-moten azterketa edo inguru 
sozioekonomikoan heziketa bakoiztua egiteko proposamena. Prozesu 
horrek hizkuntz ezagutzen ebaluazio-sistema birplanteatzera eraman 
gaitu; gaur egun Junta Permanent de Catala ziurtagiriak berritzen ari da. 

Neure hitzaldi honen joanean Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza 
N agusitik egin den lana azpimarratu dut bai programen prestakuntzan, 
bai materialgintzan, bai irakasleen heziketan, bai katalanaren ezagutzen 
ebaluazio eta ziurtagirigintzan ere; hitz batean esateko, katalana helduei 
irakasteko curriculuma eratzean. Baina ez nuke bukatu nahi katalana hel- 
duei irakasten ari diren erakundeek beren osotasun konplexuan egin 
duten oinarrizko lana aipatu gabe. Hauek dira erakundeak: Consorci per 
a la NL (biztanle guztiak). Departament de Treball (lanbideko heziketa). 
Departament de Benestar Social (helduentzako oinarrizko hezkuntza). 
Escola d' Administraci6 Publica (herri-administrazioa), Escola Oficial 
d'Idiomes (jendearentzat oro har). Serveis Linguistics Universitaris (ira- 
kasleak, PAS, ikasleak). Serveis Linguistics de diferents Organitzacions 
(sektoreko profesionalak). ICE. 

Katalana helduei irakasten ari dira, ikuspegi desberdinetatik eta helburu 
desberdinez, baina badu here garrantzia esateak gehienek Hizkuntza 
Politikako Zuzendaritzak Nagusiak ezarritako programak baliatzen 
dituztela, bakoitzak, jakina, here berezitasunen arabera, eta ekarpen oso 
estimagarriak eginez. 

Era horretan, talde guztiek hizkuntza berdintsu ikasteaz gain, lortutako 
ezagutzak modu bateratsuan egiazta daitezke, batez ere tituluak eskatzen 
dituzten administrazio publiko, enpresa eta erakundeetako langileak 
aukeratzean, beren eskakizunak Junta Permanent de Catala-k ezarritako 
gaitasun-mailen ildotik egiten dituztelako. 

Itzultzailea: Boni Urkizu 
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Helduei galiziera 
irakasteko curriculumaren 
berrikuntza: paradigmak, 
irakasleen formazioaren 
eta materialen zeregina 

Xose A. Calvino 

Komunikazio-ar/oko a/daketa teknologikoak gero eta nabarmenago ari 
dira gure bizimodua a/darazten. Teknologia berrien aurrerakuntzek per- 
tsonen eta herrien arteko harremanak erraztu egiten dituzte. Eta orain 
de/a urte batzuk Mcluhan-ek iragarri zuen a/dea globalaren itxura her- 
tzen eri da mundua. Dagoeneko distantziarik ez dago eta planetako biz- 
tanleen arteko komunikazioa bat-batekoa da. Komunikazio-marko orokor 
honetan hizkuntza gutxiagotua dugun komunitateok gure etxeetaraino 
iristen diren komunikabide indartsuen erasoa suma dezakegu. 
Beharrezkoa da, beraz, ahalik eta lasterren eskuhartzea, gure hizkuntza 
eta kultura eraso honetatik babesteko ez ezik, gure presentzia komunika- 
bide berrietan bermatze a/dera aha/egin handiagoa egiteko ere. 

Hizkuntza menperatzaileak hedabideetan egoteak beroiek ikastera derri- 
gortzen gaituen beza/a, hizkuntza propioa ikasteko bitartekoen abango- 
ardiak hizkuntza gutxiagotuaren presentzia komunikabideetan bultzatzen 
/agunduko du. Erabiltzen diren programen efikaziaren baitan egongo da, 
neurri handi batean, lortuko dugun hizkuntzaren erabilera-mai/a eta, 
ondorioz, beraren iraupena be/aunaldiz belaunaldi. 

Erreferentzia Irakasle edo hezkuntza-programen diseinatzaile batek proposamen 
markoa didaktikoren bat egin behar duenean, oso ongi ezagutu behar ditu 

horrekin erlazionatutako zenbait alderdi. Lehendabizi, egoera soziala 
ezagutu behar du; nolakoa den here proposamena jasoko duen gizartea, 
testuinguruak zein neurritan baldintza dezakeen, norentzat den, zein 
diren iturri antropologikoak eta zein egiteko duen irakasleak here 
testuinguruan. Galiziera helduei irakasteari dagokionez, osagai horiek 
guztiak, ikusiko dugun bezala, erabakiorrak dira edozein proposamen 
curricularretan. 
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Mapa Sociolingiifstico de Galiciati (MSG) jasotzen diren datuei esker 
geure komunitateko hizkuntz errealitatearen deskribapen nahiko argia 
dugu eskura, bai gaitasunari buruz eta baita erabilera eta jarrerei buruz 
ere. Beharrezko da, bada, azterketako datuei begiratzea dagokigun 
marko errealaren deskribapen bat izateko. Datu horien analisitik atera 
ditzakegu, besteak beste, honako ondorio hauek: 

• Lau trebetasunei dagokienez, hizkunt: gaitasun maila ondorengoa da: 
%98k ulertzen du galiziera, %86k galizieraz hitz egin dezake, %46k 
galiziera irakur dezake eta %27k idatz dezake. Datu horiek nabarmen 
aldatzen dira klase sozialaren eta adinaren arabera: trebetasun instru- 
mentalen ezagupenak gora egiten du klase sozial altuetan eta gutxitu 
egiten da adinaren arabera. Gazteenak ezagupen instrumental handia- 
goa du, baina hitz egiteko gaitasun txikiagoa (ezagupen pasiboa-eza- 
gupen aktiboa). 

• Biztanleen %62k dute galiziera lehen hizkuntza, %26ak, berriz, gazte- 
lania eta % 12k biak. Datu horietan adinak badu bere eragina. Zenbat 
eta gazteagoak izan, orduan eta gutxiago dira galiziera lehen hizkuntza 
dutenak eta gero eta altuagoak dira, halaber, elebidunen kopuruak. 

• Familiaren indarra ere gero eta ahulagoa da hizkuntzaren eta kultura- 
ren transmisioan. Behera egiten duela argi ikus daiteke eta hezkuntza 
sistemak familiaren egitekoa ordezkatzen du arlo honetan. Fenomeno 
honetan, era berean, bizilekuak, gizarte-mailak, gizabanakoen adinak, 
eta sorlekuak eragiten <lute. 

• Erabilerari dagokionez, Galizian galiziera hizkuntza nagusia dela 
azpimarra dezakegu: inkestatuen bi herenek erantzun zuten galiziera 
dutela hizkuntza bakartzat (%38) edo nagusitzat (%30). Gaztelania 
inkestatuen % I0,6aren hizkuntza bakarra da eta %21aren hizkuntza 
nagusia. 

• Galizian elebakartasuna ez dago elebitasuna bezain hedatua, dena 
dela, bi kasuetan joera handiagoa dago galiziera erabiltzeko. 
Orokorrean esan dezakegu galizieraren erabilerak gora egiten duela 
adinduen artean, nekazari-giroan, maila sozioekonomiko apalekoen 
artean eta eta ikasketa-maila baxua dutenen artean. 

• Elebakar galizieradunak ere gutxitu egiten <lira belaunaldi gazteenei 
begiratzen badiegu, erabilera elebidunen mesedetan. Hala ere, lehen 
hizkuntza eta ohiko hizkuntza aldagaiak erkatzen baditugu, beren 
buruak gaztelaniadun huts dutenek joera handiago dute galizierarako 
galizieradun peto direnek gaztelania erabiltzeko baino. 

• Galizieraren erabilerak hiri guneetan ere egiten du behera. 

• ldatzizko erabilerari dagokionez, gaztelania da hizkuntza nagusia, nahiz 
eta galizieraren erabilera handiagoa den irakurtzean idaztean baino. 
Honela, elebakar galizieradunen erdiak beti gaztelaniaz idazten du. 

• Familia arteko erabileran galizierak bizitasun nabarmena du oraindik 
ere. Hala ere, beherakada bat suma daiteke aiton-amonekin, gurasoe- 
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kin, ezkontidearekin eta bereziki seme-alabekin erabiltzen den ahozko 
hizkuntza aztertuz gero. Datu horiekin lotuta adina eta bizilekua beza- 
lako faktoreak daude. 

• Eskola-giroan erdalduntze sakona suma daiteke. Elebakar galizieradu- 
nek elebitasunerako joera erakusten dute eskolan eta elebidunek ere 
beste eremuetan baino gutxiago erabiltzen dute galiziera. 
Komunikazioaren formaltasun-mailak ere badu hemen bere pisua, 
komunikazioa zenbat eta formalagoa orduan eta gaztelaniazkoagoa ... 

• Auza, lagun eta ezagunekiko erabilerari dagokionez, ohiko hizkuntza 
mantentzeko joera dago. Hala ere, gaztelania ohiko hizkuntza dutenek 
gehiago darabilte galiziera formaltasun-maila apala denean eta galiziera 
ohiko hizkuntza dutenek ere gehiago erabiltzen dute gaztelania solaskide- 
ak galiziera ongi ulertzen ez duelako gaizki ulertuak sor daitezkeenean. 

• Lanean erabiltzen den hizkuntza ohiko hizkuntzarekin bat dator gehie- 
netan. Hala ere, galizieraren erabilerak behera egiten du gazteenen 
artean, ikasketa-maila altuarekin, hiri-giroarekin eta gizarte maila 
baxuenekin. Era berean, galiziera gutxi erabiltzen da zuzendari eta 
bezeroekiko harremanetan. 

• Administrarioan, merkataritran eta setidagilearenean galiziera hiz- 
kuntza nagusia bada ere, komunikazio-gunea zenbat eta formalagoa 
izan galizieraren erabilerak hainbat eta beherago egiten du. 

• Jarrerei gagozkielarik, azpimarra dezakegu Galiziako biztanleak, oro 
har, galizieraren aldekoak direla, ez baita alde handirik ikusten talde 
soziolinguistiko ezberdinen artean. Aldeko jarrerak adinarekin daude 
lotuta, gizabanako gazteenek baitituzte jarrerarik aldekoenak. 

• Koerlazioa dago, bestalde, gaitasun-maila, adina, ohiko hizkuntza eta 
aldeko jarreren artean. Honela, gazteenek, galizieran gaitasun-maila 
ona dutenek eta galiziera ohiko hizkuntza dutela diotenek ere jarrera 
aldekoagoak dituzte galizierarekiko. 

• Aurreiritziei dagokienez, horiek garrantzi txikia dutela aipa daiteke eta 
azken urteotan hizkuntzaren prestigioaren gorakada eta galiziera kultur 
hizkuntza bezala gero eta onartuagoa dela ikus daiteke. Galizierak ez 
du loturarik maila sozialean gora egitearekin, ezta lagunak egiteko 
erraztasunarekin edo edertasunarekin ere. Ez da aldaketa esanguratsu- 
rik nabaritzen gizarteko edo hizkuntz talde ezberdinen artean. 

He/duentzako Gaur egun Galizian ditugun helduentzako ikastaroen eskaintza bi maila- 
ikastaroen tipologia: tan egituratzen da: hastapen-ikastaroak eta hobekuntza-ikastaroak. 

Gutxieneko maila ("soleira" maila) ezartzeko ahaleginak egin badira 
ere, huts-hutsetik ikasten hasteko, egoera linguistikoak oinarrizko ezagu- 
pen batzuetatik abiatzera eraman gaitu. Bizi dugun testuinguruan inor 
ezin baita galizieraren presentziatik at egon eta biztanle guztiek dute 
nolabaiteko harremana, gertukoa nahiz urrutikoa, komunitateko berezko 
hizkuntzarekin. 
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Hastapen- eta hobekuntza-ikastaroak, gutxieneko edukien programa 
batzuk izanik ere, 1989ko martxoaren leko aginduak arauturik, hainbat 
egokitzapen curricular izan ditzakete segun eta norentzat diren. Honela, 
osasun-arloko langile, funtzionario edo irakasleenak bezalako talde pro- 
fesionalentzako ikastaroak badaude edota kultur elkarte, auzo-talde, sin- 
dikatu eta abarrentzakoak ere. Kasu bakoitzean egokitzapenak egiten 
dira jarduera profesional edo sozial jakinen arabera, etekinik handiena 
atera ahal izateko. 

Santiagoko Unibertsitatearen bitartez atzerritarrentzako hastapen- eta 
hobekuntza-ikastaroak ere garatu dira. Kurtso horietako metodologia eta 
programen helburu nagusia da ikasleak hizkuntz ekintza kornunikatibo 
konkretuetan gaitzea eta balio handikoak izan dira beste metodo eta pro- 
gramak batzuk sortu eta eraldatzen joateko. 

Helduentzako hastapen- eta hobekuntza-ikastaroez gain, irakasleentzat 
galizieraz espezializatzeko ikastaroak eskaini dira, irakasle horiek beren 
lana ahal den kualifikazio-mailarik handienaz bete dezaten. Kasu asko- 
tan hizkuntza eta literatura galiziera irakasteko balio izan dute eta, beste 
batzuetan, beste ikasgai batzuk galizieraz irakatsi ahal izateko behar den 
gaitasuna lortzeko. 

Administrazio-mailan, tokiko administrazio, administrazio autonomiko 
eta estatukoari buruzko programa bereziak diseinatu dira, hizkuntza adm- 
nistratiboa lantzeko ikastaro espezifikoak ( oinarrizko maila, maila ertai- 
na eta goi-rnaila), Justiziaren administrazioan bereziki, hizkuntza 
juridikoa, maila bertsuetan, lantzeko programak garatu behar izan dira. 

Era esperimentalean helduentzako komunikazio sozialeko ikastaroetara- 
ko (I. Maila eta II. Maila) programak atera dira. Eduki espezifikotan 
oinarritzen dira horiek: komunikabideetako hizkera, publizitatea, gaita- 
sun sozialak, administrazioko hizkuntzaren oinarrizko ezagupena, tekno- 
logia berriak eta literatur sormenerako teknikak. Era berean, etorkinen 
seme-alabentzako hizkuntza eta literatura galizierari buruzko progratna 
berezi baten diseinua egin dira. 

Ikastaroetan eta beroien eraginkortasunean eragiten duten ikuspuntu 
metodologikoen trantsizio-une batean gaudela kontuan hartuz, erabaki 
genuen hasierako ebaluazio-diagnostikoetan erabilitako galdetegien 
datuen atzera begirako analisi bat egitea. Hau da, esku artean genuen giza 
bitartekoen azterketa egingo genuen, gure proposamen curricularrak eta 
metodologiko eta didaktikoak benetako ezagupenean oinarrituz egiteko. 

Datuen analisitik, besteak beste, ondorengo ondorio hauek atera ditzakegu: 

• Ikastaroetara datozenen batez besteko adina 30 urtetik beherakoa da, 
Datu hau garrantzirik gabekoa dela iruditzen bazaigu ere, ez da horre- 
la. Heldu horiek, beren adinarengatik galiziera ikasgai bezala izan 
zuten eskolan eta partez, bederen, galizieraz ikasi zuten. Argi dago, 
alferrikakoa litzateke, horiekin eskolako metodo berberak erabiltzea, 
prozedura berekin eduki berak lantzea ... seguraski emaitza bertsuak 
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lortuko baikenituzke. Horri buruzko hausnarketak erabileraren eta 
jarreren aldaketa bultzatzen duten metodoak erabiltzera eramango 
gaitu. 

• lkastaroetara datozenen %82 emakumezkoa da eta %18 gizonezkoa. 
lkastaroetara joateko motibazioaren eta egoera sozio-laboralaren 
azterketak informazio garrantzitsua eman diezaguke. Datu horiek 
eragina izan dezakete, ageri den bezala, ukipen-egoeran dauden 
hizkuntzen erabileran, botere-orekarik eta berdintasunik gabeko 
testuinguruetan, edo amek seme-alaben hizkuntz hezkuntzan izan 
dezaketen j ardunean. 

• Partehartzaileen ikasketa- maila altua da. %50k unibertsitate-ikaske- 
tak ditu, %30k ertainak eta %20k oinarrizkoak. Datu horiek, hurrengo- 
ko puntuan aztertuko dugunarekin batera, hurrengo hipotesia 
formulatzera garamatzate: galiziera derrigorrezko eskakizuna da lan- 
-merkaturako bidea emango duen curriculuma osatzerakoan. 

• Partehartzaileen %30k bakarrik dauka enplegua. Gainontzeko %70, 
Janik gabe daudenek, %24, eta oposizioak prestatzen ari direnek, %46, 
osatzen dute. Egoera horrek badu bere isla ikastaroen metodologian eta 
helburuetan. Egoera ezberdinetan, eskaerak ezberdinak <lira eta irakas- 
leek helburuen arabera edo partehartzaileen nahien arabera moldatu 
behar dituzte beren metodoak. 

• Gehienak, %83, hirietan bizi dira. Galizian hiri eremuan bizi direnak 
gutxiago dira Janda eremuan edo herrixketan bizi direnekin konparatu- 
ta. Dena dela, landa-eremuan gertatzen ari den exodoa handia da orain- 
dik, eta horrek baditu bere ondorioak hizkuntzaren arloan. Datu horiek 
galizieraren ezagutzaz eta erabileraz esan ditugunekin lotzen baditugu, 
ikastaroetara datozenen H 1 zein den ondoriozta dezakegu. 

• Gaitasun-mailari dagokionez, %95k ulertzen du, %70k hit: egin deza- 
ke, %60k irakurri eta %60ak idatzi egin dezake. Datu horiek ezin ditu- 
gu kualitatiboki hartu, ebaluazio-tresna zehatzagoa beharko genuke 
horretarako. Argi dago gaitasun komunikatibo maila ezberdinak izan- 
go direla ehuneko horietan eta irakasleak ebaluatu egin beharko ditu 
bere hezkuntz jarduera diseinatu aurretik. 

• Partaideen %28k galiziera lehen hizkuntza duela adierari du, eta 
%72k gaztelania. Datu horrek zalantza sor dezake MSG delakoaren 
datuak kontuan hartzen baditugu, baina berehala ulertuko ditugu adi- 
narekin, bizilekuarekin,ikasketa-mailarekin eta abarrekin lotutako era- 
gileak kontuan hartzen baditugu. 

• Lan-eretnuko erabilerari dagokionez, %20k galiziera erabiltzen duela 
adierazi du, %65k, berriz, gaztelania eta % 15k biak darabilzkila dio. 

• Lagunen artean %28 galizieraz mintzatzen da, %37 gaztelaniaz eta 
%35 bietan. 

• Familia arteko harremanetan, %27k galiziera erabiltzen du, %50k gaz- 
telania eta %33 elebitan moldatzen da. 
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• Zein formazio-era nahiko luketen galde egin ondoren, %43k erabil- 
tzaile bezala gaitasuna handitu nahi du (gaitasun komunikatiboa), 
%45k hiztegia aberastu eta hizkuntz kalitatea hobetu nahiko luke (gai- 
tasun linguistikoa) eta %9k ezagupen gramatikala eskatzen du. 

• Ikastaroetan parte hartzeko motibazioari burur, gehienek lana bilatze- 
ko eta egoera profesionala hobetzeko ikasten dutela adierazi <lute. 
Bigarren maila batean daude gaitasun komunikatiboa hobetzea edo 
arrazoi sozialak edo terapeutikoak bezalakoak. 

Nola eragiten dute eragile horiek guztiek ikastaroetan diseinatzen ditu- 
gun programa eta metodoetan? Zein da paradigma egokiena lortu nahi 
ditugun helburu komunikatibo-funtzionalak lortzeko eta geure ikasleen- 
gan ikuspuntu soziolinguistikotik eragiteko? 

Hain bat urtetan ikuspuntu komunikatibo- funtzionalen eta gurekin erabili 
zituzten metodo gramatikazaleen arteko eztabaidan j ardun dugu. Poliki- 
-poliki galizieraren didaktikari buruzko kontzepzio berria gureganatuz 
joan gara eta irakasleak erabilera arrunteko egoeretatik abiatu beharraz 
jabetu <lira. Erabileraren kontzeptua dugu apurka-apurka lortu dugun 
ikuspuntu pragmatikoaren ardatza. Hizkuntzaren eta komunikazioaren 
alderdi soziolinguistikoak eta diskurtsiboak dira beharrik handieneko 
eremuetan gizarte-mailako erabileran eta jarrera-aldaketan aldaketa-era- 
gile eraginkorrenak. Azkenean, zein da helduei hizkuntza irakastearen 
xede nagusia? Oinarrian, esan dezakegu xedea erabilera Iinguistiko eta 
komunikatiboen gainean adierazpen-, ulerrnen- eta hausnarketa-baliabi- 
deak ematea dela. Horrela, ikasleek baliabide horiek lagun, kode linguis- 
tiko eta ez-linguistikoak egoki erabiliko dituzte hainbat eta hainbat 
egoera eta testuingurutan, formalizazio edo planifikazio-maila ezberdi- 
netan beren ahozko eta idatzizko ekoizpenetan. 

Horregatik, erreferente nagusia gaitasun komunikatiboa da, alegia, 
heldu batek abian jarri behar dituen mota ezberdineko prozesu eta 
ezagutza-multzoak (linguistikoak, soziolinguistikoak, estrategikoak eta 
diskurtsiboak), egoerarekin, komunikazio-testuinguruarekin eta formal- 
tasun-mailarekin bat datozen diskurtsoak produzitu edo ulertzeko. 
Osagai soziolinguistikoak testuinguru jakin bat ezagutzen lagunduko dio 
beste testuinguru batzuetatik bereizteko eta, beraz, hor beharko duen 
portaera komunikatiborako arau egokiak aukeratzeko. Osagai diskurtsi- 
boak, berriz, solaskidearekin lankidetzan adierazpide koherenteak sor- 
tzen lagunduko dio eta osagai estrategikoak gatazkak konpondu eta 
komunikazioaren eraginkortasuna handituko dio. 

Lomas-ek zioenez, "gaitasun komunikatiboa helduaren kornunikazio- 
-egoera eta testuingum ezberdinei egokitutako erabilera soziala hobetu 
nahi bada, hezkuntzaren ikuspuntutik eta gelan egindako eskuhartze 
didaktikotik, jabetu beharko dugu teoria gramatikalek mugak eta gabe- 
ziak badituztela esanahi eta komunikazio-fenomenoak beren osoan azal- 
tzeko. Gainera, gure ezagutza teorikoak zabaldu egin beharko genituzke, 
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ikuspegi kognitiboak, soziolinguistikoak eta pragmatikoak ere aintzat 
hartuz eta diskurtsoa topagune semiotiko gisa ulertuz, hortxe elkartzen 
baitira testu-era ezberdinak eta kontestu eta egoera-mailako aldagaiak, 
elkarrekintza komunikatiboak arautzen dituztenak". 

Gaur egun, zientzia kognitibotik, soziolinguistika interakzionaletik, tes- 
tuaren hizkuntzalaritzatik, analisiaren diskurtsotik eta semiotikatik egin- 
dako ekarpenei esker, esan dezakegu gure metodologia pedagogikoa bi 
ardatz nagusitan oinarritzen dela: 

• Galizieraren ikaskuntza unitate diskurtsibotan antolatzea. 

• Irakaskuntza komunikazioaren alderdi pragmatikoetatik bideratzea, 
ahozko diskurtsoa, idatzizkoa eta ikonografikoa ere beren testuingu- 
rnekin, hartzaile eta ekoizleekin, uztartuz. 

Gure ustetan, gurea bezalako hizkuntz ukipen-egoera bateko ezaugarriei 
aurre egiteko, ekintza komunikatiboa egoki testuinguratu beharko litza- 
teke, igorle eta hartzailearen arteko harremanari erreparatuz eta diskur- 
tsoaren asmoa, formaltasun-maila eta bereziki galizierak eta gaztelaniak 
gure komunitatean duten tokia kontuan ha:rtuz. 

Hasteko, "hitz egitea" "zerbait egitea" dela aitortu behar dugu. 
Hizkuntza beti "erabilera" da, testuinguru batean gainera. Gure kasuan 
testuinguru hori komunikazioaren eskenatokitik haratago doa. Hainbat 
jokaera eta jarrera tartean sartzen baitira, solaskidearen intentzioak inter- 
pretatzeko elkarlaneko prozesu bat ibilian jartzen dutenak. 

Hiztuna zerbait egiten saiatzen da, entzuleak asmo hori atzematen du 
eta horren gainean erantzun bat prestatzen, linguistikoa nahiz 
estralinguistikoa. Horrek esan nahi du ikuspegi linguistikotik begiratuta, 
azterbide pragmatiko eta soziolinguistikoak erabili behar direla. Ikuspegi 
didaktikotik begiratuta, berriz, hainbat estrategia jarri beharko ditugu 
ibilian ikasleek komunikazio-egoera horien gaineko hausnarketa kritikoa 
egin dezaten, egoera horiek sortzen dituzten faktore linguistikoak eta 
estralinguistikoak ulertu eta azpiko araua zein den era arrazoituan 
ezartzeko. 

Galiziako ukipen-egoeraz ari garenean, Silva-Valdivia-k (1994) zioen 
bezala, arrazoi historiko ezberdinak zirela medio, bi hizkuntza komunita- 
te bakarrean kokatu eta erabilera-gune sozial konpartituak dituen egoe- 
raz ari gara. Gure kasuan biztanleen ehuneko handi batek bi hizkuntzak 
erabiltzen ditu eta, zentzu orokor batean, elebidunak dira. Beraiek dira, 
bada, ukipenaren eskenatokia; baina ukipen horren nolakoa eta hizkuntz 
portaera bistaratzeko modua gaitasunari edo jarrera indibidualei ez ezik, 
hizkuntzen historiari berari eta beren erabilera gobernatzen duten arauei 
ere zor zaie. 

Galizian ukipen horren (kodearen aukeraketa solaskidearen arabera, 
kode alternantzia eta interferentzia linguistikoak) agerpenik garbienak 
him faktorek baldintzatzen dituzte oro har: 
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1 Galizieraren eta gaztelaniaren egituren antzak. 

2 Galiziako hizkuntz irakaskuntzaren prozesuak. 

3 Bi hizkuntzen egoera sozialak. 

Ezaguna denez, galizieraren eta gaztelaniaren arteko hurbiltasuna oinarri 
genetiko batetik dator, sustrai berekoak <lira, baina badaude arrazoi histo- 
riko-politikoak ere. Portugalera ere sustrai berekoa da, baina harekiko 
urruntasuna eta gaztelaniarekiko hurbiltasuna aipatu arrazoi historiko- 
-politiko horiengatik bakarrik azal daitezke, eremu politiko jakin batean 
egoteagatik. Baina arrazoi historikoak alde batera utzita, argi dago erabi- 
lera arruntean eta bat-batekoan gaztelaniaren eta galizieraren arteko 
muga linguistikoak ez direla oztopo komunikaziorako. 

Galizian bi hizkuntzen erabileran eragina duen beste faktore bat hizkun- 
tza bakoitza ikasteko modua da. Are orain dela hamabost urte ere galizie- 
rak ez zuen tokirik hezkuntza-sistema ofizialean, ez zegoen idaztarau 
ofizialik. Gaztelaniak, berriz, arau- eta estandarizazio-gaietan arazorik 
gabe, hezkuntza, komunikabide eta, oro har, hizkuntzarako eredu gisa 
har daitezkeen gune guztietako hizkuntza zen. Testuinguru horretan, oso 
ezberdinak ziren gizartean hizkuntza bakoitza tratatzeko moduak, bai 
ikaskuntza-prozesuari zegokionez bai horren finkatzeari zegokionez ere. 
Oro har, esan daiteke 33 urtetik gorako guztiek ingurutik ikasi zutela 
galiziera eta halatan, erderakadez jositako hizkuntza ikasi zuten, ez bai- 
tziren gai gaztelaniaren eraginari antzemateko. Batasun-araurik gabe 
ikasi izanak forma dialektalak indartu zituen, baina, hori hizkuntzaren- 
tzat aberasgarria bada ere, maila sozialean eta kulturalean askozaz itzal 
handiagoa zuen gaztelaniaren kutsadura ekarri zuen. Eragin hori ezberdi- 
na izan da zein gune sozial eta geografikotan gertatu den, eta galiziera H1 
edo H2 gisa ikasteak ere here pisua izan du horretan. Horrek guztiak, 
labur bada ere, ikaskuntzaren baldintzek bere garaian izan zuten garran- 
tzia azaltzen digu eta era egoki batean bistaratzen hizkuntz interferen- 
tziaren fenomenoa. 

Galiziera famili giroan bakarrik erabili eta egoera formalagoetatik at 
egon izanak ekarri zuen hizkuntzaren eta maila soziokulturalaren arteko 
lotura hori. Eta, hortixek datozen jarrerak noizbehinkako kode-aldaketen 
edota hiztun batzuen hizkuntz aldaketen eragile <lira. Zorionez, gauzak 
aldatu egin <lira azken urteotan eta aurreiritzi horiek guztiak poliki-poliki 
gainditzen ari dira. Eta, itxuraz bederen, alderantzizkoa hasi zaigu orain 
gertatzen, baina oinarrian gauza bera da. Zenbait tokitan galiziera era 
liturgikoan, erritualean erabiltzen da (komunikabideetan, kultur gunee- 
tan, parlamentuan ... ) baina eguneroko gaietan eta gune pribatuetan ere 
benetan finkatu gabe. Nahiz batean nahiz bestean, hiztun elebidun usteko 
horiek erabilera sozialeko arauak (aldakorrak direnak) barneratzen dituz- 
te eta berenjardun linguistikoa sozialki hizkuntza indartsuenera makur- 
tzen dute; hots, gaztelania erabiltzen dute. Ikuspuntu didaktikotik, 
egokitzapen horrek gure ikuspegia, irakaskuntzarekikoa, baldintzatzen 
du, hiztunak bere diskurtsoa egoerara egokitzeko duen gaitasuna ezagu- 
tza linguistikotik haratago baitoa. Eta hainbat bereizketa egin beharko 
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ditugu portaera soziolinguistikoan, eta dauden aldeak ongi zehaztu, 
kode-aldaketaren eta erregistro-aldaketaren artean, hizkuntz interferen- 
tziaren eta aldagai kolokial edo dialektalen artean, eta aztertu beharko 
dugu, halaber, zergatik hiztunak aukeratzen duen hizkuntza bat eta ez 
bestea: gaitasunik eza, gabezi linguistiko puntuala, aldagai sikosozialak, 
arrazoi estilistikoak? 

Horiek guztiek nola irakatsiko den argi zehaztea eskatzen dute. 
Ikuspuntu komunikatibo funtzionaletik abiatzeak ez luke baztertu behar- 
ko zuzenketa linguistikoa, batez ere fonetikan, ortografian eta sintaxian, 
gaztelaniaren interferentziak saihesteko. Eta bi hizkuntzen erabilera 
soziala ere kontuan hartzekoa da hemen. 

Komunikatibo izeneko ikuspegi guzti-guztiak ezin dira gure testuingu- 
ruan erabili. Ezin dugu era aseptikoan irakatsi, kode linguistikoa baka- 
rrik landuz, testuingururik gabe aritzeko arriskuan eroriko baikinateke. 
Gurea bezalako hizkuntz egoera anormal batean non gauden kontuan ez 
hartzeak metodoen porrota dakar ezinbestez. 

Gaitasun komunikatiboak gaitasun kulturala ere badu bere baitan; 
alegia, testinguru kultural jakin batean partehartzaileek dituzten asmo 
eta egoera komunikatiboen arabera, enuntziatu egokiak sortzeko 
darabiltzaten prozedura, arau eta estrategiak. Alde horretatik, bada, 
gaitasun komunikatiboa besteekiko harremanetan, denboraren joanean 
lortzen den arau-bilduma da eta, beraz, soziokulturalki baldintzatuta 
dago. 

Ikuspuntu didaktikotik programa curricularrak ezin dira errealitatetik at 
egon eta, horregatik, gure komunitateko berezko eduki kulturalak jaso 
behar ditu: ohiturak, tradizioak, etnografiak, folkloreak, antzerkiak, 
ahozko literatura tradizionalak eta gastronomiak ere beren tokia izan 
beharko lukete ikastaroan. Egia da, horrelako proposamenak behar 
bezain zorrotz gauzatu ezean, iparra galduko genukeela ikastaroa folklo- 
rikoegi edo kulturalegi bihurtuz, xede mugatuegia izango luke eta albo 
batera utziko lituzke oinarrizko trebetasunen ezagutza. Hori saihesteko, 
eguneroko alderdi biziei erreparatu beharko genieke: umorea, bizimo- 
dua, ekonomia, aisialdia eta jaiak, pertsonen arteko harremanak, baita 
egungo arazo sozialak ere ... Eduki soziokulturalak era egokian plantea- 
tzen badira eta balio baldin badute etekinik ekartzeko metodologia akti- 
boak, ekoizpenari bideratuak edo atazei begirakoak, denak ongi 
hurrenkeratuak eta curriculumetan ongi lekutuak oso eraginkorrak izan- 
go dira gaitasun komunikatiboa handitzeko eta nahi ditugun alderdi 
soziolinguistikoak eta integrazio soziala ere lortzeko. 

Gurea bezalako elebizko egoera batean, galizieraren ikaskuntzan arreta 
berezia eskaini behar diogu gaitasun soziokulturalari. Horrela, gure 
hirietako erdaldunek galizierarekin batera berezko kultura ere eskuratu- 
ko dute: tradizionala eta ez-hiritarra nahiz hiritarra (literarioa eta ez-lite- 
rarioa). Eta kultura horretako aribide eta balore espezifikoez jabetuko 
lirateke, hizkuntza bera integraziorako bidea izanik. 
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Komunikazioaren etnografiatik abiatuz, soziolinguistika interakzionalak 
beste diziplina batzuetatik jasotako ekarriak biltzen ditu. Esaterako, 
pragmatika filosofikoa, orientazio kognitiboko psikologia soziala, sozio- 
logia interakzionala, diskurtsoaren analisia eta adimen artifizialari buruz- 
ko azterketak, erabilera linguistikoa bere testuinguruan ulertzekoak. 
Soziolinguistika interakzionalaren ikuspegiaz ari direnek hizkuntza giza- 
taldeen errealitate sozial eta kulturalaren beste osagai bat gisa ikusten 
dute eta, era berean, erabilera linguistikoa errealitate horren adierazlea 
da horientzat. Izan ere, mundu sozio-kulturala neurri handi batean komu- 
nikaziozko elkarreraginen bitartez osatu, mantendu eta aldatu egiten da. 
Eredua horretan ahozko eta ez ahozko faktoreak sartzen dira, faktore 
kognitiboak, egoerazkoak eta soziokulturalak. Labur esateko, gaitasun 
komunikatiboa osatzen duten faktore guztiak. 

Ikuspuntu didaktikotik analisi-mota hori oso erakargarria da. Ikus ditza- 
gun arrazoiak: 

• Ahozko eta ez ahozko abildadeak eskatzen dituzten egoera komunika- 
tibo ezberdinak proposatzen dituelarik, pertsona helduak trebatzea 
ahalbideratzen du ahozko diskurtsoaren lanketaren bidez, ekoizpenean 
parte hartzen duten elementu ezberdinen hausnarketatik abiatuz. 

• Diskurtso pedagogikoan "ezkutuko" curriculumari buruzko kontzien- 
tzia ahalbideratzen du, ikasleei autoanalisiaren garrantzia azpimarratuz. 

• Koherentzia diskurtsiboa edo testukoa (alderdi gramatikalak, prosodi- 
koak, lexikoak. .. ) osatzeko, produzitzeko edo adierazteko erabiltzen 
diren mekanismo ezberdinen analisiaren bitartez ahozko eta idatzizko 
erabileraren artean dagoen lotura korapilatsua ulertzen laguntzen du. 

Zein neurritan erabil daitezke ukipen-egoeran dauden hizkuntzen didak- 
tikan hizkuntza modernoen ikaskuntzako berrikuntza metodologikoak? 
Zein neurritan eraman daitezke ikusmolde horiek galizieraren egoerara? 

Atzerriko hizkuntzen didaktikak, oro har, hizkuntzen didaktikaren 11011- 

dik norakoa ezarri du azken urteotan. Egia esan, bigarren hizkuntzaren 
edo atzerriko hizkuntzaren irakaskuntza-egoera jakin bat beti da hiz- 
kuntz ukipen-egoera bat. Hala ere, gure ustez, aldeak hain dira handiak 
ezin baitira dauden-daudenean aplikatu atzerriko hizkuntzen ikaskuntza- 
ren metodo berberak. Galizian galizieraren presentzia soziala handia da, 
batere integratuta ez dagoenak ere galizieraren gizartean murgilketa-pro- 
zesu bat bizi du. Ezin diezaioke errealitate horri bizkarra eman. 
Hizkuntza berri baten ikaskuntzaren eta galizieraren ikaskuntzaren arte- 
ko aldeak hasierako gaitasun-mailan du oinarri. Denek dakite zerbait eta 
gure kasuan (helduen kasuan) ezagutza hori handitu egiten da berezko 
hizkuntzak gizartean duen garrantziarengatik. Gainera, ezin dira berdin 
aztertu beste zenbait faktore ere, ukipen-egoeran dauden hizkuntzen hur- 
biltasuna, interferentziak edota lotura psikosoziologikoak esaterako. 

Dena dela, metodologia horiek erabiltzeko aukera ez da bazter uzten, 
aitzitik, ordea, gurera ekartzen ahaleginduko gara gure helburuak lortze- 
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ko balio duten heinean. Gaitasun komunikatiboa kontzeptu unibertsal 
gisa hartuta, hots, norbaiti testuinguru eta egoera jakin batean era eragin- 
korrean eta zehatz komunikatzea ahalbideratzen <lion gaitasunen multzo 
gisa hartuta, helburu hori lortzeko didaktika ere unibertsala izan liteke. 
Jakina, lehen aipatutako faktoreak, tokian tokikoak, kontuan hartu behar- 
ko lirateke. Aurreiritziak gainditzea, jarreraren aldaketa, solaskidearen 
araberako hizkuntza erabiltzea ... galizieraren didaktika egoki batek baz- 
tertu ezin dituen alderdi soziologikoak <lira. Eta emaitzak ere hobeak, 
irakasterakoan kontuan hartzen baditugu. 

Atzerriko hizkuntza irakasteko planteamendu horietan prozesuari begira- 
tzen zaio eta ez horrenbeste produktuari. Eta gure kasuan prozesua da gil- 
tzarria. Hortik etorriko baitira ikasleen arteko eta ikasleen eta irakasleen 
arteko beharrezko elkarreragina, eta horien kariaz, bidenabar, lortu nahi 
dugun gaitasun komunikatiboa. Egia da, eta geure esperientziaren bitartez 
halaxe frogatu dugu, ikasgelan ataza ezberdinak egiteak irakaskuntza 
komunikatiboagoa sortzen duela, gelako jardunari hizkuntzaren lanketa 
hutsa baino xede zabalagoa baitakarkio. Ikasleen partaidetza-maila gela- 
ko lanean oso pozgarria da, guztiona den diskurtsoaren eta atazen nego- 
ziaziotik abiarazten baita. Gaitasun komunikatiboaren kontzeptua 
mantentzen delarik, ikaslearengan berarengan ardazten da irakaskuntza. 

Laburbilduz, hauxe dakarkigu guri atazen planteamenduak: 

1 Gaitasun komunikatiboaren kontzeptuaren garrantzia. Bere baitan har- 
tzen ditu gaitasun linguistikoa, soziolinguistikoa, diskurtsiboa, sozio- 
kulturala eta estrategikoa. 

2 Hizkuntzaren ikaskuntzan dauden mekanismoen analisian ikasleen 
ikuspuntutik sakontzea. 

3 Irakaskuntza-ereduen ikuspegi berria, prozedura, feedback eta ebalua- 
zioan arreta handiagoa j arriz, 

Gure jardunari dakarzkion onurak honela laburbil genitzake: 

1 Proposamen linguistikoaren, bitarteko ariketen eta materialen antola- 
keta malguagoa ahalbidetzen dute. 

2 Ikasleen interes-guneak integratzea errazten dute eta lana urraska egi- 
ten uzten dute. 

3 Ikaskuntza-egoeren prozesu edo ibilbideak erakusten dituzte. 

4 Errealitatea integratzeko modu natural bat dira. 

5 Ikaslea ikaskuntzako aktibitateen partehartzaile bihurtzen <lute, bere 
partaidetza bultzatuz eta ikaskuntzaren autonomiarako bidea zabalduz. 

6 Informazioa lortze eta hedatzearekin lotutako lan-estrategiak, natura- 
lak nahiz ikasiak, erabiltzera sustatzen ditu ikasleak. 

7 Benetako hizk:untz material ugariren erabilera ahalbidetzen dute. 

8 Lotura malgu eta dinamikoa sortzen dute helburu, eduki, metodologia 
eta ebaluazioaren artean, zehatz eta mehatz adierazia. 
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9 Beste hainbat ezagutza-arlorekin uztartzeko bideak zabaltzen dute. 
(ezagupenen integrazioa). 

10 Bai irakasle bai ikasleentzat hezkuntza-ikerketa eta berrikuntzarako 
berezko mekanismoak abian jartzeko marko egokia da. 

Hala ere, zailtasunik ez da faltako metodoan bertan nahiz martxan j artze- 
an. Metodoari dagokionez, atazen mailaketa, hurrenkera eta interesgune- 
ak zein diren aurkitzea ez da egiteko erraza. Martxan jartzekoan, berriz, 
talde osoa partaide bihurtzeko zenbait atazen antolaketa korapilatsua eta 
ikastaroetarako diseinu konkretu baten falta, ikasleen esku baitago auke- 
ra egitea. Baina, gainera, atazen planteamenduak irakasle ongi presta- 
tuak behar ditu aurrenik, material egokiak, beti eskura dauden 
baliabideak eta irakasleen eta ikasleen rolak eta lan-ohiturak aldatzea. 

Hasiak gara prozesuen araberako hainbat programaziori jarraitzen. 
Irakasle askok ataza-biltegi bat osatu dute beren esperientziaz baliaturik 
eta badute ataza horiek nolabaiteko balio kontrastatua gero programazio- 
ak diseinatu ahal izateko. Eskura dituzte irakasleek material didaktikoak, 
talde teknikoen eta baliabide-zentroen laguntza. Irakasle batzuk proiektu 
bidezko programazioekin hasi <lira Janean. Ikastaro askotan komunikabi- 
de baten eraketa dago aurreikusita. Ikasleek egunkari bat, irratsaio edota 
telesaio bat (bideograbazio) egingo dute. Edozein kasutan, ikasleen jar- 
duna oso partehartzailea da eta gaitasun komunikatiboak gora egin duela 
erraz froga daiteke. 

Galiziako eredu Aurretiaz azaldu bezala, ikastaroetan matrikulatuta dauden ikasle gehie- 
osatua nak gaitasun linguistiko jakin batekin iristen dira, beren ikasketen edo 

inguru sozial edo familiarraren bitartez lorturikoa. Datuen behaketatik 
ateratzen dugu gaitasun-maila horrelakoa izanik ere, erabilera-mailak 
behera egiten duela nabarmen ikasleen artean. Horren zergatiaz galde 
egin ondoren bi arazo nagusi daudela ikusi dugu: bata, irakaskuntza 
arautuan ez direla metodo egokiak erabili; bestea hizkuntz jarrerei buruz- 
ko ikerketa urria edo ikerketa-falta. Lehenengoan, beharrezkoa da ere- 
duen birformulazio bat, ikuspegi komunikatibo osatu baterantz 
bideratua; gaitasun linguistikoa, soziolinguistikoa, soziokulturala, estra- 
tegikoa eta diskurtsiboa hartuko lituzke bere baitan eredu horrek. 
Bigarrenean, berriz, jarreren aldaketa eta hizkuntz portaerak aztertzeko 
lanen premia dago. 

Aipatuak ditugu jadanik geure jardun pedagogikoen oinarrizko helbu- 
ruak. Helduen partaidetza aktiboa eta autonomoa bultzatuko duen eredua 
da guretzat eraginkorrena, Eredu horretan ikasleek hizkuntzaz eta horren 
erabileraz dituzten sineskerak argitu, baloratu eta zalantzan jartzeko 
aukera izan beharko lukete, eta beren aurreiritziak zein diren ere jakin 
beharko lukete. Kontzientziazio-eredu bat behar dugu, analisi diskurtsi- 
boaren teknikak, ahozko nahiz idatzizko testuetan, kasu-ikerketa eta 
simulazio-jokoak, hots, eskuarki talde-dinamikan ohi diren teknikak era- 
biliko dituena ... Baina hori ez da didaktikaren zati bat besterik, analisi 
eta kontzientziazioaren ondoren ikasgelako lanari ekitea beharrezkoa 
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baita. Ikastaroan bertan egiaztatu beharra dago "erabilera normala", 
noiznahi eta nonahi posiblea dela, egoera eta testuingururako egokia den 
erregistroan eta formaltasun-mailarekin. Honela, produktuak lortzera 
bideratutako teknikek, egiazko ataza bat aurreikusten duten teknikek eta, 
adostu, diseinatu eta gauzatutako proiektu bat egitera bideratutakoek ere 
kontzientzia linguistikoaren gabeziari aurre egin diezaiekete. Noski, 
hori ezin da testuinguru isolatu batean egin; hizkuntza herri baten kultu- 
raren zati bat da, funtsezko zatia, oinarrizkoa, baina zati bat. Zabal azter- 
tu ditugun hainbat elementuk bertan egon behar dute. Eta elementu 
horiek guztiak uztartzen ditugun neurrian nortasunaren kontzeptura iri- 
tsiko gara, eta nortasun-sentipenetik kontzientziazioa etorriko da bereha- 
la. Hortxe dugu beharbada prozesu guztiaren muina, ardatza. Gure 
formazio-jarduerek uztartuta, globalizatuta, diseinatuta eta programatuta 
egon behar dute ikasten ari den heldu bakoitza, bere bitartekoak erabiliz, 
galizieradun bezala duen nortasunaren kontzientzia hartzera iristeko. 
Usadioz pentsatu izan da jarrerek osagai afektibo bat zutela eta horrek 
ekintzara bultzatzen zuela, hots, portaera jakin bat erakustera. Ez da beti 
horrela, MSGren datuak aztertu genituenean, emaitzak ere gogoan hartu 
behar direla ikusi baikenuen. Galizieraren aldeko jarrera erakusten duen 
adin-taldea gazteenez osatuta dago; hala ere, horien arteko erabilera- 
-mailak kezkatzeko moduan egiten du behera. Adibide ugari ditugu 
geure artean galizieraren defentsa sutsua egiten dutenena ... baina beti 
gaztelaniaz. Ereduaren eta bere definizioaren zehaztapen-faltaz, gure jar- 
dunean ez zeuden hainbat elementu metatu dugun esperientziarekin alde- 
ratu eta apurka-apurka geure ere egin ditugu, bitarteko eraginkorrak 
diruditen zenbait lan-jardun eta ikuspegi ere gurera ekarri ditugu. 
Hurrengo oinarrizko printzipioetan ditugu: 

Galizieraren ikaskuntza eta erabilera bultzatuko duen metodologiaren 
oinarrizko printzipioak: 

Dekalogo metodologikoa: 

- Ahozkotik abiatu behar dugu. 

- Hizkuntzaren ikuspegi komunikatiboa bilatu. 

-Ahal dela, material errealak erabili. 

- Komunikabideen laguntzaz baliatu. Irrati, egunkari eta TBrekin lotuta- 
ko esperientziak bultzatu. 

- Jarreren aldaketa erraztu proiektu, atazen bitartez eta rol-trukaketaren 
bitartez. 

- Aurreiritziak apurtu. 

- Ikasleei ahalik eta autonomia eta protagonismorik handiena eman. 

- Berezko kulturaren alderdiak eduki bezala ikastaroetan txertatu, proze- 
duraz prozedura Ian eginez. 

- Ikasleen sormena bultzatu. 

- Galiziako literaturarako jakin mina piztu. 

Galiziera lielduei irakasten 131 



Teknika eraginkorrak J arraian, azken urteotan gure ikastaroetan irakasleek erabili dituzten 
zenbait teknika aurkeztuko ditugu gure helburuak lortzeko eraginkor 
direlakoan: 

• Komunikazioaren mesedetan, ikasgelakoen arteko kohesioa indartzeko 
beharrezkoa da lehen unetik talde-dinamikarako teknikak erabiltzea. 

• Simulazioak, rol-jokoak, probetxuzkoak dira helduak analisi diskurtsi- 
boan eta erabilera linguistikoan eta aurreiritzien gaineko hausnarketa 
egiteko. 

• Literaturarekiko zaletasuna pizteko, teknika ugari eta ezberdinak 
daude. Gure kasuan eraginkorrak suertatzen ari dira "literatur ibilbide- 
ak" eta klaseetan hainbat literatur pasarte egunero irakurtzea. 

• "Literatur ibilbideak" kultur elementu ezberdinak uztartzeko baliabi- 
deak dira: hizkuntza, literatura, artea, historia, etnografia, itzulpenak 
etab. Ibilbide horiek xeheki diseinatuak eta behar duten dokumentu 
osagarriekin programatuak izan behar dute eta, halaber, ikasleek beren 
ahalmen guztiak behatzeko, aztertzeko eta autonomiaz Ian egitekoak 
ibilian jartzeko modukoak. Badira hainbat jardun "aurkikuntza- 
-joko"en tankerakoak, liburutegietan bilaketak egitekoak etab. ikasleak 
taldean integratzeko oso egokiak direnak. 

• Badira ikasgelaz kanpoko jarduerak ikasleen motibazioa eta taldearen 
kohesioa indartzen dutenak. 

• Ikasle bakoitzaren ekarpenak biziki estimatzekoak dira. Irakasleak 
ikasle bakoitzak zer eman dezakeen ezagutu behar du eta taldekideen 
aurrean azaltzeko aukerak sortu. Denek dute zer irakatsi. 

• Oso komenigarria da taldeak bere komunikabidea sortzea. Dela pren- 
tsa edo irratia dela bideoa, horrelako egitasmo batek denen ahalegina 
eskatzen du eta zeregin ugari eta ezberdinak dakartza. 

• "Adituen" bisita ere oso lagungarria izan daiteke. Elkarrizketa presta- 
tzen eta ondorioak ateratzen ere jakin behar dugu. Aditua diogunean ez 
gara bakarrik hizkuntzalariei buruz ari, berezko kulturaren edozein 
alderditan jantzitako nornahi izan daiteke ... 

• Gure ahozko tradizioaz baliatzeak ere abantaila handiak dakartza, ikas- 
leek ikusi behar baitute galdu ezin dugun hizkuntz ondare naharoa 
badugula. Horregatik, ipuin-kontalariak, ikastaroen osagarri gisa, ekar- 

. tzeko ahaleginak egiten ari gara. 

• Antzerki-saio batera joatea, ikastaro guztietan egiten dena, probetxuz- 
koa zaie ikasleei gaitasun komunikatiboa gaitasun linguistiko hutsa 
baino gehiago dela ikusteko; komunikatzea, hitz egitea edo idaztea 
baino gehiago dela, erregistro ezberdinak ezagutzea duen garrantzia 
etab. Centro Dranuitico Gallegoaren lankidetza erabakiorra izan da gai 
honetan. 

• Gidatutako bisitaldi historikoak, ikastaroaren osagarri gisa, onuraga- 
rriak dira bertako historia, artea, ohitura eta tradizioak ezagutzeko, eta, 
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lrakasleen 
zeregina 

lrakaslearen 
profila 

halaber, kulturaren osagaiez eta nortasun-kontzeptuari batasuna ema- 
ten dioten alderdiez jabetzeko. 

• Bertako historiaren gaineko testuak hizkuntzaren aldertitik jorratzea 
oso ikasleen adorea eta jakin mina piz ditzakete. Era berean, hurbil 
egon arren, maiz askoan ahaztuak ditugun hainbat gairen ezagutza 
errazten du. 

• Talde batzuek, goi-mailakoek, literatur tailerrak egin dituzte eta baita 
arrakasta lortu ere. Orain ikusi dute idazle izan daitezkeela. 

• Arrakasta izan dezakeen baliabidea publizitatea dugu. Eta hainbat 
aztergai berezi daitezke: ikuspuntu soziolinguistikotik sektore jakin 
batzuei zuzenduriko mezuen erregistro-mota, oraindik bizi-bizirik dau- 
den aurreiritziak edota "produktu galego"ek nortasun-sentimenduare- 
kin duten lotura ere. Ikuspuntu linguistiko soiletik jardunda ere, 
trebetasun sortzaile nahiz hartzaileen alderdi guztiak dirajorragai: osa- 
gai semantikoak, morfologikoak, ortografikoak, sintaktikoak, fonolo- 
gikoak. .. ikuspegi bikoitzetik gainera, analisiarena eta ekoizpenarena. 
Ikasleek material errealen bitartez proposamen horiei ekitea benetan 
atsegina da; batzuetan, harrigarria eta beti sortzailea. 

Azken urteotan galiziera-irakasleen maila hobetuz joan da, batez ere 
alderdi didaktikoan. Arla linguistikoan zuten formazioa didaktika-gaiez 
osatu <lute. Egia da arreta berezia eskaini zaiola didaktikari, oso argi 
ikusten baitugu zein garrantzitsua den irakasleen maila pedagogiko- 
-didaktikoa. Hizkuntzaren egoerak berak eta bereziki helduekin Ian egin 
beharrak baldintzatu <lute irakaslearen jarduna. 

Galiziera-irakasleek, bereziki ikasle helduei irakasten dietenek berariaz- 
ko kualifikazio profesionala behar <lute. Informazio-igorlea izateaz gain, 
hizkuntz norrnalkuntzaren aldeko eragileak baitira. Konpromiso etikoa- 
ren aldeko jarrera ere transmititzen <lute. Ikasleari ikasten laguntzen 
diote, erantzun emozional eta sozialen tamaina hartzen dakite eta horren 
araberajokatu behar <lute. Komunikatzaile ona izatea eskatzen zaie, ado- 
rea eta kemena transmititzen jakitea eta jarrera mental aktiboa edukitzea, 
baina baita helburu komunikatiboa duten ikaskuntza-egoerak diseinatzen 
jakitea ere. Jakingai eta ikaskuntza-egoeretan aditua izan behar <lute. 
Helduei irakasten <lien galiziera-irakasleak teknikak ezagutu eta horien 
artetik aurrean dituen ikasleentzako egokiena aukeratzen trebea izan 
behar du. 

Laburbilduz, gaia, bere taldeko helduak, teknikak eta gaitasun horiek 
areagotzeko eredu eraginkorrak ezagutzea, prozesu guztiaren hurrenkera 
diseinatzea, helburuak lortzeari begirako ezaugarri soziokulturalak ain- 
tzat hartzea eta prozesuaren ebaluazio etengabea egitea. Ofizio asko 
eskatzen zaizkio irakasleari: eragile orientatzailea, eragile dinamizatzai- 
lea, eragile kontzientziatzailea, tekniko pedagogoa eta, gainera, egiten 
duenarekin konpromiso etikoaren aldeko jarreraren igorlea. Zorionez, 
profil horri erantzuten <lion irakasleak ugari ditugu. Argi dago, urteotako 
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Formezio- 
·programak 

ahaleginaren ondoren lortzen dela hori. Baina emaitzek garai batean 
abian jarri ziren formazio-ahaleginak berdindu dituzte. 

Gaur egun helduentzako galiziera-ikastaroetako irakasleen formaziorako 
bi mintegi-mota ditugu. Hastapen-mailakoa (I. maila) esperientziarik 
gabeko irakasleentzakoa da. Honako gaiak lantzen dituzte: talde-dinami- 
karako teknikak, hizkuntzaren ikuspegi komunikatiboa, ikastaroetan 
eduki soziokulturalen sarbidea, ahozko hizkuntzaren gaineko Ian espezi- 
fikoa, irakurketa suspertzeko teknikak, idazmena lantzeko moduak, 
motibazio, programazio eta ebaluaziorako teknika pedagogikoak etab. 
Mintegiak alderdi teoriko bat du eta beste bat praktikoa, eta derrigorrez 
gainditu behar da irakatsi ahal izateko. Gainera, mintegi hori egin duen 
irakasleak, irakasten hasten denean, tutore bat izango du aldamenean 
(jeneralean irakasle bat esperientziaduna eta ongi kualifikatua). Horrek 
eskainiko dio behar duen laguntza. Aurtengoa hastapen-mailako minte- 
giaren 5. urtea da eta emaitzak benetan onak izan dira. 

II. mailako mintegiek beste filosofia bati erantzuten diote. Formazio 
iraunkorra eta etengabearen ikuspuntutik doaz, metodo eta material 
berrien ikerketari hegira. Lan-taldeak osatzen dira eta horien jarduera 
etengabea eta ziklikoa da urte osoan. Partaide bakoitzak edo talde bakoi- 
tzak atal bat aztertzen du: metodo pedagogikoak, ikuspegi jakin batetik 
bideratutako edukien egiturak eta hurrenkera edota eduki jakinak lantze- 
ko materialak. Astero biltzen dira eta esperientzia, metodo edo materia- 
lak trukatzen dituzte elkarrekin. Proposamen guztiak aztertzeko, 
esperientziak ezagutzeko eta materialak ebaluatzeko aukera dute hor. 

Mintegi-mota horrek eguneroko lana galbahetik pasatzea du helburu eta 
metodologia ezberdinen ikerketa eta beste bide batzuk aurkitzera bultza- 
ten du. Irakasle-ikertzailearen irudia indartzen du. Irakaslea jantzi egiten 
da mintegi horretan, materiala sortuz, erabiliz eta ebaluatuz. Beraz, goian 
aipatu ditugun eskakizunak betetzen dituen profesional kualifikatua sor- 
tzea lortzen da. Azken bi urteetan II mailako mintegi bi egin dira 
Ourensen eta emaitzak oso onak izan dira. 

Guk helduen irakaskuntzan aurrera egiteko apostu garbia egin dugu for- 
mazioaren alde. Horixe da gure zutabe nagusia. Kanpotik egiten ditugun 
ebaluazioetan ikus dezakegu partaideen satisfazio-maila oso altua dela, 8 
edo 9 puntuz baloratzen <lute beren errendimendua 1 etik 1 Oera bitarteko 
eskala batean, eta ehuneko altu batek (%70 ingurukoa) berezko hizkun- 
tzaren aldeko jarreren aldaketa (positibo) sumatu duela esan digu. 

Erronka berriak Baditugu aurrez aurre hainbat erronka berri galizieraren didaktikan, 
batez ere: erabilera eta ikasleen autonomia sustatu nahi duten programen 
diseinua eta dagoeneko lantzen ari diren ordenadore bitarteko autoikas- 
kuntzarako metodoak. Atazetan eta prozesu interaktibotan oinarritutako 
metodoak hobetuko dira. Material eraginkorrak agertuko dira eta progra- 
mazioetan behar den zehaztasun-maila lortuko dugu. Gauzak berrikusten 
ari gara, beharrezkoa da ikastaroen mailaketan aldaketak egitea, edukien 
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Frisiera helduei irakastea 
eta currieulumeren 
berrikuntza 

Reitze J. Jonkman 

Frisiako probintzia edo Fryslan, 1997.etik hori du izen ofiziala, 
Herbehereetako Erresumako hamabi probintzietako bat da. Frisia 
Herbehereen iparraldean dago, Ipar ltsasoko hegoaldeko mugan. Frisiar 
irla gehienak probintziako zatiak dira. Herbehereetako populazioa gutxi 
gorabehera 15,5 milioiek osatzen dute, Frisiakoa, ordea, 617.000ek bes- 
terik ez; %4 baino gutxiago, hain zuzen ere. Frisia Herbehereetan bere 
biztanleria urriarengatik da ezaguna; nekazari-probintzia da. Hiri handie- 
na (88.000 biztanle), Leeuwarden/Ljouwert hiriburua da. Erdi Aroan 
hiri-eskubideak lortu zituzten hamaika hiri ofizialetako bat da. Hiri 
gehienak nahiko txikiak dira. Gehientsuenek ez dute 10.000 biztanle 
baino gehiagorik. Gainera, 400 bat herri daude 1.500 biztanle baino 
gutxiagokoak: herri-komunitate txiki horietan du frisiar hizkuntzak ego- 
erarik indartsuena. 

Jakin beharreko beste datu bat da Frisia probintzia migratzailea izan 
dela. Jende gazteajoan egiten da goi-mailako ikasketak edota lan egitera. 
Hori dela eta, Frisiako biztanleriaren hezk:untza-maila eta errenta-maila 
Herbehereetako batez bestekoa baino beherago dago; langabezia, ostera, 
gorago. Herbehereetako alderik mendebaldekoenean, adibidez 
Amsterdam edo Rotterdamen, Frisia bazterreko lurralde bezala ikusi obi 
da, industria handirik gabekoa baina belardi berdez betea eta oporraldie- 
tan nabigatzeko laku ederrez josia. Nekazaritza eta turismoa dira bertako 
jendearentzat diru-iturri nagusiak. 

Frisia Herbehereetako zatia da XVI. mendean Espainiaren kontrako 
matxinadan (Felipe II.a) Rolanda eta beste probintzia batzuk batu zirene- 
tik. Beraz, ez zen indarrez hartua izan, alderantziz, zazpi probintzia aske- 
en batasun federalean parte hartzeko aukeratua izan zen; batasun 
horretarako hizkuntza nederlandera zen. XIX. mende hasieratik 
Herbehereak estatu zentralista bilakatu ziren. Eta gaur egun horrela 
jarraitzen dute. Erromantizismokoan frisieraren aldeko mugimenduak 
hizkuntza hori bultzatzen hasi ziren; hala ere, gaur egun, bi mende igaro 
ondoren, nederlandera estatuko hizkuntza oso indartsua da oraindik 
Frisian. Probintziako gobernuak eskubide politiko propioak ez izatea da 
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egoera horren arrazoietako bat. Gobernu zentralak hizkuntz eskubide 
politiko mugatu batzuk bakarrik eman ditu. Frisiera neurri bateraino 
onartzen da: frisiera hutsean hitz egin edo idatz daiteke hiritarrak aurka 
jartzen ez diren bitartean. Horrela, hiritarren bat kexatuko balitz, orduan 
nederlanderaz egin beharko litzaioke horri. Ez da, ordea, nederlanderatik 
frisierara itzultzerik eskatzen. Bi hizkuntza ofizialak, estatuko hizkuntza 
den nederlandera eta probintziakoa den frisiera, ondo-ondoan erabiltzen 
dira arlo guztietan eta maila ezberdinetan. Frisiera hizkuntza gutxituak 
nederlandera hizkuntza nagusiarekiko duen menpekotasuna azaltzeko 
nahikoa da hizkuntza gutxituaren gaitasun-mailari eta erabilerari buruz- 
ko zerbait esatea. 

Funtsean, esan daiteke frisiar hiztun batek nederlandera ere badakiela 
hizkuntza horren nagusitasun soziala dela medio. Hortaz, frisiar hiztuna 
elebiduna da beti. Bestalde, badaude hizkuntza gutxitua ikasten duten 
nederlanderadun gutxi batzuk. 

Frisieraz eta nederlanderaz gain, eskualde-mailako beste aldaera batzuk 
ere hitz egiten dira Frisiako probintzian. Zenbait landa-herritan eta hiri 
frisiarretan dialekto ez-frisiarrak hitz egiten dira. Aldaera horien hiztu- 
nak arrazoi estatistikoak direla medio, nederlanderaren eskualde-aldae- 
ren artean sartzen dira. 

Lau trebetasun bereiz daitezke hizkuntza baten gaitasunean: ulermena, 
rnintzamena, irakurmena eta idazmena. Azken hogeita hamar urteotako 
garapenaren bilakaera ikusi ahal izateko, 1967 (Pietersen, 1969), 1980 
(Gorter et al., 1984) eta 1994ko (Gorter & Jonkman, 1995) datuak kon- 
paratu ditugu. 1967ko emaitzak errealitatea baino hobeak dira, ez baitzi- 
ren arrazoi praktikoengatik kontuan hartu Frisiar Irlak eta zenbait hiri 
frisiar (aldaera ez-frisiarren hiztun direnak) . 

Frisieraren gaitasuna 1967, 1980 eta 1994an ( ehunekotan) 

1967 1980 1994 
Ulermena 97 94 94 
Mintzamena 85 73 74 
Irak:urmena 69 65 65 
Idazmena 12 11 17 
Laginaren tamaina (n = 800) (n = 1.126) (n = 1.368) 

Taulan ikusten ahal den bezala (.1), ez dago aldaketa handirik azken 
hogeita hamar urteotan ulermenean eta irakurmenean. Frisieraz 70eko 
hamarkadan hitz egiten zutenen proportzioa jaitsi egiten da 80koan. 
Frisieraz idazteko gai direnak % 11 izan dira denbora luzean, hala ere, 
%17 dugu azken galdeketan. Frisiera hitz egiteko gai direnak %75 dira: 
450.000 lagunek hitz egin dezakete frisiera. 
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Frisiera ama- 
hizkuntza dutenak 

. 2: 

Nahiz eta atalez ataleko emaitzen arteko aldea txikia izan (frisiar hiztu- 
nen proportzioa oso gutxi aldatu da), trebetasun guztien garapena, 
1967tik 1994ra bitartekoa, nabarmen aldatu da. Ulermen, mintzamen eta 
irakurmenean behera egin dute zifrek. Idazmenean, berriz, gora. 
Aldaketa horiek ez dira halabehar hutsaren ondorio. 

Pisuzko arrazoi bat da frisiera ulertzen dutenen ehuneko altua; gutxik 
diote-eta ulertzen ez dutela. Bi azalpen-mota daude hori argitzeko: bata, 
frisieradun ez-jatorrizkoek izan duten aurkeztapen-maila eta, bestea, bi 
hizkuntzek, mendebaldeko hizkuntza germaniarrak izanik, duten elka- 
rren antza. Ikus ditzagun him esaldi hauek: 

Frisiera: Bitter, brea en griene tsiis, wat dat net sizze kin is gjin 
oprjochte Fries. 

Nederlandera: Boter, brood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan is 
geen oprechte Fries. 

lngelesa: Butter, bread and green cheese, who that not say can is no real 
Frisian. 

Ingelesaren antza izateaz gain, nederlanderarena ere nabarmena da. Hau 
esaldi bat besterik ez da, baina bi hizkuntzen arteko hurbiltasunaren berri 
eman eta nederlanderaren eta frisieraren hiztunek elkarri zenbat uler die- 
zaioketen argitzeko ere balio diezaguke. 

Frisieraz hitz egiten eta idazten dakitenak zenbat diren zehazteko oso 
lagungarria izan daiteke hiztunaren ama-hizkuntza zein den jakitea ere. 
Bidezkoa da esatea jaiotzetiko frisieradunak errazago ikasiko duela fri- 
sieraz irakurtzen eta idazten nederlanderadunak baino. Hiztunen ama- 
-hizkuntza etxean haurtzaroan ikasten den lehen hizkuntza 1980 eta 
1994ko ikerketen bitartez aztertu zen . 

1980 eta 1994an ama-hizkuntza ( ehunekotan) 

1980 1994 
Frisiera 54 55 

Nederlandera ("estandarra") 31 33 

Eskualde-aldaerak 13 11 

Atzerriko hizkuntzak (ad. alemanera) 2 2 

Guztira 100 101 

Frisieraren ezagutzari dagokionez, .2 taulan ikusten den legez, ez da 
aldaketa nabaririk aurkitzen Frisiako hizkuntz paisaian 1980 eta 1994 
arteko hamalau urteetan. Frisiako biztanleen erdiak baino gehiagok 
(%55) frisiera du ama-hizkuntza, %33ak nederlandera eta heren batek 
(%11) aldaeretako bat. Atzerriko hizkuntzen hiztunen proportzioa oso 
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txikia da. Frisieraren lau hizk:untz trebetasunak ama-hizkuntzarekin alde- 
ratzen baditugu, hiru hiztun-multzoen artean agertzen diren aldeak 
nabarmenduko zaizkigu . 

. 3: 

Frisieraren ezagutza eta ama-hirkunrza ( ehuttekotan} 

Ama-hizkuntza Ahozkoaren Mintzamena Irakurmena Idazmena N 
ulermena 

Frisiera 100 100 79 26 (749) 
Nederlandera 85 36 46 6 (473) 
Eskualde-aldaera 94 64 50 5 (146) 
Batez beste 94 74 64 17 (1.368) 

Espero bezala, frisiera ama-hizkuntza duten guztiek frisiera ulertu eta 
hitz egin dezakete (%100). Taulan agertzen den gorabehera interesgarria 
frisiera ama-hizkuntza ez dutenen artean ikus dezakegu: noski, eskualde- 
-aldaeren hiztunek (%94) nederlanderaren hiztunek (%85) baino gehiago 
ulertzen <lute frisiera. Frisiera hitz egiteari buruzko ernaitzak are eta dei- 
garriagoak dira. Nederlanderaren eskualde-aldaeren hiztunen ia bi here- 
nek (%64) ikasi dute frisieraz hitz egiten, baina nederlandera 
estandarraren hiztunen herena baino zertxobait gehiago dira hori bera 
egiteko gai. Eskualde-aldaeren hiztunik gehienak Frisian bertanjaio dira. 
Baina, nederlanderadunen herena bakarrik jaio da Frisian. Horretxek 
zurituko du aurki ezagutza-zifren arteko aldea. Guztiz bestelakoa da fri- 
sieraz idazteko gaitasunarekin gertatzen dena. Begi bistakoa da frisiar 
hiztunak ez direla gai beren ama-hizkuntzan irakurtzeko eta idazteko. 
Frisiar gizartean ez dago horretarako behar handirik. Frisieradun gehie- 
nek nederlanderaz ongi irakurri eta idatzi arren, lehen eta bigarren hez- 
kuntzan ez baitzaie besterik irakatsi, %79k irakur dezake bere 
hizkuntzan eta bakarrik laurdenak (%26) idatz dezake. Eta, frisiera ama- 
-hizkuntza ez dutenen proportzioak askoz ere txikiagoak dira trebetasun 
horietan. Bakarrik erdiak irakur dezake frisiera eta bakan batzuek idatz 
dezakete: 20tik batek (%5). 

Frisieraren erabilera Orain arte ikusitako tauletan argi ikusi da Frisiako biztanleriaren zati 
garrantzitsu bat frisiera hitz egiteko gai dela, H 1 gisa (%55) nahiz H2 
gisa ikasita (%20). Honek ez du esan nahi edozein egoeratan hitz egiten 
dutenik. Norbaitek frisieraz hitz egiten badu, lehendabizi, solaskidearen 
arabera egingo du eta ondoren egoeraren formaltasun-mailaren arabera. 
Frisieraren erabilera testuinguru edo egoera ezberdinekin erkatzen badu- 
gu eredu aldakorra ikusiko dugu: familian, lanean edo herriko komunita- 
tean frisiera da nagusi, gehienek egiten baitute frisieraz. Eremu 
forrnalagoetan, hezkuntzan, komunikabideetan, administrazioan eta 
lege-gaietan, berriz, frisieraren erabilerak beheraka egiten du, oro har 
erabilera nahiko mugatuta dago. 
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Hurrengo taulan frisieradun zaharrek eta frisieradun berriek gizarte-bizi- 
tzako hamabi egoera ezberdinetan hizkuntza zenbaitetan erabiltzen duten 
jasotzen da . 

Frisieraren erabilera, H1 nahi: H2 gisa ikasita, hatnabi egoera erberdi- 
netan ( ehunekotati) 

Frisieradun berriak risieradun 
zaharrak 

Turista holandar batekin 1 4 
Auzoko holandarrarekin 4 19 
Sendagile espezialistarekin 5 22 
Ezezagun batekin hirian 13 41 
Familiako sendagilearekin 18 56 
Alkatearekin 22 60 
Etxeko atarian dazoen ezezazun batekin 21 68 
Poliziarekin 23 71 
Irakaslearekin 31 76 
Postetxean 32 80 
Etxe ondoko auzokoarekin 41 83 
Dendariarekin 42 85 

Frisieraren erabilerari dagokionez, .4 taularen goiko aldean oso alde txi- 
kia dago jatorrizko eta ez jatorrizko hiztunen artean. Holandar turista bati 
ez zaio frisieraz hitz egiten. Frisiar hiztunen %19k, berriz, frisieraz egi- 
ten die auzoko holandar hiztunei, baina hiztun ez-jatorrizkoen artean 
banaka batzuk besterik ez dute hori egiten. Antzeko zerbait gertatzen da 
sendagile espezialista batekin: nonnalean ezagutza teknikoa nederlande- 
raz jaso dute eta egoera formala da. Taula "menditsu" honetan beherantz 
eginez gero, alde nabariak azaltzen dira erabileran bi hiztun-multzoen 
artean. Azkenean ikus dezakegunez, jatorrizko frisieradunen %85k egu- 
nero erosten duen dendan frisiera erabiltzen du. Eta horren haritik, beste 
bi galdera egin zitzaizkien, saltzaileak egindako itaunari erantzuteko zein 
hizkuntza aukeratzen zutenjakiteko . 

Iatorrizka frisieradunak eta nederlanderadunak erantzuteko aukeratzen 
duten hirkuntra norbaitek frisieraz zein nederlandera: galdetzen dienean 

Jatorrizko Jatorrizko 
frisieradunak nederlanderadunak 

Frisiera Frisiera ez Frisiera Frisiera ez 

Solaskidea frisieraz hitz egiten 98 2 33 67 
hasten zaionean 
Solaskidea nederlanderaz hitz 22 78 2 98 
egiten hasten zaionean 
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Taularen ezkerraldean ikusten dugunez (.5), solaskideak frisieraz egiten 
dienean, frisiar hiztun gehienek (jatorrizkoek) frisiera erabiltzen <lute 
erantzuteko (%98). Norbaitek nederlanderaz egiten dienean, berriz, lau- 
tik hiruk baino gehiagok hizkuntza aldatu eta nederlanderaz erantzuten 
<lute. Bakarrik %22k eusten dio frisierari nederlanderaz ari zaion norbai- 
ti erantzuteko. 

Beste guztietan, baita frisiera ikasten ez dutenen artean ere, oso bestela- 
ko emaitza aurkitzen dugu: %33k (guztien %42a frisiera hitz egiteko gai 
da) erantzuten du frisieraz beraiei norbaitek frisieraz egiten dienean eta 
ia % lOOk nederlanderaz erantzuten du nederlandera denean solaskidea- 
ren lehen hitza. 

Eta hona hemen aurrez aurre gizarteko gertaera berezi bat, beste komuni- 
tate elebidunetan ere gertatzen dena bi hizkuntzek antz handiak dituztene- 
an: hizketan ari diren bi kideek bakoitzak here hizkuntzari heltzen diote; 
beraz, berbaldi guztian zehar kodeen txandaketa gertatzen da. Frisiera 
helduei irakasteari dagokionez, horrek esan nahi du nederlanderaduna 
hiztuna Frisiako hiztun elebidun multzoko partaidea izan daitekeela 
entzumenean gaitasun nahikoa baldin badu. Frisian jaio diren hiztun ez- 
-jatorrizkoek frisiera ulertzen ikasi <lute (eta askok hitz egiten ere bai) 
haurtzaroan beren ikaskideei entzunez. Eta hori berariaz ari da bultzatzen 
1980tik lehen hezkuntzan eta 1993tik aurrera bigarren hezkuntzan ere bai. 

Frisierak egoera indartsuena testuinguru informaletan duela argi lagatzen 
saiatu naiz sarrera soziolinguistikoan. Eta indarra testuinguru informale- 
tan izateak badu here isla frisieraz hitz egiten ikasi duten hiztun ez-jato- 
rrizkoen motibazioetan. Frysky Akademyk hizkuntzaren erabilerari 
egindako ikerketan (Gorter & Jonkman, 1995), hain zuzen ere, horretaz 
galdetu zien ikasleei . 

Frisiera hit: egiten ikasteko arrazoiak ( ehunekotan] 

% (N) 

N agusiki arrazoi sozialengatik 58 (167) 

Arrazoi berezirik ez 21 (60) 

N agusiki lanarengatik 9 (25) 

Nagusiki dibertitzeko, ongi pasatzeko 5 (14) 

Bestelako arrazoiengatik 8 (23) 

Guztira 101 (289) 

Badago herri-komunitateko gizarte-bizitzan hizkuntza ikasteko susper- 
garririk. Frisiera ez da ikasten klase formaletan, gizarte-bizitzan baizik, 
jendearekin harremanetan. 
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Frisia eleanitzaren egoera linguistiko eta soziolinguistikoa deskribatu 
ondoren, hizkuntza gutxitua ikasteko kanpoko presio ekonomiko txikia 
eta nederlanderaren nagusitasuna ezaugarri dituen testuinguru honetan 
frisiera helduei irakasteaz arituko gara orain. 

Zenbaitentzat Herbehereak eta baita Frisia bera ere oso herri tolerantea 
da. Hala ere, bi nmga sozial nagusi daude. Eta muga horiek oztopo han- 
diak <lira benetan frisiera ikasi nahi duenarentzat. 

1 Nederlanderaren hizkuntz taldearen nagusitasuna. 

2 Nederlandera hitz egiten duten hiztunak gizarte-maila altuagokoak 
izatea. 

Muga horiek hizkuntza gutxituaren hiztunak bere hizkuntza erabiltzea 
zaildu baizik ez du egiten orekarik gabeko egoeran horretan. Erdi-liberal 
batek, gizarte presioaren tresnaz baliaturik, honako hau esan diezaioke 
frisieraz j ardun nahi duenari: "Bene tan zuen hizkuntza frisiar dibertigarri 
hori erabili nahi baduzue, zuen esku dago era bat". Heldu batek ikastaro 
batean frisiera ikastea eta ikastaroa amaitu ondoren erabiltzea gehienetan 
here esku dago soil-soilik. 

Hezkuntz Hezkuntzan frisierak duen egoera Herbehereetako hezkuntza-sistema 
testuingurua orokorraren araberakoa da. Hala ere, Herbehereek ez <lute curriculum 

nazionalik eta, gainera, lehen hezkuntza bukatzean ezinbestean egin 
behar dituzten nazio-mailako testek ez diote estu-estu legeak dioenari 
jarraitzen. Eskola publiko zein pribatuek legearen asmoak betetzeko 
eskubidea eta beharra dute, nahi bezala eta beren ardurapean. 
Hezkuntza-mailako askatasun horrek ondorio kaltegarriak ekartzen diz- 
kio frisierari askotan. 30eko hamarkadan frisierazko hezkuntzarako 
erraztasuna ohiko hezkuntza-sisteman handitzen joan zen pixkanaka- 
-pixkanaka. 1937an frisieraren irakaskuntza lehen hezkuntzan onartu 
zen, Herbehereetako dialekto bat legez, Herbehereetako edozein tokitan. 
50ekoan Leewarden-en frisieraren aldeko eskubideengatik auzitegietan 
izandako zenbait iskanbilaren ondoren bigarren mundu gerraren ondoren 
gutxika-gutxika sortutako eskola elebidunak legeztatu ziren 1955eko 
Herbehereetako Leben Hezkuntza Aldatzeko Legearen bitartez. 

Frisiera derrigorrezko ikasgaia da 1980. urteaz geroztik lehen hezkun- 
tzan, baina hezkuntza-askata-sunaren kariaz gobernuak ez du ezartzen 
frisiera irakasteko jarraitu beharreko ildorik, eta frisiera ikasgaiari zenbat 
eskola-ordu eskaini beharko litzaiokeen ere ez du esaten. Ikerketek argi 
uzten <lute Frisiako lehen hezkuntzako eskola askotan frisierari eskain- 
tzen zaion denbora legeak ezarritako gutxienekoa baino ez dela, astean 
30 edo 45 minutu. 

Ondorio bertsuak aurkitzen ditugu frisiera beste ikasgai bat irakasteko 
bitarteko denean. Leben hezkuntzan frisieraren bitartez edozein ikasgai 
irakasteko eskubidea dago; hala ere, orain arte eskola gehienek prestigio 
gutxieneko ikasgaiak irakasteko erabili <lute frisiera, adibidez biologia 
edo historia. 
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Bigarren hezkuntzako ikastetxeetan lehen urtean soilik irakasten da fri- 
siera astean ordu batez. Nekez erabiltzen da frisiera beste ikasgai bat ira- 
kasteko. Bakarrik ikasleen gutxiengo batek aukeratzen du frisiera 
azterketetarako. 

Helduentzako frisieraren irakaskuntzari heltzean, Affik-en, helduei ira- 
kasteko Frisiako institutuaren lanak azalduz hasiko gara. Hirurogeita 
hamar urte dituen institutu zahar honek sarritan aldatu du bere curriculu- 
ma azken hamarkadotan. 

Afftk-a (Algemine Fryske Undenjocht Kommisje = Hezkuntzarako 
Frisiar Batzorde Orokorra) helduentzako ikastaroak antolatzen dituen 
institutu profesionala da (Jelsma, 1996). 1928an sortu zuten frisieraren 
irakaskuntza eskolan nahiz eskolaz kanpo bultzatzeko asmoz, artean ez 
baitzen frisiera eskoletan ikasgaitzat onartzen. Beraz, Afuk-ak bere kasa 
eskolaumeentzat eskola-orduz kanpo ikastaroak antolatzeari ekin zion: 
30eko hamarkadan 1000 bat eskola-umek hartzen dute parte urtero ikas- 
taro horietan. Era berean, Afuk-ak Herbehereetako gobernuarekin frisie- 
raz ikasteko bidea erraztea negoziatu zuen. Halere, denbora pasa ahala, 
Afuk-a frisiar mugimendu ideologikoak sortutako elkarte bat izatetik, 
frisierazko irakaskuntza behar den tokitara erarnateko (rnaterialak barne) 
elkarte bat izatera pasatu da. Laurogeita harnarreko harnarkadan Affik 
institutuan (eta argitaletxean) hamabi langile eta egun erdiko 60 irakasle 
zeuden. Azken horiek, gutxi gorabehera urtero 80 ikastarotan banatuta, 
1000 helduri eskolak ernaten dizkiete. 

Ohiko hezkuntza-sistemak umeen alorreko frisieraren irakaskuntza bere 
gain hartu zuenean, Afuk-ek helduen irakaskuntzari heldu zion. 50eko 
hamarkada aurretik frisieraren hiztunei berei frisieraz irakurtzen eta 
idazten irakasten hasi zen. Irakaskuntza beharrak benetan txikiak ziren 
kasu horietan, frisieraren hiztunek inork baino hobeto hitz egiten baitzu- 
ten, nederlanderaren interferentziarik gabe. Horien hizkuntzak, gainera, 
garai hartako nekazal bizitza islatzen zuen eta frisierak aise egin zion 
aurre egoera horri, 

50eko hamarkadatik aurrera nederlanderaren hiztun ugari Frisiara bizi- 
tzera joan zirenean frisieradunak eta nederlanderadunak elkarren ondoan 
bizi behar izan zuten ingurune berean. Eta, lehen berrikuntza curricula- 
rrak ikasleen hizkuntz jatorri ezberdinei erantzun behar izan zion. 

Curruculumaren beste berrikuntza bat ideologiari zegoen lotua. 50eko 
hamarkadaren ondoren institutuak frisieraz irakurtzen eta idazten irakas- 
tearekin batera, bere gain hartu zuen frisiar kornunitatea esplizituki sus- 
tatzea: frisiar ikasleei beren inguru naturala eta frisiarren ezaugarri 
tradizionalak estimatzen irakastea. Eta horrek badu zerikusirik Frisia 
50eko hamarkada aurretik " elebakarren babeslekua" izatetik, gizarte 
eleanitz moderno bat izatera pasatu izanarekin. Bi hizkuntzak elkarren 
parean erabiltzen dira eta, antzeko samarrak izanik, hizkuntz interferen- 
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tzia ugari gertatzen da nederlanderatik frisierara. Beraz, ikastaroek frisie- 
raren kalitatea hobetzea zuten xede. Frisieraren zuzentasuna, bizitza 
modernoan (hiritarrean) erabiltzeko moduko hizkuntza izatea eta esparru 
berrietan balioko zuen frisiera ziren, besteak beste, arretagunea. 

Gaur egun Afuk-ek ikastaro-mota ezberdinak antolatzen ditu, jendeak zer 
eta zein abiaduraz ikasi nahi duen aintzat hartuz. Eta badago ezberdintasun 
gehiagorik ikasle-taldearen eta gizaki bakoitzak dituen beharren arabera. 

Frisierarekiko ikuspegia aldatu egin da. Lehen frisiera nagusiki kultur 
fenomeno bezala ikusten zen (literatura, antzerkia, historia); orain, 
berriz, gizarteko esparru guztietan erabili beharreko komunikazio-tresna 
bezala ikusten da. Eta, Curriculumaren berrikuntza hizkuntza ikusteko 
azken pentsamolde honi dago lotua. Frisian, curriculumaren berrikuntza- 
rako (Jelsma, 1997: 3-7) kontuan hartu den eredu nagusia Krashen-en 
hurbilbide naturalarena da (Krashen & Terrel, 1983), bigarren hizkuntza 
baten ikaskuntza prozesua azaltzen duena. Krashen-en bereizketaren ara- 
bera, gauza bat da hizkuntz jabekuntza, hots, haurraren hizkuntza ikaste- 
ko modu naturala, eta beste bat hizkuntza ohartuki ikastea zeinu-sistema 
bezala, hots, eskolako hizkuntz ikaskuntza. 

Badago, bestalde, ordena natural bat, zer ikasten den lehenago eta zer 
gero ezartzen duena. Ikasitako horiek hizkuntz jabekuntzaren gunean gor- 
detzen <lira. Lehendabizi, hitz eta esaldi sinpleak, zailagoak gero, eta orai- 
naldi eta lehenaldiaren arteko alde sistematikoak geroago. Hizkuntzaren 
zatirik zailenak ezagutza errazagoen ondotik datoz. Jabekuntza-gunearen 
monitorea hizkuntz arauak biltzeaz eta zuzen erabiltzeaz arduratzen da. 
Akats bat egiten denean, feedbacka iristen da aipatu gunera araua zuzen 
gordetzen den arte. Zenbat eta zailagoa inputa, orduan eta gehiago erabili 
beharko dugu monitorea. Monitorearen erabilera hizkuntz ikaskuntzako 
jarduerei dagokie eta ez hizkuntz jabekuntzakoei. Oso espontaneoak ez 
diren ikasleak laguntza handiagoa jaso dezakete hizkuntz ikaskuntzako 
jardueretatik. Ikuspegi naturala aukeratu izanak esan nahi du oraindik fri- 
sieraren hiztun ez direnentzako klaseak hizkuntz jabekuntzan oinarritzen 
direla. Baina beste ikastaro batzuetan erabiltzen den materiala, nagusiki 
hizkuntz ikaskuntzara bideratua izaten da. Ikaskuntz jarduerak, hala ere, 
jabekuntza jarduerekin ahalik eta baterago etortzeko daude prestaturik; 
ikaskuntza jarduerak ikasleen beharrei erantzuteko asmoz erabiltzen <lira. 
Ikaskuntza arrakastatsuagoa izan obi da horrela. 

Frisieraren ikaskuntza arrakastatsuagoa eta ikasleei egokituagoa izateko 
curriculumaren beste berrikuntza bat, ikastaroa berezko batasuna duten 
zati ezberdinetan banatzean datza: moduluak. Adibidez arau gramatika- 
lak, ortografia, esaerak, itzulpenak, irakurmena, etab ... 

Beraz, curriculumaren berrikuntzen emaitza nagusiak azken urteotan 
honako hauexek <lira: 

1 Ikastaro bereziak ikasle-talde ezberdinentzat. 

2 Frisiera funtzionala azpimarratzea, eguneroko hizkuntzan oinarritua, 
ezagutza teorikoan oinarritu beharrean. 
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Irakasleen eta ikasleen ebaluazioa, oro har, positiboa izan zen, ikasgaiak 
onurakorragoak, modernoagoak eta landuagoak baitziren. Hala ere, lehe- 
nengo erako mcdulua haurrentzakoa zela adierazi zuten, atalase-maila 
baxuegia baitzen orduan. 

Ikus dezagun orain Affik-ek eskaintzen dituen ikastaroen laburbilduma 
bat. 

He/duentzako Hogei bat ikastaro ezberdin daude. Ikasle-mota ezberdinen araberako 
ikastaroak bost talde nagusi egin daitezke. 

a Frisiarrak ez direnei begirako ikastaroak, frisieraren ulermena behar 
edo nahi dutenentzakoak. Gehienbat biztanle etorri berriak joaten dira 
ikastaro horietara. 

b Frisieraz jardun behar edo nahi dutenentzako ikastaroak. Adibidez, 
lanarengatik egunero frisiar hiztunekin harremanak dituzten langileak 
dira hemen ikasle. Normalean, frisiarrak ez direnek bi seihilabeteko 
ikastarotan hartzen dute parte, ulermena, irakurmena eta mintzamena 
lantzeko. Ikastaro trinko bat ere egin dezakete eta urte-erdiko nahiz bi 
aste osoko ikastaro azkarrak ere badituzte aukeran. 

c Frisiera ezagutu arren, hizkuntza horretan idazten ikasi behar edo nahi 
dutenak, lanarengatik nahiz arrazoi sozialengatik (famili- cdo gizarte- 
-bizitzarako) nahiz zaletasun hutsarengatik. 

d Frisiar kulturarekin lotura duten gai bereziak lantzeko ikastaro labu- 
rrak: frisiar literatura, historia, ortografia etab. 

e Xede berezietarako frisiera-ikastaroak. Xede-ikasleria: funtzionarioak, 
epaitegietako langileak, sendagile eta erizainak, komunikabideetako 
langileak, liburuzainak, etab. Ikastaro horiek talde bakoitzaren beharrei 
crantzuteko egituratzen dira. 

Afuk-en jarduera-arlo berezi bat da astern Frisiako bi egunkarietan ia 
erabat nederlanderaz idatziak frisierazko orrialde bana prestatu eta argi- 
tara ematea. Orrialde horietan berriak, gai interesgarriak eta iraganeko 
frisiar kulturari buruzko pasarteak daude. Orrialdea frisieraz ikasten hasi 
edo trebatu nahi ducn jendearentzat pentsatua dago. 

Egunkari nagusian, era bercan, egunero bi pertsonaren marrazki bat 
agertzen da: batak, nederlanderaren eragina duen frisiera okerra erabil- 
tzen du, besteak, frisiera zuzena. 

Ikastaroen modernizazioaren gaineko ideia argiago bat izateko ikus 
ditzagun beste lau eskaintza: hastapeneko ikastaro bat, ez-jatorrizkoen- 
tzako ikastaro azkarra, frisieraz hitz egiteko eskubideaz ohartarazteko 
ikastaroa eta funtzionarioentzako hastapen-ikastaro bat. 

• Nij yn Frysldn (1994): Frisiara etorri berria 

Frisiako biztanle etorri berrientzako hastapen-ikastaro bat da hau. 
Bideofilm baten bitartcz probintziako egoera soziolinguistikoa azaltzen 
da eta frisierari eta bere kulturari buruzko aurkezpen txikia eskaintzen. 
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Liburuxkan hizkuntzaren hainbat alderdi lantzeko ariketak daude. 
Hastapen-ikastaro hauen helburua da etorri berriei adieraztea Frisia elea- 
nitza dela eta eleaniztasunean murgiltzeko gonbitea egiten zaiela. 

• Bekjegau (1990): "Min zorrotza" 

Ikastaro hau nederlanderadunek epe motzean frisieraz hitz egiteko da 
(urte-erdian arituz edo ikastaro trinko bat eginez). Ikastaroa talde txikitan 
eskaintzen da. Ikasleek gai izan behar dute frisiera ulertzeko eta irakur- 
tzeko. Hizkuntz trebetasunak klasetik kanpo, telebista ikusiz, prentsa, 
aldizkariak irakurriz, eta irratia entzunez hobetzen saiatzeko eskatzen 
zaie ikasleei. Asmoa da, ikasleek hizkuntza eskuratzea hanrrek eskura- 
tzen duten bezala, Krashen-en ereduan oinarrituz: hitz berriak entzun, 
buruz ikasi eta ahoskatzen saiatuz. Beraz, ikastaroa frisieraz egiten da, 
nederlandera argi geratu ez diren zenbait gauza argitzeko bakarrik erabil- 
tzen du irakasleak. Ikasteko era natural honen euskarritzat hiru ariketa- 
-mota ditugu: 

Esapideak. Gai baten inguruko hitz-multzo handi bat, ad., kafea hartzea; 
buruz ikasi behar <lira. Zenbait hitz nederlanderaren parekoak dira. 

Arauak. Haurrek nahi gabe ikasten dituzte arauak hainbat urtetan. 
Helduek, berriz, arauak errazago eta azkarrago ikas ditzakete horretara 
jarrita, adibidez aditz-flexioak, 

Ahozko ariketa laburrak. Lehenengo klasetik ikasleek esaldi sinpleak, 
"Hona hemen" edo "Eskerrik asko" bezalakoak esan behar dituzte. 
Onartzen zaie nederlanderaz zerbait esatea. Ikasleak hitzak ez jakitearen 
edo ebakera okerraren beldur izan ez daitezen animatzen <lira. Etxeko 
lanak idatzizkoak izan ohi dira, ez ortografia ikasteko, esaldiak osatzen 
ikasteko baizik. Klaseen zatirik nagusia, talde txikitan, ahozko ariketak 
egiteari eskaintzen zaio. 

• Omgean mei it Frysk (1985-1990): Frisierarekin nola moldatu 

Ez da libururik erabiltzen. 80ko hamarkadan emakumezkoen estimua 
hobetzeko prozesuetan esperientzia zuen irakasle batek eman zuen ikas- 
taro hau. Helburua da frisiar hiztunek egoera publikoetan, bileretan esa- 
terako, frisiera erabiltzeko eskubideaz ohartzea eta kontzientziatzea. 
Batzuetan hiztunei frisieraz hitz egitea debekatu egiten zaie, norbaitek 
frisiera ulertzen ez duelako. Rol-jokoen bitartez gizarteko egoera ezber- 
dinetan ikasleek frisieraz hitz egiteko debekuari aurre egin diezaiokete. 

• De oerstap (1983): Aldaketa 

Funtzionarioentzako ikastaroa da, gai ofizialetan frisiera erabiltzen ira- 
kasten duena. 70eko hamarkadatik aurrera probintzia eta herrietako bule- 
goetan frisieraren erabilerak gora egin du. Nederlanderako esapide-eredu 
estandarrak frisieran ez daudenez, frisieraz garatu behar izan dira; Ian 
aitzindaria izan da alde horretatik. Bestalde, kontrako jarrerak daude 
oraindik ere funtzionario askoren aldetik. Ikastaroko eskuliburuan frisie- 
rak gai ofizialetan izan duen bilakaera azaltzen da, eta horretxek erakuts 
diezaioke ikasleari hizkuntza askatasun osoz erabiltzeko bidean norbera 
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zein urratsetan dagoen. Sormena ez ezik prozesua hasi eta horri eusteko 
ahalmena ere behar-beharrezkoa da hemen. 

Aipatutako ik:astaro guztien arrakasta batez ere norberaren esku dago. 
Nederlanderaren hiztun-taldearen nagusitasunak frisieraren erabilera 
mugatzen du. Eta, testuinguru politikoa aldatzen ez den bitartean, 
Herbehereetako ereduaren presioak jarraitu egingo du. Frisian badago 
egoera askotan frisieraz hitz egiteko pizgarririk:, baina badaude baita ere 
hizkuntz egoera nahasiak, adibidez batzar publikoetan, ez baita horietan 
frisieraz aritzea egoki ikusten. Horixe da egoera horietan Herbeheretako 
hizkuntz moldearen kontra borrokatzen dutenen arrangura, 

Itzultzailea: Nekane Goikoetxea 
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Galesera helduei irakasten 

Elwyn Hugues 

Hasi aurretik, hitz gutxi batzuk esan nahi dizkizuet galeseraz nire ama- 
-hizkuntzaren ideia bat har dezazuen. 

Rona etortzeko egin zenidaten gonbidapena ohore handia izan zen nire- 
tzat; berehala onartu nuen, zuen euskarazko irakaskuntzaren eraginkorta- 
suna oso ezaguna baita Galesen. Hitzaldiaren izenburua ikusi nuenean, 
ordea, "Kurrikulu Berrikuntzak", arduratu egin nintzen. Hemen egin 
duzuen aitzindari-lanaz dakidanagatik, susmoa daukat, Galesen orain 
berritzailetzat duguna, zuek duela hainbat urte erabiltzen, baina beste 
metodo berritzaileago eta eraginkorrago batzuez ordeztu zenutela aspal- 
di. Zuengandik ikasteko askoz ere gehiago daukat nik, zuek nigandik 
baino; beraz barkatuko dizkidazue hemen esango ditudanak, zuentzat, 
oso jakinak eta zaharkituak badira. Orain, helduei galesera irakastean 
Galesen kontuan hartzen ditugun hainbat arlori buruz, modu praktiko eta 
zehatz batean, bi hitz egiten saiatuko naiz; hemen esandakoak hausnar- 
ketarako aitzakia emango ahal dizue jardunean aurrera zoazten neurrian, 

Gales Gure herrialdeak 3 milioi lagun inguru ditu, Ingalaterraren aldamenean 
dago eta komunikabide nagusiek Ekialdetik Mendebaldera, eta ez 
Iparretik Hegora, zeharkatzen <lute. Ipar-Ekialde osoa eta Hegoaldeko 
zati handi bat oso industrializatuta egon <lira, baina orain gainbehera eko- 
nomiko nabarmena jasaten ari <lira. Iparraldea eta Mendebaldea oso 
menditsuak dira, bertan nekazaritza da nagusi; baina azken mende hone- 
tan bertako biztanleria asko murriztu da eta turismotik bizi da orain. 
1980ko hamarkadan, ingeles ugari eta tankera guztietakoak etorri ziren 
inguru hauetara, langabetuak, jubilatuak, lanera joateko bidaiatu behar 
izaten zutenak; denak edertasun izugarrizko paraje natural baten bila edo 
oporretako etxea bertakoek ordaindu ezin duten prezio batean erostera. 

Ga/eseko 199 lko erroldaren arabera, Galesen bizi diren milioi erdi lagunek inguru, 
hizkuntza biztanleriaren %18ak daki galeseraz. Ehuneko horrek behera egin du 

mende honetan, baina azken hogei urteotan eutsi egin dio eta goranzko 
joera erakusten hasi da. Ehuneko hori aldatu egiten da, zer esanik ez, 
inguru batetik bestera: herri handienetan ez da % lOera iritsiko, baina 
Ipar-Mendebaldeko hainbat herritan %80tik gorakoa izan daiteke. 
Adinaren arabera ere aldatu egiten da noski; pozgarria da 3 eta 15 urte 
bitarteko neska-mutilen %32ak galeseraz dakiela ikustea. Eskoletan 
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galeseraren lehia hasia da emaitzak ematen, baina erronka, orain, hiz- 
kuntza ikasgeletatik ateratzea, eguneroko bizitzan erabil dadin lortzea eta 
erabilera normalizatzea da. 

Gure hizkuntza etxe-girora eta erlijiora egon da tradizionalki mugatuta 
eta estatus txikia, edo hutsala, izan du hezkuntzan, agintaritzan, negozio- 
etan, etab ... Hala ere, hirurogeiko hamarkadan, presio-taldeen eraginez, 
galeserarekiko interes-indartze bat gertatu zen, hizkuntza politika-gai 
bilakatu zen eta beste hainbat lorpen ere eskuratu ziren, hala nola galese- 
razko hezkuntzaren sorrera, agiri ofizialetan hizkuntza bien erabilera, 
galeserazko telebista-katea, lanpostuetan hizkuntza aintzat hartzea; nahiz 
eta arlo horietan aurrerapenak egiteko diru-laguntzak hutsaren hurrengo 
izan. Hizkuntzarekiko kontzientzi indartze eta hizkuntzaren estatus-han- 
ditze horrek galesera gero eta jende gehiagok ikasi nahi izatea ekarri du. 
"Galeserari buruzko akta" lege bihurtu zen 1993an eta haren inguruan 
egin zen publizitateak galeserarekiko interesa lantokietan ere indartzea 
ekarri zuen, akta bera askok uste baino dezentez ahulagoa den arren! 
Galesko Biltzarra 1999an sortzen denean, bultzada handia emango zaio 
hizkuntzari, Biltzarrak berak legeak onartzeko edo zergak biltzeko gaita- 
sunik izango ez badu ere. 

Hizkuntzaren estatusak gora eginagatik, ama-hizkuntza galesera duten 
galestar askorengan hizkuntza erabiltzeko konfidantzarik eza nabarmen- 
tzen da, hizkuntza txikiekin sarri gertatzen den bezala. Ezezagunekiko 
lehen hitza beti ingelesez, inprimakiak betetzerakoan nahiago <lute ingele- 
sez, galeseraz hitz egitean ere ingelesezko maileguak barra-barra, eskualde 
desberdinetako dialektoak zeharo desberdinak iruditzen zaizkie eta galese- 
ra ikasten ari direnen galderen aurrean mila zalantza dituzte; galeserako 
ikasleak txukun hitz egin arren, galeseradunak beste dialekto bat dela edo 
galesera jasoa dela esan, eta ingelesez erantzungo dio. Hizkuntzak ikastea 
zaila da, baina hizkuntza txikien kasuan, hizkuntza gelatik kanpo ezin era- 
biltzea da, askotan, aurrera egiteko oztoporik handiena. 

Galesera hizkuntza zeltikoa da. Indoeuroparra denez, ez da inguruko hiz- 
kuntzekiko horren desberdina euskara den bezala, baina hala ere zeriku- 
si gutxi du ingelesarekin eta hizkuntza erromanikoekin. Hona hemen 
hainbat ezaugarri: 

a Oinarrizko esaldiak egitura hau du: Aditza-Subjektua-Objektua 

b Hitz-hasierak aldatu egiten <lira sistema konplexu baten arabera: 

aita = tad 
nire aita = fy nhad 
zure aita = dy dad 
haren aita = ei thad 

c Galeserak ez du "bai" esateko hitz bakar bat; galderaren formaren ara- 
berakoa da erantzuna (hona hemen hainbat adibide, ingelesez) 

Are you ready (Prest zaude)? I am 
Did they win (Irabazi zuten)? They did 
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Will the meeting be here 
(Bilera hemen izango da)? It will be 
On Monday (Astelehenean)? Indeed 

Arlo batzuk zail samarrak dim eta praktika handia eskatzen dute. 
Ahoskera, aditza eta esaldien joskera bezalako beste arlo batzuk, aldiz, 
nahiko errazak dim. 

Galeserako Ikasleak bi talde desberdinetan multzoka daitezke. Inguru industrialetan, 
ikasleak galesera ikasten ari diren helduak bertakoak izaten dim normalean eta, 

askotan, guraso edo aitona-amona galeseradunak izaten dituzte, baina 
"munduan ibiltzeko" ingelesa behar zela eta, ez zieten irakatsi, Heldu 
horietako askok, galeraz konturatuta eta hizkuntza berreskuratu nahian, 
seme-alabak galeseraz irakasten den eskoletara bidaltzen dituzte. 
Helduok arrazoi sentimentalak izaten dituzte, "sustraiak" eta abar, gale- 
sera ikasteko, baina hizkuntzaren estatus ofiziala handiagotzen doanez, 
arrazoi ekonomikoak ere lekua hartzen hasi dim. Ikasle heldu horiek 
abantaila handi bat dute, ahoskera eta arau gramatikal batzuk ezagunak 
zaizkie dagoeneko; bizi diren inguruan, ordea, zaila gerta dakieke min- 
tzapraktika egiteko galeseradunik aurkitzea. Nekazaritza-eremuetan, 
aldiz, galeserako ikasleak kanpotarrak <lira gehienetan, galeseraz tutik 
ere ez <lute jakiten eta ahoskera-arau oinarrizkoena ere zaila zaie; hala 
ere, etengabe entzuten dute inguruan galeseraz eta, integratzeko dela, 
arrazoi ekonomikoengatik dela, ikastera animatzen dim. 

Ahozko hizkuntza da ikaslearen premiarik handiena. Eguneroko egoere- 
tan hitz egitea eta ulertzeko gauza izatea da kontua. Hori dela eta, galese- 
razko liburuetan kaleko hizkera islatu nahi izaten dugu, hizkera 
estandarra goragoko mailetarako utzita. Ikasgaiak lekuan lekuko dialek- 
toa erabiliz idaztea ez da erabaki erraza, eta ikasleek ere muzin egin die- 
zaieke lagunarteko hizkera ikasteari. Baina, esan dugun bezala, 
galeseradunak galesera-ikasleekin eroso sentitzea oso garrantzitsua da. 
Horri dagokionez, hizkuntz nagusien ikasliburu asko baino aurreratuago 
gaudela esango nuke, haiek hizkuntza ofiziala baino ez baitute irakasten. 
Kanpotarrentzako ingeles-ikastaroetan, adibidez, "Erreginaren ingelesa" 
irakasten zaie oraindik ere, bizi diren inguru pobreetan horrelako inge- 
les-mailarik sekula entzungo ez dutelajakin arren; horrek bertakotzea bi 
aldiz zailagotzen die. Gure metodoan, kaleko hizkeran hitzak nola jaten 
eta laburtzen ditugun ere erakusten diegu. Gure artean egon zen ikasle 
frantses batek "I can go" eta "I can't go" ahozko ingeles-esaldi ezin 
arruntagoak bereiztea oso zaila zitzaiola aitortu zigun, eta inongo ikasta- 
rotan ez ziotela inoiz bereizten irakatsi. Gure ikastaroetan, aldiz, hasiera- 
tik ematen diegu entzungo dituzten kontrakzioen berri; horrela ulermena 
ikaragarri hobetzen <lute eta horrek integratzen laguntzen die. 

Horiek horrela, hizkuntzaren estatus ofiziala hobetu eta erabilera handitu 
denez, galeseraz hitz egiten betidanik jakin dutenen aldetik ere, idazten 
ikasteko eskaera gero eta handiagoa ari zaigu iristen, egoera formal 
samarretan konfiantza falta igartzen dutelako. Orain, beraz, premia 
horiei erantzuteko baliabideak ari gara sortzen. 
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Galesera-ikastaroen gastuei aurre egiteko gobernuaren laguntza daukagu 
neurri batean, baina ikasleen matrikula-sariarekin ere kontatu behar 
dugu; horrek lanak ematen dizkigu, izan ere, ikastaroei eusteko dirn- 
-sarrerak lortzea ez baita nahikoa, ikasleak ez uxatzeko ere prezioak aha- 
lik eta merkeen mantentzen saiatu behar baitugu. Lantokietako ikastaro- 
etan enpresaren kontura izaten dira, normalean, gastu guztiak. 
Gobernuaren laguntza txikia da oso: helduen galesera-ikastaroen ere- 
muan 25 langile egun osoz eta 20 egun-erdiz baino ez ditu; 18.000 ikasle 
ingururen premiei erantzuteko eta milioi lagun inguruko merkatu poten- 
tzial bati (haiengana :iristeko baliabiderik bagenu) aurre egiteko. Apenas 
dugun baliabiderik ikerketa-, garapen- eta marketing-arlorako. 

lkastaroa Baliabide gutxi izanarren ikastaro-egitura txukuna osatu dugu; parte-har- 
tzaile bakoitzak gaztaren zati bat du eta ikasleek, aurrerapen handia egi- 
teaz gain, aukera bat baino gehiago egin dezakete bidean. Ikastaro 
gehienak unibertsitate eta ikastetxeek ematen dituzte, baina hizkuntz 
eskolek eta boluntario-taldeek ere hainbat jarduera burutzen dituzte. 
Eskualde bakoitzean jarduten duten talde guztiek tokiko erakunde baten 
barruan egiten dute Ian, eta ikasleak eskuratzeko lehia, gurean ere, han- 
dia den arren, normalean, elkarrekin Ian egiten saiatzen gara eskualdeak 
programa biribildu bat izan dezan. Hona hemen nire eskualdeko erakun- 
dearen egituraketa: 

Unibertsitateak. Hasi berrientzako ikastaro trinkoak (2-5 saio astean), 
azterketa gainditzera zuzendutako goi-mailako ikastaroak (4.-6. maila). 

Ikastetxeak. Hasi berrientzako astean behingo ikastaroak, 2, 3 eta 4. mai- 
letara artekoak. 

Hirkunt; eskolak. 12 egunetako, 5 egunetako edo asteburu osoko ikasta- 
ro trinkoak, barnetegi gisakoak normalean. 

Boluntario-taldeak. Galeseraz hitz egiten duen jendea giro informal 
batean ezagutzeko gizarte-jarduerak. 

Galeseradunen erakundeak. Betidanik galeseraz hitz egin, baina kon- 
fiantza falta duten galestarrei galesera formala irakasteko ikastaroak 

Programa bere osotasunean argitaratu ohi dugu, horrela ikasleak, dagoen 
eskaintza eta dituen beharrak ikusita, hoberen egokituko zaion erakunde- 
ra jo dezan. Elkarrekin ere lan egin izan dugu unibertsitate eta ikastetxe- 
etan erabiltzen diren ikasliburuak ikasgai eta egituretan bat etor daitezen, 
ikasleak, egoera aldatu zaielako edo, sistema batetik bestera erraz aldatu 
ahal daitezen. Gaur egun, urrutiko ikasmateriala (posta bidezko ikastaro- 
ak, telebista bidezko hizkuntz ikastaroak ... ) eta ikasgelan irakasten zaie- 
na bateragarriak izan daitezen ari gara ahaleginetan. 

Hauexek dira nire erakundean urteko programa prestatzean kontuan har- 
tzen ditudan oinarrizko arau batzuk: 

1 Maila guztietako ikastaro-aukera zabala eskaini behar dugu, gure era- 
ginpeko eskualdean bizi den edonork modu zentzuzko batez eskuratze- 
ko moduan. 
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lkastaro-hasiera 
eta helburu· 

ezarpena 

2 Aukera desberdinak eskaintzeak ikastaldi batzuk herri handietan eta 
beste batzuk nekazaritza-herri txikietan antolatzea ekarri ohi du. 

3 Eskaintzak zabala izan behar du, ahalik eta egoera pertsonal gehienei 
erantzuteko modukoa: ikastaroak goizean, bazkalorduan, arratsaldean, 
astean bi tan, astean bostetan, udazkenean hasita, udaberrian hasita ... 

4 Hasi berrientzako ikastaroak, urtez urte, zentro batean baino gehiago- 
tan eskaini behar <lira, ikasle berriak erakartzeko eta galesera etxe 
ondoan ikasteko aukera emateko. 

5 Hasi berrientzako ikastaro bat inguru jakin batean ezartzen bada, ikas- 
taroak hurrengo lauzpabost urteetan eskola berean jarraipena izan 
dezan konpromisoa hartzen dugu, jarraitasuna eta lorpena bermatzeko. 

Antolatzaile naizen aldetik, ikastaro guztien lehenengo eskolara joan ohi 
naiz ikastaroaren nondik norakoak aipatu eta bertan zer aurkituko duten 
azaltzera. Ikasle batzuek itxaropen handi samarrak ekartzen dituzte eta 
ikastaroaren helburuak eta benetan egin ditzaketen aurrerapenak, hasie- 
ra-hasieratik, argi eta garbi adierazten ez bazaizkie, desilusioa har deza- 
kete gero. Azpimarratu egiten diet, gainera, ikasi eta praktikatzeko 
garaian ahalegina egitea beraiei dagokiela; arrakasta beraien erantzuki- 
zuna baita. Horrekin batera, eskola-saio bat eman ohi diet erabiliko 
dugun irakaskuntz metodoa ezagut dezaten, bai eta hainbat arau ere, hala 
nola "zergatik" tankerako galderarik sekula ez egitea: ama-hizkuntzan ez 
dakite gauzak honela edo horrela zergatik esaten diren, entzundako ere- 
duak kopiatu eta moldatu baino ez dute egiten, egin dezatela berdin gale- 
sera ikasterakoan. Lehen saioa amaitutakoan, nahi duenak ikastaroa 
egiteko izena eman eta matrikula ordain dezake; ikusi eta entzundakoa- 
gatik norbaitek, arrazoiak arrazoi, ikastaroa komeni ez zaiola erabakitzen 
badu, inolako konpromisorik gabe alde egin dezake. Horrela, geratzen 
diren guztiek ikastaroaren egitura ulertu eta onartzen dutela, eta helbu- 
ruekin bat datozela ziurtatzen dugu. 

Lehen saio hori ingelesez eman ohi diet; ondoren, alde egin ohi dut ikas- 
gela tutore-taldearen esku utzita. Joan aurretik, hala ere, hainbat asteren 
buruan bisitan etorriko natzaiela ohartarazten diet, dakidan ingeles guztia 
erabat ahaztuta etorri ere. Itzultzen naizenean, ikasleekin galeseraz bi 
hitz egitea oso esperientzia pozgarria izaten da, bai beraientzat baita nire- 
tzat ere: aste batzuk lehentxeago ez genuen elkarri ingelesez hitz egin 
beste aukerarik; eta orain, oso maila xumean bada ere, galeseraz hitz egi- 
teko gauza gara. Eragin bera dute, gogo-berogarri dira, talde desberdine- 
tako ikasleak elkartuz noizean behin, larunbat batzuetan, antolatzen 
ditugun saioek. Iluntze batzuetan, gainera, lagunartea osatu ohi dugu 
taberna-giroan, garagardoa ere lagun ona baita gogoa pizteko. 
Gobernuari ikusarazi nahian nabil aspaldian hizkuntzak ikasteko alko- 
hola zeinen garrantzitsua den, garagardo-gastuetan lagun diezagun, 
baina alfenik! 

Ikastaroak lantokietan antolatzen ditugunean, mintzalagunaren sistema 
erabili ohi dugu ikasle bakoitza lankide galeseradun batekin parekatuz. 
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Galeserako ikasleek nahiz galeseradunek gainditu behar izaten duten tra- 
barik handiena, ingelesaren bidez elkar ongi ezagutzen dutelarik galese- 
raz mintzatzen hastea izaten da: denok dakigun bezala, norbaitekin 
hizkuntza bat erabiltzen ohituta egon eta beste bat erabiltzen hasiz gero, 
hizkuntza horietan edozein jariotasun izanda ere, lagun horrekiko harre- 
mana aldatu egiten da. Gaur egun, Llangefni herriko posta bulegoko Ian- 
gileekin ari naiz Janean. Zortzi lagun <lira; horietatik seik galesera dute 
ama-hizkuntza eta galeseraz hitz egiten dute beti elkarrekin. Beste biak 
oso ikasle onak dira, baina urduri samarrak: ez dute zailtasun handirik 
bezeroen eguneroko eskariei erantzuteko eta lankideen jardunaren 
mamia ulertzeko gauza dira; alabaina, lankideek ingelesez hitz egiten 
diete beti eta, ikasleetako bat taldera biltzen denean, jardunaren hizkun- 
tza aldatu eta ingelesez hasten dira, gizalegezkoa delakoan. Ingelesera 
aldatu beharrik ez dagoela adierazten diegun arren, ezin da errotutako 
ohitura bat gauetik egunera aldatu. Hizkuntzarekiko jokabide hori zuzen- 
tzeko ondoko prozedura erabili ohi dugu: 

1 Ikasle bakoitzari mintzalagun bat jartzen diogu; mintzalagunaren eta 
ikaslearen Janak oso gertukoak ez izaten saiatzen gara lana presio eta 
presa handiko egoeretan egitea egokitzen zaienean ingelesez egiteko 
premia saihestearren. 

2 Ikasleak, mintzalagunak eta hirurok bilera bat egiten dugu hasieran 
haien arteko akordio bat hitzartzeko. Akordioaren gaiak, hauexek: 

a Elkar aurkitzen dutenean, egoera edozein delarik ere, ez dute elka- 
rrekin galesera ez den beste hizkuntzarik erabiliko. 

b Astean hamar minutuz, gutxienez, elkarrekin hitz egiteko ardura 
hartuko <lute lanari buruz edo norberaren gauzei buruz luze mintza- 
tzeko (hizketa-gaiak ditut, beharrez gero). 

c Ikasleak ez du mintzalaguna irakaslea balitz bezala hartuko, eta ez 
dio galdera gramatikalik egingo (galeseradunak larritu egiten dira 
horrekin), 

d Mintzalagunak ez du ikaslea ikasletzat hartuko, eta ez dizkio oke- 
rrak zuzenduko (ulertzen diozula ikusteak ematen dion konfidantza 
zuzentasun gramatikala baino garrantzitsuagoa da; konfidantzak 
hizkuntza maizago erabiltzera bultzatuko du, zenbat eta gehiago era- 
bili, orduan eta gehiagotan zuzenduko du bere burua). 

e Ikasleak zerbait ulertzen ez badu, mintzalagunak behar bestetan 
errepikatuko dio esaldia, eta behar badu parafrasi bidez adieraziko 
dio; azken baliabide bezala, ingelesez hitz bakarra esango dio. 
Ikasleak aurrenekoan ulertu ez duela ikusita, galeseradun gehienak 
ingelesera pasatzen dira. 

3 Bi hilabete inguru igaro ondoren, egoeraren azterketa egiten dugu; 
galeseraz hitz egiteko ohitura sustraitu dela, eta lagun biek, hizkuntza 
hori bide dela, harremana sendotu dutela ikusten badugu, beste mintza- 
lagun bat aukeratzen zaio zikloari berriro ekiteko. Hortik aurrera, ikas- 
leari galeseraz hitz egiten entzutea horren arrunta egingo zaienez 

Elwyn Jones 



besteei ere, hizkuntza aldatuko <lute konturatu gabe. Horrela gertatzen 
ari da, behintzat, Llangefniko posta-bulegoan. 

Tutore· Ni bezalako tokian tokiko koordinatzaileak arduratzen gara eskolak eta 
trebakuntza praktika-saioak planifikatu eta kontrolatzeaz, nahiz lantegiarekiko lotu- 

rak ezartzeaz. Irakasle gisa ere zertxobait jardun ohi dugu, esperientzia 
eta informazioa zuzenean jasoz eta programaren eraginkortasuna ikusiz 
tutore-trebakuntza modu praktiko eta eraginkorrago batez burutzeko. 
Irakasle-lana, ordea, denboraldi baterako eta beharren arabera,: egun 
erdiz kontratatutako tutore batzuek egiten <lute. Haur txikiak dituztelarik 
ordukako lana behar duten emakumeak <lira asko, garaia baino lehen 
jubilatu diren batzuk ere badira, eta azkenik, gurekin izandako esperien- 
tzia positiboa ikasle berriei iristarazi nahian etortzen zaizkigun ikasle- 
-ohiak ere baditugu. Tutore-taldea, beraz, oso prestakuntza eta gaitasun 
desberdineko lagunek osatzen <lute, eta askok, Ian honetan, "denboraldi- 
txo" batez baino jarduten ez dutenez, taldea berritu egiten da etengabe. 
Nire lanaren zati handi bat tutore horiek trebatzean datza, eta aldian 
behin, tutore berri nahiz ibiliekin bilerak egiten ditut trebetasunak garatu, 
kalitatea zaindu eta sortu diren arazoak eztabaidatzeko. Bilera gehienak 
ikasliburnko unitateak lantzen, ikasgai bereziak planifikatzen eta, ikasle- 
ek bikoteka nahiz taldean Ian egin dezaten, ariketa praktikoak eta berri- 
kuspen-ariketak prestatzen joaten zaizkigu. Harren osagarri, tutoreak 
elkarren eskolak ikustera joan daitezen biziki animatzen ditugu: nik beti 
ikasten dut zerbait, baita tutorerik berrienarengandik ere. Trebakuntza- 
-programaren barman hona hemen egin ohi ditugun hainbatjarduera: 

1 Tutoreei eskola bat eman ohi diegu, erakusgarri gisa, ezagutzen ez 
duten hizkuntza batean, ikaslearen egoera gertuagotik ikus dezaten. 
Horrek badu, ordea, desabantaila txiki bat, izan ere, hizkuntza ezezagun 
horretan entzundakoak gogoratzen horrenbesteko ardura jartzen dute- 
nez, oharkabean joaten baitzaizkie erabiltzen ditugun metodoak. Hala 
ere, saioa oso erabilgarri zaie eserialdi batean ikasleak zein gutxi bere- 
gana dezakeen ikusteko. Esperientzia gutxiko tutoreek material pila bat 
erabiltzeko joera izaten <lute, ikasleei, aspertuko diren beldurrez, gako- 
-esaldiak errepikatzeko eta finkatzeko nahikoa denbora eman gabe. 
Saioa erabilgarri izaten zaie, baita ere, irakasteko eredua noizean behin 
aldatzearen (tutore-lanetik talde- edo bikote-lanera, adibidez) garran- 
tziaz konturatzeko, eta gaitasun desberdineko ikasleekin Ian egiterako- 
an bikote-lanaren baliagarritasunaz ohartzeko, aukera ematen baitu 
ikasle saiatuei laguntza gehigarria eskaintzeko, ikasle aurreratuei euren 
neurrian exijitzeko eta banakoen galderei erantzuteko. 

2 Irakasteko modu "egoki" bakarra ez dagoenez, goikoa bezalako eskola 
erakusgarriekin nola irakatsi nahi duten tutoreek beraiek aztertu eta 
balora dezaten nahi izaten dugu, metodo hori harako hura baino hobea 
dela geuk esan ordez. Ikasgai berri bat jorratu behar dugunean, adibi- 
dez, zalantza bat izaten dugu beti abiapuntu, hots, zer da hobe lehenen- 
go esaldia ikustea edo, idatzita ikusi aurretik, entzutea. Ikasle askori 
ezinezkoa egiten zaie hitz bat gogoratzea idatzita ikusi ez badute, baina 
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hitza idatzita ikusteak ere ondorio okerrak ateraraz diezaizkieke, ahos- 
kerari dagokionez adibidez, eta ikusi izateak hitza gogoratzen dutela 
sinestarazi ere egin diezaieke. Tutoreak trebatzeko ikastaro batean 
ondoko esperimentua egin nuen behin: errumanierazko zerbait irakatsi 
nien, baina arbela ikaskideen bi herenak ezin ikusteko moduan eta 
beste herenak ikusteko moduan ezarrita. Arbela ikusi ezin zuten bi 
herenetatik bati idatzita eman nion ikasgaia aldez aurretik, irakatsi 
behar nizkien esaldiak irakurtzeko denbora izan zezaten. Arbela ikus 
zezaketenentzat banan-banan idatzi nituen esaldiak ozenki irakurtzen 
nituen bitartean; hirugarren taldeak entzundakoaz bakarrik baliatu 
behar izan zuen. Ondorioak ez ziren erabakiorrak izan eta ez nuen iza- 
tea espero: ikaskide batzuk oso gustura zeuden egokitu zitzaien talde- 
an, besteek aldiz beste talderen batean egotea nahiago zuten. Ikaskide 
guztiek ondorio bera atera zuten (eskerrak, hori baitzen helburua!) nor- 
banako bakoitzak ikasteko bere modua eta here trebetasunak dituela, 
alegia. Tutore garen aldetik, hala ere, ikasgaiak prestatzen ditugunean 
trebetasun guztientzako baliabideak eskaintzen ari garela egiaztatu 
behar dugu. 

3 Tutoreak trebatzeko saioetan beste estrategia hau ere erabili izan dut: 
hainbat tutoreri erabiltzen ikusi, baina nire ustez desegokiak diren 
hainbat teknika erabiliz, eskola bat eman tentuz aukeratutako talde 
aktibo bati. Tutoreek nabarmendutako okerrak aztertu eta alderatzen 
dituzte. Horren ondoren, eskola bera modu egokiago batez ematen 
saiatzen naiz, eta iritzia eskatzen diet. Oso Sistema baliagarria da tuto- 
reek nork bere puntu ahulak eta sendoak ebalua ditzaten, baina niretzat 
arrisku handiko jarduera izan daiteke, tutoreek irakasteko modu "oker" 
horrek niretzat "egokia" den beste hark baino emaitza hobeak ematen 
dituela pentsa baitezakete! Tutoreak benetako eskolak ematen ikustera 
etortzen zaizkidanean, trebakuntza-saioetan gaitzetsi ditudan jokabide 
horiek berak hartzen ikus nazakete. Hauexek dira irakasteko modu 
"oker" horretan sartuko nituzkeen jokabideak: 

a Eskola eserita ematea. 

b Irakastean galesera ez erabiltzea. 

c Ikasgai berria azaltzeko orduan hitz gramatikal zailak erabiltzea 
(ikasle askok, gazteek batez ere, ez dute eskolan gramatika tradizio- 
nala ikasi). 

d Ariketa ikasle guztiei errepikaraztea, baina beti ordena berean, ezke- 
rretik eskuinerantz eta azken ilaran dagoen .ikasletik hasita, adibidez. 

e Itzulpen-ariketak ikaslez ikasle eginaraztea, hainbat esaldi bizkor eta 
elkarren segidan itzularaziz. 

f Bikote-lana ematea egin behar dutena aurrez adibidez azaldu gabe; 
denbora zer egin behar duten argitzenjoango zaie, egitenjoan ordez. 

g Egitura eta hitz berriak dituzten berrikuspen-ariketa zailak presta- 
tzea; egiten baino azaltzen joango baita denbora gehiago. 
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lrakaskuntza· 
-metodoak 

h Ikasle batek akats bat egiten duenean, akatsa nabarmentzea eta egi- 
tura zuzena behin eta berriro errepikaraztea. 

i Zorrotz-itxura edo asper-itxura ematea, eta erlojuari etengabe begi- 
ratzea. 

Ez ahal dut neure eskoletan horrelakorik maizegi egingo ! 

Tutoreak trebatzeko saioetan, luze eman ohi dugu ikasle helduen taldee- 
tan sortzen diren eguneroko arazo praktikoen aurrean nola erantzun ezta- 
baidatzen. Teoria eta metodoei buruzko liburuetan ez dituzte, nahita 
noski, arazook aipatzen, baina batzuetan ikaragarri zailtzen diote irakas- 
leari teoria praktikan jartzeko ahalegina. Ezagutu al duzue inoiz tankera 
honetako arazorik? 

a Eskola hasi behar eta ikasle gutxi batzuk baino ez <lira iritsi. 
Gainerakoak banan-banan etorriko <lira hurrengo orduan zehar. 

b Ikasle bereziki desatsegin bat daukazu gelan eta, bikote- edo talde-lana 
egokitzen denean, ez du inork harekin Ian egin nahi. 

c Ikasle bat ustekabean hasi zaizu berriz etortzen hamar bat saio galdu 
ondoren. 

d Ikasle berak erantzuten du beti, besteei denborarik ere eman gabe, eta 
gutxi balitz, gainerakoen akatsak zuzendu ere egiten ditu. 

e Gelan etengabe elkarrekin demandan dauden ezkontideak (edo okerra- 
go oraindik, dibortziatuak) dituzu. 

f Ikaskideren baten gustukoa zara eta maitasunezko adierazpenak eta 
keinuak egiten dizkizu. 

Ez dugu, tamalez, erantzunik, baina irakasteko estrategian barietatea Ian- 
tzen badugu, tutore-lanetik bikote-lanera maiz aldatuz eta bikoteak ere 
sarritan aldatuz, berankorren, noizean behingoen eta inork maite ez 
dituenen enbarazua kontrolpean izango dugu. 

Irakaskuntza-metodoetara itzuliz, Galesen metodo estrukturalak, komu- 
nikazio-metodoak eta metodo sugestopedikoak saiatu izan ditugu. Genre 
sisteman, ordea, metodo estrukturaletik hastea erabaki dugu, eta gero, 
ikasleek aurrerapenak egiten dituzten heinean, metodo libreagoak pixka- 
naka sartu. Metodoa komunikazioan eta sugestopedian oinarritzea ikas- 
leari hizkuntz egiturak here kabuz lantzen utzita, ez da gauza erraza, 
batez ere, ikaskide guztiek hizkuntza nagusi bera dakitenean; ikasgelan 
apenas izaten dugun beharrik (zoritxarrez) galesera lingua franca gisa 
erabiltzeko. Are gehiago, ikusi dugunagatik, ikaslearen hizketan ikas- 
-prozesuaren hasieran sartzen diren akatsak oso zail dira gero zuzentzen 
eta, askotan, betiko geratzen <lira. Hasiera-hasieratik eduki egituratuak 
ikasteak, aldiz, ziurtasuna ematen dio ikasleari ezezaguna zaion eremu 
batean, oinarrizko arauak ezagutzen dituelako ziurtasuna ere ematen dio 
eta, luzera hegira, horrek onura handiak ekarriko dizkio. Hori kontuan 
izanik, egitura jakin baten inguruan ikasleak ikasiko dituen esaldi guz- 
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tiak eguneroko egoeretan erabiltzekoak izan daitezen ahalegintzen gara 
agur "behia marruka dabil larrean" tankerako esaldiei eta egitura berri 
guztiak bikoteka landutako egoera sinesgarrietan, elkarrizketetan eta 
berrikuspen-ariketetan erabil ditzaten saiatzen gara. 

Aurreneko ikasgaitan saiakera berezia egiten dugu ahoskatze-arauak ikas 
ditzaten. Soinuen eta letren arteko lotura, galeseraz, oso argia da, horre- 
gatik ikasleak ia edozein hitz ikusten duen lehenengo aldian, ahoskatze- 
-arauak ezagutzen baditu, zuzen esateko gauza izango da. Hitzak zuzen 
ahoskatzeak hitz egiten lagundu ezezik, ulertzeko momentuan ere asko 
lagunduko dio. Izugarri gustatzen zait, ariketa gisa, ingelesezko hitz 
batzuen antza duten galeserazko hitzak ematea, hala nola "call, march, 
fry ... ". Soinua, ordea, oso desberdina dute galeseraz; ingelesdunak hiz- 
kuntza berriko hitzak ahoskatzeko betiko parametroak ezin erabil ditza- 
ketela konturatzen dira, nahiz eta zenbaitek (ingelesez besterik ez 
dakitenek batez ere!) horretaz jabetzen denbora pixka bat behar izan. 

Gaur egun ikasliburu berri bat idazten ari naiz, eta lehen gaietan eduki 
orokor hauek landu ditut (ingelesez): 

1. gaia: I am, are you? (era adeitsua) 
2. gaia: I do, do you? (era adeitsua) 
3. gaia: we are, are you? (lagunarteko era) 
4. gaia: I did/did you? 
5. gaia: I have got, have you got? 
6. gaia: may I have? 
7. gaia: he/she is 

Seigarren gaia amaitzerako, ikaslea bere egoera pertsonalari buruz hitz 
egiteko, azken egunetan zer egin duen azaltzeko eta hurrengoetan zer 
egingo duen esateko eta gauzak eskatzeko gai izango da. Komunikazio- 
-estrategia baliagarriak dira horiek, baina horrez gain, ikasleak lehenaldi- 
ko eta orainaldiko aditz-formak ere ezagutuko ditu eta egitura horiei 
beste erabilera batzuk nola eman jakingo du; azken urrats hori komuni- 
kazio-metodo soil batek berez gertatzen dela suposatuko luke, eta asko- 
tan, kontuan ere ez luke hartuko. 

Hasiberrientzako ikastaroak ezaugarri bat du: edozein aditz-formaren 
lehenengo eta bigarren pertsonak baino ez ditu, hasiera batean, lantzen, 
hirugarren pertsona aurreragoko mailetarako utzita. Aditz-pertsona guz- 
tiak aldi berean ikastea asko eskatzea da, eta nahasmena eragin dezake. 
Pertsonak banan-banan ikasteak asimilatzeko denbora ematen du, eta 
hirugarren pertsonara iritsitakoan ikasitakoa errepasatzeko aukera izango 
dugu. 

Beraz, ikasgai berri bat irakatsi beharko banu, oinarrizko urrats hauek 
egingo nituzke: 

a Ikasiko ditugun esaldiak bi hizkuntzatan azaldu. 

b Lehen pertsonako esaldi bat osatu, ahal delarik hitz ezagunak erabiliz, 
ikasleak arreta ikasgaian bertanjar dezan (nazioarteko hiztegia erabili- 
ko nuke, hala nola coffi, tafarn, golff ... ). 
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c Esaldia denek batera errepikatzeko eskatu. 

d Esaldia arbelean idatzi. 

e Esaldia banaka errepikatzeko eskatu. Ikasle bakoitzak esaldia esan 
ondoren, irakasleak behar bezala errepikatuko du ikasleak esaldia zuzen 
esan ala ez, gainerakoak ez nahastu eta akatsei errepara ez diezaien. 

f Hiztegiko hitz bat aldatu, ikasleek egitura uler dezaten. Banaka erre- 
pikarazi. 

g Hiztegiko beste hitz egokiren bat proposatzeko eskatu eta arbelean 
idatzi. 

h Ikaskideak bikoteka jarri esaldiak elkarri esateko (gaur gauean golfe- 
an ibiliko naiz, gaur gauean etxean geratuko naiz ... ): komunikazioa 
garbia da eta, gainera, baiezko esaldi batekin hasi izanaren abantailak 
erakusten ditu; galdera batekin hasi izan bagina, ezingo genituzke 
bikoteak osatu galderak eta baiezko esaldiak osatzen ikasi arte: biko- 
tekideek ezingo liokete elkarri "Zer egin behar duzu gaur gauean ?" 
galdetu, nola erantzun ere jakin arte. 

Bikoteka egindako lan horretan arazoak izan dituenari laguntza eman, 
nabarmendu gabe zuzendu, banakoen galderei beste bikoteen lana 
oztopatu gabe erantzun eta, orokorrean, laguntasuna eskaini. 

j Galdera bat asmatu, eta gela osoari behin baino gehiagotan errepika- 
tzeko eskatu. 

k Idatzi galdera arbelean eta, lehen bezala, banaka errepikatzeko eskatu. 

Galderako elementuak nola aldatu erakutsi eta beste galdera batzuk 
egiteko eskatu; ikasle bakoitzaren ondoren, lehen bezala, galdera 
zuzen errepikatu. 

m Galderak berriro egiteko eskatu eta, oraingoan, hasieran ikasi duten 
egituraren arabera erantzun. 

n Beste bikote batzuk osatu eta gelan zehar ibil daitezela esan galderak 
eta erantzunak praktikatzen. 

o Galderak eta erantzunak arbelean utzi hasieran, baina gero ezabatzen 
joan egiturak buruz ikasi behar dituztela nabarmentzeko. 

p Ikasgaiaren hurrengo egiturarekin gauza bera egin. 

q Eta azkenik, baina ez lehenago, liburuan begiratu. Ikasleek aldez 
aurretikjakin behar dute ikasgai berri guztiak liburuan izango dituzte- 
la eta ikasten ari direnean oharrik hartu beharrik ez dutela. Liburuari 
begiratu gabe lan egiteak, gainera, arreta uneko egituran jarrarazten 
die aurrerago etorriko diren arazoei hegira egon beharrean. Liburuko 
informazioak, beraz, saioan zer ikasi duten adieraziko die eta berri- 
kuspen azkar gisa ere balioko die. 

Unitate bakoitzak, horrez gain, ikasitako egitura praktikatzeko ariketa 
desberdinak izango ditu, hala nola argazkiak, egitura testuinguruan era- 
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biltzen duten elkarrizketa laburrak eta, idazmena praktikatzera baino are- 
ago, ikasitakoaren praktika indartzera zuzendutako etxerako idazlan 
labur bat. 

Behar ditugun egiturak eta hiztegia zenbateraino dauzkagun memorian 
finkatuta, horrek erabakiko du, epe luzera, hizkuntza hori ondo ikasi 
dugun ala ez. Eta hori da, hain zuzen, gure praktika-metodo egituratua- 
ren funtsa. Metodoa zuzena da: hasieran ingelesa erabiltzen dugu esan 
behar duguna eta erabili behar ditugun egiturak zehazteko, baina hortik 
aurrera ez dugu apenas itzulpenik erabiliko. Praktikatzerakoan akatsak 
saihesteko, muga zehatz batzuk finkatuko ditugu eta, muga horien 
barman, egiturak ikasgela-, bikote- eta talde-lanerako ariketa egituratu 
batzuetan erabiltzea izango da kontua, horretarako galdetegiak, elkarriz- 
ketak, argazkiak, jokoak eta abar erabiliz. Metodoaren mamia errepika- 
pena da, baina ahaleginak egin ohi ditugu ariketak askotarikoak eta 
erabilgarriak, eta ikasle guztiek egiteko modukoak izan daitezen. 
Konbinazio hori da, hots, hizkuntza mugatu, aurkezpen-modua aldatu eta 
ikaslearen gogoa berotzea, gure metodoaren ardatza. 

Memoria indartzen laguntzen duen beste elementu bat, elkarrizketetan 
umorea erabiltzea da. Ez dakit zenbateraino itzul daitekeen umorea kul- 
tura batetik bestera, baina saiatuko gara. Nire ikasliburu berriaren lehe- 
nengo gaian, jendea agurtzen eta nork bere burua aurkezten irakasten 
diegu ikasleei (edozein hizkuntz libururen aurreneko gaiak egiten duen 
bezala; berrikuntzarik ez, beraz!), baina elkarrizketa bi aiton zahar-zaha- 
rren artean denez, grabatutako hizketa ezin motelagoa da eta ikasleek, 
hizkuntza berri horretan entzuten duten lehen elkarrizketa izanik, bene- 
tan estimatzen <lute. Honelako zerbait da: 

A. Egun on, Dafydd, zer moduz? 
B. Ondo, eskerrik asko, baina ... 
A. Gareth naiz, Llandudno-koa, gogoratzen? 
B. Gareth Llandudno-koa? Barkatu, baina ... 
A. Elkarrekin egin genuen Ian Titanic-en, 1912an 
B. A bai! Gareth Llandudno-koa! Zer moduz? 
A. Ondo, eskerrik asko. Zer moduz? 
B. Ondo, eskerrik asko. Zertan zabiltza orain? 
A. Erretiratuta nago. 1952an utzi nion lanari, Zu ere erretiratuta zaude? 
B. Ez, New York-en ari naiz lanean. 
A. Zertan? 
B. Pilotu naiz. 

lkasliburuko hurrengo elkarrizketa gustatzen zait gehien. Erraza eta, aldi 
berean, oso tristea: 

A. Non bizi zara? 
B. Bangor-en 
A. Norekin bizi zara? 
B. Familiarekin 
A. Non egiten duzu Ian? 
B. Familiaren lantegian Bangor-en 
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A. Norekin egiten duzu Ian? 
B. Familiarekin 
A. Nora joango zara oporretan? 
B. Caernmfon-era* 
A. Nore kin j oango zara? 
B. Familiarekin 
* (Bangor-etik 10 km-ra] 

Elkarrizketa horietako umorea lagungarria da, dudarik gabe, gako-esal- 
diak gogoan hartzeko. Barrea da, zalantzarik gabe, erlaxatzeko eta asimi- 
latzeko modurik azkarrena eta ikasteko baliabiderik ahaltsuena. 

Baina, ez pentsa gure ikasleek hitz egiteko askatasunik ez dutenik saio 
bakoitzaren hasieran, taldeka hitz eginez nork bere gauzak konta ditzan 
eta ikasi dituzten hizkuntz baliabide guztiak erabil ditzaten eskatzen 
diegu. Hitz egitean zer esateko gauza diren, eta ez, zer esan nahiko luke- 
ten pentsatu behar dutela azpimarratzen diegu; halaz ere, askatasun osoa 
dute tarte horretan, eta zuzendu ere ez diegu egiten. Konfiantza hartzen 
joateko modu egokia da, eta egin dituzten aurrerapenen jabe izateko 
aukera ematen die. Tutoreak bakoitzaren egoera edo interesei dagokien 
hiztegi berezia emateko aprobetxa dezake, besteentzat oraindik erabilga- 
rria ez izan arren. Ikasgai bakoitza hasi aurretik, ikasitako azken egitura 
errepasatu ohi dugu ez da pentsatu behar atzo zekiten egitura bat, gaur 
ere badakitenik! Ariketa egokien eskuliburu bat ere prestatu dugu tutore- 
entzat; ezer berririk ez, hemen ere: asmakizun-ariketa pila bat, errepika- 
penerako primerakoak baitira, eta merkatu-ikerketarako edo 
iritzi-bilketarako ariketa pila bat, galdera berberak behin eta berriz erre- 
pikatzeko ere primerakoak. Lehiaketak ere oso onak dira egiturak errepi- 
katzeko, eta lehiakortasuna pizteaz gain, interesa sortarazten dute; 
erantzunak asmatzea, hala ere, zortearen araberakoa, eta ez ezagutza oro- 
korraren araberakoa izatea komeni da; bazter utziko ditugu horrela ikas- 
kideen artean egon daitezkeen hezkuntz maila desberdinak. Hona 
adibide bat: 

Ondoko zeinek izango du pisurik handiena, batez beste, jaiotzean? 
Germaniarrek, amerikarrek edo pigmeoek. Zein da iparralderen dagoen 
hiria? Florentzia, Marseilla edo Donostia. 

Galdera horien erantzunak asmatzea ez da, segurn asko, ezagutza arrun- 
taren araberakoa izango zortearen araberakoa baizik, eta horregatik ikas- 
le kaskarrek ikasle bikainek bezain ongi edo hobeto asma ditzakete: ez 
dago bihotz-berogarriagorik! Bada errepikapena asko erabiltzen duen 
beste jolas bat, edozein mailari egokitu eta lorpen-maila desberdinak 
bidera ditzakeena, eta horrez gain guztioi gustatzen zaiguna, detektibee- 
tara jolastea, alegia. Bart gauean zorigaitzeko zerbait gertatu da eta 
detektibe bat, tutorea, kasu honetan, gertatuari burnzko galderak egitera 
etorri da; galderei erantzun behar dien ustezko gaizkilea ikasgela osoa 
da. Ikaskide guztiak pertsona bakarra izango dira eta koartada bera izan- 
go dute. Besteek emandako erantzunak norberak ahalik eta hobetoen 
gogoratzea da kontua: galderak behin eta berriro errepika daitezke, baina 
gero eta zailagoa izango da dena gogoratzea, gero eta informazio gehia- 
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go edukiko dugulako. Tutoreak denbora-tarte bat ezarriko du, hamar 
minutukoa edo; ikaskideak tarte horretan koartadari eusteko gauza badi- 
ra, detektibeak askatu egingo ditu, bestela, hiru ordutarako etxeko lanak 
ezarriko dizkie (adi egoteko pisuzko arrazoia, bai horixe!). Horrenbestez, 
ikaskideek bat egingo dute tutoreak irabaziko ez diela ziurtatzeko, eta 
horrela, denok ezin gusturako. 

Behin oinarrizko egiturak benetan ondo finkatu ondoren, komunikazio- 
-metodoaren oinarrien aurrean jarrera baikorragoa izango dugu; sugesto- 
pediak ere zeresan handia izan dezake ikasleei ezaguerak asimilatzen eta 
konfidantzaz hitz egiten laguntzeko orduan. Mundu osoko tutoreek segu- 
ru asko egingo duten bezala, guk ere irakasteko modu desberdinak nahas- 
tu eta bakoitzetik zerbait aukeratzen dugu; goiko mailetan, hala ere, 
gramatika abiapuntu hartu baino nahiago izaten dugu elementu edo fun- 
tzio batetik abiatu. Gure lan-unitate bakoitza antzezle profesional batzuek 
grabatutako elkarrizketa baten inguruan garatzen da. Ikasleek grabazioa 
entzuten duten lehen aldian, pertsonaia bakoitzaren egoera eta rolaz ezta- 
baidatu behar dute, esanahia zehatz-mehatz ulertu beharrik gabe. 
Bigarren aldiz entzun eta gero, ulertu dituzten hitz, esaldi edo esamoldeak 
errepikatuko dituzte eta arbelean idatziko ditugu. Entzunaldi bakoitzean 
zulo batzuk beteko ditugu, eta ezezagunak zaizkien hitz eta egiturak Ian- 
duko, arbelean elkarrizketa osatu arte. Ondoren, elkarrizketa bikoteka ira- 
kurriko dute, behin eta berriz; nik, bitartean, hitz eta esaldi solte batzuk 
ezabatuko di tut ikasleen memoria behartzeko. Arbela erabiliz, nahi dudan 
neurrian behartu ditzaket ikasleak, mailaren arabera, elkarrizketaren 
aurrean eman dituzten erantzunen arabera, eta eguneko umore eta gogoa- 
ren arabera. Hurrengo urratsa antzeko gaiei buruzko rol-jokoak ematea 
izango da: nahi dituzten formak erabil ditzakete, baina gehienetan oso 
baliagarria zaie landu duten elkarrizketa horretako eredua. 

Entzumena Gure ikasleen entzumena hobetzeko ahaleginak egiten ari gara azken aldi 
honetan. Ez dago esan beharrik heldu askori entzumenezko ariketa tradi- 
zionalak zailak iruditzen zaizkiela. Nola ez bada, entzun eta, aldi berean, 
hitz guztiak ulertu, informazio osoa gogoan hartu, galdera irakurri, 
entzundako informazioaren eta egindako galderaren arteko lotura aurkitu 
eta galderari erantzun, dena batera egin nahi badute! Egoera hori gaindi- 
tzeko, hizkuntz irakasle askok laukitxoak erabili ohi dituzte ikasleak 
behar duen informazioa bertan adieraz dezan, hitzez hitz ulertzen eta 
analizatzen saiatu beharrean. Hala eta guztiz ere, entzumen-ariketa 
horiek urduritasuna eragin ohi dutenez, ikasle kaskarrenei laukitxoak 
betetzeko behar duten gako-informazio hori ere itzuri egiten zaie sarri- 
tan. Azken aldi honetan, ikasleari are gustagarriago zaion ariketa bat ari 
gara finkatzen; orain arte emaitza onak eman dizkigu. Hona hemen: 

a Grabazioko sei edo hamar hitz ezezagun aukeratu eta arbelean idatzi. 
b Hitzon esanahia azaldu, eta behin baino gehiagotan landu. 
c Arbela estali eta zein hitz gogoratzen dituzten galdetu. 
d Hitz horien esanahia errepasatu, zein hitzez ari garen badakitela 

ziurtatzeko. 
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e Estalkia kendu hitzak erakusteko. 

f Grabazioa entzunarazi eta, arbeleko hitzen bat entzuten duten bakoitze- 
an, keinu fisikoren bat egiteko eskatu (adibidez, besoajaso, hanka altxa- 
tu ... Saioren bat egin grabazioa entzun aurretik, inhibizioak uxatzeko). 

g Grabazioa entzun. Ikasleak arbeleko hitzak entzuten eta dagokion kei- 
nua egiten hain arduratuta egongo dira, ezen ez diote edukiari errepa- 
ratuko eta ez dira aztertzen saiatuko. 

h Lehen ariketa ondo burutuko dutenez, grabazioa bigarren aldiz entzu- 
teari askoz jarrera positiboago batez ekingo diote. 

Grabazioan maiz agertzen diren beste elementu batzuk ere, zenbakiak, 
leku-izenak ... idatzi. Zerrenda berriko hitz bat entzutean keinuak berri- 
ro egiteko eskatu. 

j Hirugarren txandan, zerrendako zenbaki edo leku-izenen esanahia 
aztertzeko eskatu. Konturatu ere egin gabe eta ia ahaleginik gabe esa- 
nahiaren mamia bereganatuko zuten, eta hirugarren entzunaldi honek 
dagoeneko ulertu dutena egiaztatzeko baino ez die balio izango. 

k Ikasleak taldetan ipini eta (j) ariketa azterrarazi; ulertu duten gainera- 
ko guztia biltzeko eskatu. 

Grabazio berean oinarrituta, entzumen-ariketa tradizional bat emango 
diegu etxean egiteko. Oso erraza irudituko zaie, baina hitz berriak fin- 
katzeko eta edukia hobeto ulertzeko balioko die. 

Ikasleak beti kexatu izan zaizkigu, prestatzen dizkiegun entzumen-ariketak 
zailegiak direla, hiztunek azkarregi eta itxi samar hitz egiten dutela eta galde- 
rak erantzunezinak direla esanez. Grabazioak ez ditugu aldatu, baina aipatu 
dugun metodoa erabiltzen hasi garenetik askoz kexa gutxiago jasotzen ditu- 
gu eta ikasleek hobeto erantzuten dute grabagailua ikusten dutenean. 

Goiko mailak Goi-mailako ikastaroetan entzumena eta irakurmena garatzeari ematen 
diogu garrantzi berezia eta, horregatik, urri diren arren, galeserazko tele- 
bista-programak, irratsaioak eta egunkariak aprobetxa ditzaten anima- 
tzen ditugu. Irakurkizun eta entzunkizun diren lanak ere elkarrizketarako 
aitzaki erabiltzen saiatu ohi gara, teknika pasibo horietan aurkitu dituz- 
ten egiturak eta hiztegia erabili eta asimila ditzaten. Horretarako, bikote- 
kide bakoitzari irakurkizun edo entzunkizun bat eman eta, aukeran, 
ondoko ariketetako bat eginarazten diogu: 

a Nork bere informazioa besteari adierazi. 

b Istorio beraren bi zatiak entzun, istorio osoa ezagutzeko. 

c Istorio beraren bi bertsioren arteko desberdintasunak aurkitu (egun 
berean, baina ordu desberdinetan grabatutako albiste-emankizunak 
erabil daitezke). 

Oso interesgarria izaten da, informazioa elkarri adierazte horren ondo- 
rioz erabakiren bat hartu behar izaten dutenean, elkarrizketa bide estuago 
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batetik edo eramateko. Esate baterako: hirukoteak osatu eta kide bakoi- 
tzari lanpostu batera aurkeztu diren hautagaietako baten eskaera eman 
irakur dezan, edo grabatu diren elkarrizketetako bat, entzun dezan, gero 
beste taldekideei hautagai hori deskribatu eta hirnren artean bat aukera- 
tzeko. Hirukote bakoitzak hartu duen erabakia beste hirukoteenarekin 
alderatuko dute; talde bakoitzak bere erabakia arrazoitu beharko du. 
Antzeko beste ariketa batean, hirukoteko kide bakoitzak bi edo him 
albiste irakurri edo entzun eta beste taldekideei kontatuko dizkie. 
Hirukoteak, orduan, telebistako albiste-emankizun bat prestatu beharko 
du eta lehentasuna zein albisteri emango dion erabaki beharko du. 
Oraingoan ere, erabakiak alderatu eta talde bakoitzak albiste nagusiari 
horrelako garrantzia zergatik eman dion arrazoitu beharko du. 

Oso gustuko dut, niri gertatutako zerbaiti buruzko istorioak kontatzea, 
paperean nahiz grabatuta. Horrelakoetan ere, hiruko taldeak osatzen ditut 
eta taldekide bakoitzari istorio bat eman ohi diot irakurri edo entzun 
dezan. Istorioak elkarri kontatzen dizkiote (hirugarren pertsonan noski, 
hori bai praktika ona!), eta denen artean istorioak egiazkoak diren ala ez 
erabaki beharko dute. Hirurak egiazkoak izan daitezke, edo bi bakarrik, 
edo bat bera ere ez. Zuei ere hiru istorioren laburpena egingo dizuet, ea 
zein iruditzen zaizuen sinesgarria, sinesgarririk bada! 

• Duela 20 urte inguru, Kanadako mendi arrokatsuetan autostop egiten ari 
nintzelarik, 70 urteko emakume zahar batek hartu ninduen eta, jatorriz, 
Galeseko nire herri bertsukoa izatea suertatu zen. 

• Duela 25 urte inguru, Diana Ross abeslari amerikarraren emanaldi 
batera joan nintzen eta "Reach Out and Touch Somebody's Hand" 
abestia ("Besoa luzatu eta norbaiten eskua hartu") kantatu zuenean, 
jende artean sartu eta, abesten ari zelarik, eskua hartu zidan. 

• Txikitan, sukaldean gosaltzen ari nintzen egun batean, ahuntz bat leihoa 
bat-batean zeharkatu eta mahai gainean pausatu zen, familia osoa beira- 
-zatiz estaliz. 

Nonnalean zehaztasun gehiago ematen diet ikasleei, baina laburpenak izan 
arren, bat etorriko zarete nirekin, ariketa hotrnn bidez gogoz eztabaidatu eta 
beraiei ere gertatutako antzeko gauzak elkarri kontatzeko aukera ezin hobea 
dutela, komunikazioa maila natural eta eraginkorrenean erabiliz. 

Amaiera Saio honen helburua galeserako tutore baten laneguna nolakoa den gutxi 
gorabehera erakustea izan da, besterik gabe, teoria zoragarririk eta berri- 
kuntza berezirik gabe; hala ere, arlo praktikoetako zenbait zuetako 
batzuei ezagunak egingo zitzaizkizuelakoan nago. Galesen aurrerapauso 
handiak egiten ari gara, baina gurea ez da ezer hemen erdietsi dituzuen 
maila eta aurrerakuntzen aldean. Jeloskor gaude, baina inspirazio- 
-iturri ere bazarete guretzat, eta eginahal guztiak egingo ditugu zuen ere- 
duari jarraitzeko. Arrakastarik handiena opa nahi dizuet euskararen 
hurrengo milurtekoranzko ibilbidean. 

Itzultzailea: Ane Goenaga 
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Curriculum-diseinuaren 
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Ronald V White 

Asko eta askotarikoak dira H2 irakasteko curriculum batek dituen loturak. 
Ezin da curriculum-paradigmarik diseinetu, akademia edo esko/az gain, 
hezkuntza-erakundeek diharduten munduari begiratu gabe. Testuinguru 
soziala eta politikoa oso aintzat hartzekoak dira curriculumean. Horixe da 
/abur-labur artiku/u honen mamia. 

Ezin da curriculum-paradigmarik diseinatu, akademia edo eskolaz gain, 
hezkuntza-erakundeek diharduten munduari begiratu gabe. Hamarkada 
honen ezaugarria industrializazioa da: industria sistematikoki aldatu da 
nmndu naturaletik kulturalera, eta gauzak kontsumitzeko produzitzen 
dira. Gaurko rnundua industriaren ondorengo mundua da, edo, industria- 
lizazioari erreferentzia egiten dion terrnino bat erabiltzearren, postfordis- 
moaren garaia da. Ford Motor enpresaren eragina aintzat hartuz, 
fordismoa ondorengo honek adierazten duena da. 

Langile ez-gaituez edo erdi-gaituez egindako produktu estandariza- 
tuak salduz haztea lortu duten enpresa sektorial handi eta pribatuen 
sorrera, Produktu horiek mundu garatuan sortzen ari diren merka- 
tuei saltzen zaizkie, publizitate edo beste masa-marketing tekniken 
bitartez (Morris and Willey, 1996: 46). 

Hezkuntzan, fordismoa inforrnazioan eta portaeran oinarritutako irakas- 
kuntzarekin lotzen da eta, halaber, trebetasun handirik eskatzen ez duten 
lanpostuekin ( oso lan zehatzak eta mugatuak, behin eta berriro egin 
beharrekoak. Katean lan egitea ... ), eta kontrol-gestioaren egitura eta kul- 
tura ditu ezaugarri. 

Gaur egun, mundu postindustrialean, postfordisrnoan, langileei eskatzen 
zaizkien trebetasunak gero eta ugariago dira, Fordisrnoaren ikuspuntutik 
aldenduz. Hezkuntzaren teknologia performantzian oinarritutako irakas- 
kuntzatik ikasketan oinarritutako irakaskuntzara aldatu da. 
Gizabanakoen gaitasunak azpimarratu egiten dira, ezagupena jaso eta 
gordetze hutsari eta portaerak bereganatzeari edo hainbat ariketa arrakas- 
taz burutze soilari muzin eginez. Irakaskuntzaren helburuak ondorengo- 
ak <lira batik bat orain: 
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• Pentsamolde irekia eta komunikazioa. 
• Akatsetatik ikastea. 
• Errealitateari aurrez aurre begiratzea. 
• Aurrerapenak etengabe egitea. 

Fordismoak ez bezala, honek irakaslearen trebetasunik eza baitakar, 
postfordismoak 

kualifikazio-maila altua eskatzen du; izan ere, antolaketa-metodo 
baten baitan, irakaslearen trebetasun eta abileziek garrantzi handia- 
goa izango dute. Fordismoaren garaian kualifikaziorik eza arrunta 
den eran, postfordismoak irakaslearen garapen profesionala oso ain- 
tzat hartu beharko du (Tuffs, op. cit., 500). 

Postfordismoaren garaian, hezkuntzan eta prestakuntzan gertatu diren 
aldaketa horiek erakundeen paradigmetan eta curriculum-paradigmetan 
ere gertatutakoaren adierazle dira. Eric Trist-ek (1978) erakundeen para- 
digma zaharraren eta berriaren arteko aldeak honela laburbildu ditu: 

Erakundeen paradigma zahar eta berria (Eric Trist, 1978etik moldatua) 

Paradigma zaharra Paradigrna berria 
(20. mende-hasiera) (20. mende-bukaera) 

Teknologia lehendabizi Sistema sozial/teknologikoak batera 
optimizatuak 

Pertsonak makinen luzapen bezala Pertsonak makinen osagarri bezala 
Pertsonak ordezko atal legez Ahalik eta pertsona gutxien 
Eginbehar mugatuak, k:ualifikazio sinpleak Kualifikazio zabal askotarikoa 
Kanpoko kontrola: prozeduren liburua Norberaren kontrola: lantaldeak eta sailak 
Mailaketa, estilo autokratikoa Antolamendu laua, estilo parte hartzailea 
Lehi a Lankidetza 
Erakundearen xedeak soilik Gizabanakoaren eta gizartearen xedeak ere 

barnean 
Alienazioa: "Lan bat besterik ez da" Konpromisoa: "Nire lana da" 
Arrisku-hartze txikia Berrik:untza 

Erakundeen paradigma horrela aldatzeak bi modutara eragiten dio hez- 
kuntzari: batetik, hezkuntzak ezagupenaren gestio eraginkorra eta efi- 
zientea lehenesten duen paradigmako beharrei erantzun beharko die. 
Bestetik, hezkuntzaren beraren gestioak berak paradigma berriaren ezau- 
garri asko izango ditu. Irakasleei dagokienez, trebetasun eta jarrera 
berriak garatzea eskatuko du horrek. Labur esanda, irakasleak eta irakas- 
kuntzak aldatu egin beharko dute gizarte postfordistako aldaketekin 
batera. 

Hezkuntza ikusteko moduak berak baldintzatzen ditu beronen xede, 
metodo eta edukiak. Sinplifikatzeko arriskuak arrisku, hezkuntza sailka- 
tzeko bi modu daude: batak hezkuntza kontsumo-gai legez definitzen du; 
besteak, ordea, ondasun publiko bezala. Hezkuntza kontsumo-gai bezala 
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hartzen badugu, ikaslea bere nahiak ase behar dituen bezero bezala ikusi- 
ko dugu. Nahi horiek bezeroak berak eta beste eusleek definitu behar 
dituzte, alegia, kontsumo-gaia lortzeko asmoa duen jendeak. 

Hezkuntza ondasun publiko bezala ikusten bada, ikaslea bere beharrak 
ase nahi edo behar dituen norbait dela kontsideratuko dugu. Baina, beha- 
rrak adituek definituko dituzte garapen moral eta intelektualarekin lotu- 
takoak barne direlarik: filosofoak, hezitzaileak, 

Bereizketa hauek hezkuntzan ehunka urtetan eztabaidatu <lira. Eta horre- 
tan jarraitzen dugu gaur egun ere, ez baitago adostasunik hezkuntzaren 
egitekoaz. Eztabaida hauen ezaugarri <lira, batetik, aldaketaren eta 
modernitatearen eta, bestetik, iraunkortasunaren eta tradizioaren arteko 
tirandura. Ez da harritzekoa hizkuntz irakaskuntza ere eztabaida horretan 
murgildua egotea, hizkuntza bera ere kontsumo-gai nahiz ondasun publi- 
ko bezala edo baita deabru publiko bezala ere har baitaiteke. 
Hezkuntzako edozein arlo bezalaxe, hizkuntzen irakaskuntza ez da neu- 
trala, eta, beraz, edozein egoeratan, hizkuntza ikasi eta irakasteari buruz- 
ko jarrerak ezin dira hezkuntza ikusteko modutik kanpo ulertu. Gainera, 
hizkuntzek historian zehar lortu diren ondasunetan oinarritutako "bote- 
rea" dute: ondasun ekonomiko, kultural, sozial eta sinbolikoetan. 

Herri guztiek ez diote hezkuntzari lehentasun bera ematen, nahiz eta, 
guztietan, hezkuntza etorkizuneko biztanleen garapenarekin lotuta dago- 
en. Biztanleria nazioaren baliabide bezala hartu behar da, eta hezkuntzak 
nazioaren ondasun ekonomikoak indartu egingo ditu, etorkizuneko biz- 
tanleei ekonomiak eskatzen duen kualifikazioa emanez. Bestalde, biztan- 
leak ez <lira soilik unitate ekonomikoak, gizarte eta bizimodu bateko 
partaide ere badira. Beraz, hezkuntzak lagundu egin dezake gizakia 
gizarteko partaide legez garatzeko. Horretarako, hezkuntzak gizartean 
integratuta egoteko ezinbesteko diren balore eta jarrera batzuk garatzeko 
balio beharko luke. 

Nolanahi ere, gizakia unitate ekonomiko huts gisa harturik ere, bigarren 
edo atzerriko hizkuntza batean komunikatzeko gai izatea eskakizun bat 
izan daiteke. Garapen sozial, politiko eta ekonomikoei erantzuteko beha- 
rrak berriak eta handiak direnez, teknologia modernoaren trukaketak eta 
erabilerak hainbat betebehar dakartzate: nazioarteko merkataritzan arra- 
kastaz jarduteko abilezia eta herri, lurralde edo nazioarteko aferetan 
parte hartzeko hizkuntza gaitasunak hizkuntza batean baino gehiagotan 
eta maila ezberdinetan. Gaur egungo Europak argi eta garbi erakusten du 
hizkuntz irakaskuntzako beharrak nola aldatu diren. 

Hizkuntzen irakaskuntzak beti izango du tokia herri bateko hezkuntza- 
-sisteman, bere tradizio luzearengatik edo aldagai ekonomiko, politiko 
eta kulturalek hala eskatzen dutelako. Garapen politikoak sakonetik alda 
dezake sistema nazionalean hizkuntzek duten estatusa. Era berean, ira- 
kaskuntzaren edukiak eta helburuak batek edo bestek erabakitzeak curri- 
culumaren kontrola ukitzen du, gero, eusle eta agintari kontrolatzaileei 
buruz aritzerakoan, ikusiko dugun bezala. 
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Curriculum· 
-paradigmak 

.2 tau/a: 

"Curriculum" hitza erabil daiteke irakasle batek prestatutako dokumentu 
bat adierazteko, edo Hezkuntza Ministerio batek nahiz aztertzaile aditu 
batek argitaratutakoa adierazteko; gainera, gehienetan, programa batek 
epe jakin baterako izango dituen helburu eta edukiak zehazten ditu. 
Helburu eta edukiez gain, irakasle zein goragoko agintariek zehaztuko 
dituzten metodologia eta ebaluazioa ere jasoko ditu partez nahiz bere 
osoan. 

"Curriculum" hitzak, bestalde, irakasle eta ikasleek izango dituzten jar- 
dun eta esperientzien plangintzari ere egiten dio erreferentzia. Kasu 
honetan, curriculuma ez da agiri bat, emaitza jakin batzuk lortzeko kla- 
sean burutzen diren jardunak baizik. Curriculumaren ikuspegi honek 
prozesua azpimarratzen du. 

Curriculumaren azpian hiru paradigma daude, .2 taulan laburbiltzen ditu- 
gunak (Littlewood, 1991): 

Hezkuntza paradigmak (Littlewood, 1991) 

Humanismo klasikoa Errekonstrukzionismoa Progresismoa 

Asma nagusia Hurrengo Aldaketa sozialaren Gizaki bakoitza 
belaunaldiko elite nahia sortaraztea bere desio eta 
bati baliozko anbizioak lortzeko 
ezagupenak eta gaitzea 
kultura ematea 

Interes nagusia Abilezia intelektual Gizabanakoari, Gizabanakoa 
orokorrak garatzea gizarteko partaide garatzea 

den heinean, 
bizitzarako prestatzen 
laguntzea 

Edukia Baliozko eduki Gizarte-bizitzarako Garapena 
subjektiboak ezagupen eta bizkortzeko behar 

trebetasunak diren esperientziak 
AH(Atzen-iko • Hizkuntz sisterna • Lan-mota • Bizitzaren 
hizkuntzen) ezberdinen ezberdinak egiteko perspektiba 
irakasknntzaren ezagupena trebetasuna zabalagoa 
helburuak • Norberaren • Nork bere kasa ematea 

hizkuntzaren bidaiatzeko • Norbere buruaz 
ulermen hobea aukerak handitzea adierazteko 

• Kultura eta • Besteekin modu 
zibilizazio komunikatzeko ezberdinak 
ezberdinen aukera zabalagoak edukitzea 
ezagupena eta eta hobeak izatea • Etorkizunean 
ulermena • Gizarteko beste ikasteko aukera 

• Trebetasun partaide batzuen gehiago 
intelektual ulermen hobea • Bakoitzaren 
orokorrak bizitzako 

harreman-sare 
aberatsazoa 

Azaldu bezala, hezkuntza-paradigma bakoitza idealizazio bat besterik ez 
da. Egungo hezkuntza-sistema hiru tradiziotako alderdi batzuen nahas- 
keta bat da, eta noizean behin hezkuntzari buruzko eztabaidek zalantzan 
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jartzen <lute tradizio bat nahiz beste bat. Eztabaida horiekjarrera politiko 
jakin batzuekin lot ditzakegu; eta era honetan izendatu: 

• Kontserbadorea (gauzak dauden-daudenean utzi). 
• Erradikala (aginte ekonomikoa eta politikoa birbanatzeko aldaketa 

sakonak sortarazi). 
• Liberala (aldaketak poliki-poliki sortarazi). 

Eskolako curriculumean, H2 irakastearen ondorioa izan daiteke: 

• Egitura sozio-ekonomikoak dauden-daudenean mantentzea (alegia, 
aberastasun eta baliabideen jabegoaren banaketa dagoen bezala man- 
tentzea). 

• Egitura hauek aldatzen laguntzea (alegia, aberastasun eta baliabideen 
jabegoa birbanatzea). 

• Gizabanakoaren garapena bultzatzea (alegia, gizabanakoaren trebeta- 
sun eta abileziei lehentasuna ematea). 

• Kidetasun edo identitate sozio-kulturalen aldaketa bultzatzeko modu 
bat. 

Hizkuntzak irakastea hezkuntza "liberal" baten osagai izan daiteke, giza- 
banakoaren abilezia intelektual orokorrak garatzeko asmoarekin, 
"bikaintasunaren" eta ezagupen kanonikoaren transmisioaren ideiekin 
lotua. Ezagupen kanoniko hori hizkuntzaren goreneko adierazle diren 
literatur lanen bitartez emango da, lanok ondo aukeratuta. Eliteko ikas- 
talde bat aukeratzearekin loturik dagoenez, ikuspuntu honen ondorio 
izan daiteke gizabanakoak goi-mailako kulturaren zati batzuk zehatz- 
-mehatz ezagutzea eta, gainera, hizkuntz gaitasun-maila altukoa izatea, 
baina lorpen honek kostu jakin bat du; horrelako hezkuntzak gastu han- 
dia dakar, irakasle eta baliabideetan. 

Paradigma "tradizionalaren" (humanismo klasikoa) helburu eta meto- 
doek ez <lute zertan izan hezkuntzaren plangintza baldintzatuko duten 
curriculumaren egile eta agintarien helburu praktikoagoen eta funtzio- 
nalen pareko. Adibidez, atzerriko hizkuntza baten ezagupen praktikoa 
teorikoa baino gehiago hobesten bada, hasiera-hasieratik azpimarratuko 
da hizkuntza komunikaziorako erabiltzea. Hori bigarren curriculum- 
-paradigmaren helburuetako bat izan daiteke, han hizkuntzen ikask:untza 
gizarteak dituen helburu orokorragoen zerbitzura baitago. Gainera, ez 
doa ikuspuntu liberalaren kontra, aldak:eta poliki-poliki egitea xede 
duena, eta egitura sozio-ekonomikoak: mantentzearen aldekoak ere ez 
luke hori txartzat hartuko. Areago, egungo botere-egiturak onartzen eta 
errepikatzen ez dituen ikuspuntu kritiko batekin ere lot genezake. 

Hirugarren paradigma gizabanakoaren garapenean oinarritzen da. Eta 
erakundeen paradigma berrian, lehenago aipatua dugu, gizabanakoek 
ardura handiagoa hartzen dute beren garapenean. Norberaren garapena 
gizaki bakoitzak ondare kulturalean egiten duen inbertsioa da. 

Gizabanakoen garapena, era berean, erakundeak gehiago jakiteko eta 
trebeago izateko eskura duen modu bat da. Pertsonak baliabide bakan 
legez hartuak badira eta Janak berak: kualifikazio-maila jasoa eskatzen 

Curriculum-diseinuaren paradigmak 169 



170 

Pedagogia eta 
andragogia 

. 3 tau/a: 

badu, bakoitzaren garapena ez da izango erakundearen eskakizunekin 
bateraezina. 

Postfordismoaren gizartean, bai gizartearen beharrei bai gizabanakoen 
premiei erantzun behar die hezkuntzak eta prestakuntzak. Gizarte postin- 
dustrialean, hezkuntza iraunkorra behar dela kontuan izanda, badu 
garrantzia pedagogia (haurren ikaskuntza) eta andragogia (helduen ikas- 
kuntza) elkarrengandik bereizteak. Curriculum batzuen eta besteen eska- 
kizun ezberdinei egokitu behar zaie, Pepitone-k (1995: 218) egindako 
laburpenean (.3) argi ageri den bezala. Esan beharrekoa da, hala ere, 
pedagogiaren ikuspuntuak karikaturan erortzeko arriskua ere baduela . 

Pedagogiaren eta andragogiaren arteko konparazioa (Pepitone op. cit.: 
218) 

Topikoa Pedagogia (haurren Andragogia (helduen 
ikaskuntza-teoria) ikaskuntza-teorio) 

Aldez aurretikoak 

lkas/eak Menpekoak Menpekotasunik gabeak 
lkasgaia Gauzak zuzen egiteko Gauzak zuzen egiteko modu 

modu bat bakarra bat baino gehiago 
Ikasi, aldatu edo hobetzeko Kanpokoa Barrukoa, norberaren edo 
motibazioa laneko beharrei erantzuten die 
Esperientriaren egitekoa Ez da garrantzitsua Ikasi, aldatu edo hobetzeko 

oinarria; integratua izan behar; 
baliabide aberatsa 

Ikaslearen autokontzeptua Norbaitek zuzendu behar du Bere burua zuzentzeko gai da 

Ikasketen bideratzea Ikasgaietan ardaztua Bizitza eta lanean ardaztua, 
prozesura bideratua 

Helburua (aurrerapena, Eskakizun gutxienekoak Bakoitzak bere maila hobetzea 
hobekuntza) 

Aplikazioak 

Erakundearen helburuak Egonkorrak, aldaketa txikiak, Dinamikoak, azkar aldatzekoak, 
oso performantzia egituratua hobekuntza etengabea 

Erakundearen giroa Agintea nagusi, Errespetua nagusi, inforrnala, 
formala/itxia, lehiakorra irekia, lankidetzazkoa 

Beharren diagnosia Ikuskatzai!eek Elkarren artean 
egindakoa/bakoitzaren diagnosia 

Eskuhartzearen diseinua 

Eskuhartzea Orientazioa, Aldaketa, garapena, ikaskuntza? 
estandarizazioa, ikaskuntza 

Prozesua Prestakuntza Esperientzia erraztua 
Irakaskuntza, Esperientzia, informazio 
memorizazioa, ereduak berria, interpretazioa, 
ematea, erakustea eta praktika, egokitzapena eta 
prestatzea integrazioa 

Ikaskuntza 1: Oinarrizko ezagupenaz jabetzea. 
Ikaskuntza 2: Ezagupen berria sortzea -ezagupen berria sortzeko beha- 
rrezkoa da ezagutu dena hausnartzea. Lehen ezagupen-saioan (lehen 
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.4 tau/a: 

Curriculumaren 
gestioa 

Eusleak 

harremanean), batek oinarrizko ezagupena jasotzen du. Bigarren saioan 
(bigarren harremanean), ezagututakoa hausnartzen da horren esanahia, 
garrantzia, mugak etab. zehazteko, eta honela ezagupen berriaz jabetu. 

Pepitone-k helduen ikaskuntza, hobekuntza eta garapenaren prozesuaren 
eredua ere azaldu zuen: 

Helduen ikaskuntza eta hobekuntzaren prozesuaren eredu bat (Pepitone 
op. cit. 192) 

Deskribapena 

Beharra Ikasi edo portaera aldatu ikasi edo aldatu behar handia 
sentitzen denean bakarrik egiten da. Behar hau barrutik (ad. 
norberaren irudia, helburuak etab.) edo kanpotik (ad. 
mehatxuak, sariak etab.) sortua izan daiteke. 

Ulertzea Ezagupen edo portaera berria borondatez aplikatu aurretik, 
sumatu, ulertu eta onartu ezin behar da. 

Erabiltzea Ezagupen edo portaera hori aurreikusitako aplikazioetarako 
inguru hurbil, seguru eta laguntzaile batean erabili beharko 
da. 

Egokitzea Ezagupen edo portaera horrek ikaslearen berezko portaera 
eta estiloarekin bat etorri beharko du eta honi egokitua 
beharko du eaon. 

lrakastea Ikasle bakoitzak besteak sustatuko ditu ezagupen edo 
portaera bera erabil dezaten, horrela ezabatuko <lira bere 
eraginkortasun eta balioari buruz norberak dituen 
zalantzak. 

Noski, esan daiteke goiko ereduak edozein adinetan ikasteko balio duela. 
Hala ere, merezi du ohartaraztea nola azpimarratzen duen ikaslea gizaba- 
nako autonomo gisa. Ikasleak: 

• Ikasten ahalegintzeko arrazoi bat izan behar du. 
• Ikasten ari dena ulertu egin behar du. 
• Ikasten ari denak aurrez dakienarekin integratuta behar du egon. 
• Ikasten ari denaren balioan sinestu behar du. 

Ikasten ari garenaren balioan sinesteak beste batzuk adoretzeko eta haiei 
laguntzeko balio du. Eta elkarlaneko lan-giroetan izan ohi den prozesu 
berari jarraitzen zaio maiz askoan, ordenagailuko softwarea era informa- 
lean ikasten da lankideen artean, batak besteari irakatsiz. 

Gaur egungo curriculumaren paradigma irakaskuntza-ikaskuntza egoera- 
tik kanpo dauden faktoreez ere arduratzen da. Parte hartzen eta e:ragiten 
duen merkatuaren menpeko sistema ireki baten barman kokatzen da para- 
digma hori. Badira beste gizabanako eta talde asko, irakasle eta ikasleez 
gain, curriculumean interesa dutenak, babesle, langile eta komunitateko 
kideak barne direlarik. Pertsona hauei eusle deitu izan zaie oro har. 
Helburu batzuk lortu nahian ari den erakunde batekin zuzenean edo zehar- 
ka zerikusia duten guztiak dira eusleak. (Stoner eta Freeman, 1992: 64). 
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Eusleeti garrantzia gero eta nabarmenagoa da. Gestio-teoria asko datoz 
bat horretan. Aide horretatik, zeharbidezko eraginei erreparatzeko joera 
gero eta handiagoa da. Gizarte baten teknologiak, ekonomiak eta politi- 
kak badute hor bere lekua. Elementu horiek erakunde batek diharduen 
giroan eragina izaten dute eta eragile zuzenak bilaka daitezke. 

Zuzeneko eragileen artekoak ditugu aipatutako eusleak ere. Bi motatako- 
ak izan daitezke: barrukoak eta kanpokoak. Lehenengoen artean daude 
curriculuma garatzen dutenak: irakasleak, irakasleak prestatzen dituzte- 
nak, eskoletako kudeatzaileak eta ikasleak. Horiexek dira curriculuma- 
ren garapen eredu gehienetan sartzen diren eusleak. Kanpokoak, berriz, 
gurasoak, babesleak, aholkulariak, Hezkuntza Ministerioa, langileak, 
argitaratzaileak, aztertzaileak edo zenbait interes komertzialdunak. R. K. 
Johnson-ek (1989b: 15), curriculumaren garapenerako erabakiak hartze- 
ari buruz egin duen eskeman, zazpi eusle nagusi zerrendatzen ditu: poli- 
tikariak, beharren aztertzaileak, metodologiagileak, materialgileak, 
irakasleen prestatzaileak, irakasleak eta ikasleak. Denek izango dute era- 
gina curriculumaren gestioan. Curriculuma kokatuta dagoen hezkuntza- 
-sistemaren barruko eusleak dira horiek; besteak, ordea, bezero, babesle 
eta langileak, hezkuntza-enpresak sistema irekiko partaideak dira, eta 
gero eta erantzukizun handiagoa izango dute. 

Eusleek curriculumaren garapenaren eta programaren gestioan egiten 
dutenaren atzean, zio ezberdinak daude. Batzuetan, eusle bat ez da jabe- 
tu ere egiten interes jakin batzuk dituenik. Besteetan, berriz, arrazoiak 
ezagunak izan daitezke eta inork ez du horiei buruzko zalantzarik izaten. 
Zenbait "interesik gabeko" euslek bere partaidetza edo ematen duen 
laguntza baldintzatzen dituzten baloreak eta jarrerak izan ditzake. Eta 
programaren gestioak interes ezberdinen arteko norgehiagokan oreka 
mantentzeaz arduratu beharko du. Interesen lehia hori hizkuntz progra- 
metan handitu egin daiteke, eusle batek enpresari batek, adibidez hiz- 
kuntz irakaskuntza programa bultzatzen badu eta programako ikasleria 
bere lantegiko langileak badira, esaterako. 

Eusleen eragina beroiek sisteman duten tokiaren eta zuzenean nahiz 
zeharka erab:iltzen duten indar eta agintearen araberakoa da. Adibidez, 
egun-erdiko irakasleek, barruko eusle garrantzitsuak badira ere, progra- 
mari eragiteko denbora eta aukera gutxi edota konpromiso txikia izan 
dezakete; aztertzaile-batzorde edo taldeak, berriz, egun-erdiz lan egiten 
duen irakasleak ez bezala, ikasleekin zuzeneko harremanik gabe ere, era- 
gin galanta izan dezake erabakitzaile izateak ematen dion autoritatearen 
indarrez. Pertsona hauek, sistema baten barruan agintari izateko izenda- 
tuak, programari eragiteko aukera onean daude, xedeak definituz, edu- 
kiak zehaztuz, metodologia bat garatuz edo lortu beharreko estandarrak 
finkatuz. "Agintari kontrolatzaile" horiek (Johnstone & Peterson op. cit.) 
programa ezartzeaz arduratzen diren pertsonengandik oso urruti egon 
daitezke. 

Johnson-en eskeman eusleen arteko elkarrekiko menpekotasuna adieraz- 
ten da. Eskemak erakusten du nola erabaki politikoek mailaz maila beste 
erabaki batzuetan eragiten duten, eta nola muga pragmatikoek erabaki 
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.1 irudia: 

Erabakiak hartzea hirkunt: curriculumean ( Johnson-enetik moldatua 
1989b: 15) 

Curriculurnaren garapenaren aldiak 

Partehartzaileak 

Politikariak 

Beharren 
aztertzaileak 
1vietodologia 

ileak 

restatzaileak 
lrakasleuk 

Jkaslcak 

Politika Syllabusa 

xedea esanahia 

Program a Jkasgela 

irakaskuntza ikaskuntza 

Erakundeak eta 
gestioa 

Erabakiak hartzean produktuaren inputa (lauki nabar argiak). Erabakiak hartrean proze- 
suaren inputa (lauki nabar ilunak). 

politikoekin zerikusia duten. Eragile sozial, politiko eta finantzieroetan 
dauden muga pragmatikoek, tnarketingesui, PEST (White et al., 1991) 
analisien oinarria osatzen dute, eragile teknikoekin batera. Honez gain, 
badira giza baliabide mailako mugak hala nola: syllabusaren ezagupena, 
jarrera, eta trebetasunak eta idatzizko materialak edota irakasleak bezala- 
koak, eragin txikia izan dezaketenak; batez ere aldaketa bera gertatzen 
denean, ez da arraroa izaten hori curriculum berri bat abian jartzerakoan 
(ikus Markee, 1997 curriculumaren berrikuntzaren gestioari buruzko 
eztabaida bat ezagutzeko). 

Nahiz eta eusle batek baino gehiagok erabaki dezaketen, gizabanako 
hautatu batzuek bakarrik bana dezakete produktua. Alegia, esate batera- 
ko, beharrezko titulu edo agiria dutenek bakarrik irakas dezakete. 
Curriculumaren kudeatzaile baten ikuspuntutik, irakasleek eusle gakoek 
onetsitako kredentzial edo ezaugarrienjabe izan beharko dute, ezinbeste- 
koak direlako ikasle/bezeroentzat. Horrek esan nahi du zenbaitetan ira- 
kasle prestatuak eta tituludunak bakarrik onartuko dituztela; beste 
batzuetan, ordea, irakasle bakoitzaren ezaugarriek defini dezakete ira- 
kasteko ahalmena. 

Curriculumaren gestioa erakundetan egiten da. Honela definituko ditugu 
horiek: 

Taldearen edo gizabanakoen helburuak lortzeko, elkarte formal 
bezala biltzen den pertsona-multzoa. Eta erakundearen helburueta- 
ko batzuk gutxienez gizabanako, talde nahiz beste erakunde 
batzuentzako onura eta zerbitzu jakinen produkzio eta outputarekin 
lotuta egongo dira (Dawson, 1996: xxii). 
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80.eko eta 90.eko hamarkadetan, curriculumaren alderdi profesional eta 
pedagogikoetan oinarritzen zen interesak gora egin zuen; ahantzi egiten 
ziren, ordea, bezero eta erabiltzaileentzat "zerbitzu jakin batzuk" produ- 
zitzeko eta helarazteko gestio-eskakizunak. Beraz, aldaketa bat gertatzen 
ari da, hezkuntza helburu zabal eta luzerakoetan oinarritzetik, aldi 
motzerako helburuak lortzeko prestakuntza izatera aldatuko da. Eta, per- 
formantzia neurgarriak bistaratuko du helburu horien eragina. Aldaketa 
hori curriculum-antolamenduaren eta gestiorekiko arreta handitzearen 
ondorio da (ikus Robinson, 1988; White et. al., 1991; eta Impey & 
Underhill, 1994). 

Aldi berean, aldaketa bat ari da gertatzen hezkuntza publiko eta pribatua- 
ren ikuspegi eta jardunetan, merkatuko indarrek eta kontabilitate-gaiek 
eraginda. Curriculumaren kudeatzaileak, iraganean arrakasta izan zue- 
nak gaur egun ere balio duelakoan, bide ezagunetara jo beharrean, zen- 
bait eusleren aldaketa-nahiak aintzat hartzen hasi <lira. Bestalde, agintari 
kontrolatzaileak, hezkuntza-ministerioak bereziki; bezeroak, enpresa 
korporatiboak eta antzekoak, curriculumean zuzeneko eragina eskatzen 
hasiak <lira, fondoen kontrol hertsiagoa egiteko. Era berean, zenbait eusle 
prestakuntza-prozesuan lortzen diren trebetasun eta gaitasunez ardura- 
tzen hasiak <lira. Beste era batera esanda, etekina zein den jakin nahi 
<lute. Ez da harritzekoa, eragin horiek eskolaren gestioa, orokorrean eta 
curriculumarena bereziki baldintzatzea, hezkuntza eta prestakuntzak zer- 
bitzu-industriak dituen ezaugarri gehienak izan behar baititu maila guz- 
tietan. Honela, ikaslea zerbitzu-multzo bat, hizkuntz ikaskuntza bame, 
jasotzen duen bezero edo erabiltzailea izango da. 

Curriculumaren gestioaren mailak eta prozesuak Mullis-ek gestioaren 
kontrolari buruzko ereduan laburbildu zituenen antzekoak <lira: 

1 Desio dena planifikatu (adib. helburu eta xedeak zehaztuz). 
2 Performantziaren estandarrak zehaztu. 
3 Orain arteko performantzia monitorizatu. 
4 Orain arteko lorpenak aurreikusitako xedeekin erkatu eta. 
5 Zuzendu eta neurri zuzentzaileak hartu. 

Curriculumaren gestioa erakunde-egitura baten barneko funtzioekin, eta 
izendatutako gizabanakoek gauzak erajakin batean egokitzearekin lotuta 
dago; horrela ziurtatuko da curriculumaren exekuzio erraz eta eraginko- 
rra. Gestio-kontrolaren eredua errekurtsiboa da, helburuak aldatzeko 
neurri zuzentzaileekin, performantziaren estandarrak eta egungo perfor- 
mantzia etengabeko zikloan, irudian (.2) adierazten den legez. 

Curriculumaren gestioak kostu eta baliabideei etekina ateratzeko ardura 
dakar. Pedagogian oinarritutako plangintzan, curriculumeko baliabideen 
kostua aparteko gai bezala bar daiteke; gestio-plangintzan, berriz, hori 
prozesuaren berezko atal bat da. Beraz, curriculumaren egileei, eskatzen 
zaie kudeaketaren aldetik curriculumaren kostuak (plangintza eta zabal- 
kuntzarenak) aurreikusitako epeetan eta aurrekontuen haritik egitea 
zikloko maila bakoitzean. Horien ardura da maila bakoitzean balioaren 
hazkundea ziurtatzea ere. Aurrekontuaren kontrola, baita erakunde publi- 
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.2 irudia: 

Gestioaren kontrolari bururko oinarrizko host mailak ( Mullins, op. cit.: 
547) 

1 Planifikatu 2. Zehaztu 3 Bideratu 
Helburu eta ... Perfbrmanrziaien Gaur egungo 

xedeak estandarrak performantzia .. .. .. 
GESTIOA FEED-BACKA 

4. Erkaketa 

$ 
5. Zuzenketa 

Neurri 
-------------- --------- zmmtz�k* ---------- 

koetan ere, delegatua dagoenez, barruko eusleak baliabideen gestioaren 
erantzule bihurtzen dira; horrek esan nahi du ezinbestean gai izan behar 
dutela aurrekontua planifikatu eta kudeatzeko. Harren arabera, curriculu- 
maren kudeatzaile batek, profesionalki gaitua izateaz gain, orain baliabi- 
deen gestiorako prestatua ere behar du izan. 

Plangintza-aldian, orduan, bi eratako helburu eta xedeak definitu behar 
dira: ikaskuntzaren emaitzak xedeak xede pedagogikoak, eta, baliabide 
eta kontabilitatearekin lotutakoak eta gestio-helburnak. Curriculumaren 
kudeatzaileek, plangintza eta prestakuntza-kostuak eta ikaskuntzan 
beharko den denbora aurreikusteaz gain, biengatik ordaindu behar baita, 
baliabideen kostua ere aintzat hartu beharko dute, behar diren irakasle 
eta langile, material eta instalazio kopurnaren (eta kalitatearen) arabera. 
Gero eta sarriago, bezeroak zer irabazten duen frogatu behar dute; beste 
hitz batzuetan, lortu diren onura eta trebetasunak erakutsi beharko dituz- 
te. Finantza-kalkuluak ebaluatu behar dira, orduan, prezioaren (bezero 
edo erabiltzaileek ordaindu behar dutena) eta probetxugarritasunaren 
arabera, edo, erakunde publikoetan, hezkuntzako agintariek esleitu duten 
dirna eta lorpen-emaitzak elkarrekin alderatuz. 

Eredu pedagogiko bateko performantziaren estandarrak irakasle eta ikas- 
leen performantziaren arabera ezartzen dira. Gestio-eredu batean, berriz, 
performantziaren estandarrak produktibitateak, baliabideen erabilera efi- 
zienteak eta bezeroaren gogobetetzeak markatuko dituzte. Gainera, 
gogoeta hauek hainbat alorretan dute eragina: esaterako, prestatzeko, 
notak jartzeko eta harremanetarako erabiltzen diren ordu-kopurnan, kla- 
seen neurrian, eta tresneria eta softwarearen kantitate eta kalitatean. 
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Performantzia eredu pedagogiko baten haritik bideratzeak ikasle eta ira- 
kasleen garapena dakar. Eta, garrantzi handiko eragina du gestio-ereduan 
ere, giza baliabideen gestioaren egiteko bat baita pertsonalaren motiba- 
zio eta perfonnantzia aintzat hartzea, zeren giza baliabideen gestioaren 
funtzioa baita erakundeak bere helburuak lortzeko behar dituen trebeta- 
sun-multzoak badituela ziurtatzea. Gestio-eredua funtsean erakundearen 
interesei begira badago ere, interes horiek ezin dira bezero eta eusleene- 
tatik banandu. Honek esan nahi du ikaskuntzaren emaitzak gainbegira- 
tzea monitorizazio-prozesuaren alderdi bat besterik ez dela, 
k:udeatzailearen ardura baitira orain baliabideen erabilera efizientea, per- 
formantzia-helburuen lorpena, bezeroen gogobetetzea, langileen moral 
eta motibazioa, eta kalitatearen bermea. 

Performantziaren estandarren eta egungo performantziaren artean deso- 
reka aurkitzen denean, neurri zuzentzaileak hartzen dira. Pedagogikoki, 
programaren hainbat alderditan aldaketak egitea dakar horrek, helburuak 
berridaztea, irakaskuntza extra eskaintzea, edota irakasleak aldatzea. 
Curriculumaren kudeatzaileak erabaki beharrekoa da ea aldaketa edo 
gehikuntza horiek egokiak diren baliabideen arabera, ea bitartekoak 
gehitu beharra dagoen -kostuak handitzea dakar honek eta berak pentsa- 
tutako aldaketak egiteak zein eragin izango duen langileen inplikazioan 
eta motibazioan. H01Tek guztiak baliabideak egokitzea eta eusleei kon- 
tsulta egitea eskatzen du. 

Ebaluazioa Ebaluazioa honela definitua izan da: erakunde jakin baten barman, curri- 
culuma hobetu eta honen eraginkortasuna eta efizientzia lortzeko eta par- 
tehartzaileen jarreraren berri jasotzeko behar den informazio 
esanguratsuaren bilketa eta azterketa sistematikoa (Brown, 1989: 223. 
Weir and Roberts-ek aipatua 1994: 4). Oro har ebaluazioari buruz bi 
ikuspegi daude: sumatiboa eta hezitzailea. Helburuen lorpenean oinarri- 
tutako ebaluazio-eredua sumatiboa da. Programaren zikloan esangura- 
tsuak diren pun tu j akin batzuetan datuak biltzean du oinarria; gehienetan 
programaren zabalkuntzaz arduratzen direnen erantzukizunaren atal bat 
bezala hartzen da (Weir eta Roberts op. cit.). Beste hitzetan, produktu eta 
datu kuantitatiboak ditu oinarri. Datuak testetako puntuaketen sarrera eta 
irteeretatik, edo egindako gastuen eta aurrekontuen arteko konparaketa- 
tik ateratzen dira. Helburuen lorpenean oinarritutako eredua, desoreken 
identifikazioari dagokionez, Mullins-en gestio-kontrolaren ziklo osatu 
gabeko baten parekoa izan daiteke. Zuzenketa eta neurri zuzentzaileak 
beranduegi datoz une honetako programaren emaitzak berbideratzeko, 
baina geroko programak hobetzeko erabil daitezke. 

Alderantziz, ebaluazio hezitzailea prozesuan eta abian dauden datuen 
bilketan oinarritzen da, hau erabakiak hartzean laguntzeko, informatzeko 
eta programari abian dagoen bitartean eragiteko erabil daiteke. 
Ebaluazio sumatiboak bezala, ebaluazio hezitzaileak ere lagun dezake 
eskakizun profesionalei eta hitzartutako erantzukizunei begira. Datu-bil- 
keta eta dokumentazio-teknika ezberdinak erabil daitezke, esaterako, 
behaketa eta elkarrizketak, galdetegiak, test-emaitzak, finantza-agiriak 
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Egungo 
paradigma 

eta oinarrizko dokumentazioa. Gainera, eusle ezberdinei galde egin 
dakieke. Horrelako ebaluazio-rnodu zabalak programa-gestioren eta 
berorren emaitzen arteko erlazioa sakonetik ulertzen lagunduko digu. 
Honek ere esan nahi du neurri zuzentzaileak ernaitzeei eragin diezaieke- 
tenean bar daitezkeela, eta horrek bezeroen gogobetetzean, langileen 
motibazioan, aurrekontuaren kontrolean eta kostuen efizientzian eragin 
onuragarriak ekar ditzakeela. 

Curriculumaren egungo paradigma da, gizarteko testuinguruan errotuta 
egonik, erakunde sozial eta ekonomikoen aldaketa-beharrei erantzungo 
diena; baina, aldi berean, gizabanakoen beharrak kontuan hartuz. 
Paradigma honek utilitarisrnoaren gehiegikeriak saihesten ditu; beraz, 
arrazoi ekonomikoak ez ezik muga pragrnatikoak ere aintzat hartzen 
ditu, eta barruko nahiz kanpoko eusleen eskakizunei erantzun egiten die; 
honela, eusle baten interesak ez dira beste baten edo besteen interesen 
gainetik nagusituko. Gaurko paradigma irakas/ikaskuntza-prozesuari 
egindako azterketaren bitartez informatua behar du egon, batez ere 
andragogiari eta bezero helduen artean ikaskuntza autonomoak eta iraun- 
korrak duen garrantziari buruz. 

Bezero eta eusleen aurrean erantzukizunaren garrantziari dagokionez, 
gaurko curriculumaren paradigmak oso aitnzat hartuko du eraginkorra 
izatea helburuen lorpenaren arabera eta efizientea izatea ekoizpen jakin 
batean alferrikako galera saihestearen arabera. Eusleak diruaren balioaz 
eta lortutako balioaz arduratzen dira. Beraz, curriculumaren eskakizuna 
da helburuak eta ikaskuntzaren emaitzak agerikoak izatea. Era berean, 
bezeroari lorpenak eta irabazitako balioa argi erakusteko bide batzuk 
behar dira. Gero eta gehiago, bezeroen beharrek definitzen dituzte curri- 
culumaren helburuak eta lorpenak, eta curriculumaren kudeatzailea 
horietan oinarritzen da. Horrek esan nahi du curriculumaren kudeatzaile- 
ak eusleen beharrei buruz galdezka aritu behar duela etengabe eta haiek 
beren ideia, kezkak eta iradokizunak erregularki egikaritzen direla ikus- 
teko moduan (Murgatroyd & Morgan, 1992: 50). 

Curriculumaren kudeatzaileak, beraz, ardura handiago izan beharko du 
premia askori eta bezeroen eskakizun jakinei erantzuteko eta merkatuko 
aldaketetara egokitzeko. Eta ikasi beharko du "erakundeko gizabanako 
eta talde-arduradunak bitarteko direlarik, perforrnantzia eta produktibita- 
terik handiena lortzeko bidea zein den, eta nola horretan lagundu" 
(Pepitone, 1995: 109). 

Itrultzailea: Nekane Goikoetxea 
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Aldaketaren gestioa eta 
ebaluazioa 

Ronald V White 

Hari ugariko mataza da H2 ikasteko curriculuma ezbairik gabe. Hari 
horiek zein diren eta bakoitzaren zer-nolakoak zertan diren ere xehe- 
-xehe aztertuko ditu artikulugileak segidan. 

Sarrera Has gaitezen idazmakina eta testu prozesatzaileentzako Dvorak-en tekla- 
tu erraztuaren faksimila ikusiz (.2 eranskina). Hor ageri diren portzen- 
taiek teklen ohiko erabilera-maiztasuna adierazten dute (Ez da jasotzen 
ingeleserako bakarrik den ala ez), Agi denez, teklatu horrek erabiltzaile- 
en efizientzia %40an handitzeko ahalmena dauka. 

Utziguzue aztertzen zergatik behar den "QWERTY" izeneko teklatua 
baztertu eta Dvoraken sistema berria erabiltzen hasi. Arrazoiak honakoak 
izan daitezke: 

1 Efizientzia handitzea. 
2 Lanaren ekoizpena handitzea. 
3 Akats gutxiago egitea. 
4 Ekoiztutakoaren kalitatea hobetzea. 
5 Erabiltzailearen estres fisikoa gutxitzea. 
6 Erabilera-kostuak gutxitzea. 

Orain, jendeak teklatu berriak ez erabiltzeko dituen arrazoiak ikusiko 
ditugu: 

1 Sistema berria arrotza da. 
2 Berrikuntzei beldurra diegu. 
3 Erabiltzeko prestatu egin behar da. 
4 Prestakuntza horren kostua. 
5 Sistema berrira aldatzeak momentuan erabiltzailearen efizientzia 

gutxitu egiten du. 
6 Teklatuak aldatzearen kostua. 
7 Aldaketa egiten denean, ekoizpena murriztearen kostua. 
8 Erabiltzaileen trebetasun eza. 
9 Erabiltzaileak ez daudela aldatzeko prest. 

10 Bi sistemak, zaharra eta berria, batera erabiltzearen kostua. 
11 Inposatutako aldaketa gaitzetsi egiten da. 
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Kontra egiteko arrazoiak honakoak izan daitezke: 

• Batik bat adimenekoak. 
• Batik bat emoziozkoak. 

Gauzak ez aldatzeko adimeneko arrazoien artean daude, kostuak, tresna 
berrien instalazioa, langileak prestatzea eta efizientzia gutxitzea. 
Emoziozko arrazoien artean, berriz, langilea aldaketetarako gertu ez ego- 
tea berrikuntzei beldur dielako eta inposatutako aldaketa gaitzetsi egiten 
dituelako. 

Orain utziguzue geure bizitza profesionalean, irakasle bezala, aldaketa 
bat egiten eta ondorengo hau galdetzen: 

• Nor jartzen da ideia edo metodo berrien aurka? 
• Zergatik? 
• Aurre egiteko faktoreen artean zein dira arrazoizkoak, eta zein emo- 

ziozkoak? 
• Nor da aldaketaren aldekoa? 
• Zergatik? 
• Zer dio zure esperientziak aldaketak egiteari buruz? 

Irakasleek ideia edo metodo berriei aurka egiteko arrazoiak Dvorak-en 
teklatua ez onartzeko esandakoak berak dira: Arrazoizko zioak egongo 
dira, kostuak eta prcstakuntza berriaren beharra, esaterako. Era berean, 
emoziozko ere izango dira, aldaketarako prest ez egotea, gauzak aldatze- 
ko beldurra agindutako aldaketa gaitzestea eta antzekoak. 

Aldaketaren Hezkuntzan aldaketa curriculumaren berrikuntzarekin lotuta dago. 
definizioa Markee-k (1997: 46) honela definitu zuen: 

Curriculumaren berrikuntza kudeatutako garapen-prozesu bat da. 
H01Ten emaitza nagusiak irakas- (eta/edo azterketa-) materialak, tre- 
betasun metodologikoak, eta hartzaile potentzialek berritzat hartzen 
dituzten balio pedagogikoak dira. 

Markee-k agertu zuen berrikuntzak ez direla ezinbestez beti onuragarriak 
izaten. Zen bait berrikuntza kaltegarriak izan daiteke. Berak Thalidornida 
aipatzen du 1960an goizetako ondoeza sendatzeko emakume haurdunei 
ematen zitzaien droga bat ume asko akats ikaragarriekin jaio baitzen sen- 
dagai horren eraginez. Argi dago irakaskuntzan egindako berrikuntzek ez 
dutela horrelako ondorio txarrik ekarriko. Dena dela, Markee-k dioenez: 

Ez genuke berrikuntzarik egin behar berriak direlako bakarrik. 
Onartzekoa da, era berean, sistema sozial bateko rolek eraginda, 
neurri batean, erabiltzaile potentzialek berrikuntza batzuk txartzat, 
beldurgarritzat edo arrazoirik gabekotzat suma ditzaketela. Beraz, 
aldaketaren eragileak kontuz ibili beharko du erabiltzaile potentzia- 
lek berak aurkezten dituen ideiak burn edo oinarririk gabekotzat har 
ez ditzaten. 

Berrikuntzaren literaturan, era askotako aldaketa sozialak azaltzen dira. 
Bi alderdi ditu aldaketa sozialak kontuan hartzeko. Aldaketa sozialaren 
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. 1 tau/a: 

sorrera (ideia berri bat bururatu edo sortzeko prozesua) eta, ondoren, 
horren hedapena. Hedapen modernoaren teoriak lau aldaketa-mota 
bereizten ditu, segun eta aldaketaren beharra nork atzematen duen eta 
aldaketa nork proposatzen . 

Aldatu beharra 
atzematea 

Barrukoa 
Sistema sozialeko 
partaideek atzematen 
dote 
Kanpokoa 
Sistema sozialetik kanpo 
dauden eragileek 
atzemandako aldaketa 

Ideia berriaren jatonia 
Sistema sozialaren 

barrutik 
I Aldaketa inmanentea 

(norberak motibatutako 
aldaketa) 

m Eragindako aldaketa 

Sistema sozialaren 
kanpotik 

II Harreman selektiboen 
aldaketa 

IV Harreman zuzenen 
aldaketa 

Zertarako eta 
nola gertatzen 

den berrikuntza 

lturria: Rogers & Shoemaker ( 1962) Co111111u11icatio11 of Innovation: A Cross-cultural 
Approach. 

Berrikuntzak kudeatu egiten dira. Eta kudeaketak hainbat alderdi ditu 
bere baitan: 

Lanaren plangintza, ekintza eta ariketak beste pertsonen artean 
banatzea, menpeko langileak eta eginbeharrak zuzentzea eta beste 
batzuen lanari gainbegiratzea. (Mullins, 1985: 123) 

Gestioak zenbait sistemarekin badu zerikusia, esaterako: 

1 Politika egitea (erakunde baten helburu eta lehentasunak finkatuz). 
2 Garapena (kanpoko mundua eta etorkizuna aztertzea, horrela, erakun- 

dea kanpoko garapenarekin lotuz). 
3 Gainbegiratzea (maila politikoan erabakia planetara ekarriz). 
4 Lotura (partehartzaileen arteko komunikazio bertikal nahiz horizontal 

egokia ziurtatuz). 
5 Abian jartzea (politika egitea). 

Gainera, erakunde bat erakunde handiagoekin lotuta dago, horien adarra 
delako edo horiekin elkarreraginean dagoelako. Eskuarki eskolak hez- 
kuntza-sistema zabalago baten zati dira; beraz, nahiz eta zerbait tokian 
bertan berritu, eskolako partaideek beren agintariei edo erakundeko kide- 
ei j akinarazi behar diete. 

Berrikuntza ulertu eta bideratzeko, oinarrizkoena da zertarako eta nola 
egiten den ulertzea. Brindley eta Hoode-k (1990), Australiako curricu- 
lum berrikuntzan oinarrituta, bederatzi "gida-printzipio" eman zituzten 
(Bailey-k aipatua, 1992): 

1 Zerbait aldatzeko, hezkuntza-beharren batek edo agenda politiko batek 
egon behar du azpian. 

2 Arrazoizko argudioek soilik ez dute aldaketarik ekarriko. 
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3 Pertsona bakoitzak esperimentatu behar du aldaketa. 
4 Curriculum-aldaketa proposatzen dutenen asmoa ez da behar bezala 

ulertzen askotan. 
5 Testuinguru sozial eta politikoak eragin handia izango dute berritze- 

-prozesuan. 
6 Curriculuma abian jartzeak laguntza eta koordinazio eskatzen behar 

du. 
7 Aldaketa arrakastatsuak Ian-giro ona behar du. 
8 Aldaketa errazteko, partaideen prestaketa profesionala beharrezkoa da. 
9 Aldaketek sostengu-emaileak behar dituzte egiten diren tokian bertan. 

Brindley eta Hoode-k (247) diote hezkuntzan edozein aldaketa egitea 
egiteko luze, korapilatsu eta zaila dela; horixe aipatzen da etengabe 
berrikuntzari buruzko literaturan. 

Hona hemen, Kelly-ren arabera (1980), berrikuntzaren hedapen-maila 
eta arrakastarekin lotura duten ezaugarriak: 

1 Bideragarritasuna ( erakundearen baliabideak berrikuntzari erantzuteko 
modukoak izatea). 

2 Onargarritasuna (erakundearen filosofia eta berrikuntza bat etortzea). 
3 Egokitasuna (atzemandako ikasle-beharrak eta berrikuntza bat 

etortzea). 

Ikertzaile amerikar bat, Fredricka Stoller (1992), hizkuntzen irakaskun- 
tzan arrakasta izan duten berrikuntzen nolakoa ikertzen hasi zen, USAn 
goi-mailako hezkuntzan ingeleseko programa iraunkorretan egindako 
berr:ikuntzak aztertuz. Bere lana egiteko, 60 programatako informanteen 
laguntza behar izan zuen, eta hainbat elkarrizketa (kasu-ikerketak) egin 
zituen beren erakundeetako aldaketak sakonak zirela aitortu eta demo- 
grafikoki oso bestelakoak ziren ingeles-programa iraunkorretako langile- 
ekin. Datuak xeheki aztertu eta hiru faktore bereizi zituen ondorio gisa. 

1 Boterea era orekatuan banatzea. 
2 Ez gogobetetzea. 
3 Bideragarritasuna. 

Boterea era orekatuan banatzeak berrikuntzari sei eskakizun ezarriko 
dizkio: esplizitutasuna, zailtasun/konplexutasuna, lehenagoko praktika- 
rekin uztartzeko eta ikusteko erraza izatea, malgutasuna eta originaltasu- 
na. Autore horrek, bere ondorioen artean, dio esplizitutasuna eta ikusteko 
erraza izatea garrantzitsuak direla berrikuntza baten aldeko jarrerak sus- 
tatzeko, baina, gehiegizkoak izatera, berrikuntza-ahaleginak oztopa 
ditzaketela. Bere ustez, sistema batean gauzak dauden-daudenean egote- 
arekin konforme daudenek mehatxu gisa ikus dezakete agerikoegia den 
berrikuntza. 

Berak, era berean, zailtasun/konplexutasuna berdintsu atzematen direla 
aurkitu du. Berrikuntza bat sinpleegia dela ikusten bada, berrikuntzak 
ohiko praktikarekin alde handirik ez duela agerian azalduko da. Stoller- 
-ek dioenez, informanteek ez zuten zailtasuna oztopo gisa ikusten. Bere 
ustez, oztoporik ez ikustea informante horien lan-testuinguruari zor 
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zitzaion. Izan ere, langile horien erakundeek arazoak konpontzeko hez- 
kuntza-aholkaritza eskaintzen zieten eta, Fullan-en hitzetan, langileek 
zerbait aldatzen hasi, garatu eta onartzeko prestasuna (alegia, gaitasun 
praktikoa eta kontzeptuala) ere bazuten ondorioz. 

Stoller-ek irakaskuntza-erakunde berezitu batzuetara mugatu zuen bere 
ikerketa. Pullan-ek, (1991) berriz, eremu zabalago batera hedatu zuen here 
lana. Eta elkarri eragiten dioten hiru faktore-multzo zerrendatu zituen: 

a Aldaketaren ezaugarriak. 
b Tokian tokiko ezaugarriak. 
c Kanpoko faktoreak. 

Helburu eta esanahiak esplizituak ez izatea, Fullan-ek dioenez, aldaketa- 
-prozesuen ohiko arazoa da. Berak dioenez, aldaketa xume eta garrantzi- 
rik gabekoak oso bistakoak izan daitezke. Aldaketa korapilatsuago eta 
balio handiagokoei ez zaie, ordea, hain erraz antzematen. 

Erantzuletako bakoitzak egin behar dituen aldaketa txikien zailtasunak 
eta tamainak markatuko ditu aldaketa konplexuak. Fullan-ek gomenda- 
tzen du horrelako aldaketak osagaiz osagai banatzeko; errazago burutu 
ahal izango baitira horrela. Autorearen beraren iritziz, egitasmo zabal eta 
politikoki bideratuetan jar daiteke batez ere arriskuan kalitatea "hasteko 
erabakiaren eta hasieraren beraren arteko denbora eskuarki motzegia 
delako kalitate-gaiaz arduratzeko (72)". 

Bere ikuspegitik, "esangura handiagoko aldaketak patxadaz egin behar 
<lira", kalitatea ezinbestean gal du egiten da denbora laburra denean. 

Biak, Stoller eta Fullan, aldaketaren prozesua: arduratu <lira. Jakina, 
Fullan-ek berrikuntzak nola egiten diren aztertzen du; aldaketari prozesu 
gisa begiratzeak konplexutasuna eta baita aldaketa egin eta instituziona- 
lizatzeko behar den epea ere azpimarratzen ditu hirutik host urtetara are 
erdi-mailako konplexutasuna duten aldaketetarako eta host urtetik hama- 
rrera berregituraketa handiagoa nahi denerako. Argi eta garbi utzi nahi 
du aldaketa prozesu bat dela, ez gertaera bat: 

Gertaerek berek erakutsi <lute hori, berrikuntza bat garatu edo lege-arau 
bat onartu aurretik horretarako egin behar zena hausnartu ez dutenei 
(40). 

Zerbait aldatzean sortzen diren oztopoak gutxitzeko teknikak eta printzi- 
pioak proposatu izan <lira; honako ado hauek <lira: 

1 Aldaketei aurka zerk egiten <lion. 
2 Aldaketaren ondorioak argitzea. 
3 Berrikuntzarenjabegoa nork duenjakitea. 
4 Eskolako hierarkia-atal guztien laguntza ziurtatzea. 
5 Aldaketak onartzeko bidea jartzea. 
6 Berrikuntza gauzatzeko talde eragilea eraikitzea. 

Ebaluazioak aldaketa-prozesuaren hasieratik bertatik egindakoari errepa- 
ratuko dio eta, aldi bakoitzekoa aztertutakoan, ondorengo urratsean egin 
beharrekoa zehaztu eta gidatu ere egingo du. 
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Aldaketaren 
ikuspuntuak 

Ereduak eta 
estrategiak 

.2 tau/a: 

Eusleek (ikus termino horren azalpena egilearen beraren aurreko artiku- 
luan) aldaketa-prozesuan zeresana izango dute, eta ebaluazio-prozedura 
eta tresna ugari erabiliko dira; batetik, triangelazioa lortzeko (ikuspuntu 
askotarikoa, gurutzatutako azterketa modukoa) eta, bestetik, partaide 
bakar baten ikusmoldeari jarraitzea. 

Bost aldaketa-eredu proposatu izan dira berrikuntzaren literaturan, 2.tau- 
lan laburtu direnak: 

Aldaketa-ereduak Aldaketa-estratealak Zuzendaritza-estiloak 
Elkarreragin soziala Analisien beharra Analisien beharra 
Erdigune-inguruak Botere behartzailearena Mekanizista 
lkerketa, garapena eta Enpiriko-arrazionala edo Mekanizista irekia 
zabalkundea (IG + Z) botere behartzailearena 
Arazoen konponketa Arau-emailea/ber- Egokitzailea 

hezitzailea 
Lotura-sisterna Arau-emailea/ber- Mekanizista, mekanizista 

hezitzailea irekia edo egokitzailea 
Enpiriko-arrazionala edo 
botere behartzailearena 

Elkarreragin sozialaren ereduaren arabera, berrikuntza sare batean heda- 
tzea komunikazio-modu bat da. Aldaketaren eragileek ezin dute zoriaren 
esku utzi komunikazio-sareen formazioa, alderantziz, ekinaren ekinez 
bultzatu behar da horien formazio eta instituzionalizazioa (Markee, op. 
cit: 63). 

Erdigune-inguruak eredua egitasmo nazionaletan izan da erabilia, batez 
ere zentralizazioa nagusi den ingurnetan. Horrelakoetan, agintari kontro- 
latzaile batzuek hartzen dituzte erabakiak eta erdigunetik kanpo dauden 
irakasleek obeditu egiten dute, besterik gabe. Erabakia hartzen dutenek 
aldaketarako aginte behartzailearen estrategia erabili obi dute; menpeko- 
ek ezarritako politikari jarraitu eta helburuak erdietsiko dituztela ziurta- 
tzeko, sariak eta zigorrak erabiltzen dituzte. Estrategia hau aldaketak 
azkar egiteko erabil daiteke, baina frogatua dago horrelako aldaketek ez 
dutela luzaroan irauten eta ez direla beren kabuz zutik egoten. Askotan 
hori gertatzen da erabiltzaileek ez dutelako aldaketa guztiz ulertu, edo 
horren garapenean parte hartu. Beste era batera esanda, ez dituzte beren 
buruak aldaketaren "jabe" ikusten eta, ondorioz, onartu edo bereganatu 
beharrean, aurka jartzen dira. 

IG & Z eredua (ikerketa, garapena eta zabalkundea) ezaguna eta itzal 
handikoa da adituen artean. Hala ere, erdigune-inguruak ereduaren aide 
txar berberak ditu horrek ere: irakasleak, erabakiak hartzen dituen hierar- 
kiaren azken tokian baitaude, ez dira "jabe" sentitzen, apenas duten inte- 
resik edo interes urria dute berrikuntzaren arrakastan. 
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Gestio-aldaketa 

Curricu/umaren 
berrikuntzaren 

zenbait printzipio 
orokor 

Arazoen konponketaren eredua, aldaketaren estrategia arau-emaile/ber- 
-hezitzailearen harikoa da, eta bera da teorian hezkuntzan aldaketak egi- 
teari buruzko ikuspegirik onartuena, ingelesez jarduten duten herrietan 
behintzat. Eredu horretan, azken erabiltzaileak <lira, irakasleak alegia, 
aldatzeko beharrak zein diren esaten dutenak. Berrikuntza jendearen por- 
taera eta balioetan aldaketak egitearen ondorio denez, estrategia arau- 
-emaile/ber-hezitzaile deitzen zaio. Ikuspegi horretan, irakasleek barruko 
aldaketa-eragile gisa jokatzen dute, ikerketa-ekintza erabiltzen <lute ara- 
zoa argi eta garbi adierazteko; ikerketa-ekintza "mundu errealean egiten 
den neurri txikiko ikerketa da eta eskuhartzearen ondorioen azterketa 
hurbila egiten duena" (Cohen & Manion, 1985: 174 ). Arazo bat bere 
luze-zabalean ikusi denean, orduantxe azaltzen dute irakasleek nola kon- 
pon dezaketen. Diagnosia eginez informazioa biltzen da, konponbide 
egokiak fonnulatu eta aukeratzeko, eta ondoren, egokitu, frogatu eta eba- 
luatu egiten <lira konponbideok. 

Lotura-sistemen ereduan, aldaketa-eragile batek estrategia jakin bati 
jarraitzeko hartzen duen erabakia konpondu beharreko arazoaren beraren 
baitan dago. Horrela, zenbait egoeratan, aldaketaren eragileak zuzeneko 
arazo-konpontzaile izango <lira erabiltzaileentzat, baina, beste batzuetan, 
prozesua zeharka erraztu egingo <lute, erabiltzaileei baliabide egokiak 
eskainiz. Eredu honek 

aldaketa-prozesua konplexua dela aitortzearen abantaila du, baina baita 
alde txar bat ere: eredu honi jarraitzen dioten aldaketa-eragileak ikaske- 
ten zailtasunarekin topo egingo dutela. (Markee op. cit., 68). 

Markee-k, bere azken liburuan, bederatzi berrikuntza-printzipio zerren- 
datu zituen. Hauetxek <lira: 

1. Curriculuma berritzea [enomeno konplexua da 

Aldaketa-eragileek bi eratako berrikuntzak garatu behar dituzte: oina- 
rrizko mailako eta, era berean, erakunde erabiltzailearen gaitasuna, alda- 
ketak egitekoa, areagotu; horrela bennatuko baitira oinarrizko 
berrikun tzak. 

Curriculuma aldagai kultural, politiko, ekonomiko, instituzional eta 
administratibo batzuen barman berritzen da eta azken horiek eragin 
zuzen-zuzena dute egitasmoan parte dutenen berritzeko abilezian. Azken 
buruan, partehartzaileen nortasunak eta eskarmentuak izango du eragina 
berrikuntza onartzeko erabakian. Agian partez bakarrik onartuko da, 
agian oso-osorik baztertu egingo dute. 

2. Aldaketa-eragileen Ian nagusia desio diren aldaketak egitea da 

Aldaketa-eragileek berrikuntza eta berau bideratzeko estrategiak ulertu 
beharko dituzte. Estrategiak aldaketa-eragileen estatusaren eta konpondu 
behar den arazoaren arabera aukeratuko <lira. Zuzendaritza sendoa ezar- 
tzeak ez du esan nahi botere behartzailearen estrategia erabili behar 
denik; alderantziz, esan nahi du aldaketa egiteko arrazoiak argi azaldu 
behar direla, negoziatzaile ona izan, eta akats eta esperimentazioa onartu. 

Aldaketaren gestioa eta ebaluazioa 185 



186 

3. Eskuhartzaileen arteko harreman onak arrakastaren giltza dira 
Hauxe da bai lehenengo bai bigarren berrikuntzak arrakasta izan dezan 
faktorerik behinena. Aldaketa-eragileek komunikazio-sare formalak 
garatu behar dituzte, eta, era berean, inforrnazio-iturri askotara jo. 
Aldaketa-eragileek ez dute sekula pentsatu behar partaideek mezua uler- 
tu dietela behin edo birritan bakarrik eztabaidatu dutelako. Irakasleei 
forumak eskaini behar zaizkie aztertzeko nola ekintza berriek beren lan- 
bide-gaitasunari ez ezik, curriculumaren garapenari ere laguntzen dioten. 
4. Hezkuntza-berrikuntzaren arrakasta gestio-aldaketaren ikuspegi 
estrategikoan dago. 
Aldaketak arrakasta izango badu, plangintza motz, ertain eta luzea eska- 
tuko du. Plangintza-tresnak, adibidez marko teorikoak, matrizeak eta 
grafikoak, behar-beharrezkoak <lira. Malgutasunak ere bere tokia badu, 
eta tirandura eta gatazkei erantzuteko bideak beharko <lira. Curriculum- 
-aldaketaren gestioak ondorengoak dakartza: 
1 Arazoa zehaztea. 
2 Erabiltzaile izan daitezkeenekin hitz egitea, konponbideak aurkitzeko, 

gaizki ulertuak argitzeko, eta hobekuntzarako iradokizunak entzuteko. 
3 Aurrez emandako konponbideak egokitzea, erabiltzaile potentzialen 

feed-backa aintzat hartuz. 
4 Beharrezkoa da lagundu dezaketen alderdi guztien garapena antola- 

tzea; adibidez, irakasleen prestakuntza. 
5 Konponbideak frogaz egiaztatzea. 
6 Esperientzia nahikoa abian jarri denean, konponbideak ebaluatzea eta 

birmoldatzea, beharrezkoa bada. 
5. Betrikuntza bere; nahasia da; aurretik igarri ezina 

Arrakasta izan duten curriculum-berrikuntzen ezaugarriak izan ohi dira: 
partehartzaileek berrikuntza ulertu eta asmoak etengabe argitzea, gauzak 
berbideratuz eta hasiera faltsua eta gidaritza aldatuz. 

6. Aldaketa batek aurreikusitakoa baino denbora gehiago behar du 

Aldaketak berekin dituen arazoak konpontzeko, partehartzailetza eragin- 
korragoa da azkenean inor behartzea baino; horregatik, denbora gehiago 
eskatzen du. 
7. Litekeena da aldaketa-eragileen proposamen ugari gairki ulertzea 

Aldaketa-eragile zuhurrek komunikazioan berez gertatzen diren etenak 
baliatzen dituzte erabiltzaile potentzialak programa baten asmo eta hel- 
buruak eztabaidara ekartzeko, lotzeko, eta izan dezakeen edozein muga- 
pen argitzeko. Aldaketa-eragileek behin eta berriz sortu beharko 
lituzkete horrelako aukerak partehartzaileek berrikuntzak bere egin 
ditzaten. Horregatik, ebaluazioa behar da. 
8. Guztiz mesedegarria da laguntzaileren bat izatea berrikuntza ibilian 
jarriko dutenentzat 

Esperientziak erakusten du irakasleak berrikuntza baterako prestago 
agertzen direla, 
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Teknika eta 
printzipioak 

Aldaketarako 
prestasuna 

. 3 tau/a: 

1 Berrikuntzari buruzko ideiak argi ikusten dituztenean, 
2 Berrikuntza egin daitekeela uste dutenean, 
3 Egiazko behar bati erantzuten dionean 
4 Lortuko ditugun abantailak kostuak (trebetasun berriak eskuratzeko 

denbora, indarra eta konprornisoa) baino handiagoak izango direla 
pentsatzen dutenean. 

9. Garrantzitsua da aldaketagileentrat beren lankideengan eragin deza- 
keten iritzi-liderrekin Zan egitea 

Hona hemen zein diren iritzi-liderrak: 

1 Erakunde baten hierarkia adrninistratiboan goragoko leku bat eskura- 
tzea lortu dutenak, adibidez, mailaz maila ikuskatzaile izatera iritsi den 
irakasle bat. 

2 Erakunde bateko goi-mailetara iristerik lortu ez arren, hizkuntz irakas- 
le profesional legez duten esperientzia eta bikaintasunarengatik beren 
lankideengan eragina dutenak. 

Iritzi-liderrek funtsezko egitekoa dute beren lankide eta maila berekoen 
artean portaera eta jarrera pedagogiko berrien zabalkuntzan. 

Zerbait berritzen denean sortzen diren arazoak gutxitzeko teknika eta 
printzipioen laburpen bat dugu hemen. Colin Carnall-en lanetik (1991) 
egindako moldaketa da: 

1. Nola egin aurre aldaketen kontrako jarrerei 

Indar-eremuen analisi bat egin, eta aldaketaren aldeko eta kontrako inda- 
rrak zerrendatuko dituzu. Zerrenda horrek adieraziko du non dagoen 
indarren oreka, eta zeure aldaketa-estrategientzat oinarri bat emango 
dizu . 

Indar-eremuen analisia 
Indar kenrraileak 
Indar handia 5 

4 
3 
2 

Indar txikia I 

0 
Indar txikia 1 

2 

3 
4 

Indar handia 5 

Indar gehitzaileak 
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• Guztiek jakin dezatela gertatzen denaren berri, dagoen informazioa 
guztien eskura jarriz; planak argi azalduz; arduradunei berrikuntza, 
galdera eta azalpenen gaineko informazioajasotzeko bideak eskainiz. 

• Berrikuntza benetan onartzeko modukoa dela ziurtatu, aldaketa-kasu 
praktiko bat eginez; berrik:untza irakasle eta ikasleek garrantzitsu eta 
onargarria dela ikusteko moduan azaldu; erakutsi nola aldaketa eskola- 
ren behar eta planetara eta hezkuntza-sistemara egokitzen den; aurkez- 
penei denbora eta ahalegina eskaini. 

• Kontuz prestatu, jendeari eta taldeei denbora eskainiz adostasuna, uler- 
mena eta aldeko jarrera eraikitzeko. 

• Jendearen partaidetza areagotu proposamenei buruzko feedbacka eska- 
tuz. 

• Ziurtatu arrakasta, poliki hasiz, eskoletako edo goi-mailako ikastegie- 
tako lagun-talde esperientziadun batekin Ian eginez eta aldaketak zail- 
tasunik gabeko etapetan eginez. 

• Plana arrakasta lortzeko moduan eratu, emaitza onak berehala ekar 
ditzaketen aldaketetatik hasita. Eman bolo-bolo hasierako arrakastaren 
berri. Eta eskaini lorpen horretan zerikusia izan duen orori laudoriozko 
feedbacka. 

2. Aldaketaren ondorioak argitzea 

• Azaldu argi eta garbi aldaketaren abantailak zein diren, batez ereparte 
hartu dutenei eta horien eskola edo goi-mailako ikastegiei. 

• Berrikuntza egiteko, lehengo ezagutza eta trebetasunak non eta nola 
aprobetxatzen diren azpimarratu. 

• Aldaketak dakarren guztia zehaztu, ezustekoak gutxitzeko; emaitzeei 
arretaz begiratu; sor daitezkeen arazoak aurreikusi. 

• Planak irakasleek dakizkiten hitzekin azaldu; etengabeko harreman eta 
bitarteko ezberdinak erabiliz (aldizkari, berri, batzar, eskuorri, berripa- 
per, bisita); feedbacka eskatu; ez baztertu kontrako ikuspuntuak, adi- 
-adi entzun eta argi eta garbi erantzun. 

3. Nola ikusarazi berrikuntzaren jabeak rein diren 

• Aldaketa ageriko emaitzak lortzeko moduan planifikatu. 

• Irakasleen ikuspuntua argitu, aldaketei buruz dituzten kezkak aztertuz 
eta berrikuntzak eguneroko jardunean dakartzan ondorioakjasoz (Hau 
oso garrantzitsua da irakasleen ordutegi edo zereginak alda ditzakeen 
berrikuntzaren bat ezartzen dugunean). 

• Aldaketa nork eta zergatik nahi duen zehaztu; epe luzeko abantailak 
azaldu; onura komunak aurkitu; berrikuntzaren potentziala aurkeztu. 

4. Nola ziurtatu eskolako hierarkiaren lankidetza 

• Oinarri sendoa eraiki, sortuko diren arazoei buruzko aditu bihurtuz; 
zuzendari eta sailburuen kezkak ulertu; informazioa eta laguntza for- 
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mala eman; zuzendari, sailburu edo beste erabaki-hartzaileekin komu- 
nikatzeko gaitasuna garatu. 

• Helburu eta plan argiak sortu, kronograma argi bat osatuz; esperien- 
tziadun langileen laguntzarekin berrikusketa-prozesuak sortu; bilerak 
emaitza eta arazo jakinetan oinarritu. 

5. Nola sortu aldaketak onartzeko bidea 
• Plangintzan aldaketek duten garrantziari here tamaina hartu, planak 

berrikusiz eta aldaketak nola moldatzen diren zehaztuz; abian dagoen 
prozesuan aldaketak egin. 

• Aldaketa aldez edo here osoan ezagutzen duten pertsona malgu eta 
moldaerrazen bitartez egin; aztertu zergatik den jendea aldaketaren 
aldekoa (karrera, sariak, politika). 

• Ez "saldu" gehiegi berrikuntza. Argi hitz egin egungo gatazkei buruz, 
gatazka horien gaineko eztabaida bultzatu. 

6. Nola sortu berrikuntza egiteko talde eraginkor bat 
• Taldeak helburuak argi ikusten dituela eta horiekin konforme daudela 

ziurtatu. 

• Sartu taldekide guztiak beren ustez urratzea merezi duten bideetan, 
haien gaitasun eta trebeziak erabiltzea eskatzen dutenetan. 

• Prest egon gatazkei aurre egiteko eta hauetaz arduratzeko. Gatazken 
gestiorako estrategia egokiak erabili, horrek esan nahi du askotan 
elkarlaneko estrategiak behartzaileak edo egokitzaileak baino gehiago 
erabili behar direla. 

• Feedback lagungarria bultzatu. 

Berrikunizaren gestioa 
I. Aldaketarako planak argitu 
• Izendatu berrikuntzaren erantzule nagusia eta argi ziurtatu maila 

bakoitzeko erantzukizunak. Berrikuntza-egitasmoaren jabea pertsona 
hori izango da. 

• Helburuak tentuz definitu, hauen bideragarritasuna aztertuz eta parte 
hartzen duten pertsonen, adituen eta beste eskola edo goi-mailako ikas- 
tegien iritziajasoz; ahal denean, neur daitezkeen helburuak jarri, baina 
beti helburu zabalagoak eta emaitzak gogoan izanik. 

• Helburu zehatzak definitu, urrats txiki eta argien bitartez eta mugarri 
kritikoak aurkitu eta ezagutzera eman; mugaegunjakinak zehaztu. 

• Planak ekintzetara ekarri, ezagutzera emanez; performantzia dela bide 
sariak eskaini; feedbacka etengabe eman. 

2. Erakundean sistema eta praktika berria eraiki. 
• Aldaketaren tamaina arretaz planifikatu, esperientziatik ikastera susta- 

tuz; urrats txikien eta mugarri jakinen arrakastarako gauzatu; denbora 
gehiago behar dela aitortu. 

• Laguntza sendoa lortu; prozedura berriak ongi ulertu direla ziurtatu. 
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3. Prestakuntza eta laguntza eskaini 

• Prestakuntzaren helburuak argitu; partaideekjadanik badituzten trebe- 
tasun eta ezagupenak erabili; elkarlanean aritu; iradokizunak presta- 
kuntzarako erabili. 

• Jendeari bere martxan ikasten utzi; nork bere esperientzia propioetatik 
ikasteko aukerak eman (adib. berrikuntza bera abian jarri den beste 
eskola edo goi-mailako ikastegia ezagutzera joan, berrikuntza tokian 
bertan ikus dezan jendeak); prestakuntza beren lanerako garrantzitsua 
izan dadin. 

• Ikasteko ikuspegi ezberdinak erabili; jendearen esperientzia errespeta- 
tu eta hartaz baliatu; jendeari bere arazoak konpontzen eta beren kon- 
ponbideak aurkitzen laga. 

• Prestakuntza-programetan feedbacka sortu. 

4. Aldaketarekiko konpromisoa eraiki 

• Onurak ekarriko dituen aldaketa planifikatu, zuzendaritzaren kontrola 
handituz; irakasleen lana eta estatusa hobetu; epe motzeko onurak 
ziurtatu; jendea aldaketan sartzera sustatu. 

• Irakasle eta ikasleak zeureganatu, iradokizunak eskatuz; jarraibideak 
zehaztu eta feedbacka eskatu; iradokizunak eta feedbacka nola erabil- 
tzen diren jakinarazi. 

5. Parte hartzen dutenei feedbacka eskaini 

• Ziurta ezazu emaitzak ongi dokumentatuak, eskuragarriak, azkar balia- 
tzeko modukoak, positiboki deskribatuak eta esanguratsuak direla; 
ziurtatu jarraibideen abantailez jabetu direla. 

• Eskolan, goi-mailako ikastegian edo auzoan parte hartzen duten per- 
tsona guztien arrakastaren onespen zabala antolatu; aldaketak eskola- 
ren edo ikastegiaren helburuak lortzen nola lagundu duen zehaztu. 

6. Aldaketak eragindako estresa murriztu 

• Berrikuntza jendearengan sortzen duen zirrara kontrolatzeko moduan 
planifikatu; estuasuna kontrolatzeko moduak bilatu. 

• Aintzat hartu, aldaketak berriak direnean, baliabide eta denbora gehia- 
go behar direla. 

• Berehala jarri plana martxan, jendea aldaketarekin ados dagoenean 
(alegia, egoera aproposa denean azkar ibili, konpromisoari eta berota- 
sunari probetxua atera). 

• Enpatia areagotu berrikuntza etengabe indartu komunikatu eta entzun. 

Ebaluazioa Ebaluazioa emaitzak eta helburuak elkarrekin alderatzea da. Berrikuntza 
batean hasieratik erabili beharko litzateke ebaluazioa, eta berrikuntza 
onartu eta martxan jartzearen monitorizazioaren atal iraunkorra ere izan 
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beharko luke. Berrikuntza bat abian jartzea aldaketa behar dela azaldu 
duen ebaluazioari zor zaio. 

Berrikuntza-prozesu baten hasieran oinarrizko datuak bildu eta gorde- 
tzea garrantzitsua da. Datuak kuantitatiboak nahiz kualitatiboak izango 
dira, eta hizkuntz testen emaitzetan edo jardun curricular batekiko dau- 
den jarreretan oinarritu daitezke. Prozesua abian dagoen bitartean, datu 
gehiago bilduko dira monitorizazioari esker. Datu horiek ondorio hezi- 
tzailea izan dezakete. Bukatzeko, ebaluazio sumatiboa ere egingo da, 
hasierako eta bukaerako performantziak eta jarrerak elkarrekin alderatuz. 

Berrikuntza gestio-prozesu bat ere badenez, ebaluazioak efizientzia eta 
efikazia eta antzeko faktoreei ere begiratzen die; faktore horiek bileretan, 
diru-aurreikuspenen aurrean eta eusleen, bai irakasleen bai ikasleen 
satisfazio-mailaren bitartez epaituko dira. 

Ebaluazio-txosten batek berrikuntza zenbateraino garatu duen azaldu 
beharko luke eta baita oztopoak nola konpondu diren edo ez diren azter- 
tu ere. Arreta handia eskaini behar zaio, era berean, gauzak argi eta garbi 
esateari, ebaluazioaren emaitzak sinistea ala ez sinistea zailtasunak eta 
lorpenak azaltzeko moduan baitago. 

Ondorioa Erraza da curriculumaren berrikuntza gestioaren alderdiarekin baino 
gehiago edukiarekin lotutako zerbait balitz bezala ikustea. Berrikuntzen 
arrakasta eta porrot guztiek behin eta berriz egiaztatu <lute, ordea, zerbait 
aldatzeko, funtsezkoak direla gestioa eta prozesuak. Ario horretako aditu 
bat izatea beharrezkoa bada ere, ez du horrek arrakasta nahitaez ekarriko. 
Aldaketan parte duten guztiek, beraz, batez ere aldaketaren eragileek, 
gestio eraginkorra ez ezik gaitasun profesionala ere garatu beharko <lute 
berrikuntzak taxuz egiteko. 

Itzultzailea: Nekane Goikoetxea 
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Mahaingurua 

Hizpide 

Gaur egun, inaiz ez beza/a, etengabe ari zaie eskatzen heziketa-sistemei 
euren zerbitzuak gizartearen beharretara egakitzeka ahalmena. Baita 
he/duei euskara irakasten dieten euskaltegiei ere, noski. Eta testuinguru 
harretan kakatu behar da, hain zuzen, helduen euskalduntze-alfabetatze- 
an HABEk abian jarri duen berrikuntza kurrikularra, "eurreko esperien- 
tziaren gainean eraiki beharreka egitasma gisa", beti ere berau asatu eta 
aberasteka; eta ez, inandik lnore, iraganean eginikaa arbuiatzeka. Tentuz 
eta patxadaz urratu beharreka bidea da ezbairik gabe. lritziak eta esker- 
mentuak oro lagungarri direlakaan mahai inguru bat anta/atu zuen 
HABEk Udaka lkastaraen baitan gaiaren inguruka hainbat galderaren 
haritik eztabaida egiteka. Hana hemen parte hartzai/eak: Jakin Azkue 
(HABE); Jaanba Bergara (HABE) maderatzailea; Juxta Egafia (HABE); 
Joxin Etxezarreta (Deustuka Unibertsitateka Euskal lrakas/egaa); Jaseba 
Ezeiza (BERTAN); Asis lrianda (/KA); Jakin Nazaba/ (Gipuzkaaka Udal- 
-euskaltegiak); Alex Vadilla (AEK). 

Rona hemen moderatzaileak egindako galderak: 

1 Kurrikulua berritzeko proposamenak elkarrekin lotura estua duten 
printzipio orokor batzuetan du oinarria. Horien artean ikaskuntzako 
oinarri soziokulturalak lirateke azpimarratzekoak. Zer da zuentzat osa- 
gai hori? Zer lantzen duzue esparru horretan? Eta nola? Zeintzuk dira 
hutsune nagusiak? 

2 Malgua izan beharko luke euskalduntze-alfabetatzean helduei eskain- 
tzen diegun zerbitzuak. Malgutasunez jokatzen dugu taldeak osatzeko 
orduan? Aurreikusten al dugu, halaber, ikasleen aldeei nola egin aurre? 
Eta ikasprozesua aurrera joan ahala berez sortuko direnei? Eta azkarra- 
go ikasi nahi du ten ikasleen eskakizunei? Eta ikasleek izango dituzten 
hutsuneei? Zer egiten da arlo honetan? Eta zeintzuk dira zailtasun 
nagusiak? 

3 Nola egiten duzue ikaskuntzaren diseinua? Zeintzuk dira osagaiak? 
Zeintzuk dira osagaien arteko loturak? Eta denboralizazioaren ikuspe- 
gitik begiratuta? Zeintzuk dira arlo honetako zailtasun nagusiak? 

4 Langaien zeregina berrikuntza kurrikularrean. Batzuen ustez, ikaspro- 
zesu osoa hornitu beharko genuke langai egokiz. Beste batzuek, berriz, 
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euskaltegien autonomia murriztuko zutela diote. Nola ikusten duzue 
auzi hori? Zeintzuk dira arlo honetan ditugun gabezia nagusiak? 

5 Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikulua lantzen aritu diren 
saio-euskaltegiei zuzendutako galdera. Zer erakutsi dizue esperien- 
tziak? Azaldu, alde batetik, alde onak; eta korapilo nagusiak, bestetik. 

Lehenengo galderari erantzunez hauxe esan zuten partaideek: 

Joseba Ezeiza Euskaltegi batzuek historia luzea dute, beste batzuek laburragoa, baina 
badugu zerbait berdintzen gaituena: alderdi soziokulturalekiko kezka. 
Izan ere, gure sareko euskaltegirik gehienak elkarte kulturalak dira edota 
elkarte kulturalen eremuan sortuak. 

Dena den, alderdi soziokulturalari heltzean, eta nolabaiteko esperientzia 
badagoen arren, berrikuntza kurrikularrak alderdi horri eragitea eskatzen 
duela ikusten dugu. Euskaltegiaren funtzio soziokulturala ez da beti 
ikasgelako lanarekin uztartu. Eta, berrikuntza kurrikularra berrikun- 
tza den heinean, agian orain da garaia lotura horiek sortzeko, eta 
bide batez, gure proiekzio sozial eta kultural hori berraztertu eta 
birfornmlatzeko. 

Proiektu guztiak diferenteak dira berez, eta pentsatzen dut berrikuntza- 
ren aurrean ere erantzunak diferenteak izango direla, baina badago iriz- 
pide bat ikasgelaren alderdi kultural horri eragiteko denoi baliagarri 
izango zaiguna eta uste dut horretan guztiok bat etorriko garela, hau da, 
euskalduntze-prozesua ikustea euskaldunon eta erdaldunon komunitate- 
ak elkarrengana biltzen dituen prozesu integratzaile gisa. Horrek esan 
nahi du, batetik, euskalduntzen ari den pertsonak bere prozesu propioa 
daramala, are aurreiritzi edo kontrako iritziak ere izan ditzakeela, eta, 
bestetik, prozesu horren bitartez euskaldunen komunitatean sartuko dela 
nolabait. Eta euskaldunen komunitateari on egin beharko lioke prozesu 
horrek. Alegia, euskaldun ez diren horiek euskalduntzen baldin baditugu 
eta horrek euskarari kalte egiten badio beren jarrerengatik edo darabilten 
euskararen kalitatea txarra delako, ez dugu uste asmatuko genukeenik. 

Beraz, gure ustez, osagai soziokultural hori kurrik:ulura ekarri behar da 
eta helburuetan txertatu eta gutxieneko helburu hau ezarri: gure ikasleak 
euskaraz gogo onez aritzea aukera duten bakoitzean. Eta hori kurriku- 
luan txerta daiteke. Helburu zehatzagotara eraman eta ikasgelaren bitar- 
tez bultza daiteke. Eta horrek zenbait aldaketa ekarriko du berarekin 
noski. Euskal kulturgintza eta egoera sozialekin zerikusia duten gaiak 
ohartukiago eraman beharko ditugu ikasgelara zein gai bai eta zein ez ... 
Zama kultural nabarmena duten hizkuntz adierazleei zein tarte eskaini, 
literaturari, esapideei, esaera zaharrei ... ditugu, ikasle askorentzat euskal- 
tegia eta euskaltegiaren ingurua baita, hasieran behintzat, euskaraz bizi- 
tzeko toki bakarra. Gizartean sortzen diren euskararen inguruko jarduera 
soziokulturalekin bat egin beharko dugu. Eta, nahiz eta arlo honetan 
atzetik ere esperientzia badagoen, aukera ona izan daiteke gaia berrazter- 
tu eta orain arteko planteamendua berritzeko. 
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Alex Vadillo AEKtik ikusita, ez dago zalantzarik kulturak bere biziko pisua duela hiz- 
kuntza bat ikastekoan. Funtsezkoa dela pentsatzen dugu. Baina, era bere- 
an, arazo hori ez da dirudien bezain larria. Kulturaren inguruko ikuspegi 
ezberdinak egon badaude. Eta, kulturaren definizioak ematen hasiko 
bagina, elkarren osagarri diren hiru errealitate ezberdinekin egingo genu- 
ke topo. Alde batetik, kultura elitista deitu izan zaiona egongo litzateke. 
Horra hor, literatura, zinema ... Beste aldetik, kultura ia-ia etnografikoa 
dugu: ohiturak, folklorea eta abarrekoak. Eta ezin uka daiteke beren 
lekua behar dutela gure klaseetan, baina lekutxo bat besterik ez. Ez bai- 
tugu uste gure klaseek literaturaren inguruko klase magistralak izan 
behar dutenik, ezta gutxiagorik ere. Baina bai ikusten dugula erreferente 
kultural gutxieneko batzuk eskaini behar dizkiegula ikasleei. 

Badago kulturaren inguruan beste hirugarren definizio bat, bai, guri asko 
gustatzen zaiguna printzipioz eta nolabait iaz euskararen unibertsoaz egin 
ziren jardunaldietan emandakoa: euskal kultura da euskal komunitateak 
egunero sortu, eraiki eta berreraiki egiten duen errealitatea. Eta ildo horre- 
tatik hartzen dugu guk kulturaren ikuspegia. Orduan, kulturaren ikuspegi 
horiek guztiak gure klaseetan txertatzeko zer egiten dugun? Hemen behin 
baino gehiagotan materiala aipatu da. Material erreala erabiliz gero, kul- 
tura hortxe dago. Bestalde, euskalduntze-prozesua sozializazio-prozesua 
ere bada. Hortxe daude hiztunak, euskal komunitatea ... Eta ikasleak gure- 
gana etortzen direnean neurri batean edo bestean komunitate horretako 
kide izan nahi dute. Gure ustez, sozializazio-prozesu hori euskaltegietatik 
erraztu egin behar zaie ikasleei. Eta, euskaltegia, klasea eta baita irakaslea 
bera ere izango lirateke prozesu horretan sozializatzaile. 

AEKn duela hamar urte ekintza bidezko ikaskuntza terminoaz definitzen 
genuena eta gero kulturgintza izena ere hartu zuena aitatuko dut. Oso 
sinplea da: bideak sortu euskara-hiztun komunitatearen eta ikastaldearen 
arteko harremanak sustatzeko, ez besterik. Kalea bera izan daiteke, ikas- 
gelara zerbait kontatzera datorren euskalduna izan daiteke ... Askotan 
esaten dugu materiala behar dugula, entzun-ariketa errealak eta bizi- 
biziak behar ditugula. Ba, kalean ditugun pertsonak, euskara-hiztunak 
ikasgelaratzea bide bat izan daitezke. Eta, alderantzizkoa, gelatik kalera- 
koa, hau da, genre ikasleak klasean trebatu baldin baditugu komunika- 
zio-eginkizun jakin batean, zergatik ez diegu eskatuko hori bera kalean 
egin dezatela, beti ere euskaltegiaren babespean eta beti ere programa- 
zioan txertatuta? Gure ustez, modu horretan nahiko ondo bidera daiteke 
kulturaren ikuspegia. Esperientzia asko egin dira, batzuk onak, ez hain 
onak beste batzuk eta oso onak beste zenbait. Denetik egon da. 

Joxin Etxezarreta Beno, ez ditugu, orain arte behintzat, kulturazko edukiak programan sartu, 
besteak beste, iruditzen zaigulako hizkuntzak bere baitan daramala kultura 
eta, ondorioz, hizkuntza ikasten ari dena kultura ere eskuratzen ari dela. 
Egia da materialetan, erreferentzi puntuetan, gai eta abarretan, halako 
kezka bat izan dugula geure zentroan kulturarekiko. Pauso batzuk behin- 
tzat egin dira materiala kulturaren ikuspegitik ere gaurkotuz. Oinarrizko 
dokumentuan oso ilun azaltzen da puntu hori, oso ilun eta, gainera, arlo 
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asko ukitzen ditu. Aurkeztu zitzaigunean, puntu batean behintzat ez gento- 
zen bat. Hau da: bi komunitate daude, integrazio bat behar da, eta Euskal 
Herrian bi hizkuntza arrotz eta bat bertakoa daudela ... Gure gizarte hone tan 
euskararen rola eta abar hobetu dira, besteak beste, elebitasuna goraipatu 
dugulako, kanpainak egin direlako. Gure ustez, ezin esan dakieke ikasleei 
beren hizkuntza, gaztelania, arrotza dela eta bertakoa euskara denik. 

Gure ustez, Alexek esandakoaren haritik, ez ditugu gai soziokulturalak 
eduki kurrikular bihurtu behar, baina bai aurreikusi behar ditugula gure 
irakask:untzan. Eta Alexek azaldu bezala egiten dugu guk ere geure eus- 
kaltegian. Baina badugu beste kezka bat. Esan da ikasleak ingmune erdal- 
dunean daudela, gurea ez da hain erdalduna, baina hor kezka bat dugu, 
betiko galdera gure euskaltegian behintzat: zein da horrelakoetan euskal- 
tegiaren egitekoa? Nola jarri ikasleak harremanetan euskal hiztunekin? 
Klasean landutakoa ez da aski eta hor hutsune bat dago, ikasleak euskara 
dakitenekin harremanetan jartzen direnean gaztelaniaz egiten dute. Eta ez 
dugu horretarako irtenbiderik aurkitu. Nola bideratu harreman horiek eus- 
kararen bidez?, nola ekarri ikasle horiek euskarara? nola sarrarazi euskal 
kulturara? Erantzuna bilatzen saiatu izan gara. Kanpo ekintza eta horrela- 
koak egin ditugu. Ikusten dugu, hala ere, ez dela lortzen. 

Jokinek aipatu digu eurek duten arazoa eskolatik kanporako jauzi hori 
nola eman dela. Ba, pentsa hori inguru erdaldunetan, gure kasuan, 
Gasteizen. Orduan normalean guk geuk antolatzen ditugu kanpo ekin- 
tzak. Baina hemen azaldutako beste kezkekin batera Joanbak egindako 
galdera bati erreparatu nahi nioke. Zein dira hutsune nagusiak? Zer egin 
taldeetan?, 12, 13, 14 ikasle dituzu, batzuk konbentzituta eramaten ditu- 
gu saio horietara. Euskaltegira etorri eta badakite eskolaz kanpoko ekin- 
tza horiek ezinbestekoak direla. Baina, badira beste asko agertzen ez 
direnak, euskaltegira bi orduko eskoletara joan eta kanpoko eginkizunen 
beharrik inon ikusten ez dutenak. Erronka bat dugu hor. 

Nik esan nahi nuke dokumentuan agertzen den ingurune soziokulturalari 
buruzko txostenak idatzi bezain pronto edo handik pixka batera izan 
zituela bere kritika edo aldatu beharrak; egia esan, onartzen ditugu. Izan 
ere, alderdi soziokulturalaren gaiak berez merezi du tentu eta arreta han- 
dia. Orduan, administrazioaren aldetik ez da bide zuzen bat hobetsi. 
Egiteke utzi da eta hemen ikusten dugunez, sare batetik eta bestetik sor- 
tzen diren materialek erabat ikuspegi diferenteak dituzte, irakasleak eta 
irakasle horiek dituzten ikasleen ingunmeak ere diferenteak direlako. 
Hortaz, bada, ez dut uste hau bai eta hau ez esan daitekeenik. Malgu 
jokatu behar dela iruditzen zait, printzipioz behintzat. Dena den, orain- 
goz dokumentua berritzear dago zenbait puntu aldatu eta argitzeko eta 
hau ere aldatzekotan dagoela esango nuke. 

Irakasleak izateaz gain gauza asko izan behar dugula argi dago. Ikastera 
etortzen den ikasle horri nolabait euskara erabilarazi eta non eta nola era- 
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bil dezakeen erakutsi ere egin behar zaio eta hori kurrikuluan sartu behar 
da. Esate baterako, aurten gure hizkuntz eskolan ataza txiki bat burutu 
dugu. Helburua zen alde zaharreko zein tabernatan dakiten euskaraz eza- 
gutzea. Beraz, klasetik bidali eta aurkitu zuten 30 zeudela eta horietan 
guztietan zegoela euskaraz zekien norbait. Geu ere harritu egin ginen. 
Beraz, benetako arazoa soziolinguistikoa da, diglosiarekin zerikusia 
duena, jakina. Ikasleak badaki gaztelaniaz egin dezakeela. Euskal hiztun 
sentitu beharko luke, nire ustez, eta oso erraza da erdal hiztun sentitzea, 
halaxe da-eta, Eta lotsaren aurrean beti gaztelaniara joko du. Ez dakit 
nola egin beharko dugun, ez dakit ... derrigortu hitza gogor sarnarra da 
trikimailu edo trukoak bilatu beharko ditugu. 

Azken asteotan, euskaltegi bateko eta besteko irakasleekin hitz egin eta 
hasi naiz konturatzen. Orain arte ez nuen sumatzen. Ikasleez hitz egiten 
dugunean ikasle-tipologia ezberdinak daude. Inpresio hori hartzen ari 
naiz azkenaldi honetan. Nik ere inguru erdaldun batean Ian egiten dut, 
Gasteizen. Eta, ikasleen motibazioei begiratzen badiezu, hiru motibazio- 
-mota daudela esango nuke. Motibazio integratzaile delakoari motibazio 
afektibo deituko nioke nik: euskalduna izan nahi dut eta ez dut euskaraz 
norekin hitz egin "nik euskalduna izan nahi dut" zerbait afektiboa da. 
Bigarren motibazioa komunikatiboa izan daiteke: ikusten dut nire ingu- 
ruan jende cuskalduna badagoela, beraiekin komunikatu nahi dut eta 
horretarako ikasten dut. Eta, hirugarrena, pragmatikoa: lanpostua lortu 
nahi dut, badakit euskara ez dela gauza bakarra baina kurrikulurako ondo 
etortzen da. Hiru motibazio horiek horrela ezberdintzea sinplekeria da, 
elkarrekin nahasian ager daitezkeelako, noski. Baina, motibazio integra- 
tzailea izango da ziurrenik eraginkorrena. Gaur egun, leku erdaldunetan, 
Gasteizen, hori gertatzen zaigu, nabarmenagoa dela afektiboa. 
Euskaltegira datorrenak euskalduna izan nahi du besterik gabe, nahiz eta 
norekin hitz egin ez izan. Lan bat lortzeko euskara ikasi? Tira, ondo eto- 
rriko zaio eta estirnatzen du. Ez da gutxi. Baina, gaur egun ez dago gizar- 
tean Ian bat lortzeko euskara ikastea behar beharrezkoa dela esateko 
adinako presiorik. Ikasleak motibazio afektiborik baldin badauka gure 
lanak izan beharko luke esatea gutxienez euskaraz non eta norekin hitz 
egin dezakeen eta bilatzen laguntzea. 

Joseba Ezeiza Nik beste zerbait gaineratu nahi nuke puntu honetan. Agian ikasle asko 
hurbiltzen <lira euskaltegietara, ez arrazoi afektiboengatik bestelakoen- 
gatik baizik. Gutxik jartzen dituzte benetako oztopoak beste pauso bat 
ematekoan laguntza eskainiz gero. Alegia, askori gustatuko litzaioke 
ingurune euskaldunetan eroso sentitzea ez era abstraktuan euskaldun 
sentitzen direlako, hori ere estimatzen dute, baizik eta nahiko luketelako 
okindegira joan eta, okina euskalduna baldin bada, harekin euskaraz 
mintzatu. Baina, agian ez dute behar hainbateko konfiantzarik bere 
buruan. Agian ez dute bere irudia hiztun bezala ondo landu. Agian ez 
zaio behar beste erraztu komunikazio-gune horietan aritzeko bidea ... Eta 
euskaldun zaharrak ere baditugu euskaltegian. Euskaldun zaharrekin ere 
egin behar dugu Ian. Horregatik esaten nuen hasieran bi komunitateak 
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elkarrenganatzeko Ian egin beharra dagoela, ez gatazka, liskarraren zen- 
tzuan, dagoelako baizik eta hesi batzuk egon daitezkeelako alde bietatik. 
Eta agian ez gara saiatu horiek hausten beste komunitateetan hainbat. 
Zerbait egin behar da. Lagundu egin behar zaie nolabait ikasleei beraiek 
bakarrik ez baitute asmatzen oztopo horiek denak gainditzen. Uste dut 
askotan gehiegitxo eskatzen diegula eta gutxi eskaini alderdi horretan. 

Leben esandakoaz gain, mereziko Juke, nire ustez zenbait mintegitan 
azaldutako gaia aipatzea. Ikaslea euskarazko komunikabideekin harre- 
manetan jartzea da. ETB hor dago, baina zer den ere ez dakite, zein pro- 
grama dauden, nork hitz egiten duen, zein gai dauden ... Orduan, bide bat 
izan daiteke material batzuk propio sortu komunikabideekiko lotura hori 
sortzeko eta azken batean erabilera sustatu kulturara hurbiltzeko. 

Nik uste dut hori, Juxto, gutxienekoa dela, esan nahi dut gure ikasleak 
komunikabideen aurrean jarri, eta aurkeztu egiten dizkiogula, aldizka- 
riak, literatura ... euskal kulturaren aurrean jarri eta aurkeztu egiten diogu. 
Benetako materialak erabili behar ditugula aipatzen denean, hori guztia 
ari gara esaten nire ustez. Baita taberna edo denda euskaldunen aurkibi- 
de eta gidak ere badituzte eskura. Baina nik hor nire dudak ditut. Irufiera 
bizitzera joango banintz ez dut uste euskaldunen gida baten beharrik 
izango nukeenik neure euskalduntasuna eta neure jarrerei eusteko, nola 
edo hala moldatuko nintzateke okindegiko gizona euskalduna den ala ez 
den jakiteko. 

Ba, esandakoaren arabera uste dut kontzeptu batzuk nahastu egiten dire- 
la. Kurrikuluan gaizki irakurri ez badut, helburua euskaldun osoa atera- 
tzea da. Eta hemen ematen du helburua euskara ikastea dela. Bestalde, ez 
dago argi euskalduntze-prozesu hori norbanakoarena edo soziala den. 

Bai, euskaldun osoa jartzen duela uste dut. Baina ez dakigu "osoa" 
horrekin zer esan nahi den. Hemen Jokin bera dago. Ez dakit lekuko 
izango zen 95-96an hitzarmen-markoak negoziatzen ibili ginenean. 
Bazen puntu bat euskaltegien emaitzak aztertzekoan adierazleetako bat 
izango zela euskaldun osoaren ratioa. Guk esan genuen "osoa" hori 
kendu eta ezin ote zen jarri euskaldunen ratioa, edo euskaltegitik atera- 
tzen ziren euskaldunen ratioa. Zergatik? "Osoa" horrek zer esan nahi 
duen ez dakigulako. Dokumentuak pixka bat lehenago dioen "hiztun 
jator eta osoa"rekin beste hainbeste gertatzen zaigu. Ez dakigu jatortasu- 
na eta osotasuna neurtzen. Gaitasun komunikatiboa edo hizkuntza gaita- 
suna neurtzen eta objektibizatzeak Janak ematen ditu. Hala ere, egin 
daitekeela uste dugu. Baina "osotasuna" eta "jatortasuna" ... 

Hemen bi helburu diferente egon daitezke, gure helburua nolabait ikasle- 
ak euskaraz bizitzeko kapaz egitea da. Baina gero eta gehiago etortzen 
zaizkigu horretarako premiarik ez duten ikasleak. Beste helburu jakin bat 
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dute. Lanpostu bat lortzea ... Azaldua da jadanik horrek guztiak erabilera- 
rekin duen lotura. Hala ere, ikaslearen beraren interesak eta beharrak ere 
kontuan izan behar ditugula uste dut. 

Joseba Ezeiza Hasieran aipatu dut prozesu hau bi alderditatik ikusten dugula. Prozesua 
pertsonala da eta guk uste dugu hori ezin dela ahaztu. Badaude, bestalde, 
elementu batzuk zaindu eta aztertu beharrekoak J okinek esan duen beza- 
la. Bestetik, egia da prozesua soziala dela, oso zabala gainera, garaian 
garaikoa. Eta bost urteren barman beste momentu batean egongo gara eta 
abar. Orduan helburua izango litzateke biak uztartzea, Eta, ikasle hori 
soilik lanarengatik edo euskaltegiratzen bada ... Ba, tira, hasieran bede- 
ren. Hasteko modu bat bada. Baina bere beharrei edo eskakizunei muga 
bat jarri beharko diegu. Bere helburuak izango ditu, baina kurrikuluare- 
nak, gizartearenak, euskaltegiarenak ere kontuan hartzekoak dira: hau 
emango dizugu, baina gutxieneko hau eskatuko zaizu. Orduan kontua da 
gutxieneko horren tamaina zein den zehaztea; eta, dudarik gabe, eran- 
tzun diferenteak egongo dira tamaina zehaztekoan, planteamendu dife- 
renteak daudelako. Gainera iruditzen zait hasieran gaudela, oraindik 
euskalduntze-prozesuak oso historia laburra du. Ikusiko dugu zer ematen 
duen etorkizunean. 

Jakin Azkue J oxinek komentatu duenaren ildotik, bai argitu nahiko nukeela gai hau. 
Nire ustez, euskararen erabilera ahalik eta eremu gehienetara zabaldu 
behar dugu. Eta hori askotan erraza da esaten eta zaila egiten, euskalte- 
gian bertan are gehiago. Baina bai egia dela euskara hobera doala, eremu 
berriak irabazten ari dira, informatikan, lan-munduan, sektore sozioeko- 
nomikoan, administrazioan, irakaskuntzan ... Egia da erabilera-plan 
gehienak, normala denez, gune euskaldunenetan ari direla burutzen. Eta, 
hainbat euskaltegi ere ari dira egiteko horietan parte hartzen. Atzo edo 
komentatu nuen horrek saiakera bereziak eskatzen dituela. Zailtasun 
handiak sortzen dira taldeak eratzerakoan. Nik uste dut horretan ere 
denok, HABEk berak ere, esfortzu bat egin behar dugula hau jorratzeko. 
nahaspila nahikoa dugu, baina, nire ustez, euskaltegiek ere ahalegin 
bereziak egin dituzte eremu berri horietan eta administrazioak malgu 
jokatu behar du. 

Lehengora itzulita, zer da hiztun gaitua, osoa, euskaldun osoa eta jato- 
rra? Jatorra izatearena beste testuinguru batean hartu behar dela uste dut 
nik. Ikasle bakoitzak bere ikasteko espektatibak dauzka ezta? Esaten bal- 
din badu "nik orain ez daukat zereginik eta euskara ikasiko dut", eta lana 
aurkitzen baldin badu euskara ikasteari uzten badio ... Ba nik uste dut 
gogotik saiatu beharko dugula ikasleari adorea ematen. Kurrikuluak ere 
ikaskuntza motibatzailea indartu beharko du, jendea ikastera, hurrengo 
ikastaldian matrikulatzera eta hiztun ahalik eta osoena izatera sustatuz. 

ltziar Villanueva 
(AEKJ entzuleen 

artetik 

Baliteke euskarak eremu berriak irabaztea. Baina nik zalantza handiak 
ditut, pentsatzen baitut prestigioa falta duela gure hizkuntzak. Edozein 
hizkuntzak, hizkuntza arrotz batek, gureak baino prestigio gehiago duela 
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uste dut nik. Nire galdera da HABEk edo patronatuak berak ez ote duen 
gehiagorik egin behar horretan, matrikulazio-kanpainak aldizka-aldizka 
eginez, esaterako ... Bestalde, oso eraso larriak jasaten ditu gure hizkun- 
tzak. Eta hizkuntzaren defentsa horretan agian ez gara ateratzen beste 
lurraldetan, Katalunian, esaterako, bezain kementsu. Badago, nire ustez, 
zeregin franko horretan. Mahaigaineratu nahi nukeen beste gai bat da AOI 
(atazetan oinarritutako irakaskuntza) planteamendua etaAEKn erabiltzen 
den EGI hori, bakoitza fase ezberdinetan egon arren, funtsean gauza bera 
direla, nire ustez. Baina ez ditu inork uztartu. Eta, HABEk edo patrona- 
tuak izango luke hor zereginik, bakoitza bere aldetik joan ez dadin. 

Jakin Azkue Nik esango nuke euskaltegien sareak biltzeko eta elkarren berri izateko 
urratsak egiten ari garela. Eta gaur egun hainbat elkargune eta batzorde 
daude martxan, Batzorde Akademikotik hasita. Egia da hor ez dela bile- 
ra handirik egiten, hori esan beharra dago. Baina badaude, besteak beste, 
formazio-plangintzaren inguruan egiten direnak, Lankidetza zabaltzen 
joatea oso inportantea da euskalduntzean. Denok dakigu euskaldunok 
gutxi garela. Eta askotan ibili gara zein bere aldetik. Orain mahaian bost 
saretako ordezkariak daude eserita. Lan-taldeak osatzea behar-beharrez- 
koa da eta oso onuragarria gai guztiez hitz egitea, ez bakarrik liskarrak 
daudenean. 

Patxi Telletxea Euskaldun osoa eta jatorra dela eta, ni askotan saiatu naiz euskaldun 
entzuleen artetik berri horren buruan jartzen. Eta ez da Ian makala ikasleak egindakoa. 

Ikasle hori konturatu da, Irufieko egoera dut buruan, bi hizkuntza daude- 
la. Bera, gaztelaniaduna izanik, konturatu da badela beste hizkuntza bat, 
euskara, eta gainera ikastera etorri da. Ez zaio burutik ere pasatzen inoiz 
erabiliko duenik. Halaxe da nire ustea, behintzat. Ikasiko du eta gero iku- 
siko erabiltzera ausartzen den. Batzuk EGA atera eta orduantxe hasiko 
<lira euskaldun sentitzen. Baina EGAren jabea izanik ere lehengo lotsa 
bera, estuasun bera izan dezakete okindegian zerbait euskaraz eskatzera- 
koan. Zuk lehen esan duzu Irufiera joango bazina ez zenukeela ez zerren- 
darik ez gidarik beharko. Konforme. Zu euskaldun sentitzen zara, euskal 
komunitatearen hiztunen partaide sentitzen zara. Baina euskaldundu den 
ikasleak, euskara linguistikoki dakiela dioen horrek arazoak ditu. 
Horregatik, irakasleok, hizkuntzalariak behar dugu izan. Zer irakatsi 
jakin behar dugu. Pedagogoak ere izan behar dugu. Nola irakatsi ere 
behar baita jakin. Hirugarren adar bat falta da. Soziolinguistak ere izan 
behar dugu, hau da, ikasleak euskara non, norekin, nola ... erabil dezake- 
en ere jakin behar dugu. Eta, alderdi soziolinguistiko hori programazioe- 
tan sartu behar da, ez bakarrik goi-urratsetan. 

Juxto Egaiia Euskaldun osoa eta jatorra terminoei dagokienez, gizarteak erabiltzen 
duen hizkuntza da eta testuinguru horretan dago erabilita. Ez da hizkun- 
tzalaritzaren hizkuntza. "Oso" esateak kezka bat du alboan. Euskara 
ikastea ez baita ingelesa ikastea. Esau nahi baita, ezin ditugula erdi eus- 
kaldunak egin, dagoen egoera soziokulturala kontuan izanik, bederen. 

202 Hizpide 



Beraz, zer esan nahi duen "oso" horrek? Ba, hiru maila daude kurriku- 
luan. Txikiena, aurreneko maila da eta hortik gora hasiko da ikaslea eus- 
kaldun osoa izaten. 

-oOo- 

Bigarren galderan planteaturiko malgutasuna dela eta hauxe esan zuten 
partaideek: 

Jakin Nazabal Normalean aniztasuna edo aipatzen dugunean, beti ikasleen hizkuntz 
maila datorkigu burura. Gurea bezalako euskaltegi txiki batean halabeha- 
rrez gertatzen da, taldeak osatzerakoan, maila ezberdinetako ikasleak 
elkartu beharra. Baina aniztasuna ez dago horretan bakarrik eta, nahiz eta 
hizkuntz mailaren aldetik ere talde homogeneoa sortu, badira beste 
hamaika gauza aniztasuna dakartenak: ikasleen ikas-estiloa, aurretiko 
ikas-esperientziak... talde homogeneoarena nahiko utopikoa da. 
Aniztasunari erantzuteko Ian sistematikorik ez dugu egin, baina bai saia- 
tu beharra dagoela gune jakin batzuetan, bederen. Gure ustez, kurrikulu 
honek duen aide on bat da pixka bat irekia dela. Gure erronketako bat, 
beraz, aniztasun horri ahalik eta ongien erantzuten asmatzea da. Guk 
egin ditugun probak nahiko puntualak izan dira, autonomiari lotuak. 
Saiatu gara programazioan txertatzen, baina sistematizatu gabe. Saio 
horietako bat autoebaluazioa da. Unitate bakoitzaren ondoren ikaslearen 
gogoeta bultzatu nahi izan dugu: zer egin duen, nola, ondo egin duen ... 
Autoebaluazio hori oinarri harturik, ikaslea gero bere kabuz etxean edo 
Ian egiteko plangintza, alorrez alorrekoa, sortzera sustatzen dugu. Beste 
esperientzia bat bigarren mailan burutu dugu batere homogeneoa ez den 
taldean, hizkuntz mailaren aldetik, batez ere. Unitatean bertan ikasleari 
ibilbide ezberdinei jarraitzeko aukera ematea edo da kontua. Batez ere 
ariketa gramatikalen arloan. Beste probatxo batzuk ere egin izan ditugu. 
Entzun-ariketa bat bi eratara lantzeko aukera eskaini dugu, ikasle bakoi- 
tzak, bere ikas-estrategien arabera, egokiena iruditzen zaiona har dezan. 
Frogarik serioena gramatikaren alorrean egin dugu. Horren haritik, uni- 
tate bakoitzaren ondoren 'nork bere kabuz ikasteko bi orduko saioa bide- 
ratzen dugu. Ikasleak bakarrik ikasten du, irakasleak ikasmaterial batzuk 
eramaten dizkio eta tutore-lana bere gain hartzen. Ez dago aparteko zail- 
tasunik, ikasleek horrela ikasteko ohiturarik eza izan ezean. 

Asis lriondo Guk ez dugu hain malgu jokatzen. Irakasleek talde bana hartzen dute, 
batzuetan homogeneoa, beste batzuetan heterogeneoa. Urraskako pro- 
gramazioa eta eduki estandar batzuk daude. Eta irakaslea programazioa- 
ri jarraitzen ahalegintzen da. Horrela Ian egiten dugu normalean. Aspaldi 
konturatu ginen talde-ikaskuntzan oinarritzen garenez berehala gorabe- 
herak sortzen zirela, Talde bat daukazu lehen urratsean, ehun ordu iragan 
eta dexenteko aldeak aurkitzen dituzu ikasleen mailen artean. Kezka 
horrek eraginda, hasi ginen ikaslearen liburua sortzen. Ikaslearen liburu 
bat prestatzen ari gara. Hasierako helburua zen aide horiei aurre egitea, 
ikasleari tresna bat eskainiz. Trabak Jokinek esandakoaren ildotik etorri 
ziren. Ikasleak beren kasa erabakiak hartzeko ohituta ez zeudenez, ez 
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zekiten hura nola baliatu. Aitortzekoa da, bestalde, irakasleok ez dugula 
asmatzen ikasleei banan-banan laguntzen. Ohituago gaude talde osoari 
irakasten. 

Bada beste esperientzia bat. Gizarteak beste bide batzuk eskatzen dituela 
aipatu ohi dugu, ordutegi ezberdinak, malguak. .. eta guk gel a bat ordena- 
dorez beteta jarri genuen nark bere autoikaskuntza egiteko. Egun osoan 
zegoen zabalik. BENETAN programa eskaintzen genuen. Baina ez zuen 
arrakastarik izan. Gure ikasleek taldean aritu nahiago dute eta oso gutxi 
dim beren kasa ikasi nahi dutenak. Beste aukera bat zen ikasle atzeratuei 
laguntzeko. Horrelako banaka batzuk hurbildu ziren, baina, oro har, 
denek nahiago dute taldean irakaslearekin jardun. 

Juxto Egana Nik zera esan nahi dut kurrikulua martxan jartzearekin urratsen sistema 
administrazioarekiko harremanetan behintzat desagertu egingo dela eta 
hipotesi moduan azpimailak ere bereizten ari gara. Orduan IA eta lB 
mailak izango genituzke. Banaketa hori egiaztatu beharko litzateke, 
noski, eta gero hurrengo mailak. Eta honek badu zerikusi.rik malgutasu- 
narekin. Urratsen sisteman desorekak ere gertatu izan dim urrats batean 
edo talde batean zenbaitetan ezin identifika baitateke taldea urrats dife- 
rentetako jendea egoten delako. 

Alex Vadillo Autonomia dela eta hainbat kezka baditugu. Behin eta berriro entzuten 
da ikasleak beren kasa jardutea onuragarria dela, ikasleak prestatu egin 
behar ditugula beren erabakiak hartzeko, beren ikasteko bidea diseina- 
tzeko eta dituzten beharren inguruan hausnartzeko. Klaseko dinamika 
bera horri erantzuteko prestatu beharko dugu. Konforme; baina horrek 
guztiak duen eskakizun-maila handia da. Hor negoziazio-prozesu bat 
dago edozein momentutan programazioa aldatu ahal izateko prest egotea 
eskatzen duena. Ebaluazioaren egitekoa ere sekulakoa da ... Nik uste dut 
bi hutsune daudela horren guztiaren aurrean. Aide batetik, prestakuntza 
behar-beharrezkoa da, orain arteko klase magistralak emateko baino 
askoz handiagoa. Beste aldetik, baliabideak behar ditugu. Giza baliabi- 
deak batik bat. Gaur egun irakasle gehienak eskolak ematen ari dim. 
Hainbat eta hainbat eskolasaio egin behar izaten dute egunean, eta saio 
horiek prestatzeko hainbat ordu dauzkate. Nik uste dut hor ere aurrera- 
pausoak eman beharko direla. 

Joseba Ezeiza Alexen hariari heldurik, kontu berbera azpimarratu nahi genuke. Egin 
ditugun esperientziak ere pozgarriak izan dim. Baina horrek denak badu 
kostu bat ordutan, prestakuntza eskatzen du. Azkenean, pentsatzera iris- 
ten zara ez ote den planteamendu elitistegia, bakar batzuek, beren egoe- 
rarengatik, esperimentu bezala egin dezaketena. Oso emaitza 
interesgarriak ematen ditu, baina baliabideak ere galga berean behar ditu 
izan. Nire ustez, batez ere giza baliabideak behar <lira eta horren atzean 
baliabide ekonomikoak. Bestela osoa zaila da ikasleen autonomia azken 
muturreraino eramatea, Eta hori esaten dudanean, ez dut buruan ikasle 
bakoitzak nahi duena eska dezala. Zentro bakoitzak bere markoa taxutu 
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eta horren barruan aurreikusi beharko du zer eskain diezaiokeen ikaslea- 
ri. Bestetik, beti geldituko dira marko horretatik kanpoko helburuak eta 
horiei erantzuteko bestelako zerbitzuak: orientazio-zerbitzua, tutoretza- 
-zerbitzua, autoikasketa-gela ... Aipatua da, bestalde, azterketek sor deza- 
keten distortsioa, batez ere kurrikulu-eredu hauek ez datozelako oso bat 
azterketa-ereduarekin. Gure kasuan esperientzia bat egin dugu azterketa 
klasetik bereiziz. Aparteko zerbitzua eskaini diegu ikasleei azterketak 
prestatzeko. Hots, azterketaren dinamika ezagutzeko, hainbat azterketa- 
-ariketatan apur bat trebatzeko ... Egia esan, emaitzak oso onak dira, bai 
ikasleen arrakastaren aldetik eta bai ikasgelako giroan sumatzen den 
aldaketaren aldetik. Esperientzia honek pentsarazi digu gelako beste ele- 
mentu distorsionatzaile batzuk ere arindu ditzakegula horrela, oso ikas- 
-estilo bere-bereko ikasleei irtenbidea eman, etab ... 

Joanba Bergara Eta nola bideratzen duzue errekuperazioa? 

Joseba Ezeiza Ez dugu horretarako plangintzarik. Badakit BERTANeko zentro handie- 
netan plangintza berariazkoak daudela. Baina gurean ez dago halakorik. 

Joxin Etxezarreta Gurcan, berriz, unibertsitatearen barman egonik, arazoak izaten ditugu 
inguru akademiko formal horretan maila ezberdinetako jendea elkarrekin 
egoteko. Planteatu izan dugu maila ezberdinetako jendea talde berean 
aritu beharra, batez ere azken eskolorduetan, irakasleen tutoretzapean. 
Beti izan dugu buruan autoikaskuntza-gela, maila ezberdinetako jendea 
aritu ahal izatekoa, ordenadoreekin ... Baina Ian handia egin beharko da 
programa egokiak sortzen. 

Asis lriondo Ez dut inoren adorea galarazi nahi. Agian ohiturarik ezaren ondorioa da, 
baina guk ez dugu horretan asmatu. Gure ikasleek talde-ikaskuntzarekin 
identifikatzen baitute euskaltegia. Saiatu gara batera eta bestera. Ideia 
polita da, Jaurlaritzan bertan programarekin eta tutoretzarekin askoz ere 
hobeto moldatu ginen, agian lantokian bertan egiten zutelako, tutorea 
joaten zelako ... baina gurean geure ikasle tipologiagatik edo ez dugu 
asmatu. Ez dut esan nahi talde-ikaskuntza modu bakarra denik baina 
gauzak esaten ditugunean ere gero zehaztu beharra dago. 

Abel Camacho 
(Santurtziko 

Udal-euskaltegia) 
entzuleen artetik 

Autonomiaren kontzeptura itzuliz, askotan iruditzen zait kontzeptu han- 
diosoekin gabiltzala. Ikasle zeharo autonomoa dugu amets, bere ikaspro- 
zesu osoa arautzeko gai dena. Xedea horixe izan daiteke, baina 
autonomian nik behintzat bi alderdi ikusten ditut: komunikazio-estrate- 
gien garapena eta aide horretatik egin daitekeen autonomia, eta, bestetik 
beste maila batean ikaslearen .prestutasuna, Askok ez dauka behar beste- 
ko trebeziarik ikasprozesua planifikatu, ebaluatu bitarteko helburuak 
ezarri ... Eman diezaiegun garrantzia komunikazio-estrategiei eta, horiek 
garatu edo indartu ahalean, has gaitezen bestearekin. Baliteke kurrikulua 
erasokorra eta norberaren mailakoa izatea, baina ez dezagun pentsatu 
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autonomia bat-batean lortuko duenik. Ohitu egin behar ditugu ikasleak 
agian ez dituzten ikas-estilo batzuetara. 

Jakin Nazabal Kontuan izan behar dugu ikaslea euskaltegira datorrela; hori ere erabaki 
autonomoa izan da, ez da bere kasa helburuak jartzen eta ikasten hasi. 
Kontuan izan behar dugu orduan autonomiaz esaten duguna. Ez gara 
ikasle erabat autonomoa planteatzen ari. Laguntza behar du eta ez du 
berak bakarrik dena egingo. 

Abel Camacho Iruditzen zait azken boladan autonomiaren kontzeptua noiznahi entzuten 
entzuleen artetik ari garela eta beldur naiz ez ote den oso unutiko xedea, utopiaren pare- 

koa. Badaude bitartean eman beharreko pausoak eta jaso beharreko ohi- 
tura berriak nire ustez. 

Joseba Ezeiza Ni oso konforme nago horrekin, Bide egokia dela eta here fruituak ema- 
ten dituela uste dut. Horrek ez du kentzen gure helburu kurrikularretan 
autonomia goi samar jartzea. Alegia, gure ikasleak benetako euskaldu- 
nak izango badira, prozesua bukatu ondoren gaitasuna izan behar dute 
bizitzan sortzen zaizkien behar linguistiko berriei aurre egiteko. 

Aide horretatik, uste dut prozesuaren bukaerari hegira jarri behar dugula 
jomuga altu samar eta noski gure lana da hori bideratzea, hori hasieratik 
aurreikustea eta urrats horiek egiten laguntzea, baina ezin dugu pentsatu 
ikasleek urtero euskaltegira itzuli beharko dutenik bestela ... 

Patxi Telletxea Bai, utopikoegia izan daiteke, baina ikasle batzuk zur eta lur gelditzen 
entzuleen artetik dira tutoretzan hasten zarenean eta esaten diezunean "zuk nola ikasten 

duzu?, esango didazu astean zenbat denbora ematen diozun euskarari? 
"Ikasle askok es a ten dizu "Zer axola zaizu zuri 'l", Aspaldiko irakaslearen 
kontzeptua dute. Beraz, autonomo izaten ere erakutsi behar zaio. Berak 
ere gogoetatu behar baitu nola ikasten duen, zenbat ordu sartzen dituen, 
ze baliabide erabili beharko dituen, etab ... 

Aitziber San 
Roman (Pasaiako 
Udal-euskaltegia} 
entzuleen artetik 

Joseba Ezeiza 
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Negoziazio hitza ere azaldu da ... nik behintzat ez nioke inori galdetuko 
zenbat denbora ematen duen euskara ikasteko. Eta arrazoi emango diot 
baldin eta axola ez zaidala erantzuten badit. Galdera da gakoa ... "agian 
ez da nahiko denbora zuk dituzun espektatibak asetzeko" eta hor dago, 
nire ustez, problemetako bat. Nik galdetzen dudanean "zer nahi duzu?, 
eta zertarako?" nire esperientziak erakutsi dit zer ez duten nahi oso ondo 
jakin arren, ez daukatela horren argi zer nahi duten. 

Baduzu arrazoi-puntua, baina tutoretza eta orientazio-zerbitzuen arrakas- 
ta aurrera egiteko biderik errazena zein den aurkitzeari zor zaio. 
Korapilatsua da. Bitarteko pedagogiko arruntak daude, irakaslearen eta 
ikaslearen arteko harremana, zer galdetu eta zer ez zuk aipatu duzu eta, 
batez ere, jarrera. Gure jarrera-kontua, nire ikuspegitik, ez da "Ikas ezazu 
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autonomoa izaten". Hauxe esan dakioke horren ordez "Ikasi behar duzu, 
aurki ezazu autonomoago izatearen plazerra, balioa eta, nahi baduzu, 
horretaz baliatu", eta taldean bakarrik aritu nahi izatea eta irakasleari 
modu tradizionalean begiratu nahi izatea da autonomia horren barman 
aukeretako bat. Eta, agian, ikasle batzuentzat horixe da egokiena. 

Alex Vadillo Negoziazioaren inguruan, egia esan, ez dago sekreturik. Makina bat 
inkesta ikusi ditut... baina ez badago gero beraiekin hitz egiteko aukera- 
rik. .. eta hitz egin behar da, asko gainera. Negoziazioaz nahi duzuna 
esango duzu, baina egunero ari gara egiten eta konturatu baldin bazara 
ikasleek zer ez duten nahi lehenengo pauso bat da. Ea hortik aurrera 
badagoen egiterik. 

-oOo- 

Horra hor, bada, han entzun eta lerro hauetara ekarritako gogoetak. Bi 
ordu luzez aritu ziren mahaikoak eta entzuleetariko batzuk ere gaiaren 
inguruan. Ordutegia ordutegi, hainbat eta hainbat gai jorratu gabe geldi- 
tu ziren. Hala ere, helduen euskalduntze-alfabetatzean dihardutenen 
kezka, iritzi, irtenbide eta proposamenen berri jakin nahi duenak badu 
hemen zer aztertu. 
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