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Gero eta ezagunagoa da Hizkunt zen Portfolio Europarra. Portfolioa, 

gogora dezagun labur, ikasleek eta irakasleak partekat zen duten tresna 

da, ikasle bakoit zaren ikasketa-ibilbidea jasot zen duena. Erregistro-

-bilduma sistematizatu horretan ikas-prozesuari eragiten dioten alderdi 

esangurat suenak metat zen dira, luzetarako ikuspegia lort zeko. Porfolioa 

usadioz ebaluazio formatiboari loturik ageri zaigu. Egina da euskal-

dunt ze-alfabetat zean portfolioa ikasgelarat zeko ahaleginik. Eli Altuna 

Legazpi 6 euskaltegiko idazkari didaktikoak bere irakaskideei egiten 

dien lan-proposamena da ondorengoa. Eta bertan ahalegin horien 

nondik norako nagusiak azalt zen ditu baita euskaltegian bertan lan-

-egitasmo gisa proposatu ere. Portfolioaren gaiaz gehiago jakiteko, 

eta, Euskaldunt ze-alfabetat zean dihardutenek elkarren berri izateko 

ere baliagarria delakoan, dokumentua moldatu, egokitu, eta irakurgai 

eskaint zen digu artikulugileak segidako lerroetan.

Kurt soa amait zeko gut xi falta dugu. Hori da garai honetako klaustroak 
urtero berrit zen duen mezua. Oro har, balant zeak egiten hasteko garaia 
izaten dugu, eta karpetak ixtekoa. Oraingo honetan, ordea, datorren 
kurt soan pent sat zeko proposamena ere egin daitekeela uste dut, dina-
mika berri bati ekiteko aukeraz hausnart zeko gonbita, alegia. Hori da 
t xosten honen asmo nagusia.

Azken batean lan-egitasmo bat aurkituko duzue bertan, baina, ondo 
jabet zeko, horren at zean dagoen esperient zia didaktiko baten berri ere 
eman behar dizuet. Esperient zia hori azken urteotan gero eta garrant zi han-
diagoa hart zen ari den Europako Erreferent zia Markoaren barruan garatu 
da, eta uste dut hizkunt zen irakaskunt zaren etorkizuna lan-ildo horri lotuta 
egongo dela ezinbestean. Beraz, lan-ildo bat izango dugu hizpide.

Txosten honek badu, ordea, hori baino sakonagotik, beste asmo bat ere: 
euskaltegi-proiektu honen zati eta eragile sentit zea, gaur, talde honen 
partaide garen guztiok; edo, behint zat, aukera hori ematea hala sen-
titu nahi duzuen guztioi. Izan ere, euskaltegia, nola edo hala, nortasun 
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jakina eraikit zen joan da azken 26 urteotan, baina zuetako gut xik izan 
du benetako aukera bilakaera horretan esku hart zeko.

Esandakoak gaizki-ulertuak eragin dit zakeela jakitun, ut zidazue orain 
arteko bilakaeraren nondik norako nagusiak labur argit zen, eta erakus-
ten, era berean, proiektu hau ez dela gauza it xia eta, lehengoek bezalaxe, 
oraingo partaideok ere zeregin eta zeresan handia izan dezakegula etor-
kizuneko bideak jorrat zeko moduan.

Hogeita sei urte joan dira, dagoeneko, gaurko Legazpi 6 euskaltegia 
den hau izatera iristeko. Pert sona, bizipen eta lan askoren emait za da, 
inondik ere, eta horietako edozein aldatu izan balit z, ez lit zateke gaur 
berdina izango, zalant zarik gabe.

Ibilbide horretan, ordea, badira pisu berezia izan duten gertaerak, uneak 
eta pert sonak. Horiek aipatu nahi ditut hobeto ulert zen lagunduko digute-
lakoan bai gaur egungo egoera bai gure papera etorkizuneko bilakaeran.

Une horietako bat 2003ko urtarrila izan zen. Orduan aurkeztu genuen 
gure euskaltegiaren kurrikulu-proiektua (EKP): Euskaraz trebat zen. 
Hiru urte lehenago, HABEk Helduen Euskaldunt zearen Oinarrizko 
Kurrikulua (HEOK) indarrean jarri zuenetik, erronka lat za bihurtu zen 
gure oinarrizko dokumentua it xurat zea, baina, azken batean, hori baino 
askoz gehiago ere izan zen: hamarkada oso batean lant zen eta mamit zen 
joan zen egitasmoa ont zea esan nahi zuen.

Idazki-mota honen laburtasun-eskakizunaz jabetuta, zaila gertat zen zait 
hit z gut xitan adieraztea zein den egitasmo horren arnasa. Horregatik, 
gogorarazi behar dizuet EKPa hort xe dugula beti eskura, baita bere 
laburpena ere –denbora garesti dabilela jakitun–.

Dena den, zuzenean ez bada ere, zeharka adieraziko ditut, aurrerago, 
Euskaraz trebat zen EKParen gakoetako bat zuk, hain zuzen, Hizkunt zen 
Portfolio Europarraz hit z egiteko garaian.

Oraingoz, hobe izango dut at zera egin eta nabarment zea, azken batean, 
euskaltegian eskaint zen ditugun –eta zuei, irakasleoi egiten dizkizue-
gun– proposamen didaktikoen at zean Euskaraz trebat zen EKPa dago-
ela, oro har, eta hori aldarrikat zen dugula gure fi losofi a gisa. Baina, aldi 
berean, proiektu horretan zerbait azpimarrat zen bada, hau da: batetik, 
ez duela irakurketa bakarra eta erabilt zailearen esku uzten dela beste 
interpretaziorik egiteko aukera. Eta bestetik, garai berrietara etengabe 
egokit zen joateko beharra, alegia, lehenago nonbait esan dudan bezala, 
ez dela gauza it xia eta bukatua.

Beste bi gertaera ere aipatu behar ditut argazkia osat zeko; ez diet 
data jakinik jarriko, baina 2000. urtetik honako ibilbidea erakusten 
dutela esango nuke. Alde batetik, garai emankor bat aipatu nahi dut, 
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materialgint zan sekulako irault za ekarri zuena, hain zuzen. HEOKa 
(1999) indarrean jarri zenetik-edo, garai benetan oparoa hasi zen gure 
euskaltegian zein hemendik kanpo. Material horiek asko erraztu zuten 
gure lana, eta, batez ere, irakas-estilo berriaren zabalkundea erraztu 
zuten et xe barruan nahiz kanpoan, esango nuke.

Bigarren gertaerak zalant za eta kezka gehiago sortu dizkigu, batez ere 
azken boladan. Lan-taldeaz ari naiz, ekipoaz. Izan ere, aurretik aipatu-
tako gertaera horiek protagonista bat zuk izan dituzte nagusiki –zuetako 
baten bat zuk tarteko–, baina horietako askok beste lan-eremu bat zue-
tarako bidea hartu dute (irakaskunt za arautua, unibert sitatea…), eta 
aldaketa-garai baten aurrean jarri gaitu horrek. Errealitatea da aurten 
irakasle-taldea osat zen dugunon %40 inguruk lehen ikasturtea duzuela 
euskaltegi honetan.

Lehen luze samar aritu naiz, baina horrek bidea leundu dit oraingoa 
aztert zeko. Izan ere, funt sean, aurreko aipagaiei lotuta hit z egingo 
dizuet, beste orden batean bada ere.

Hasteko, arestian aipatutako kezkari helduko diot. Konturatuko zine-
tenez, eman dudan datua esangurat sua da, eta argi erakusten du eus-
kaltegiaren etorkizunerako garrant zit sua izango den une baten aurrean 
gaudela. Pozgarriak dira eta desiragarriak aire berriak. Zuetako asko 
zarete aire berri hori, eta lagundu egiten diguzue inert zia zaharrez 
jabet zen, zuen ideia berriekin eta, oro har, jart zen duzuen ilusioarekin.

Beteranook dugun abantaila, berriz, metatutako eskarmentua da. Baina 
eskarmentu hori kide askori eta etengabe helaraztea ez da batere erraza 
gurea bezalako ingurunean (euskaltegiaren tamaina, funt zio ugari bete 
beharra aldi berean, ordutegien zailtasuna…). Horregatik animatu nahi 
zaituztet, bereziki, tarte bat eskaint zera EKPari. Baina, hori eta zerbait 
gehiago beharko dugu ekipo baten modura arit zeko, elkarri lana leundu 
eta norabide berean. Izan ere, ez badugu horrelakorik egiten, nekez lor-
tuko dugu proposamen didaktiko koherenterik gure ikastegian.

Beste arazo bat zuk ere erraz aurreikus dit zakegu. Kurrikuluaren ikus-
pegia, oraindik ere, oso gaurkoa dela irudit zen zait, alegia, urte bat zuk 
izan arren, ez duela gaurkotasunik galdu, eta horrek badu lotura egin 
nahi dizuedan proposamenarekin; baina lehentasun handiagokoa da 
beste zerbait: errealitatea aldat zen doa, eta ezin gara horri bizkarra 
emanda bizi.

Galdera modura aipatuko ditut erronka bat zuk: nola erant zun behar 
diegu Kurrikuluak aurreikusten ez dituen irakaskunt za-molde berriei, 
hala nola, autoikaskunt zari edo irakaskunt za mistoari?; pert sonaliza-
zioa: nola erant zungo diogu aurrez aurreko ikasleen artean gero eta 
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ozenago egiten zaigun eskaera horri?; autonomia: zer egin dezakegu, 
ikaskunt za eraginkorraren ardat z gisa, gero eta balio handiagoa ematen 
zaion hori sustat zeko?; 4. maila: nola t xertatu gure egitasmoan?…

Ikusten duzuen bezala, nahi izanez gero, badago zertan aritu.

Gaurko egoeraren diagnosia egitean aurkitutako erronka-zerrenda hau 
amait zeko, ikasmaterialak aipatuko ditut. Lehenago hizpide izan dituda-
nean, hit z baikorrak erabili ditut, baina lehenaldian aritu naiz hizketan. 
Ez dut oharkabean egin. Izan ere, azken bolada honetan, halako galga 
moduko bat bizi dugu dinamika horretan.

Euskaltegi barruko nahiz kanpoko lanaz aritu naiz lehen, eta orain ere 
bai. Ezin da at sedenik hartu bitarteko horiek etengabe gaurkot zeko, 
egoera berrietara egokit zeko eta dauden hut suneak betet zen jarrait zeko 
lanean. Ikaragarria da, ordea, eta arindu egiten da elkarlanean arituta.

Beharrak hor daude, eta aurrera egiteko lan-ildoak markat zeko orduan 
gogoan izan beharko ditugu.

Orain arte aipatutakoak, ordea, ez dira etorkizunerako erreferent zia 
bakarrak. Gure bilakaera gidatu duten HEOKa eta EKPa garat zen 
ari ziren garai bert suan gero eta oihart zun handiagoa duen beste hel-
duleku bat ari zen mamit zen: Europako Erreferent zi Markoa (2001). 
Duela gut xi arte inoiz ent zun gabea zuenak ere ikasi izango du bere 
garrant zia, euskararen ezagut za-egiaztagirien arteko baliokidet za 
dela eta. Izan ere, nahiko ezaguna da marko horri egokituta egin dela 
baliokidet za-dekretua.

Bere izen osoak (Hizkunt zen ikaskunt za, irakaskunt za eta ebaluazio-
rako Europako Erreferent zi Marko Bateratua) argi uzten du ezinbesteko 
izango dugula gure jardunean ere: irakasleon prestakunt zan, programa 
eta azterketak diseinat zean zein gida eta material didaktikoak sort zean.

Eta hori guztia, zorionez. Izan ere, begira zer dioen honetaz markoa 
ondo ezagut zen duen Arauzok (Hizpide 67, 2008. 10. orr.):

“(…) oinarrian bere helburua da ikasteko prozesuan beharrezkoak diren 
egitarauak, kurrikuluak eta ikas-mailak defi nit zeko deskribapen zehat za 
eta oinarri bateratua egitea, baita eleaniztasuna eta kultur aniztasuna 
sustat zea ere”. Ez dirudi tresna t xarra, ez?

Aurreraxeago honela dio adituak (Arauzo, 2008):

“(…) Markoak hizkunt za komunikazio-tresnat zat hart zen du eta iriz-
pide komunikatiboak eta pragmatikoak nagusit zen dira; bat egiten du 
ikuspegi komunikatibo eta soziokonstruktibistekin eta proposamen 
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metodologikoak egiten ditu. Gardena, integrat zailea eta koherentea izan 
nahi du eta i(ra)kas-prozesuari logika eman nahi dio”.

Eta, aipamen horietan, hain zuzen, gure EKPari arnasa ematen dion 
fi losofi a bera ikusi dut. Horregatik ere irudit zen zait lan-ildo hau geure-
ganat zeko modukoa.

Bukat zeko, proiektu honen ekarpen nagusiak aipat zen ditu Arauzok, eta 
bat azpimarrat zen: ebaluazio-tresnak. Eta niri ere horixe interesat zen 
zait bereziki, autoebaluazio-tresna bat: Hizkunt zen Portfolio Europarra 
(HPE).

Saiatuko naiz arrazoiak azalt zen. Ez dut gehiegi luzatu nahi eta beha-
rrezkoenaren laburpen bat egiten saiatuko naiz, baina Portfolioa zer den 
ondo ulertu nahi duzuenoi Amaia Arauzoren artikulu osoa irakurt zeko 
gomendatuko nizueke (Arauzo, A. 2008. Portafolioa beste tresna bat 
ikasle eta irakasleen esku. Hizpide 67: 3-19).

Hizkunt zen Portfolio Europarraren euskarazko bert sioa 2004. urtean 
eman zuen argitara Eusko Jaurlarit zak. Funt sean, teknika bat da ebalua-
zio formatiboa, funt zio pedagogikoa duena, biderat zeko. Ikasleen ekoiz-
penaren bilduma egitean dat za, baina, nagusiki, ikaslearen aurrerapena 
edo lorpenak adierazten dituzten lanak bilt zen dira, alegia, fi nkatutako 
helburuei ondoen egokit zen zaizkien horiek.

Nork erabakit zen du zer gorde? Ikasleak berak.

Agian, hasiko zineten sumat zen lan egiteko modu honen potent ziala: 
ebaluazioa eta ikas-prozesua osat zen duten jarduerak (ekint za komu-
nikatiboak) lot zeko; ikaslea bere ikas-prozesuaz jabet zeko; eta, ondo-
rioz, bere autonomia garat zeko.

Eta, hain zuzen, ezaugarri horiek ez zaizkio arrot zak gure EKPari. Era 
berean, bat datoz lehen aipatu ditudan erronka bat zuekin (pert sonaliza-
zioa, autonomia…).

HPEak, beraz, gaur egungo beharrei erant zuteko tresna ona dirudi. Lan 
egiteko beste modu bat eskat zen du, ordea. Izan ere, sistematikoki plani-
fi kat zen aritu behar da egitekoa.

Hasteko, ikas-prozesuaren helburuak (edo ikasleak hobetu nahi dituen 
gaitasunak –portfolioaren hizkunt za erabilita–) eta horiekin lotutako 
jarduerak aukeratu behar dira. Baina, jarduera bakoit za ebaluatu ahal 
izateko, irizpideak ere fi nkatu behar dira.

Ondoren, portfolioan ze lan gordeko diren erabaki behar da, alegia, eba-
luatu. Eta hori guztia behin eta berriro errepikatu behar da.

Bestalde, azpimarrat zekoa da planifi kazio hori adostu egiten dela irakas-
learen eta ikaslearen artean. Singularrean, bai. Izan ere, gaitasun bat zuk 
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ikastalde osoarent zat izango dira helburu, baina ez denak, ezinbestean. 
Horrela, tutoret za-saioak lan egiteko modu honen ardat z bihurt zen dira.

Orain arte ikasgelan nagusi izan diren rolak ere hankaz gora jart zen ditu 
lan egiteko modu honek. Ikasleak ikasten du, alegia, ikasleak egiten du 
(erabakiak hartu, komunikatu, baloratu, ondorioak atera…) eta irakas-
leak, berriz, orientatu, tresnak eskuratu…, hit z batean, lagundu; baina 
ikasgelaren ardat za ez da irakaslea, inola ere.

Aurrekoetan bezala, bi tresna hauek alderatu, eta bien arteko batera-
garritasunaz galdegin diot neure buruari. Ez dut uste inolako arazo-
rik dagoenik. Alderant ziz, portfolioa gure EKParen hurrengo urrat sa, 
urrat s logikoa dela ondorioztatu dut. Izan ere, gure kurrikuluan mailaz 
mailako helburuak eginkizunak zerrendatuz deskribat zen dira; portfo-
lioan, berriz, gaitasunak zerrendatuz. Alde bakarra, nire ustez, hau da: 
gaitasunak, hain zuzen, eginkizuna eta horren ebaluazioa bilt zen ditu. 
Horregatik iruditu zait, bateragarria izateaz gain, urrat s bat harago joa-
tea ekarriko duela.

Beste tokiren batean aipatu bezala, zuetako askok aurtengoa duzue lehen 
urtea euskaltegian, eta ezin jakin; baina, ziurrenik, besteon artean ere 
gehienok ez duzue iazko esperient zia baten berri izango. Azpimarratu 
dut beste nonbait ere ez dela beti erraza informazio guztia helaraztea.

Harira etorrita, hain zuzen, zera azaldu nahi dizuet: Hizkunt zen 
Portfolio Europarra euskaltegietan inplementat zeko egin diren saiakera 
bat zuen emait za. Agian, egin izango dira ahalegin gehiago, baina aipa-
tuko ditudan bi hauek dira gertu samar bizit zea tokatu zaizkigunak –eta 
ez, zaizkidanak–, izan ere, euskaltegiko lankide batek ere hartu bait zuen 
esku esperimentu hauetan.

Lehenago bezalaxe, ezinbestekoa gertat zen zait Amaia Arauzo ere 
harira ekart zea eta azpimarrat zea bera dela, neurri handi batean, espe-
rient zia horien at zean aurkituko duzuen akuilua. Beraz, honetan gehiago 
sakondu nahi duenak nahitaez jo beharko du Hizpide 69ra; bertan aur-
kituko du Hizkunt zen Portfolio Europarra: esperimentazioa (2008) ize-
neko artikulua, orain laburtuko dudanaren zati baten berri ematen duena 
(Arauzo, A. 2008. Hizkunt zen Portfolio Europarra: esperimentazioa. 
Hizpide 69: 3-46).

2007-08 ikasturtearen hasieran Ulibarri euskaltegiko irakasle batek 
erabaki zuen HPEa erabiliko zuela IVAPeko 2. mailako liberatuen 
talde batean. Erabakia ausarta zen, inondik ere; oztopoak behint zat 
ez ziren gut xi: beste lankide bat inplikat zen saiatu zen, baina ez zuen 
lortu; IVAPek bost orduko talde horietan gut xienez bi irakasle arit zea 
eskat zen du, eta irakasleak adoret su jokatuz berak bakarrik hartu zuen 
talde osoaren ardura; ikasleek, ordura arte, ez zuten sekula ezer ent zun 
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portfolioaz. Axola zit zaiena titulua zen; programazioak ez zeuden egoki-
tuta eta euskaltegiak ezin horretan lagunt za handirik eskaini…

Esperient zia hura abian zela, Donostian, A. Arauzok deituta, bilt zen 
hasi ginen hiriburuko euskaltegi guztietako ordezkariak. Gehienok 
didaktikari lanetan edota IVAPek liberatutako ikasleen taldeetan ari 
ginen, eta ahal zuenetan Irakasle hura ere etort zen zen Bilbotik bere 
ekarpena egitera. Ekimen horren helburua honakoa zen: IVAPeko 
2. t xandako taldeen artean, Donostian ere, talderen batean HPEa 
inplementat zea.

Gehienoi irudit zen zit zaigun erakargarria ideia, batez ere Bilboko irakas-
learen uste osoa ikusita; baina, aldi berean, gauzak ondo prestat zeko 
denbora eskasa ikusten genuen eta antolat zeko arazo asko. Azkenean, 
Urrat s euskaltegiko irakasle batek baiezkoa eman eta, horrenbestez, lan-
-taldea osatua zen.

Esan bezala, Bilboko esperient zia Donostiara zabalt zea zen helburua, 
alegia, aldi berean bi taldetan arit zea HPEarekin lanean (Ulibarrin eta 
Urrat sen). Bilboko euskaltegian jarraipena eman behar zit zaion urrian 
hasitako lan-ereduari, eta Donostiakoan berria izango zen saiakera.

Gure aurreikuspenen arabera, esperient zia bikoiztea ez zen izango lor-
pen bakarra. Hasteko, Bilboko ikasleek egindako bidea zegoen. Gainera, 
taldean aztertu eta landuko genituen ikasgelara eramateko proposamen 
berriak; azken batean, aztertu egin behar dira ohiko materialak HPEaren 
arabera ustiatuak izateko aukerak eta moduak, eta lan handiegia da 
bakarka arit zeko. Asmoa zen denon artean lan hori egiten joatea, betiere, 
epe bat zuk zainduta, gero Bilbon eta Donostian erabili ahal izateko.

Funt sean, batetik, ikasleei proiektua hasieran aurkezteko modu ego-
kiena zein ote zen fi nkatu genuen; izan ere, ikasle bat zuent zat lan egi-
teko era berria ekarriko zuen, eta aukera didaktiko honen abantailez 
konbent zit zeko ahalegina beharrezkoa irudit zen zit zaigun. Bestetik, 
Ulibarrin 3. mailan erabilt zen duten ikasliburua, zehazkiago, bertan 
agert zen diren edukien eta helburuen zerrenda hartu genuen abiapuntu, 
eta HPEko C1 mailako autoebaluaziorako gaitasunen zerrendaren ara-
bera berrantolat zen hasi ginen.

Zailena egina zegoela zirudienean, ordea, arazo burokratiko bat sortu 
zen: administrazioak ezin izan zuen ekimen honek eskat zen zuen lan 
gehigarria diruz babestu. Oso positiboa izan zitekeen zerbaiten atarian 
geratu zen. Hala ere, Bilboko taldeak aurrera egin zuen. Izan ere, ez 
irakasleak ez ikasleek ez zioten zent zurik ikusten lan egiteko molde 
zaharretara it zult zeari.

Alde batetik, lan egiteko modua ari naiz balorat zen. Aspaldi ikusten ez 
dudan dinamika baten oroit zapena ekarri zidan ekimen horrek. Izan ere, 
lan asko egin da garai batean horrela, eta produktua bera ona bada, are 
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hobea da irizpideak baterat zeko, ikasteko eta eskarmentua partekat zeko 
sortutako aukera. Kasu honetan, nahi bada, balio erant sia ekarri zuen 
ekimenak: nik ez dut gogoan sare desberdinetako euskaltegien arteko 
beste ant zeko elkarlanik, eta, alde horretatik begiratuta, irault zailea ere 
izan zen. Pena horrela eten izana.

Bestetik, Arauzok, aipatutako bigarren lan horretan (Hizpide 69), jasota 
ut zitako datu eta testigant zez ari naiz. Bere esperimentazioak muga 
bakarra du, nire ustez: azken batean erabilitako lagina, zorit xarrez, 
t xiki samarra gertatu izana. Bestela, lanak erakut sitako emait za ez da 
nolanahikoa.

Esperimentazioaren bitartez frogatu nahi izan zuen HPEa tresna balia-
garria ote den honako helburu hauek lort zeko:

• Alderdi komunikatiboari erreparatuz hizkunt zen ikaskunt zarako eta 
ebaluazio formatiborako.

• Ikas-prozesua biderat zeko eta ikasle-irakasle rolak aldat zeko: irakas-
lea ikasleari lagungarri zaion bitarteko izateko.

• Ikasleen autonomia garatu eta ikasleek ikas-prozesuaren ardura beren 
gain hart zeko.

• Hizkunt z gaitasunean eta ikasleen emait zetan hobera egiteko.

• Hizkunt zen ikaskunt za euskaltegitik harago doan ikas-prozesua dela 
azalarazteko eta kultur aniztasuna eta eleaniztasuna bult zat zeko.

Ateratako ondorioek ez dute zalant zarik uzten. Azken helburu horri 
dagokionez, beharbada, ez zen asko lortu, baina beste guztiei begira ia 
ahobatekoa izan da aitorpena: HPEa tresna baliagarria izan da.

Esandakoetatik, ordea, beste ondorio garbi bat ere atera daiteke: HPEa 
erabilt zeak bere nekeak eta oztopoak badituela.

Hasteko, agerian gelditu da lan-karga erant si bat eskat zen duela, hasie-
ran behint zat, eta kontuan hart zekoa da.

Horrez gain, irakasleak ikasgela beste era batera kudeatu beharra dakar. 
Adibidez, Bilboko taldean irakaslea, astero bilt zen zen ikasleekin banaka 
helburuak, eginkizunak eta irizpideak aztertu, adostu eta fi nkat zeko. 
Astero aztert zen zituzten aurreko lana, lortutako edo lortu gabeko hel-
buruak eta aurrerabidea.

Ikasleent zat ere oso berria da lan egiteko modu hau, eta aldez aurretik 
ondo pent satuta egin behar zaie lan-proposamen hau; are gehiago, ikasle 
askok, urteak eta urteak euskaltegiz euskaltegi ibili ondoren, metodo eta 
trikimailu guztietatik pasata, beren prozesua inoiz amaituko ote duten 
zalant za handiak dituztenean, besteak beste.

Bestalde, ez dut isilduko A. Arauzoren esperimentazioan zehar ikasleek 
maiz aipat zen duten beste errealitate bat: lan handia egin beharra, paper 
oso aktiboa bereganatu beharra. Izan ere, badakigu gure ikasleen artean 
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denetik dagoela, baina asko kostat zen dela bat zuetan ikasleak lanerako 
akuilat zea, ikusaraztea beraiek direla ikasi –ikuspegi honetatik, egin eta 
hausnartu– behar dutenak.

HPEak beste arazo eta erronka bat zuk ere baditu, ziur, baina nire asmoa 
ez da, inola ere, irudi ezkorrik helaraztea. Izan ere, sarreran aurreratu 
dizuedan bezala, lan-ildo gisa proposatu nahiko nizueke; hori bai, oinak 
lurrean eta erdiesteko moduko helburuak jarrita.

Txosten honetan azaldutakoak bilduta, irudit zen zait aztertutakoa beza-
lako proiektua izan daitekeela euskaltegi-proiektua garat zen jarrait zeko 
tresna interesgarri bat. Zalant zarik gabe, zenbait helburu lort zen lagun 
dezake: irakasleok, benetan, talde baten eta proiektu didaktiko baten 
partaide sentit zea, EKPa garatuz; etengabeko heziketa, lan praktiko 
batean murgilduta; materialak egokitu eta doit zeko edo berriak sort zeko 
irizpideak fi nkat zea, eta elkarlanari esker karga hori arint zea; ikasleek 
gero eta gehiago eskat zen duten eskaint za indibidualizatura hurbilt zea, 
taldean aritu arren… Esan dudanez, Arauzok egindako lanaren arabera, 
gainera, lan-metodologia horrek lagundu egin dezake emait za hobeak 
lort zeko orduan. Irabazteko asko dago, beraz.

Denon lana eskat zen du, ordea: ahalegina eta konpromisoa. Eta horretaz 
oso ondo jabetuta, ezin dizuet horrelakorik eskatu, are gut xiago, horre-
lako lan-proiektu batean parte hart zera behartu.

Horren ordez, t xosten honen bitartez, oraingoz, lan-proposamen bat ut zi 
nahi dut mahai gainean; besterik ez. Uda gainean dugu, eta une hone-
tan beste lehentasun bat zuk ditugu: kurt soa ondo it xi, datozen ikasta-
roak prestatu, oporrak gozatu… Datorren irailak, ordea, beste hit zordu 
bat ekarriko digu eta, gure gai zerrendan gai hau sart zea gustatuko 
lit zaidake.

Mereziko luke, honenbestez, hemen proposatutako lan-ildoez haus-
narketa egitea: aurrera eramateko egiazko aukeraz, epeez, ardurez, 
abantailez, arazoez, praktikan jart zeko gogoaz, eskat zen duen konpro-
miso-mailaz, hori onart zeko ezinbesteko edo gut xieneko baldint zez… 
Horrela, hurrengo klaustroan gai hau aterat zen denean ahalik eta ezta-
baida mamit suena hasteko moduan izango gara.
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