


Xedeak
HTZPIDE euskalduntze-alfabetatzearen aldizkaria bi
eremu horietan dihardutenei edo horiekin Ianbidezko •
loturarik dutenei zuzendua <lago,helduen euskara-ira
kasleei batik bat. Lau hilabetekari honek ama-hiz
kuntza eta bigarren hizkuntzen irakaskuntzarekin
zerikusirik duten zientzi arloak ditu berezko esparru
(Psikolinguistika, Linguistika aplikatua, Andragogia/
Pedagogía, Soziolinguistika) eta hizkuntzen irakas
kuntzan/alfabetatze-gaietan teoria, teknika eta ikerke
tak ezagutaraztea helburu nagusi. HIZPTDEk teoria
aplikatuaren eta praktikaren arteko oreka lortu nahi
du, arestian aipaturiko zientziak eta klaseko mundua
uztartzeko zubi izan, ap1ikatua baita argitalpenaren
orientabidea. Ez da lan makala informazio aberatsa
eta nork bere burua hobeto prestatzeko lantresnak
eskaintzea eta ideiak elkartrukatzeko eztabaidagune
ireki, jori eta bizia izatea. Ba, horixe du HIZPTDEk
erronka. Amaitzeko, esan HTZPIDEren zuzendaritza
ez dela artikuluetan agertzen diren iritzi eta ideien
erantzule.

HIZPIDErako lankidetzak
HIZPJDEk gogo onez hartzen ditu helduen euskaldun
tze eta alfabetatzearen arazoari behar bezala erantzute
ko lagun dezaketen ekarpenak. Bertara bidalitako lanek,
aldizkariaren orientabidea gogoan hartuz, zerikusi han
dia izan behar dute euskalduntze/alfabetatzegintzak
egunero eta gertutik bizi dituzten gorabeherekin.
Helduen euskalduntze- eta alfabetatze-eremuei buruzko
ekarpenak nahiago izan arren, aldizkariak ez ditu inon
dik ere helduez beste gizataldeekin aritzen direnenak
baztertzen, baldin eta beste egoera ezberdinetan aritzen
direnentzat ere baliagarri eta interesgarriak gertatzen
badira.

Lanak taxutzerakoan "Artikulugileentzako irizpi
deak" izeneko idazkia hartu behar da kontuan. Berau
urteroko Iehendabiziko alean emango da argitara.

HIZP/DEk hemendik dei egiten die euskara-arlo
an lan egiten duten irakasle, hizkuntz eta hezkuntz
teknikari, euskara-arduradun eta unibertsitate-alorre
ko ikertzaileei, aldizkarian esku har dezaten.
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Aurkezpena

Hauxe duzu, irakurle, Hizpide aldizkariaren 72. alea. Horra hemen
mamiaren ardatza.

Bestelako lankidetzak.- Plazaratua du Joseba Urriz Barakaldoko Udal
euskaltegiko zuzendariak "Ekintza komunikatiboa (I)" izenburua duen
a~tikul\la,,.~70:-a.le.~·?raingo Jan ~au ~aren segi~a da: "Ekintza komu
mkxttfuoa (~!a,Jl)".h!1zkuntza da gizakiok komunikaziorako dugun tres

·,P-fzkuntzaren bidez pentsamenduak eta ideiak sortu,
ratu era ~Hfarrekin partekatzen ditugu. Baina, komunikazio-pro

su hoffez"'da vacuum batean gertatzen. Badira hainbat eragile tar-
~or:figortzen du mezua?, nori edo norentzat?, zein ingurunetan?,
'igorlearen xedea mezua bidaltzean?, zein testu-genero erabiliko

. Artikulugileak galdera horiekjorratzen ditu hemen, eta bete-betean
zaltzen da eragile horiek irakaskuntzan haintzat hartzearen aldeko.

"Fikziozko euskaldun berriak" Horra, UPV/EHUn, Bilboko Irakasleen
Unibertsitate Eskolan, ari den Kepa Larrea irakasleak idatzitako artiku
luaren izenbusua. Literatura, fikzioa, errealitatearen isla zuzena nahiz
zeharbidezkoa <lira: mundua interpretatzeko modu bat. Nola ispilatzen

euskara eta euskara-ikasleria fikzioan? Artikulugilea, hainbat eta
ainbat testu -Euskal Herrikoak nahiz kanpokoak- arakatuta, Euskara

eta bere ikas-prozesua fikzioan nola ikusten diren aztertu du. Lan inte
resgarria zalantzarik gabe, kanpotik nahiz barrutik, euskarari buruz
zabaltzen den irudiaz jakitun egoteko.

Hurrengo artikuluaren egilea ldoia Goñi dugu Donostiako Ilazki eus
kaltegian eskarmentu luzeko irakaslea. "'Burn out': irakaslearen ajeak"
du artikuluak izenburu. Makina bat aldiz esan eta idatzi ere egin da
gure alorreko argitalpenetan irakasle izatea, pertsonekin lan egitea ez
dela torlojuak ekoiztea. Ikasle-taldearen aurrean jartzeak, gure kasuan
hizkuntza irakasteko, hizkuntza jakiteaz gain pertsonak ezagutzea ere
eskatzen du. Ohiko galdera izaten da pedagogia-fakultateetan: "Zein
da lehenengo baldintza Joni matematika irakasteko? Askok "mate
matika jakitea" erantzuten dute. Eta, irakasleak: "Ez, Jon ezagutzea"
erantzungo die.

Eskola emateak abildade sozialen jabe izatea eskatzen du, besteak beste.
Pertsonen arteko tirandurak, gaizki ulertuak, erraz gerta daitezke eta,
horrek guztiak badakar bere neke psikikoa. Artikulugileak, euskara
irakaslea izaki, ondo baino hobeto daki egoeraren berri, eta, hori gogoan
Burn out sindromea hartu du idazgai. Sindrome hori pertsonekin eten
gabe harremanetan egotea eskatzen duten lanbideetan sumatzen da naba
rien: sendagileak, erizainak, gizarte-laguntzaileak, irakasleak ... Horren



sintomak, teoriak eta aldagaiak, eta, bere iradokizunak ere eskainiko
ditu l. Goñik artikuluan. Interesgarria da oso, ikuspegi praktikotik heldu
baitio gaiari.

Hurrengo artikulua da "Euskararen erabilera Bizkaiko Foru Aldundian.
Nondik gatoz eta nora goaz". Eta egilea, Amaia Ugarteburu, erakunde
horretan ari den trebatzailea da. Eginak <lira euskararen ezagutza eta
erabilera neurtzeko lanak. Ondorio nagusienetako bat da bi adierazleei
dagozkien zifrek gora egin dutela azken urteotan. Gero eta euskaldun
gehiago <lago,euskara bigarren hizkuntza gisa ikasi dutenei esker, batez
ere. Hezkuntza-sistemak eta euskaltegiek, besteak beste, lagundu dute
horretan, ezbairik gabe. Euskara ere gero eta gehiago erabiltzen da.
Baina, erabileraren datuak ez <liranahi bezain asebetegarriak, ezagutza
eta erabilera ez baitira galga berean handitu. Eta abian <lirahainbat egi
tasmo euskara dakiten hiritarrei bidea errazteko hizkuntza erabil deza
ten. Artikuluaren egileak erakunde horretan euskara dakiten langileak
erabiltzera sustatzeko lanen gainean egiten du gogoeta. Ahuleziak,
mehatxuak, indarguneak, aukerak jorratuko ditu segidako lerroetan.
Gogoeta jakingarriak beroiek, ezagutzaren alorrean dihardutenentzat
ere, azken batean, ezagutza eta erabilera txanpon bereko bi aldeak baizik
ez baitira.

"Izan zirelako gara, izango garelako izango <lira" Horixe da Maite
Lekuona Donostiako Legazpi 6 euskaltegiko zuzendariak paratu duen
lanaren izenburua. Bertan, irakaskuntzan duen eskarmentua lagun,
gogoeta-bilduma eskaintzera datorkigu, urteotan gertatu den bilakae
raren berri emanez. Erabilitako ikas-materiala, ikasleria, irakaslearen
egitekoa etab. Denboran zehar nola aldatu diren darabil aztergai.

Hurrengo artikulua, "Laugarren mailak erakutsi didana" Jose Inazio
Mungia Ilazki euskaltegiko irakasle esperientzia handikoak idatzi du.
Teoria handiosoetan sartu gabe eguneroko jardunak zer erakutsi dion
deskribatzeari ekin dio. Argi-ilunak egon arren, baikor ikusten du aurre
rako bidea. Berak dioskunez, irakasleriaren formazioa giltzarri nagusie
netako bat da.

Menta handian <lago Europan Hizkuntzen portfolioa. Eli Altunak
Legazpi 6 euskaltegiko didaktikariak Portfolioaren nondik norako nagu
siak gogoratzeaz gain euskaltegian erabiltzeko proposamena egiten du
eta, jadanik, ibilian dagoen esperientzia baten berri ematen. Portfolioak
ebaluazio formatiboan du, batez ere, lekua eta tresna lagungarria da
irakasleentzat zein ikasleentzat ikas-prozesuaren zertzeladak jasotzeko,
ikasle bakoitzaren aurrerabidea era metagarrian bilduz. Artikuluaren
izenburua: Klaustrorako eztabaida-gaia: Hizkuntzen Portfol io
Europarra.

Eta horixe da, irakurle, ale honen mamía Hizpidek probetxuzkoa izan
dakizula opa dizu.

2 Aurkezpena
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