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ATARIKOA

Euskararen herrian bizitzen ahalegintzen garen guzti-guztioi.
Eutsi eta erein!

“Bidaide, gogaide” dio esaerak. Sentimendu eta helburu horrexek berorrek gidatu gaitu
material hau sortzeko prozesuan. Bide beretik ibiltzeko gogoeta egitea dagokigula,
alegia.
Bidean aurkitu ditugunak aipatzea dagokigu lehenik. Oraingo honetan, bereziki, Jordi
Solé i Camardons, berari esker ezagutu baikenuen “Material experimental per a
l’ensenyament d’actituds i normes d’ús lingüístic” izeneko materiala: DBHko
gazteentzat Rosa Sanzek eta Francesc Ruizek prestatutakoa eta Valentziako Generalitatek argitaratua.
Eta Valentzia aldeko material honetaz gain, aipatzekoa da, era berean, gertuagoko
bidaide izan ditugun beste batzuk ere. Horien artean, bereziki, Ulibarriren baitako
bidelagunak, eta aisialdiaren eremuan gogoeta soziolinguistikoa bideratzen ari diren
Txatxilipurdi eta Kuku-Miku elkarteak, Arrasaten eta Lasarten, hurrenez hurren.
Ariketak osatzen joateko handik eta hemendik jasotako testuen egileak ere hortxe
daude, elkarren osagarri, osotasun batean txertatuta.
Honela, bada, ez gara hutsetik abiatu. Guk geuk eta beste batzuek handik eta hemendik
ereindakoak batu eta beste aurrerapauso bat da oraingo hau. Hala ikusten dugu guk eta
halatsu, seguruenik, aipatutako bidaideek.
Bidelagunak aipatuta, “gogaide” hitzaren adiera azaltzea dagokigu, bigarrenik. Poetak
zioen eran:
Euskara
Euskara
Euskara ez du
Buruak iraunarazi,
Bihotzak aldiz
Bakarrik
Ezin du gehiago
Gehiago
Gehiago
(J.A. Artze)

Bihotzaren sentimenduari buruaren gogoeta gehitu nahi diozuen guztiok zaituztegu,
beraz, gogaide. Konturatuta gaude, honezkero, ez dela aski sentimendu onak izatea,
horiek jantzi eta hornitu egin behar direla, ezinbestean, arrazoiz eta argudioz. Hala izan
ezean, sentimendu hutsak ez dauka errealitatea itxuraldatzeko adinako indarrik. Ez da
nahikoa!
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Honenbestez, lerro hauek irakurtzean gogaide zaitugun horri, zuk zeuk ere inguruko
bidaideak gogaide izan ditzazun gonbitea luzatu nahi dizugu. Gonbitea luzatu eta tresna
batzuk eskaini bidea errazago gerta dakizun.
Orri hauetan aurrera eginda, jakingo duzu zer datorren, zergatik aukeratu dugun hori eta
baita, oro bat, noiz eta nola landu ahal duzun.
Material hau erabiltzea, bistan denez, ez da gaur egun obligazio bat. Ez luke izan
beharko, gainera! Bide berean gogaide gaituzuen kide batzuen gonbitea da. Hori beste
da eta hori baino ez! Bidean aurkituko dugu elkar, beraz. Ondo ibili!
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PROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIOA

Egungo Hezkuntza Sistemaren Erreformaren baitan, hezkuntza linguistikoa —eta
soziolinguistikoa— berregituratzea ezinbesteko kontua dugu: hizkuntzaren irakaskuntza
prozesua Euskal Herriko errealitate soziokulturala aintzat hartuko duen ikuspegitik egin
beharra dago. Urte asko dira ia euskara irakasten dela gure hezkuntza sisteman. Modu
honetan, 1982an onartutako Euskararen Erabileraren Normalkuntza-Legean eta bere
ondorengo garapenean, ezarria dago hezkuntza sistemak hezkuntza ez-unibertsitarioan
euskararen ezaguera praktiko askia segurtatu behar duela. Harantzago joanda, legeak,
halaber, euskararen errealitatea kontutan harturik euskararen erabilera eremu guztietan
berreskuratu eta normalizatzeko neurri bereziak behar direla aitortzen du. Testuinguru
honetan gogoratu behar da hizkuntza ikastea —hizkuntza arauak praktikan
menderatzea— bera baliatzeko ezinbesteko baldintza den arren ez dela nahikoa,
hizkuntza ezagutzea ez baita erabilera horren zergatia edo eragilea, hamaikatxotan
errepikatu izan den moduan.
Ikasle-irakasleei hizkuntzarekiko jarreren fenomenoa sistematikoki lantzeko aukera
emango dien material didaktikoa egiteko premia aholkatzen dute era askotako arrazoiek.
Hizkuntzaren erabileran oin harturik, ahozko eta idatzizko trebeziak garatzeko material
didaktikoak egin izan dira azkeneko urteetan. Halaz ere, beste urrats bat emanez,
ondorengo galderei erantzuna eskainiko dizkieten materialak egiten hasi beharra
dagoelakoan gaude:
-

Zein faktorek azaltzen dute euskal gizarteak euskara erabiltzeko edo ez
erabiltzeko dauzkan zergatiak?

-

Eskola gauza ote da aurreiritziz josiriko aztura sozialak aldatzeko? Nola?

Galdera horiei erantzunak emateko asmoz hasiko gara jorratzen hizkuntzarekiko
jarreren eta horiei lotzen zaizkien erabilera-arauen eremua.

1. OINARRI EPISTEMOLOGIKOAK

Hizkuntza-esparruko Oinarrizko Diseinu Kurrikularrak ezarri zuen bereizketak
(kontzeptu-, prozedura- eta jarrera-alorretako edukiak), batetik, eta bereizketa horren
justifikazioak, bestetik, LOGSEren funtsak finkatuko zituzten dokumentuetan agertu
zen bezala (COLL, 1986 eta 1989), jarrerak, balioak eta arauak eduki kurrikular gisa
sartzeko beharra dagoela erakutsi diete irakasleei, tradizioz aintzakotzat jo izan diren
edukiei (kontzeptuak eta prozedurak) zor zitzaien gaitasun berarekin, ikaskuntza
antolatzeaz ari garela.
Tradizioz eta, hein batez bederen, hezkuntzaren ikerkuntzan nagusi izan den paradigma
naturalistak hala aginduta (POPKEWITZ, 1988), jarrerak oro har eta jarrera
linguistikoak bereziki, beraien eta ikasleen artean gorpuztuz etorri dira ezkutuko
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curriculum deituko dugun esparru horren barruan (BERNSTEIN, 1975; DREEBEN,
1976; GIMENO, 1989; TORRES, 1991); izan ere, eskuarki irakaskuntza edo jarreren
aldaketa eta doktrinamendu ideologikoa baliokidetzat hartuak izan dira eta,
horrenbestez, eskolako jarduera esplizitutzat errefusatuak.
Nolanahi ere, jarrerak eta balioak hezkuntza prozesuan irakasleen egintzen, iruzkinen,
eztabaiden, hautaturiko liburuen, lan-plangintzen, eskola-jardueren edo —eta—
isiltasun eta hutsuneen bitartez ere transmititzen dira. Irakasleak nahien edo
garrantzitsuen gisa dituen ideiak, gertakariak eta pertsonaiak iradokitzen dizkio
ikasleari. Kontua honela plantea liteke: balioak eta jarrerak kontzienteki irakatsi nahi
ditu irakasleak ala nahiago du jarrera eta balioez ikasleei ondorioak ateratzen laguntzea?
Begi bistakoa dirudi erantzunak: hezitzailearen zeregina ikaslearen nortasunaren
moldaketa eta garapenean aldez edo moldez esku hartzea da eta, hortaz, arriskutsua
litzateke irakaslearen egintza patuaren edo eragin halabeharrezko eta inkontzienteen
eskuan uztea. Hezteko asmo edo nahia desagerturik, hezitzailea ez litzateke hezitzaile.
Desiragarrien gisa hartzen diren proposamen kolektibo edota pertsonalen arabera
garatuko bada, ikasleak nozitu behar izaten dituen prozedura eta eragin egituratzaileak
kontrolatzea da, heziketaren bitartez, erdietsi nahi dena. Bestela esateko, geroz eta
gehiago izan dadin nahita ezarritako xede edo helburuen produktua eta geroz eta
gutxiago, aitzitik, kontrolatu gabeko eragina duten bektoreen halabeharrezko emaitza
(CASTILLEJO, 1984).
Jarrerak pertsonaren baitako fenomeno psiko-sozial hagitz bereizgarriak dira eta, hortaz,
subjektua eta bere ingurunearen arteko elkarrekintzatik abiaturik gauzatzen dira.
Testuinguruak subjektuarengan eragiten duen betekizun aktiboaren ondorioz, hainbat
jokamolde edota aldaki pertsonal aldarazten dizkio; horiek testuinguruan aldaketak
eragin ditzakete. Eskolan jarrerak eta balioak irakastean lortu nahi dena horixe da, hain
zuzen: bai subjektua, bai bere inguruko errealitatea aldatzea, prozesu jarrai eta
dinamikoan.
Jarreratzat ulertzen dugu ikasitako predisposizio mota bat: objektu sozial jakin baten
aurrean alde edo kontrako erantzun trinkoa emateko aurretiaz dugun joera edo jitea,
alegia. Halaz ere, objektu sozial jakin baten aurrean pertsonaren jarrera ezagutzeak ez
digu bide ematen halako zein bestelako portaera hartuko duela iragartzeko. Jarrera —
jarrera ezagutzea— ez da portaera iragartzeko irizpide erabatekoa, jarrera jakin baten
eta jokamolde baten edo jokamolde-multzo baten artean nahitaezko loturarik ez dagoen
neurrian. Laburbilduz, ESCÀMEZ-i (1988) jarraiki, jarrerez ari garenean, jarduteko
predisposizioaz ari gara portaeraz baino areago: horrek, jokamolde-asmoa eta unean
uneko portaera bereiz dezagun agintzen digu.
Psikologia, hasiera-hasieratik eta hainbat ikuspegitatik, jarreren aldatze eta egokitzeaz
arduratu da. Dena den, FISHBEIN eta AJZEN-en (1975) lanetatik abiatuta, “Ekintza
Arrazoituaren Teoria” izenekoa formulatu zenean, jarrerez aldatzeko teknikak
finkatzeko aurrerantzean balioko zuten oinarri teorikoak ezarri ziren. Teoria horrek
dioenez, zeinahi jokamolde-erabaki autonomoren oinarrian, funtsez, jokaera horrexen
balizko ondorioak (aldeko eta kontrako alderdiak) gogoan hartzea dago. Horrelakoetan,
beraz, onartu egiten da une jakin batean pertsonak daukan informazioaren (sinesmenen,
ideien, informazioen, iritzien) arabera, “arrazoiz” jardutea. Bestela esateko, sinesmenen
(informazioa) eta giza portaeraren artean lotura hertsia dagoela onartu beharko litzateke.
Gogoeta horretan oinarriturik, jokamolde-asmoa eta portaera baldintzatzen eta
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erabakitzen dituzten jarrera eta arauen azpian dautzan sinesmenak aldatzearen bidez,
portaera iragartzeko modelo teknologiko bat eraiki dute Fishbein eta Ajzenek.
Ez da hau modelo horren azalpen zabala eta landua emateko tokia. Nolanahi ere, esan
dezagun bi une dituela, funtsean: sinesmenak identifikatzea eta, sinesmen horiei
buruzko bestelako informazioa emanez, esku hartzea. Esan gabe doa eratu dugun
material didaktikoa antolamendu horren gainean eraiki nahi izan dugula.

2. JARRERA LINGUISTIKOAK ERREFORMAKO AGIRIETAN

Hizkuntzak ez dira errealitatea antolatzeko, gure artean komunikatzeko eta geure burua
sormenez adierazteko, edo norbere edota besteen portaera arautzeko lanabes hutsak
bakarrik. Horiek ez ezik, hizkuntzak identitate sozialaren ikur eta talde bateko kide
izatearen ikur ere badira eta, halakotzat, jarrera jakinen objektu dira. Horretaz kanpo,
hizkuntza bakoitzaren erabiltzaileek —baita hizkuntza hori erabiltzen ez dutenek ere—
balio batzuk aitortzen dizkiote.
Hizkuntzak talde sozial jakinen ikur diren alderditik, hizkuntza horretan mintzatzen den
taldearen estatus sozio-politikoaren arabera ebaluatua izateko joera nozituko du. Horrek
esan nahi du hizkuntza jakin batekiko agertzen diren jarrerek eta egozten zaizkion
balioek, errealitatean hizkuntza hori darabilten taldeen boterea eta prestigioa dituztela
erreferentzia gisa. Botere eta prestigio horien araberakoak dira, beraz, taldeei buruzko
estereotipoak.
Gure egoera soziolinguistikoan, normala da eragin handieneko taldeek erabiltzen duten,
egun erabilera-esparrurik formalenak bideratzen dituen eta eginkizunik prestigiotsuenak
betetzen dituen hizkuntza horri balio sozial handiagoa aitortzea. Adiera horretan aski
sintomatikoa da gaztelaniak maila handiagoko ezaugarriak dituela onartzea:
komunikatzeko baliagarritasuna, edertasuna, abstrakzio-ahalmena, etab. Ezaugarri
horiek, noski, euskarari ukatu egiten zaizkio. Horrelako pertzepzioetatik sortzen dira
hizkuntza minorizatuei dagozkien aurreiritziak eta estereotipoak: euskara esparru zehatz
batzuetan agertzen ez bada eta eginkizun jakin batzuk betetzen ez baditu —gaztelaniak
bai, jakina— euskara esparru horietarako eta eginkizun horietarako gauza ez delako da.
Gaztelania, aitzitik, gauza da.
Kontu larriena ez da balorazio horiek gaztelaniadunek egitea, kezkagarriena da
aurreiritzi horiek ederki barneratuak dituztela —are eta enfasi handiagoz, gainera—
euskaldun askok eta askok.
Hiztunen jarrerak eta arauak aldatzea du hezkuntza-sistemak xedeetako bat:
Gizarteko errealitate eleaniztuna eta hizkuntza bakoitzaren barianteak ezagutu eta
baloratzea, estereotipo soziolinguistikoak gaindituz eta elkar ukitzen diren hizkuntzek
sorrarazten dituzten arazoak kontutan hartuz. Hizkuntzen gizarte erabilera desberdinak
aztertu eta kritikoki epaitzea, hizkuntzaren eduki ideologikoaren onarpenaren bitartez
balio, iritzi eta aurreiritziak dakartzaten hizkuntza estereotipoak saihestuz. (“Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako Curriculum Garapenerako Dekretua”, 165 orr.).
Gertakizun errealei buruzko hausnarketaren bitartez jarrera aldaketa bat bultzatu behar
da, aldaketa hori jarrera baikor bihurtzen delarik, hizkuntza ezberdin, bariante, arau eta
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bereziki euskararen normalizazio (erabilpen eremu guztietan hedatze) prozesuarekiko
jarrera alegia. Horretarako, ezinbesteko da ikasleak bere hizkuntzarekin identifikazio
positibo bat lortzeko behar diren oinarriak ezartzea, zeinaren ondorioa Euskal Eskolak
eskaintzen dizkion beste hizkuntzen onarpen maila handiagoa den. Bestalde arau
kontzepzio gogorrak alde batera utzi, eta erabilpen ezberdinak ezagutu, baloratu eta
errespetatu behar dira. Jarrera baikor hauek ez dira abstraktuki ematen, hiztunengan eta
hiztunenganantz, nahiz komunitate linguistikoenganantz, biak hizkuntzen inguruko
eskubide indibidual eta kolektiboen eroale direlarik, eta jarrera horiek hobekien lantzen
laguntzen duen ikuspegia ikuspegi soziolinguistikoa da. Jarrera hauek egoera
gatazkatsuen analisian erabili behar den zehaztasunetik eta analisi hori eusten duten
kontzeptuetan sakontzetik baino ezin daitezke sortu. (“Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako Oinarrizko Curriculum Diseinua”, bosgarren liburukia, 32 orr.)

Era horretan, jarrera linguistiko eta erabiltzeko arau horiek eduki kurrikularren zati gisa
geratu dira. Zehazkiago, heziketa dela medio zeinahi trukatze egoeratan hiztunek
agertzen dituzten jarrerak gorabehera, Derrigorrezko Bigarren Heziketako HizkuntzaArearen Diseinu Kurrikularrak jarrerei dagokienez hurrengo edukiak zehazten ditu:
-

Hizkuntza errepresentapen eta komunikazio bide pribilegiatu bezala baloratu.

-

Hizkuntza manifestapen soziokultural eta kultura transmisio nahiz sorpenaren
tresna bezala baloratu.

-

Gizartearen errealitate eleaniztunaren balorapen positiboa egin.

-

Hizkuntza eta bariante ezberdinen erabilpenarekiko errespetua eta balorapen
positiboa egin.

-

Euskara eremu guztietan erabiltzeari buruzko jarrera positiboak eta aktiboak
izan.

-

Besteen ideien adierazpenaren aurrean jarrera irekia eta errespetuzkoa izan.

-

Gizarte komunikabideen mezuen aurrean, eta bereziki publizitatearen aurrean
jokabide kritikoa garatu.

-

Testu baten aurrean komunikazioaren elementuen arabera eman daitezkeen
interpretazio ezberdinez kontzientzia hartu.

-

Arraza, klase eta sexuzko aurreiritziak daramatzaten erabilpen linguistikoen aurrean
jarrera kritikoa garatu.

-

Hizkuntzari buruzko hausnarketak norberaren ekoizpen linguistikoak arautzeko duen
garrantzia baloratu.

-

Norberak idatzitako testuak koherentzia, egokitasuna eta zuzentasunari dagokionez
gainbegiratzeak duen garrantzia baloratu.

-

Testu idatzia menperatzeak duen garrantzia sozial eta pertsonalaz kontzientzia
hartu.

-

Komunikazio ekintzen helburuari buruz kontziente izan.

-

Norberaren eta besteen testuen koherentziarik ezaren aurrean sentsibilitate kritikoa
garatu.

-

Idatzizko testuetan arau morfosintaktiko, ortografiko eta testu-presentaziozkoak
baloratu.

-

Ahozko komunikazio egoera ezberdinetan keinu, gorputz, eta tonu portaeraren
arauak errespetatu eta baloratu.

-

Irakurketarako interesa eta jakin-mina, kultur aberastasun eta atsegin pertsonal iturri
bezala.

-

Literatur tradizioaren lanak kultur ondasunaren ezaugarri bezala baloratu.

-

Literatur lanen aurrean irizpide propioak eta sentsibilitate estetiko nahiz kritikoa
garatu.
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-

Dokumentazio iturri ezberdinak helburu ezberdinekin erabiltzeak duen garrantzia
onartu”. (“Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Oinarrizko Curriculum Diseinua”,
bosgarren liburukia, 44 orr. Geuk azpimarratuak)

3) PROPOSATZEN
DIDAKTIKOAK

DUGUN

MATERIALAREN

EZAUGARRI

Curriculum material oro, hau da, ikasleei edukiak aurkezteko baliatzen ditugun guztiak,
helburuez, edukiez, ikasgelaren antolamenduaz, komunikazio-harremanez, ebaluazioaz
eta irakaskuntza-bitartekoez (hau da, ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan, ikaslearen eta
irakaslearen betekizun diren horiez) harturiko erabakien ondorio dira. Horrela bada,
eguneroko egintza, eguneroko praxia baldintzatzen eta zehazten duten elementuetako
bat gelan bertan darabilgun materiala da. Adiera horretan, material mota baten aldeko
aukera egitea praktika mota bat hautatzea da.
Hemen ez dugu egingo irakasleari lanbidea ezabatu dion (TORRES, 1989) testuliburu
tradizional horren kritika. Aitzitik oso, profesional gisa bere burua garatzeko, irakaslea
lanabesez hornitzeko gauza izango diren material kurrikular berrien azterketan jardungo
gara.
Aurkezten ari garen materialak, ikasle zein irakaslearen rol klasikoetan aldaketa eragin
nahi du: ikasleak bere ikaskuntzaren ardura bereganatu behar du, proposatuko zaizkion
egintzetan parte kritikoki hartu eta, azkenik, gogoeta egin beharko du iritsi dituen
ondorioez. Bestetik, irakaslea kualifikatzea da gure helburua, hau da, bera izan dadin
irakasteko estiloa taxutzen duena, ikasleen baitan ikasteko arazoak hautemateko eta
konponbide-estrategiak bilatzeko, une jakin batean garrantzia duen materiala eta
garrantzirik ez duena bereizteko, jarduera batzuen ordez beste batzuk iradokitzeko gai
izan dadin. Hau da, laguntzaile gabe, gidari izan dadin.
Ikus dezagun orain, proposatzen dugun materialaren bitartez, egintza didaktikoko
elementuetako bakoitzean hauteman daitekeen ideia:
a) Ikaskuntza-helburuak eta edukiak
Kontuan izan dezagun jokamolde-helburu behagarrietan oinarrituriko irakaskuntzametodologiak ez duela agertzen ikaslearen benetako ikaskuntza-mota: prozesuan zehar
zer gertatzen den aztertzeke ezinezkoa baita emaitza onen bila ibiltzea. Ikaskuntzaprozesua, ikasleei proposatzen dizkiegun jardueren bidez gauzatzen da eta jarduera
horiek, berez, eskuarki transmititu nahi izaten diren eduki soil horiek baino gauza
gehiago irakasten dituzte. Hori begi-bistakoa da, adibidez, jarrerei buruzko edukietan:
jarduerak nola planteatuak dauden, elkarlanean baino hobeki elkarren lehian arituko
dela beregana dezake ikasleak, edo alderantziz: gauzak ikusteko modu dogmatiko
bakarra dagoela edo, bestela, pertsonen arabera aldatzen direla gorabeherak, adierak
etab.
Irakasleak bere lanean ikaskuntza-jarduerak aukeratu duen enfokamendua, eta zeregin
horietako bakoitzaren egintza-prozesuaren kudeaketa ona dira proposatzen ari garen
materialen erabileraren ondorio. Hona erdietsi beharreko lorpenak:
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-

Jarduera bat gauzatzean, irakaslea kontziente izan dadin gertatzen ari diren
ikaskuntza-motez eta ulermen-arazoez;

-

Arazo horiei konponbidea bilatzen ahalegintzeko, baliabideak erabil ditzan.

b) Antolamendua
Aurkezten ari garen material hauek (eta antzeko guztiak) oinarrizko ideia baten
inguruan eraiki behar dira: malgutasuna da kontzeptu nagusia. Kontua ez da aurretiaz
antolatutako material monolitikoa eratzea; aitzitik, kontua da materiala irakasleen
gorabeherei egokitzeko eta ikasleen premien arabera erraz aldatzeko modukoa izatea.
Eskuarki, jarrera linguistikoei dagokien berariazko lana hainbat irakaslek garatuko dute
ikastaroan barrenako une jakin batzuetan, zenbait motatako egoerak abiagune harturik,
ikastegiaren proiektuari eta norberaren arearen egitarauari egokituz, etab. Horrenbestez,
jarreren gaineko materialak hainbat ikaskuntza-erabilera eta estilo bideratzeko gauza
izan behar du.
c) Komunikazio-harremanak
Tradizioz, behintzat, materialek ikasgelan norabide bakarreko komunikazio-harremana
sustatzen dute: igorleak —dela irakaslea, dela testuliburua— hartzaileei mezuak
komunikatzen dizkie baina ikasleek nekez betetzen dute igorle-eginkizunik, edukiz bete
beharreko kutxa hutsak baizik ez direlako, nonbait. Proiektatzen dugun materialaren
eginkizunetako bat, komunikazio-harremanak sustatzea da; ez norabide bikoitzeko
harremanak —ikasle-irakasleak eta irakasle-ikasleak, alegia—, norabide anitzekoak
baizik: materialen, ikasleen eta irakaslearen artean, baita ikasleen artean ere. Era
horretan irakaslearen posizioa, ikasleena eta materialarena (komunikatzeko ahalmenaz
ari gara) maila berean egongo dira: dena da auzitan jartzeko modukoa, dena
eztabaidagarri eta denek atera behar dituzte jarduerei buruzko ondorioak, denek ikasten
eta irakasten dute. Irakasleak ikasiko du materiala edo daukan jokaera bera aldatzen,
ikasleengan behatzen duena kontuan izanda; ikasleek ikasi egiten dute materialarekiko,
irakaslearekiko eta ikaskideekiko elkarrekintza-prozesuan.
d) Irakaskuntza-bitartekoak
Norberaren jarrera linguistikoen eta erabilera-arauen gaineko gogoeta sustatzen
duen materialak ezin du bere buruan amaitu: eskolako lana eta ikasleen bizipenak
lotu behar ditu, ikaskuntza bizia, biziduna izan dadin, ez itxura hutsezkoa.
Horregatik baliatu behar dugu naturak lanabes didaktikotzat eskaintzen dizkigun
aukerez: idatzizko testua, ikus-entzunezko materialak, introspekzioak eta abar.
e) Ebaluazioa
Gaur egun eskoletan —bigarren hezkuntzan, batik bat— erabiltzen den material
tradizionalak berekin ekarri du ebaluazioa egiteko unean azterketa lanabes
bakartzat hartzea. Lanabes hori, ordea, jarrerak ebaluatzeko ez da baliagarria:
goian esan dugun bezala, jarrerak eta portaerak ezin har daitezke gauza beratzat;
jarreren osagai diren aldetik, sinesmenen mailara igaro behar da. Horrelakoak
ebaluatu ahal izateko idatzizko proba hutsak baino metodo landuagoak erabili
behar dira. Horregatik, ebaluazioa eskolan egiten diren jardueretako beste bat
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bailitzan ulertzea da bilatzen duguna, ikasleen lana kontrolatzeko bai, baina batez
ere, emaitzen arabera, ikaskuntza-irakaskuntzan bete den prozesu osoa
hausnarrean jartzeko baliagarri izan dadin. Ikuspegi horretatik, gai baten
ikaskuntzan eginiko jarduera guztiak izango lirateke ebaluazio-jarduerak, horri
esker ezagut genezakeelako ikaskuntzan ikaslea zein mailataraino inplikatu den
eta nolako arazoak sortu zaizkion. Konturen bat ulertu duten ala ez egiaztatu nahi
dugunean, ordea, ez ditugu ikasleentzat ezohikoak liratekeen egokierak sortu
behar.
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SARRERA

Aspaldi honetan, LOGSE horren eraginpean eta tradizioz curriculuma osatzen zuten
bestelako edukiekin batera —prozedurak eta kontzeptuak—, eskolan jarrerak irakasteko
premia eta aukera gai hartuta, eztabaida berpiztu dela egiaztatu dugu. Egiari zor,
curriculum esplizituaren azpitik —maiz antzean, behar ez bezala— gauzatu diren eta
ezkutuko curriculum bataiatu dituzten irakaskuntza jakin batzuk argitara ekartzeko
saiakuntza da hori. Orain ez gara arituko kontzeptu horren izariaz, ezta edukiak hiru atal
berezi-berezitan (kontzeptuak, prozedurak eta jarrerak) banatzeari buruzko eztabaidan
ere. Hasieran adierazitako kontua egiaztatu baizik ez dugu egingo oraingoan.
Euskararen irakaskuntzaren baitan, jarreren —eta, horrenbestez, balioen eta arau
sozialen— irakaskuntzari dagokionez, azken urteotan elkarren aurka jardun diren bi
posizio ikusi ditugu:
Alde batetik, hezkuntza-administrazioek onetsitako posizioa dugu: hezkuntza-sisteman
euskara sartzeko ahalegina egin dute. Ez da sekreturik inorentzat: ahalegin hori ez da
berdina izan eta ez ditu maila bereko emaitzak izan Euskal Herriko herrialde guztietan.
Halaz ere, bereizgarri bat dute denek: sistema hori lanabes pribilegiatutzat —bakartzat
ez esatearren— jotzen dute, hizkuntzaren normalizazio soziala erdiestea dela eta.
Laburtzearren, hezkuntza-administrazioek normalizazio linguistikoaren barruan
hizkuntza irakasteari dagokion zatia bereganatu dute (hau da, derrigorrezko hezkuntza
bukatzean hizkuntza bien ezagutza eskatzen zaio ikasleari), baina hiztunen —bananbanan harturik— erabilerari ez diote gertutik heltzen. Diogunaren lekuko, ikus dezagun,
adibidez, Eusko Jaurlaritzak atera zuen “Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia”ko
pasarte bat. Bertan, hiztun bakoitzari dei egiten zaio eskolan edo famili transmisioari
esker dituen ezagutza linguistikoak —egitura linguistikoarenak, alegia— praktikan jar
ditzan. Ikuspegi horretatik, euskararen normalizazio linguistikoaren porrota euskal
hiztunek beren hizkuntzan mintzatzeari uko egin izanaren ondorio litzateke: “Erakunde
publikoek, eurek bakarrik, ezin dute hizkuntza komunikazio tresna bizia izan dadin hura garatu
eta sustatu. Ezinbestekoa da euskaldunek eratutako gizarte-taldeen parte-hartze aktiboa.”

(“Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia”, 13 orr.).
Beste aldean, balio diskriminatzaileetan oinarrituta dauden eta, gaztelaniaren mesedetan
hizkuntza minorizatuen erabilera kaltetzen duten aztura sozial jakin batzuk boteretik
aldatzeko premia azpimarratzen duten soziolinguista kritiko batzuk agertzen dira.
Euskararen erabilera dela eta, jarrera positiboak edo negatiboak sortzen dira esparru
publikoetan hizkuntza hau erabiltzeko premiaren arabera. Jordi Solé i Camardons-en
hitzetan (1991), “jarrera premiak bultzatzen du” eta ez alderantziz, erakunde ofizialek
aldarrikatu ez bezala.
J. Solé i Camardons-ek berak azaltzen du berariaz:
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Posizio psikologistek eta erakunde publikoetatik bultzatutako estrategien oinarrian
eskema idealista hau litzateke:
jarrera

¨

portaera

Gurea, berriz, hauxe da:
jarrera + esperientzia

¨ erabiltzeko araua ¨

portaera

Edo beste hau:
motibazioa + jarrera + esperientzia

¨ jokamolde linguistikoa

(SOLÉ I CAMARDONS, J: “Reflexions i propostes entorn de l’Ensenyament del català i el
context sociolingüistic”, in Comunicacions del Segon symposi sobre l’ensenyament del
català a no-catalanoparlants. Vic, Eumo, 1991)

Ikusmolde horren korolarioa honela azaltzen digu Joan Talarnek:
“Horrela bada, gazte-giroan bezala beste hainbat girotan ere soziolinguistikoki esku
hartzeko ahaleginek ez dute gizabanakoaren joera edo jokaeretan eragin behar, horiek
ez baitira makro-egitura sozialaren (testuinguru historiko-sozialean) eta jokamolde
linguistikoaren mikro-egituren artekari hutsak baizik; aitzitik eta ahal den neurrian noski,
presioa, batetik, eta gazteak ezaugarri, bereizgarri dituen jokamolde-ereduak
(diskogintza, zinemagintza eta bikoizketa, hedabideak, etab.) menderatzea, bestetik,
izango dira (izan behar dute) esku hartze horren funtsak. (...)
Horregatik, hizkuntza dela eta, gure herrialdean hedatu diren asmo boluntaristak ezin
sinetsirik nago. Hemen katalanez egitea zernahiren eta nornahiren esku dago baina, hori
bai, inondik ere ez zure esku.”
(TALARN, J.: “Que aquí es parli català depén de tu?”, in ...)

Erakutsitako bi posizio horien erdian gara irakasleok, inorenak ez diren lur hauetan,
eskolako lanean (lehen, bigarren mailakoan edota unibertsitatekoan) alegia, bi
alderdietakoen eskuetan harrapaturik: batetik posizio ofiziala, euskaraz irakasteaz
gainera, orain hizkuntza honen aldeko jarrerak irakastea ere proposatzen diguna;
bestetik, lan hori aski alferrikakotzat jotzen dutena, hizkuntza normalizatzeko
ahaleginean beste fronte sozialek ere batera jardun ezean.
Proposatzen ari garen materiala, goian azaldu ditugun posizioek sortu iskanbilan betebetean harrapaturiko irakasleen eginkizunari buruzko eztabaida planteatzeko lehen
saiakera da. Nolanahi ere, orain arte aipatu dugun eztabaida, gure ustez, eskolak
gizartean nolako eginkizuna betetzen duen ezbaian jartzen zuen aspaldiko (baina
oraindik amaitu gabeko) beste harekin askoz ere lotuago zegoen: eskola gizartea
aldarazteko eragile da ala nagusiturik dagoen prozesu sozialen isla hutsa?
Ezbai hori, zaharragoa baina funtsez goian aurkeztu berri dugun horren paretsukoa
delako, irakasleok gidari har dezakegu, hizkuntza-normalizazio prozesuan geure
eginkizuna zein den aurkituko badugu.
Oraingo kontua ez da eztabaidaren garapen historikoa azaltzea (bibliografia ugari dago
datu horiek bilatzeko) baina, nolanahi ere, esan beharra dago eskolan gaur egun bi
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joerak gorpuzten ari direla dioen posizioa dela, une honetan, pisu handiena daukana.
Alde batetik, bere baitan funtzionamendu soziala erreproduzitzea nahi du baina,
bestetik, berak barrutik bizi dituen prozesuetan eraginak izaten ditu. Sen onetik ikus
dezagun eta azterketa eskergarik egiteke, zeinahi irakasle kontura daiteke eskolan bi
bide horiek agerian daudela: antolamenduaz ari garela, egia da demokraziaz kontrako
egitura sozial hierarkikoa erreproduzitzen duela eskolak baina, beste aldetik,
hamaikatxo gauzaren berri izateko toki bakarra eskola du ikasleak: non ikas lezake egun
langile baten semeak zer esan nahi duen “alienazio”, “botere”, “gizarte-talde”,
“ideologia” eta beste makina bat hitzek, eskolan izan ezean? Kasu honetan, ikasleak
gaur egun beste ezein erakundek masiboki irakatsiko ez dion hainbat gauzaz jabetzea
irakaslearen ardurakoa da, argi eta garbi.
Jarrai dezagun, haatik, goian adierazitako paralelismo horrekin:
eskola erreproduzitzailea
ohiko erabilera arauei men egitea

vs

eskola askatzailea

vs

hizkuntza normalizazioa

Goazen ostera idazlan honen jatorriko galdera hartara: zein ote da eskolaren betekizuna
euskararen normalizazio linguistikoan?
Horri erantzuna emateko, lagungarri gerta dakiguke Aracilek (1979) irakasle-jendeari
begien aurrean jarritako (baina baten batek oraindik ere ikusi ez duen) ebidentzia:
katalanaren erabileraren arau berriak irakatsi behar direla, alegia. Horrenbestez,
Logikoa da, beraz, haurrek eta gaztetxoek ikastea katalanez hitz egiten (eta idazten, eta
irakurtzen) ez ezik, beste zerbait ere: norekin, zein gaiez, zein asmorekin... hitz egin
behar den, alegia. Sokari tiraka eta guregana —hau da, gure erabilera-esparruetara—
ekarriz bakarrik erdietsiko dugu katalana patois folkloriko huts bihurturik ez ikustea.
Ederki dakigu den-denok katalana atzeraka ari dela aspaldiko partez, katalana ez den
goi-mailako hizkuntza (frantsesa iparraldean eta espainiera gainerakoan) aurreraka etorri
den eta datorren heinean. Ederki dakigu honez gero atzera eta aurrera egite hori
erabilera-esparruetan (hau da, hiztunetan, jasotzaileetan, gaietan, aukeretan, asmoetan,
etab., etab.) gertatzen dela. Horrek ez du misteriorik. Gure gazteek hori horrela dela
jakiteko eskubidea dute eta irakasleek, berriz, horixe irakasteko obligazioa.
Joandako garaietakoak baino arduratsuagoak, kontzienteagoak eta zuhurragoak izango
dira belaunaldi berriak, orain artekoan tabu zen kontu horri buruz gogoeta egiten
irakasten badiegu. Argi eta garbi ikusiko dute arazoen konponbidea ez dela kaska
lurpean sartzea, ostrukek egin ohi duten bezala. Arazoak arrazionaltasunez uler
ditzakegula —ulertzea, konponbidearen bila abiatzeko lehen urratsa dela ahantzi gabe—
(...) ikusiko dute, azkenik. Gure jendeak inoiz hitza eta botoa baditu ere, alferrik izango
ditu bata eta bestea, auziak erabakitzeko unean ezinbestekoa den ilustrazioaz hornitu ez
bada lehenago.
(ARACIL, Ll.V.: “Educació i sociolingüística”, in Treballs de sociolingüïstica catalana 2,
València, Tres i Quatre, 1979)

Laburbilduz, hizkuntzaren erabilera edo ez-erabilera sozial masiboa, praktikan jarritako
politika linguistikoaren araberakoa izango dela bete-betean onartzea hartu du gure
posizioak —berririk ez dela kontuan izaki— abiagune. Adiera horretan, berriro ere,
euskararen erabilera publikoetan aldaketak —aldaketa mesedegarriak— egingo dituen
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eta, era horretan, hiztunei jarrerak eta erabilera-arauak aldaraziko dizkien politika
linguistikoa martxan ezar dadin eskatu behar dugu.
Beste aldetik, kontu hauei buruzko gogoeta-lana —eskolan ezinbestez burutu
beharrekoa— dugu oraindik eginkizun. Eskolan egin behar dela diogu, eskola delako
sozializazio-esparru pribilegiatua: horrexegatik proposatzen ari gara “Egin ahal izatetik
egin nahi izatera” bataiatu dugun materiala baliatzea. Era horretan, hizkuntza baten
ikaskuntza-irakaskuntzan aurki ditzakegun aspektu guztien ikuspegi globalagoa lortzea
eta, bide batez, hizkuntza-erabileraren arau eta jarrerei dagozkien kontuak
curriculumaren osagai izan daitezen proposatzen dugu. Metodologia didaktikoaren alde
gaude, eta berdintasun-balio berriak eskuraturik, aurreiritzirik gabeko hizkuntzaheziketa berria ere xedetzat hartuko duen euskararen irakaskuntzaren alde.
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MATERIALAREN ANTOLAKETA

Ikasleen fitxa-bilduma hurrengo multzoetan sailkatu dugu:
1) LEHEN MULTZOA: Balio, jarrera eta aurreiritziak: orokorrak eta
linguistikoak.
2) BIGARREN MULTZOA: Aurreiritzi linguistikoak.
2.1. Hizkuntzen artekoak (interlinguistikoak)
2.2. Hizkuntza beraren baitakoak (intralinguistikoak)
3) HIRUGARREN MULTZOA: Hizkuntzaren, hizkuntza-komunitatearen eta
hiztunen arteko osagarritasuna.
Materiala berez aski independenteak diren multzoen arabera sailkatu dugu, ikastaroan
zehar irakasleak egokien jotzen duen unean erabilera errazteko helburuz.
Euskararen erabilera linguistikoari dagozkion aurreiritzi, jarrera eta arauei buruzko
gogoeta egiteko materialak eskola-curriculum osoa jantzi behar du. Halaz ere,
erabiltzeko arau, jarrera eta aurreiritziei buruz lanean jarduteko xedez gertatu den
materiala eskura izateari esker, eztabaidak eta bestelako jarduerak modu sistematikoan
egituratu ahal izango dira, hala nahi izanez gero.
Materiala antolatzeko ildo logikoa hurrengo hauxe da:
Lehen multzoan aukera eskaintzen diegu ikasleei norberaren eta besteen portaerak
ezagutzeko funtsezkoak diren hiru kontzepturen esanahiaz gogoeta egin dezaten:
-

Jarrera kontzeptua.
Aurreiritzi kontzeptua, jarrera negatiboak agertzeko modu gisa.
Balio sozialen kontzeptua, jarreren funtsa diren aldetik.

Jarduerak eman ahala, “xedea” edo “prozedura” ataletan argibideak aurkituko ditu
irakasleak, aurreiritzi linguistiko eta jarrera linguistiko kontzeptuak eta, horrekin
batera, hizkuntza-normalizazioa eskatzeko oinarri etikoa balio sozial onuragarriak —
berdintasuna, bereziki— direneko ideia berariaz eta pixkanaka sartzeko. Balioak direla
eta, bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan eragina duten motibazio psiko-soziologikoen
gaineko jarduera batzuk sartu ditugu.
Bigarren multzoan, jarrera linguistiko kaltegarri nagusien disekzioa egin dugu, ikasleak
horren funtzionamenduaz gogoeta egin dezan. Atalaren hasieran bi partetan banatutako
sarrera aurkituko dugu: lehendabizikoan, Jesus Tusonen Mal de llengües idazlanetik
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ateratako aipamen bat, aurreiritzi linguistikoei buruzko hausnarketaren bat egiten duena;
bigarrenean, aurreiritzi horien balizko tipologia bat.
Funtsean, hizkuntzen arteko aurreiritziak eta hizkuntza beraren baitakoak bereiziko
ditugu. Aurrenekoetan, hizkuntzen arteko hierarkiak osatzeko erabiltzen diren argudioak
eta taxonomiak deuseztatzen saiatuko gara.
Hirugarren multzoan, aurreiritzien baitan gutxiesten diren agenteak hiru multzotara
ekarriko ditugu: hiztunak, hizkuntza komunitateak eta hizkuntza bera. Horien arteko
osagarritasunaz arituko gara, beti ere:
-

Norberaren jarrerak hobetze aldera.
Hizkuntza-komunitatearen garrantziaz gogoeta egite aldera.
Euskara ahalik eta eremurik gehienetan erabiltze aldera.

Hiru multzo hauetan lantzeko proposatzen dugun ariketa-zerrenda aurkibidean duzue.
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