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Irakasle izatea irakasmaila
ertainetan
Carmelo Basoredo Ledo

A

rgia aldizkariaren azken urtekarian
"Euskera ikastea Irakaskuntza Ertainetan" izeneko artikulua agertz,en zen.

Aipatu artikulu horrek baliteke nahikoa sentimendu ezlcorra isladatzea, baina, egia esan, ezin izan zitekeen bestela,
BBB, 1EE eta LH mailetan euskararen
egoera ez bait da oso txalogarria.
Datuen arabera, 1987/88 ikasturtean darn ofizial fidagarriak eman dituen azkena, hain zuzen-, BBB eta UBIko ilcasleetatik euskara ikasten zutenen portzentaia %13,9koa zen, LH-n ikaslegoaren
%3,1 ezteusa baino insten ez zelarik eta
honelako datuelcin oso zafia da -ja heroikoa ere badela esan zitekeen- gero eta
behanezkoago eta agerizkoago egiten ari
den hizkuntz normalize prozesuaren aide
lan egitea iralcaskuntzaren barman. Kontutan izanik normaltze hori ez dela
%50eko elebitasuna, baizik eta biztanlego osoak euskaraz -eta, nola ez, nahi duen
beste eclozein hizkuntzaz- espresatzeko

eskubideaz baliatu ahal izan dadin lortzea.
Hala ere, ahalegin guztiak bertan
behera utzi baino lehen, han bertan anticmaten zitzaion nolabaiteko itxaropen
izpirik, "lehenik eta bat, euskararen aldeko militantzia-senaren berreskuraketa
iralcaslego euskaldunaren aldetik" (1)
zenbait soluziobide aipatuz, landu beharreko puntuen arteko ardatzetako bat izanik.
"Militantzia-sena"ren esanahia, profesionaltasuna edo bokazioaren esparru
semantikoan sar daiteke nolabait; honela,
hobe litzateke orain behar den iralcaslegoaren ezaugarriak zehaztea helburu den
horretarantz aurrera pausuak emateko,
presarik gabe, hori bai, baina.... etengabe.
Zer da irakasle izatea? Zeintzu dira
Irakasmaila Ertainetan (IIEE) ogibide
honetan aritzearen ezaugarriak? Zeintzu
dira eguneroko lana eredu euskaldunean
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azte
egin beharraren ondorioak? Zeintzu eragingarri edo jarrerak lagun diezaiokete
aipatu arlo horretan lan egiteari? Hauek
izango lirateke analizatu behantko puntuetariko batzu.

Beharbada "ikasten laguntzen
duena"ri deitu beharko genioke
irakasle, "irakasten duena"ri baino
gehiago
Irakaskuntzaren zenbait ezaugarri oso
oinarrizko komentatzeaz bat, aurld daiteke soluziobidea; honela arazoa ez zaigu
maila teorikoan bakarrik azalduko, baizik eta irakasleen forrnazioaren pralctikan
eta haien zereginari laguntzeko orduan,
etengabeko hezkuntzan, eclo profesionaltasun hutsean, besterik gabe.
Arazoa ez omen da hizlcuntz_a, hartarako behar den ezagutza egokia izanez gero
behintzat, hau ez bada, bestela ere, sarri
askotan gertatzen.
Oztopo nagusia hauxe da: irakaslegoaren gaikuntza, oraingoz, ez2gutzak eta
baloreak transmititu eta ohiturak sortzearen arloan, ez dela inolaz ere behar bestekoa, gero eta ugariago diren salbuespenak aide batera utzita.
Norberak here arloan prestakuntza
sakona duela ezin zalantzan jarri, ez eta
etengabeko formatze ahaleginetan an dela
ere, nahiz eta batzuek ez eta hori ere.
Horra hor errakuntza, zeren eta irakaslegoaren etengabeko hezkuntzan oinarrizkoa, norberaren arloa ahaztu gabe, ikasleak eta funtzio transmititzaile eta hezgarriaren prozedurak ezagutzeari dagozkion
ohitura eta telcnikak garatzeko etengabeko ahalegina bait litzateke. Eta, egia esan,
hau ez da azken urteotako IIEEko irakaslegoaren interes nagusia, eta ez da hurren30

goetan ere izango, dirudienez.
Beharbada, "ikasten laguntzen duena"ri deitu beharko genioke irakasle, "irakasten duena"ri baino gehiago; kontrajartze hau neronek idatzitako "Primeras Escuelas, esas desconocidas" liburutik hartu
dut, oraindik argitaratu gabea.
Gaurregun, trebetasunak lortzean inportantzia gehien duten ilcasketak ez dira
Hezkuntza Sistemaren barruan lortzen,
gainera. "Honen arabera, eskola ez da
honez gero irakasteko lekua, ez da modu'
berean eta koordinatu batzuen barruan
funtzionatzen duen makineria, ikasteko
lekua baizik, norbera here kasa, bere joeren arabera, here interes eta gaitasunen
arabera garatzen delako lekua, pertsona
helduen laguntzarekin, garapen prozesu
han antolatu, biztu, kontrolatu eta ebaluatzeko ardura nagusia izango dutenak,
banaka eta kolektibo gisa". (2)
Jarrera berri honi ekiteak, ikasleen
garapen indibidual eta sozialaren laguntzaile modura, ulerterazten du eguneroko
ohikerien errotiko aldaketa: betidaniko
azalpenak, ohizko apunte eta ariketak,
azterketak, nerbioak, disziplina, gogo eza,
tentsioa eta irakasle zein ikasleentzat
hainbestetan penagarri gertatzen diren
egoera guzti horiek.
"Irakasten" duen irakaslearen jarreratik abiaturik, askoz zailagoa da, are
korapilotsuagoa, aurrera egitea, eta, askosaz gehiago bigarren hizJcuntzaren irakaskuntza ereduaren barruan, beronek
eskatzen duen intuizio eta dinamismoa
direla eta.
"Ikasten laguntzen duena"ren aukera
askoz aberatsagoa da, norberarentzako
ere, askoz sortzaileagoa, askoz humanoagoa, are sentikorrago eta zirraragarriagoa. fkuspuntu honetatik, zaila da nork
bere burua ohikeriak eta gogaikeriak
gobematzen uztea; horrexegatik da hau
irakaskuntzan -ez unibertsitarian, gutxienez- aritzeko abiapuntu ezinbestekoa, bai
euskaraz, bai gaelieraz zein txineraz.

Jaztert,tol

Norberak here jarrera pertsonalaz jabetu be/zar du eta kontzientziatu: here jarrerez, mugez eta erantzuteko
duen modu bereziaz.

Lehenago esan bezala, arazoa ez da hizkuntza.
Hala ere, IlEEtalco iralcaslegoan oso
pisu handiko falctorea hartu behar dugu
kontutan: zenbait idazlek, bereziki ingeles eta alemandarrek aipatzen duten
"errealitatearen shock-a" eta Villar Angulo-k jasoa (1987), eto Esteve J.M.-en
hitzez "iralcasleen ondoeza" (1984) deritzana, kontzeptu biak estu elkarloturik
joango liratekeelarik, hainbat arrazoi
medio. Dirudienez, iralcasle,en porzentaia
handi batek bere espezialitatean lana
aurkitzeko hasierako zailtasunengatik
aukeratzen du honako lan hau. Lehen
ikasturtean harekiko harremanetan hasten dira, inolako prestakuntza berezirik
gabe, zenbait fenomeno esperimentatuz,
hauen aunran erantzuten jakin gabe agertuz. Era honetara beren autokontzeptua
oso gaizlci irten daiteke kinka horretatik.
Eragin honek aise zapuztu diezaieke haien
lan-bizitzaren zati handi bat eclo, gutxie-

nez, lan atsegina burutzeko kaltegarriak
diren defentsez, jabetu. Gainera, gaurregungo irakaslearen zeregina, nolabait,
aldakorra, kontraesanez eta zalantzez
betea da. Baliabide materialen falta, trebezia pedagokiko-didalctikoez izan ohi
duten jabetze urna, eskakizun burolcratikoen pilaketa, ikaslego berriaren jarrera
ez hain "errespetutsua" eta nerabeekiko
tratuari dagozkion zailtasunak izango lirateke asko baldintzatzen duten faktoreak, batez ere irakasleak "irakasten
duena"rena egiten badu.
Noski, "ikasten laguntzen duena" irekiagoa eta malguagoa da, badalci bere
ikasleelcin hobeto komunikatzen eta zenbait eragingarri positibo ematen dizkie,
bide batez zerbait antzeko jasoz, nolabait
iraunkorra den oreka mantenduz.
Norbaitek pentsa zezakeen irakasleheroi-santuaren eredua proposatzen an
garela. Baina ez da horrela. Thardutzeko
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rJazten*o
modu berezi hori praktikarekin ikasten da
eta harreman gizatiarragoa baino ez du
helburu, honek sekulako eragina duelarik
sistema osoan. "Maisu" hitzaren benetako esanahia da, Argia aldizkariko artikuluak aipatzen zuen militantzia zentzu
egiazkoa.
Ikuspegi honetatik posiblea da esan
dugun zentzu horren birreskurapena,
planifikazio orokona oinarritzat hartuz,
hasierako eta etengabeko prestakuntza
aspektuak, bai eta irakaslegoaren eskolako eta ikerketazko jestioari etengabeko
laguntze lana ere bilduko dituena.

Ikerketan kezkatsua den
irakaslegoaren etengabeko
prestakuntzak ikertzea-ekitea joerari
jarrai diezaioke
Hasierako prestakuntzari buruz aipatu
behar da zenbait aldaketa sartu beharra.
Honela, irakaskuntzan aritu nahi izango
duten geroko lizentziatuek, gutxienez bi
urtetako prestakuntza pedagogikodidalctiko trinkoa jaso beharko lukete, bai
beren lizentziaturen plan orokorraren
barman, bai graduatze ondoko espezialitate bezala. Prestakuntza horrek honakoak bildu behar hezkuntz.aren subjetu eta helburuen ikerketa sistemadkoa,
psikologia ebolutiboa, taldeetakoa eta
ikasketarena, bai eta norberaren nortasunaren garapenari dagozkionak, aukera
bokazionala eta norberaren errealizazioa
ikertzea ere.
Etengabeko prestakuntzari dagokionez, espezialkuntza mantendu eta ugarizko zenbait arlo eduld behar dira. Kasuen
arabera, hizkuntz sakonketa, edukien
sakonketa, metodologia, pertsonen arteko harremanetalco espezialkuntz2, etab.,
gaurregun ditugun baliabideez gain, esate baterako hizkuntzak, informatika eclo
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ebaluaketa teknikak. Bukatzeko, ikerketan kezkatsua den irakaslegoaren etengabeko prestakuntzak ikertzea-eldtea joerari jarrai diezaioke, W. Carr-ek eta S.
Kemmis-ek kontsideraten duten bezala
(1988). Hauek planteiamendu teorikopraktiko oso emankorra egiten dute, errealitatearen garapen dialektiko eta Icritikoa
posible egiten duena jarrera gero eta zientifikoago eta sistematizatzaileagoetara.
Euskarazko irakaskuntzaren garapenari buruz zehazki aritzeko, zenbait egoera bereizi behar ditugu aurretik.
Irakaslealc, lan-gune duten hizkuntz
komunitatearen osagai izanik, Maki Lanariagak aipatzen duen talde soziolinguistikoen sailkapenaren (1989) barruan
daude. Edo AB "Euskaldun zahar alfabetatuak" sailekoak dira, edo BA "Euskaldun berri natibizatualc" sailekoak edo B
"Euskaldunberriak" sailekoak besterik
gabe. Honekin esan nahi dut hi talde
desberdin izango direla: bata, hizkuntza
perfektold maneiatzen dutenena, iralcurketa eta idazketa formalen mailan, iralcaslegoari dagokiona, bai unibertsitatekoari
ere, eta bestea, eskatutako titulazio gutxinenekotik abiatuta (EGA, El 1E), euskal
ereduetatik kanpo aritzen segituko dutenena edo zailtasun handi edo txikiekin,
kasuen arabera, D bezalako eredu euskaldunetan arituko direnena. Edozein irakaslek euskaraz Ian egiteari uko egiten
dion aldirik gehienetan, "irakasleen
ondoeza"ren sintoma izan daitezke, hizkuntza benetan ondo ez manejatz.ea izan
daiteke, e-do arrazoi biak batera. Faktore
hi hauen eragina, neurri handiz edo txikiz, nabaria izan daiteke kasu guztietan,
ziur asko.
Gatazka guzti hauetarako irtenbidea
asmatzen erraza da.
Lehenik, irakasle hauetako bakoitzalc
here egoera pertsonalaz jabetu beharko
luke eta kontzientziatu: bere jarrerez,
mugez eta erantzuteko duen modu bereziaz; lan han neketsuen eta zailena
ke.

Jazten.wo

"Ikusten laguntzen duena"ren aulcera aslcoz aberatsagoa da, norbemrentzako ere,
askoz sortzeaileagoa, as/coz humanoagoa, are sentikorrago eta zitraragarriagoa.

Ondoren, antolatzea baino ez da kontua. Gutxieneko hizkuntz konpetentzia
maila erakusten dutenek, barra-barra hitzegitea, akats esanguratsurik gabe eta
norberaren espezialitateari dagokion
materiaren ezaugarri eta kontzeptuak
egoki adierazteko behar den aberastasuna
bereganatu dutenek, didaktika eta metodologiari dagozkion arloetan baino ez
lukete parte hartu behar etengabeko prestakuntza esperientzietan, edo beren eguneroko lanetik abiatuta ikerketari eutsi.
Honen bidez poztasun pensonal maila
nabaria lortuko lukete, irakasle lanak
dakartzan arazoak gainditzeko nahi den
konpetentziaz gain. Bestalde, axola ez
zaizkiguri arrazoiak medio aurrean aipatu
dugun hizkuntz konpetentzia maila iristen ez dutenen birziklaiaren helburua,
hizlcuntza ikastean sakontzeak izan behar
du, trebetasun funtzionala ahalik eta lasterren lortzeko. Lortu beharko litzatekeen
gutxienekoa zera izango litzateke: hiru
ordu laurdenetako hitzaldia halen espezialkuntz.azko gai bati buruz, akats esanguratsurik gabea, entzuleekin ondoren
elkarrizketa izateko posibilitatearekin eta,
norberaren konpetentziaz seguru
sentituz. Gainera, antzeko trebetasuna
eskatu behar da idazteko: testu laburpenalc, eskemak, txostenalc, artikulu sin-

pleak idaztea, etab.
Itxuraz, oztoporen bat jar daiteke honen
aurrean, irakasleen dedikazio ordutegien
oraingo egiturak ez lukeelako utziko
aunekoak antolatzen. Hala ere, kontutan
hartu behar da dedikaziozko 30 ordutatik,
23 baino ez direla Ikastetxean egotekoak,
7 ordu osaganietako marjena utziz, etengabeko prestakuntza edota ikerketarako
egokienak direnak.
Hasteko moduari dagokionez ere,
nahiko sinplea izango litzateke. Nolabaiteko derrigortasunaren aldeko aukera
egiten ez bada (iralcaslego osoarentzat
komenigarri litzatekeena), nahi dutenen
taldeak era daitezke, iralcaslegoren D
ereduko atalari zuzenduak, guztiz euskaraz aritzen direnei ham zuzen, esijitutako
titulazioa duten guztiei heda daitezkeenak,
nahiz eta, momentuz, eredu horretatik
kanpo lanean ihardun. Irakasleen Orientazio Zentroetako egitura probetxatzea,
edo Hezlcuntza Zientzietako Institutuetakoa, edo erakunde berrialc, oraindik operatiboagoak sortzea, izango litzateke irakasle horiei etengabeko prestakuntza tajuzkoa eskaintzeko modurilc egokiena.
Hobetze talde horietara joatea sari zitekeen edozein modutan, bestalde; esate
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Irakasle bakoitzak here egoera pertsonalaz jabetu behar du
eta konizientziatu.

baterako, aldaketa lehiaketarako norberaren puntuazioa igoz, etab. Nahitaezko
antolaketa, erakundeen esparruetatik
kanpo ere, antzeko erizpideei jarraituz,
komenigarria litzateke benetan.

Ariketa bakarra pentsatuz joan
beharko litzateke, irakasle
batentzako gutxieneko helburuak
lortzea bermatuko duena, edozein
delarik ere irakatsi behar duen maila

tatzen diren aldaketak burutzea ekonomikoki proportziorik gabea dela, prezio altuegia ordaindu beharko litzatekeelarik.
Antolaketa zailtasunak edo laguntza egituren falta edo irakaslegoaren motibazio
falta orokorra aipa daitezke. Oraingo
hizkuntz ereduek BEEn herritarren eskakizunak eta honelakoetarako eskatzen
diren mailak asetzen dituztela ere esan
daiteke. Ez dago dudarik lerro hauen egilea
ez dagoela batere ados argudio horiekin
eta Euskalerriaren hizkuntz berreskurapena, gizartearen beste arlo batzuetan egin
beharreko Ian trinkoaz aparte, euskeran
"erabat murgiltzeko" hezkuntz ereduak
bultzatzearen arabera dagoela uste dutenetakoa dela, honako hauek baieztatzen
dutenez: F. Rodriguez Bomaetxea (1989),
Xabier Isasi (1989), Maria Soliba i Garriga (1989), Jaume Sarramona López
(1987), -azken hi hauek katalanerari
zegozkiola-, Québec-eko esperientzia
guztiak, frantsesa berreskuratzearekin
zerikusia izan zutenak, eta beste hainbeste
soziolinguista eta hezkuntza arloan
ikertzen dutenak

Bibliografia eta aldizkariak

Eta eskatzen den gutxieneko titulazioari gagozkiola, esan behar dut aipatu
ditudan bi tituluetako bat bera ere ez dela
egiaz baliagarria irakasle aritzeko, IIEEn
behintzat. EGAk ez duelako hitzezko eta
idatzizko maneiu alctiboa bermatzen froga hau gainditzen dutenengan, eta EITEk, nahiz eta hitzaldi edo gai-azalpen
itxuralco adierazpen froga izan, ere ez.
Ariketa bakarra pentsatuz joan beharko
litzateke, irakasle batentzalco gutxieneko
helburualc lortzea berrnatuko duena, edozein delarik e re irakatsi behar duen maila.
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