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Euskara eta Profesio eskolak
Oraio arte Ikastolen mugimendiari esker, euskarak Oinharrizko Heziera
CJrokorra erlo EGB·ren arloa oalabait betelzea lortu duo Textugintzan eta
irakasle prestakuntzan, EGB mailan lan handia egio denik eta egiten denik,
ez daga ukatzerik.
Baina, texlugintza nahiz irakasle prestakuntza hobetzen dagoen lanaz
gainera, ikastola berri gehiago egitea eta dauden EGS-ka ikastetxe pribatll
p-ta ofizialak euskalduntzea, náhi eta ezko eginkizuna dugu. Gaur eguo
adibidez, Gipuzkoan EGB·ko ikl':lstoletan % 12 ¡kasle bakarrik baldin badaude, gainontzekoak ere horretaratzea lortu behar dugu, beren ikastetxeak
euskaldunduz.

, , ,
Bestetik, EGB bukatu ondoren, ikastoletako nahiz beste edozein ikastetxetako ikasleek, bi bideri jarraitzeko aukera dute: BUP edo batxilerrekoari batetik ala Profesio Heziketakoari (FPl bestetlk.
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Gaur egun. ikastoletako zenbait ikaslek. Profesio Hezlketaren bidea
hartzen du EGB bukatu ondoren. Baina gutxi bat:zuk ezik, beren heziketari
.euskaraz. jarraitzerik ez dute. Izan ere bi ikastola besterik ez beit daude
heziketa .euskaraz. (neurri handl batetan behintzat) ematen dutenak, eta
hamalau urteko ikasleek heziketaren jarralpene euskaraz egiteko modurik
ez lzatearl, guztiz kaltegarrl derizkiog·u. Beraz. Profesio Heziketaren arlo
hau euskalduntzea ere, derriorrezko lana dugu.

• • •
Baina ikus dezagun leheni'" gaur egun Profesio Heziketaren ikasketak
1I0la antolaturik deuden.
Profesio Heziketa osoa. hit'U ziklo edo mailatan banatua daga. leh~n
maila (F.P. 1). bi urtekoa da eta 14-15 urteko ikasleek egiten dute. Bigarren mailak {F.P. 2J, hiru urte ditu eta 1&17-18 urteko ikasleentzat da. Hi·
rugarren maila berriz. (F.P. 31. beste hiru urtez osatua dago eta 19-20-21
urteko ikasleek egin dezakete.
HlnJ
ke; hala
Ikasturte
dira, eta

malia hauetako bakoitzean, espezialitate desberdinak egin daiteznola, administraritza, mekanika, kimika, elektrika, dellneazioa, e.a.
hauetako zenbait asignatura, espezialitate bakoltzari dagozkionak
beste zenbait, guztientzat berdlnak.

• • •
Aurtengo ikastaroan Gipuzkoan, berrogelta hamabi ikastetxetan irakas·
ten da Profesio Heziketa. Oraingoz. lehen malla bakarrik Irakasten dute
gehienek. nahiz eta batzuk bigarren maila ere emano
lkastetxe guzti hauetan. orot'ara seiren bat mlla ikasle ari da lanean.
adminJstraritzan, % 21 mekanlkan, %12 elektrikan, %12 delineazloan,
%3 ajuste edo doikuntzan, eta gainontzekoak, zurgintza. elektronika, kimlka, automozio 'eta abarretan.
~·'o38

• • •
Profesio Hezlketa euskalduntzekotan {eta hasiera batetan gure helburuak lehen mallara mugatu beharko ditugula gogoan izanlk) bl Joera pasible ikusten ditugu etorkizunarl begira: Ika'stebre euskaldun berriak eralkltzea edo eta daudenak, epez epe eta urratsez urrats. euskalduntzea.
tkastetxe lrerriak egiteko, baimenez gainera diru multzo handien premia dagoela ez daga esan beharrlk, eta errentagarritasunarl beglratuz, gaur
egun bigarren joerari jarraitzea egoklagoa dirudi; dauden ikastetxeak euskalduntzeBrl haleglB.
Dauden ikastetxeak euskalduntzeko egiten arl dlren salotan ordea. oz-
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topo batzuk badira gaur egun. eta oraindik urtetan zehar iraungo dutela·
koan. aipa ditzagun hanan bans:

a)

Zuzendaritza aldetik.

Euskara asignatura bezala lehencla!:lizi ata gero irakaskuntza euskaraz
emateko. zuzendaritzak onopoak jarri ohi ditu leku batzutan. Ikastetxe
oflzialetan. irakaskuntza euskaraz emateko ez dago inolako asmorik. ata
auskara asignatura bezala non edo non irakasten baldin bada ere, asignatura optatibo bezala eta ikasleen eraglnagatik ezinbestean i!man ohi
dute. Ikastetxe pribatu gehienetan ere. euskara asignatura bezale bakarrik
irakasten da, eta ikasleen presloz askotan.

b) . Ikaslego aldetik..
Profesio Heziketa euskaraz emateak, euskaraz normalttlsunez Irakurri
eta idazten duen ikaslegoa esl:etzen du: ikasle talde alfebetatuak halegia.
lkasle asko dagoen lkastetxatan, Ikasle euskaldunez talda batzuk eta erdaldunez beste batzuk osatzes. posible litzateke haslera batetan. Era horretara. batzuri bederen. euskaraz lrakatsiko Iitzalekete.

e)

Irakaslego aldetik.

Profesio Heziketa euskaraz emateak. irakasle espeziallzatua eskatzen
du; euskara2 normaltasunez Irekurri eta idazteaz gainera. gal teknlkoak ere
euskaraz erabiltzeko gauza dens. Euskara teknlkoa menperatzen duena.
bastala asan.

d)

Textu Iiburu aldetik.

Olnharri Heziketa Orokorrerako zenbait textu 'euskaraz argitaratu balo
dln bada ere, Profesio Eskoletarako ez daga beste horrenbeste esaterik.
Hala ere, ez gaude esku hutslk arlo honetan. Elhuyar·eo adlbidez. geure
ahaleginak egiten dltugu euskara teknikoa lantzen, eta ardlzkari honetako
lanez gainera. argitaratuak ditugu Danobat hiztegla eta enpresetako zenbait
kalalogo tekniko. Bestetik, Gilermo larrañaga idazle saiatuak, prestatua du • _jI _
tekoologia mekanikmko liburu bat (argitaratu gabe dago oraindik). ~ ti
UlN'
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Baina F.P.-ko textu liburu arazoan, oraintxe argitaratu den
gla-Metala (F.P. 1.. 1)_ izango da agian lanik garrantzizkoena. Arrasateko
Profeslo Eskolaren eraginez. Elhuyar-ek prestatua du Ilburu hau. Everest
argltaletxeak duena itzuliz. Dalorren ikastarorako. blgarren urteko teknologia prestatzeo arl gara, leheo IibullJ hani jarraipena emeneJ:.
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Etorklzunari begira, ikaskrik gehienak adminlstraritza espezialitatea
hartzen dulela, ez dugu ahaztu behar. Beraz, ekonomia hJztegia egitea, pre·
miazkoenetakoa da texto liburuak sai! honetarako egiteko.

el

Lege aldetik,

Gaur egun, irakaskuntza euskaraz emateak, badltu zailtasun eta ozto·
poak lege eldetik ere. Euskaré; irakaskuntzan, debekatua dago ala ikas[e
irakasleek boluntarloki (eta betl ere euskara baztertu nahl dutenek lege·
.eskublde dituztela) hauta dezaketen zerbalt da. lege aldaketa batzuk egi
tear] ere, derrigorrezkoa derizkiogu.

f)

Ekonomia aldetik.

Aipatutako zalltasunak gair:ditzeko, el eta d) sailekoak batipat, talde
profesionalizatuen lanak behar ditugu. Orain arte egin diren ahaleginak,
euskal kulturaren barrutian gehienetan bezala. amateurismo hutsezkoak
izan dlra. eta egoerari erantzun serio bat ematekotan, profesionallzaziora·
ko urratsa eman beharra dago. Horretarako. dirua behar ordea.

• • •
Epe laburrera geure Heziketa Ministergoren bat Autonomiaren barroan
izan dezagunean, gure politikoak ohartuko ahal dira premia hauetaz! Eta
ohartzen ez badlra, ¡zanga ah<ll da, era batera ala bestera, 9090ra araziko
dlenik! Euskara, besteak beste lantegira eramateko, Profesio Hezlketa eus·
kalduntzea ezinbesteko urratsa balta.
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