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Azken Azterketa Soziolinguistikoaren arabera, euskararen erabilerak, oro har, ez du aurrerakuntzarik egin, 
ez behintzat nahiko genukeen neurrian. Arazo horrekin kezkatuta, hain zuzen ere, mugimendu bereziak 
sortu dira herrietan, hala nola mintzataldeak, mintzalagunak, berbalagunak, eta holakoak. Talde horien 
lana benetan eskertzekoa da. Baina ez da nahikoa: berbataldeak txikiak izan ohi dira, hiruzpalau 
lagunekoak asko jota. Zerbait trinkoagoa behar da eginkizun horretarako eta zer hobe bizitegi euskaldunak 
eratzea baino? Baina zertarako Eratu euskara hutsean hitz egiteko nukleo horiek jada eratuta 
dauzkagunean. Ez al dira horixe Barnetegiak? 
 
Badakigu, halaber, titulu edo akreditazioren bat lortzen duten ikasle asko pare bat urteren buruan berriro 
bueltatzen dela euskaltegira; ez berriro titulua ateratzea, bere herrian edo hirian euskara non erabili 
aurkitzen ez duelako baizik. Ez ote litzateke hobe ikasle horiek euskaltegietara baino euskaraz barra-barra 
hitz egiteko aukera eskaintzen duten barnetegietara bideratzea? 
 
Bestalde, HABEk iaz plan estrategikoa egin zuenean, ikasle, irakasle eta gizarteko agenteek, denek, 
adierazi ziguten premia-premiazkoa zela euskara ikasteko ordutegiak malgutzea. Eta egia esan Informazio 
eta Komunikaziorako Teknologia berriek irakaskuntzako ordutegiak malgutzeko eta kostuak arintzeko 
aukerak eskaintzen dituzte. Baina, zer esango dizuet zuei, Aurten Baikoei, zeuek izan baitzineten lehenak 
euskara ikasteko on-line ikastaroak abian jartzen. Boga sistema informatikoaren atzetik, beste batzuk etorri 
dira autoikaskuntzari beste bultzada bat ematera, baita Eusko Jaurlaritza bera ere. Datorren hilaren 
hasiera aldera kaleratuko dira Kultura Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta HABEk abian 
jarri dituzten beste aplikazio informatiko batzuk lehen mailarako: A1erako eta atzerritarrak euskara ikastera 
hurbiltzeko. 
 
Baina makinak makinak dira eta oso neurri mugatuan erreproduzitu dezakete kaleko giroa, euskara Ikasi 
berriak behar duena. Nolanahi ere, sistema berri horiekin beste arazo bat sortzen zaigu: nola neurtu on-
line ikasten ari den ikasleaz irakasleak egin duen lana? Nola baloratu? Zenbat ordu bete behar dituzte 
ikasleekin? Horretaz guztiaz euskaltegiekin eztabaidatzeko prest daude Kultura Saila, HPS eta HABE. 
 
Baina adarrak utzi eta enborrera itzuliz, esan behar dugu badugula euskararen erabilera sustatu beharra; 
badugu, halaber, kaleko hizkera irakasteko guneen beharra; eta badugu, azkenik, metodologia berriek 
eskatzen duten mintzalekuen beharra. Eta hemen, barnetegi honetan dena batera eskaintzen duzue. 
Funtsezkoak zarete eta izango zarete! 
 
Horrenbestez, etorkizun handia ikusten diot Aurten Bai Fundazioak kudeatzen duen Zornotzako Barnetegi 
honi. Zorionak beraz zuei, 20 urteak arrakastaz bete dituzuelako euskararen irakaskuntzan eta eskari 
berrira moldatzen jakingo duzuelako. Nik beste horrenbeste edo gehiago bete dezazuen opa dizuet. 
 
Ez etsi eta eutsi goiari!!! 
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