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Haurren onurarako izango da Haur Zerbitzuetan euskararen erabilera
sustatzea. Erabilera sustatzearen ardura hezitzaileok dugu, guk lagundu behar
diegu euskara erabiltzen eta horretan gustura aritzen. Horretarako, Hezitzaile
Berritsuak izaten ahalegindu behar dugu eta jardueraren uneak zein guneak
baliatu ditzakegu tresna lagungarri moduan.
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1. EUSKARAREN ERABILERA HAUR ZERBITZUETAN:
ZERTARAKO SUSTATU? ZER HARTU KONTUAN?

1.1. Zertarako sustatu euskararen erabilera Haur Zerbitzuetan?
1.2. Zein oinarri hartu abiapuntu moduan?
1.3. Nola uztartu beste bi zehar lerroekin?

1.1.

Zertarako sustatu euskararen erabilera Haur Zerbitzuetan?

Euskara eskolaz kanpo erabiltzeko benetako aukerak eman behar dizkiegu eta
hizkuntzarekin harremana zaindu behar dugu.
Gipuzkoako gizartea gero eta elebidunagoa da. Azken hamarkadetan ahalegin
handia egin da norabide horretan eta gaur egun haur zein nerabe gehien
gehienak bi hizkuntzak ikasten ari dira, elebidunak izatera iritsiz.
Baina bai elebitasunera begira eta, batez ere, erabilera soziala indartzera
begira, kontuan izan behar da euskara hizkuntza minorizatua dela eta horrek
hainbat ondorio dituela:
• Hainbat haurren kasuan eskolaz kanpo euskara erabiltzeko benetako
aukerak ez dira asko, aukera hori mugatua da eta horrek eragina du
gaitasunetan zein jarreretan. Hau da:
• Erraztasun handiagoa badute gaztelaniaz, ohikoa da gaztelaniarako
joera

izatea

beraien

harremanetan.

Beraz,

euskara

erabiltzen

laguntzen badiegu, gero eta gaitasun hobea izango dute hizkuntza
horretan ere.
• Beraien arteko harremanetan gaztelaniarako joera duten haurren
kasuan, euren arteko harremanak eta hizkuntza ohiturak gaztelaniaz
finkatuta dituzte. Honek ondorio bat du: eskolaz kanpo euskara
erabiltzea arrotza edo arraroa egiten zaie askori. Haur Zerbitzuetan
euskararen erabilera sustatuz gero, etorkizunera begira edozein
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egoeretan eta edozein harremanetan euskaraz eroso aritzeko gai
izan daitezen lagunduko diegu.
• Euskaraz ikasi arren eskolaz kanpo euskararekin harreman gutxi
baldin

badute,

euskararekiko

horrek

eragina

harremana

izango

zaintzen

du

lagundu

beraien

jarreretan:

diezaiekegu

Haur

Zerbitzuetatik. Noski, harreman horrek positiboa izan behar du eta
erabiltzen ditugun estrategietan hau kontuan izan behar dugu.
• Beste hainbat haurrek eguneroko harremanetan euskara asko
erabiltzen dute, eskolan eta eskolaz kanpo, familian eta beste
hainbat harremanetan. Kasu hauetan, euskararen egoera sozialak bi
norabidetan behintzat eragiten die:
• Euskaraz egiteko ohitura ez dutenekin biltzean (zerbitzuan bertan
zein zerbitzutik kanpo) ohikoena harremanak gaztelaniaz izatea
da. Hori da helduen aldetik jasotzen dutena. Hizkuntza-arau
horren aurrean haurrei bestelako ereduak eskain diezazkiekegu
Haur Zerbitzuetan.
• Euskara

eta

euskal

identitatea

barneratzeko

sozializazio

prozesuan hainbat hutsune izaten dituzte eta horrek eragina du
euskararekiko ikuspegian eta jarreretan: hizkera informalean
baliabide falta, erreferente gutxi, euskara balio indartsuekin ez
lotzea (modernoa, etorkizunekoa, eta abar). Haur Zerbitzuak
gune eta jarduera egokiak dira pixkanaka arlo horien inguruko
baliabideak eskaintzeko.
Bide honetan aurrera egitea gizarte osoaren eta bereziki haurren onurarako
izango da, hizkuntzen berdintasunean eta justizia sozialean aurrera egingo
baitugu.
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1.2.

Zein oinarri hartu abiapuntu moduan?

Hezitzaileon arduraz eta jarreraz ari gara, Hezitzaile Berritsuak izan behar
dugu.
Hezitzaileon ardura da euskararen erabilera sustatzea. Guk nahi dugu beraiek
euskara asko eta gustura erabiltzea eta horretan lagundu behar diegu. Haurren
jokabideak ulertu behar ditugu eta argi izan gaztelaniarako joera ez dela ez
ona ez txarra baina guk euskara erabiltzen lagundu nahi diegula.
Bide

horretan,

Hezitzaile

Berritsuak

izaten

ahalegindu

beharko

dugu:

elkarrizketa asko sortu eta bideratzeko ahalegina eginez -banakoekin eta
elkarren artekoak-. Jarrera horretatik abiatuz, jardueraren uneak eta guneak
baliatu ditzakegu euskararen erabilera indartzeko eta horretan gustura aritu
gaitezke.

1.3.

Nola uztartu beste bi zehar lerroekin?

Euskararen erabilera sustatzeko erabiltzen ditugun estrategiek bat egin behar
dute Haur Zerbitzuetako beste bi zehar lerroekin: inklusioarekin eta genero
ikuspegiarekin alegia.
Inklusioari dagokionez, hizkuntza ez da inor jardueratik baztertzeko arrazoia
izango baina oso kontuan hartuko dira jardueran finka litezkeen erabilera
helburuak eta

garatuko diren estrategiak. Izan ere, bi faktore horiek

(helburuak zein estrategiak) faktore inklusibo laguntzaile izan baitaitezke.
Generoari

dagokionez,

ezin

ahantz

dezakegu

hizkuntza

bera

genero

berdintasuna garatzeko tresna baliagarria dela. Euskarak artikuluaren bidez
emakumezko zein gizonezkoen arteko alderik egiten ez duen arren, badaude
hainbat aspektu generoz tindatua daudenak eta horien gainean hausnartzea
merezi du. Beraz, eman diezaiogun garrantzia euskarari eta balia dezagun
eskaintzen digun lantresna hori: estrategiak zehazterakoan mezu motei adi
aritu beharko dugu.
Alegia, euskararen erabilera lantzea baliagarria eta bateragarria da inklusioa
zein genero berdintasuna lantzeko, baina ez genuke beste bien gain lehenetsi
behar; erabilera sustatzerakoan jarduera bat oso eraginkorra izan daitekeela
ikusi arren, jarduera horrek ez badu beste bi zehar lerroekin bat egiten, hobe
da jarduera moldatzea edo beste bideren bat lantzea.
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2. HELBURUAK ETA OINARRIZKO ESTRATEGIAK

2.1.

Erabilera sustatzea eta hezitzaileon ardura

2.2.

Helburu orokorretatik helburu zehatzetara: Zein da gutxieneko
helburua?

2.3.

2.1.

Oinarrizko estrategiak eta prozedurak

Erabilera sustatzea eta hezitzaileon ardura.

Beraien artean euskaraz egitea ohikoa izan dadin lagundu behar diegu eta
horretan gustura aritu daitezen lortu.
Euskararen erabilera sustatzen ahalegintzea garrantzitsua da, partaideentzat
onuragarria izanik. Baina erabilera sustatzeaz ari garenean argi izan behar
dugu zein den hezitzaileon ardura. Hori argi baldin badaukagu, zer eta nola
egin ere argiago ikusiko dugu.
Zein da hezitzaileon ardura?
• Parte hartzaileek hezitzaileokin harremana euskaraz izan dezaten
laguntzea.
• Beraien artean euskaraz egitea ohikoa izan dadin laguntzea.
• Euskararekin bizipen positiboak izan ditzaten eta euskara balio
indartsuekin lotu dezaten laguntzea.
Haur

Zerbitzuaren

testuinguru

soziolinguistikoaren

arabera,

erabilera

helburuak bat edo beste izango dira, baina Haur Zerbitzuetako hezitzaileon
ardura berdina da kasu guztietan.
Agian gustatuko litzaiguke haurren arteko harremana euskaraz izatea baina
hori lortzea ez da hezitzaileon ardura. Testuinguruaren arabera helburu hori
handiegia izan daiteke euskararen erabilera sustatzera begira Haur Zerbitzuak
mugak dituelako: haurrek jardueran ematen duten denbora mugatua da eta
hezitzaileon eragina ere mugatua da (partaide kopurua handia izaten da tarte
batzuetan, jolas librean ere aritzen dira, eta abar).
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Hainbat haurrei eskolaz kanpo euskaraz egitea arrotza egiten zaie. Beraien
testuinguruan gaztelania baita nagusi (eta askorentzat beste hizkuntzaren bat
ere bai), eta elkarri euskaraz egiteko ohiturarik ez dute. Beraz, ez dute
benetako aukerarik euskara erabiltzeko. Horretan laguntzen badiegu, euskaraz
aritzeko gaitasuna ere hobetuko dute eta hori beraien onurarako izango da:
bai ikasketetarako baina batez ere bi hizkuntza ofizial dituen gizarte batean
gizarteratzeko eta bi hizkuntza horiek edozein egoera eta harremanetan
erabiltzeko gai izatera iristeko.
Are gehiago, hainbatek euskara eskolarekin soilik lotzen dute eta euskarazko
bizipen gutxi dituzte. Haur Zerbitzuen izaera ludikoak horretan ere lagundu
dezake: euskaraz bizipen positiboak eskaintzen badizkiegu, euskararekin
duten harremana hobetzen da eta horrek eragina du jarreretan zein
jokabideetan.
Euskara hurbilago duten haurren kasuan, zerbitzutik euskara balio eta
erreferente indartsuekin lotzeko baliagarria izango da eta baita pixkanaka
beraien arteko hizkuntza ohiturak finkatzen hasteko ere.

2.2. Helburu orokorretatik helburu zehatzetara: Zein da gutxieneko helburua?

Gutxieneko helburu bat1 zehaztu behar dugu eta hori izango da estrategia
egokiak aukeratzeko abiapuntua.
Hauek izan daitezke helburu egokiak:
• Hezitzaileokin harremana euskaraz izatea.
• Beraien artean euskaraz aritzeko ohitura ez dutenen kasuan:
• Partaideen artean euskaraz egitea hezitzaileok beraiekin
elkarrizketatan ari garenean.
• Partaideen artean euskaraz egitea beraien kabuz ari direnean
jarduera babestu edo antolatuetan.

1

Zerbitzuan parte hartzen duten haur taldeen hizkuntza nolakotasuna nahiko homogeneoa bada,
gutxieneko helburu bakarra aukeratzea da egokiena. Partaideen ezaugarriak anitzak direnean, bat baino
gehiago aukeratu beharko dira, baina bi baino gehiago ez hartzea gomendatzen dizuegu. Hizkuntzaohitura ezberdinak dituzten taldeak hainbatetan elkarrekin aritzen badira, helburu bat jarri gutxien
erabiltzen dutenei begira eta bestea elkarrekin ari direnean duten harremanari begira. Hizkuntzaohitura ezberdinak dituzten taldeen artean harremana txikia bada, gutxieneko bi helburu independiente
aukeratu: bat batzuentzat eta bestea besteentzat.
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• Beraien artean euskaraz aritzeko ohitura dutenen kasuan:
• Partaideen artean euskaraz egitea beraien kabuz ari direnean
edozein egoera eta tarteetan.
• Euskaraz egiteko ohiturarik ez dutenekin biltzean euskara
mantentzea jarduera babestu edo antolatuetan.
• Euskaraz egiteko ohiturarik ez dutenekin biltzean euskara
mantentzea edozein egoera eta tarteetan.
Haur

Zerbitzurako

gutxieneko

helburuak

finka

ditzakegu.

Testuinguru

soziolinguistikoa eta egungo errealitatea hartu behar dira oinarri moduan,
helburuek lorgarriak izan behar dutelarik: batzuetan erraz lortzeko modukoak
izango dira eta beste batzuetan, aldiz, kosta egingo da. Hezitzaileon jarrera
eta erabili beharreko estrategiak zein tresnak helburu horiekin lotu behar
ditugu.
Komenigarria da Haur Zerbitzurako gutxieneko helburuak zehaztea: helburu
orokorretatik zaila baita estrategia egokiak eta hezitzaileok hartu beharreko
jarrera zehaztea. Helburu moduan euskararen erabilera sustatzea jartzen
badugu, ez dugu argi ikusten zein tresna zehatz erabili eta ez dugu
neurgailurik ere gure lana baloratzeko. Ondorioz, askotan etsigarria izaten da
hezitzaileon lana: buruan badugu gutxi gorabeherako helburu bat, hainbatetan
gehiegizkoa, eta zaila egiten zaigu jarrera eta sentsazio positiboetatik lan
egitea.
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EGOERA

GUTXIENEKO HELBURUAK

Ez digute beti euskaraz egiten eta gu
beraiekin

ari

garenean

zaila

-

da

beraien arteko elkarrizketak euskaraz

Hezitzaileokin harremana
euskaraz izatea.

-

Partaideen artean euskaraz
egitea hezitzaileok beraiekin

izatea

elkarrizketetan ari garenean.

Euskaraz

egiten

digute

baina

gu

-

Partaideen artean euskaraz

beraiekin ari garenean kosta egiten da

egitea hezitzaileok beraiekin

elkarrizketak euskarara eramatea.

elkarrizketetan ari garenean.

Euskaraz

egiten

beraiekin

ari

digute

garenean

eta

gu

-

euskaraz

Partaideen artean euskaraz
egitea beraien kabuz ari

egiten dute baina beraien kabuz ari

direnean jarduera babestu edo

direnean hainbati kosta egiten zaie

antolatuetan.

euskara mantentzea.

Euskaraz egiten digute eta beraien

-

Partaideen artean euskaraz

artean ere euskaraz aritzeko ohitura

egitea beraien kabuz ari

dute gehienek.

direnean edozein egoera eta
tarteetan.

Beraien

arteko

harremanetan

-

Euskaraz egiteko ohiturarik ez

euskaraz egiteko ohitura dutenak eta

dutenekin biltzean euskara

ez

mantentzea jarduera babestu

dutenak

elkartzean,

erdarara

jotzen dute

edo antolatuetan.
-

Euskaraz egiteko ohiturarik ez
dutenekin biltzean euskara
mantentzea edozein egoera
eta tarteetan.

Hizkuntza-ohiturei dagokionez Haur Zerbitzuko partaideen ezaugarriak nahiko
homogeneoak baldin badira, gutxieneko helburu bakarra aukeratzea da
egokiena. Aldiz, partaideen ezaugarriak anitzak direnean, bat baino gehiago
aukeratu beharko dira, baina bi baino gehiago hartzen badira horrek
estrategiak zehaztea zailduko du. Honakoa da gomendioa:
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- Kontuan izan haur taldeen arteko harremana nolakoa den. Aurretik
osatuta datozen haur taldeak izan daitezke eta zerbitzuan bertan ari
direnean osatzen diren taldeak.
- Hizkuntza-ohitura ezberdinak dituzten taldeak hainbatetan elkarrekin
aritzen badira, helburu bat jarri gutxien erabiltzen dutenei begira eta
bestea elkarrekin ari direnean duten harremanari begira.
- Hizkuntza-ohitura ezberdinak dituzten taldeen artean harremana txikia
bada, gutxieneko bi helburu bereizi aukeratu: bat batzuentzat eta
bestea besteentzat.

2.3.

Oinarrizko estrategiak eta prozedurak

Oinarrizko estrategia hezitzaileok hartu beharreko jarrerari buruzkoa da eta
jarrera hori prozedura zehatz batekin lotu dezakegu.
Oinarrizko estrategia: Hezitzaile Berritsuak izatea.
Prozedura: ahalegina eskatzea, laguntzea eta ahalegina baloratzea.
Hezitzaile Berritsuak: elkarrizketa asko sortzen dituzten eta bideratzen
dituzten hezitzaileak dira -banakoekin eta beraien artekoak-. Zenbat eta
elkarrizketa gehiago sortu eta zenbat eta elkarrizketa gehiagotan parte hartu,
orduan eta gehiago laguntzen diegu euskara erabiltzen. Hori da gutxieneko
helburura hurbiltzeko bidea.
Hezitzaile Berritsu moduan ari garenean erabiltzeko prozedura:
• Ahalegina eskatuko diegu: euskara erabiltzeko ahalegina egitea nahi
dugula azalduko diegu. Horri begira, mezu egokiak erabili behar
dira.
• Laguntza eskainiko diegu: zailtasunak dituenari lagundu egingo
diogu euskaraz aritu dadin.
• Ahalegina baloratuko dugu: errefortzu positiboak emango dizkiogu
zailtasunak dituenak euskaraz adierazteko ahalegina egiten badu,
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beraien artean euskaraz egitea lortzen badugu nahiz eta horretarako
gure eragina beharrezkoa izan, eta abar.

Ahalegina eskatzen

Laguntza eskaintzen

Errefortzuak ematen

Hori esango didazu euskaraz,

Nik lagunduko dizut gainera.

Ikusten! Erraz esan didazu.

ezta? Ziur badakizula esaten.

Gustatzen zait ahalegintzen

Gero eta errazago egiten

zarenean, eta prest nago. Ea

duzu. Zorionak!

ba…

Ederki ari zarete baina orain

Nik ere zuekin jolastuko dut.

Primeran! Oso pozik nago.

pixka batean behintzat

Norbaiti kosta egiten bazaio,

Banekin nik erraz egingo

euskaraz egingo dugu. Jolas

lasai, denon artean lagunduko

zenutela.

honetan askotan aritu gara

diogu.

horrela eta ziur ez zaizuela
asko kostatuko.
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3. JARDUERAK ETA TRESNAK

3.1.

Haur zerbitzuaren espazioan bertan:
3.1.1. Jardueraren uneak eta guneak baliatzea
3.1.2. Jarduerak egokitzea
3.1.3. Tresna lagungarriak

3.2.

Haur zerbitzuaren espaziotik kanpo

3.1. Haur zerbitzuaren espazioan bertan

Euskararen erabilera indartzeko lagungarria da jardueraren une eta gune
ezberdinetan Hezitzaile Berritsu moduan nola jokatu aurreikustea eta
planifikatzea.
3.1.1.

Jardueraren uneak eta guneak baliatzea

Jardueraren uneak eta guneak baliatu daitezke Hezitzaile Berritsu
moduan jokatuz erabilera helburuetara iristeko.
•

Harrera: banakoekin elkarrizketa sortzeko aproposa. Batzuetan
elkarrizketa oso laburrak izango dira baina hezitzaileak aukera
ikusten duenean nahiko elkarrizketa luzeak ere sortu daitezke eta
egoera aproposak dira prozedura erabiltzeko.

•

Jolas librea / Txokoak: beraien arteko elkarrizketetan sartzeko eta
bideratzeko egokia. Beraiekin batera jolasten badugu edo egiten ari
direnari buruz galdetzen badiegu, egunero hainbat elkarrizketetan
parte hartu ahal izango dugu.

•

Jarduera dinamizatua: beraien arteko hainbat elkarrizketa euskaraz
izan daitezen lortzeko egokia. Jarduera dinamizatuan hezitzailearen
rola oso aktiboa da eta elkarrizketa asko sortu edo bideratu ditzake.

•

Eskulanak:

banakoekin

elkarrizketak

sortzeko

aproposa.

Eskulanarekin laguntza eskatzen badigute edo gu batetik bestera
laguntza eskainiz gabiltzanean, hainbat elkarrizketa sortu ditzakegu.
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•

Antzerkiak:

beraien

arteko

elkarrizketa

bideratzeko

egokia.

Hizkuntza oso presente dagoen jarduera da eta hezitzaileak lagundu
dezake euskararen erabilera zaintzen eta elkarrizketa asko euskaraz
izan daitezen laguntzen.
•

Bestelakoak:

musika,

abestiak,

ipuin

kontaketa

dinamizatuak,

txokoetan sartzeko errutina linguistikoak eta abar oso baliagarri izan
litezke hizkuntza erabiltzeko, batez ere zailtasun handien daukaten
erabiltzaileekin.
Ezingo dugu guztiekin eta etengabe saio osoan zehar Hezitzaile Berritsu
moduan aritu. Baina argi izan behar dugu hori dela euskara gustura
erabiltzen laguntzeko bidea eta jardueraren uneak zein guneak
baliatzea bide eraginkorra dela.

Harrera

Jolas librea /

Jarduera

Txokoak

dinamizatua

Eskulanak

Antzerkia

Ipuin
kontaketa

Kaixo. Zer

Bazkaria

Bi talde egingo

Bai, bai,

Zeri buruz

Halako batean,

moduz?

prestatzen ari

ditugu. Zuek

lagunduko dizut

izango da

zarata izugarria

Lehengo astean

zarete? Nik ere

hemen eta

kometa

antzerkia? Eta

entzun zen! Zer

ez zinen etorri,

gosea daukat.

besteak han.

amaitzen. Zer

bakoitzak zer

zela uste

ez zinen ba

Hemen jarriko

Talde bakoitzari

falta zaio? Eta

egingo du?

duzue?...

gaixo egongo?

naiz. Zer ari

izena jarri behar

zein koloretakoa

Ondo, baina zer

Zer egin duzu

zarete

diozue. Zuei zer

jarriko dugu?

kontatuko

asteburuan?...

prestatzen?...

iruditzen

Gero etxera

duzue? Denak

zaizue? Zein

eramango

ados?...

izen jarriko

duzu?...

diozue? Bota
ideiak. Hori
polita da! Niri
gustatzen zait
baina galdetu
besteei zer
dioten…

15

3.1.2.

Jarduerak egokitzea haur zerbitzuaren espazioan:

Jardueretan irizpide batzuk kontuan hartuta, errazagoa da egoera
horietan erabilera indartzea.
•

Txokoetarako proposamenak

Txokoetan hainbat jolas, jostailu edo baliabide izaten dituzte haurrek.
Tarteka guk proposatu ditzakegu jolas edo dinamika berriak, hasiera
batean guk bideratuta egingo ditugu zenbait aldiz eta

gero beraien

kabuz egiteko aukera izango dute. Jolas edo dinamika berri horretan
hizkuntza-errutina batzuk txertatuko ditugu. Horrela, beraien kabuz ari
direnean ere errazagoa izango da euskara mantentzea.

Txokoetarako proposamenak
Bingo bat proposatuko diegu. Fitxa batzuk izango dituzte janarien irudiekin
eta janari hori egiteko behar diren osagaien irudiekin. Bakoitzak fitxa bat eta
osagai ezberdinak. Kutxa batean osagai guztiak ere egongo dira. Taldeko

Etxe txokoa

batek kutxatik irudi bat aterako du (adibidez, arrautza). Hitza esango du:

Arrautza. Ondoren galdera egingo du: Nork nahi du arrautza? Arrautza behar
duenak erantzungo dio: nik behar dut. Beste galdera egingo dio: Zertarako
behar duzu arrautza? Eta erantzuna emango dio: tortilla egiteko. Ondoren,
beste fitxa bat atera eta prozesua errepikatuko dugu behin eta berriz.

Karta joko berri bat aurkeztuko diegu. Kasu honetan, elkarri galderak eginaz
besteak kartan zein pertsonaia duen asmatu behar dute. Asmatuz gero, karta

Karta joko
bat

hartuko dute. Hizkuntza-errutina proposatuko diegu: Nork galdetu nahi du?
Nik galdetu nahi dut. Galdetu. Galtza gorriak ditu? Ez, urdinak ditu. Nork
galdetu nahi du? Nik galdetu nahi dut. Galdetu. Ile luzea dauka? Bai, ile luzea
dauka.
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•

Eguneroko errutinak

Egunero

(eta

maiztasun

hizkuntza-errutinak
euskararen

batekin)

txertatu

presentzia

errepikatzen

ditzakegu.

bermatzeko

eta

Tresna
egoera

diren

egoeretan

lagungarria
horien

da

inguruko

elkarrizketak euskaraz izan daitezen laguntzeko.

Harrera

Txoko batean aritzeko
baimena

Txanda aldaketa

Hezitzailea beti galdera

Txoko batzuk beti eskura

Bideojokoekin aritzeko aukera

berarekin hasiko da:

izaten dituzte, baina agian

dute batzuetan baina askok

Arratsaldeon! Eman bostekoa!

txoko edo guneren batean

nahi izaten dutenez, txandak

Beti erantzun bera eskatuko

aritzeko gure baimena behar

antolatzen dira. Txanda

diegu: Hemen bostekoa!

dute. Horretan aritu nahi

hartzen duenak, beti modu

Arratsaldeon!

badute beti modu berean

berean eskatu behar du: Adi!

galdetu behar dut. Haurrak:

Ordua da! Nire txanda!

Gaur bai. Gaur seguru baietz.
Hezitzailea: Gaur bai zer?
Haurrak: Gaur bai txoko
honetan arituko garela.
Hezitzaileak: Seguru?
Haurrak: Seguru baietz! Eta

Besteak momentuan utz

Une horretatik aurrera
hezitzaileak erabakiko du
elkarrizketa luzatzea
Hezitzaile Berritsu moduan
jokatuz edo bere horretan
uztea.

orduan emango dio
hezitzaileak baimena.
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dezake edo bost minutu
gehiagoz aritzeko aukera
izango du errutina hau
betetzen badu: Bai! Baina zure

txanda izango da bost minutu
barru. Horren ondoren, azken
esaldia erabiliko dute: Kitto!
Amaitu da denbora. Bost
minutuak ere bai.

•

Jolasetan hizkuntza-errutinak

Eguneroko errutinen moduan, jolas gidatuetan ere txertatu ditzakegu
hizkuntza-errutinak.

Modu

horretan,

jolas

horietan

euskararen

gutxieneko presentzia bermatuko dugu eta errazagoa izango da
elkarrizketak euskaraz izan daitezen laguntzea.

Errelebo jolasa

Brile jolasa

Errelebo jolasean, erreleboa ondo eman dela

Baloia botatzen duenak, beti, esaldi bera esan

baloratuko da, adibidez:

behar du:
-

Baietz eman!

Eskuan zapla eman badio eta hori egiterakoan
bi esaldi hauek ozen esaten badituzte:
-

Besteek, nahi badute esango dute:

Nik egin dut. Zure txanda!

-

Eta besteak:
-

Ezetz eman!

Emanez gero, etxera joatea nahi bada, hau

Banoa ziztu bizian!

esan behar du baloia bota duenak (bestela ez
da joango):
-

•

Eman dizut. Etxera!

Hizkuntza-jolasak

Hizkuntza bera ardatz duten jolasak proposatu ditzakegu, hau da, jolasa
egiteko ezinbestean hizkuntza erabili behar da. Gustukoak badituzte,
beraien kabuz ere erabiliko dituzte.

1-2-3-4-5-6-7

Telefonoa

Borobilean jarri. Txandaka zenbaki bat esan behar dute.

Borobilean jarri. Batek bere

Zazpi hitza erabili behar duenak (zazpi, hamazpi…) ezin

ezkerrekoari belarrira esaldi bat

du hori esan eta esaldi bat esan behar du.

esan. Honek hurrengoari,

Erraz egiten badute, zortzia ere erantsiko dugu. Eta gero

hurrengoari… Zein hitz edo esaldi

bederatzia.

agertuko da katearen amaieran?

Adibidez: gustuko janariak, gustuko animaliak, gustuko
lekuak…

1-2-3-4-5-6- Arroza gustatzen zait-Zopa gustatzen
zait-Txokolatea gustatzen zait-10-11-12-13-14-1516- Tortilla gustatzen zait-Lentejak gustatzen zaizkit.
Haragia gustatzen zait-20…
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•

Simulazioak

Euskaraz erabiltzea nahi genituzkeen zenbait esaldi edo egitura esketx
edo jolas batean txerta dezakegu eta, horietan behin eta berriz erabiliz,
eredua gerora egoera errealetan ondo erabiltzea erraztuko dugu.

Simulazio jolasa

Simulazio esketxa

Landu nahi ditugun esaldiak edo egiturak:

Landu nahi ditugun esaldiak edo egiturak: Me

Estoy cansado/a – Nekatuta nago.

toca a mí-Nire txanda

Saltoka jarriko ditugu. Halako batean esango

Arraindegian.

dugu: Geldi!

Arrain saltzaileak: Noren txanda da!
Biak batera erantzuten dute: Nire txanda da!

Beraiek bikoteka jarri behar dute. Batak

Arrain saltzaileak: Hori ezinezkoa da.

besteari esan behar dio: Nekatuta nago!

Biak batera: Nire txanda da.

Elkar besarkatu, buruak sorbaldetan jarri,

Arrain saltzaileak: Hau eguna!

begiak itxi eta poliki poliki lurrera erori
behar dute.

Lehen aldian hezitzaileak egingo du bi
haurrekin. Ondoren, aldi bakoitzean, bat atera

Lurrean daudenean, Saltoka! oihukatuko

eta beste haur bat sartuko da.

dugu eta dinamika behin eta berriz
errepikatuko dugu bikoteak aldatuz.

Lau-bost aldiz egindakoan tonuarekin eta
erritmoarekin jolasten hasiko gara: mantso,
baxu, farrez, negarrez… Egiten dugun aldi
bakoitzean aldaketa bat txertatuko diogu.
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3.1.3.

Tresna lagungarriak

Oinarrizko irizpideez gain eta jarduerak egokitzeaz gain, tresna
lagungarriak izan daitezke beste lau hauek ere:

•

Abestiak edo abestutako leloak

Hezitzaileok asko abestea eta haurrei abestiak erakustea. Hizkuntzaren
presentzia zaintzeko bide bat da eta hizkuntza erabiltzeko eta
barneratzekoa ere bai. Abestutako leloak ere oso erabilgarriak dira,
hots: hizkuntza-errutina modukoak baina abestuz egiten direnak.
Adibidez, abestuz: mantso-mantso, dena jaso!
•

Musika

Hainbat egoeretan musika ere jar dezakegu. Hizkuntzaren presentzia
zaintzeko modu bat da eta, horrekin batera, haurrek abesti ezberdinak
ikas ditzakete baita talde ezberdinak ezagutu ere.
•

Ipuinak

Lantresna bikainak dira euskararen erabilera eragiteko.
•

Ipuin kontaketak

Haurren partaidetza aktiboa bilatuko dugu. Adibidez, ipuina kontatzen
dihardugunean, galderak egin ditzakegu, ipuinari soinua jartzeko eskatu
edo guk egindako soinuei hitza jartzea eskatu. Partaideek oso ezagunak
dituzten

kontakizunetan

elkarrizketako

protagonista

bihurtzea

(pertsonaiak banatuz) ere bide bat izan liteke.
•

Grabazioak entzun

Hizkuntzaren presentzia zaintzeko bide bat da, eskulanak egiten ari
direnean, adibidez, baliatzeko.
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•

Hizkuntza-paisaia

Kartelak, arauak eta abar. Haur Zerbitzuan paretetan jartzen diren
esaldiak. Tresna lagungarria izan daiteke asko erabiltzen badugu,
erreferentzi egiten badiegu eta maiz aldatzen baditugu.

3.2.

Haur zerbitzuaren espaziotik kanpo jardueraren guneak eta uneak
baliatzea

Hainbatetan Haur Zerbitzuaren espaziotik kanpo jarduerak egiten dira.
Jarduera horietan ere guneak eta uneak baliatu ditzakegu Hezitzaile Berritsu
moduan jokatuz haurren euskararen erabileran eragiteko.

Herrian bertan edo txangoetan egiten diren talde jolasetan:
Talde jolasak

- Hizkuntza-errutinak txertatu
-

Abestiak erabili

Txangoetan, kontuan izan:
- Hezitzaile Berritsuak izan: elkarrizketa asko sortu eta
elkarrizketa askotan parte hartu. Hizkuntzari
dagokionez hezitzaileek jarrera aktiboa izan behar

Txangoak
(natura,
mendia…)

dute.
- Bidaietan musika jarri eta abestu.
- Ibilaldietan, hezitzaile berritsuak izan eta, hortaz gain,
abestu eta abestu dezaten animatu.
-

Bisita gidatuak eginez gero, aukera dagoenetan,
euskarazko bisitak hartu.
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4. EGOERA ZEHATZAK ETA ZALANTZAK

4.1.

Batek ez daki euskaraz

4.2.

Ez daki ondo

4.3.

Ez du euskaraz egin nahi

4.4.

Jolas librean ez dute beraien artean euskaraz egiten

4.5.

Beraien artean gaztelaniaz ari badira nola jokatu?

4.6.

Erabilera arautzea egokia da?

4.7.

Erabilera sustatzeko kanpainak egitea egokia da?

4.8.

Nola landu parte hartzaileen euskararekiko jarrerak?

4.9.

Akatsak egiten badituzte zuzendu behar ditugu?

4.1. Batek ez daki euskaraz
Gerta liteke euskaraz ezer ez dakien haurren bat jarduerera etortzea. Baina
kontuan izan: kasu gehien gehienetan kanpotik etorri berriak diren haurrak
dira. Euskaraz eskolaratuko dira eta laster hasiko dira ikasten. Beraz, euskara
ez jakitetik euskara pixka bat jakiterako prozesu nahiko azkarra egingo dute.
Haur zerbitzuan ere horretan lagunduko diegu.
Lagungarriak izan daitezke:
• Azalpenak mantso eta keinuekin lagunduz ematea. Esaldi laburrak
erabili,

ulertu

ote

duen

galdetu

edo

keinu

bidez

behintzat

adierazteko eskaini eta galdera itxiak ere erabili.
• Hiztegi funtzionala (irudiduna) lantzea: Haur Zerbitzuan ohikoak
diren esaldiak eta hiztegia landu berarekin. Une ezberdinak erabili
horretarako: harreran agurrak, txoko batean aritu behar duenean
gune horrekin lotutako lau edo bost hitz, eta abar.
• Hizkuntza-errutinak erabiltzea: egunero errepikatu behar diren
esaldi batzuk aukeratu eta erabiltzen hasi. Lehen egunetan guk
erabili, ondoren berari ere erabiltzeko eskatu. Euskara erabiltzen
hasteko modu bat da eta erabilera horri errefortzu positiboak
ematen badizkiegu, arro sentituko direnez, euskararekin harremana
lantzeko modua ere bada.
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Beharrezkoa ikusiz gero, eman azalpenak gaztelaniaz: bereziki une horretan
harreman afektiboa lehenetsi behar dela ikusiz gero -haurrak Zerbitzuan eroso
eta gustora sentitzeko behar duelako-. Baina gaztelaniazko azalpenak berari
bakarrik eman, ez talde osoari.
4.2. Ez daki ondo
Partaideren batek edo batzuek euskaraz ondo ez badakite, azalpenak
ematerakoan eta erabilera sustatzerakoan hori kontuan izan.
Lagungarriak izan daitezke:
• Arauak bisualki irudikatzea: idatziz egoteaz gain, eta azalpenak
emateaz gain, oinarrizko arauak irudi bidez adieraztea egokia da.
• Azalpenak ematerakoan arbela erabiltzea: azalpenekin batera hitzak
idaztea, edo hobe, marrazkiak egitea.
• Azalpenak behin baino gehiagotan eta modu ezberdinetan ematea.
Eta, horretan ari garenean, mimika asko erabiltzea, nahiko mantso
hitz egitea eta ondo ahoskatzea.
• Galdera ereduekin jolastea: ulertu ote diguten konturatzeko egokia
da galdera ereduekin jolastea: galdera itxiak eta galdera irekiak.
Euskara erabiltzen hasteko modu ona da, gainera.
• Ereduak ematea eta errepikatzera gonbidatzea: euskara erabiltzen
hasteko eta erabilera horri guk errefortzu positiboak emateko tresna
egokia da.

23

-

Bihar eskulan bat egingo dugu. Kartoizko kaxa bat ekarri
behar duzue etxetik. (Kaxa bat erakutsiko diegu azalpena
ematen diegun bitartean).

-

Denak ados? Iñigo: Zer ekarri behar da bihar?

-

(Ez du erantzuten)

Galdera ereduekin

-

jolastea

-

Kartoizko kaxa ekarriko duzu?
Bai.
Ados. Zer ekarriko duzu: plastikozko kaxa? kaxa bat
eskuarekin seinalatuz) edo kartoizko kaxa (eskuan duguna

-

seinalatuz).
-

Ereduak eman eta
errepikatzera
gonbidatzea

-

Kartoizko kaxa.
Primeran!
Fitxa gorria aurrera. Hemen jarriko dugu. Orain esan zuk:
fitxa gorria aurrera.
Fitxa gorria aurrera.
Primeran! Nor da orain?

4.3. Ez du euskaraz egin nahi
Komenigarria da jarrera horren oinarrian zer dagoen ulertzea baina horrek ez
du gure jokabidea aldatuko.
Jarreraren oinarrian, gehien gehienetan, euskararekiko harreman nahiko
eskasa egongo da: ez da euskaraz eroso sentzitzen, komunikazioa oztopatzen
diola irudituko zaio, bizipen eta erreferente gutxi ditu, eta abar.
Hori da guk landu behar duguna: euskara erabiltzeko aukerak eskainiz eta
horretan lagunduz, euskararekiko harremana garatzen eta hobetzen lagundu
nahi diogu.

Zer egingo diogu ba! Niri asko gustatzen
zait. Ziur zuri ere gustatuko zaizula.
Jarraituko dugu jolasarekin?

No me gusta el euskera
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4.4. Jolas librean ez dute beraien artean euskaraz egiten
Argi eduki zein den hezitzaileon ardura eta zein den jardueraren helburua:
• Ardura: euskara asko eta gustura erabiltzen lagundu nahi diegu.
• Helburua: beraien artean euskara erabiltzea ohikoa izan dadin
laguntzea eta erabilera hori sentsazio eta bizipen positiboekin
lotzea.
Bi horietan zentratu eta horretan ondo lagundu. Beraz: ez epaitu haurren
jokabidea eta ez ebaluatu aukeratu ez den helbururik. Jolas librean erdaraz
aritzea ez da ez ona ezta txarra ere. Euskaraz egitea nahi badugu, gidan
proposatzen diren tresnak erabiliz lagundu horretan.

4.5. Beraien artean gaztelaniaz ari badira nola jokatu?
Laguntzeko prest bagaude, tartean sartu eta elkarrizketa bideratu edo
elkarrizketa berri bat sortu. Horretan ari garenean, beharrezkoa ikusten
badugu, ahalegina eskatu eta errefortzu positiboak eman. Laburbilduz:
Hezitzaile Berritsuak izan.
4.6.

Erabilera arautzea egokia da?

Ez da komeni Haur Zerbitzuan erabilera arautzea. Euskara asko eta gustura
erabiltzen lagundu nahi diegu. Erabilera arautzen badugu, ardura beraien esku
uzten dugu baina guk ez diegu laguntzen.
Txoko edo jarduera zehatzen batean erabilera arautu daiteke ordea: arauak
zehatza izan behar du eta betetzeko modukoa. Haur Zerbitzuko txokoak eta
jarduerak planifikatzerakoan gune edo une horietan erabilera arautuko ote
dugun erabaki dezakegu. Arautzea egokia iruditzen zaigun egoeretan,
honakoak ere kontua izan:
• Araua ez badute betetzen zein izango da ondorioa?
• Ondorio hori betearazteko prest gaude?
• Zailtasunak ikusiz gero, nola lagunduko diegu?
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Erantzunak argi baditugu, tarte edo jarduera horretan araua txertatzea tresna
baliagarria izan daiteke. Zalantzarik badugu, ez arautu.

Gunea: Antzerki txokoa
Arrazoia: ahozkoak

Araua ez

Ondorioa

Zailtasunen aurrean nola

leku handia hartzen

betetzearen

betearazteko prest

lagundu? Adi ibiliko gara eta

duen gunea da.

ondorioa:

gaude? Bai.

zailtasun txikiena ikustean

Jardueran erdaraz

antzerkiko

txokora hurbildu eta

hasten badira,

elkarrizketak

beraiekin batera aritzeko

Hezitzaile Berritsu

euskaraz ez

aitzakiaz antzerkiko

moduan ere zaila

badira, ezin dute

elkarrizketa euskaraz

izango da

mozorrorik

sortzen lagunduko diegu.

elkarrizketak

erabili.

Elkarrizketa euskaraz

euskarara eramatea.

sortzen badute, jarduera
nagusiki euskaraz izango
da.

Ondorioa: arautzea tresna egokia izan daiteke.

Egoera: bideo jokoak
Arrazoia: beraien

Araua ez betetzearen

Ondorioa

Zailtasunen aurrean

arteko elkarrizketak

ondorioa: erdara

betearazteko prest

nola lagundu?

nagusiki erdaraz dira

entzuten dugunean

gaude? Bai, baina

Elkarrizketa oso

bideo jokoetan ari

bideo jokoak kenduko

konturatzen gara

laburrak erabiltzen

direnean.

dizkiegu.

tentsio nahiko handia

dituzte eta hizkera

sortuko dela une

oso informala da.

horietan.

Gure eragina oso
mugatua da egoera
horretan.

Ondorioa: ez arautu. Erabileran eragin nahi badugu, hobe bideojokoen erabilera bera
arautzea (noiz erabil daitezkeen edo ez) eta beste tarteetan bestelako jarduera
batzuetara bideratzea eta horietan erabilera sustatzea.
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4.7. Erabilera sustatzeko kanpainak egitea egokia da?
Ez da komenigarria Haur Zerbitzuetan erabilera sustatzeko kanpainak egitea.
Modu horretako kanpainetan haurrei euskara gehiago erabiltzeko ahalegina
eskatzen zaie: jolas edo erronka moduko bat proposatzen zaie eta beraiek
saria lortzeko euskara erabili behar dute.
Modu horretako dinamikek arrisku nabarmena dute: euskararen erabileraren
ardura haurren esku uztea. Argi izan behar dugu, gainera, hizkuntza-ohiturak
aldatzeko edo finkatzeko ez dutela balio.
Askoz hobe hezitzaileon ardura argi edukitzea eta horretan aritzea: gure
eraginaren bidez euskara asko eta gustura erabiltzen laguntzea eta horren
osagarri jardueraren uneak zein guneak ere baliatzea.

4.8. Nola landu parte hartzaileen euskararekiko jarrerak?
Euskararekiko jarreren oinarrian haurrek hizkuntza horrekin duten harremana
dago. Hau da: harreman handia eta positiboa bada, jarrera ona eta, aldiz,
harreman txikia eta negatiboa bada, eskasagoa.
Nola landu euskararekiko jarrerak? Euskararekin harreman handia eta indartsua
eskainiz. Alegia: euskara gustura eta eroso erabiltzen lagunduz eta euskarazko
bizipen

zein

erreferenteak

eskainiz

lagunekin/hezitzaileekin harremanak…).
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(haur

zerbitzua

bera,

musika,

4.9. Akatsak egiten badituzte zuzendu behar ditugu?

Ez da beharrezkoa zuzentzea eta, gehienetan, komenigarria ere ez. Euskara
asko eta gustura erabiltzea nahi dugu baina behin eta berriz zuzentzen
baditugu ez diegu horretan laguntzen: komunikazioa mozten diegu eta ez
dute segurtasunik lortuko.
Aldiz, asko erabiltzen laguntzen badiegu errazagoa izango da euren hizkera
hobetzea: eskolan landuko dute zuzentasuna eta erabilerak berak ere
lagunduko die hobetzen.

Hori bai, zerbait adierazteko laguntza behar badute baliabideak eskaini:
hiztegia, esaldi ereduak, hizkera informala…
Tarteka zerbait zuzentzea beharrezkoa ikusten badugu, tonua eta zuzentzeko
modua zaindu: partaideak gaizki esan duena guk errepikatu baina beraiei ez
errepikatu arazi, galdera itxi batean eredu egokia eskaini eta azalpena osatu
asmoz zuzen esateko aukera eman, eta abar.
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5. ZERBITZUAREKIN LOTURA DUTEN AGENTE EDO ERAGILEEI
BEGIRAKO IRIZPIDEAK

Haur zerbitzua ez da espazio jakin batera mugatzen. Zerbitzuak ikuspegi
hezitzailea du, hau da, haurraren heziketa prozesuan parte hartzen du beste
zenbait eragileren lana osatuz, eta eragile horiekin elkarlana sustatuz.
Horri begira, hizkuntzari dagokionez ere herri mailan eredu eta erreferente
izateko ahalegina egin behar da, baita espaziotik kanpo ere.

5.1.

Hezitzaileen arteko harremana

5.2.

Gurasoekin harremana

5.3.

Beste elkarteekin lankidetza dinamikak

5.4.

Haur Zerbitzutik kanpo egiten diren ekintzetan zaintzekoak

5.1. Hezitzaileen arteko harremana
Oinarrizkoa da hezitzaileen arteko harremana euskara hutsean izatea,
gutxienez hezitzaile lanean ari direnean. Haur Zerbitzuan giro egokia
sortzeko eta haurren erabileran eragin ahal izateko, abiapuntua hezitzaileen
arteko harremana da. Gogoratu hezitzailea dela erreferente.
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5.2. Gurasoekin harremana
Banakoekin
Idatzizkoa
Guraso
guztiekin

Euskaldunei euskaraz eta euskaraz ez dakitenei
elebitan.
Elebitan baina euskarari lehentasuna emanaz:
lehendabizi euskarazko testuak, letra tamaina
handiagoan…
Jardueran

euskara

sustatu

nahi

denez,

harremanak euskaraz sortu badaitezke, ahal dela
hizkuntza horretan izatea bideratuko da.
Oinarrizko irizpideak:
- Gurasoak euskaraz egiten badu, euskaraz
egin.
- Seme-alabei euskaraz egiten badiete, nahiz
eta

Banakoekin

agian

hezitzaileei

erdaraz

egin,

hezitzaileak gurasoari euskaraz.
- Erabilera sustatzeko irizpideak:
-

Hasiera batean, hezitzaileek guraso guztiei
lehen hitza euskaraz egin. Ez digutela
ulertzen esaten digutenekin erdaraz egin
baina

besteekin

harremana

euskaraz

finkatu (nahiz eta, agian, beraiek erdaraz

Ahozkoa

egin).
Gurasoekin bilerak egiten badira edo guraso talde
bati azalpen bat eman behar bazaio:
- Denek euskara ulertzen badute hezitzaileek
guztia euskaraz egin.
Denek ez badute euskara ulertzen: 1-aurkezpena
beti euskaraz 2-azalpena ez bada luzea, elebitan
Taldean

3- azalpena luzea bada, bi talde banatu eta
batzuei euskaraz egin eta besteei gaztelaniaz edo
aurretik

idatziz

azalpena

prestatu

gurasoei

banatzeko, eta azalpenaren zati batzuk euskaraz
eta

beste

batzuk

erdaraz

(ez

dakitenek

idatzizkoarekin jarraitu ahal izango dute eta
galderak egiteko aukera dute).
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5.3. Beste elkarteekin lankidetza dinamikak
Haur Zerbitzuko espaziotik kanpo egiten diren ekintzetan beste hainbat
pertsonekin interakzioa ematen da edo eman daiteke. Horietan hezitzaileek
ahalegindu behar dute ahal duten guztiak euskaraz izan daitezen: haurrei
lagunduz beste pertsona horiekin harremanak euskaraz izan ditzaten
(hezitzailea tartean sartuz eta elkarrizketak bideratuz) edota beste horiek
pertsona helduak badira eta euskaraz badakite, haurrei euskaraz egiteko
eskatuz.

Gogoratu

hezitzaileok

haurrentzat

erreferente

garela,

baita

hizkuntza kontuetan ere.
Auzoan edo herrian beste elkarte edo zerbitzuekin lankidetza dinamikak
antolatzen direnean:
- Ahalegindu harreman guztietan ahalik eta euskara gehien erabiltzen
eta

lehen

hitza

behintzat,

egin

beti

euskaraz:

teknikariekin,

elkarteetako arduradunekin, irakasleekin…
- Idatzizko harremanetan eta hizkuntza paisaian (errotuloak, musika...)
lehenetsi euskara.
- Komunikabideei

begira

ere

lehenetsi

euskara:

prentsaurrekoak

euskaraz eman eta gaztelaniaz laburpen bat egin edo idatziz pasa
kazetariei, eta abar.
Esparru honetan kokatzen dira: Udala eta Udaleko teknikariak, ikastetxeak,
Guraso Elkarteak, komunikabideak, jarduerarekin harremana izan dezaketen
beste elkarteak, eta abar.
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6. EBALUAZIOA ETA JARRAIPENA
Euskararen erabilera sustatzeko egindako lanaren jarraipena eta ebaluazioa
egiterakoan bi ardatz hauek hartuko dira kontuan:
Hezitzaileon jokabidea: oinarri-oinarrizko ardatza da, berak du garrantzia
handiena.
Jarduerak eta tresnak: planifikazioarekin lotutakoa, eguneroko jardunean zer
egiten den eta zer hobetu daitekeen ikusteko. Honek, hizkuntzaren erabilera
ere (helburuak eta estrategiak) aldez aurretik planifikatzea eskatzen du.

Horretaz gain, hirugarren ardatz bat ere kontuan har daiteke: Haurren
erabilera neurtzeko adierazleak. Erabileran abiapuntuko errealitatea zein den
eta lorpenik eman ote den ikusteko tresna bat da.
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Bi ardatz nagusien adierazleak honakoak dira:

Hezitzaileon
jokabidea

Banakoekin

Asko sortu ditut? Jardueraren une ezberdinak erabili ditut

elkarrizketak

horretarako? Zailtasunak dituenari laguntzea lortzen dut?

Beraien arteko
elkarrizketak

Askotan parte hartu dut beraien arteko elkarrizketetan?
Erraz lortzen dut elkarrizketetan sartzea? Lortzen dut
beraien artean euskaraz egitea une horietan?

Hezitzaileon

Hezitzaileon arteko harreman guztietan euskaraz aritzen

arteko

gara? Zailtasunik badaukat zeozer euskaraz adierazteko?

elkarrizketak

Hizkera informala menperatzen dut?
Txokoei

begira

jarduerak

egokitu

ditugu?

Txoko

Txokoetarako

guztietarako

proposamenak

landu ditugu aurretik? Erraz asmatzen dugu jarduerak

egin

dizkiegu

proposamenak?

Beraiekin

nola egokitu?

Eguneroko
errutinak

Hizkuntza-errutina
ezberdinetakoak

berriak
dira?

proposatu

Sistematikoki

dizkiegu?
erabili

Une

ditugu?

Barneratu dituzte?

Jarduerak
eta tresnak

Jolasetan
hizkuntzaerrutinak

Txertatu ditugu hizkuntza-errutinak jolastean? Guztietan?
Edo maiztasun handiarekin? Erraz egiten dugu?

Hizkuntza-

Hizkuntza-jolasak

jolasak

proposatu dizkiegu? Parte hartzen dute? Gustora dabiltza?

Simulazioak

Simulazio jolasak proposatu dizkiegu?

egin

ditugu?

Jolas

ezberdinak

Abestiak eta lelo
abestuak
Tresna
osagarriak

Musika
Erabiltzen ditugu tresna hauek? Zeintzuk? Aldatzen edo

Hizkuntza-

garatzen ditugu? Partaideek gustora hartzen dituzte?

paisaia
Ipuinak
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Hirugarren ardatzaren kasuan, Haurren erabilera neurtzeko adierazleak
honakoak dira:
Hezitzaileokin
harremana
euskaraz da?

Partaideen
artean
euskaraz
egiten dute
hezitzaileok
beraiekin
elkarrizketatan
ari garenean?

A-Hezitzaileokin harremana euskaraz da
B-Guztiek ez baina gehienek hezitzaileekin beti euskaraz egiten dute
C-Batzuk hezitzaileekin beti euskaraz egiten dute

A-Beraien artean euskaraz egiten dute gu elkarrizketan gaudenean
B-Guztiek ez baina gehienek beraien artean euskaraz egiten dute gu
elkarrizketan gaudenean

C-Batzuk beraien artean euskaraz egiten dute gu elkarrizketan
gaudenean

Beraien

artean

Partaideen

Egoera

artean

babestuetan

artean

egiten al dute

ditugunean)

ari direnean?

egiten

dute

egoera

Egoera babestuetan, ohikoa da tarte batzuetan beraien

euskaraz
beraien kabuz

euskaraz

babestuetan (jarduerak egokitzen ditugunean)

euskaraz

aritzea

(jarduerak

egokitzen

Edozein

Beraien artean euskaraz egiten dute beti. Edota

egoera edo

zerbitzuan

tarteetan

euskaraz aritzea da

daudenean

ohikoena

beraien

artean

Oharra: soilik euskaraz aritzeko ohitura duten eta aritzeko ohitura ez duten haurrek elkarrekin
parte hartzen duten kasuetan betetzekoa
Euskara

mantentzen

dute

(jarduerak

egokitzen

ditugunean)

Euskaraz

Egoera

Gehienek/gehienetan

babestuetan

(jarduerak egokitzen ditugunean)

euskara

mantentzen

dute

aritzeko
Batzuk/batzuetan euskara mantentzen dute (jarduerak

ohitura

egokitzen ditugunean)

dutenek
ohitura ez

Euskara

dutenekin

ditugunean)

mantentzen

dute

(jarduerak

biltzean nola

Edozein

Gehienek/gehienetan

egiten dute?

egoera edo

(jarduerak egokitzen ditugunean)

euskara

egokitzen

mantentzen

dute

tarteetan
Batzuk/batzuetan euskara mantentzen dute (jarduerak
egokitzen ditugunean)
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Hirugarren ardatza, Haurren erabilera adierazleak izenekoa, egindakoa ebaluatzeko
lagungarria izan daiteke baina baita, erabilerari dagokionez, argazki moduko bat
ateratzeko ere: ikasturte hasieran eta amaieran egin dezakegu bilakaera ikusteko edo
ikasturte ezberdinen arteko aldea ikusteko ere erabil daiteke.
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7. ERREFERENTZIAK
Esku artean darabiltzun materialak papereko gida erreferentzia izan nahi du
eta, espazio kontuak medio, oinarrizko ideia eta estrategiak biltzeko sortu da.
Gida honetan proposatutako helburuak, estrategiak eta dinamikak egiazki Haur
Zerbitzuan garatu nahi izanez gero, jo ezazu Gaztematikako komunitatera komunitatea.gaztematika.eus-:

bertan

topatuko

dituzu

eguneratutako

dinamika adibideak, Interneteko euskarazko baliabide zerrenda (marrazki
bizidunak, filmak, karaokea....) eta beste hainbat lantresna funtzional.
Gidaren oinarri moduan, hiru argitalpen hauek hartu dira:

• Hezitzaileek asko egin dezakete (Gipuzkoako Foru Aldundia eta Ttakun
Kultur

Elkartea,

2007):

http://gaztematika.gipuzkoangazte.eus/eu/-

/hezitzaileek-asko-egin-dezakete-eskola-orduz-kanpoko-jardueretannerabeen-artean-euskararen-erabilera-sustatzeko
• Haur eta gazteen jardueretako hezitzaileentzat gida (Arabako Foru
Aldundia, 2015): http://euskaraba.eus/edukiak/uploads/2015/10/haureta-gazteen-jardueratarako-hezitzaileentzako-gida.pdf

• Gu bai hezitzaile berritsuak! Irakasleak ikasleen euskararen erabileran
eragiten: http://emangiltza.eus/eliburuak/Gu_Bai_Hezitzaile_Berritsuak/mobile/index.html
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8. ERANSKINAK
Erabileran eragiteko urratsak aplikatzeko tresna
Gida honetako edukiak praktikara eramateko eta jarraipena egiteko urrats
zehatzak eta laburrak proposatzen dira hurrengo orrietan.
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HAUR ZERBITZUAN EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEN
HELBURUAK, ESTRATEGIAK ETA ADIERAZLEAK
Ikasturtea:

Hiru hilekoa:

Erabileraren ikuspegitik zerbitzuko partaideen deskribapena:

Aukerako helburuak, estrategiak eta adierazleak hurrengo orrietan daude.

Erabilera helburua

Estrategiak

Adierazleak

Nori begirako helburua da (zein talde edo kuadrilla kokatzen diren helburu honetan)

Erabilera helburua

Estrategiak

Adierazleak

Nori begirako helburua da (zein talde edo kuadrilla kokatzen diren helburu honetan)

Hizkuntza-ohiturei dagokionez Haur Zerbitzuko partaideen ezaugarriak nahiko
homogeneoak baldin badira, gutxieneko helburu bakarra aukeratzea da
egokiena.

Partaideen ezaugarriak anitzak direnean, bat baino gehiago

aukeratu beharko dira, baina bi baino gehiago ez hartzea gomendatzen
dizuegu.

Hizkuntza-ohitura

ezberdinak

dituzten

taldeak

hainbatetan

elkarrekin aritzen badira, helburu bat jarri gutxien erabiltzen dutenei begira
eta bestea elkarrekin ari direnean duten harremanari begira. Hizkuntza-ohitura
ezberdinak dituzten taldeen artean harremana txikia bada, gutxieneko bi
helburu independente aukeratu: bat batzuentzat eta bestea besteentzat.
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Euskararen erabilera neurtu eta zerbitzuko partaideen deskribapena egiteko
galdetegia

Hezitzaileokin
harremana
euskaraz da?

Partaideen

A-Hezitzaileokin harremana euskaraz da.
B-Guztiek ez baina gehienek hezitzaileekin beti euskaraz egiten dute.
C-Batzuk hezitzaileekin beti euskaraz egiten dute.

A-Beraien artean euskaraz egiten dute gu elkarrizketan gaudenean.

artean
euskaraz egiten
dute

B-Guztiek ez baina gehienek beraien artean euskaraz egiten dute gu
elkarrizketan gaudenean.

hezitzaileok
beraiekin

C-Batzuk beraien artean euskaraz egiten dute gu elkarrizketan

elkarrizketatan

gaudenean.

ari garenean?

Beraien artean euskaraz egiten dute egoera
babestuetan (jarduerak egokitzen ditugunean).

Partaideen

Egoera

artean

babestuetan

Egoera babestuetan, ohikoa da tarte batzuetan

euskaraz

beraien artean euskaraz aritzea (jarduerak egokitzen

egiten al dute

ditugunean).

beraien kabuz
ari direnean?

Edozein

Beraien artean euskaraz egiten dute beti. Edota

egoera edo

zerbitzuan daudenean ohikoena beraien artean

tarteetan

euskaraz aritzea da.

Oharra: soilik euskaraz aritzeko ohitura duten eta aritzeko ohitura ez duten haur taldeek
elkarrekin parte hartzen duten kasuetan betetzekoa
Euskara mantentzen dute (jarduerak egokitzen
ditugunean).

Euskaraz

Egoera

Gehienek/gehienetan euskara mantentzen dute

aritzeko

babestuetan

(jarduerak egokitzen ditugunean).

ohitura

Batzuk/batzuetan euskara mantentzen dute (jarduerak

dutenek

egokitzen ditugunean).

ohitura ez

Euskara mantentzen dute (jarduerak egokitzen

dutenekin

ditugunean).

biltzean nola

Edozein

egiten dute?

egoera edo
tarteetan

Gehienek/gehienetan euskara mantentzen dute
(jarduerak egokitzen ditugunean).
Batzuk/batzuetan euskara mantentzen dute (jarduerak
egokitzen ditugunean).
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Aukerako erabilera helburuak eta estrategiak

Erabilera Helburua
-

Hezitzaileokin

Estrategiak
-

harremana euskaraz

Hezitzaile Berritsu moduan:
- Banakoekin

izatea

elkarrizketa

asko

sortzea,

gure

helburua eta nahia azaltzea, laguntza eskaintzea
eta ahalegina baloratzea.

-

Partaideen artean

- Beraien arteko elkarrizketa askotan parte hartzea,

euskaraz egitea

gure

helburua

eta

nahia

azaltzea,

hezitzaileok beraiekin

eskaintzea eta ahalegina baloratzea.

laguntza

elkarrizketan ari
garenean

-

Jardueraren uneak eta guneak baliatzea banakoekin
elkarrizketak sortzeko edo beraien elkarrizketetan

-

-

Partaideen artean

parte hartzeko:

euskaraz egitea

- Harrera eta agurra.

beraien kabuz ari

- Jarduera librea.

direnean jarduera

- Tailerrak.

babestu edo

- Jarduera dinamizatuak.

antolatuetan

-…

Partaideen artean

-

Jarduerak egokitzea Haur Zerbitzuaren espazioan:

euskaraz egitea

- Txokoetarako proposamenak

beraien kabuz ari

- Eguneroko errutinak.

direnean edozein

- Jolasetan hizkuntza-errutinak.

egoera edo tarteetan

- Hizkuntza-jolasak.
- Simulazioak.

-

Euskaraz egiteko
ohiturarik ez

-

-

Tresna lagungarriak erabiltzea:

dutenekin biltzean

- Abestiak edo lelo abestuak.

euskara mantentzea

- Musika.

jarduera babestu edo

- Hizkuntza-paisaia.

antolatuetan

- Ipuinak.

Euskaraz egiteko
ohiturarik ez
dutenekin biltzean
euskara mantentzea
edozein egoera edo
tarteetan
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Erabilera helburuak eta erabilitako estrategiak ebaluatzeko adierazleak

Hezitzaileon
jokabidea

Banakoekin

Asko sortu ditut? Jardueraren une ezberdinak erabili ditut

elkarrizketak

horretarako? Zailtasunak dituenari laguntzea lortzen dut?

Beraien arteko
elkarrizketak

Askotan parte hartu dut beraien arteko elkarrizketetan?
Erraz lortzen dut elkarrizketetan sartzea? Lortzen dut
beraien artean euskaraz egitea une horietan?

Hezitzaileon

Hezitzaileon arteko harreman guztietan euskaraz aritzen

arteko

gara? Zailtasunik badaukat zeozer euskaraz adierazteko?

elkarrizketak

Hizkera informala menperatzen dut?
Txokoei

begira

jarduerak

egokitu

ditugu?

Txoko

Txokoetarako

guztietarako

proposamenak

landu ditugu aurretik? Erraz asmatzen dugu jarduerak

egin

dizkiegu

proposamenak?

Beraiekin

nola egokitu?

Eguneroko
errutinak
Jarduerak
eta tresnak

Jolasetan
hizkuntzaerrutinak

Hizkuntza-errutina
ezberdinetakoak

berriak
dira?

proposatu

Sistematikoki

dizkiegu?
erabili

Une

ditugu?

Barneratu dituzte?
Txertatu ditugu hizkuntza-errutinak jolasetan? Guztietan?
Edo maiztasun handiarekin? Erraz egiten dugu?

Hizkuntza-

Hizkuntza-jolasak

jolasak

proposatu dizkiegu? Parte hartzen dute? Gustora dabiltza?

Simulazioak

Simulazio jolasak proposatu dizkiegu?

egin

ditugu?

Jolas

ezberdinak

Abestiak eta lelo
abestuak
Tresna

Musika

Erabiltzen ditugu tresna hauek? Zeintzuk? Aldatzen edo

osagarriak

Hizkuntza-

garatzen ditugu? Partaideek gustora hartzen dituzte?

paisaia
Ipuinak
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