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NZ zerbitzuetan euskararen erabilera sustatzen
Faktoreekin lotutako jarduerak eta hausnarketak

Nerabe Zerbitzuetako programazioan euskararekiko motibazioa
lantzeko hainbat jarduera txertatu daitezke. Nerabeen hizkuntzasozializazio prozesura begira interesgarria da horrelako jarduerak
egitea, eta euskararen erabilera indartzeko edo finkatzeko ere
lagungarriak izan daitezke.
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Dokumentu honetan agertzen diren jarduerak edota ideiak proposamenak
besterik ez dira. Nerabe Zerbitzuetan bide hauek kontuan hartzea interesgarria
da eta dokumentu hau “menu” moduan hartzea: hainbat aukera daude bertan
eta, behar bada, horietako batzuk egingarriak dira zerbitzuetan. Egingarri
ikusten diren horiek egokitzea eta aurrera eramatea proposatzen da.
Are gehiago, osatu beharreko taula da: benetako esperientzia gehiago eta ideia
berriekin osatu beharrekoa.

1. Hizkuntza-gaitasuna
⋅ Hizkera informalean dituzten mugez ohartzea.
⋅ Mugak hiztunarenak direla jabetzea (egoera
Zein da
helburua?

soziolinguisitikoaren ondorio bat).
⋅ Hizkuntzarekin jolastera gonbidatzea eta euskaratik
esamoldeak sortu eta erabiltzera animatzea.
⋅ Gauzak adierazteko dituzten zailtasunak.

Hausnarketak
sortzeko egoerak
baliatzea

⋅ Esamoldeak asmatzen.
⋅ Euskalkiak.
⋅ Watsapeko hizkera.
⋅ Hiltzailearen jolasa.
⋅ Kaleido jolasa.
⋅ Hitz berriak asmatzen.

Izaera ludikoa
duten jarduerak

⋅ Hitzei esanahi berriak ematen.
⋅ 1,2,3,4,5,6
⋅ Pilota elkarri.
⋅ Esamoldeak salgai.

Hausnarketa
oinarri duten
jarduerak
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2. Identitate kolektiboa
⋅ Eleaniztasunaren aldeko mezuak ematea: euskaldun
guztiok gutxienez elebidunak gara eta eleanitza izateak
abantaila eta aukera asko ematen ditu.
Zein da
helburua?

⋅ Euskaldun izatearen inguruan hausnartzea eta euskara
jakiteak eta erabiltzeak zein ezaugarri ematen dizkigun
ikustea.
⋅ Euskaraz egiten duten talde-giroen berri ematea eta
harremanetan jartzea.

Hausnarketak

⋅ Eleaniztasunaren abantailak.

sortzeko egoerak

⋅ Noiz egin dugu euskara erabiltzeko ahalegina?

baliatzea

⋅ Euskarak bertako egiten al zaitu?

Izaera ludikoa

⋅ Euskaraz egiten duten taldeekin harremanak.

duten jarduerak

⋅ Eleaniztasunari lekua egiten gaztelekuan.
⋅ Gure ingurua eleanitza da.

Hausnarketa

⋅ Hizkuntza onak eta txarrak?

oinarri duten

⋅ Eleaniztasuna eta hizkuntzak aukeratzea.

jarduerak

⋅ Globalizazioa.
⋅ Hizkuntzekin harremana.
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3. Harreman sareetako hizkuntza-arauak
⋅ Euskara egoera minorizatuan dagoela konturatzea eta
horrek eragin zuzena duela beraien hizkuntzaohituretan eta jarreretan.
Zein da
helburua?

⋅ Euskara asko erabiltzen den herrietan ere, erabilera
horrek hutsuneak eta zailtasunak badituela ohartzea.
⋅ Hizkuntza-arau horiek aldatu daitezkeela eta beraiek
eragile izan daitezkeela konturatzea.

Hausnarketak

⋅ Bat erdaraz, denak erdaraz.

sortzeko egoerak

⋅ Zergatik egoera berrietan erdaraz?

baliatzea

⋅ Hizkuntza-ohiturak aldatzea zaila al da?

Izaera ludikoa

⋅ Eusleen dinamika herri mailan.

duten jarduerak
Hausnarketa
oinarri duten

⋅ Supereuskalduna.

jarduerak
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4. Erreferenteak
⋅ Euskarazko erreferente asko izatea: pertsonaia ezagunak
Zein da
helburua?

eta gertuko erreferenteak (gazte helduagoak, adibidez).
⋅ Euskararekiko jarrera aktiboa duten erreferenteak izatea.

Hausnarketak
sortzeko egoerak

⋅ Ezagutzen al duzue?

baliatzea
⋅ Erreferenteak Gaztelekuan.
Izaera ludikoa

⋅ Euskal abesti gustukoena aukeratzen.

duten jarduerak

⋅ Txangoa Durangoko azokara.
⋅ Herriko eragileekin elkarlanean.

Hausnarketa
oinarri duten
jarduerak

5. Hizkuntzarekiko gizarte pertzepzioa
⋅

etorkizunekoa da, indartsua da…

Zein da
helburua?

Euskara balio indartsuekin ere lotzea: modernoa da,

⋅

Hainbat aurreiritzi haustea: zaila da, zaharra da,
isolatua egon zelako ez zen galdu…

⋅

Hizkuntza modernoak eta tradizionalak.

Hausnarketak

⋅

Hizkuntza zailak eta errazak.

sortzeko egoerak

⋅

Euskara txikia-ahula edo handia-indartsua da?

baliatzea

⋅

Euskarak hemen bakarrik balio du.

⋅

Euskaraz gauza asko eta anitzak egiten dira.

⋅

Ginkana.

⋅

Zein da abestiaren hizkuntza?

Izaera ludikoa
duten jarduerak
Hausnarketa
oinarri duten
jarduerak
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6. Egoera soziolinguistikoarekiko pertzepzioa
⋅ Euskarak bizi duen benetako egoera ezagutzea.
⋅ Egoera horrek beraiengan nolako eragina duen
Zein da
helburua?

konturatzea.
⋅ Hizkuntzaren normalizazioan eragile izan daitezkeela
ikustea.

Hausnarketak

⋅ Erabilera neurketen inguruan.

sortzeko egoerak

⋅ Gero eta euskaldun gehiago.

baliatzea

⋅ Arnasguneetako hutsuneak.

Izaera ludikoa

⋅ Euskaraz eskatzen.

duten jarduerak
Hausnarketa
oinarri duten
jarduerak

⋅ Garai berriak.
⋅ Kiniela.

7. Kontsumo eskaintza
⋅ Euskarazko produktuak ezagutzea eta eskura izatea:
Zein da

produktu asko eta anitzak. Musika, telebista, irratia,

helburua?

liburuak, komikiak, aldizkariak, kontzertuak,
antzerkiak…

Hausnarketak
sortzeko egoerak
baliatzea
Izaera ludikoa
duten jarduerak

⋅ Produktuak eskura jartzen

Hausnarketa
oinarri duten
jarduerak
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8. Input mediatikoa
⋅ Komunikabideetatik ematen dituzten mezuek gure eta
Zein da

ingurukoen hizkuntzekiko jarreran eragina dutela

helburua?

konturatzea.
⋅ Euskararekiko mezuak nolakoak diren ikustea.

Hausnarketak
sortzeko egoerak

⋅ Komunikabideetako mezuen inguruan.

baliatzea
Izaera ludikoa
duten jarduerak
Hausnarketa
oinarri duten
jarduerak

9. Testuinguru politikoa
⋅ Legeek eta hizkuntza-politikek nolako eragina izan

Zein da

dezateken jabetzen hastea.

helburua?
Hausnarketak
sortzeko egoerak

⋅ Legeek zer eragin dute?

baliatzea
Izaera ludikoa
duten jarduerak
Hausnarketa
oinarri duten
jarduerak

Erabileran eragiten duten faktoreen inguruan jarduerak eta hausnarketak
egitea nerabeek hizkuntzarekin harremana lantzeko bide izango dira:
⋅

Euskararekin harreman ahula edo ez oso indartsua duten nerabeen
kasuan: euskara beraiena egiten laguntzeko.

⋅

Euskararekin harreman handia duten nerabeen kasuan: euskararen
egoera soziala ulertzeko eta, hortik abiatuz, beraien hizkuntza-ohiturei
begira

lagungarriak

izan

daitezkeen
9

tresnak

eskaintzeko.

Gazteen euskararen erabileran eragiten duten faktoreak
Ama-hizkuntza: etxetik euskara jasotzea.
Ingurune hurbila: txikiak direnetik euskara asko entzuteko eta erabiltzeko
aukera izatea etxean, ingurukoekin, kalean…
Bakoitzaren jarrerak: euskararen aldeko jarrera garatzea.
Hizkuntza-gaitasuna: egoera eta erregistro ezberdinetarako hizkera egokia
eta aberatsa izatea. Lagunarteko harremanei begira, bereziki gazte hizkeran
nahiko baliabide izatea.
Identitate kolektiboa: norbera ibiltzen den giro eta taldeetan euskararen
aldeko jarrerak ikustea, euskara asko erabiltzen den gune edo jardueretan
nork bere burua eroso ikustea…
Harreman sareetako hizkuntza-arauak: norbera ibiltzen den harreman
sareetan euskarak leku handia izatea, euskararen erabilera zaintzen dela
ikustea, hizkuntza-arauen oinarrian zer dagoen konturatzea, eta abar.
Pertsona eta talde erreferenteak: euskarazko erreferente asko izatea, bai
pertsonai ezagunak (musikariak, kirolariak…) baita gertukoak ere (helduagoak
diren herriko gazteak, hezitzaileak…).
Hizkuntzarekiko gizarte pertzepzioa: euskara balio indartsu eta
erakargarriekin ere lotzea (modernoa, indartsua, etorkizunekoa…).
Egoera soziolinguistikoarekiko gizarte pertzepzioa: euskara eskolarekin soilik
ez lotzea, inguruan gero eta euskaldun gehiago dituztela ohartzea, euskara
leku eta egoera askotan erabil daitekeela eta gero eta gehiago erabiltzen dela
ohartzea…
Kontsumo eskaintza: produktu eta zerbitzuak euskaraz eskura izatea (musika,
bideo jokoak, eskola orduz kanpoko jarduerak, aldizkariak…).
Input mediatikoa: komunikabideetatik jasotzen dituzten mezuak euskarari
dagokionez egokiak edo desegokiak izatea.
Testuinguru politikoa: legeak euskara biziberritzeko eraginkorrak izatea eta
testuinguru horietatik jasotzen ditugun mezuak egokiak izatea (talde
politikoen aldetik, adibidez).
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Nerabe Zerbitzuetan faktore horiek kontuan har daitezke eta programazioan
txertatu ditzakegu beroietan eragitea helburu duten jarduerak. Besteak beste:
•

Hausnarketak sortzeko egoerak baliatzea.

•

Izaera ludikoa duten jarduerak.

•

Hausnarketa oinarri duten jarduerak.
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1. Hizkuntza-gaitasuna

1.1. Zein da helburua?
⋅

Hizkera informalean dituzten mugez ohartzea.

⋅

Mugak

hiztunarenak

direla

jabetzea

(egoera

soziolinguisitikoaren

ondorio bat).
⋅

Hizkuntzarekin jolastera gonbidatzea eta euskaratik esamoldeak sortu
eta erabiltzera animatzea.

1.2. Hausnarketak sortzeko egoerak baliatzea
Zein egoera baliatu ditzakegu? Adibidez:
⋅

Egunerokotasunean gaztelaniaz asko erabiltzen dituzten esamolde
batzuk aipatuz, eta hortik elkarrizketak sortuz.

⋅

Herri mailan gaiarekin zerikusia duen lehiaketa edo jardueren baten
berri emanaz (euskararen eguneko ginkana bat, lehiaketaren bat…) eta
hortik elkarrizketa abiatuz.

⋅

Tailer bat proposatzen diegunean, tailerrarekin lotutako hiztegia
aurkeztuz, arrotza egiten bazaie horretaz hitz eginaz, eta hortik hizkera
informalera hurbilduz…
Gauzak adierazteko dituzten zailtasunak

Euskaraz egiteko ohitura dutenek gaztelaniaz (edo ingelesez) esamolderen bat
asko errepikatzen dutela ohartzean eta, bereziki, esamolde nahiko berria
bada, horretaz hitz egin dezakegu: nola esango lukete hori euskaraz? Eta
ordezkoa aurkitzen badute, zergatik ez dute erabiltzen? Ez du nahiko
indarrik?
Mezu egoki bat ematen ahaleginduko gara: guk ere egiten dugu hori, ohikoa
da, etengabe jasotzen ditugu esamoldeak erdaraz… Baina behin eta berriz
erdaretara jo behar izatea ere ez da ona.
Euskararekin jolastera eta euskaratik sortzera animatuko ditugu. Ez diegu
eskatzen

besteak

albo

batera

uzteko,

euskararekin

jolastera

soilik

gonbidatzen ditugu eta ea modu horretan euskaraz ere gustuko esamoldeak
aurkitzen edo sortzen dituzten.
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Esamoldeak asmatzea
Aurreko puntuaren osagarri, esamoldeak asmatzeari buruz ere hitz egin
dezakegu.
Erdaraz asko erabiltzen ditugun euskarazko ordezkoak zein izan daitezkeen
hitz egin dugu baina, behar bada, ez dugu gustukurik aurkitzen.
Eta asmatuko bagenitu? Zer irudizten zaie? Prest daude euskaraz esamoldeak
asmatzeko? Gustatuko litzaieke? Ondo iruditzen zaie? Erabiliko lituzkete?
Mezu egokia emango diegu: euskaratik nahi dugun guztia sortu dezakegu eta
hizkuntzarekin jolastu dezakegu nahi baldin badugu. Esamoldeak sortzen
baditugu eta guretzat balio badute, primeran. Seguruenik zaila izango da gero
kalean asko erabiltzea, horretarako jende askok hasi behar baitu erabiltzen
baina frogatuko dugu?

Euskalkiak
Euskalkiak erabiltzen diren eskualdeetan hizkera informalari buruz hitz
egiteko baliatu dezakegu.
Abiapuntuak hainbat izan daitezke:
⋅ Txango bat egitera goaz beste euskalkiren bat hitz egiten den zonalde
batera
⋅ Dinamika batean, azalpenak batuan emateko eskatu diegu
⋅ …
Euskaraz aritzeko modu ezberdinez hitz egin dezakegu: zer moduz
moldatzen dira batuarekin? Ezagutzen dituzte hitzak edo esamoldeak beste
euskalki batzuetan? Hitanoa erabiltzen dute?...
Mezu egoki bat ematen ahaleginduko gara: euskalkia erabiltzeak freskotasuna
ematen digu. Gertuko harremanetan euskaraz aritzeko eta eroso sentitzeko
bidea da. Euskara batuak egoera formaletan aritzeko aukera ematen digu eta
beharrezkoa da gaur egun. Are gehiago, askok euskalkirik ez dutenez batuan
egiten dute. Euskalkia eta euskara batuan aritzeko gai izatea, aukera handia
da. Hizkuntza guztietan gertatzen da hori: gaztelaniaren kasuan ere bai.
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Watsapeko hizkera
Watsapa asko erabiltzen denez, bertako hizkerari buruz hitz egin dezakegu:
Aritzen al dira euskaraz watsapen? Eta nolako esamoldeak eta laburdurak
erabiltzen dituzte? Erraz egiten al dute euskaraz?
Zailtasunak dituztela ikusten badugu, horrekin jolastera gonbidatuko ditugu
eta jardueraren bat horrekin lotuta antolatzera.

1.3. Izaera ludiko duten jarduerak
Hitz berriak asmatzea
Hitz berriak asmatzera gonbidatuko ditugu: onomatopeiak izan daitezke,
adjetiboak eta sustatiboen arteko loturak egin, exagerazioak…
Hainbat modutara egin daiteke:
⋅ Egoerak proposatu eta egoera horretarako hitzak asmatu: oporrak iritsi dira

eta hurrengo bi hilabeteetan ez duzu eskolara itzuli behar. Lagun batek
galdetzen dizu: zer moduz zaude? Bota hori ondo adieraziko lukeen hitz
edo esamolde bat.
⋅ Erdaraz erabiltzen ditugun esamolde batzuen euskarazko ordezkoak bilatu.
⋅ Eta abar.

Hitzei esanahi berriak ematea
Hiztegi batetik ezezagunak egiten zaizkigun hitzak hartuko ditugu.
Taldeka hitz bakoitzari esanahi bat eman behar diote eta hitz hori esaldi
batean sartu behar dute. Sinesgarria egiten saiatu behar dute.
Guztien artean gustukoena aukeratuko da.
Azkenik, hiztegiak zer dion esango da.
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1,2,3,4,5,6…
Borobil batean jarrita, txandaka zenbaki bat esan behar dute: 1,2,3,4,5,6… 7
zenbakia ezin da erabili (7, 17, 27…). Horren ordez esamolde bat erabili behar
da. Adibidez: -Egon hadi lo
Bi-hiru aldiz egin ondoren, 8 hitza erabiltzea debekatu eta beste hitz edo
esamolde bat sartuko dugu: 1,2,3,4,5,6…Egon hadi lo, Eta?, 9, 10,11…
Beste bi-hiru aldiz egin ondoren 9 hitza debekatuko dugu: 1,2,3,4,5,6, Egon

hado lo!, Eta?, Jango dunk mehe!, 10, 11…
Nahi diren hitz edo esaldiekin jolastu daiteke, baita beraiek asmatutakoekin
ere.

Pilota elkarri
Borobilean jarriko gara. Galdera bat aukeratu dugu eta lau erantzun jarriko
ditugu aukeran:
⋅ Zer moduz zaude?
⋅ Primeran, bikain, dipurdi, matxuratuta
Borobileko edozeini pilota bota eta galdera egin eta honek erantzun behar du.
Gero honek beste bati bota eta galdera egin, eta erantzun. Beste bati bota…
Horretan ari garenean:
⋅ Ezin dira bi erantzun berdin eman jarraian
⋅ Galdera eta esamoldeak gehitu ditzakegu
⋅ Gero eta abiadura handiagoan egin dezakegu

Primeran!

Zer moduz zaude?
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Esamoldeak salgai
Asmatu edota landu ditugun esamoldeen zerrenda bat egingo dugu.
Egunero, esamolde horietako bat jarriko dugu kartulina edo kartel batean, eta
ondoan, papertxo txikietan esamoldeak idatzita (hainbat tokitan gauza bat
saldu

edo

alokatzen

denean

kartelak

jarri

eta

azpian

papertxoak

telefonoarekin zintzilik jartzen diren moduan).
Egun horretan esamoldea erabiltzeko prest dagoenak papertxoa hartu dezala.
Behin edo gehiagotan erabiltzen badute, papertxoa kaxa batera bota behar
dute. Esamolde hori zenbat aldiz erabiltzeko gai izan gara egunean zehar? Eta
hilabetean zehar zenbat esamolde erabili ditugu?

Beste hainbat
Lelo edo esamoldeen lehiaketak, grafiti baterako esamoldea aukeratu eta
egitea. Rap saio bat egitea…
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2. Identitate kolektiboa

2.1. Zein da helburua?
⋅

Eleaniztasunaren aldeko mezuak ematea: euskaldun guztiok gutxienez
elebidunak gara eta eleanitza izateak abantaila eta aukera asko ematen
ditu.

⋅

Euskaldun izatearen inguruan hausnartzea eta euskara jakiteak eta
erabiltzeak zein ezaugarri ematen dizkigun ikustea: euskal herritar
izateko euskara jakitea eta erabiltzea ez da beharrezkoa, baina bai
modu berezi eta aberatsa.

⋅

Euskaraz egiten duten talde-giroen berri ematea eta harremanetan
jartzea.

2.2. Hausnarketak sortzeko egoerak baliatzea
Zein egoera baliatu ditzakegu? Adibidez:
⋅

Eleaniztasunari buruz hitz egiteko aukerak hainbat modutara sor
daitezke: hizkuntzak ikasteko beharraren inguruko elkarrizketa bat
sortzen denean, ohiko ez den hizkuntza bat inguruan ikusten dugunean
(zerbitzuko nerabe batek dakielako, herrian asko entzuten delako…),
eta abar.

⋅

Euskarak ematen dizkigun ezaugarriei buruz aritzeko ere aukerak
hainbat izan daitezke: txango batean euskaraz sumatu ditugunean
ohitura handirik ez dutenak (hor bertan edo beste tarte batean
zerbitzuan), norbaitek anekdotaren bat kontatzen duenean, eta abar.
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Eleaniztasunaren abantailak
Zenbat hizkuntza hitz egiten dira Euskal Herrian? (100etik gora), eta
munduan? (6000 inguru), ze abantaila ematen dizkigu hizkuntza bat
baino gehiago jakiteak?, hizkuntza asko jakiteak zer aukera ematen
ditu?, hizkuntzak ondo ikasteko zer behar da?, eta abar.
Mezu egoki bat transmititzen saiatuko gara: hizkuntza bat baino
gehiago jakitea ona da. Hori beti abantaila izango da. Hizkuntzak ondo
ikasteko

jarrera

izan

beharko

genuke

eta

inguruan

ditugun

hizkuntzekiko interesa ere erakutsi beharko genuke.

Noiz egin dugu euskara erabiltzeko ahalegina?
Herritik kanpora hainbatek egin izan du euskalduna dela adierazteko
euskaraz egitea eta nahiko nabarmen edo ozen.
Adibidez: Iparraldera joatean, kurtso amaierako bidaietan Euskal Herritik
kanpo, euskararen aldeko ekitaldietan (Kilometroak…)
Aukera ikusten badugu modu horretako egoerez hitz egin dezakegu
nerabeekin: egin al dute inoiz horrelakorik? Zergatik?
Guk eman nahi diegun mezua horrelako zerbait izan daiteke: euskara
jakiteak eta erabiltzeak ez gaitu hobeak egiten, baina ezaugarri berezi
batzuk ematen dizkigu, baita identitate bat ere. Euskaldunak garela
adierazteko modurik eraginkorrena euskaraz egitea da.

Euskarak bertako egiten al zaitu?
Inoiz entzun al dute espero ez zuten norbait euskaraz? Itxuragatik,
lekuagatik… Lekuaren eta itxuraren arabera jendea sailkatzeko ohitura
izaten dugu, aurreiritziak izaten ditugu. Euskaldunok ere ba omen dugu
itxura jakin bat: zein izango litzateke? Ados daude?
Eman nahi diegun mezua modu honetakoa izan daiteke: euskaraz
egiteak bertako bihurtzen zaitu. Berdin da itxura, lekua edo dena
delakoa, norbait euskaraz entzutean gertutasuna berehala sortzen da.
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2.3. Izaera ludikoa duten jarduerak
Euskaraz egiten duten taldeekin harremanak

Gaztetxearekin elkarlana, Korrika Batzordearekin, Euskara Elkartearekin…
Herrian/eskualdean euskaraz aritzen diren talde eta giroekin harremanetan
jartzen ahaleginduko gara. Euskaraz bizi diren eta bizi nahi duten taldeen
erreferentzia izan dezaten eta, ahal balitz, zubi-lana eginaz.

Eleaniztasunari lekua egitea zerbitzuan

Musika jartzerakoan hizkuntza gehiagori lekua egitea, hizkuntza-paisaian
beste hizkuntza batzuk ere txertatzea…
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2.4. Hausnarketa oinarri duten jarduerak
Gure ingurua eleanitza da
⋅ Eleaniztasunari buruz hitz egin nahi dugula eta dinamika batean parte
hartzera gonbidatuko ditugu. (Behar bada aitzakiaren bat erabili dezakegu
proposamena egiteko: ohikoak ez diren hizkuntzak agertzen diren pelikula
bat ikusi dugu, eta herriko aldizkarian herrian hitz egiten diren hizkuntzei
buruzko artikulu bat atera da…)
⋅ Gaia kokatuko dugu. Hau izan daiteke, gutxi gora behera, azaldu
dezakeguna: zuetako bakoitza gutxienez hiru hizkuntza ikasten ari da,
baina gure ingurua nolakoa da?
⋅ Bikoteka jarriko dira eta bikote bakoitzari 2 postit emango dizkiogu.
⋅ Lehenengo galdera: zenbat hizkuntza hitz egiten dira Euskal Herrian?
Postitetan idatzi eta arbelean itsatsiko dituzte. Irakasleak multzoka egingo
ditu: 0-10 artekoak, 10-20 artekoak, 20-30…
⋅ Zenbat hizkuntza hitz egiten dira institutuan eta herrian? Galdezka hasiko
gara: ba al da Portugesa hitz egiten duenik? Eta Arabiera? Txinera?
Ingelesa? Katalana?... Ahalik eta zerrenda luzeena osatuko dugu guztion
artean.
⋅ Postiten ariketari helduko diogu berriz ere: zenbat jarri dituzte? Norbaitek
aldatu nahi du jarritakoa? Horrela bada, aldatzeko aukera emango diegu.
⋅ Ondorioa:

104

hizkuntza

hitz

egiten

dira

EHn

(Unescok

2009an

argitaratutako ikerketa). Munduan 6000 hizkuntza baino gehiago hitz
egiten dira.
Mezua: gizarte eleanitz batean bizi gara. Gure inguruan hizkuntza asko hitz
egiten dira.
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Hizkuntzak onak eta txarrak?
⋅ Babeleko itsasontziaren dinamika egingo dugu:
• Hirukoteak edo laukoteak egingo ditugu.
• Talde bakoitza hizkuntza bat izango da: euskara, gaztelania, txinera,
ingelesa, suahilia…
• Itsasontzi batean doaz eta ondoratzen ari da. Zama handiegia da.
• Arintzeko, hizkuntza bat bota behar da itsasontzitik.
• Hizkuntza bakoitzak (talde bakoitzak) beste bat aukeratu behar du
itsasontzitik botatzeko eta zergatik aukeratzen duen hizkuntza hori
esan behar du.
• Bozketa egingo dugu eta argumentuak azalduko dira.
• Boto gehien duen hizkuntza mundutik desagertzen da.
• Beste 4-5 aldiz egingo dugu ariketa bera eta gero eta hizkuntza
gutxiago izango ditugu itsasontzian.
• Ariketarekin amaitzean, atera diren argumentuei buruz hitz egingo
dugu: zeintzuk atera dira gehien? Seguruenik: ezezaguna izatea, zaila
izatea… Ikusiko dugu argumentuek ez dutela zerikusirik hizkuntzekin
beraiekin (aberatsa izatea, hobea izatea…) bestelako egoera batzuekin
baizik (guk ez ezagutzea, urruti egotea…).

Oharra: hizkuntza bat kanporatzeko argumentuen artean zailtasunarena egon
daiteke (hizkuntza zaila izatea). Hori agertzen bada, oso argi azaldu behar
diegu hori ez dela horrela, ez daudela hizkuntza zailak eta errazak:
norberaren abiapuntua eta hizkuntza horrekin duen harremanaren arabera
errazagoa edo zailagoa izango dela baizik. Hau da, gaztelania duen batentzat
errazagoa da kataluniera ikastea euskararen aldean (gertuago duelako) baina
Japoniar batentzat bai euskara bai gaztelania oso zailak dira. Era berean,
Txinatarra ikasteak oso zaila ematen du, baina hizkuntza hori txikitatik ikasi
duten 600 milioi haurrentzat oso erraza izan da.
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Eleaniztasuna eta hizkuntza aukeratzea
⋅ Gaia kokatzea: Munduan 6000 hizkuntza baino gehiago hitz egiten dira eta Euskal
Herrian 100 baino gehiago. Hori ona edo txarra da? Eta horren guztiaren barruan
zein leku betetzen du euskarak? Horri buruz aritu nahi dugu gaurko saioan.
⋅ Ona al da hizkuntza-aniztasuna?
⋅ Taldetxoak egingo ditugu eta galdera honi erantzun beharko diote: hizkuntza
bakarraren alde egongo bagina, zein hizkuntza aukeratuko genuke? Zergatik?
⋅ Talde bakoitzak bere aukera egingo du eta talde osoari aurkeztu.
⋅ Ez badaude ados, argumentuak oinarri hartuz eztabaida bideratuko dugu.
⋅ Ados badaude edota egokia ikusten badugu, hainbat zalantza aurkeztuko dizkiegu:
•Hizkuntza internazionalena aukeratzen badute, ingelesak beharko luke. Baina
zergatik ez aukeratu erabiliena? Gutxiagok ikasi beharko lukete.
•Hizkuntza erabiliena aukeratzen badute Txinerak beharko luke (Mandarinak).
600 milioi hiztun inguru ditu. Irudikatzen al dugu gure burua eta ingurua
Txinera hutsean hizketan?
•Euskara aukeratzen badute: Zuena delako besteek ere ikasi behar dute? Milioi
batek hitz egiten duena 6 mila milioik ikasi behar dute?
•Gaztelania aukeratzen badute: ez da ez erabiliena ezta internazionalena ere.
Herrialde askotan da hizkuntza ofiziala baina Arabiera ere 23 herrialdetan da
ofiziala.
•Hizkuntza berri bat sortzearen aldekoak badira… Nork egin du ahalegina
Esperantoa ikasteko?
•…
Ikusten dugu hizkuntza bakarra aukeratzea zaila dela. Eta ziurrenik ez genuke hori
nahi. Bide beretik, hizkuntza gutxi batzuk aukeratzea ere oso zaila litzateke. Nola
egin aukeraketa? 10 hizkuntza aukeratu beharko bagenitu… ados jarriko al ginateke
gure artean? Eta ados jarri alda daitezke herrialde ezberdinetako pertsonak elkarren
artean?
Nik baietz uste dut.

Ona al da
hizkuntza-aniztasuna?

Zergatik?
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Globalizazioa
⋅ Eleaniztasunaren inguruan eta globalizazioaren inguruan hitz egin nahi dugula
aipatuko diegu. Dinamika batean parte hartzera gonbidatuko ditugu.
⋅ Taldeka banatuko ditugu: 2-3 kideko taldeak.
⋅ Zer da ondoko gauza bakoitza zure kulturarentzat? izeneko fitxa banatuko
diegu eta talde bakoitzari herrialde bat emango diogu.
⋅ Fitxa beteko dute eta ondoren guztion artean aipatuko ditugu emaitzak. Saiatu
gaitezke zerrenda luzatzen? Hau da: hainbat herrialdeetako kideentzat
komunak diren elementuak: arropa markak, teknologia berrietako markak,
janari eta edariekin zerikusia dutenak, kirola eta kirolariak, musikaren
ingurukoak… Zerrenda ahalik eta luzeena egingo dugu.
⋅ Ez al dira elementu komun asko? Berdin al zaigu hemengoak izatea,
Japoniarrak izatea edo Hego Afrikarrak izatea? Zein izan daitezke benetako
elementu bereizgarriak? Elementu horiek zenbaterainoko pisua dute nire
bizitzan? Euskara bereizgarri nabarmena izan daiteke? Baina euskarak ba al du
benetako pisurik nire bizitzan-identitatean?
⋅ Galdera horien inguruan hausnartuko dugu: ez dago erantzun zuzenik,
bakoitzak bere iritzia eman dezake eta dinamizatzailea ondorio nagusi batzuk
laburtzen ahalegindu daiteke.
⋅ Guk ondorio honetara iritsi nahi dugu: elementu bereizgarri nagusiena
hizkuntza da. Edozer euskaldun egiten du (baita edozein ere) euskaraz egiten
bada. Egon daitezke elementu bereizgarri gehiago, baina nagusiena hizkuntza
bera da. (Noski, horrek ez gaitu ez hobeak ez txarragoak egiten, baina
munduan ikusteko eta munduan kokatzeko oinarri bat da).
⋅ Hau da: euskaldunak, gaztelaniadunak eta ingelesdunak gara gutxienez.
Horrek ezaugarri batzuk ematen dizkigu. Euskaldun izatea Euskal Herritar
izateko modu aberats bat da. Eta gu bagara. Baina hainbatetan, hizkuntza
horrekin harremana ez denez behar bezain handia eskolarekin lotzen dugu
eta, aurreko saioan ikusi bezala, beste hainbat egoeratan presentzia gutxi du
gure bizitzan. Hizkuntzarekin harremana indartzea lortuko bagenu, asko
irabaziko genuke.
⋅ Zer egin genezake euskararekin harremana indartu nahi bagenu? Zer
bururatzen zaizue? Euskara beste modu batera ikusiko genuke (gure
harremana hobea litzateke)…
Adibidea: Eranskinak (1)
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Hizkuntzekin harremana
⋅ Hizkuntza bat baino gehiago dakizkigu eta hori beti ona izango da.
⋅ Baina nolako harremana dugu hizkuntza horiekin? Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez
dakigu, baita batzuk beste hizkuntzaren bat ere. Denekin ez dugu maila bera, eta denekin
ez dugu harreman bera.
⋅ Bost egoera jarriko dizkiegu pantailan (irudi bat egoera bakoitzeko):
•

Familia: etxea, osaba-izebak, lehengusuak…

•

Festa giroa: jaiak, diskoteka, jaialdiak…

•

Sare sozialak eta komunikabideak

•

Eskola orduz kanpoko jarduerak: kirola, musika…

•

Musika

⋅ Galderak egingo dizkiegu puntu bakoitzaren inguruan (nahiko labur egingo dugu puntu
hau. Beraien iritzia ematea nahi dugu baina ezin dugu gehiegi luzatu):
•

Zenbatek

erabiltzen

duzue

euskara

etxean?

Eta

osaba-izebekin?

Eta

lehengusuekin?
•

Zein dira zuen gustuko festak edo festarako giroak? Jaiak, diskotekak edo dena
delakoak.

•

Zein sare sozial erabiltzen dituzue? Telebista ikusten duzuenean zer ikusten
duzue?...

•

Zein jarduera egiten dituzue institututik kanpo? Musika, kirola…Zein musika talde
gustatzen zaizkizue?...

⋅ Guztiei buruz hitz egindakoan, gometsak emango dizkiegu gazteei:
• Ikasle bakoitzak 15 gometsa izango ditu: hizkuntza bakoitzeko bost
• Hizkuntza bakoitza (euskara, gaztelania eta ingelesa) kartulin batekin irudikatu
dugu. Eta bakoitzean bost marra marraztuko ditugu; marra bakoitzak lehen landu
ditugun arloak izango dira (familia, musika, sare sozialak…)
• Ikasleak altxa eta kartulinetara hurbilduko dira. 15 gometsak jarriko dituzte.
Kartulina bakoitzean bost (marra bakoitzean bat)
• Marra horiek 1 zenbakitik 10 zenbakira doaz. 10 zenbakia = egoera horretan
hizkuntza horrekin harreman handia eta indartsua daukat. 1 zenbakia = egoera
horretan hizkuntza horrekin harreman txikia eta ahula daukat.
• Ikasle guztiek gometsa guztiak jartzen dituztenean, kartulinetan ikusiko dugu
nolako

harremana

duten

hizkuntzekin.

Hau

da:

harreman

handiena

duten

hizkuntzan arlo gehienak 10etik gertu egongo dira eta gutxien dutenetan 5etik
behera.
⋅ Lehenengo ondorioa: hizkuntza bat baino gehiago ikasten ari gara eta beraz euskaldunak,
gaztelaniadunak eta ingelesdunak gara. Hori ona da. Baina ikusten dugu hizkuntza
guztiekin ez dugula harreman bera.
Lehenengo saioko azken mezua: ez al litzaizueke gustatuko hiru hizkuntzak 10etik gertu
egotea? Hau da: hizkuntza guztiekin harreman indartsua eta positiboa izatea? Erraz
erabiltzeko gai izatea, egoera eta bizipen askorekin lotzea, jakiteaz eta erabiltzeaz arro
egotea… (Iritzia emateko aukera izango dute, baina mezua ematea da garrantzitsuena)
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Autobiografia linguistikoa eta euskaraduna izatea
⋅ Guztiok zarete euskaradun, gaztelaniadun eta ingelesdun. Baita batzuk
beste hizkuntzaren batean ere. Baina hori gauza berria da. Zuen gurasoak
eta arbasoak antzekoak al dira?
⋅ Autobiografia linguistikoa egiteko eskatuko diegu: norbera, ama-aita,
aiton-amonak eta osaba-izebak. Zein hizkuntza daki (zekien) bakoitzak?
Zein da bakoitzaren ama-hizkuntza eta ondoren ikasitakoak? 5 minutu
utziko dizkiegu osatzeko.
⋅ Kasuistika ezberdinak aipatuko ditugu: ama-hizkuntza euskara eta ondoren
gaztelania ikasi, hizkuntza bakarra dakiena, lehenengo hizkuntza moduan
bat baino gehiago dituena.
⋅ Beraz, ibilbideak oso ezberdinak izan daitezke.
⋅ Zuek guztiok euskaradunak zarete, baina zuen guraso eta arbaso guztiak
ez. Bide horretatik jarraitu nahi diegula esango diegu. Hainbat galdera
egingo dizkiegu guztion artean eztabaidatzeko:
• Euskal Herritar guztiek euskaradunak izan behar al lukete? Horretara
iritsi behar al genuke (poliki poliki bada ere)? Horrela ikusten al dute
etorkizuna?
• Baina gaur egun, Euskal Herritar izateko euskaraduna izan behar al da?
Euskal Herritar izateko modu ezberdinak egon daitezke?
• Nor da Euskal Herritarragoa: a) 30 urte daramatza hemen, bertako
batekin ezkondu zen eta bertan dauka familia. b) orain 3 urte etorri da,
oraindik paperik ez du, baina asko gustatzen zaio Euskal Herria.
• Eta egoera horretan aldaketa bat sartuko bagenu? Ak ez daki euskaraz
eta Bk dagoeneko ikasi du. Zer aldatzen du horrek? Berdina al da?
Euskaraduna izateak ematen al dizkio ezaugarri berezi batzuk? Guk
berdin ikusiko al dugu?
Modu honetako ondorio edo mezu batera iritsi nahi dugu: Euskal Herritar
izateko modu asko daude, eta batzuk ez dira besteak baino hobeak,
bakoitzak bere ibilbidea egiten du. Baina euskaraduna izateak ezaugarri
berezi batzuk ematen ditu, Euskal Herritar izateko modu bat da, baina modu
berezi eta aberatsa, Euskal Herria eta euskal kultura euskararen ikuspegitik
bizitzeko eta gozatzeko aukera ematen baitigu.
Ni eta nire ahizpa euskaradunak
gara, baina gure gurasoak ez.
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3. Harreman sareetako hizkuntza-arauak

3.1. Zein da helburua?
⋅

Euskara egoera minorizatuan dagoela konturatzea eta horrek eragin
zuzena duela beraien hizkuntza-ohituretan eta jarreretan.

⋅

Euskara asko erabiltzen den herrietan ere, erabilera horrek hutsuneak
eta zailtasunak badituela ohartzea.

⋅

Hizkuntza-arau horiek aldatu daitezkeela eta beraiek eragile izan
daitezkeela konturatzea.

3.2. Hausnarketak sortzeko egoerak baliatzea
Zein egoera baliatu ditzakegu? Adibidez:
⋅

Hizkuntza-erabiltzeko ezinbestekoa den dinamika bat egin dugu.
Taldean azalpenak edo eztabaida egiterakoan euskaraz aritu dira baina
taldetxoetan ari zirenean hainbatek gaztelaniaz egin dute. Saioaren
ondoren, taldetxoetan ari direnean beraien kabuz, elkarrizketaren bat
sortzen saiatu gaitezke.

⋅

Taldetxo batekin ari naiz eta euskaraz ari dira. Norbait hurbildu da
erdaraz eta denek erdarara jo dute. Aukera ikusten badut, une hori edo
handik gutxira elkarrizketa sortuko dut.

Bat erdaraz, denak erdarara
Euskaraz egiteko ohitura duten talde batean, norbait gaztelaniaz hurbiltzen
bada mantentzen al dute euskara? Edo gaztelaniaz egiten dute? Horri buruz
hitz egin dezakegu beraiekin: konturatzen dira horretaz? Zein egoera edo
harremanetan? Eta baiezkoa bada, zergatik egiten dugu? Besteak euskara
ulertzen badu zergatik guztiok gaztelaniaz? Euskara mantendu nahiko
bagenu, zein izango lirateke zailtasunak? Zer beharko genuke? Edo, ez zaigu
axola erdarara pasatzea? Zer iruditzen zaie?
Mezu egoki bat ematen ere ahaleginduko gara: oso ohikoa da hori egitea.
Euskara erabiltzen dugun askok eta askok izan dugu eta dugu joera hori.
Baina hori aldatu ere egin daiteke nahi baldin badugu.
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Zergatik egoera berrietan erdaraz?
Kalean ezezagun bati zerbait galdetu behar badiote, zein hizkuntzetan
galdetzen diote? Berdin jokatzen dute herrian edo herritik kanpo? Testuinguru
euskaldun edo erdalunetan (adibideak jar ditzakegu). Zergatik ez dugu leku
guztietan edo harreman guztietan berdin jokatzen? Gainera, erdaraz egiten
badugu harreman hori erdaraz sortzen da: ez zaigu axola, euskaraz izatea
nahi genuke?
Mezu egoki bat ematen ere ahaleginduko gara: guk uste baino harreman eta
leku gehiagotan egin dezakegu euskaraz. Baina, euskaraz hasteak batzuetan
beldurra ematen digu, besteak ez badigu ulertzen edo erdaraz egiten badigu
berriz hasi behar izaten dugulako, erantzun txarren beldur garelako, eta abar.
Nork bere buruari erronka edo jolas moduan jarri eta frogak egitea oso
interesgarria izan daiteke beldur horiek kentzeko.

Hizkuntza-ohiturak aldatzea zaila al da?
Erdaraz ari diren edota erdaraz egiteko ohitura duten batzuekin, horri buruz
hitz egingo dugu: guztiok euskaraz jakinda, zergatik egiten dugu gaztelaniaz?
edo zergatik ari ginen orain gaztelaniaz? Arrazoietako bat ohiturak izaten dira
normalean. Saiatu izan al gara noizbait ohiturak aldatzen? Edo ezagutu dugu
norbait aldatu izan duena hizkuntza-ohituraren bat? Zer iruditzen zaie? Zaila
al da hizkuntza-ohiturak aldatzea?
Mezu egoki bat ematea: hizkuntza-ohiturak aldatzea zaila baino arraroa
izaten da. Egoera edo harreman batzuetan erdaraz egiten ohituta gaude eta
euskaraz egitea arraroa egiten zaigu. Baina, nahi izanez gero, aldatu daitezke
eta gustura egin. Hainbatek egin izan dute.
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3.3. Izaera ludikoa duten jarduerak
Eusleen dinamika herri mailan
Hainbat herri eta eskualdetan euskara gehiago erabiltzeko Eusleen dinamika
erabiltzen hasi dira. Hainbatek epe baten barruan euskara mantentzeko
ahalegina egin behar dute (inguruan daudenek euskaraz baldin badakite edo
ulertzen badute), nahiz eta besteek erdaraz egin. Beste hainbatek lan hori
errazteko jarrera hartu behar dute.
Nerabe Zerbitzuaren barruan proposatu daiteke horrelako dinamika bat
aukera ikusten bada.
Baina askoz errazagoa eta eraginkorragoa izan daiteke herri mailan egiten
denean dinamika horretan parte hartzea eta, ahal balitz, eragile moduan
aritzea.
Hizkuntza-arauak aldatu daitezkeela eta horretan gustura aritu gaitezkeela
ikusteko bide eraginkorra eta praktikoa da.
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3.4. Hausnarketa oinarri duten jarduerak
Supereuskalduna
Euskararen erabileraren inguruan eztabaida edo elkarrizketaren bat sortu bada,
eta hizkuntza-ohituren inguruan hitz egin daitekeela iruditzen bazaigu,
dinamika hau egitea proposatu diezaiekegu.
Supereuskalduna zer izango litzatekeen definituko dugu eta ondoren horretaz
arituko gara.
Supereuskaldunak...
⋅

Denda batera edo taberna batera sartzen denean zein hizkuntzatan
eskatuko du?

⋅

Dendariak gaztelaniaz erantzuten badio baina ulertu diola ohartzen bada
zein hizkuntzatan jarraituko du?

⋅

Ez badio ulertzen zer egingo du?

⋅

Erantzun txar bat ematen badio zer egingo du?

Supereuskaldunak….
⋅

Telebista ikusten duenean…

⋅

Irratia entzuten duenean…

⋅

Musika aukeratzen duenean…

⋅

Sare sozialetan ari denean…

Supereuskaldunak…
⋅

Euskaldunak diren lagunekin nola hitz egingo du?

⋅

Euskara ikasten ari direnekin nola hitz egingo du?

⋅

Euskara ulertu bai baina hitz egiteko gai ez direnekin nola egingo du?

Supereuskaldunak…
⋅

Kaletik

doanean

zerbait

galdetu

nahi

badio

ezezagun

bati

zein

badio

zein

hizkuntzatan galdetuko dio?
⋅

Ezezagun

batek

berari

gaztelaniaz

zerbait

galdetzen

hizkuntzatan erantzungo dio?
Beste ezaugarriren bat bururatzen zaizue supereuskaldunarentzat?
Ondoren, horri buruz hitz egingo dugu: ezagutzen dugu supereuskaldunik?
Erraza edo zaila da? Benetan hori nahi dugu edo hori beharko genuke? Eta abar.
Transmititu

nahi

geniekeen

mezua

horrelako

zerbait

izan

daiteke:

supereuskalduna izatea zaila eta neketsua da, baina gure esku dago hainbat
harremanetan euskaraz egitea edo ez egitea. Egin nahi badugu, saia gaitezen
gero eta gehiago eta gero eta harreman gehiagotan erabiltzen eta, hori, gustura
egiten.
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4. Pertsona eta talde erreferenteak

4.1. Zein da helburua?
⋅

Euskarazko erreferente asko izatea: pertsonaia ezagunak eta gertuko
erreferenteak (gazte helduagoak, adibidez).

⋅

Euskararekiko jarrera aktiboa duten erreferenteak izatea.

4.2. Hausnarketak sortzeko egoerak baliatzea
Zein egoera baliatu ditzakegu? Adibidez:
⋅

Musikariei, aktoreei edo dena delako pertsonaia ezagunei buruz hitz
egiten hasi, gustuko euskarazko musikari buruz hitz egin, zer
ezagutzen eta ez duten ezagutzen ikusi…

⋅

Gustuko dituzten jarduerei buruz hitz egiten hasi, jarduera horrekin
zerikusia duten gertuko erreferenteak edo pertsonaia ezagunak aipatu,
euskaraz egiteko ohitura dutenei buruz hitz egin…

Ezagutzen al duzue?
Egoera informaletan beraiekin hizketan ari garenean, euskarazko erreferenteei
buruz galdetzeko baliatu dezakegu. Adibidez: hip-hop musika gustatzen
bazaie eta entzuten badute, ezagutzen al dute euskaraz egiten duenik? Eta
hortik abiatuz bilatzera edo entzutera gonbidatu.

30

NZ zerbitzuetan euskararen erabilera sustatzen
Faktoreekin lotutako jarduerak eta hausnarketak

4.3. Izaera ludikoa duten jarduerak
Erreferenteak Nerabe Zerbitzuan
Nerabe Zerbitzura erreferente izan daitezkeen pertsona eta taldeak ekartzea:
⋅ Musikariak eta musika kontzertuak.
⋅ Bideo emanaldiak eta gai zehatzetan adituak.
⋅ Kirolariak.
Gertuko erreferenteekin ere egin daitezke saioak:
⋅ Herriko kirolariekin saio bereziak.
⋅ Gai berezietan aritzen diren pertsonen bisitak eta saioak.
Erreferenteak eskaintzeaz gain, interesgarria izan daiteke erreferenteekin
hizkuntza-ohiturei buruz ere hitz egitea: euskaraz egiten al dute gaur egun?
norekin bai eta norekin ez? kontraesanak edo mugak dituzte? lehen baino
gehiago egiten dute? Eta abar.

Euskal abesti gustukoena aukeratzen
Galdeketa bat egin eta euskaraz gustuko dituzten taldeen zerrenda bat egin.
Nerabe Zerbitzuko taldetxo batekin (borondatezkoa) euskarazko 18 abesti
aukeratu: aipatu dituzten taldeena eta beste batzuena.
Astero hiru abesti proposatu eta, astean zehar, bozkatzeko aukera eman.
Hainbat momentutan hiru abesti horiek jarri entzuteko.
Astero abesti bat aukeratu.
Finalera iristen diren 6 abestien artean azken bozketa bat egin.
Gustuko abestia zein den esan eta, ahal balitz, talde horretako norbait Nerabe
Zerbitzura ekarri.

Txangoa Durangoko Azokara
Azaroan zehar egunero jarraipena egin Durangora begira aurkezten ari diren
musika taldeen disko berriei: abestiak jarri Nerabe Zerbitzuan, erreferentziak
kortxoan…
Durangora txangoa egin.
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Herriko eragileekin elkarlanean
Herriko eragileekin elkarlanean jarduerak antolatzea nerabeei erreferenteak
eskaintzeko modu egokia da.
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5. Hizkuntzarekiko gizarte pertzepzioa

5.1. Zein da helburua?
⋅

Euskara balio indartsuekin ere lotzea: modernoa da, etorkizunekoa da,
indartsua da…

⋅

Hainbat aurreiritzi haustea: zaila da, zaharra da, isolatua egon zelako ez
zen galdu…

5.2. Hausnarketak sortzeko egoerak baliatzea
Zein egoera baliatu ditzakegu? Adibidez:
⋅

Neraberen batek aurreiritziren batekin aipamen bat egin du eta horren
inguruan galdezka hasi gaitezke: euskara txikia da, zaila da…

⋅

Euskaraz egin den ekintza berezi baten berri izan dugu eta horri buruz
hitz egiteko aukera ikusi dugu: zine pelikula bat ekarri dute herrira,
bideo joko bat argitaratu dute, hip-hop saio bat egin dute Gaztetxean…

Hizkuntza modernoak eta tradizionalak
Hizkuntzen balioa edo euskararen balioa mahai gainera ateratzen bada,
horren inguruan elkarrizketa sortu dezakegu: Euskara modernoa al da?
Etorkizunean euskaraz ere egingo al da? Eta zer egingo da euskaraz? Euskarak
edozertarako balio al du? Ba al dakigu euskaraz zenbat gauza sortzen diren
(musika,

komunikabideak,

kultura…)?

Ze

hizkuntza

dira

modernoak?

Zerrendatu ditzakegu? Eta tradizionalak?...
Eman nahiko geniekeen mezua: euskara hizkuntza modernoa da, baita
tradizionala ere. Euskaraz gauza asko eta oso ezberdinak egiten dira.
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Hizkuntza zailak eta errazak
Hizkuntzaren bat zaila dela entzuten badugu, horri buruz hitz egin eta
galderak egiteko erabil dezakegu: zein hizkuntza dira zailak? Eta errazak?
Zergatik? Beraientzat euskara zaila al da? txinera zaila al da? Munduan hiztun
gehien dituen hizkuntza izanik, hizkuntza hori ikasi duten gehiengoari zaila
egin al zaio? Eta beraientzat ez bada zaila, guri zergatik iruditzen zaigu
txinera zaila dela?
Eman nahiko geniekeen mezua: ez daude hizkuntza errazak edo zailak,
bakoitza nondik abiatzen den da ezberdintasuna. Txikitatik eta inguruan
euskara asko entzunez eta erabiliz ikasten baduzu, oso erraza da. Baina heldu
aroan eta soilik akademiara joanaz, ez da erraza. Baina euskara bezala, beste
edozein hizkuntza.

Euskara txikia-ahula edo handia-indartsua da?
Hizkuntza txikien edo ahulen inguruko mezuren bat entzuten badugu, horri
buruz hitz egin genezake: Euskara txikia da? Zenbat hiztun behar dira
hizkuntza handia izateko? Munduko hizkuntzen artean, hiztun kopuruari
dagokionez, euskara zenbagarrena izan daiteke? Eta orain 30 urte baino
ahulagoa edo indartsuagoa? Hizkuntza ahula bada, zergatik ez da desagertu?
Eman nahiko geniekeen mezua: euskara ez da txikia ezta ahula ere. Munduko
hizkuntzen artean oso arrunta da eta horien artean nahiko handia. Ahula
balitz aspaldi desagertuko zen. Baina hiztunek ez badute nahi, hizkuntza bat
ez da desagertzen.
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Euskarak hemen bakarrik balio du
Ingelesak eta gaztelaniak beste hizkuntzek baino gehiago balio dutela
aipatzen badu bateren batek, horri buruz hitz egitea interesgarria izan
daiteke: hizkuntza batzuk besteek baino gehiago balio dute? Zertarako nahi
ditugu hizkuntzak? Noiz eta zertarako erabiltzen ditugu batez ere? Zer da
hobea munduan hizkuntza asko egotea edo bat bakarra? Bat bakarra aukeratu
beharko

bagenu,

dagokionez

zein

txinerak

izango
izan

litzateke?

beharko

luke

Zergatik?
edo

Hiztun

kopuruari

ingelesak

hizkuntza

internazionala. Imaginatzen dugu mundua eta gure burua ingelesarekin eta
txinerarekin bakarrik?

Eman nahi diegun mezua: hizkuntzek hainbat funtzio bete ditzakete. Euskarak
ez du funtzio internazionala betetzen, baina munduko hizkuntza gehienek ez
dute betetzen. Baina eguneroko behar guztietarako balio digu, eta beste
edozein hizkuntza bezain baliogarria da.

Euskaraz gauza asko eta anitzak egiten dira
Euskara balio tradizionalekin soilik lotzen dutela ikusten badugu eta euskaraz
sortzen den kulturaren inguruan aurreritziak dituztela, elkarrizketetan gaia
sartzen saiatu gaitezke: zer ezagutzen dute euskal kulturaren barruan? Nolako
musika sortzen da? rock, pop, rap, hip-hop? Zer ez da egiten euskaraz? Ziur
gaude? Bertsolaritza eta hip-hopa nahasteko esperientziak ezagutzen dituzte?

Eman nahi diegun mezua: euskaraz gauza asko eta oso desberdinak egiten
dira. Euskarazko produkzioa anitza eta aberatsa da. Garai berrietara
egokitzeko gaitasuna izan dugu. Ez zaie euskaraz egiten dena gustatu
beharrik, baina horrek ez du esan nahi ez denik anitza.
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5.3. Izaera ludikoa duten jarduerak
Ginkana
Euskararen eguna edo dena delako beste jaialdiren bat egiten denean, tartean
euskararen inguruko ginkana bat antolatu dezakegu: euskaraz sortzen diren
kultur jarduera ezberdinen inguruan galdetu, aurreiritzien inguruko galderak
txertatu, eta abar.
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5.4. Hausnarketa oinarri duten jarduerak
Zein da abestiaren hizkuntza?
Euskal musikaren inguruan edo beraien gustuko musikaren inguruan aritu
bagara, eta euskal kulturarekiko hainbat iritzi dituztela ikusten badugu,
dinamika hau egitea proposatu diezaiekegu.
15 abesti aukeratuko ditugu.
Lau hizkuntza emango dizkiegu aukeran: euskara, gaztelania, ingelesa eta
katalana (gehiago ere izan daitezke, edo bateren bat aldatu).
Musika klase ezberdinak izango dira: rock, pop, rap, hip hop, trikitixa, jazz,
soul, bossa nova, flamenkoa… Bakoitzetik bat baino gehiago ere izan
daitezke.
Abestiaren hasiera jarriko diegu, letra entzuten ez den tartea. Gelditu eta
abestia zein hizkuntzatan den asmatu behar dute: bozketa modukoa egin
daiteke, edo kiniela moduko zerbait…
Ondoren abestia jarriko diegu. Asmatu al dute? Deigarria egin al zaie?
Euskaraz flamenkoa, hip hopa, bossa nova eta horrelako jar ditzakegu, eta
euskararekin nabarmen lotuko luketen bat beste hizkuntzaren batean
(trikitixa katalanez, adibidez).
Ikustea nahi dugu euskaraz gauza asko eta oso ezberdinak sortzen direla:
euskal kulturarekiko aurreiritzi negatiboak badituzte, horiei aurre egiteko
ariketa polita izan daiteke.
Oharra: berdina egin daiteke pertsonekin. Irudia jarri eta gero zein
hizkuntzatan egingo duen asmatu dezatela. Euskaldun/euskaradun izatea ez
dagoela itxura edo kolore zehatz batekin lotua ikus dezakete.

Astelehena biharamun
ezinez lehertzear nago... ♪ ♫ ♪
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6. Egoera soziolinguistikoarekiko pertzepzioa

6.1. Zein da helburua?
⋅

Euskarak bizi duen benetako egoera ezagutzea.

⋅

Egoera horrek beraiengan nolako eragina duen konturatzea.

⋅

Hizkuntzaren normalizazioan eragile izan daitezkeela ikustea.

6.2. Hausnarketak sortzeko egoerak baliatzea
Zein egoera baliatu ditzakegu? Adibidez:
⋅

Euskarak bizi duen egoerari buruz komentarioren bat egiten badute,
hortik abiatu gaitezke.

⋅

Komunikabideetan edo herri mailan euskararen erabilerarekin edo
egoerarekin lotutako gairen bat pil-pilean baldin badago, hori izan
daiteke abiapuntua.
Erabilera neurketei buruz

Entzun al dituzte erabilera neurketaren emaitzak? Ezagutzen al dituzte? Ba al
dakite zein den bilakaera? Zer iruditzen zaizkie datuak? Hurrengo urteetan
erabilerak gora egingo du, mantenduko da edo behera egingo du? Zergatik?
Zein dira datuak inguruko herrietan? Zergatik alde horiek?
Eman nahi geniekeen mezua: ezagutza eta erabileraren arteko aldea handia
da. Horren atzean hainbat arrazoi daude. Nahi baldin badugu, protagonistak
izan gaitezke eta euskararen bilakaera positiboa azkartu.

Gero eta euskaldun gehiago
Aukera ikusten badugu, euskara dakien jende kopururari buruz hitz egin
dezakegu. Ba al dakite euskaldunak inoiz baino gehiago garela eta kopurua
gora doala? Zenbat jendek daki euskaraz? Zein izango da bilakaera? Lurralde
guztietan antzekoa al da?
Eman nahi diegun mezua: euskaldunak gero eta gehiago gara, indartzen ari
da. Baina leku guztietan bilakaera ez da berdina eta beherantz ere egiten du.
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Arnasguneetako hutsuneak
Euskararen erabilera handia den herritan, euskara normalizatua dagoela
iruditzen zaie askori. Hori zalantzan jar dezakegu modu horretako gauzak
aipatzen badituzte: gure herrian guztia euskaraz egiten al da? euskaraz
egiteko ohitura ez duen norbait euskaraz ari den talde batera hurbiltzen bada
zer egiten du? euskaraz ari garenean erdarazko esamoldeak erabiltzen al
ditugu? Asko edo gutxi? Zein periodiko da salduena? Zein telebista ikusten
dira gehien?
Eman nahiko geniekeen mezua: gurea euskararentzat arnasgune bat da eta
pozik eta arro egon beharko genuke. Baina, hala ere, hemen bertan euskarak
hutsuneak eta ahuleziak ditu eta ez badugu hori kontuan hartzen, atzera ere
egin dezake. Gurea bezalako hainbat herritan euskararen erabilerak behera
ere egin du.

6.3. Izaera ludikoa duten jarduerak
Euskaraz eskatzen
Jolas moduan erronka bat aurkeztuko diegu txangoren batean: gauden
herrian, denda batera sartu eta zerbait eskatzen badute edo kalean norbaiti
zerbait euskaraz eskatzen badiote, ulertuko al diete? Nahi dutenek parte har
dezakete baina, ikustea nahi dugu, itxuraz nahiko erdaldunak diren
testuinguruetan ere uste baino euskara gehiago erabil dezaketela.

Barkatu, egun on!
Non dago autobus geltokia?
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6.4. Hausnarketa oinarri duten jarduerak
Garai berriak
Euskararen egoerari buruz eta etorkizunari buruz hitz egiteko aukera ikusten
badugu, dinamika hau proposatu diezaiekegu. Adibidez: euskararen eguna
hurbiltzen denean, edo euskal astean…
Taldetxoetan ondoko orri hau bete beharko dute: Eranskinak (2)
Ondoren, denon artean hitz egingo dugu: zer jarri du bakoitzak?
Eztabaidak sortzen badira, bide batzuk erabil ditzakegu lagungarri izan
daitezkeenak: Eranskinak (3)
Zer iruditzen zaie? Zerk ematen die atentzioa?
Modu honetako mezuren bat ematea interesgarria izan daiteke:
⋅

Garai berriak eta bereziak dira euskararentzat. Inoiz eman ez den
egoera bat gertatzen ari da.

⋅

Datozen urteetan euskarak indartzeko joera izan dezake, edo ahuldu
egin daiteke. Nabarmen ikusiko da. Erabilerak gora egiten badu nahiko
azkar indartu daiteke, baina ez badu egiten gero eta ahulagoa izango
da.

⋅

Zuek zarete garai berri horien protagonistak. Zuen adin tartekoen
artean EAEn ia %100 euskalduna da eta Nafarroan eta Iparraldean ere
asko dira.

⋅

Baina zuetako askoren ama hizkuntza euskara da, euskararen ezagutza
handia den eta erabilera ere nahiko handia den inguru batean bizi
zarete, euskalkia ere baduzue, euskara aritzeko erraztasuna…

Garai berri hauetan euskarak indartzen jarraitu behar badu, zuek ere baduzue
ardura eta protagonismoa.
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Kiniela
Euskararen ezagutzaren eta erabileraren inguruan hitz egiteko aukera ikusten
badugu, dinamika hau egitea proposatu diezaiekegu. Adibidez: txango bat
egin dugu euskara asko edo gutxi erabiltzen den gune batera eta horretaz
sortu da eztabaida, edo herrian eta lagunartean zenbat euskara erabiltzen den
hizketan ari dira…
Taldetxoetan ondorengo fitxa bete behar dute: kontuan izan, herrialdeak
baino hobe dela beraiek ezaugutzen dituzten gertuko herriak elkarrekin
konparatzea.
Gipuzkoan euskararen ezagutza Bizkaian baina handiagoa bada 1, antzekoa
bada X eta Bizkaian handiagoa bada 2. Kaleko erabilerarekin berdin.
Adibidea: Eranskinak (4)
Kiniela egin ondoren emaitzak emango dizkiegu (euskara teknikariari eskatu
herrikoak eta eskualdekoak), eta horretaz hitz egin dezakegu:
⋅ Guk espero modukoa al da? Asmatu al dugu?
⋅ Gazteen artean ezagutza %100 bada erabilera zergatik ez da horrela?
⋅ …
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7. Kontsumo eskaintza

7.1. Zein da helburua?
⋅

Euskarazko produktuak ezagutzea eta eskura izatea: produktu asko eta
anitzak. Musika, telebista, irratia, liburuak, komikiak, aldizkariak,
kontzertuak, antzerkiak…

7.2. Izaera ludikoa duten jarduerak
Produktuak eskura jartzea
⋅ Nerabe Zerbitzuan aldizkariak, musika, prentsa eta ahal den guztia
euskaraz eskaintzen ahalegintzea.
⋅ Herrian

eta

eskualdean

euskaraz

egiten

diren

ekitaldien

inguruko

informazioa helaraztea eta, ahal balitz, horietara joan daitezen edo parte
har dezaten animatzea.
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8. Input mediatikoa

8.1. Zein da helburua?
⋅

Komunikabideetatik ematen dituzten mezuek gure eta ingurukoen
hizkuntzekiko jarreran eragina dutela konturatzea.

⋅

Euskararekiko mezuak nolakoak diren ikustea.

8.2. Hausnarketak sortzeko egoerak baliatzea
Komunikabideetako mezuen inguruan
⋅ Euskararen inguruko gairen bat komunikabidetan pil-pilean dagoenean,
horri buruz hitz egiteko aukeraren bat bilatzea eta hainbat galdera egitea:
Zer ari dira komunikabideak kontatzen? Nolako eztabaidak sortu dira?
Komunikabide guztiek berdina diote? Komunikabideen jarrera neutroa
da?...
Adb: EGA azterketan emaitza txarrak izan direla, euskararen erabilerak gora
edo behera egin duela, lanpostu batzuetarako euskara eskatu dutenez (edo ez
dutenez) polemika sortu dela…

Seguruenik elkarrizketa hauek beste gairen batekin ere lotuko dira:
hizkuntzarekiko gizarte pertzepzioak (aurreiritziak) edo bestelakoren batekin.
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9.- Testuinguru politikoa

9.1. Zein da helburua?
⋅

Legeek eta hizkuntza-politikek nolako eragina izan dezateken jabetzen
hastea.

9.2. Hausnarketak sortzeko egoerak baliatzea
Legeek zer eragin dute?
⋅ Aukera ikusten badugu, legeen eta hizkuntza-politiken eraginari buruz
beraiekin hitz egingo dugu.

Ohikoak izan daitezke hizkuntza-politika

batzuen inguruko komentarioak, bai kontrakoak (ez luke derrigorrezkoa
izan behar euskaraz ikasteak, edo hainbat lanetan euskara eskatzea ez da
egokia…) edo baita neurri gehiago eskatzekoak ere (guztiek jakin behar
lukete euskaraz…)
⋅ Horretaz hitz egiteko aukera ikusten badugu, egoera konplexua dela
ikustarazteko galderak egin ditzakegu. Adibidez: gizartea gero eta
elebidunagoa bada, euskaraz ez jakitea desabantaila handia ez al da? Gero
eta gizarte elebidunagoa nahi badugu, nola eman urratsak horri begira? Edo
beste aldera: guztiek jakitera iristea nahi dugu baina eperik jarri behar da?
eta ez badugu lortzen? Zein zailtasun egon daitezke? Zein neurri izan
daitezke egokiak? Baina bidezkoak dira? Zu politikari izango bazina, zein
neurri hartuko zenituzke?...
Eman nahiko geniekeen mezua: hizkuntza-politikak (legeak eta abar) beti
egoten dira. Neurriak hartzen badira zerbait aldatzeko edo zuzentzeko horri
begirakoak, baina ez badira hartzen ere horrek ondorio batzuk ditu.
Eleanitzak izatea ona da eta hemen euskara jakitea eta eroso erabiltzeko gai
izatea aberatsa da eta abantaila handia. Baina bide konplexua da: neurriak
hartzeak tentsioak sortzen ditu eta batzuentzat positiboak eta besteentzat
negatiboak dira.
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10.- Kanpoan utzi diren faktoreak

Hiru faktore kanpoan utzi dira:
⋅

Ama-hizkuntza: Nerabe Zerbitzuetatik ezin da eragin bakoitzaren amahizkuntzan.

⋅

Ingurune hurbila: Nerabe Zerbitzua eta bertatik antolatzen diren
jarduerak ingurune hurbila lantzeko modu bat dira.

⋅

Bakoitzaren jarrerak: Ondorio moduan ikusten dugu. Gainontzeko
faktoreak landuz jarreretan eragiten ari gara.
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ERANSKINAK
(1)
Zer da ondoko gauza bakoitza zure kulturarentzat?

Zuek ______________ herrialdekoak zarete.
(Aukerak: Alemania, Errusia, Hego Afrika, Maroko, Argentina, Chile, Kanada, Japon, Txina...)

Saiatu zaitezte leku hartan kokatzen eta hangoak bazinete bezala erantzuten.
Zalantzak izan ditzakezue, baina dauzkazuen erreferentzien arabera erantzun.

Parte hartzen al duzue olinpiadetan?
Zuen kirolen artean futbola ere ba al dago?
Zuen herrialdeko komunikabideek egin al zioten
jarraipenik munduko futbol txapelketari?
Lady Gaga abeslaria ezagutzen al duzue?
Zuen herrialdeko telebistetan botatzen al dituzte
Madonaren bideoklipak?
Mozart musikaria nor den ba al dakizue?
Musika klasiko kontzerturik izaten al da zuen
herrialdean?
Batukada edo antzeko perkusio talderik ba al da
zuen herrialdean?
You tubeko bideoak ikusten al dituzue?
Facebook erabiltzen al duzue?
Ferrari kotxe marka ezagutzen al duzue?
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(2)
Nahi izan ezkero, A eta B zutabeak nahastuta eman:
Zein da zuzena?
A
Euskara dakigunak inoiz baino
gehiago gara.

B
Euskarak hiztunak galdu ditu, garai
batean gehiago ziren euskara
zekitenak.

Ez dago euskaldun elebakarrik.

Euskaldun elebakarrak badaude gaur

Denok gutxienez elebidunak gara.

egun ere.

Euskaldun gehienok alfabetatuak

Euskaldun gehienak ez dira

gara.

alfabetatuak.

Euskaldun gehienon ama hizkuntza

Euskaldun gehienen ama-hizkuntza

gaztelania da.

euskara da.

Euskaldun gehienak kalean
gaztelania asko erabiltzen den
guneetan bizi dira.

Euskaldun gehienak gune euskaldun
edo nahiko euskaldunetan bizi dira.

Euskaldun gehienek ez dute

Euskaldun gehienak euskalkiak

euskalkirik.

erabiltzeko gai dira.

Ezagutza eta erabileraren arteko
desoreka inoiz baino handiagoa da.

Inoiz baino gehiago erabiltzen da,
eta desoreka inoiz baino txikiagoa
da.

Hizkera informalean eroso aritzeko

Euskara formalean aritzeko

zailtasunak ditu gehiengoak.

zailtasunak ditu gehiengoak.

Euskararen aldeko jarrerak nagusi

Euskararen kontrako jarrerak nagusi

dira.

dira.

Erantzun zuzenak: A
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(3)

Bideoaren izena

Lotura

Zein punturekin lotzen da?

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p
rogramak/tribuaren-

2039an 1.200.000

berbak/bideoak/osoa/2153940/bid

Euskaldunak gero eta gehiago

euskaldun

eoa-2039an-euskaldunak-

gara.

1200000-izan-gaitezke--euskara2039/

Etorkizuna
eleanitza ikusten
dute gazteek.
Tribuaren Berbak.

Etorkinen
esperientzia. Jon
Maia. Tribuaren
Berbak.

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

Denok gutxienez elebidunak

rogramak/tribuaren-

gara puntuarekin lotuta:

berbak/bideoak/osoa/2154534/bid

euskaldun elebakarrak

eoa-etorkizuna-eleanitz-ikusten-

egotetik etorkizunean guztiak

dute-gazteek--euskara-2039/

eleanitzak izatera.

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p
rogramak/tribuarenberbak/bideoak/osoa/3083166/bid
eoa-jon-maiaren-esperientzia-

Ama-hizkuntzarekin lotuta.

etorkinen-seme-gisa/

Familia erdaldunak baina
http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

Gasteizko

rogramak/tribuaren-

euskararen egoera.

berbak/bideoak/osoa/2361816/bid

Tribuaren berbak.

eoa-gasteizko-euskaldunen-

seme-alaba euskaldunak.

proportzioa--tribuaren-berbak/

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

Euskarazko
raparen bultzada.

rogramak/tribuaren-

Euskaldun gehienak

berbak/bideoak/osoa/2690040/bid

testuinguru erdaldunetan eta

eoa-euskal-raparen-bultzada-toki-

ama hizkuntza gaztelania.

erdaldunetan/
http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

Euskararen

rogramak/tribuaren-

Euskararen ezagutza eta

erabilera

berbak/bideoak/osoa/2154498/bid

erabileraren arteko

handitzeko eman

eoa-euskararen-erabilera-

desorekaren inguruan erabil

beharreko urratsak

handitzeko-urratsak--euskara-

daiteke.

2039/
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http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

Noiz batua eta

rogramak/tribuaren-

noiz euskalkia?

berbak/bideoak/osoa/2223216/bid

Tribuaren berbak

eoa-noiz-erabiltzen-dugu-

Lehenengoa euskalkia dutenak

euskara-batua-eta-noiz-euskalkia/

eta bat ez duena.

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

Gai gara

rogramak/tribuaren-

euskalkiak

berbak/bideoak/osoa/2223198/bid

bereziteko?

eoa-gai-al-gara-euskalkiak-

Euskalkiari buruz.

Bigarrena, euskalkiak
bereiztearen inguruko jolas
bat.

desberdintzeko/
http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

Euskararen
berreskurapenari
begira. Garabide.
Tribuaren berbak.

rogramak/tribuarenberbak/euskaraeredu/bideoak/osoa/2941156/bide
oa-mexiko-guatemala-ekuadoreuskararen-berreskurapenari-

Azken mezuarekin lotuta:

begira/

besteen eredu ere bagara, eta
protagonistak gara hemen ere.

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

Galestarren eredu

rogramak/tribuaren-

gara. Tribuaren

berbak/bideoak/osoa/3295728/bid

berbak.

eoa-inaki-larranaga-galestarreneredu-gara/
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Euskararen kiniela

Ezagutza

Erabilera

Ezagutza

Erabilera

Gipuzkoa-Bizkaia
Gipuzkoa-Araba
Gipuzkoa-Nafarroa
Gipuzkoa-Iparraldea
Bizkaia-Araba
Bizkaia-Nafarroa
Bizkaia-Iparraldea
Araba-Nafarroa
Araba-Iparraldea
Nafarroa-Iparraldea

%0-%10

%0-%10

Donostia

%10-%20

%10-%20

Bilbo

%20-%50

%20-%50

Gasteiz

%50-%75

%50-%75

Iruñea

%75-%90

%75-%90

%90-%100

%90-%100
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