EUSKARAZ

Haurrentzako eta Nerabeentzako
zerbitzuetan euskararen erabilera
sustatzen
Udaletako gazteriako eta euskarazko
teknikarientzako GIDA

Gaztematika
Gipuzkoako Haur eta Gazteen Sustapenerako Sistema
www.gipuzkoangazte.eus
2017ko iraila

2

HZ eta NZ zerbitzuetan euskararen erabilera sustatzen
Udaleko gazteriako eta euskarako teknikarientzako gida

AURKIBIDEA

1. Abiapuntua....................................................................................... 5
2. Euskararen erabilera sustatzeari buruz............................................. 6
2.1. Zergatik sustatu euskararen erabilera haur eta nerabe
zerbitzuetan?....................................................................... 6
2.2. Nola sustatuko da euskararen erabilera?............................... 7
2.3. Zerbitzuen ardura eta jardueraren gutxieneko helburua........ 8
3. Estrategiak eta tresnak................................................................... 10
4. Jarraipena egiteko irizpideak eta tresnak........................................ 13
5. Haur eta Nerabe zerbitzuak antolatzerakoan kontuan hartu
beharrekoak.................................................................................... 16
6. Nola aurkeztu beste eragileei Haur eta Nerabe Zerbitzuetan egiten
dena? ............................................................................................. 18

3

Haurren eta nerabeen onurarako izango da Zerbitzuetan euskararen
erabilera sustatzea. Erabilera sustatzearen ardatza hezitzaileak dira:
beraiek lagundu behar diete euskara erabiltzen eta horretan gustura
aritzen. Horri begira, zerbitzuetako kudeatzaile eta hezitzaileek argi
ikusi behar dute Udaletik gaiari garrantzia ematen zaiola eta teknikariak
prest gaudela lan hori egitera begira baliabide egokiak eta laguntza
eskaintzeko.
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1. Abiapuntua
Haur eta Nerabe Zerbitzuak jarduera hezitzaileak dira. Jarduera horien bidez
haur eta nerabeen heziketan parte hartu nahi da beste eragile batzuen lana
osatuz eta horiekin elkarlana sustatuz: gurasoak, irakasleak, eta abar.
Gipuzkoako Foru Aldundiak datozen urteetan zerbitzu horietan hiru zehar
lerro lantzeari lehentasuna ematen dio: euskarararen erabilera, inklusioa eta
generoa.
Dokumentu honetan euskararen erabileraren gaia lantzen da eta Udaletako
Gazteria eta Euskara Teknikariei zuzendutakoa da. Beste bi zehar lerroei
dagokionez, euskararen erabilera sustatzeko erabiltzen ditugun estrategiek bat
egin behar dute beste bi zehar lerroekin:
⋅

Inklusioari dagokionez, hizkuntza ez da inor jardueratik baztertzeko
arrazoia izango baina oso kontuan hartuko dira jardueran finka
litezkeen erabilera helburuak eta garatuko diren estrategiak.

⋅

Generoari dagokionez, ezin ahantz dezakegu hizkuntza bera genero
berdintasuna garatzeko tresna baliagarria izan daitekeela.

Dokumentuan ondorengo puntu nagusi hauek jasotzen dira: zergatik eta nola
sustatu

behar

den

euskararen

erabilera

zerbitzuetan,

jarduerak

antolatzerakoan zer hartu kontuan eta zerbitzuetan egiten den lanari
jarraipena nola egin. Dokumentu honekin batera bi gida ere landu dira: Haur
Zerbitzuetako hezitzaileen gida eta Nerabe Zerbitzuetako hezitzaileentzat
gida. Bertan jasotzen dira hezitzaileei begirako oinarriak eta tresnak.
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2. Euskararen erabilera sustatzeari buruz

2.1. Zertarako sustatu euskararen erabilera 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 haur eta neraberen 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

baldin

badute

gaztelaniaz,

ohikoa

da

gaztelaniarako joera izatea beraien harremanetan. Beraz, euskara
erabiltzen laguntzen badiegu, gero eta gaitasun hobea izango dute
hizkuntza horretan ere.
⋅

Haur garaietatik beraien arteko harremanetan gaztelaniarako joera izan
duten nerabeen kasuan, beraien arteko harremanak eta hizkuntza
ohiturak gaztelaniaz finkatuta dituzte. Honek ondorio bat du: eskolaz
kanpo euskara erabiltzea eta, bereziki, lagunartean euskara erabiltzea
arrotza edo arraroa egiten zaie askori. Zerbitzuetan euskararen erabilera
sustatuz gero, edozein egoeretan eta edozein harremanetan euskaraz
eroso aritzeko gai izan daitezen lagunduko diegu.

⋅

Euskaraz ikasi arren eskolaz kanpo euskararekin harreman gutxi baldin
badute, horrek eragina izango du beraien jarreretan: euskararekiko
harremana

zaintzen

lagundu

diezaiekegu

Zerbitzuetatik.

Noski,

harreman horrek positiboa izan behar du eta erabiltzen ditugun
estrategietan hau kontuan izan behar dugu.
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⋅

Beste hainbat haur eta nerabek eguneroko harremanetan euskara asko
erabiltzen dute, eskolan eta eskolaz kanpo, lagunartean 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 jaso dutena eta hori izan da ohiko jokabidea
urteetan.

Hizkuntza-arau

horren

aurrean

parte

hartzaileak

ahalduntzeko urratsak eman daitezke 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). Zerbitzuak gune eta jarduera egokiak dira
arlo horien inguruko baliabideak eskaintzeko.

Bide honetan aurrera egitea gizarte osoaren eta bereziki haur eta nerabeen
onurarako izango da, hizkuntzen berdintasunean eta justizia sozialean aurrera
egingo baitugu.

2.2. Nola sustatuko da euskararen erabilera Zerbitzuetan?
Hezitzaile Berritsuak behar ditugu: euskararen erabilera sustatzera begira
jarrera aktiboa izango dutenak, beraien ardurak eta helburuak zein diren argi
dituztenak eta horri begirako estrategia zein tresna egokiak eskura izango
dituztenak.
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2.3. Zerbitzuen ardura eta jardueraren gutxieneko helburua
Euskararen erabilera sustatzerakoan argi izan behar dugu zer den Zerbitzuetan
landu daitekeena. Bi ardatz proposatzen ditugu horri begira: ardura eta
helburuak.
Zer da, euskararen erabilerari dagokionez, Zerbitzuen bidez parte hartzaileei
begira bermatu behar geniekeena?
⋅

Beraien artean euskaraz egitea ohikoa izan dadin laguntzea. Horrek ez
du esan nahi beraien arteko harremanak euskaraz direnik baina elkarri
euskaraz egitea ez zaie arrotz egiten. Benetako elebitasunerako bidean
eta erabilera soziala indartzeko bidean oinarrizko urratsa da.

⋅

Hizkuntza-sozializazioan

euskararekin

duten

harremana

zainduz

laguntzea. Euskara eskolarekin soilik ez lotzeko modu bat izan daiteke
hainbaten kasuan eta, are gehiago, erreferenteak eskaintzeko eta
hizkuntza horretan esperientzia positiboak izateko bide eraginkorra.
Honek eragin zuzena du euskararekiko jarreretan. Beste hainbaten
kasuan,

hizkuntza-sozializazioan

eragiten

duten

faktoreetan

euskararekiko mezu eta eredu egokiak eskaintzeko bide izan daitezke
Zerbitzuak.

8

HZ eta NZ zerbitzuetan euskararen erabilera sustatzen
Udaleko gazteriako eta euskarako teknikarientzako gida

Norabidea hori dela argi izanda, beharrezkoa da Zerbitzua kokatuta dagoen
lekuko egoera soziolinguistikora helburuak egokitzea. 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.

⋅

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.

Kasu guztietan norabide berbera izan arren, helburua ezberdina izan daiteke.
Beraz, Zerbitzuaren kudeatzaileei honakoa eskatu behar litzaieke:
⋅

Aukeran dituzten helburuetatik gutxieneko helburua aukeratzea. Hau
da: testuingurua, parte hartzaileen ezaugarriak eta baliabideak
kontuan izanda, zein da gutxienez lortu beharko litzatekeen
helburua?

Hizkuntza-ohiturei

dagokionez

parte

hartzaileen

ezaugarriak nahiko antzekoak badira helburu bakarra aukeratzea
komeni da. Aldiz, ezaugarri anitzak badituzte bi helburu aukeratzea
izan daiteke egokiena.
⋅

Helburu horiei begira erabiliko dituzten estrategiak zehaztea eta
programazioan nola txertatuko dituzten adieraztea.
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3. Estrategiak eta tresnak
Haur eta Nerabe Zerbitzuetan euskararen erabilera sustatzerakoan ardatza
hezitzaileen jarrera izango da. Hezitzaileen esku dago jarduera horietan
erabilera indartzea eta hori behar den moduan egitea. Horri begirako tresna
eta baliabideak estrategia nagusi batean oinarritzen dira: Hezitzaile Berritsuak
izatea. Hortik abiatuz, beste hainbat estrategia ere erabil daitezke eta jarduera
programatzerakoan kontuan hartu behar dira.
Hezitzaile Berritsuak: oinarrizko estrategia da. Hezitzailearen jarrera du
abiapuntu:
• Hezitzaileak euskararen erabilerarekiko jarrera aktiboa du.
• Banakoekin eta parte hartzaileen arteko elkarrizketak sortzen edo
bideratzen ahalegintzen da.
• Horri begira jarduerak eskaintzen dituen aukerak edo tresnak
baliatzen ditu.
Hezitzaile Berritsuak erabiltzeko prozedura
Parte hartzaileei euskara erabiltzea nahi luketela azalduko diete
hezitzaileek.

Hezitzaileen

nahi

moduan

aurkeztu

daiteke

edo

Ahalegina eskatzea

ahalegina modu esplizituan ere eskatu daiteke. Baina beti mezu egoki

edo gure nahia

eta positiboak erabili behar dituzte horretarako, eta gehienetan

adieraztea

euskara ondo ikastearekin lotu beharko da: euskara ere ondo ikastea
nahi dugunez, asko erabili behar dute. Horregatik eskatzen diegu
ahalegina.

Laguntza eskaintzea

Hezitzaileak laguntzeko jarrera hartu behar du: zailtasunak dituenari
ereduak eman, eroso aritu daitezen konfidantza eskaini, eta abar.
Ahalegina sumatzen badute errefortzu positiboak emateko jarrera

Ahalegina

izango dute: zailtasunak dituenak euskaraz adierazteko ahalegina

baloratzea

egiten badu, elkarrekin erdaraz egiteko ohitura dutenek tarteren
batean euskaraz egiten badute, eta abar.

Haur Zerbitzuetan eta Nerabe Zerbitzuetan erabil daitezkeen baliabide edo
tresna nagusiak hauek dira:
• Jardueraren uneak eta guneak baliatzea
• Jarduerak egokitzea zerbitzuaren espazioan
• Zerbitzutik kanpo jardueraren uneak eta guneak baliatzea
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Jardueraren uneak eta guneak baliatzea
Jardueraren uneak eta guneak baliatu daitezke Hezitzaile Berritsu moduan jokatuz erabilera
helburuetara iristeko. Horiek aurreikustea eta planifikazioan kontuan hartzea komeni da.
Batzuk aproposak dira batez ere banakoekin elkarrizketak sortzeko eta beste batzuk beraien
artekoak bideratzeko.
Zeintzuk dira une eta gune horiek Haur Zerbitzuetan? Harrera, jolas librea, txokoak, jarduera
dinamizatuak, eskulanak, antzerkiak, agurra, eta abar.
Zeintzuk dira une eta gune horiek Nerabe Zerbitzuetan? Harrera, jarduera librea, jarduera
dinamizatuak, tailerrak, antzerkiak, agurra, eta abar.

Jarduerak egokitzea zerbitzuaren espazioan
Txokoetarako
proposamenak

Txokoei begira haurrei hainbat proposamen egitea, ezaugarri eta
hizkuntza-errutina jakin batzuk dituzten proposamenak. Haur
Zerbitzuetan.

Dinamizatutako

Hizkuntza erabiltzea ezinbestekoa den jarduerak proposatzea.

jarduerak

Nerabe Zerbitzuetan.
Egunero

Eguneroko errutinak

(edo

maiztasun

nahiko

handiz)

errepikatzen

diren

egoeretan hizkuntza-errutinak txertatzea. Haur Zerbitzuetan eta
Nerabe Zerbitzuetan.

Jolasetan hizkuntza-

Jolas gidatuetan hizkuntza-errutinak txertatzea. Haur Zerbitzuetan

errutinak

eta Nerabe Zerbitzuetan.

Hizkuntza-jolasak

Simulazio jolasak
Hizkuntzarekiko
motibazioa oinarri
duten jarduerak

Hizkuntza

bera

ardatz

duten

jolasak

proposatzea.

Haur

Zerbitzuetan eta Nerabe Zerbitzuetan.
Euskaraz erabiltzea nahi genituzkeen zenbait esaldi edo egitura
esketxe edo jolastean txertatzea. Haur Zerbitzuetan.

Erabileran eragiten duten faktoreen inguruko lanketa egitea.
Nerabe Zerbitzuetan.
Musika erabiltzea, abestea, ipuin kontaketak eta hizkuntza-

Tresna lagungarriak

paisaia. Modu horretako baliabideak zaintzea interesgarria da
euskararen presentzia eta erabilera indartzeko. Haur Zerbitzuetan
eta Nerabe Zerbitzuetan.

Hainbat adibide ikus ditzakezue hezitzaileei begira prestatutako gidetan
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Zerbitzuaren espaziotik kanpo irizpideak zaintzea eta egoerak baliatzea
Zerbitzuak ez dira espazio jakin batera mugatzen. Zerbitzuek ikuspegi hezitzailea dute, hau da,
haurren eta nerabeen heziketa prozesuan parte hartzen dute 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.

Hezitzaileen

Oinarrizkoa da hezitzaileen arteko harremana euskara

arteko harremana

hutsean izatea, gutxienez hezitzaile lanean ari direnean.
Idatzizko eta ahozko harremanean zaintzea. Jardueran

Irizpideak

Gurasoekin

euskara sustatu nahi denez, harremanak euskaraz sortu

harremana

badaitezke,

ahal

dela

hizkuntza

horretan

izatea

bideratuko da.

zaintzea
Lankidetza dinamikak antolatzen direnean: harreman

Beste elkarteekin
lankidetza
dinamikak

guztietan ahalik eta euskara gehien erabiltzeko ahalegina
egin

(teknikariekin,

irakasleekin…).

elkarteetako

Idatzizko

arduradunekin,

harremanetan

eta

komunikabideekin harremanean ere zaindu euskararen
presentzia eta erabilera.
Espaziotik kanpoko jardueretan, haurrek eta nerabeek
beste pertsona batzuekin izan ditzaketen harremanak

Harremanak

ahal dela euskaraz izan daitezen zaintzea: hezitzaile
berritsu moduan jokatuz eta beste horiek helduak badira
euskaraz egiteko eskatuz.

Guneak
baliatzea

Herrian

Talde jolasak

bertan

jolasetan

edo

txangoetan

hizkuntza-errutinak

egiten

txertatu

diren
eta

talde

abestiak

erabili. Haur Zerbitzuetan eta Nerabe Zerbitzuetan.
Txangoetan Hezitzaile Berritsu moduan aritu, musika

Txangoak

jarri eta abestu, bisita gidatuetan ahal dela euskarazkoak
hautatu, eta abar.
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4. Jarraipena egiteko irizpideak eta tresnak
Haur eta Nerabe Zerbitzuak Udalaren jarduerak diren neurrian, dagokion
teknikariaren ardura izango da programa horiei jarraipen egokia egitea.
Horri begira, ondorengo puntuak kontuan izatea komenigarria da:
⋅

Ardura gogoraraztea

⋅

Mezuak eta estrategiak gogoraraztea

⋅

Laguntza eskaintzea

⋅

Adierazleen jarraipena egitea

⋅

Bilerak egitea

⋅

Balorazio orokorra egitea

Ardura gogoraraztea: teknikariak Zerbitzua kudeatzen duen enpresa edo
elkarteari eta koordinatzaile zein hezitzaileei beraien ardura zein den argi
azalduko die. Hau da: haurrei eta nerabeei euskara erabiltzeko benetako
aukerak eskaintzea eta, horri begira, jarrera aktiboa izatea eta programazioan
behar bezala lantzea. Beharrezkoa da proiektua aurrera eramango duten
pertsonek ikustea Udalak gai honi garrantzia ematen diola eta jarraipena
egingo diola.
Mezuak eta estrategiak gogoraraztea: Haur Zerbitzuetako Hezitzaileentzat
Gidan eta Nerabe Zerbitzuetako Hezitzaileentzat Gidan jardueretan erabil
daitezkeen

mezu

egokiak

eta

estrategiak

proposatzen

dira.

Proiektua

bideratuko duten koordinatzaileari eta hezitzaileei gida ondo aztertzeko
eskatuko zaie eta hor proposatzen dena oinarri moduan erabiltzeko. Horren
barruan kokatzen dira: gutxieneko helburua zehaztea, hezitzaile berritsu
moduan jokatzea, ahalegina eskatzerakoan mezu egokiak erabiltzea, jarduerak
egokitzea, hizkuntza-jolasak eta abar.
Laguntza eskaintzea: Hezitzaileek euskararen erabilera sustatzeko estrategiak
praktikara eramateko zailtasunak edo zalantzak badituzte, Udaletik laguntza
eskaintzeko bideak jorratuko dira,

besteak beste, Udaletako Euskara

zerbitzuen bidez. Udal bakoitzak neurtuko du koordinatzaileei eta hezitzaileei
zer eskaini liekeen eta baliabide horiek hasieratik euren eskura jarri.

13

Adierazleen jarraipena egitea: egiten den lanaren jarraipena egiteko eta
balorazioak egin ahal izateko adierazleak zehaztuta daude. Horiek hartuko dira
oinarri moduan. Idatziz eskatu daitezke edota bileretan ere egin daiteke
jarraipen hori. Hiru hileko bakoitzean jarraipena egitea komeni da eta,
amaieran, balorazio orokor bat ere bai. Jarraipena egin ahal izateko fitxa bat
prestatu da (fitxako atal bakoitza betetzeko adierazleak Zerbitzuetako gidetan
daude).
Balorazio orokorra egitea: ikasturte amaieran balorazio orokor bat egitea
garrantzitsua da eta egin den lana behar bezala baloratzea. Horri begira
jarraipena egiteko zehaztu diren adierazleak erabiliko dira. Hiru hileko
bakoitzean jarraipena egiteko fitxa bete bada eta balorazioa egin bada, azken
balorazioan ikasturte osoko ibilbidea ikusi ahal izango da.
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NERABE 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

Zerbitzuko

partaideen

ezaugarriak

nahiko

homogeneoak 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. Hizkuntzaohitura ezberdinak dituzten taldeen artean harremana txikia bada, gutxieneko bi
helburu independiente aukeratu: bat batzuentzat eta bestea besteentzat.
Motibazio helburua: landu nahi

Estrategiak

diren faktoreak
(Nerabe Zerbitzuetarako)
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Adierazleak

5. Haur eta Nerabe zerbitzuak antolatzerakoan kontuan hartu
beharrekoak

Udaletatik Haur eta Nerabe Zerbitzuak antolatzerako garaian, zenbait arlo
kontuan hartu beharko lirateke euskararen erabilera sustatuko dela eta lan hori
behar bezala egingo dela bermatzeko. Hiru arlo zaintzea proposatzen da:
⋅

Deialdiak

⋅

Planifikazioa

⋅

Jarraipena

Zerbitzuak kontratatzeko deialdietan honakoa kontuan izatea proposatzen da:
⋅

Koordinatzaileek eta hezitzaileek euskara jakitea eta jarduera
horretan euskaraz aritzeko nahikoa gaitasun izatea.

⋅

Jardueran ari diren bitartean (bai parte hartzaileekin baita prestaketa
orduetan ere) beraien artean euskaraz egin behar dutela azaltzea.
Euskararen erabilera sustatzea da jardueraren helburuetako bat eta
koordinatzaileek

zein hezitzaileek

gutxieneko

koherentzia

bat

azaldu behar dute helburu horrekiko.
⋅

Zerbitzuetan euskararen erabilera sustatu behar dutela argi azaltzea
eta programazioan hori txertatu behar dutela. Horretarako Foru
Aldundiak argitaratutako gida izango dute eskura.

⋅

Lan horren jarraipena egingo dela azaltzea eta jarraipena egiteko
aurretik zehaztuta dauden adierazleak kontuan hartuko direla.

Hala, zerbitzua kontratatzen denean berau kudeatuko duen elkarteak edo
enpresak planifikazio bat egin beharko du. Planifikazio horri begira honakoa
eskatuko zaie:
⋅

Euskararen erabilera sustatzea planifikazioaren barne sartu behar
dute.

⋅

Horri begira, gutxieneko helburua zehazteko eskatuko zaie.

⋅

Gutxieneko helburu hori lantzeko zein tresna baliatuko dituzten,
noiz eta nola egingo duten ere zehaztu beharko dute. Gidan hainbat
tresna aurkezten dira:
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-

Tresnaren bat erabiliko dutela adieraziz gero, programazioan
ondo jaso beharko dute: noiz erabiliko den, zein ezaugarri
izango dituen…

-

Tresnaren bat erabiliko ez dutela adieraziz gero, zergatik ez
duten erabiliko azaldu beharko dute.

⋅

Udaleko teknikariak jarraipena eta balorazioa egiteko zehaztuta
dauden adierazleak erabiliko ditu planifikatutakoa egokia ote den
baloratzeko: adierazleei jarraituz planifikatutakoa ondo ulertzen
bada, egokia izango da.

Ikasturtean zehar planifikatutako horri jarraipena egingo zaio:
⋅

Adierazleak

erabiliko

dira

horretarako

eta

Jarraipena

egiteko

irizpideak eta tresnak puntuan azaltzen diren irizpideak kontuan
hartuko dira.

Garrantzitsua da teknikariek gaiari garrantzia ematea eta behar bezalako
jarraipena egitea. Lorpen handiak baino, dauden baliabideen arabera lana ondo
egiten dela ikusi nahi da eta kudeatzaileei zein hezitzaileei bide horretan
lagundu nahi zaie.
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6. Nola aurkeztu beste eragileei Haur eta Nerabe Zerbitzuetan
egiten dena?

Udaleko Gazteriako edota Euskarako teknikariek hainbatetan azalpenak eman
behar izaten dituzte Haur Zerbitzuen eta Nerabe Zerbitzuen inguruan.
Euskararen erabilerari buruz aritu behar badute, puntu hauek abiapuntu eta
oinarri moduan hartzea proposatzen dugu:
• Jarduera hezitzailea da
• Euskararen erabilera sustatzea haurren eta nerabeen onurarako
izango da
• Erabilera sustatzerakoan hezitzailea izango da ardatza
• Euskara erabiltzeko ahalegina eskatuko zaie haurrei eta nerabeei,
baina beti ere erabilera hori bizipen positiboekin zein egoera
atseginekin lotuz. Euskararekin duten harremana zaintzen da.
• Helburu zehatzak jartzen dira eta hezitzaileek hainbat tresna
erabiltzen dituzte
• Jarraipena egiten zaio eta egiten den lana baloratzeko adierazleak
daude

Jarduera hezitzailea da: Haur eta Nerabe Zerbitzuak jarduera hezitzaileak dira.
Jarduera horien bidez haur eta nerabeen heziketan parte hartu nahi da beste
eragile batzuen lana osatuz eta horiekin elkarlana sustatuz: gurasoak,
irakasleak, eta abar. Hiru zehar lerro garatzen dira: inklusioa, genero ikuspegia
eta euskararen erabilera.

Euskararen erabilera sustatzea haurren eta nerabeen onurarako izango da:
euskaraz ikasi arren haur eta nerabe askok benetako aukera gutxi dituzte
eskolaz kanpo euskara erabiltzeko. Erabilera indartuz hizkuntza horretan ere
edozein egoeretan erraz eta eroso aritzeko gaitasuna garatzen laguntzen zaie.
Bide horretatik, gizartean bizitzeko zein norbere burua garatzeko oinarrizko
tresnak eskuratzen laguntzen zaie eta, hori, norberarentzat onuragarria
izateaz gain gizarte osoarentzat ere onuragarria bada.
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Erabilera sustatzerakoan hezitzailea da ardatza: Hezitzaileek laguntzen diete
haurrei eta nerabeei euskara asko erabiltzen. Horretarako jarrera aktiboa dute
jardueraren

programazioan

euskara

sustatzeko

guneak

eta

uneak

ere

aurreikusi eta lantzen dituzte.
Euskara erabiltzeko ahalegina eskatuko zaie haurrei eta nerabeei, baina beti
ere erabilera hori bizipen positiboekin zein egoera atseginekin lotuz.
Euskararekin duten harremana zaintzen da. Zerbitzuaren helburuetako bat
euskararen erabilera

sustatzea

da. Inor

ez

da

jardueratik

baztertuko

euskararen erabilera aitzakia hartuta. Euskara erabiltzeko ahalegina modu
esplizituan ere eskatzen zaie eta horretarako mezu egokiak erabiltzen dituzte
hezitzaileek. Euskara asko erabiltzea nahi da baina hizkuntzarekin harreman
positiboa izatea ere nahi da eta hori ere zaindu egiten da.
Helburu zehatzak jartzen dira eta hezitzaileek hainbat tresna erabiltzen
dituzte: helburu lorgarri eta neurgarriak jartzen dira. Kontuan hartzen dira
jardueraren ezaugarriak, testuinguru soziolinguisitikoa eta eskura dauden
baliabideak. Hori abiapuntu hartuz, hezitzaileek hainbat tresna erabiltzen
dituzte eta horiek programatu egiten dituzte.
Jarraipena egiten zaio eta egiten den lana baloratzeko adierazleak daude:
Udaletik Zerbitzuetan egiten den lanari jarraipena egiten zaio. Horretarako
adierazle zehatzak jarrita daude. Ikasturtean zehar jarraipena egiteaz gain
ikasturte amaieran balorazio orokor bat ere egingo da.
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