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Lizarra Ikastola izar bat Lizarraldean

Lizarra Ikastolaren ikurra puntadun izarra da. Bere helburua
ikasleen bizitzan gidari izango den argia eskaintzea da,
gunetik ertzetara doan argia.

Izarrek adarrak izaten dituzte eta horiek izaten dira izarraren
argia zabaltzen dutenak. Hala ere, adar horietara argia irits
dadin ezinbestekoa da izarrak gune bat izatea, energiaz
betetako gunea izatea.

Ikastola, hizkuntzari dagokionez, beti erronka berriei aurre
egiteko prest egon da. Bere ikurraren ohoretan, hasiera
batean, izarrak bere adarrak zituen, hizkuntzarekin erlazio-
natutako proiektuak; ez ordea gunerik. Hizkuntz Proiektua
da izarraren gune bilakatu eta adarretara energia eta argia
bidaltzen duena.

Lizarra Ikastolaren hizkuntza-izarrak hil nahi ez badu, beha-
rrezkoa du gunea elikatzen duen etengabeko energia sor-
tzea. Gainera, energia hori ez da edonolakoa izango; berriz-
tagarria den energia izan behar du, agortuko ez den energia.
Duela 40 urte Ikastola sortu zuten haiek zuten energia hura
bezalakoa.



Lizarra Ikastola izar bat Lizarraldean

tetan, aldiz, gidari. Baina, argi dago; izarra
horien laguntzarik gabe energiarik gabeko
astroa baino ez litzateke izango.

Aurretik izandakoa ahaztu gabe, gaur
egun, Ikastolak zer izan nahi du? Zein da

bere helburua hizkuntzari dagokionez? Euskaran ardaztutako
hiztun eleaniztunak lortzea du helburu. Ikasleen konpetentziak
garatzea du helburu, kalera atera eta aurkituko dituzten egoe-
rei aurre egiteko beharrezkoak dituzten tresnak eskaintzea du
helburu. Lizarrako argia mundura zabalduko duten pertsonak
heztea du helburu.

Ez da egiteko makala, izan
ere, ingurune soziolinguisti-
koa erabat erdalduna da.
Ondorioz, hizkuntzari dago-
kionez gailentzen den familia-tipologia ere erdalduna da eta
ikasleen jatorrizko hizkuntza gaztelania da. Hala ere, guraso-
tipologia hori, oso apurka, aldatuz doa; garai batean ikasle
izandako haiek egun guraso baitira, eta lehenengo haiek eus-
kaldundu ez baziren ere, ondorengo belaunaldiek lortu zuten
euskalduntzea. Horiek dira, neurri handi batean, izarra hor
mantentzea ahalbidetzen dutenak.

HIZKUNTZ PROIEKTUAREN
AURREKARIAK ////////////////////////////////

Hizkuntz Proiektua Ikastolen Elkartetik inportatutako proiektua
da. Bere helburuetako bat euskaran oinarritutako eleaniztasu-
na lortzea izanik, eremu guztietan hizkuntzekin erlazionatutako
edukiak bildu eta hizkuntzen artean elkarbanatzeko bitartekoa
dela esan liteke. Gaur egun Hizkuntz Proiektua izenarekin eza-
gutzen dugun hori ez zen ezerezetik sortu. Izarraren guneak
baditu zenbait aurrekari, neurri batean, izaera eman diotenak
eta benetako oinarri sendoak ezarri dizkiotenak. Aurrekari
horiek hizkuntzarekin zuzenean lotura duten izarraren adarrak
dira, Ikastolaren ibilbide luze horretan, garai eta behar ezberdi-
nei erantzunez sortutako proiektuak. Urte hauetan guztietan,
argi pittin bat eman dutenak.

Euskaraz Bizi izan da, modu sendoan, Ikastolan errotu den hiz-
kuntzarekin erlazionatutako lehen izar-adarra. Proiektu hori
Ikastolen Elkarteko lau ikastolari esker sortu zen 80. hamarka-

dan. Lizarra Ikastola izan zen ikastola
horietako bat. Egun Ikastolaren zuzen-
dari den Josu Reparazek zera dio:
“Garai hartan zuzendari zen Jose Luis
Gorostidik argi ikusten zuen ikasleak
horrelako eremu erdaldunean euskal-
duntzeko ez zela nahikoa ikastola
sortu eta eskolak euskaraz ematea.............................................................. 05K a s u  A u r r e r a t u a <

AURKEZPENA /////////////////

40 urteko ibilbidea egin du izarrak Lizarran.
Eta ibilbidean zehar— gorabeherak tartean
eta urratsez urrats— garatuz joan da bere
argia.

1970ean ingurune soziolinguistiko erabat erdalduna zen
Lizarrakoa. Testuinguru hartan, Lizarrako guraso-talde batek
haien seme-alabek euskaraz ikasteko aukeraren aldeko apus-
tua egin zuten; Lizarran, euskararen izarra piztu nahi izan zuten.
Guraso haiek ez zekiten euskaraz, baina bazuten euskararekiko
maitasuna. “Gurasoek arriskatu egin zirela esaten dute, senti-
tzen zuten kultura bultzatu nahi zuten Lizarran eta aukera hori
Ikastolaren bidez gauzatu ahal zela ikusi zuten” dio Ikastolaren
hasiera haietan ikasle izan zen eta egun guraso den Isabel
Lopezek. Horrela, Lizarra Ikastola sortu zen; orduan, 25 ikasle
baino ez zituen, euskaldundu ez ziren 25 ikasle. Huraxe izan
zen urrun ikusten zen izarra hurbiltzen hasteko lehen urratsa.

Hurbilketa horren ondorengo pausoa 1977an eman zen,
Ikastola Irakaskuntza eta Kontsumo Kooperatiba bilakatu zene-
an. Horrek bere izaera finkatzea ekarri zuen, eta hamarkada
haren hasieran ezarritako oinarria sendotu egin zuen.

1985eko Nafarroa Oinez festak urrats handia ematen lagundu
zion Ikastolari. Izan ere, ordura bitarte eskolak lokal batzuetan
ematen ziren; eta ospakizun haren bidez lortutako diruari esker,
Eskolapioen eskola eta lur-sailak erostea lortu zen. Izarra
Lizarrara iritsi zen. Baina ez zuen nahi adina argi isurtzen. Oinez
festari esker izarraren adarretara iritsi zen energia, baina orain-
dik ere proiektuak modu isolatuan lantzen ziren; eta benetako
izarra nahi bazen, urrats gehiago eman behar ziren.

1997 urteak ere Ikastolari zedarria jartzen lagundu zion, urte
hartan kalitatearen ibilbideari eman baitzitzaion hasiera zen-
bait pertsonek EFQM ereduan formazioa jasotzean. Bide horri
jarraituz, 2000 urtean, EFQM eredua ezartzea lehentasun
estrategiko bilakatu zen eta Ikastolaren “Eginkizuna, Xedea eta
Baloreak” definitu ziren. Ezarritako ereduaren lehen fruituak
2003an ikusi ziren, Nafarroako Gobernuak Brontzezko Zigilua
emandakoan; 2005ean “Fundación Navarra para la Calidad”
erakundeak Europako Bikaintasun ziurtagiria (400+Zilarra)
eman zion eta 2009an Europako Bikaintasun ziurtagiria
(500+Urrea) eta Kalitateari Nafarroa saria. Horrek guztiak,
Hizkuntz Proiektuarekin batera, izarraren gunera iristeko bidea
markatu zuen.

1970ean hasitako ibilbidearen egitekoan ezinbestekoak izan
dira Ikastolak gaur egun dituen zenbait aliantza: Ikastolen
Elkartea, Nafarroako Ikastolen Elkartea, Nafarroako Gober-
nua... Horiek eskainitako laguntzari esker urratsak ematen joa-
tea errazagoa izan da. Batzuetan bidaia-lagun izan dira, bes-

•....................... 

Lizarrako guraso-talde batek
haien seme-alabek euskaraz
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1991n aurkitzen dugu beste izar-adar baten sorrera. Urte
horretan, Haur Hezkuntzan ingelesa irakasten hasi zen. Kezka
sortu zen eta globalizazioaren mundu honetan, argi zegoen ezin
muga zitekeela bi hizkuntzatara, ingelesak ere bere espazioa
behar zuela. Gainera, espazio hori betetzen Haur Hezkuntzan
hasi beharra zegoen, adin horretan haurrek duten hizkuntza-
jabekuntzarako gaitasuna ez baitute adinean aurrera joan
ahala izango. “Argi genuen euskara zela hizkuntzarik garrantzi-
tsuena, horrek izan behar zuela gure ardatza. Gure ikasleak
eleaniztunak izan zitezen konpromisoa hartu genuen, baina
jakinda horrek guztiak ez ziola kalterik eginen euskara berrin-
dartzeari”, aipatu du Josu Reparazek.

Ingelesaren txertatze goiztiar horren gara-
penean 2001 urtea garrantzitsua izan
zen. Urte hartan Eleanitz proiektua jarri
zen abian Ikastolan. Proiektu horren
bitartez, hamar urte lehenago hasitako
ibilbideak inflexio-puntu bat izan zuen.
Ordura bitarte, ikasleek lortzen zuten
ingeles maila beste ikastetxe batzuetako-
ena baino hobea zen; baina, hala ere, aurreikuspenak ez ziren
betetzen, ez zen lortzen ikasleek era aktiboan ingelesa erabil-
tzea. Hori zela eta, Ikastolen Elkarteak eskaintzen zuen Eleanitz

proiektuaren bitartez metodologia-aldaketa
sakona gertatu zen. Helburuak berbera izaten
jarraitzen zuen: ikasleek ahoz zein idatziz testuak
ulertu eta ekoizteko ahalmena izatea; metodolo-
gia, ordea, erabat aldatu zen, erabat komunikati-
boa bilakatu zen. Zenbait urteren buruan, proiek-
tu honen bitartez ingelesa ikasten hasitako ikas-
le haiek, egun DBH 3. eta 4. mailan daudenak,
Gizarte Zientziak arloa ingelesez ikasten ari dira.

Ikastolak bazuen beste kezka bat: ahozkotasuna. Curriculum
guztietan, hizkuntzen atalean, beti agertzen zen zerbait zen:
ahoz eta idatziz. Ikastolaren errealitatea bestelakoa zen, ordea.
Diagnostikatu egin zen eta jakina zen emaitza lortu, alegia,

ikasleen ahozkotasuna lantzeko tartea oso urria zela.
Horretaz gain, gure hizkuntza garrantzitsuena euska-
ra izanik eta ingurune soziolinguistikoa kontuan har-
tuta, ezinbestekoa zen ikasleei euskaraz ahoz aritze-
ko tarteak eskaintzea; ez soilik gelatik kanpo, baita
gela barruan ere. Sorreratik bertatik, indar handia
izan duen izar-adarra da. Adar honi esker, izarrak
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•
•Olentzero Lizarrako kaleetan

Beste sare bat sortu behar zen eta
gure ikasleak euskaran beste sare
horretan murgildu behar ziren”.
Proiektuaren helburua eremu erdal-
dun batean bizi ziren Ikastolako
ikasleei espazioak eskaintzea zen,
batez ere gelatik kanpo. Zertarako?

“Euskaraz ikastea, euskaraz amestea, euskaraz jolastea, eus-
karaz zoriontsu izatea zen bere helburua” dio Josuk.

Euskararen normalkuntza bilatzen zuen proiektua zen bere has-
tapenetan eta egun ere horretan darrai. Gela barruko eremua
erabat baztertu gabe, Ikastola osatzen duten beste eremuak
hartzen ditu kontuan batik bat: jolasaldia, jantokia, familiak…
Gunea eraikitzen energia handia isuritako proiektua da. Argi
dago, Gorostidik zioen moduan, eskolak euskaraz ematearekin
bakarrik ez dela ikasleak euskalduntzea lortuko; hori dela eta,
eskolatik kanpo ere euskaraz aritzeko aukerak sortu behar dira.
Ikuspegi horretatik, ikasleen jolasaldiak antolatu egiten dira eta
gelaz kanpoko eremuan ere euskaraz aritzeko tresnak eskain-
tzen zaizkie. Familiak ere garrantzitsuak dira; izan ere,
Ikastolaren sorreran lanean aritu ziren familia erdaldun haiek
gabe, gaur egun ez litzateke egonen Ikastola. Horrek adierazten
digu zein garrantzitsua den familiaren jarrera, hizkuntza-tipolo-
gia dena delakoa izanik ere. Horregatik, familia-
ren eremua ere landu beharreko esparrua izaki,
beraiei begirako plangintza egiten du Ikastolak,
motibazioa eta formazioa helburu dituela. Azken
finean, izarrak bere argia espazio osoan zehar
zabaldu behar du, ez norabide bakarrean.

Ikastolak gizarteari begira ere jarri behar du, eta
eremu horretan euskal kulturaren eragile ere
izan behar du. Urte asko dira, euskal kultura herrian barrena
zabaldu nahian, kalera ateratzen: Olentzero, Santa Ageda,
Jaietako Barraka… Ekintza horien bidez, euskal kultura herrira
zabaltzearekin batera, euskal espazioak lortzea ere bilatzen da,
alegia, izarraren argia barreiatzea.

“Euskaraz ikastea,
euskaraz amestea,
euskaraz jolastea,

euskaraz zoriontsu
izatea zen bere

helburua”

• ...................... 
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Gure hizkuntza garrantzitsuena
euskara izanik eta ingurune
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eskaintzea; ez soilik gelatik kanpo,
baita gela barruan ere
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erreakzio termonuklearra izan zuen: klaustro
osoaren inplikazioa.

Abiapuntu honetan, “ezinbestekoa zen gure
ikasleek ahozkotasun maila nahikoa izan zeza-
ten horren lanketa egitea” dio Josu Reparazek.
Horretarako, beharrezkoa zen, aldez aurretik, irakasleak kon-
tziente egitea ikasleei gela barruan ahoz aritzeko tarteak eskai-
ni behar zitzaizkiela. Gainera, nabaria zen protokolo baten
beharra; zer landu, nola landu, gelan ahoz aritzeko aukerak
nola sortu… adierazteko. Egoera horretan, ahozkotasuna lan-
tzeko taldea sortu zen. Lehenik eta behin, formazio beharra
zegoen, aipatutako guztia aurrera eraman ahal izateko oinarriz-
ko tresnak eta ezagutzak eskainiko zituen formazioa. Formazio
hura ez zen teoria hutsa izan. Lehen urratsa egindako diagno-
siaren inguruko hausnarketa egitea izan zen, egoeraren inguru-
ko azterketak egitea. Horrek, ondorioz, metodologia-aldaketa
ekarri zuen eta hizkuntza ez ziren beste arloetan ere ahozkota-
suna lantzera pasa zen. Egun, hizkuntza-arloetan testu-moten
protokoloa eta baliabideak lantzen dira, eta, ondoren, beste
arloetako irakasleek horiek baliatzen dituzte, praktikan jarri eta
ebaluatu egiten dituzte.

Ulermena da Ikastolaren beste izar-adar bat. Erronka honen
jatorrietako bat Nafarroako Ikastolen Elkarteak hainbat ikasto-
larekin abian jarri zuen lan-talde bat izan zen. Helburua argia
zen: ikasleen testu idatzien ulermena bermatzea. Argi zegoen
betiko irakurketa eta erantzun sistemak ez zuela hori berma-
tzen eta bide berriak urratzeko aukera izan zen. Ulermenaren
lanketarako metodologia-aldaketa ezinbestekoa izan zen; tes-
tuen lanketa erabat aldatu beharra zegoen eta estrategia
ezberdinak erabiltzeko ikasleak trebatu beharra zegoen. NIEtik
abiatutako proiektu horrek Ikastolan ere proiektu izaera hartu
zuen eta lan-talde bat hasi zen horretan.

Hizkuntz Proiektua gauzatzeko azken aurrekaria Ikastolen
Elkartetik etorritako HIZPRO izan zen, energiaz betea iritsi zen
izar-adarra. 2002-2003 ikasturtean, Lizarra Ikastolak aurreko
ikasturtean beste zenbait ikastolek hasi zuten bidea jarraitzeko
erabakia hartu zuen. Oso erabaki garrantzitsua izan zen, eta
hasiera benetan malkartsua. Proiektu horren bitartez, ikasturte
batez, Ikastolako zenbait eremutan hizkuntzei ematen zitzaien
trataera, erabilera, metodologia... diagnostikatu ziren. Helburua
zera zen: aldez aurretik Ikastolak markatuak zituen “Eginkizuna,
Xedea eta Baloreak” betetzeko bidean, ordura bitarte egiten
zena eraginkorra eta nahikoa ote zen ikustea. Eta hala ez
bazen, jorratu beharrekoak zeintzuk ziren definitu eta horri
begira jartzea.

Diagnosi hark datu ugari eman zituen: ordura bitarte egindako
bidea ez zen okerra, baina baziren hartu beharreko zenbait
erabaki, antolatu beharreko zenbait kontu eta egin beharreko
urrats mordoa. Jakina zen aldaketa horiek gauzatzeko beha-

rrezko denbora luzea zela eta, ondorioz, gela
barruan hizkuntzarekin erlazionatutako lehenta-
sun estrategikoak zehaztuko zituen plan estra-
tegikoa osatu zen. Plan horrek ez zituen inondik
inora Ikastolaren behar guztiak asetzen, hori
ezinezkoa baitzen. Baina Ikastolak bere xedean

finkatuak zituenak lortzeko lehentasunak agertzen ziren; zen-
bait ataletan lana hasia zegoen arren, ez zen nahikoa. Ikastolak
benetako izarra izan nahi bazuen, gune indartsua behar zuen;
izar-adar horiek guztiak bilduko zituen gunea.

UZTARKETA: HIZKUNTZ PROIEKTUA /////

Aurreko atalean ikusi den bezala, hizkuntzarekin erlazio zuzena
zuten proiektu ugari zituen abian Ikastolak. Egitasmo eta erron-
ka asko ziren abian zirenak, eta ordutegia ez zen aldatzen.
Denbora tarte berean, gero eta gauza gehiago landu behar ziren.
Guztia garatu nahi bazen, ezinbestean, antolatu beharra zegoen.

Izarraren gunea eraikitzeko lehen urratsa izan zen Ikastolak
bere Hizkuntz Proiektua idaztea. Hizkuntz Proiektu horretan
izarraren adar guztiak hartu ziren kontuan: Euskaraz Bizi,
Eleanitz, ahozkotasuna, ulermena eta HIZPRO. Argi zegoen iza-
rraren adar horiek guztiek argia isurtzen jarraitu behar zutela;
izan ere, Ikastola osotasunean hartuta, hainbat eremu garatzen
baitzituzten proiektu horiek. Eta ez horregatik bakarrik,
Ikastolaren helburu den ikasleen heziketarako ere beharrezko-
ak baitziren. Hizkuntz Proiektuaren oinarrian euskara zegoen,
hori baita Ikastolako hizkuntza, zabaldu beharreko argia; baina,
ikasle eleaniztunak hezteko beste hizkuntzak ere kontuan hartu
behar ziren, horien metodologia eta erabilgarritasuna ere landu
behar ziren. Hizkuntz Proiektua idatzi eta gauzatzen hasterako-
an, aurretik abian ziren proiektu guztiak uztartzeko beharra oso
agerian geratu zen.

HIZKUNTZ
PROIEKTUA

EUSKARAZ BIZI

AHOZKOTASUNA

ELEANITZULERMENA

HIZPRO

.............................................................................
•
•Izarraren puntak Ikastolak hizkuntzarekin erlazionatuta

lantzen dituen proiektuak dira. Proiektu horien argia, ordea,
Hizkuntz Proiektuak bideratzen du. Hori da izarraren gunea
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bakarrean kokatuta geratu ziren; eta, era bere-
an, helburuak finkatu eta ikasgaien arteko osa-
garritasuna bilatzeko denbora tarteak eskaini
ziren. Eta gela barrukoaz gain, gelaz kanpoko
eremuan eta eremu instituzionalean eragiteko

plangintza ere bazegoen. Baina, nola bateratu eremu horiek
Ikastolan? 

Ikastolak Hizkuntz Proiektuaren talde eragilea sortu zuen; ber-
tan, Zuzendaria, Hizkuntz Proiektuaren dinamizatzaile orokorra,
Gela Barruko dinamizatzailea, Euskaraz Biziko dinamizatzailea
eta Gelaz Kanpoko ekintzen dinamizatzailea biltzea erabaki
zen. Talde eragile hori, amaraunaren gisa, Ikastolan barreiatu
egiten da eremuz eremu azpitaldeak osatuz. Amaraun hori
honela osatuta dago: gela barruko eremuari dagokionez, Gela
Barruko dinamizatzailearekin batera, hizkuntza bakoitzeko min-
tegi-burua aritzen da talde-lanean; Euskaraz Biziko dinamiza-
tzailearekin batera, etapa bakoitzeko 2 edo 3 kide aritzen dira
lanean gelaz kanpoko eremuari eta eremu instituzionalari eran-
tzun nahian; eta Eskolaz Kanpoko Ekintzen dinamizatzaileak
ere hezitzaile-talde bat du bere egitekoan laguntzen. “Horrek
ekarri digu mailako irakasleen artean, mailen arteko irakasle-
en artean eta etapa ezberdinetako irakasleen artean koordi-
nazioa”, baloratu du Josu Reparazek.

Azpitalde horietako bakoitzak bere ikasturteko plana diseinatu,
garatu eta ebaluatzen du hurrengo ikasturtean beharrezkoak
dituen egokitzapen eta berrikuntzak proposatzeko. Beraz, pla-

Gainera, Ikastolak EFQM ereduaren aldeko apus-
tua egina zuen. Eredu horren arabera,
Ikastolaren autoebaluazioa egin ondoren,
berrantolaketaren beharra oso agerian geratu
zen. Izarrak gune indartsua behar zuela adierazi
zen, berriro ere. Hori horrela, Ikastolak eman zuen urratsetako
bat Hobekuntza Taldeen Kudeaketa sistematizatzea izan zen,
izarraren adarren dinamika sistematizatzea, alegia. Hobekuntza
Talde horiek, eremu ezberdinetan egin nahi diren hobekuntzak
aztertu, diseinatu, aurkeztu eta ebaluatu egiten dituzte, ondo-
ren, beharrezkoa balitz, dagokion egokitzapena egiteko.
Hobekuntza Talde horietan klabea izan zen klaustro osoaren
inplikazioa; horrela, aipatutako talde horietan guztietan etapa
ezberdinetako irakasleek hartzen dute parte, besteak beste,
beraiek direlako planifikatutakoa egokia eta egingarria den
ondoen adieraziko dutenak, izarren hautsa sortuko dutenak.
Halaber, haietako bakoitza izango da bere etapara eraman,
praktikan jarri, ondorioak ikusi eta ebaluatzeko tresnak izango
dituena. Maila batean, protagonismo eta ardura hori eskainita,
inplikazioa ere areagotu egiten da. Izarrak energia sortzeko
bitartekoak eskuratzen ditu.

Egoera horretan, argi zegoen Ikastolak hizkuntzarekin lehenta-
sunezko ikusten zituen eremuetan lanean ari zirela, diagnosti-
katu, planifikatu, gauzatu, ebaluatu eta doitu egiten zirela;
baina erabateko uztarketarik oraindik ez zegoen. Esan
liteke uharte guztiak uhartedi batera ekarriak zeudela,
baina bakoitzak bere kudeaketa propioa zuela; izan
ere, batzuek besteen berri tarteka baino ez zuten.

Horren erantzuna plan estrategikoa egiterakoan iritsi
zen. Orduan ere, euskararen normalizazioa lehentasun
estrategikotzat jo zen; baina beste hizkuntzak ez ziren
alde batera utzi. Hizkuntzek dituzten konpetentzia
komunak identifikatu egin behar dira eta hizkuntza-
arlo batean konpetentzia bat lantzen bada, beste hiz-
kuntza-arloak beste konpetentzia bat landuko du; eta
gainerako hizkuntza ez diren arloek horiek aprobetxatu
egingo dituzte. “Demagun hizkuntza-arlo batean azal-
pen-testuaren ezaugarriak lantzen dituztela. Ezaugarri
horiek berdinak dira erabiltzen dugun hizkuntza era-
biltzen dugula. Zergatik landu hori, berriro ere, beste
hizkuntza-arlo batean? Eta zergatik ez hizkuntza-arlo-
an ikasitako protokoloa hizkuntza ez den beste arlo
batean landu? Azken finean, edozein arlotan komuni-
kazio-tresna hizkuntza da.” esaten du Unai Errazkinek, Hizkuntz
Proiektuko gela barruko dinamizatzaileak. Eta Josu Reparazek
gehitu: “Hizkuntzak ez dira modu isolatuan ikasten”.

Aipatutako hori teorian oso erraza zen, eta horretara iristeko
egin beharreko aldaketak, berriz, izugarriak. Lehenengo urra-
tsetako bat Hizkuntzen Mintegi Integratua osatzea izan zen.
Modu horretan, DBHko hizkuntza irakasle guztiak leku fisiko.............................................. ...............Euskararen  Norma l i zaz io   08
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Lizarra Ikastola izar bat Lizarraldean

naren diseinu-proposamena, bakoitzak bere eremuarena egi-
ten badu ere, eremu bakoitzeko dinamizatzaileak Hizkuntz
Proiektua talde eragilean aurkeztu eta bertan onartzen da,
egingarriak eta elkarren osagarriak diren aztertu ondoren. Talde
horiek zenbait prozesu kudeatzen dituzte eta horietan etenga-
bea izaten da behin eta berriz PDCA zikloaren aplikazioa: lehe-
nik eta behin beharrak aztertzen dira, behar horien artean
lehentasunezkoak aukeratu, horiei erantzuteko aukera posible-
ak aztertu, egokiena irizten dena aukeratu, planifikatu, garatu,
ebaluatu eta doiketarik beharko balitz doiketak egin.

LORPENAK ETA EMAITZAK ///////////////

Ikastolak argi zuen normalizazioaren bidean emaitzak ez direla
egun batetik bestera lortzen, jarrerak ez baitira denbora labu-
rrean aldatzen. Ohiturak hartuak izaten dira eta hizkuntza baten
edo beste baten aldeko aukeraketa —kontziente edo inkon-
tzientea— egiten denean, modu batera edo bestera jokatzeko
arrazoiak egoten dira. Lehenik eta behin arrazoi horiek ezagutu
egin behar dira aldaketaren abiapuntua non bilatu jakiteko.
Lizarra Ikastolak jakin badaki kokatua dagoen eremu erdaldu-
nak ez diola asko laguntzen, duen guraso-tipologia ere ez dela
ikasleen euskara erabilerarako idealena; baina, hori horrela
izanik ere, argi izan du bere lehentasunetako bat euskararen
normalizazioa dela.

Errealitate hori abiapuntu, ezinbestekoa du eremu guztietara
zabalkundea egitea. Jakina, ahaztu gabe, eremu guztietan era-
gin nahi bada, ezinbestekoa dela lan-taldea. Lan-talde horiek
funtzionatzeko klaustroaren inplikazioa behar-beharrezkoa da;
eta, nola ez, baita euskararen erabileraren inguruko hausnar-
ketarako tarteak eskaintzea ere.

GELA BARRUKO EREMUA
Aipatutako antolaketa horren ondo-
rioz, eremu guztietan maila ezberdi-
netako emaitzak lortu dira. Gela
barruko eremuaren kudeaketan,
oso garrantzitsua izan da profesio-
nalen prestakuntza, eta prestakun-
tza esaterakoan hainbat alderdita-
ko prestakuntzaz ari gara. Argi dago, batetik, prestakuntza
metodologikoa behar zela; eta hori, batez ere, ikuspegi komu-
nikatiboaren aldeko apustua egiteak sortu zuen beharraren
ondorio izan zen. Baina ez hori bakarrik, prestakuntza metodo-
logikoaz gain, hizkuntza hobetzeko prestakuntzak ere izan dira;
ez irakasleen hizkuntza-mailagatik, baizik eta bakoitzak bere
hizkuntza-erabilera aztertu eta hobetzeko asmoz. Azken finean,
Ikastola dagoen lekuan egonda, askotan irakasleak dira ikasle-
en hizkuntza-eredu bakarra, eta ikasleek behar duten eredua
eredu zuzena eta egokia da. Eta azkenik, bada beste presta-
kuntza bat, duela bi ikasturte hasi zena: norberaren ezagutza-
tik abiatutako prestakuntza. Prestakuntza horretan irakasleak
gela barruan duten jardunaren inguruko gogoeta egiten aritzen
dira; ondoren, talde txikitan jardunbide horien egokitasuna
aztertu eta erabakitzen da, horiek bateratu eta praktikan jar-
tzeko helburuarekin.

Berrikuntza metodologikoak etengabeak diren errealitate hone-
tan, zenbaitetan, Ikastolen oinarrizko helburua lanbro artean
lausotua geratzen da. Horregatik Ikastolak erabaki zuen euska-
raren inguruko hausnarketak egiteko tarteak behar zirela; tal-
dean, helburu horren inguruan, erabaki bateratuak hartzea
behar-beharrezkoa zela. Horrela, hilean behin 2 orduz euskara-............................................................. 09K a s u  A u r r e r a t u a <

Diagnostikatu beharreko
eremuak aukeratu

Eremuak diagnostikatzeko
galdetegiak zerbitzaritik
atera

Galdekizuna dagokionari
betetzeko eman

Galdekizunak Hizkuntza
Proiektua Talde eragileari
helarazi bete ondoren.

Erantzunak aztertu

Beharrak identifikatu

Lehentasun estrategikoak
aukeratu

Plan Estrategikoa
diseinatu eta Klaustroan
proposatu

Plan Estrategikoa onartu

Urteko plana diseinatu
eta Klaustroan aurkeztu

Ekintzak bideratu

Plana baloratu eta
proposamenak jaso

Plan Estrategikoa baloratu

DKB4-1.1 Hizkuntz
Proiektuaren diagnostikoa

DKB4-1.1 Emaitzen
hustuketarako bitartekoak

DKB4-1.2.2 Irakasleen
balorazioa (etapaka)

DKB4-1.2.2 Ikasleen
balorazioa (etapaka)

Doiketak
egin

...................................................
•
•Hizkuntz Proiektuaren fluxu-diagrama

•...................... 

Gela barruko
eremuaren
kudeaketan, oso
garrantzitsua izan
da profesionalen
prestakuntza



Lizarra Ikastola izar bat Lizarraldean

ren erabileraren inguruko hausnar-
ketarako tarteak ezarri ziren. Saio
horiek ondorio zuzenak izan zituzten
hezkuntza-etapetan.

Hausnarketa horrek, besteak beste,
taldekatze-irizpideak finkatzea eka-
rri zuen. Jakina da gela barruan egi-
ten diren jarduerek taldekatze-mota

ezberdinak eskatzen dituztela. Kontua da, jarduera jakin batek
ez bazuen taldekatze zehaztapenik ematen, irakasleek ikasleak
kontrolatuagoak izateko taldekatzea egiten zutela, beste inon-
go irizpiderik kontuan izan gabe: zailtasunak dituztenei lagun-
tzea, euskaraz gehiago aritzea... Ikastolan, hizkuntza-irizpideak
oso gutxitan hartzen ziren kontuan taldekatzeak egiterakoan.
Hori ahulezia zen, ikasleen interakziorako egoera komunikatibo
egokia baita taldekatzea. Ondorioz, irizpideak finkatzea etorri
zen. “Orain ikasleei denbora gehiago uzten zaie gelan hitz egi-
teko” esan digu ikasle ohi eta egun Haur Hezkuntzako koordi-
natzaile den Iria Torradok. Horrez gain, Ikastolan badago hiz-
kuntzarekin zuzenean harremanik ez duen beste proiekturik,
baloreetan oinarritutakoa, eta, proiektu horrek sistematizatua
zuen behaketa sistema aprobetxatuta, uztarketa egin eta eus-
kararen behaketarako tresna moduan ere sistematizatu zen.

Hizkuntzen irakaskuntza hizkuntzen helburu komunikatiborantz
lerratu zen. “Orain modu komunikatiboagoan irakasten dira
hizkuntzak, eta gramatika lantzen da, baina modu komunika-
tiboan. Eta zuzenketak ere ezberdin egiten dira” esan du Iria
Torradok. Ikasleek hizkuntzak ikasi behar badituzte, erabili ahal
izateko ikasi behar dituzte, eta ez jaso eta hor nonbait gorde-
tzeko. Horretarako, nahitaezkoa da hizkuntzen erabilgarritasu-
na erakustea eta, aldi berean, beraiek hizkuntzak erabiltzen jar-
tzea. “Azken finean, hizkuntzak erabiltzeko dira eta ez badugu
erabiltzeko aukerarik, dena teoria hutsean geratzen da” esan
du Silvia Amezketak, ikasle ohi eta egun Eleanitzeko arduradun
denak.

Aurrekoarekin erabat lotuta ahozkotasuna dago.
Ahozkotasuna lantzeko protokoloak urteak daramatza
abian, eta ikasleen emaitzek oso nabarmen egin dute
gora. Ikastola osoan, 3 urtetan hasi eta DBH 4. maila
bitarte modu progresiboan txertatua dagoen zerbait da.
Mailaz maila zer eta nola landuko den zehaztua dago,
baita hori guztia nola ebaluatuko den ere. Ebaluaziorako
txantiloiak daude eta ebaluazio hori 3 mailatan egiten
da: irakaslearen ebaluazioa, gelakideen ebaluazioa eta
autoebaluazioa. “Horrekin guztiarekin ikasleak bere
burua ebaluatzen ikas dezan eta ebaluatzeko filosofia
garatzea lortu nahi dugu”, dio Josu Reparazek. Lanketa
horiek egiten direla ziurtatzeko, helburu didaktikoetan
ahozko helburuak ezartzen dira, eta, hiruhileko, gutxienez
helburu batek ahozkoa izan behar du. Protokolo hau guz-

tia ez da soilik hizkuntza-arloetan burutzen, arlo guztietan bai-
zik. Arlo guztiek dituzte ahozkotasunarekin lotutako helburuak.
Horrela, sistematizazioaren bitartez, ikasleek azalpen testuak
ahoz lantzeko protokoloa erabat barneratua dute; eta jendau-
rrean hitz egiteko estrategiak ere ezagutzen dituzte. Ikusi bes-
terik ez dago DBH 4. mailan Hizkuntza Eskolako B2 egitera aur-
keztutako ikasleen ahozko emaitzak zeintzuk izan ziren.

Ulermenaren lanketa ere sistematizatua dago, ahozkotasuna-
rekin egiten den modu berean jokatzen baita ulermenarekin
ere. Ulermenera bideratutako helburu didaktikoak ezartzen dira
eta ikasturtean zehar horiek landu eta ebaluatu egin behar iza-
ten dira. “Ebaluatzen ez dena ez da egiten”, aipatu du Josu
Reparazek.

•........................... 

Ikasleek
hizkuntzak ikasi
behar badituzte,
erabili ahal izateko
ikasi behar dituzte,
eta ez jaso eta hor
nonbait gordetzeko

•.........

Mailaz maila zer eta nola landuko den zehaztua
dago, baita hori guztia nola ebaluatuko den ere.
“Ebaluatzen ez dena ez da egiten”
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Hala ere, etengabean joko
eta jolasean aritze horretan,
ezinbestekoa da helburuak
finkatzea. Helburu horiek hiz-
kuntza-helburuak ere izan
behar dira. Jakina da eremu
honetan aritzen diren hezi-
tzaileek askotan ez dutela
haiek bakarrik hizkuntza-hel-

buruak finkatzeko nahikoa ezagutza. Hori dela eta, hezitzaile
horiek beharrezko formazioa jaso dute. Gainera, finkatu beha-
rreko helburuak ikasturtez ikasturte moldatu edo egokitu egiten
dira eta horien errebisioak hiruhilekoa izan behar du.

Urtez urte sistematizatzen joan den beste ekintza bat hiztun-
neurketei dagokiena da. Neurketa horiek 2004-2005 ikastur-
tean hasi ziren egiten eta hainbat eremutan egiten dira: jola-
saldian, jantokian eta bazkalosteko atsedenaldian.
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GELAZ KANPOKO EREMUA
Gelaz kanpoko eremua ere lantzen den zerbait izan da.
Hasieran esan bezala, Euskaraz Bizi proiektua Ikastolan abian
jarri zenetik, Ikastolak beti erreparatu dio eremu honi, beti
aitortu dio garrantzi berezia. Horren adierazle garbia da
Ikastolak eremu hau dinamizatzeko eta kudeatzeko helburua-
rekin pertsona bat jarri izana. Pertsona horrek dinamizatzen
ditu Lehen Hezkuntzako ikasleen jolasaldiak eta etapa guztie-
tako ikasleen bazkalosteko aldia. Horretarako irakasleen eta
jantokiko hezitzaile eta ikasle nagusienen lankidetza izaten du.
Oso garrantzitsua da eremu horiek planifikatzea, eremu horie-
tan ikasleak gustura aritu daitezen haien intereseko diren ekin-
tzak proposatzea eta, zenbaitetan, beraiei ere protagonismoa
eskaintzea.

Haur Hezkuntzako jolasaldiei dagokienez, ordea, jolasaldien
dinamizazio beharra klaustroak hilero egiten dituen hausnarke-
ta-saio horien haritik etorri zen. Haur Hezkuntzako irakasleak
elkartu eta eremu honen inguruan hausnartzen hasi zirenean
konturatu ziren gelatik kanpora ere ikasleak jolasean jarri behar
zituztela; izan ere, etxetik ikasiak ekartzen zituzten joko eta
jolas-kantak gaztelaniaz izaten ziren. Modu horretan, 08-09
ikasturtean jolasen dinamizazioa abian jarri zen. “Emaitzak
berehala sumatu ziren. 5 urtekoen gelan, gela barruan jolas
librerako tartea zutenean, jolasaldian praktikan jartzen geni-
tuen jolasak egiten zituzten”, esan du Iria Torradok.

......................
•
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Oso garrantzitsua da
eremu horiek planifikatzea,
eremu horietan ikasleak
gustura aritu daitezen
haien intereseko diren
ekintzak proposatzea eta,
zenbaitetan, beraiei ere
protagonismoa eskaintzea

Etengabean joko eta jolasean aritze horretan,
ezinbestekoa da helburuak finkatzea. Helburu
horiek hizkuntza-helburuak ere izan behar dira

•...................... 
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Aurrera eramaten den guztia ez da etapa guztietarako izaten.
Baina bada aspaldian abian jarri zen ekintza bat hainbat eta-
pako ikasleak biltzen dituena. Ekintza baino gehiago, ikasle
guztien ikusgai dagoen espazio baten erabilera litzateke:
Argitxoren Txokoa. Euskaraz Bizi proiektuak badu berea den
pertsonaia bat, Argitxo. Pertsonaia horren bitartez edo bere
aitzakian, hainbat ekintza gauzatzen dira. Pertsonaia horrek
euskararen zaindari papera hartzen du zenbaitetan. Ikastolak
badu txoko bat, garaian garaiko apainketa izaten duena eta
bertako pertsonaia Argitxo da. Gune horretan, astean behin, HH
5 urtetik hasi eta LH 4. maila bitarteko ikasle guztiak biltzen
dituzten ekintzak egiten dira: asmakizunak, kanpaina konkre-
tuak… Ekintza horien bideratzaile DBH 2. mailako ikasle bolun-
tarioak izaten dira. Beraiek asmakizunak prestatzen dituzte,
sariak aukeratzen dituzte, lehiaketa bideratzen dute eta argaz-
kiak ateratzen dituzte. Ekintza horiei hasiera emateko, aben-
duaren 2an Argitxo eta bere laguntzaileen bisita jasotzen dute
ikasle txikiek eta berak azaltzen die ikasturte horretan zehar
Txokoan garatuko den dinamika zein izango den. “Joan den
ikasturtean niri egokitu zitzaidan Argitxoren papera egitea.
Benetan hunkigarria da haurren aurpegiak ikustea, sinistu egi-
ten dute zu Argitxo zarela eta marrazkiak egiten dizkizute”,
gogoratzen du Maria Napalek, Ikastolako ikasleak. Eta hala da,
txikiek sinistu egiten dute Argitxok euskara zaintzen duela eta
haien artean, euskaraz aritzen ez direnean, “Argitxo triste jarri-
ko da” esaten diote elkarri.

Etapa ezberdinetako ikasleak biltzen dituen beste ekintza bat
kidetzea da. Kidetzea ikasle nagusi eta txikien arteko topaketa
izaten da. Bi ikasturtetik behin kideak aldatu egiten dira eta
kideak berritu. Ikasle horien arteko hizkuntza-ohitura euskaraz-
koa izan dadin lortu nahi izaten da. Lizarrako errealitatean, ikas-
le zaharrenek beren artean euskaraz egiten ez badute ere, hau-
rrei zuzentzen zaienean, normalean, euskaraz egiten dute. Hori
horrela izanik, eta ikasle txikienek irakasleaz gain euskarazko

beste erreferente batzuk izan ditzaten, kidetze topaketak anto-
latzen dira. Topaketa horietan sortzen den harremana, ordea, ez
da topaketa horietara mugatzen; izan ere, askotan, Ikastolatik
kanpo elkartzen direnean ere euskaraz aritzen baitira.

EREMU INSTITUZIONALA
Askotan hezkuntzaz aritzerakoan ahaztuta geratzen den eremua
izaten da eremu instituzionala, eta benetan erabileran eragin
nahi bada, ezinbestekoa da eremu hau ere kontuan hartzea.
Izan ere, eremu honetan kokatzen dira familiak; eta haiek ere
zeresan eta egiteko garrantzitsua dute haien seme-alaben eus-
kararen erabileran, euskara jakin ala ez. Familiak eta bere
jarrerak ikasleengan duten eraginaz jabetuta, Ikastolak eremu
hau ere planifikatzeko erabakia hartu zuen. Batetik, Ikastolak
familiekin izan beharreko hizkuntza-harremanetarako irizpideak
finkatu ziren: guraso-bilera orokorretan, bakarkako guraso-bile-
ratan... Bestetik, familien motibazioa eta familien hizkuntza-for-
mazioan urratsak ematen hasi ziren. Familiaren motibazioan
eragiteko hainbat ekintza proposatzen dira: euskarazko esa-
molde eta hiztegi xumearekin triptikoak, guraso erdaldunei
zuzendutako euskal joko eta jolasen ikastaroa, guraso-tipolo-
giaren araberako gomendioak, elebitasunaren abantailen ingu-
ruko hitzaldiak... “Etxean oso lagungarri izaten zaigu gure ala-
bak gelan lantzen duenarekin bat datorren hiztegia eta esa-
moldeak lantzen dituen triptikoa. Horien bidez, Ikastolaz ari-
tzen gara eta euskaraz egiten ari den aurrerapenaz ohartzen
gara”, esan du Ikastolan alabak dituen Blanca Regulezek.

.........................
•
•Argitxoren Txokoa 

......................
•
•Kidetze ekintza 
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Motibazioaren lanketa horrek ekarri duen beste
ondorioetako bat gurasoen euskara ikasteko
gogoa izan da. Ikastolak eman du euskaltegiaren
matrikulazio-kanpainaren berri, eta zenbait gura-
so beti matrikulatu izan dira. Beste zenbait gura-
sok, ordea, ordutegia bateragarria ez dutela-eta,
matrikulatzeko aukerarik gabe geratu izan dira.
Ikastolen Elkartetik iritsi zen konponbidea; izan
ere, on-line bidezko euskara-ikastaroak eskaintzen hasi zen,
mintzapraktika ere modu horretan planteatuta, eta hori izan zen
zenbait gurasori emandako erantzuna: “Nire lanbidea dela-eta,
edozein ikastaro egin ahal izateko ezin izaten dut ordutegi
batera mugatu. Euskara ikasi nahi nuen, nire alabek Ikastolan
egiten zutena egokiago jarraitu ahal izateko eta, zirkularrean
aukera ikusi nuenean, ez nuen bi aldiz pentsatu”, kontatu du
Blanca Regulezek. Horren bitartez, asko ez badira ere, zenbait
gurasok euskara ikasten hasteko urratsa eman dute; haien hel-
burua seme-alabekin euskaraz hitz egitera iristea da.

ONDORIOAK ///////////////////////////////////

Egia da ibilbidea luzea dela, zenbaitetan oso neketsua, eta ez
dela batere esker onekoa. Baina, Ikastolen sorreran egon ziren
guraso haiek entzun eta sentitzen badira, bateria kargatu egi-
ten da eta benetan merezi duen lana dela baloratzen da.
Horren ingurune erdaldunean, euskara eta euskal kultura era-
bili eta maitatzen duten pertsonak heztea da saria. Ikastola
guztien xedea beharko luke izan euskararen normalizazioa,
baina ez ahotik indarra galtzen duen xedea; benetako xedea,
baizik. Argitzen duen izarra.

Ez zaio arrazoirik falta zenbaitetan energia alferrik xahutzen den
sentsazioa duela esaten duenari. Ez dugu ahaztu behar, ordea,
egiten duguna egiten dugula, oso xumea bada ere, baliagarria
izan daitekeela; eta izarrak dir-dir egiteko behar duen energia
sortzen laguntzen duela.

Lizarra Ikastolarentzat zeintzuk dira Hizkuntz Proiektu bat eta
euskararen normalizazioa aurrera eraman ahal izateko klabe-
ak? “Nik uste dut, hasteko, oso inportantea dela Zuzendaritzak
eta irakasle guztiek argi izatea hizkuntzak eskaintzea ez dela
marketin hutsa. Komunikazioa dela helburua eta horretarako
ezinbestekoa dela metodologia eta formazioa”, dio Josu
Reparazek. Hori ez badago, lana are eta neketsuagoa da.
Hezkuntza-komunitate osoaren inplikazioa eta konpromisoa
beharrezkoa da; bakoitzak bere mailan, noski. Sinetsi egin
behar da proiektuan. Gainera, jardunbideak bateratua eta
adostua izan behar du, izarrak energia alferrik gal ez dezan eta
energia berriztatzen joan dadin.

Behin hori dagoela, diagnostikatu egin behar da: izarra non
dagoen ezagutu eta egoera zein den jakin. Horrela, nondik

abiatu ezagutu eta ekitear dagoen ibilbidearen
abiapuntua finkatzeko. Dauden baliabideak ere
kontuan hartu behar dira, horren arabera finkatu
beharko baitira lehentasunak. Ez da ahaztu
behar hizkuntza-jarrerak ez direla aste batetik
bestera aldatzen, denbora behar izaten dela.
Izarren argiak bere denbora behar izaten du giza-
kiaren begiak ikusi ahal izateko. Eta, aldi berean,

kontziente izan behar da lehenengoan ez dela asmatuko; gauza
bat baino gehiago frogatu beharko dela, asmatu arte.
Horregatik, sistematizazioa oso garrantzitsua da; ekintzak,
xumeak izanik ere, sistematikoki landu behar dira ohitura bila-
ka daitezen. Intentsitate handiko indarrak, epe laburrekoa
bada ere, nekatu egiten du; indarraren intentsitatea txikiagoa
eta konstanteagoa bada, ordea, jasangarriagoa gertatzen da.

Ikastola-esparrua osatzen duten eremu guztiak hartu behar dira
kontuan beharrak identifikatzeko garaian. Eremu horiek guztiak
baitira eragin-esparruak eta, askotan, elkarren osagarri izaten
dira. Izarraren adar guztiek
igorri behar dute argia; batzuk
baino ez badira, argia ez da
modu uniformean zabalduko.

Edozein interbentzio erabaki-
tzen denean, aldez aurretik
hausnartua izan behar du, helburua finkatua izan behar du eta
ebaluazioa noiz eta nola egingo den ere erabaki behar da.
Ebaluazioak hobetzeko aitzakia izan behar du, hobetu beharre-
koaren diagnostikoa egiteko lagungarri. Azken finean, planifika-
tu egin behar da.

Urte hauetan zehar urratsak eman diren arren, oraindik ere egi-
tekoak ugariak dira. Ikasleen euskara-erabilera ez da Ikastolak
nahiko lukeen adinakoa; gurasoen inplikazio eta jarrerak ere
landu beharreko kontuak dira; irakasle-taldearen inplikazioa
izaten jarraitzeko motibazioan eragiten jarraitu beharko da; eta
lortu diren gauzetan ere ezin da atzera egin, mantendu egin
behar dira eta mantentzeko ezinbestekoa da plangintzak egite-
rakoan lorpen horiek kontuan hartzea.

Gainera, hezkuntzan etengabe
berrikuntzak sartu eta garaiak
ere aldatu egiten direnez, berri-
kuntza honek guztiak aztertu,
baloratu eta horren inguruko
erabakiak hartu beharko dira
etengabe. Berrikuntzak probatu-
ta, sistematizatu eta prozesatu
egin beharko dira; prozesatze
horren bidez, dinamikoak izaten
jarraitzeko eta ez betiko geldi
geratzeko. Azken finean, energia
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berriztagarria ez bada, denborarekin agortu egingo da; beraz,
behar den energia berriztagarria izan behar da eta, aldi bere-
an, iturri ezberdinetatik jasoa.

Josu Reparazen esanetan: “Lan gogorra da, baina, benetan
sinesten bada, gauzak aurrera ateratzeko modu egokia izan
daiteke. Ahaztu gabe, betiere, etengabean mugimenduan egon
behar duen zerbait dela. Merezi du”.

Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai,
hauts hartatikan uste gabean noizpait ginaden gu ernai.

Eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera
atsedenik hartu gabe: lana eginaz goaz aurrera

kate horretan denok batera gogorki loturik gaude.

Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia,
borroka hortan bizi da eta hori du bere egia.

Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu,
jakintza eta argia; bide ilunak nekez aurkitu

lege berriak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia.

Gizonen lana jakintza dugu: ezagutuz aldatzea,
naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea.

Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz,
bertatikan irautea: ezaren gudaz baietza sortuz,

ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea.

Ez dadukanak ongi ohi daki eukitzea zein den ona,
bere premiak bete nahirik beti bizi da gizona.

Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan
saia gaitezen ikusten: amets eroak bazterturikan,

sasi zikinak behingoz erreta bide on bat aukeratzen.

Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak,
borroka hortan iraungo duten zuhaitz-ardaska gazteak.
Beren aukeren jabe eraikiz ta erortzean berriro jaikiz
ibiltzen joanen direnak: gertakizunen indar ta argiz

gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak.

Eta ametsa bilakaturik egiaren antziduri
herri zahar batek bide berritik ekingo dio urduri;

guztien lana guztien esku jasoko dute sendo ta prestu,
beren bizitzen edergai; diru zakarrak bihotzik eztu,

lotuko dute gogor ta estu haz ez dadin gizonen gain.
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2004ko martxoan, euskararen kudeaketaren alorreko hainbat erakundek
bultzatuta, Soziolinguistika Klusterra izeneko elkarte edo klusterra sortu genuen.
Bere zeregin nagusia, soziolinguistika arloari dagokion ezagutza sortzea eta
garatzea eta arloko eragileen arteko ezagutza eta lankidetza sareak osatzea
da. Soziolinguistika Klusterrak, gaur egun, 20 erakunde eta 110 norbanako ditu
bazkide. Erakunde horien artean, izaera eta mota desberdinetakoak daude:

> Unibertsitateak: EHU-UPVko Gizarte Psikologia eta Portaera
Zientzien Metodologia Sailak, EHU-UPVko Soziologia II Saila,
EHU-UPVko Hezkuntzaren Teoria eta Historia Saila, Mondragon
Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzietako Fakultatea

> Administrazioak: Hernaniko Udala, Tolosako Udala

> Formazio eta ikerketa erakundeak: Eusko Ikaskuntza, UEU, Aztiker
Ikergunea, Gipuzkoako Urtxintxa Eskola, AEK, Euskal Herriko
Ikastolen Konfederazioa, EBETE
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Euskararen Normalizazio Kasu Aurreratuak proiektuaren helburu nagusia euskara
planekin abiatu diren erakundeen esperientzia ezagutzera ematea da. Erakunde
hauek lortutako arrakastaren gakoei buruz gogoeta suspertu eta euskararen
normalizazioan baliagarriak diren ikuspegi eta praktikak hedatu nahi dira
enpresa, unibertsitate eta administrazio arloan. Kasuek, azken batean, ikasketa
bultzatu nahi dute, esperientzia eta hausnarketaren bidez.
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