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1. JARDUERA
EDUKIA

Balio kontzeptuaren definizioa

HELBURUA

Ikasleei balio kontzeptua ulertaraztea.

PROZEDURA 1. Irakasleak gaiari sarrera egingo dio: ariketaren helburua
azalduko du eta ikasleek irakurri beharreko bi testuetan aurkituko
duten edukiaren azalpen labur bat egingo du.
2. Ikasleek behean agertzen diren definizioak irakurriko dituzte eta
irakasleari galdetuko diote ulertzen ez dituzten hitzen edo
espresioen esanahia.
3. Ikasleek, bikoteka jarrita, balio kontzeptuari buruz egindako
sintesia lagunari emango diote. Egoki iruditzen zaizkien
zuzenketak egingo dizkiote elkarri.
4. Irakasleak bateratze-lana antolatuko du talde handian eta, egoki
baderitzo, ikasleen lana zuzenduko du.

ARIKETA
Irakurri hurrengo definizioak eta egin ariketa hauek:
1. Galdetu lagunari edo irakasleari ulertzen ez dituzun hitz edo esamoldeak.
2. Testuen sintesi moduan, idatzi balio kontzeptuaren definizioa.
1. TESTUA
“(...) Balio bat zera da: jokatzeko edo izateko modu jakin bat, jokatzeko edo
izateko beste modu jakin bat baino sozialki egokiagoa dela sinestea.
(...) Euskarri horretan oin harturik, une jakin batean zerbait egiteari ekin edo
uzten diogu, jardunbide bat beste bat baino egokiagotzat jotzen dugu, zeinahi
gertakizun sozial edo pertsonalen aurrean jarrera zehatz batzuk hartzen ditugu, erlijio
nahiz talde politiko baten alde edo aurka agertzen gara”.
(Sanchez Cerezo, S.)

2. TESTUA
“Balioak ereduak dira, jokaera idealaren proiekzioak, kontzeptu abstraktuak
eta etikoak osagai kontzienteak eta inkontzienteak dituztenak. Baldintza historiko,
sozial eta kulturalen arabera alda daitezke.
Banakako balioen adibideak hauek izan daitezke: askatasuna, zintzotasuna,
erantzukizuna... Gizarteari dagokionez, bakea, justizia edo zoriontasuna aipa
ditzakegu.
(Cassany, D.)
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2. JARDUERA
EDUKIA

Gizarte-desberdintasunen konpentsazioa

HELBURUA

Ikasleei ulertaraztea beharrezkoa dela desberdina izatea
berdintasuna moduko oinarrizko gizarte-balio bat baliarazteko.
Irizpide horri beste hau lotu behar zaio: hizkuntzak
normalizatzeko atzeratuenaren alde jokatu behar da. Horretarako
B., C. eta D. atalak aprobetxa daitezke.

PROZEDURA

1. Ikasleek a) atalean proposatutako testua irakurriko dute.
2. Irakasleak zalantzak argituko ditu.
3. Galdetegiari erantzun eta arazoak konpontzeari ekin (B., C. eta
D. atalak). Ariketa horiek akuiluak baino ez dira talde txikian
edo handian eztabaidatzeko.

ERANTZUNAK B multzoko baieztapen guztiak gezurrak dira, 10.a izan ezik.

ARIKETA

A. Irakurri ondoko testua. Balio batez dihardu: berdintasuna. Lagunekin hitz
egin horren esanahiaz.
“Giza eskubideek berrikuntza garrantzitsua sartu dute: berdintasunaren eta
eskubideen adiera diskriminatzailea. Egiaz desberdinak diren pertsonei eskubide
desberdinak dagozkiela postulatzen du honek, historiak eta praktika juridikoak
finkaturikoaren adieraz beste aldera, ordea. Hau da, ahulen eta behartsuenen
mesedetan jardutea da kontua, iraupen-baldintza materialek zigortuenak
lehenestea. Eskubideek aldarrikatzen duten berdintasuna ulertzeko modu bakarra,
errealitateko desberdintasunari eraso egitea da”.
(García, F.)

B. Esan ezazu hurrengo esaldiak egia ala gezurrezkoak diren, zure iritzian:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bizi zaren gizartean ez dago desberdintasun sozialik..............................
Gizonezkoen eta emakumeen egoera soziala berdina da.......................
Ijitoen eta ijito ez direnen egoera soziala berdina da...............................
Euskaraz egiten dutenen eta gazteleraz egiten dutenen egoera soziala
berdina da.................................................................................................
Beltzen eta zurien egoera soziala berdina da..........................................
Homosexualen eta heterosexualen egoera soziala berdina da................
Elbarrituen eta elbarritu ez direnen egoera soziala berdina da................
Gizatalde guztien egoera sozialak berdinak izan daitezen, gobernuek
onura berberak eman behar dizkiete denei..............................................

E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
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9. Indartsuenaren mesedetan jardun behar da............................................
10. Ahulenaren mesedetan jardun behar da..................................................

E/G
E/G

C. Begiratu 1 eta 2 irudiak. Batetik bestera pasatzeko pisu bera gehitu beharko
dugu bi plateretan? Azaldu zure erantzuna.

Pobreak
Emakumeak
Beltzak
Euskaradunak
Ijitoak
Elbarriak

Aberatsak
Gizonak
Zuriak
Gaztelaniadunak
Paioak
Elbarri ez
direnak

1 IRUDIA

Pobreak
Emakumeak
Beltzak
Euskaradunak
Ijitoak
Elbarriak

Aberatsak
Gizonak
Zuriak
Gaztelaniadunak
Paioak
Elbarri ez
direnak

2 IRUDIA

D. Irudika ezazu zu partaide zaituen alderdi politikoak irabazi egin duela eta
dagoeneko goberna dezakeela. Bere hauteskunde-proiektuak aldarrikatzen
zuen gizarte-politikak errealitate egin nahi zuen Konstituzioak eta
Estatutuek hiritarren berdintasunari buruz diotena. Azaldu ze neurri jarriko
zenituzkeen indarrean bi hizkuntza ofizialetako hiztunen berdintasun osoa
lortzeko.
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3. JARDUERA
EDUKIA

Jarrera kontzeptuaren definizioa

HELBURUA

Ikasleek jarrera kontzeptua ulertzea

PROZEDURA 1. Irakasleak aurrezagutzak aktibatzeko jarrera hitza duten hainbat
esaldi idazteko eskatuko die ikasleei, eta ondoren binaka
informazioa elkartrukatuko dute kontzeptua ongi erabili duten ala ez
eztabaidatuz.
2. Ikasleek ariketan agertzen diren definizio ezberdinak irakurriko
dituzte, eta ulertzen ez dutena irakasleari galdetu. Ondoren definizio
bakoitzaren laburpen bat egingo dute.
3. Binaka egin dituzten laburpenak elkartrukatuko dituzte eta beraien
ustez beharrezko diren zuzenketak egingo dituzte.
4. Taldean adostasunetara iristen saiatu eta gogoeta egin.
Gelakideen artean eztabaida
ondorioetara iris daitezen.

antolatu

ikasleak

azaldutako

ARIKETA
1. Idatzi hiruzpalau esaldi jarrera hitza erabilita. Binaka jarrita, elkarri utzi
idatzitakoak eta ziurtatu hitz hori ondo erabili duzuela.
2. Irakurri jarrera kontzeptuari buruzko definizioak eta egin laburpena.
3. Idatzi duzun testua lagunarekin trukatu eta egin egoki ikusten dituzuen zuzenketak.

1. testua
Jarrera horrela definitzen dugu: pertsona baten, talde baten, erakunde sozial
baten, gauza baten, egintza baten, egoera baten... aldeko edo kontrako
balorazioa egiteko aldez aurretiko joera da (Lambert, 1980). Jarrerak hiru
osagai ditu:
a) Afektiboa (aldekotasunaren edo kontrakotasunaren intentsitatea).
b) Kognitiboa (osagai honen muina denboran zehar izandako iritzi bat izan ohi
denez, hobe dugu bi kontzeptu hauek bata bestearekin ez nahastea,
jarrerak ikertzen omen dituzten lan askotxok egiten duten moduan).
c) Jokabidezkoa (berarekin darama jarduteko joera edo asmo konatiboa,
baina ez nahitaez aldez aurretik iragartzeko moduko jokabidea).
(Pueyo, M.)
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2. testua
Esan dezakegu jarrerak balioen aurrean erreakzionatzeko ditugun moduak
direla. Aldez aurretik hartutako jarrera egonkorrak dira, gauzak modu jakin
batean baloratzeko eta horren ondorioz jarduteko. Azken batean, balioek
gutako bakoitzarengan duten eraginaren emaitza dira. Hona hemen jarreren
bereizgarrietako batzuk:
1) Norbereganatutakoak dira, alegia, norberaren eskarmentuaren emaitza
dira.
2) Aldatzeko zailak izaten dira. Baina, aldi berean, aldatzeko modukoak dira.
3) Pertsonen jokamoldeen aurrekari eta eragileak izaten dira, baina ez
jokabidea bera.
4) Osagai kognitiboa dute: pertsonek gauzen aurrean jarrerak izateko
arrazoietako bat pentsatzeko gaitasuna da. Hori dela eta, arrazoimena da
jarrerak aldatzeko bide bakarra.
5) Osagai afektiboa ere badute, pasiozkoa: batzuetan arrazoiarekin bat
etorriko da eta beste batzuetan, ez.
6) Bere hiru osagaiek —kognitiboak, afektiboak eta jokabidezkoak—
elkarrekin loturik dihardute. Jarrerek gizakia oso-osorik dute harrapatua.
7) Badira jarrera positiboak (onuragarriak) eta negatiboak (kaltegarriak).
Aurrenekoak (giza eskubideen arabera) positibotzat jotzen diren balioetara
zuzentzen dira, bigarrenak eskubide horien kontrakoak izanik.
(Alcántara, J.A.)

3. testua
JARRERA. Jokabideari dagokionz, aurretiaz hartutako jarrera erlatiboki
egonkorrak. Jarrera definitzen duten nolakotasunak edo bereizgarriak hauek
dira:
a)
b)
c)
d)
e)

aurretiaz harturiko jarrera da (ez nahasi jokabidearekin)
prozesu kognitibo eta afektiboak ditu bere baitan
erreferentziala da (errealitateko objektu edo sektore bat iradokitzen du)
aski egonkorra da, eta
subjektuen izari eta esparru guzti-guztiak harrapatzen ditu.

Jarrera osatzen duten elementu nagusiak, funtsean, hiru direla esaten da:
a) osagai kognitiboa (honen barnean sartzen dira pertzepzio-, atentzio- eta
antzeko beste hainbat prozesutatik hasita, kognitibo konplexuetara arte)
b) osagai afektiboa (erreferentziazko objektuarekiko erreakzio subjektibo
positibo/negatiboak, hurrenkera/ihesa, plazera/atsekabea, etab., eta
c) jokabidezko osagaia, erreaktiboa (jardueran, era jakin batean aritzeko
joera).
Jarreraren funtzioak honela laburbil ditzakegu:
a) jokabidea errazten dute (baina ez dute sortarazten)
b) motibazionalak (ezaxola atzean uzten duen alde edo kontrako maila
operatiboa)
c) orientatzaileak (erantzun egokiaren emergentzia errazten dute)
d) egonkortzaileak (nortasun-bereizgarriak eginarazten, berresten dituzte).
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Jarrerak zuzenean balioztatzea galarazi egiten digu beraien izaerak berak;
inferentzien bitartez balioztatu behar izaten dira, jokabidetik, berbalizaziotik,
galdategietatik, eskaletatik... abiatuta. Horrek harik eta zailago bihurtzen du
esku hartzeko aukera.
(Sanchez Cerezo, S.)

4. testua

Jarrera ulertzen da objektu bat eta ebaluaketa baten arteko asoziaziotzat.
(Fazio, R.H.)
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4. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntzaren balio estetiko-ludikoa.

HELBURUA

Aldian behin gai serioak alde batera utzi eta hizkuntzarekin
jolastea, gozatzea.

PROZEDURA

1. Ariketak bideratzeko argibideak jarraitzea.
2. Ikasleek definizio berriak
onentsuenak guztiei banatzea.

ERANTZUNAK

1
4

2
7

3
6

4
10

5
1

6
11

7
8

8
5

asmatuz
9
9

10
3

gero,
11
12

12
2

biltzea
13
15

14
13

eta
15
14

ARIKETA
1. Hitzak eta definizioak dituzu ondoko bi zutabeetan♣. Lotu egin behar dituzu
ereduan egiten den moduan.
1.
2.
3.
4.
5.

Debekantu
Neuro
Pis-zina
Zor-Mari Pili
Zerotiko

6. Erromanikoa
7. Patxaranga
8. Maixuhur
9. Behiza
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ixilofono
Garrantzitsuak
San Nijolas
Lopez
Mirakulu
Pirakaskuntza

1.
2.
3.
4.
5.

Ezertxo ere eszitatzen ez gaituena
Ludopaten zaindaria.
Perkusio instrumentua. Hau da bere soinua:
Debekatuta dago abestea.
Ikasleei ikasgaiak azaltzeko soberako argibiderik
ematen ez duen irakaslea.
6. Konbentzituta nago igerian ari den ume mordo
horrek komuna ez duela ezertarako erabiltzen.
7. Europan moneta bakarra jartzeak ekarri duen
gaixotasuna.
8. Musika jotzen herriz herri ibiltzen den talde
mozkortzio totala.
9. Basurdetara joan ginen, baina egun osoan alerik
ikusi ez, eta etxera huts-hutsik ez bueltatzearren...
10. Kasinoan eta bingoan diru asko galdu duen moja.
11. Zaragoza aldeko arkitektura-estiloa.
12. Kaxiano, Stevie Wonder, Miguel Duran...
13. Exhibizionista ospetsu bat.
14. Asistentzia-falta ugari dagoen ikastetxea.
15. Lo ere egiten ez zuen lehen pertsonaren abizena.

1
2
3
4
5

4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2. Beste definizio batzuk asmatzen ausartzen zara? Ea, bada!

♣

Joxean Sagastizabal-en “Zorotariko euskal hiztegia”-tik eta Eskoriatzako Irakasle Eskolako ikasleen
lanetatik jasoak.
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5. JARDUERA
EDUKIA

Jarrerak antzematea eguneroko portaeretan

HELBURUA

Ikasleek ikusten diren portaeretatik abiatuta horien azpian dauden
jarrerak eta balioak identifikatzea.

PROZEDURA 1. Irakasleak sarrera txiki bat egingo du jarrerak ez direla portaerak
baina hauetan eragiten dutela azalduz.
2. Ikasleak ariketan agertzen diren marrazkiak ikusi eta portaera
horietan eragiten duten jarrerak eta balioak zeintzuk diren
adierazi beharko du.
ARIKETA
1. Ikusi dugu jarrerak eta portaerak ez direla gauza bera, baina jarrerek pertsonen
portaeran eragina izaten dute. Segidan, pertsona ezberdinen portaerak erakusten
dituzten marrazkiak aurkituko dituzu. Deskriba itzazu zure ustez portaera horietan
eragiten ari diren jarrerak.
2. Ondoko lagunekin alderatu zure iritziak.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

30

6. JARDUERA
EDUKIA

Jarreren zenbait ezaugarri

HELBURUA

Ikasleek jarrera kontzeptuaren inguruko gogoeta egitea

PROZEDURA

1. Ikasleek hainbat baieztapen irakurri ondoren hauek egiazkoak
ala gezurrezkoak diren erantzun beharko dute.
2. Beraiek emandako erantzunak ingurukoek emandakoekin
konparatu.
3. Erantzun zuzenak eman eta irakasleak gaizkiulertuen inguruko
eztabaida gidatuko du.

ERANTZUNAK

1
E

2
E

3
E

4
G

5
G

6
E

7
E

8
E

9
G

10
E

ARIKETA

“Jarrera” kontzeptuari dagokiola, esan zure iritzian egia ala gezurrak diren ondorengo
baieztapenak:

1. Jarrera linguistikoa da hizkuntza baten aurrean agertzen den
jarrera........................................................................................................
2. Jarrerak jaiotzen garenetik izaten ditugu..................................................
3. Baliteke fenomeno baten aurrean pertsonak jarrera positibo edo
negatiboa izatea, horretaz gogoetarik behin ere egin ez duen
arren..........................................................................................................
4. Pertsonak, zerbait egiten duenean, beti daki zergatik ari den
horrela.......................................................................................................
5. Jarrera eta jokabidea gauza bera esateko bi formula dira........................
6. Fenomeno baten aurrean gizakiak dituen jarrerak atzeman daitezke,
subjektuaren iritzi edo jokabideari erreparatuta.........................................
7. Objektu, fenomeno edo beste pertsonen aurrean gizakiak dituen
jarrerak aldatzeko modukoak dira.............................................................
8. Pertsonek giza eskubideen aldeko jarrerak agertzea lortu behar
dugu..........................................................................................................
9. Pertsonek giza eskubideen aurkako jarrerak agertzea lortu behar
dugu...........................................................................................................
10. Objektu, fenomeno edo beste pertsona baten aurrean beti izaten ditugu
jarrerak, aldekoak izan, kontrakoak izan...................................................

E/G
E/G

E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
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7. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritzi kontzeptuaren definizioa

HELBURUA

Ikasleei ulertaraztea aurreiritzi kontzeptua jarrera mota bat dela.

PROZEDURA 1. Irakasleak gaiari sarrera egingo dio: ariketaren helburua
azalduko du eta ikasleek irakurri beharreko testuan aurkituko
duten edukiaren azalpen txiki bat egingo du.
2. Ikasleei eskatu hainbat esaldi idatz dezatela aurreiritzi hitza
erabilita. Bikoteka jarrita, elkarri emango diote idatzitakoa eta
ziurtatuko dute kontzeptua ondo erabili dutela.
3. Ikasleek behean agertzen den definizioa irakurriko dute eta
irakasleari galdetuko diote ulertzen ez dituzten hitzen edo
espresioen esanahia.
4. Ikasleek aurreiritzi kontzeptuari buruz laburpentxoa egin eta
lagunari emango diote. Egoki iruditzen zaizkien zuzenketak
egingo dizkiote elkarri.
5. Irakasleak bateratze-lana antolatuko du ikasleek aurkeztutako
aurreiritzi-egoerak aztertzeko.

ARIKETA
1. Idatzi hiruzpalau esakune aurreiritzia hitza azaltzen dutenak. Bikoteak osatuz,
trukatu paperak eta egiaztatu hitza behar bezala erabili dela.
2. Irakurri hurrengo testuak eta laburbildu esaldi bakar batean aurreiritzi
kontzeptuaren adiera:
Aurreiritzia: Egiaztatu gabeko iritzia edo tradizioak onartutako eskemen arabera eta
errealitatea ezagutu aurretik emandako iritzia. Ikerkuntzan, ikerlariak egiaztatu ez
duen jarrera, jokaera edo iritziari deritzo aurreiritzia eta horrek ikerketa prozesu osoa
subjektiboki baldintzatu eta haren objektibotasunean eragin kaltegarria izango du.
“Aurreiritzi sozial” izenekoak ez dira oso bestelakoak: egintzetan oinarritu gabe,
taldeek edo gizabanakoek egoera, gizatalde edota gizakiez aldez aurretik iritziak
emateko dituzten jarrera eta jokaerak dira; adibidez, gutxitu psikikoak hezterik ez
dagoela aldarrikatzen duen jarrera.
(Sanchez Cerezo, S.)

“Aurreiritzia”: Generalizazio oker eta zurrun batek eragindako antipatia da
aurreiritzia. Barnean sentitzen dena eta batzuetan kanpora ere agertzen dena.
Antipatia hau talde osoaren kontra zuzen daiteke edo indibiduo baten kontra talde
horretakoa den aldetik.
(Allport)
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8. JARDUERA
EDUKIA

Jarrerak sexuak direla eta

HELBURUA

Ikasleek jarrera kontzeptua ulertzea

PROZEDURA 1. Irakasleak emandako testua irakurri ondoren testuan aditzera
ematen den jarreraren inguruan gogoeta egingo dute.
2. Eztabaida: nondik sortzen dira jarrera hauek eta zein ondorio
izan ditzakete?

ARIKETA

Irakurri bi kontaketa hauek. Hausnartu bertan ikusi dituzun jarrerak eta, taldean,
eztabaidatu nondik sortzen diren jarrera horiek eta zein ondorio izan ditzaketen.

Emakume bat zoriontsu egitea erraza da. Hau besterik ez duzu izan behar:
1) Adiskidea
2) Laguna
3) Maitalea
4) Neba
5) Aita
6) Irakaslea
7) Hezitzailea
8) Sukaldaria
9) Mekanikaria
10) Dekoratzailea
11) Estilista
12) Elektrizista
13) Sexologoa
14) Ginekologoa
15) Psikologoa
16) Psikiatra
17) Terapeuta
18) Trebea
19) Atsegina
20) Gihartsua
21) Maitagarria
22) Gizabidetsua
23) Adimentsua
24) Irudimen handikoa
25) Sortzailea
26) Goxoa
27) Indartsua
28) Ulerkorra
29) Tolerantea
30) Zuhurra
31) Anbizio handikoa
32) Ausarta
33) Grinatsua
34) Eta, batez ere, diruduna!
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Era berean, oso garrantzitsua da egun hauek ez ahaztea:
Urtebetetzearena, elkarrekin hasi zinetenekoa,
ezkon-egunarena, santuarena, hilerokoarena, lehen
musuarena, izebaren urtebetetzearena, gehien
maite duen neba edo ahizparena, aiton-amonen
urtebetetzearena, bere lagunik onenarena, eta
abar.
Zoritxarrez esandako guztiak egiteak ez du esan nahi %100ean zoriontsu izango denik,
bizitza hobezin hori itogarri gerta dakioke eta aurkitzen duen lehenengo alprojarekin ihes egin
dezake.
Jaungoikoak esan omen zuen: Maita itzazue! Baina inoiz ez zuen esan ulertu behar zirenik.
Gizon bat zoriontsu egitea erraza da. Behar duen guztia zera da:
1) Sexua
2) Janaria
Ez al gara “ganga” bat?

Hona hemen bigarren istorioa:
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9. JARDUERA
EDUKIA

Hiztun eta kultura ezberdinekiko aurreiritziak

HELBURUA

Kultura ezberdinekiko aurreiritziak agerian jartzea eta horiei buruz
gogoeta egitea

PROZEDURA 1. Ikasleek, banaka, kultura ezberdinetako pertsonekiko beren
aurreiritziak azalduko dituzte.
2. Talde txikitan bakoitzaren erantzunak besteek emandakoekin
alderatu eta aurreiritzi horien inguruan gogoeta egin.

ARIKETA
1. Ondoko taulan diferentzial semantikoa erabiliaz kultura ezberdinetako
pertsonekiko zure iritzia jaso nahi da. Erantzuterakoan adierazi zure adostasun edo
ezadostasun gradua adjektibo pare bakoitzean eta egin gauza bera kultura ezberdin
bakoitzeko. Adibidez, ingelesak nahiko itxiak direla uste baduzu markatu X batez
“nahiko itxiak” koadrotxoa, eta egin horrela gainontzeko guztiekin. Nahi baduzu
kolore ezberdinak erabili kultura ezberdinekiko iritziak azaltzeko eta horrela
erantzun guztiak taula berean eman ahal izango dituzu.
2. Alderatu zure iritziak eta beste ikaskideenak lauko taldetan.
3. Ondorengo adjektibo zerrenda kontutan izanik, non kokatuko zenituzke hiztun
ezberdinekiko zure iritziak? (Ingelesak, italiarrak, txinatarrak, marokoarrak eta
estatubatuarrak).
OSO

Irekiak
Herrikoak (ruralak)
Partehartzaileak
Erreibindikatzaileak
Itsusiak

NAHIKO

EZ BATA, EZ
BESTEA

NAHIKO

OSO

Itxiak
Hirikoak
Pasiboak
Konformistak
Guapoak

Indibidualistak

Taldekoiak

Desatseginak

Atseginak

Gertukoak
harremanetan

Hotzak

Diskretoak
Bakezaleak
Alaiak
Axolagabeak
Baikorrak
Harroak

Zaratatsuak
Biolentoak
Tristeak
Arduratsuak
Ezkorrak
Umilak
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10. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritzizko jarrerak norberaren hizkuntzaren jarreraz eta
balioez

HELBURUA

Ikasleak ondorio honetara helaraztea: hizkuntzen izaeraz eta egoeraz
demaseko astakeriak esan izan direla eta esaten jarraitzen dela.
Gehiegikeria horiek, gainera, ez dira hizkuntza gutxi batzuen hiztun
batzuek esaten dituztenak; zein bere momentuan, hizkuntza
gehientsuenek jaso eta jasan izan dituzte halako laudorio
“pozoitsuak”.

PROZEDURA 1. Ariketaren arauei jarraitu.
2. Testuetan ageri den informazioaz argibideak eman.

ARIKETA
1. Ondoren datorren testua ozenki irakurri talde osoaren aurrean. Batek galderak
egingo ditu eta beste lauk erantzunak irakurri. Ozenki eta patxadaz, beraz!

—¿Cuál es la tierra de España?
—La tierra de España es la mayor parte de la Península Ibérica, colocada
providencialmente por Dios en el centro del mundo.
—¿Por qué decís que la lengua castellana será la lengua de la civilización del futuro?
—La lengua castellana será la lengua de la civilización del futuro porque el inglés y el
francés, que con ella pudieron compartir esta función, son lenguas tan gastadas, que
van camino de una disolución completa.
—¿Se hablan en España otras lenguas más que la lengua castellana?
—Puede decirse que en España se habla sólo la lengua castellana, pues, aparte de
ésta, tan solo se habla el vascuence que, como lengua única, sólo se emplea en
algunos caseríos vascos y quedó reducido a funciones de dialecto por su pobreza
lingüística y filológica.
—¿Y cuáles son los dialectos principales que se hablan en España?
—Los dialectos principales que se hablan en España son cuatro; el catalán, el
valenciano, el mallorquín y el gallego.
(Menéndez-Reigada, 1939)
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2. Nork bere aldetik, isilean, irakur ezazue ondoko olerkia.
KANTU BEŔIAK
Izkuntzetan lehena nundik zen atera,
Ori dakienikan munduan ote da?
Euskaldunak zirenez Adan eta Eba,
Ori eŕan diona da Jainko Jauna bera.
Eskuara zen iduriz, lehenik munduian,
Ortza minto bai-tziren Noe’ren barkuian;
Luŕa ikus orduko, mendi inguruian,
“Ara! ara!” zioen, Eskuaraz orduian.
Babel doŕeaz kasik ahantzia,
Aita Noe’k beiratu oroit zen guzia;
Ori baita aŕotzek ezin ikasia:
Gure aurkian dute bertzek ifrantzia.
Eskuara bertzetarik duzu aitzin gibel;
Bainan gu ortan gaude beti danik fidel;
Ortaz mintzatzea da guretako eder;
Au bera diroztegu eldu diren auŕer.
Aipu ematen diot Eskual-Heriari,
Baxe-Nabaren asiz, Xubero gainari,
Lapurdi, Probentzia eta Nafaroari,
Gipuzkoa, Alaba, Bizkai edeŕari.
(Joanes ETXALDE)

3. Hirunaka jarrita, komenta ezazue ea zenbat egia eta zenbat gezur esaten diren
aurreko testuetan.
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11. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritzizko
jarrerak
hizkuntza
gutxiagotasun edo nagusitasunaz

batzuen

balizko

HELBURUA



Agerian uztea hizkuntza baten balizko bikaintasunak kantatzen
dituzten jarrera apologistak (nekez froga daitezkeen adjektibo
zaparrada baten bitartez hizkuntza bat beste batzuk baino hobea
dela erakusten baitute).



Hizkuntza defendatzeko beste aukera bat aukeratzea: norberaren
hizkuntza baloratzea beste edozein hizkuntzaren meritu berberen
arabera.

PROZEDURA Ariketaren arauak jarraitu. Antolatu eztabaida taldean ikasleak lehen
azaldutako ondoriora iris daitezen.

ARIKETA
Irakurri hurrengo testuak eta bete taulak autore bakoitzaren iritziaz.
1. testua
Hizkuntza askoren erregina izaki, Europako (hizkuntza) askoren aurrean handia
da Errusiako hizkuntza, erreinatzen duen lurraldearen amaigabekotasunagatik
eta, batez ere, bere izari eta oparotasunagatik.
(Lomonosov, XVIII. mendean)

Gaia
Iritzia

Argudioak

2. testua
Sepa. Pues, todo buen español y todo el mundo que tenemos una lengua
abundantísima y suave, y que podemos usar de ella con la mayor propiedad y
energía, con brevedad, sublimidad, elegancia, armonía y, por decirlo con una
palabra, con elocuencia.
(Gregori Mayans, 1937)
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Gaia
Iritzia

Argudioak

3. testua
El vulgo en Francia no se explica con tanta afluencia de palabras, variedad de
dichos y viveza de imágenes como el vulgo de España; ni sus poetas (...) son
comparables con los nuestros en la abundancia, energía y delicadeza de
expresiones afectuosas, y sublimes pinturas que varían al infinito.
(Capmany l., 1786)

Gaia
Iritzia

Argudioak

4. testua
Es la llengua cathalana no sos propria y verdadera llengua, sino sensilla, clara,
pura, enérgic, concisa, numerosa, fluida y natural; y es tan sentenciosa,
cortesana y dolça (...) que no hi h llengua que ab mes breus paraules diga mes
altes y millors conceptes, tenint en tot un viva semblança ab sa marc llatina.
(Josep Pau Ballot, 1814)

Gaia
Iritzia

Argudioak
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5. testua
“Jakintsun handienak aitortzen dutena,
Eskuara mintzaietan dela edeŕena;
Nihoiz auzokoekin nahasi ez dena:
Hortakotz deitzen dute munduko lehena!”
(Betiri D´Ibarart, XX. mende hasieran)

Gaia
Iritzia

Argudioak
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12. JARDUERA
EDUKIA

Euskaldunei buruzko aurreiritziak (I)

HELBURUA

Ikasleak ondorio honetara helaraztea: ustez baliotsuago eta
garrantzitsuagoak diren hizkuntzen hiztun batzuek gutxietsi eta barre
egiten dietela delako hizkuntza garrantzitsuago hori eurok bezain
“ondo”, “garbi” eta “eder” egiten ez dutenei. Jarrera horren
ondorioak luzaroan jasan behar izan dituzte euskaldunek inguruko
erdaldun askoren aldetik.

PROZEDURA 1. Ariketa egin aurretik, nork bere etxean testua irakurtzeko eskatu.
Hurrengoan, ikasleak txandaka joan daitezela testua ozenki
irakurtzen.
2. Irakurri ahala, ohartu ea ikasleek zein eratako jarrerak adierazten
dituzten. Zuzendu beharrekoak zuzentzen saiatu.

ARIKETA
1. Irakurri ondoren datozen testuak.
LA “CRUS” DE MARI-PEPA
—Y ¿qué me dises, pues Mari-Pepa, de Arlotechu? ¿Ya apriende algo en Orduña?
—Bah... Poco adelanto me parese que hase, Gregori... Allí tamén deseando de quitar
del estorbo te están. Presisamente el diritor me mandó carta en el otro día y quejas na
más nos traía. Que a uno todos los maistros de allí que tamén les ha bautisao ya. Que
a uno le llama el Seniso, a otro Lau Begui, a otro Sapasto, a otro Mangocho y a otro
Coipesto, y a todos les ha puesto motes así... Y que lo pior es que todos los chicos ya
te han apriendido y ninguno quiere llamarles agora por su nombre, y con
desesperasión y aborresidos del chiquito que te andan. Al último de la carta desía que
como siga en esa postura que habrá que mandarle a casa, porque un bicho de esos
¡ni por veintisinco mil erreales al día! que se le puede tener y que le hagamos una
jaulita mona y que le tengamos aquí sin molestar ni haser pitorreos de nadie. Y
además que le digamos a don Erramón el maistro, que es el que le trajo allí, ¡muchas
grasias por el erregalo que les ha encajao, que bien se alcordarán mientras vivan,
porque antes de venir Arlotechu aquello era el paraíso tierrenal y que agora que las
treinta y siete plagas de Egipito, con todas las sentellas que les ha caído ensima con
el borricaso ese! ¡Le estoy tomando una errabia ya!...
—Sí, chica, la verdá. Aborresidos tenéis que estar con el trasto aquel.
—Luego, por un conosido nuestro que tenemos en Orduña, enterar nos hemos hecho
que hasta en el pueblo y todo que le han empesao ya a tomar miedo. Figúrate que el
día 28 del mes pasao, día de los Iñusentes, desde el cuarto de despachos del diritor
te anduvo llamando por el teléfano al pueblo, dando iñusentadas. Además lo gordo
era que él mismo te descubría el pastel, porque te desía:
—Aquí, con el colegio de Orduña. ¿Es el carnisero?
—Sí, ¿qué quería? —contestaba el probe todo entusiasmao creendo que negusio
grande que te iba a haser.
—Esto... ¿tiene usté cabesa de serdo?
—Sí.
—¿Y orejas de vaca?
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—Tamén...
—¿Y patas de cordero?
—Ya lo creo y bien hermosas.
—¿Y lengua de buey?
—Sí, y bien larga.
—Pues la verdá, con todo eso a cuestas, ¡un bicho bien raro tiene usté que erresultar!
—Otro tanto, Mari-Pepa, pa ocorrir tamén.
—Y que lo digas, chica. Luego creo que llamar te hisó a una pastelería y preguntar
hasía:
—¿Tienen carolinas frescos? (Ya sabes esos pastelitos blanditos con torre que
terminan en punta y que chocolatito te suelen tener alrededor).
—Sí, sí... Séguite, Mari-Pepa, porque abua se me hase el boca con tantos
explicaciones... ¡Séguite que soy todo orejas!
—Pues que sí le dijeron y entonses él preguntó:
—¿Como cuántos tendrán?
—Pues espere en un poquito... Se conose que el probe pastelero te anduvo con toda
su santa calma contándote y contestó:
—Siento cuarenta y siete justos tenemos.
—Entonses —le dise Arlotechu— si tienen siento cuarenta y siete y están blanditos,
¡no pongáis uno ensima del otro, porque aplastar se harán!
Y así lerdadas de esos, ¡sincuenta mil!
Ya me ha dicho el conosido ese que si sigue así, que se les va a terminar el pasiensia
a todos los de Orduña. Además que el intierro o eso que te van a pedir.
—El distiero te querrás disir...
—Eso, pues, el distierro... Ya una como distierrada de este mundo parece que está
con tantos desgustos y ni asertar hase a disir las cosas como Dios manda...
—Sí, errasón no te falta, Mari-Pepa.
(A. Sancristobal – J. Basañez)

2. Irakurri ahala zein eratako sentimenduak sumatu dituzu zure baitan? Hartu behar
beste denbora eta saiatu horiek ordenatzen eta paperean idazten.
Sentimendua
 Pena:

Zergatia
euskaraz ikasi ez dutenek ez dakitelako eskertzen euskaldunek
gaztelaniaz/frantsesez egiteko egindako ahalegina.






3. Ikastaldearen aurrean esan ozenki zein sentimendu azaleratu zaizkizuen. Ohar
zaitezte ea zeintzuk nagusitzen diren. Norbaitek dioena ulertzen ez bada, eskatu
zergatiak ere ozenki irakurtzeko.
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13. JARDUERA
EDUKIA

Euskaldunei buruzko aurreiritziak (II)

HELBURUA

Ikasleak ondorio honetara helaraztea: ustez baliotsuago eta
garrantzitsuagoak diren hizkuntzen hiztun batzuek gutxietsi eta barre
egiten dietela delako hizkuntza garrantzitsuago hori eurok bezain
“ondo”, “garbi” eta “eder” egiten ez dutenei. Jarrera horren
ondorioak luzaroan jasan behar izan dituzte euskaldunek inguruko
erdaldun askoren aldetik.

PROZEDURA 1. Ariketa egin aurretik, nork bere etxean testua irakurtzeko eskatu.
Hurrengoan, ikasleak txandaka joan daitezela testua ozenki
irakurtzen.
2. Irakurri ahala, ohartu ea ikasleek zein iritziko jarrerak adierazten
dituzten. Zuzendu beharrekoak zuzentzen saiatu.

ARIKETA
1. Irakurri ondoren datorren testua.

(...)“Cuando regresó Peru Arloteagabeitia a la romería ya estaba anocheciendo y todo
el mundo se hallaba ya atareado en recoger todo su atuendo romeril para regresar a
sus hogares.
Todavía llegó a tiempo Peru para despachar con singular placer unas ancas de pollo
que cordialmente le ofrecieron unos “conosidos” suyos.
Y cuando le seguían ofreciendo más y más “ondaquines” de comidas y meriendas, les
dijo nuestro hombre relamiéndose aún:
—Vos agradesco lo mismo, ¿eh?... Pero, no me deis más, porque si no... ¡la sena no
me va a saber bien!
—Es que éste —concluyó Mari-Pepa— sin consolar come; alguna ves, “erreventar me
va a haser”.
Y refirió, ya camino de su casa, a los que les acompañaban, todo lo que había metido
al estómago en aquel día, el popular e insaciable Arlote.
Uno de ellos, por tentarle, le dijo:
—Oye, Peru. Tú ¿cuántos pollos te comerías?
—Pues, siendo hermosos, hermosos... ¡unas dos dosenitas, sí, fásil!
—Y... ¿perdises de esos grandes?
—Pues... perdises... ¡un sientito o así!
—Y... ¿pajaritos?
—Pajaritos, ¿de esos pequeñitos como los chimbos, chirtas y ésos?... Pues, de
ésos... ¡TODOS!
El Sol se había escondido ya en el rojizo horizonte, tras el Serantes, y las primeras
estrellas empezaban a parpadear en el firmamento...
(Arlotadas. A. Sancristobal – J. Basañez.)
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2. Irakurri testu hau. Xamarren “Orekan. Herri eta Hizkuntzen ekologiaz” liburuko
atal bat da.

Bat al zatoz Xamarrek egiten
dituen komentarioekin?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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14. JARDUERA
EDUKIA

Euskaldunei buruzko aurreiritziak: antidotoa

HELBURUA

“Arlotadas” izeneko liburuan ageri diren jarreren antidoto gisa joka
dezake Artzeren poema zati honek.

PROZEDURA 1. Irakasleak zuzen-zuzenean bideratzekoa.
2. Lehenik eta behin, ozenki eta patxadaz irakurri ikasleek entzun
dezaten beraiek ere irakurtzen ari diren bitartean.
3. Berriro irakurri zatirik zati, behar beste geldiune eginez, poeman
zehar ematen diren argudioetan erreparatzeko. Denontzat
ezagunak izan daitezkeen adibideak jarrita hobeto ulertuko dira
Joxanton Artzek idatzitakoak.

ARIKETA
1. Ondoren daukazun poema irakasleak ozenki irakurriko dizu. Zeu ere irakurtzen
joan irakasleak markaturiko erritmoan.
Hemen oraindik Euskal Herria den Herri honetan,
hemen lotsatzen dena, harrigarria bada ere,
ez da kanpokoa bertako hizkuntza ez jakiteaz,
bertakoa baizik, kanpokoena ez jakiteagatik.
Erdaldun gutxi aurkituko duzu
euskara ez jakiteak lotsatzen duenik;
euskaldun asko eta asko, aldiz,
erdara ez jakiteak lotsatzen dituenik;
hainbatetan lotsaerazi dituzte
jakin beharrik ez zuketen erdara ez jakiteagatik
jakin behar zuketen euskara ez zekitenek!
Ikustekoa da nola ahalegintzen diren
Erdaraz ongi ez dakiten euskaldunak
erdaraz hobeki ikasten;
ikustekoa da nola ahalegintzen diren
euskaraz ez dakiten erdaldun asko eta asko
ez “egun on”, ez “zer moduz?”
esateko adina euskara ez ikasten.
Erdaldunak ongi baitaki
euskaldunak badakiela erdaraz
eta ez daukala euskara ikasi beharrik;
aski duela erdaraz hastea
inguruko guztiak erdaraz jartzeko...
haserretu egiten baita bestela.
Erdaldun gehienek ez dute uste berei erderaz egitea zor ez zaienik, eta hori dela eta,
eskertu beharrik ere daukatenik; are gutxiago dute uste, noski, bertako euskaraz egin
behar lieketenik.
JOXANTON ARTZE ”HARTZUT”
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2. Poemaren egileak sentitzen eta esaten dituenekin bat al zatoz? Zure erantzuna
arrazoitzeko zeintzuk adibide jarriko dituzu?
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15. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza ikasteko balio eta motibazioak

HELBURUA

Ikasleak ohartzea era askotakoak izan daitezkeela hizkuntza bat
ikasteko balioak eta motibazioak. Motibazio horiek guztiak, gainera,
ez dira onak edo txarrak “per se”. Hizkuntza ikastera iristeko adina
indar ematen dutenak izango dira motibazio nahikoak, eta
gainerakoak, ez-nahikoak.

PROZEDURA Helduek dituzten arrazoiak zerrendatzea eta bi multzo horietako
batean sartzen ahalegintzea.

ARIKETA
Irakurri ondoren dituzun definizioak. Hizkuntza bat ikasteko izan daitezkeen
motibazio edo arrazoi motak dira.

Arrazoi integratzailea beste hizkuntza duen taldearekin harremanetan jartzeko
nahiagatik ezagutzen da. Arrazoi honek eragindako hizkuntza-ikasleak benetako
interesa du beste hizkuntza duen komunitate horretan. Talde horrekin komunikazio
osoagoa izateko eta beste kultura eta kultura horretako kideekin harreman estuagoak
edukitzeko ikasi nahi du hizkuntza.
Arrazoi instrumentala beste hizkuntza errekonozimendu soziala irabazteko edo
abantaila ekonomikoak lortzeko bide bezala ikusten denean gertatzen da. Mota
honetako arrazoia duenak ez die kasu handirik egiten beste hizkuntzako hiztunei eta
bere helburuak lortzeko hizkuntzaren ikaskuntzak nola lagunduko dion besterik ez du
aintzakotzat hartzen.

Ezagutzen al duzu euskara ikasten ari den heldurik? Eta zein da pertsona horrek duen
arrazoi mota euskara ikasteko? Uste duzu arrazoi mota hauetako bat bestea baino
hobea dela? Zergatik?
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16. JARDUERA
EDUKIA

Hizkuntza ikastearekiko jarrerak

HELBURUA

Adin batetik aurrera hizkuntza bat ikasteko edo ez ikasteko arrazoiak
ez dira linguistikoak izaten, egoera soziolinguistikoaren ondorio
baizik.

PROZEDURA Esaldiak irakurri ahala, partaide guztien iritziak agertzea.

ARIKETA

Hurrengo iritziekin bat al zatoz? Jorratu zure ideiak eta gelako gainerako ikaskideenak.

1. Bigarren hizkuntza denok ikasi beharko genuke.
2. Bigarren hizkuntza ikastea kontu erraza da.
3. Hizkuntza bat ikasteko modu bakarra, gramatika arauak buru-buruan sartzea da.
4. Hizkuntza batzuk besteak baino errazago ikasten dira.
5. Ezinezkoa da hizkuntza bat baino gehiago erabat menperatzea.
6. Eskolara joan gabe eta estudiatu gabe ez dago hizkuntza bat ikasterik.
7. Bigarren hizkuntza ulertzen dugula seguru egoteko modu bakarra itzultzea da.
8. Euskaraz ikasi ahala, hobeki ulertzen dira euskal kultura eta gizartea.
9. Eskolan bakar-bakarrik erabiltzen bada, are eta zailago da hizkuntza bat ikastea.
10. Ez dit lotsarik ematen euskaraz egiteak, erabat menperatzen ez badut ere.
11. Ez du zentzurik hizkuntza bat ikasteak, gero erabiltzen ez bada.
12. Bigarren hizkuntza talentu apartekoek bakarrik ikas dezakete.
13. Eskolan, familiartean eta lagunartean erabiltzen den hizkuntza-erregistroa bakarrik
ikasi beharko litzateke.
14. Eskolan, hizkuntza-erregistro eta aldakiak baliatzen ikasi beharko litzateke.
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17. JARDUERA
EDUKIA

Euskararen balioari buruzko usteak

HELBURUA



Ikasleek dituzten jarrerak azaleratzeko heldu-tokiak eskaini nahi
dira emandako aipuen bidez.



Agertzen diren iritzien artean ikasleek aukeratu egin behar
dutenez, irakasleak argituko ditu aukeraren nondik norakoak eta
zein den bakoitzaren errealitatea. Denontzako “errezeta” bat
ematea ezinezkoa denez, honetan ere “aniztasunean” eragiten
jarraitu beharko dugu.

PROZEDURA Ikasleak, nork bere aldetik, denbora hartuko du aipuak irakurri eta
norberaren ondorioak ateratzeko. Girotze aldera, ez legoke batere
gaizki musika goxo horietakoren bat jartzea. Ikasleek eginiko
aukerez berba egiteko, denon artean edo taldeka, irakasleak ikusiko
du zein den biderik egokiena bere taldean.

ARIKETA
Euskal Herriko ikastetxeetan egindako ikerketa batean, iparraldean eta hegoaldean,
zuen adineko gaztetxoek “Zer da zuretzat euskara?” galderari erantzun zioten idatziz.
Nahiago izan zuten hizkuntzan idatzi zuten. Hona hemen emandako erantzunak.
Irakur itzazu patxadaz. Gogoeta egin ondoren, aukera itzazu zuk zeuk ere esango
zenituzkeen hiru esaldi. Hiru aukeratu, edo bestela saiatu zeure iritzia esaldi laburretan
ematen.
1. (...) El euskera sólo me sirve como asignatura y no para hablar con nadie porque
todos los que conozco saben tanto o menos que yo y hablamos en castellano.
2. (...) Niretzat ez da gure hizkuntza soilik. Euskal Herriaren arima da. Euskara ez
balego, Euskal Herria beste herrialdeak bezalakoa izango litzateke. Hori gerta ez
dadin, zaindu egin beharko dugu. (...)
3. (...) El euskera es nuestra lengua, nuestro origen. Todos nuestros antepasados lo
hablaban. (...) (...) Para mí el euskera es más importante que el castellano,
porque es de mi tierra, porque es mi lengua (...)
4. (...) Nere jatorriko hizkuntza det euskara, euskalduna naiz, aita eta ama ere bai,
anai, lehengusu eta ahaide guztiak ere hala ditut. Eta nik orduan zer esango det
ba?: euskara maite, nire hizkuntza delako, beti ahotan dudalako.
5. (...) Gure hizkuntza delako nik pentsatzen dut guk euskera ikasi behar dugula.
6. (...) Seguramente llegue un momento en que lo quiten porque hay otros idiomas
como el inglés que se utilizan mucho más (...)
7. (...) Je pense qu´en général en Soule on parle Basque, il y a des gens d´ailleurs
qui ne le parlent pas et ont envie de l´apprendre car c´est toujours bien de
préserver une langue surtout le Basque qui est notre langue (...)
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8. (...) A mí me parece que saber el euskera es muy bueno
porque dentro de poco tiempo el euskera se hablará en todo
el País Vasco y alguien que sepa hablar euskera, en el Pais
Vasco, se coloca mucho antes que uno que no sabe hablar
euskera (...)
9. (...) Tenemos dos cadenas de televisión en euskera, varias
emisoras de radio en euskera y es obligatorio estudiar
euskera hasta para la selectividad. ¿Es suficiente? A primera
vista parece que sí, pero mucha gente cuando pasa la
selectividad se olvidará del euskera. ¿Para qué habrán
servido todos esos estudios?
10. (...) Yo creo que si no tienes ni idea del euskera es como no
tener graduado escolar. El que no tiene graduado escolar se
va a pique y el que no sabe euskera es igual (...)
11. (...)Lehenbailehen esan behar dizuet herri batek bere
hizkuntza duela berezitasun nabariena, eta gu berezitasun
hori agurtzen ari gara euskera bazter batean utziz. Hori oso
gaizki egina dago. Guk, euskaldunak garenez, euskera hitz
egin behar dugu, bestela nolako euskaldunak gara gu.
Euskaldun gerala esaten degu baina ez dugu euskeraz hitz
egiten (...)
12. (...) El euskera sirve, para el trabajo etc. El euskera hay que
procurar que no se olvide (...)
13. (...) Nahi duenak euskeraz hitz egin dezala. Ez da inor
derrigortu behar (...)

14. (...) Pour moi c´est une langue importante et qu´il ne faudrait

pas la perdre car le Pays Basque sans le basque ne serait
plus le Pays Basque. J´aime cette langue et j´aimerais la
pratiquer mais ce serait une langue de plus avec le français,
l´espagnol et l´anglais (...)

Esaldi hauetatik hiru hauek egiten ditut nire: ______,
______, ______.
Nolanahi ere, nire iritzia argiago gera dadin, hona hemen
hiru gogoeta:
1. ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2. ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Jokin Mitxelenaren irudia
(ESAIZU DBH 3 liburutik jasoa)

3. ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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18. JARDUERA
EDUKIA

Euskararekiko jarrera izanarazleak

HELBURUA

Hainbat autorek euskararekiko dituen izateko gogoaren berri ematen
dutenez, horiekin —edota horietako batzuekin—gertuagoko
harremana izatea da helburua.

PROZEDURA Gustukoenak aukeratzea eta kurioso jarrita norbaiti oparitzea edota
nonbaiten jartzea (gelan, eskolan, auzoan...) izan daiteke oraingoan,
adibidez.

ARIKETA
1. Irakur itzazu ondoren datozen hamar pasarte laburrak. Gustukoen dituzunak
erabaki eta norbaitzuei oparitzea edota nonbaiten jartzea proposatzen dizugu.
Horra gonbidapena!
Erreza da, hara:
Garelako gara
Gara garelako
Ta nahi dugulako

Euskalduna izatea, pertsona izateko
oso modu duin eta originala da.
Txepetx

Jon Sarasua
Aurrera zoaz, ala atzera
zoaz?
Aski da txo! Esan ozenki:
Euskalduna naiz eta harro
nago!

Baina nik hizkuntza larrekoa,
nahi haunat ere noranahikoa:
jakite hegoek igoa;
soina zahar, berri gogoa
Azal horizta, muin betirakoa

Negu Gorriak
Aberriaren mugak,
euskararenak,
gure baitan daude gehienak.
Euskara zabalduaz lau
haizeetara
zabalago egiten gara.

Lizardi

Egia esan, momentu honetan historian
euskaldunari
geratzen zaion gauza ia interesante
bakarra, euskaldun
izatea da, edo saiatzea behintzat.
Joxe Azurmendi

Joxerra Gartzia
Nahi izanez gero zinez, ezinik ez
Esaera zaharra

Ez dago hizkuntza txikirik, ez dago
hizkuntza pobrerik. Gure pertzepzioaren
baitan dago hizkuntzen arteko
desberdintasunarena.
Andu Lertxundi

Euskara, bestela ez gara.
Esaera zaharra

Geure herri maite honi
Zorionik onena opa diogu!
Eta okerragorik ez
Beste herriei
Beren lurretan
Artze
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19. JARDUERA
EDUKIA

Aurreiritziei aurre egiteko moduak

HELBURUA

Noiznahi eta nonahi entzun ohi ditugun aurreiritzien aurrean
norberaren “autodefentsak” indartsu izatea komeni izaten da. Hori
dela eta, ikasi egin behar da erantzunak ematen. Eta ez bakarrik
norberarentzat gustuko diren erantzunak, entzulearentzat ere, ahal
dela, balio izango dutenak baizik. Helburua ez da, beraz, emandako
erantzunarekin norbera lasai geratzea, horiek esaten dituztenak
konbentzitzen saiatzea baizik.

PROZEDURA Esaldiei ematen zaizkien erantzunen artean aukeratu edota besteren
bat asmatu. Jasotako erantzunak bildu eta gustukoen dituztenak
gehitu aurretik zeudenei.

ARIKETA

1. Ikusi ahal duzunez, oraingoan hainbat esaldi ageri dira azpialdean. Horietako
batzuek zenbait pertsonak euskararen inguruan egiten dituzten komentario ezkorren
berri ematen digute. Horien ostean datozen erantzunak, berriz, esaten duten
horretan ez direla zuzen ari argudiatzeko emanak daude. Eta horien ostean beste
tarte bat ere badago zuk zeure erantzuna eman dezazun. Gogoan izan helburua ez
dela erantzun gogorrak eman eta pikutara bidaltzea, zure argudioak ulertaraztea eta
zugana erakartzen saiatzea baizik. Ea, bada!
1. Euskaraz badakit, euskal kultura ezagutzen dut, euskalduna naiz, baina ez dut
euskaraz hitz egiten.
a) Penagarria da, zuk gaitasuna ez dutenak baino aukera handiagoa daukazu
hizkuntza hau disfrutatzeko, eta nahi dutenei ere ez diezu disfrutatzen uzten.
b) Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakienak ikasten ez duelako, dakienak hitz egiten
ez duelako baizik.
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Ez dut ezer euskararen aurka, baina ez dut hitz egiten eta, gainera, ez dut
horretarako beharrik sentitzen.
a) Alde ere ez zaude, bestela aukera gehiago emango zenizkioke bai hizkuntza
berari, eta baita erabili nahi dutenei ere.
b) Ez duzu beharrik sentitzen ez duzulako hitz egin nahi.
Beharrik ez duzula sentitzen adierazten duzunetik, beharra sentitu eta hitz egin
nahi dugunoi eskubide bat ukatzen ari zarela ez al zara ohartzen?
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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3. Zergatik hitz egiten didazu euskaraz, gaztelaniaz baldin badakizu?
a) Nik euskaraz hitz egiten dut normalean, euskaraz pentsatzen dut beti, eta
euskaraz bizitzen naiz ahal dudanean. Baina zu bezalakoekin topatzean,
zoritxarrez nire normaltasuna aldatu behar izaten dut, nik zuri ulertzen dizudan
bezala zuk niri uler diezadazun.
b) Nire hizkuntza euskara delako eta euskaraz hitz egin nahi dudalako.
Eta zuk zergatik egiten duzu erdaraz euskara baldin badakizu?
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Euskara ikasten ari naiz, egun, lan bat lortzeko beharrezkoa delako.
a) Baita ligatzeko, ondo pasatzeko, inposatzaile ez izateko... azken finean,
bizitzeko.
b) Zorionak. Baina ez pentsatu lan bat lortzeko bakarrik izango denik, mundu oso
bat eskuratuko baituzu (lagunak, dibertsioa, bizipenak…)
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Lehen euskarak garrantzia gutxi zuen. Orain, berriz, modan dagoela dirudi.
Denak euskara ikastera...
a)
b)
c)

Euskarak ez du ez moda galdu, ezta irabazi ere. Gure arabera berpiztu edo
lokartzen da, gure esku dago bere garrantzia.
Euskara beti egon izan da modan. Gertatzen dena da, gaur egun euskaltzaleok
moda hori kaleratu eta denontzako moda bihurtu nahi dugula. Moda erabilgarri
eta polita baita.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Ez da justua lan bat lortzeko euskara jakitea. Inposaketa bat da!
a) Zuk ez dakizulako, euskaraz datorkizun bezero bati erdaraz hitz egin araztea ere,
inposaketa bat da.
b) Udaletxera goaz eta euskaraz informazio bat eskatzen dugu, bertakoak euskaraz
ez dakienez, nik erdaraz hitz egin behar dut, ez al du berak nigan inposiziorik
sortzen?
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Zergatik dirua gastatu euskara ikasten, gaztelaniarekin moldatzen banaiz?
a) Ba al dakizu, zenbat diru, lagun eta aukera irabazi ditzakezun euskaraz jakingo
bazenu?
b) Normalean, gaur egun, hizkuntzak ikasteko dirua behar da. Baina, hala ere,
euskara ikasten beste edozein hizkuntza baino diru gutxiago gastatuko duzu.
Ez da soilik gastu ekonomikoa, fisikoa ere bai. Baina zerbait aportatuko dizun lan
bat bada, bejondeizula! Zeren euskarak egingo dizun aportazioa ezin da dirutan
baloratu.
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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8. Euskaraz badakit, baina “rollo” bat da, ez zait gustatzen!
a) Lehenengo aldiz galtza batzuk probatzean, agian ez ditugu gustokoak. Aldiz,
zenbat eta gehiago erabili, gehiago moldatzen dira gure gorputzera. Euskara ere,
zenbat eta gehiago erabili, geureganatu egingo dugu, ez dugu horretan pentsatu
beharrik izango, atera egingo zaigu.
b) Agian orain arte eskolako lan bat bezala planteatu izan duzulako. Euskara
mundu ludikoan eta zuri gustatzen zaizkizun gauzetan erabiliko bazenu, ez
litzaizuke horren “rollo” irudituko.
c) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9.

Euskaraz badakit, baina lotsa ematen dit hitz egiteak!
a) Dakidana hitz eginaz, dakidana sendotzen dut, eta ez dakidana ikasten. Lotsa?
Lasai neska, izugarrizko maila ona duzula ikus dezaket. Beraz, ez duzu
horrelako beldurrik sentitu behar. Guk ere, izugarrizko hanka sartzeak egiten
ditugu. Maila oso-oso ona edukiz gero, ez zenuke lotsa sentituko, eta maila hori
lortzeko bide bakarra, hitz egitea da.
b) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Bederatzi esaldiei erantzun diezu? Ez da derrigorrezkoa guzti-guztiei erantzutea, e?
Beste esaldiren bat etorri zaizu gogora? Erredaktatu hamargarrena eta erantzuna
eman.
10. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
a) ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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