Euskararen erabilera.
Gurasoek zer?
Helduon artean euskaraz?
Garrantzitsua al da?
Arrakundiaga, 2011-01-24/31
Iñaki Biain, G02 BGko HNA

1.- Saioa kokatu

1.1.- Zertaz arituko gara?
Zergatik heldu gaiari?
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Zer ekartzen dizute
burura mezu hauek?

Zer ekartzen dizuete burura irudi hauek ?
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Zer ekartzen dizuete burura irudi hauek ?

Zer ekartzen dizuete burura mezu hauek ?
•

http://www.goear.com/listen/178a8ae/familia-bidezko-transmisioa-2010-oarsoaldeko-

•

http://www.goear.com/listen/2fb4c91/familia-bidezko-transmisioa-oarsoaldea-

euskara-batzordea
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Zer ekartzen dizuete burura mezu hauek ?

Bi galdera?
• Zer ekartzen dizuete burura mezu hauek ?
Ideia-jasa (gehiegi pentsatu gabe bota!
Ez moztu! Ez lotsarik izan!)

• Egokia al da familiei eskatzea? Ardura
haiengan lagatzea?

Gaia interesgarria
suertatzen al zaigu?
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Gaia interesgarria suertatzen al zaigu?
• Ideia-jasa

Gaia interesgarria suertatzen al zaigu?

Nire abiapuntua
• Gaiak badu garrantzia
• Familiek badute zereginik
• Mezua???
– Agindu eta kezkatu baino...
– Ardura konpartitu dezagun proposatu, eta
horretarako:
•
•
•
•

Zentzua konpartitu
Elkarrekin hausnartu
Proposamenak egin
Aurrerabideak bilatzen lagundu
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Zergatik heldu gaiari?

Nire interesa nondik? Eskarmentu profesionala
• Ezagutza eta erabilera helburu. Zergatik erabilera?
• Markoa: Erabileraren eragileak. Faktore mikrosozialak:
–
–
–
–

Pertsona eta talde erreferenteak
Harreman sarretako hizkuntza arauak eta ohiturak
Hizkuntzarekiko gizarte pertzepzioa
Egoera soziolinguistikoarekiko gizarte pertzepzioa

⇒ Hautemateak
⇒ Usteak

• Arrue: Sozializazio prozesuaren eragina
⇒ Jokabideak
• Gaztetxoen erantzuna (gela-argazkia): alde handia haurrekiko
erabilera eta helduen artekoa.
• Arrazoi logikoa:
– Gaitasun erlatiboa
– Hª pertsonala eta soziala: eragozpenak => ohiturak, joerak.

• Erronka esanguratsua:
– Belaunaldi berriak badute abagunea
– Ezin “umezurtz” utzi. Bestelako egoerak posible direla hautemateko eta
bestelako jokabideen adibideak / erreferentziak izateko aukerak
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Nire interesa nondik? Eskarmentu pertsonala

• Euskaldun berritua
– Berreskuratzeko ibilbidea eta euskaldunekin euskaraz
jarduteko saiakera

• Familia euskalduna, hizkuntzak baloratzen dituena
– Geure artean euskaraz. Euskaldunekin euskaraz aritzeko
joera
– Gainerako hizkuntzekiko errespetua, jakin-mina eta
ikasnahia
– Eleaniztasunaren aldeko apustua seme-alaben formazioan

• Inguru hurbilean egoera deigarriak
– Euskaldunak eta euskalduntze bidean daudenen artean
– “Bertako” euskaldun eta “kanpoko” elebidunen artean
– Euskaldunen artean

Zuentzat gai garrantzitsua?
Ideia-jasa (burua astindu):
• Gai garrantsitzua/interesgarria iruditzen al
zaizue? Zerbait gehiago aipatzeko?
– Egoera deigarri / ez erosoren bat?
– Kezkaren bat?
– Asmo edo gogoren bat?
• Zer dela eta?
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1.- Saioa kokatu

1.1.- Zer egingo dugu eta nola?
Zertarako?

Plana txertatu
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Zertarako?
• Nik proposatzen dizuedana:
– Hausnarketa egitea
– Egokia irudituz gero, aldatzeko asmoak zehaztea /
adostea
– Zergatik?
• Geure satisfazioa
• Umeei bidea erraztea

• Zuek lortu nahiko zenituzketen helburuak?
– Hausnartu eta zeureak formulatu
– Elkarri azaldu
– Zeureak osatu, birformulatu

2.- Saioaren garapena
2.1.- Bat al gatoz? Erabileraren
erronkari heltzeko arrazoiak
2.2.- Non gaude?
2.3.- Non egon nahiko genuke?
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2.- Saioaren garapena

2.1.- Bat al gatoz? Erronkari
heltzeko arrazoiak. Zentzua.

2.1. Zentzua. Bat al gatoz?
• Erabilera helburu: arrazoiak, zentzua?
• Umeek haien artean eskaraz aritu daitezen nahi al dugu?
Zergatik eta Zertarako?
• Helduek euskaraz aritzea garrantzizkoa al da? Zer delaeta?

– Partaideek hausnartu eta iritziak konpartitu, (1 > 2 >
4 dinamika)
– Emaileak beste hainbat arrazoi aurkeztu
– Arrazoi batzuk lehenetsi (Taldeak hobetsi dinamika)
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2.- Saioaren garapena

2.1.- Non gaude?.

2.2.-Non gaude?
• Arrakundiagako egoera deskribatu:
– Gure seme-alabek erabiltzen al dute? Zenbat, non
eta noiz bai/ez, norekin bai/ez? Zer dela eta?
– Eta geuk?
– Eta herrian... Gazteek? Helduek?

• Usteak, zalantzak eta galderak
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2.- Saioaren garapena

2.3.- Zer egin?
Hainbat aholku, hasteko

2.4.- Zer egin? 1.- Hainbat aholku
• Hizkuntza-egoera aberatsak eskaini eta sustatu
• Erabilera egoera anitz eskaini
• Eredua eman: erreferentziak eskaini.
– Hiztunak garen aldetik...
– Hezitzaileak garen aldetik

• Ñabardurak profilaren arabera:
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2.- Saioaren garapena

2.5.- Jaso:
– Galderak, zalantzak
– Bai, baina...koak
– Korapiloak

Hurrengo saioan lantzeko

Jaso... Hurrengo saiorako

• Galderak, zalantzak
• Bai, baina...koak
• Korapiloak
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Bigarren saioa

2.- Saioaren garapena

2.5.- Non egon nahiko
genuke?.
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2.3.- Non egon nahiko genuke?
• Asmoak nahiak
• Ekinbideak
• Zailtasunak / oztopoak

.- Edukien garapena:
azalpenetarako gidoiak
1.- Erabileran eragiten duten faktoreak
2.- Erabileraren erronkari heltzeko arrazoiak
2.2.- Non gaude?
2.3.- Non egon nahiko genuke?
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jakitea =?= erabiltzea
• Egun gazte gehienek badakite euskaraz
EAE 2006

Elebidun

Eleb
Hartzaile

Erdaldun

Eustat

1981
Elebidun

1981. El
Hartzaile

1981
Erdaldun

15-19 % 68

% 19

% 13

% 19

% 18

% 63

10-14 % 77

% 15

%9

% 19,5 % 24,5 % 56

• Abagunea eta erronka: gazteen egoera, jardungune eta
gizarte sare askotan euskara hizkuntza komuna izan
daiteke
• Baina… jakitea =?= erabiltzea
• Erabileran zenbait faktorek eragiten du
• Zeintzuk? Zuek zer uste duzue?

Erabileran eragiten duten faktoreak
Gizartea
Harreman Sarea. 1.

Harreman Sarea. 2.

Familia

Eskola

Harreman Sarea. 5

PERTSONA

Harreman Sarea. 3

“Sarekoak”

Lagunak

Harreman Sarea. 4
Auzokoak
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Oinarria: Martinez de Luna, 2001

Prospektiba eta perspektiba: abiapuntuko eskema
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Prospektiba eta perspektiba: amaierako eskema

18

Erabilera helburu...

Zergatik?
Edalontziek edateko balio dute,
hori jakitea ondo da.
Baina ...egarriak zertarako balio digu?
Hori da gakoa!!!
Bueno es saber que los vasos nos sirven para beber
Lo malo es que no sabemos para que sirve la sed
Antonio Machado

Erabilera helburu, zergatik/zertarako?

Zentzua, hizlariaren proposamena (1)


Neska-mutil guztiak elebiduntzea hezkuntza-helburu
desiragarria:
z

Aberastasun pertsonala




z
z

Aukera berdintasuna (2 Hekin gizarte-integraziorako bide gehiago)
Gizarte kohesioa:





Bertako 2H
Gainerako H-etarako oinarria
Abantaila kognitiboak?

Ondare komun zabalagoa
Denon H eskubideak bermatzeko bidea

Guztiak elebiduntzeko...


Erabiltzeko egoera asko eta askotarikoak bermatu behar eskolan eta
eskolaz kanpo (Erabilera => Gaitasuna)



Erabiltzeko ohitura eta joera garatu behar
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Erabilera helburu, zergatik/zertarako?

Zentzua, hizlariaren proposamena (2)
Belaunaldi berrien abagunea eta erronka: Euskara (ere) hizkuntza komuna
z

Abagunea



Gazte gehienak (ia guztiak) “elebidun”; gutxienez hartzaile
Haien harreman sareak euskaraz izatea denontzat onuragarri, bereziki gaitasun
gutxien dutenentzako



z

Erronka








Trebatzeko esparru gisa
Sozializazio-eremu guztiak guztion esku

Egungo hizkuntza-arauek eta -ohiturek bestela jokatzera eramaten gaituzte
Hizkuntzen gizarte-erabilerarako bestelako jokabideak garatu behar
Bereziki euskal elebidunentzako eta elebidun orekatuentzako. Haien jokabidea
(asertiboa, barne-hartzailea eta proaktiboa) baita gakoa
Erreferentziak faltan
Arrazoiak argi???

Laguntzeko moduak



Erreferentziak-ereduak eskaintzea.
Zentzua: Zergatiak konpartitu. Bestela jokatzeko arrazoiak ikustarazi:
http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw&feature=player_embedded
http://sustatu.com/1263210965



Uste ustelak (adeitasun eza...) deuseztatzen lagundu. “Normal” ikus dezaten
atzera

Zer egin?
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Hizkuntza-egoera aberatsak eskaini
eta sustatu
• Input aberatsa eta askotarikoa bermatu:
– Asko hitz egin
– Gauza askotarako
– Ahalik eta aberatsen

• Hitz egiteko abaguneak eskaini (familian),
– Entzun
– Interesa erakutsi
– Gehiagi/hoteto adieraz dezaten laguntzeko galdera
(irekiak) egin
– Trabatzen badira bukatzen/osatzen lagundu

Erabilera egoera anitz eskaini
• Euskaraz aritzeko egoerak eskaini/erraztu/ eskura jarri
• asko, askotarikoak eta gero eta konplexuagoak
• erakargarriak

– Etxekoen artean
– Jardun pertsonalean (kultur kontsumoan): irakurketa,
musika, ikus-entzunezkoak, digitalak (bideojokoak,
informatikoak, internetekoak...)
– Orduz eta eskolaz kanpoko jarduera antolatuetan
– Auzo/herri giroan, antolatu gabeko aisian (elkartzeko
abaguneak)
– Kultur ekitaldietan
– Familiaren aisialdiko irteeretan
– ...
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Eredua eman: erreferentziak eskaini.
Hiztunak garen aldetik (1)
• Normaltasunez eta naturaltasunez erabili:
– Euskaraz jardun inguruko euskaldunekin (eta bidean daudenekin)
etxean, auzoan, herrian
– Jarduera pertsonaletan ere baliatu (irakurketak, hedabideak, kultur
ekitaldiak...)
– Jokabide natural, asertibo, proaktibo eta barne-hartzailearen
erreferentzia eskaini
• Natural-asertiboa:
– Ezezagunekin eta Zerbitzu publikoetan: 1. hitza, 1. erantzuna (Badakitelakoan)

• Proaktiboa
– Euskaldunekin, “eutsi” besteak erdaraz ari badira ere
– Elebidun pasiboekin, euskaraz jardun (patxadaz). Komunikazio asimetrikoa
naturaltasunez eraman

• Barne-hartzailea
– erdal elebidunekin, ikasten ari direnekin:
» euskaraz jardun (patxadaz: egokituz, birformulatuz...),
» baloratu: zoriondu, eskertu...
» erantzuteko denbora eman, ez moztu...
» Erantzuten edo erantzuna osatzen lagundu (beharrezkoa bada)

Eredua eman: erreferentziak eskaini.
Hezitzaileak garen aldetik (2)
• Gogobizitasuna erakutsi eta konpartitu
– Gozagarri suertatzen zaiguna konpartitu
– Disfrutatzeko jarduerak proposatu (elkarrekin edo elkarren
ondoan)

• Hautemate baikorrak eraikitzen lagundu
– Aurrerabideak ikusteko/bizitzeko abaguneak probestu (kutur
kontsumoan, zinea, etxeko softwarea, jarduera
aitzindariak...)
– Erabilpen normalizatuko bizipenak erraztu: “irteerak”...
– Bizipen atseginak: egoera/jarduera ludikoak, gozagarriak,
kitzikagarriak...

• Hizkuntzarekiko lotura/identifikazioa sustatu
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Ñabardurak profilaren arabera:
• Euskal elebidunak eta orekatuak: adi izan,
ardura geureganatu
– Jokabide asertiboa, barneartzailea eta laguntzailea
– Komunikazio asimetrikora ohitu. Eutsi.

• Erdal elebidunak:
– Ausartu
– Insistitu

• Bidean
– Uneak bilatu (etxean)
– Parte hartzen hasi, ausartu (bietan aritu, laguntza
eskatu), gero ta gehiagotan

Irudien jatorria:
Hernaniko Udala. Gure
artean euskaraz
egitasmoa
Eusko Jaurlaritza, HPS.
2010-12ko kanpaina
Buruntzaldeko Euskara
Zerbitzuak.
Transmisio kanpaina
Oarsoaldeko Euskara
Zerbitzua.
Familia egitasmoa.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Gozatu euskaraz
kanpaina, 2008
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