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Hirugarren atala

Nahia eta jarrera 
lantzeko gida

1. ABIAPUNTUA

Begiraleek asko egin dezakete haurren artean euskararen erabilera sustatzeko gida-
ren edukia osatzen jarraitze aldera, haurrak elkarrekin euskaraz mintzatzera bultza-
tzeko motibazioa aztertzen da txosten honetan, hiru alderdi hauei erreparatuta: moti-
bazioak zer leku betetzen duen, motibazioa nola lan daitekeen eta motibazioa lantzeko
aintzat hartu beharreko gorabeherak.  

Begiraleek asko egin dezakete gida 2003an kaleratu zuen Ttakun Kultur Elkarteak.
Orduko hartan, eta lehen urrats moduan, haurren artean euskararen erabilera susta-
tzerakoan begiraleek zer eta nola egin dezaketen zehazteko gida bat osatzen ahalegin-
du zen. 

Argitalpen horretako oinarri nagusiak haurrei euskara modu naturalean erabiltzeko
baliabideak ematera bideratuak daude, askotan era hori baita euskararen erabilera
sustatzeko bide egokiena eta eragingarriena. Gidaren osagarri diren adibideen txoste-
nak ere, horiek ere argitalpen honetan jasotzen direnak, jarduera jakinetan haurren
artean euskararen erabilera modu natural batean sustatzeko adibideekin osatu dira.

Beste momentu batzuetan, ordea, egokia da gaia esplizituki lantzea, ona baita haurrak
berak jabetzea zein hizkuntzatan ari diren. 

Atal honetan, lehenik, motibazioaren inguruko gogoeta bat egiten da; hurrena, hiz-
kuntza-mailen deskripzio bat jasotzen da; eta, azkenik, deskripzioan oinarrituz, erabi-
lerako urratsen azalpen bat ematen da, motibazioarekin lotura duena. Gainerakoan,
hainbat ohar eta adibide ere erantsi zaie urratsei. 

2. MOTIBAZIOAREN INGURUKO GOGOETA

Atal honetan, kezka handia sortzen digun egoera bat bideratzeko ideia batzuk eman
nahi ditugu: nola lan dezakegu haurrengan euskaraz gehiago hitz egiteko interesa? 

Ildo horretan, lehenik eta behin, motibazioaren inguruan egin ditugun gogoetetan oi-



narritutako ideia edo ardatz nagusi batzuk azalduko ditugu; bigarrenik, berriz, aurre-
ko ardatz horietan funtsatuz, urrats batzuk zehaztuko ditugu, lana egiteko garaian
abiapuntu izan daitezen. 

Atal horretan izendatzen diren ardatzak nahiko teorikoak dira, egia da; baina, halaz
guztiz, kasu guztietan egin dugu gogoeta euskararen egoera errealera hurbiltzeko aha-
legina. 

Horrela, ardatz horietan oinarrituz, 5. puntuan, hiru urrats korrelatibo zehaztu dira,
eta, behatzeko errazak izan daitezkeen aldagai batzuk erreferente gisa hartuta, hiru
urratsak definitu dira. Iruditzen zaigu, eta hala nahiko genuke, lagungarriak izan dai-
tezkeela haurren artean euskara erabiltzeko interesa sorrarazteko. 

2.1. MOTIBAZIOA ETA BEHARRAK

Gizakien motibazioen oinarrian, gure ustetan, gizaki bakoitzaren beharrak daude,
eta premiak asetzeko bidean sortzen da, hain zuzen, jarduerak edo ekintzak egite-
ko interesa.

Segidan, “gizakiaren beharren” definizioa jasoko dugu: 

a) beharrek pertsona batek bizi duen egoera azaltzen digute. Egoeraren bidez,
pertsonak bere bizitzako kondizioekin nolako loturak eta dependentziak di-
tuen ikusten da.

b) hezkuntzako prozesuaren ondorioz sortzen eta garatzen dira gizakien beha-
rrak; hau da, gizakiak giza kulturarekin harremanetan jartzen direnean. Giza-
kiak, alde horretatik, historian zehar garatutako tresnak eta mekanismoak era-
biltzen ditu beharrak asetzeko. 

c) gizakiaren jarduera guztiak beharrak asetzeko prozesu batean kokatu behar di-
ra, eta, beraz, guztiek izaten dute helburu jakinen bat.

Eta hori euskararen erabileraren kasura eramanda?

a) Haurrengan euskaraz hitz egiteko interesa erneko bada, euskaraz hitz egiteko
beharra sentitu beharko dute lehenbizi, baina betiere beren inguruko lotura
eta dependentzietatik sortuko zaie premia.

b) Beraz, euskal komunitatearekiko loturen bidez, giza talde horrekin duten loka-
rria eta dependentzia ikusaraziz erneko zaizkie euskaraz hitz egiteko interesa
eta beharra.

c) Hala haurrek, nola haien inguruko helduek, hainbat tresna erabiltzeko gaita-
suna dute, euskaraz komunikatzen saiatzeko. Ondorioz, euskara ikasteko pro-
zesu akademikoa, euskara ikasteko prozesu ludikoa, euskara normalizatzeko
ahaleginak eta abarrak gaitasuna garatzera zuzenduak daude. 
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d) Euskaraz hitz egiteak helburu jakin bati erantzuten dio, hain zuzen ere euskal
komunitatearekin dituzten beharrak eta loturak asetzeko xedeari (une bakoi-
tzean euskal komunitatearen erreferentea dena delakoa izanda ere).

e) Haur bakoitzak, bere bizitzan euskal komunitatearekin izan dituen harrema-
nen arabera, komunitate horrekiko interesa, beharra edo atxikimendua gara-
tuko ditu. Eta, aukeratzeko parada duenean, alde edo kontra egingo du.

2.2. BEHAR NATURALAK ETA KULTURALAK

Izenburuan egin dugun moduan, premia naturalak eta kulturalak bereiziko ditu-
gu: batzuk ezinbestekoak dira bizirik irauteko, eta besteek sufrimendua sorraraz-
ten dute asetzen ez badira. Bai behar naturalak, bai kulturalak, gizatalde baten
barruan sortzen, moldatzen eta asetzen dira. 

Behar kulturalek gizakiak gizarte eta kultura jakin batzuekin duen lotura estua
erakusten digute. Pertsona batek oso lotura handia du gizataldeekin, bere bizitza-
ko arlo sozial guztietan. Izan ere, gizataldeetan sortzen eta garatzen dira beha-
rrak, eta gizataldeen bidez saiatzen dira pertsonak beren premiak asetzen; esate
baterako, pentsamenduak eta sentimenduak elkarrekin partekatzean, aurkikun-
tzak lortzeko bidean, elkarrekin komunikatzeko bideetan, musika entzutean...

Izendatu ditugun premia horiek pertsonaren hezkuntzaren bidez sortuko dira, ga-
ratuko eta finkatuko; hain zuzen ere, zabalduta eta onartuta dauden ohituren asi-
milazioaren bidez, ereduen bidez... Beharrek gizataldearen barruan duten inda-
rraren arabera finkatuko dira premiak gizaki bakoitzean, eta, era berean,
indarraren arabera sortuko zaio pertsona bakoitzari beharrak asetzeko nahia. 

Eta hori euskararen erabileraren kasura eramanda?

Euskaraz hitz egiteak, euskal komunitatearen kasuan, elkarrekin hitz egiteko eta
komunikatzeko beharrari erantzuten dio. Euskarak gaitasuna izan behar du eus-
kal komunitateak komunikatzeko dituen behar zehatzetara moldatzeko, eta, ho-
rrela gertatuz gero, euskarak euskal komunitatearentzat tresna egokia izaten ja-
rraituko du.

Euskaraz komunikatzeko beharra eta ohitura, historian zehar, euskal komunitate-
aren beraren barruan eratua da, jakina. Beraz, haurrek ere, beharra eta ohitura ja-
so ahal izateko, euskal komunitatearekin harremanetan egon behar dute. Komuni-
tatearekiko loturak eta komunitatearen barruan sumatzen dituzten erabilerek,
jarrerek eta atxikimenduek eragin handia izango dute haien interes eta beharretan.

Haurrek zuzen-zuzenean sumatzen dituzte euskaraz hitz egitearen inguruan dau-
den gorabeherak, eta euskaraz hitz egiteak komunitatean zenbateko balioa duen
baloratzen dute. Gaur egungo gorabehera guztiei erantzun ezin diegunez gero,
euskaraz hitz egiteak, testuinguru jakin batzuetan, elkarrekin komunikatzeko era-
bateko balioa duela transmititu behar diegu, eta balio horrekin erabat identifika-
tuak sentiarazi behar ditugu. Horrela sortuko diegu euskaraz komunikatzeko in- 111
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teresa eta beharra, eta, euskaraz hitz egiten irakatsiz, behar horri erantzuteko
tresna egokia izango dute euskara.

2.3. INTERESAK, KONBIKZIOAK ETA ASPIRAZIOAK 

Beharren iturria aztertu dugu aurreko bi puntuetan. Orain, interesak, konbik-
zioak eta aspirazioak aztertuko ditugu, horiek baitira beharren adierazpenak. In-
teresak, konbikzioak eta aspirazioak aintzat hartzean, pertsonak dituen portaera
zehatzak ikusiko ditugu. Beharrak baino zehatzagoak eta agerikoagoak direnez ge-
ro, ezagutzeko ere errazagoak dira.

Batetik, interesak hartuko ditugu kontuan. Pertsona batek intereseko jarduera bat
aukeratzen duenean, jarduera horri heltzeko nahia, jarduerarekiko atxikimendua,
lotura... erakusten ditu. Horregatik, interesak eramango du jardueraren inguruko
elementuak erabiltzera, ezagutzera eta lantzera, bai eta sakonago ezagutu nahi
izatera eta jarduerarekiko atxikimendua garatzera ere. Haurren artean, jarduere-
kiko interesak sutsuak izaten dira, baina aldakorrak. Beraz, helduen eskuetan da-
go indar hori bideratzeko lana.

Bestalde, konbikzioak ere kontuan hartuko ditugu. Konbikzioak dira pertsona ba-
tek inguruneari buruz dituen ikuspuntuen eta ezagutzaren adierazle, eta konbik-
zioek bultzatzen dute ekintzetara. Ezagutzak eta esperientziak moldatzen ditu
pertsonaren konbikzioak, eta konbikzioak baieztatzeko eta zabaltzeko beharra
sentitzen du. Batzuetan, ezagutza urriaren edo okerraren ondorioz, konbikzioen
eta ekintzen arteko erlazioa ez da zuzena izaten. Helduen lana, beraz, haurrei eza-
gutza lortzen laguntzea izango da, haurren ekintzak, ingurune jakin batean, aha-
lik eta egokienak izan daitezen.

Azkenik, aspirazioak edo jomugak aztertuko ditugu. Batzuetan, beharrak asetzeko
bideak ez ditugu unean bertan aurkituko, baina norberak sor edo molda ditzake.
Aspirazioen inguruan antolatzen diren jarduerak iraunkorrak izaten dira, egia da,
baina prozesu konplexua eta luzea eskatzen du gauzatzeak. Haurrek, nahiz eta as-
pirazioak argi izan, zailtasun handiak izaten dituzte prozesua bukatzeko. Aspira-
ziora iristeko zer eta nola egin jakitea zaila egiten zaie, eta ingurukoen laguntza
behar izaten dute (bai kideena, bai helduena). Egoera horretan, helduen eta hau-
rren arteko harremana oso emankorra izaten da.

Eta hori euskararen erabileraren kasura eramanda?

Interesak, konbikzioak eta aspirazioak euskararen aldeko jardunarekin loturik
egongo badira, euskal komunitateak dituen beharrekin errotuta egon behar dute. 

Interesek, konbikzioek eta aspirazioek leialak izan behar dute euskararekin eta
euskal komunitatearekin. Hau da, ekintzetara bideratzen gaituzten oinarrietan
euskararen eta euskal komunitatearen trinkotasuna badagoenean, aldeko afek-
tuak eta identifikazioak garatu ditugunean eta gizaki gisa ditugun behar orokorrei
erantzuteko euskararen eta euskal kulturaren aldagai guztiak balekoak direla iku-
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si eta bizi izan dugunean, aipatu indar horien ondorioz egiten diren jardunak
emankorrak izango dira pertsonaren garapen orokorrerako. Euskal komunitatetik
abiatuta eta euskal komunitateari begira, pertsona aktiboak agertuko dira. 

3. ZER HARTU BEHAR DUGU KONTUAN?

Motibazioaren ikuspegia kontuan hartuz euskararen erabilera nola sustatu zehaztu
ahal izateko, hiru urrats bereizi ditugu. Urrats horiek 4. puntuan agertzen dira, baina
zein urratsetatik abiatu eta urrats bakoitzean zer kontsideratu behar den baloratu ahal
izateko, oso aintzat izan behar ditugu ondorengo ideia eta oinarri hauek: hizkuntza¬
maila, hizkuntzari buruzko jarrerak, haurren hizkuntza-bilakaera, haurrak nolakoak
diren eta haurrek nolako taldea osatzen duten.

3.1. HIZKUNTZA-MAILA

Haurren hizkuntza-maila kontuan hartu beharra daukagu, nahitaez, helburuak
zehazteko eta zein urratsetan kokatuko garen erabaki ahal izateko. 

Gaitasun-maila ezberdineko haurrak aurkituko ditugu. Gaitasunaren arabera,
haurrek oztopoak izango dituzte hizkuntza erabiltzeko, eta trabak gainditzen la-
gundu behar zaie. Hizkuntzazko gaitasun txikia, nahikoa, ona eta oso ona dutenak
bereiziko ditugu, eta kasu bakoitzean oinarrizko zer jarraibide erabil daitekeen
zehaztuko dugu: 

a) Gaitasun txikia

Haurrak, euskaraz komunikatzeko zailtasun nabarmena duen arren, ulertzeko
ez du aparteko arazorik; hau da, solasaldien hariari jarraitzeko gai da. Mintza-
tu, ordea, nekez mintzatzen da. Baliabide gutxi dauka esan nahi duena adieraz-
teko: euskararen oinarrizko morfologia, lexikoa, sintaxia... bereganatu gabe
dauzka. 

Kasu horretan, hizkuntzazko estrategia egokiena ereduak ematea eta ereduak be-
har adina aldiz errepikatzea izaten da. Pixkanaka, euskaraz komunikatzeko gai-
tasuna hobetuz joatea da helburua. Hortaz, haur bakoitzari eskatzen duen den-
bora emanez, lehen aipatutako oinarrizko hizkuntz baliabideak ongi finkatuz
aurreratzea eta komunikatzeko gaitasun minimora eramatea izango da xedea. 

b) Gaitasun nahikoa

Aurreko hiru alderdiei erreparatuz gero, hots, oinarrizko morfologiari, lexiko-
ari eta sintaxiari, esango dugu euskaraz nahiko ongi dakiena eta hizkuntza ho- 113
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rretan komunikatzeko gai dena dela gaitasun nahikoa duena. Alabaina, euska-
raz ari denean, oraindik pisua hartzen dute bere jatorrizko hizkuntzako egitu-
rek, fonetikak, semantikak eta abarrek. Hainbatetan, kodeak nahasten ditu:
haurrak, sarritan, gehien menderatzen duen hizkuntzako arauak erabiltzen di-
tu euskarara aldatuta. 

Aurreko kasuan bezala, ereduak ematea eta errepikaraztea izango da estrategia
nagusia, eta, ahal den neurrian, hiztun gaituak diren haurren ereduaz oharta-
raztea eta haiekin gustura sentiaraztea. Kasu honetan, beraz, hizkuntz jarioa
lortzea, eredua hobetuz ziurrago sentiaraztea eta antzekoak izango dira jomuga. 

c) Gaitasun ona

Euskaraz komunikatzeko arazorik ez du, eta jario ona du. Multzo horretan ko-
ka daitezkeen askok, halaz guztiz, zenbait hutsune izango dituzte. Kode-nahas-
ketak izatea nahiko normala izaten da, batez ere sintaxiari dagokionez. Hau
da, ordena traketsean osatzen dituzte esaldiak, maiz inguruko hizkuntza nagu-
siaren eredura, eta, aski ohikoa izaten da, halaber, esaldi barruko elementuen
funtzioak ongi ez bereiztea.  

Lexikoaren aldetik, hiztegi aski murritza ere izan ohi dute, baina nahikoa ego-
era normalak adierazteko. 

Hizkuntza zer-nola erabiltzen duten ohartaraztea izango da baliatu beharreko
estrategia. Beren jarioa hobetzeko eta gehitzeko, erreferentzia ahalik eta ego-
kienak eman behar zaizkie eta erabili ahal izateko kontestuak sortzen saiatu
behar da.

d) Gaitasun oso ona

Hizkuntza-maila batetik aurrera, ezagutza kulturalak aberasten du hiztunen
hizkuntz gaitasuna. Oro har, 14 urte bitarteko haur-gazteetan, ez dugu aurki-
tuko gaitasun oso oneko hiztunik, ez baitute ezagutza kulturalaren bidez abe-
rasteko adina denbora pasatu munduan. Hortaz, txosten honen eremutik kan-
po geratzen da kasu hori. 

3.2. HIZKUNTZAREKIKO JARRERA

Euskararekiko jarrera positiboa duten haurrak, negatiboa dutenak eta alde bate-
ra nahiz bestera lerra daitezkeenak egokituko zaizkigu. Lehenengoek, kontziente-
ki edo inkontzienteki, hizkuntza baliagarritzat izango dute euskara, eta jarrera
hori erabileran, jakin-minean... ispilatuko dute. Bigarrenek, aldiz, aski kontzien-
teki, inposizio moduan izango dute: traba edo oztopo gisa ikusiko dute, eta ez era-
biltzeko eta baztertzeko ahalegina egingo dute. Hirugarrenek ez dute kontzientzia
handirik izango, ez alde baterako, ez besterako, eta inguruko giroaren arabera ai-
se lerratuko dira lehen taldekoen multzora nahiz bigarrengoenera. 
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Jarrerak haurraren interesekin du ikuskizun. Euskaraz egiten edo garatzen dituen
gauzak interesgarriak iruditzen bazaizkio, bere ingurukoentzat ere euskarak balio
duela sentitzen badu..., ohartuki eta ohartu gabe, usuago egingo du euskaraz, eta
ez dio trabarik jarriko hizkuntza horretan gaitzeari. Aitzitik, euskaraz egiten edo
garatzen dituen gauzak interesatzen ez bazaizkio eta bere ingurukoentzat ere ez
duela baliorik sumatzen badu, nekez mintzatuko da euskaraz, eta alferrikako edo
denbora galtzeko karga gisa hartuko du euskara. 

Oro har, haurrak hizkuntza aldetik izandako bilakaerak determinatzen du hiz-
kuntzarekiko jarrera. 

3.3. HIZKUNTZA ALDETIKO BILAKAERA

Haurrari euskararen transmisioa nondik datorkion ikusiko dugu puntu honetan,
zeren alderdi horrek haurraren hizkuntzazko jarrerak ulertzen ere lagunduko bai-
tigu. Haurraren hizkuntzaren bilakaeran, hiru esparru hartuko ditugu kontuan:

• Ingurunea: ingurunea euskalduna, erdalduna edo mistoa izan daiteke. Bes-
tela esanda, haurraren ingurunean, komunikatzeko hizkuntza izan daiteke
euskara, izan daiteke erdara edo izan daitezke biak (euskara eta erdara). Pun-
tu honetan, ingurua diogunean, familiaz eta ikastetxeaz kanpoko esparrua
izendatzen dugu (kalea, eskola orduz kanpoko aisia...). 

• Familia: haurra izan daiteke familia euskaldunekoa, erdaldunekoa edo mis-
tokoa. Hau da, ama-hizkuntzaz edo lehen hizkuntzaz izan daiteke euskalduna,
erdalduna edo elebiduna. 

• Hezkuntza: haurra izan daiteke euskara hutsean ikasten dabilena, bi hiz-
kuntzatan ikasten dabilena edo ikasketak erdaraz egiten diharduena, hots,
ondoz ondo, D, B edo A ereduko ikaslea izan daiteke haurra. 

3.4. HAURREN IZAERA

Euskararen erabilera lantzeko garaian, zerikusi handia du haurren izaerak:

• lotsa emango die euskaraz aritzeak, eta lotsa gainditzen lagundu beharko
zaie. Beraz, ahalegina txalotzea, harro sentiaraztea... izango da estrategia. 

• beste batzuk ausartak izaten dira -ausartegiak ere bai-, eta horrelakoei ez die
axola izaten euskaraz nola mintzatzen diren. Hortaz, ondo esatera animatzea,
baliabideak eskaintzea (galderetan erantzunak emanez, haiekin batera proba-
tuz...), ohartuxeago jokaraztea... izango dira jomuga. 

115
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• beren buruekin oso zorrotzak direnak eta beti zuzen hitz egin nahi izaten du-
tenak ere egokitzen dira tartean. Kasu horretan, lasaitzen laguntzea, eroriz
ikasten dela oinez jabearaztea, denen aurrean esan aurretik bakarka adieraz-
teko bidea ematea... izango dira langai. 

• azkenik, badira orobat isiltzen ez direnak eta besteei hitz egiten uzten ez die-
tenak. Horrelakoen aurrean, txanda eskatzen irakastea, besteei entzuteko es-
katzea, protagonismoa neurrarazten laguntzea... izango dira zeregin. 

• ...

3.5. NOLAKO TALDEA OSATZEN DUTEN

Haurren taldeko jokamoldeak ere garrantzi handia du euskararen erabilera lan-
tzerakoan:

• gerta liteke elkarren artean euskaraz aritzeko ohitura izatea, erdaraz aritze-
koa izatea, nahasian aritzekoa izatea eta abar. Lehenbiziko kasuan, begirale-
en parte-hartzeak ez du zertan handia izan, baina, bigarrenean eta hirugarre-
nean, askotan izan beharko du zentroa, nahitaez. 

• gerta liteke, halaber, hizkuntza-maila homogeneoa izatea, batere uniformea
ez izatea, bai eta bi maila horien tartekoa izatea ere; nahi adina graduaziore-
kin, gainera. Begiraleen parte-hartze aldetik, aurreko puntuan bezala jokatu
beharko da, baina, bigarren eta hirugarren kasuetan, begiraleek arreta handia
jarri beharko dute hizkuntzazko jardunaren mailak zehazten eta bideratzen.  

• gerta liteke, berebat, liderren bat edo batzuk egokitzea eta haren edo haien ja-
rrerak besteena determinatzea. Jarrera euskararen aldekoa izanez gero, ez
dago estrategiak zehazten denbora galdu beharrik. Kontrakoa izanez gero, or-
dea, nahitaezkoa izango da esku-hartzea. Kasu horretan, gertuko jarraipena
egin beharko da, konfiantza irabazten saiatu beharko da, mezu positiboak he-
larazi beharko zaizkio edo zaizkie, euskaraz gauza txikiak eginaraziz egin be-
harko da aurrera, etab. Esate baterako, liderra bakarra bada: 

- gauzak egiten jarriko dugu. Gauza asko egiteko eskatuko diogu. Gauzak
egiten ari bada, nahi dugun bezala egitea lor dezakegu.

- aurrera egin ahala, planteamendua aldatuko dugu, eta, zuzenean berari
proposatu beharrean, taldeari proposatuko diogu: Nork egingo du?
Nortzuek egingo dute?

- aukera ikusiz gero, beste modu batean jokatuko dugu, hots, taldea indar-
tuz: nola antolatuko zarete?

• gerta liteke, orobat, euskaraz egiteko ohitura duten haurrak izatea, baina eus-
kalki ezberdinetan mintzatzea. Kasu horretan, oso posible da batzuek besteen
euskalkia gutxiestea. Horregatik, nahasian jarri behar dira euskalki batekoak
eta bestekoak, eta euskalki bakoitzeko hizkuntz baliabideak hizkera informa-
lean txertatu behar dira, batak bestearena onar dezan.

• ...
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4. ERABILERAKO URRATSEN AZALPENA

Taldekideen hizkuntzazko errealitatearen arabera (gaitasuna, jarrera, ibilbidea...), hi-
ru urrats bereiz daitezke erabileraren ikuspegitik. Urratsetik urratsera, haurrak gehia-
go hurbilduko dira hizkuntzara, eta modu esplizituagoan eta ardurak banatuz landu
ahal izango da euskararen erabilera.

Urrats bakoitzean, honako puntu hauek aztertuko ditugu:

• Ardura: erabilera sustatzearen ardura nork duen, begiraleak ala haurrek.

• Nolako helburuak jarri behar diren: helburuak orokorrak edo zehatzak
izan daitezke, oinarrizko maila lantzekoak edo maila altuagoa lantzekoak, hiz-
kuntzaren zenbait alderdi kontuan hartzekoak (fonetika, semantika...), eguneko
egoerei dagozkienak eta abar. 

• Sekuentzialiazioa: helburuak jolas batean landuko diren, egoera jakin batean,
egun oso batean zehar...

• Helburuak nola gauzatuko diren: Begiraleek asko egin dezakete haurren
artean euskararen erabilera sustatzeko gidan daude jasoak oinarriak. 

• Helburuak nola ebaluatuko diren: jarritako helburuetan eta erabilitako es-
trategietan zer eta nola baloratuko den.

4.1. ERABILERA ATSEGINAREN URRATSA

Jarduerak izango dira haurrak euskaraz aritzera erakartzeko bitartekoak. Beraz,
besterik gabe, haurrak era atsegin batean gerturatu behar ditugu hizkuntzara.

Urrats honetan ere, beste guztietan bezala, askotariko haur-tipologia egokituko
zaigu. Hala eta guztiz, atal honetan izango ditugu hizkuntzarekin motibazio gu-
txien dutenak edo gaitasun apalena dutenak; bestela esanda, beti gaztelaniaz egi-
teko joera dutenak edo euskaraz egiteko ezintasuna dutenak. Euskaratik eta eus-
kal komunitatetik urrutien dauden haurrak izango dira, eta, beraz, gerturatu egin
beharko ditugu, beste aurrerapauso batzuk eman ahal izateko.

a) Nork du erabilera sustatzearen ardura?

Kasu horretan, begiraleen ardura izango da erabat. Hizkuntzaren eredua
emango dute, hizkuntzaren baliabideak eskainiko dituzte...
Haurrek euskara erabiliko badute, ezinbestekoa izango da hizkuntza eskakizun
duten jarduerak eta ekintzak bideratzea, begiralea jarduera-ekintzetako zen-
troa izatea eta haurrentzat beti erakargarriak izatea, bestela muzin egingo bai-
tiote euskaraz adierazteko ahaleginari. 
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b) Nolako helburuak jar daitezke?

Helburuak ez du zertan esplizitua izan. Begiraleek lorpenak eta hutsegiteak
kontuan hartuz prestatuko dituzte landu beharreko helburuak, eta xedeak be-
giraleenak izango dira beti, eta ez dizkiete haurrei azalduko. 

Oso helburu zehatzak eta sekuentzia laburrekoak izan beharko dute hasieran,
eta lorpenen arabera luzatuko dira sekuentziak.

Helburuak jartzerakoan, kontuan hartu beharko da hizkuntzaren oinarrizko
maila landu behar dela. Izan ere, urrats honetako haurrak euskarazko hitz-ja-
rio gabeak izango dira eta erdaraz mintzatzeko joera handia dutenak.

c) Nola gauza daitezke helburuak?

Begiraleak, urrats honetan, hizkuntzaren erabileran eragiteko baliabideak es-
kaini behar dizkio haurrari.

- “Ez dakit” dioenari ereduak eman behar dizkio. 
- Isilik dagoenari galderak egin behar dizkio, eta gauza zehatzak proposatu. 
- Asko hitz egiten duenari txanda eskatu behar dio, besteei ere hitz egiten

utz diezaien. 
- Bere gisa dabilenari taldean sartzeko proposatu behar dio.
- ...

Erabileran eragiteko jarraibide horiek interbentzioko eremu jakinetan landu
beharko dira, eta begiralearen ardura izango da interbenitzeko eremuak az-
tertzea eta egokitzea, erabilera lantzeari begira, eta betiere hizkuntz adierazpe-
na eskakizun duten jarduerak lehenestera jo beharko du, eguneko une jakine-
tan erabilera lantzeko bideak sortzera eta ziurtatzera eta abar (Ikus Adibideen
txostena dokumentua). 

d) Nola ebalua daitezke lorpenak?

Helburuak ebaluatzearen ardura begiraleena da. Helburuak esplizituak ez di-
renez gero, begiralearen ardura da helburuak jartzea eta ebaluatzea. Epe edo
sekuentzia laburreko helburuak izanik, maiztasun handiz ebaluatu behar dira;
bete diren kasuetan, berriak jarri behar dira, eta, bete ez diren kasuetan, kau-
sak aztertu behar dira, helburuak egokiak diren ala ez ikusteko eta mantentzea
edo aldatzea erabakitzeko.

Urrats hori gainditutzat joz gero, bigarren urratsera pasatu beharko da. Jarduera
zuzenduetan euskara erabiltzea lortu bada, hurrengo urratsera pasatu behar da. 

Adibideen txostena izeneko dokumentuan agertzen diren ideia eta adibide ia
guztiak, lehenbiziko urratsaren barruan kokatzen dira, hau da, erabilera atsegi-
naren atalaren barruan. Txostenean, 80 adibide baino gehiago aurkezten dira.

B
E

G
I

R
A

L
E

E
K

 
A

S
K

O
 

E
G

I
N

 
D

E
Z

A
K

E
T

E
 

118



4.2. ERABILERA ZUZENDUAREN URRATSA

Haurren jarreretan eta jokaeretan denetik aurkituko dugun arren, urrats honetara
igaro aurretik lortua izan behar dugu haurrak hizkuntzara hurbiltzea. Hortaz, be-
rekin batera helburu batzuk lortu nahi ditugula adierazteko moduan egongo gara.

a) Nork du erabilera sustatzearen ardura?

Begiraleena izango da erabilera sustatzearen ardura.

Haurrei helburu batzuk lortzea proposatuko zaie, eta haien adostasuna bilatuko da,
baina ardura begiralearena izango da. Urrats honetan, alferrik da haurrari ardura
hartzeko eskatzea, oraindik ez baitira behar bezain indartsuak haurraren hizkuntza-
ganako hurbilpena eta ondoriozko hizkuntza erabiltzeko interesa.

b) Nolako helburuak jar daitezke?

Haurrek zehazki jakin behar dute zer den lortu beharrekoa. Lortu beharrekoak eta
lortzeko epeak ere haurrei proposatuko zaizkie eta haiekin adostuko dira. Helbu-
ruak begiraleak proposatuko ditu, baina oso gogoan izan beharko du haurren hiz-
kuntza¬ mailari egokitutakoak eta lortzeko modukoak izan behar dutela. 

Helburuak aukeratzerakoan, bi ikuspegi zehaztu behar dira: funtzionala eta
linguistikoa. Erabilera jardueraren zein unetan eta zertan landuko den zehaz-
tu behar da, eta, helburuak lortze aldera, hizkuntzaren bi ikuspegi horiek kon-
tuan hartuz, zein hizkuntz baliabide landuko diren.

c) Helburuen sekuentzializazioa

Jarritako helburuak gauzatu ahal izateko, epe laburrekoak eta oso ondo zehaz-
tuak izango dira.

Baina hori bai, kontuan hartzeko erreferente bat behar da, beti egongo den zer-
bait. Oso ondo kontrolatu behar da “tentsioa”, haurrentzat oso neketsua izaten
delako une horietan eskatzen zaiena. Egin beharreko ahalegina oso handia da,
eta, beraz, oso ondo azaldu behar zaie haurrei zein unetan landuko diren hel-
buruak trinkotasunez, ahalegina une horietan zentratzeko.

d) Nola gauza daitezke helburuak?

Helburuak gauzatzean, begiralea izango da beti gidaria eta baliabide gehienak
eskainiko dizkiena; bera izango da, halaber, erreferentzia une oro. Begiraleak
maila bakoitzari dagozkion hizkuntz baliabideak aukeratuko ditu, eta dena
ahoz adieraziko du.

e) Nola ebalua daitezke lorpenak?

Lorpenen erregistroa egitea da bide bat, eta lortzen ez dena moldatzea, atzeratzea 119
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edo berriz ere helburu moduan hartzea erabakitzea. Azpimarratu egin behar dira eta
adierazi egin behar zaizkie lortutako erabilerak, hizkuntza¬ formak eta abarrak.

Ebaluazioa bisualki ere jar daiteke, haurrek noraino iritsi diren ikus dezaten.
Baina erne ibiltzeko metodoa da: ondo neurtu behar dira helburua lortzeko
eman beharreko pausoak, ezen gerta daiteke gauzak nahi bezain ondo ez ate-
ratzea eta, emaitzak grafikoetan islaturik ikustean, haurrak desmotibatzea. 

Oso argi izan behar dugu haurrek, 3 eta 12 urte bitartekoek, ahalegindu arren,
koherentzia gutxi izango dutela. Beraz, urrats honetako jarraibideak aplikatze-
an, begiraleak oso kontuan hartu behar du alderdi hori.
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adibideak
A adibidea

• Helburuak esplizituak izango dira, eta haurrekin adostuko
ditugu.

• Erabilera sustatzearen ardura begiralearena da.

• Jolasa denez, ondo pasatu behar dute. Helburua lortu behar
dugu, baina jolasaren dinamika hautsi gabe. 

• Noizean behin, jolasa gera dezakegu, baina helburuak lor-
tzen arina izan behar du haurrentzat.

• Lorpenak izan daitezke esplizituak.

HELBURUA • Jolas bat egiten dugun bitartean, euskaraz ari daitezela hau-
rrak. Euskaraz ikas eta erabil ditzatela jolasaren arauak.

EKINTZA

ELKARRIZKETA

• Mahai-jolas bat: antzara-jokoa.

KONTUAN
HARTU
BEHARREKOAK

Begiralea Asko gustatzen zaizuen jolas bat egingo dugu: antzara-jokoa. 
Uxue Bale, ni aurrena.
Begiralea Bai, baina gauza bat, euskaraz jolastuko gara. Ados? 
Eneko Euskaraz jolastuko gara.
Begiralea Hau antzaratik antzarara da, hemen eroriz gero etxera, hemen 

bi txanda itxaron... Hasi zu, Uxue.
Uxue Sei! Bat, bi, hiru... Oca! De oca a oca...
Begiralea Nola? Nola? Antzaratik antzarara?
Uxue Hori, hori. Antzaratik antzarara, eta berriz botako dut. Lau! Bat,

bi... Putzua! Bi txanda itxaron behar ditut!
Eneko Orain ni. Sei! Antzaratik antzarara, eta berriz botako dut.
Begiralea Primeran. Euskaraz ari zarete jolasten. Eta nik ezer esan gabe.
…
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B adibidea

• Helburuak esplizituak izango dira. Lorpenak adierazi egingo
ditugu, baina lortzen ez dena ere adierazi egingo dugu. Lor-
tzen ez dena zeharka adieraziko dugu, gauza arraroak esa-
nez edo eginez, haurra konturatu arte.

• Dinamika hau oso kontuz erabili behar da. Momentu ba-
tzuetan, oso egokia izan daiteke, eta oso dibertigarria, gai-
nera. Baina kontrako efektua ere izan dezake, eta gerta dai-
teke haurrek gaizki hartzea. Neurtu erabilera, beraz.

HELBURUA • Jolas batean, adostutako helburu bat betetzen ez bada, hel-
burua zeharka adieraziz betearaztea. 

EKINTZA

ELKARRIZKETA

• Kirol-saio bat: futbola.

KONTUAN
HARTU
BEHARREKOAK

Begiralea Futbolean jolastuko
gara, baina euskaraz
jolastuko gara. Ados? 

Antton Bai. Gu euskaraz jolas-
tuko gara.

Maria Saiatuko gara. 
Begiralea Ondo ezagutzen al di-

tuzue arauak?
Ainhoa Baaai! Askotan jolas-

ten gara futbolean.
Begiralea Baloia handik atera-

tzen bada, zer da?
Antton Alboko sakea
Begiralea Eta handik?
Ainhoa Ateko sakea.

Begiralea Oso ondo! Ondo daki-
zue, bai. Has gaitezen!

Maria Pasa, pasa! Uui!
Antton Saque de puerta.
Begiralea Eguraldi ona egiten

duela?
Antton E? 
Begiralea Seiak laurden gutxi.
Antton E? Zertaz ari zara? 
Begiralea Euskaraz egiteko.
Antton A, bai, ja, ja, ja. Ateko

sakea.
Begiralea Oso ondo. Ateko sa-

kea. Bota!
…

4.3. ERABILERA NATURALERA HURBILTZEKO URRATSA

Urrats horretara igaro aurretik, oso ondo landu behar dira aurreko bi pausoak, ze-
ren haurrei ardurak hartzeko eskatzea heldutasun handia eskatzea baita.

a) Nork du erabilera sustatzearen ardura?

Egin beharreko lana haurrek zehaztuko dute, eta begiraleak helburua lortzen
lagunduko die.

Helburuak haurrek berek jarriko dituzte, baina begiralearen laguntza izango



dute, lortzeko moduko helburuak jar ditzaten. Haurren artean ez da arduradu-
nik jarriko, “polizia” rolik ez sortzeko. 

Adosteko saioak egingo dira, egoerak aztertzeko eta ebaluatzeko. Ondorioz, ar-
duraren zati bat haurrengan geratuko da. Ardura edo erantzukizuna taldearen
inplikazioaren araberakoa izango da, eta alderdi hori ere ondo neurtu beharko
da, zeren, lan handiegia emanez gero, estutu eta erre egingo baitira eta nahi
denaren aurkakoa lor baitaiteke.

b) Helburuen sekuentzializazioa

Epeak aurreko urratsetan baino luzeagoak izango dira. Landu beharreko hel-
buruak ere orokortuz joango dira, zeren erabilera sustatu nahi den espazioak
edo uneak ere zabalduz joango baitira.

c) Nola gauza daitezke helburuak?

Begiralearekin batera, taldekideek ere laguntza emango diote elkarri hizkun-
tzaren erabileran. 

Edonork edonori lagundu ahal izango dio, baina ez edozein modutan. Hizkun-
tza-maila onena dutenek lagunduko diete besteei, baina, horretarako, begiraleak
laguntza eskaini behar die onen horiei, esamoldeak emanez eta taldekideei la-
guntzeko baliabideak irakatsiz. Ez da egokia “gaizki ari zara”, “tontoa, ez da ho-
rrela” eta antzeko moduak erabiltzea. Hobe da “laguntzerik nahi duzu?”, “baloia
bota esan beharrean, jaurti ere esan daiteke” eta horrelako bideak baliatzea. 

Taldearen indarra garrantzitsua da; azken batean, beren parekoei lagunduko
diete, eta besteek errazago onartuko dute pareko baten laguntza edo irakaspena.

d) Nola ebalua daitezke lorpenak?

Ebaluazioak haurrekin batera egin behar dira. Begiraleak bideratu egingo du,
baina, haurrek adostutako helburuak direnez gero, haiekin batera ebaluatu be-
har dira lortu direnak eta ez direnak.

Ebaluazioan, kontuan izan beharko dugu zenbaterainoko ardura eman zaien
haurrei, eta izendatutakoaren neurrian eskatuko diegu, ez gehiago.
Ebaluazioak egitean, taldearen lorpenak azpimarratuko dira, baina taldekide
bakoitzaren lorpenak ere aipatu behar dira. Atal horretan, begiraleak argi izan
beharko du taldekide bakoitzari zer mailatako helburua zegokion. Izan ere,
gerta daiteke taldeak maila apalena dutenen balorazio kaskarra egitea eta haur
horien motibazioan eragin negatiboa izatea. 

Zailtasun handia duenari edota erresistentzia handiagoa duenari erraztasunak
eman behar zaizkio positiboki baloratua izateko. Lorpen txikiei garrantzi han-
dia eman behar zaie, egindako ahalegina azpimarratu behar da, etab. 

Adibidez, jo dezagun puntuak emango ditugula, gero sarrera batzuk banatze-
ko, edota zerbait egiteko txandak osatzen ari garela. Haurrak euskaraz erraz
hitz egiten duela esaten badu, baina ez duela nahi, adostutako helbururen bat
lortuz gero, besteei baino +0,25 emango diogu; nekez hitz egiten duela esaten
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badu, berriz, +0,50. Noski, jokabide hori ageri-agerian azalduko dugu, eta tal-
dearen inplikazioarekin eta onarpenarekin jokatuko dugu modu horretan. 

Erabilera ez zuzenduaren urrats honetan, haurrengan lorpenak ikusi ahala jo-
ango gara erantzukizun handiagoak ematen. Hasieratik beretik dena haurren
esku utziz gero, litekeena da ezer lortu gabe geratzea.
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A adibidea

adibideak

• Begiraleek haurrekin adostu behar dute helburua, eta ba-
tzuk nahiz besteak (begiraleak eta haurrak) izango dira hel-
buruaren erantzuleak. Lortzeko eta ebaluatzeko moduko
helburuak jarriko badituzte, haurrek ezinbestekoa izango
dute begiraleen laguntza. 

• Adibide honetakoa aski sekuentzia laburreko helburua da.
Erabilera naturalera hurbiltzeko urratsa lantzen hasitakoan,
sekuentzia laburreko helburuak adostea komeni da. Se-
kuentzia laburreko helburuak nahiko erraz betetzen direla
obserbatuz gero, sekuentzia luzeagoko helburuak jartzeari
ekin behar zaio.

HELBURUA • Haurrekin helburu jakin bat zehaztea eta haiekin batera
ebaluatzea. Haurrek hizkuntza kontzienteki erabiltzea. 

EKINTZA

ELKARRIZKETA

• Eskulana: puzzle erraldoi bat.

KONTUAN
HARTU
BEHARREKOAK

Begiralea Oso ondo. Oso azkar bukatu duzue puzzlea. 
Amaia Bai. Oso erraza zen.
Aitor A, baaaa, erdaraz.
Begiralea Eta nola egiten da puzzlea errazago: erdaraz ala euskaraz?
Amaia Ez dakit. Berdintsu.
Begiralea Proba egingo dugu. Beste puzzle bat egingo duzue. Ados?
Aitor Bai, eta bitartean euskaraz hitz egingo dugu.
Begiralea Ados.
…
Begiralea Zer moduz? Orain ere oso azkar egin duzue puzzlea.
Aitor Hau ere oso erraza zen.
Begiralea Eta, nola da errazago: euskaraz ala erdaraz?
Ainhoa Berdintsu. Puzzlea erraza zen.
Begiralea Pozten naiz. Oso ondo aritu zarete, eta puzzlea oso ondo egin 

duzue.
Aitor Bai. 
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B adibidea

• Helburuak moldatu ere egin daitezke. Egoeraren arabera,
helburuak ez du zertan izan dena euskaraz egitea; beharba-
da, konforma gaitezke gehiena euskaraz egitearekin.

• Haurrekin adostuko ditugu helburuak, eta, denbora librea
hasi aurretik, helburua eta dinamika gogoraraziko dizkiegu.
Dinamika taldeka edo talde osoan aplika daiteke.

• Oso helburu politak lor daitezke horrelako dinamikekin, eta
haurrak helburuetan inplikatuz gainera. Baina, bestalde,
oso arriskutsuak ere izan daitezke.

- Inoiz ez badute saria lortzen, jokoari ez diote jarraipenik
emango.

- Begiraleen eta haurren ebaluazioa ezberdina izan daite-
ke (begiralearen ustez, ez dute euskaraz asko egin, bai-
na beren ustez bai), eta kasu horretan nola jokatu azter-
tu beharra dago.

- Taldeak saririk lortu ezean, hain zuzen ere taldeko ba-
tzuek dinamikan parte hartu nahi ez dutelako, egoera
kaltegarriak sor daitezke. Adibidez, litekeena da taldeko
batzuen kontrako jarrera azaleratzea eta atzerako pau-
soa gertatzea hizkuntzaren aldetik; taldeko kide batzuek
besteei saria lortu ez izana leporatzea eta giro txarra
sortzea, batzuek dinamika zigor moduan ulertzea eta
abar.

• Ondorioz, oso ondo baloratu behar da noiz erabili modu ho-
rretako dinamika bat.

HELBURUA • Udalekuetan, bazkalostean denbora librea duten tartean,
euskaraz aritzea. Begiraleak jardunaren jarraipena egitea,
baina haurrekin adostutako helburua izatea eta haiekin ba-
tera ebaluatzea.

EKINTZA • Semaforoa: saioaren amaieran, haurrekin ebaluatuko dugu
euskararen erabilera. Berak izango dira ebaluatzaileak -gu-
re laguntzarekin, noski-. Euskaraz egin badute, semaforoa
berdean jarriko dugu, eta sari bat jasoko dute. Tarteko zer-
bait egin badute, horian jarriko dugu, eta horrela utziko du-
gu. Erdaraz egin badute, gorrian jarriko dugu, eta “zigor”
bat jasoko dute. 

• Adibidez, berdean jarriz gero, igerilekuan normalean baino
ordu-erdi gehiago pasa dezakegu. Horian jarriz gero, betiko
moduan segi dezakegu. Gorrian jarriz gero, berriz, igerile-
kuan ordu-erdi gutxiago pasa dezakegu.

KONTUAN
HARTU
BEHARREKOAK
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5. ERANSKINAK 

5.1. MOTIBAZIOAN OINARRITUTAKO DINAMIKAK

Hemen azaltzen diren dinamikak maiz erabili izan dira euskararen erabilera sus-
tatzeko. Ikastetxeetan erabili izan dira batez ere, baina eskolaz kanpoko jarduere-
tan ere baliatzen dira.

Interesgarria iruditu zaigu dinamikak txosten honetan agertzen diren oinarrien
arabera aztertzea zeren, oso dinamika interesgarriak izan daitezkeen arren, hain-
batetan aski era desegokian baliatzen direla irizten baitiogu. Horregatik, dinami-
kak landutako oinarrien ikuspegitik aztertzeak lagun dezake, beharbada, dinami-
ken nondik norakoa edo dinamiken funtsa ulertzen. 

5.1.1. Sugearen dinamika

AZALPENA

Kartulina batean, suge bat marraztuko dugu, eta zazpi laukitan banatuko du-
gu. Egunero, haurrekin batera, euskara asko edo gutxi erabili duten baloratu-
ko dugu (gaubeilako garaian, adibidez). Asko erabili badute, egun horri dago-
kion laukitxoa kolore batekin margotuko dugu; gutxi erabili badute, berriz,
beste batekin. Astearen amaieran, euskararen koloreak irabazi badu, sari bat
emango zaie haurrei (merienda bat...).

KONTUAN HARTU BEHARREKOA

Sarri erabili izan den dinamika bat da, eta oso eragingarria izan daiteke bal-
dintza batzuk betetzen badira. Hona hemen kondizioak: 

• haurrek euskaraz berba egiteko erraztasuna izan behar dute.
• euskara nahiko hurbil sentitu behar dute, hots, haurrentzat aski norma-

la edo arrunta izan behar du euskaraz mintzatzea. 
• begiraleek markatutako helburu nagusiak haurrak erabat euskaraz min-

tzatzea izan behar du. 

Beraz, goian izendatutako kondizioak neurri aski egokian betetzen badira, dinamika
egokia izan daiteke hizkuntzazko ohiturak finkatzeko. Azken batean, euskara modu
naturalean erabiltzen duten haurren hizkuntz erabilera areago finkatzea da helburu
nagusia, eta horretarako balio du motibazioan oinarritutako dinamika honek. 

Baldintzak betetzen ez diren kasuetan, oso zaila da horrelako dinamikak era-
gingarriak izatea, eta, askotan, kontrako eragina ere izan dezakete. Segidan,
kontrako eragin posible batzuk zerrendatzen dira:

• Haurrek helburua lortzen ez badute, aspertuta, jokoa utzi egingo dute.
Hasiera batean, jokoa erabileran eragingarria izan daitekeen arren, hau-



rrek etsitzen badute, erdarara jo dezakete, kontrako erreakzio moduan.

• Baldin taldeko batzuk helburua lortzeko gai badira, baina beste batzuk ez
badira, gerta daiteke taldearen barruko giroa txartzea; hau da, hizkun-
tzaren gaiak eragindako giro txarra sortzea. 

• Joko horretan, luzeegia da helburua lortzeko aurreikusitako sekuentzializazioa.
Astebeteko epean, gehiegizkoa izan daiteke normalean euskaraz aritzen ez di-
ren haurrei beren kasa jolasten ari direnean euskaraz aritzeko proposatzea eta
ohartuki euskaraz hitz egiteko eskatzea. Koherentzia¬ maila handiegia eska-
tzea da: nola haurrak baitira, oso zaila egiten zaie helburua betetzea. Sekuen-
tzializazio laburragoa duen dinamika hautatuz gero (atseden-tarte batean, jolas
batzuetan...) eta begiralearen laguntza baldin badute, antzeko dinamikaren bat
proposa dezakegu. Baina, kasu horretan, helburua betetzearen ardura begira-
learena da, zeren helburua hark esplizituki jarria baita. Ondorioz, Erabilera zu-
zenduaren urratsean geundeke, eta azaldu dugun sugearen dinamika, arrunte-
an, Erabilera naturalera hurbiltzeko urratsean erabiltzen da.

5.1.2. Termometroa

AZALPENA

Termometro bana izango dute taldeek. Eguneko momentu batean (afalorduan,
adibidez), talde bakoitzak, begiralearekin batera, egun horretan euskara zen-
bat erabili duen baloratuko du. Balorazioa egitean, termometroa puntu batean
jarriko da, eta, hurrengo egunean, neurri hori gainditzea izango da helburua.

Sekuentzializazio ezberdinak izan ditzake: egun osoaren balorazioa izan daite-
ke, eguneko une jakin batzuen balorazioa eta batez bestekoa ateratzea (jator-
duak, atseden-orduak...), etab. 

KONTUAN HARTU BEHARREKOA

Oraingo hau ere sugearen dinamikaren oso antzekoa da. Eragingarria izateko
kondizioak eta dinamika moduan izan ditzakeen arriskuak oso antzekoak dira.

Kasu honetan ere, koka gaitezke Erabilera naturalera hurbiltzeko urratsean
edota Erabilera zuzenduaren urratsean.

• Erabilera naturalera hurbiltzeko urratsean kokatzen bagara, sekuen-
tzializazioak izan daitezke luzeak eta, nahi izatera, balora daitezke begi-
ralea tartean ez dagoen uneak (denbora libreko orduak, logelakoak...).

• Erabilera zuzenduaren urratsean kokatzen bagara, sekuentzializazioek
laburrak izan beharko dute, eta, kasu horretan, begiralea tartean dagoen
eta erabileran eragin dezaketen uneak baloratu beharko dira. Adibidez,
jatorduak, jolas antolatuak eta abar. 

Noski, tarteko hainbat egoera ere sor ditzakegu. Garrantzitsuena da behar be-
zala baloratzea ea dinamika horiek erabiltzea egokia den ala ez, eta, erabiltze-
kotan, zein ezaugarrirekin egitea komeni den.
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