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Eskolako

HN lanerako 

Diskurtsoa

Tesia:

Eskolan, HNrako lana oinarritzeko, 
baliatzen dugun diskurtsoa…
–Eguneratu
–Osatu
eta
–Konpartitu

(baita bestelako sentsibilitatea 
dunenekin ere)
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Saioan 3 urrats:

• Beharra- garrantzia justifikatu
– Diskurtsoa? Zergatik eta zertarako? 

Nolakoa?

• Konpartitzeko moduko diskurtsoa 
ehuntzeko hainbat hari

• Eskolako lanerako hainbat ondorio

1.- Diskurtsoa osatze, 
eguneratzearen eta 
konpartitzearen garrantzia
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Gure diskurtsoa osatu, eguneratu 
eta konpartitu
Diskurtsoa zer dazer da? (nire iritziz)
• Begirada ( Betaurrekoak). Betaurrekoak). 
•• Egoera, egitekoa eta rola bizitzeko, Egoera, egitekoa eta rola bizitzeko, 

irudikatzeko, ulertzeko, azaltzeko erairudikatzeko, ulertzeko, azaltzeko era . 
Narrazioa . Interpretazio-eskema …

• Azaltzen dugu: zer, zergatik eta zertarako, nola… . 
Adostasuna arrazoi konpartituetan oinarritze aldera

• Azaltzen dugu , bai; baina, begirada eta 
jokabidea preformatu/baldintzatu ere bai. Gure 
jokaera orientatzen du

Gurea osatu, eguneratu eta konpartitueguneratu eta konpartitu behar
• Egun oso komenigarria
• Irakasleon artean, ikasleekin eta familiekin… Eta 

aurretik HN eragileon artean

2.- Diskurtsoa? Zergatik eta 
zertarako? Nolakoa?
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Egoera aldatu da, garai konplexua

• Ikasleriaren aniztasuna areagotu
• Hezkuntza-xede eta –eskakizun 

anbiziosoagoak, 
• Erronka berriak (erronka ugari batera), 
• “Haizea”: norantza? nolakoa???
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Ibilbide luzea: eskarmentua
• Eskarmentua, ondorioak atera: begirada 

aberastu, irizpide sendoagoak, interpretazio-
eskema argiagoak…

• Azterketek eta ikerketek argia eman digute:
– Gaitasun nahikoa, zein baldintzatan?
– Eskola-erabileraren bilakaera, nolakoa eta zeren araberakoa?
– Gazteen erabileran eragiten duten faktoreak 

• Egoera eta lana irudikatzeko/azaltzeko 
erreferentzia landuagoak:
– Era askotako hiztunak
– Hizkuntza inklusioa eta kohesioa
– Hizkuntza irabazi, Hizkuntza komuna, Guztion lekua, Kare-

morteroa 
– Hizkuntza-elkarbizitza,  hizkuntza-gizalegea
– Hizkuntza-ekologia, aniztasunaen balioa
– Hiztunen jokaera: proaktibitatea, asertibitea vs sumisioa
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Orain arteko diskurtsoa, hankamotz?

• Egun jarduteko pista onak ematen al 
dizkigu?

• Esplizitua eta zehatza ala zehaztugabea, 
etereoa? 

• Nahikoa adostasuna biltzen al zuen? 
Sakoneko adostasuna edo 
axalekoa/itxurazkoa?
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• HN zertarako? 
• Euskararen erabileran eta estatusean aurrera egiteko
• Erabilera sustatu zergatik eta zertarako?
• Bada… egia esanda…

Edalontziek edateko balio dutela 
jakitea ondo da…

Egarriak zertarako balio digun 
jakitea, baina, hori da gakoa!!!

Antonio Machado
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Zentzua konpartitzeko
• Komeni zaigu: HN lanari buruzko adostasuna 

zergati eta zertarako konpartituetan oinarritzea 
(begirada konpartitzea, zentzua konpartitzea...) 

• Zentzuan bat etortzeak =>
– Adostasuna sendotzeko
– Ekintzetan bat etorriko garela bermatzeko

• Zentzua ikustea = ekiteko arrazoiak argi izatea
• Zentzua konpartitzea = ekinbide bateratua
• Zeinen artean konpartitu?

– Irakasleon artean. HN eragileon artean (HNAT, HNB kideak…)
– Ikasleekin
– Familiekin.  Hezitzaileekin eta AZ Langileekin
– Kanpo-eragileekin
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Diskurtsoa: ibilbide-orri bateratzailea.

• Osatua. Eguneratua

• Zehatza. Argia
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Arrazoi hauek denon ibilbide eta 
bizipenekin bat al dator?

• EHko berezko Hª…
• Gurea, geurea
• Gure identitatearen oinarri
• Zaharra, arriskuan, salbatu beharra > 

kezka, nekea…
• Hª biziberritu, berreskuratu
• Hª aldatu, integratu…

“

““““EuskaldunonEuskaldunonEuskaldunonEuskaldunon”””” bizipen eta beharrak bizipen eta beharrak bizipen eta beharrak bizipen eta beharrak 

islatzen dituislatzen dituislatzen dituislatzen ditu.  .  .  .  

Baina, egun, denok konpartitzeko Baina, egun, denok konpartitzeko Baina, egun, denok konpartitzeko Baina, egun, denok konpartitzeko 

modukoa al da?modukoa al da?modukoa al da?modukoa al da?

Nire ustez, baliabideen 
perfekzioa eta helburuen 
nahasmendua dira gure 
garaiaren ezaugarririk 
behinenak

Albert Eistein
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Irudikapenak baikortu, praktikak 
optimizatu
• Gure rola eta egitekoari buruzko narrazioa 

egokitu. Uste eta metafora mugatzaileak eta 
oztopatzaileak gainditu eta eraginkorragoak ( 
kitzikagarriak, indartzaileak) bilatu): 
– erronka itzela vs abentura (esplorazio bidaia) eta 

esploratzailea (abenturazalea), 
– heroi tragikoa (patetikoa) vs bide urratzailea, 

aitzindaria (abentura horretara gonbidatua,  partaide 
izateko pribilegioa duena)

– Txiki bakarti eta baztertua vs txikien eta minorien
munduko beste nodo bat, besteen antzekoa, 
duintasunez eta errespetuz diharduena
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HN lana: esplorazio bidaia

Diskurtsoa: ibilbide-orri bateratzailea.
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HNATa: lemaria? Begiztatzailea?

“Haize-ekaitza lehertzen denean 
itsasoan, ezkorrak kexatu egiten 
da; baikorra zain gelditzen da, 
baretuko duelakoan, eta 
errealistak, berriz, belak egokitzen 
ditu, haren indarra aprobetxatzeko”

William George WARD

Barne-hartzailea, bateratzailea
• Aldarrikatzalea � Uzkurra gaindituko dituena
• Barne hartuko dituena

– Eskolako barne-aniztasuna. Baita euskarekikoa ere.
– Gizartearen aniztasuna. Baita euskarekikoa ere.
– Euskara integrazio-hizkuntza gisa aurkeztuko duena: 

belaunaldi gazteen hizkuntza komuna , denona , haien arteko 
hizkuntza, haien arteko komunikazio-hizkuntza … (H1, H2, H3 
izanda ere… Zenbait egoeratarako?)

• Bateragarri egingo/aurkeztuko dituena:
– Eskolak dituen xede eta erronka askotarikoak. Prisma
– Irakasleon zein ikasle eta familien askotariko espektatibak

(ibilbide, bizipenen eta iritzien aniztasuna handia bada ere)
– Eskola barneko zein inguru hurbileko saiakerak eta ahaleginak
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Ikasleei eskolak eskainiko dien 
prestakuntza-integralean ardaztu 1

Honela definitu genezakeen HN lanaren xedea
• XXI. mendeko euskal gizartean (duintasunez) 

bizitzeko, herritar oso izateko, egungo gazte 
batek beharko dituen hizkuntzahizkuntza --gaitasun gaitasun 
(konpetentzia) askotarikoakaskotarikoak (zentzu zabalean 
ulertuta); hots euskaren erabilerarekin 
erlazionatutako gaitasunak eta trebeziak: 
komunikaziorako gaitasuna,hizkuntza-
elkarbizitzarako gaitasunak… Gazte guztiek 
euskaraz egiten ondo ikastea eta egoera 
askotarikoetan euskara baliatzeko 
trebetasunak (linguistikoak, jarrerazkoak, 
sozialak eta konbibentzialak) garatzea
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Ikasleei eskolak eskainiko dien 
prestakuntza-integralean ardaztu 2
Xedearen definizio hau sektore guztiontzako konpartigarria izan daiteke. Izan 

ere …
• Bat dator Gaitasuna kontzeptuaren definizioarekin :: egiten jakitea,  

jakintza aplikatua , kontestu berrietan jakintza baliatzeko gai izatea. 
Ezagutza kontzeptualak, prozedurazkoak eta jarrerazkoak biltzen dituena. 

• Oso lotuta gure curriculumeko hainbat oinarrizko gaitasunekin : 
Hizkuntza Komunikaziorako Gaitasunarekin, Gizarterako eta 
Herritartasunerako gaitasunarekin eta Autonomia eta ekimenerako 
gaitasunarekin lotuta.

• Gazteentzako prestakuntza pertsonal aberatsa proposatzen du: bertako 
hizkuntza(k) ondo jakitea, H ikasteko gaitasuna garatzea, abantaila kognitiboa), baliabide gehiago 
sozializatzeko eta aukera gehiago integratzeko …

• Gizartean integratzeko lagungarri: nortasun-ezaugar ri eta 
pertenentzia-sentimendu konpartitu en errepertorio zabalagoa. Taldeko 
zein gizarteko kide eta bertako izatearen sentimendu sendoagoak 

Eta gainera, Gizarte-justiziar i begira desiragarria da: bermea baita…
• ekitaterako (herritarren aukera berdintasuna), 
• inklusiorako (gizarteratzeko baliabide gehiago)
• kohesiorako (ondare komun konpartitu zabalagoa)  eta
• eskubide berdintasunerako (denon hizkuntza eskubideak 

bermatzeko modua
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2.- Konpartitzeko moduko 
diskurtso batbat ehuntzeko hainbat 
hari

Nire ibilbidean bizitakoari eta nire lan-
inguruko egoerei erantzun 

diezaiekeena

Egungo paradoxa 
Abagunea eta erronka ditugu gure aurrean:
• Gazte gehienek euskaraz badakite (+ edo -)
• Abagunea: euskara hizkuntza komuna (haien artekoa) 

izateko aukera badute. 
• Baina Hª jakiteak ez dakar automatikoki hura baliatzea, 

eta…
– 2 Hak komun dutenez, bat hautatu egin behar dute
– Askok (gehienek?) errazago egiten dute erdaraz
– Gizartean indarrean dagoen erabilera-arau eta -ohitura 

nagusiaren arabera jokatzeko joera hartzen dute gehienek
• Ondorioz, gazte askok ez dute euskara erabiltzen balia 

zezaketen hainbat eta hainbat egoeratan
• Erronka baten aurrean daude haiek: Bestelako Hª

arauen arabera jokatzen ikastea
• Erronka baten aurrean gaude hezitzaileok: Bestelako Hª

joerak eta jokaerak garatzen laguntzea
• Eskolak ere zeregina badu langintza horretan
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Gazteek ohiko erabiltzaile izateko 
beharko dute:

• Euskaraz jakin (nahikoa gaitasuna /erraztasuna
izatea)

• Erabiltzeko asmoa izan (erabakitasuna , jarrera?)
– Egiten ahal dutela ikustea (haiek gai direla, eta solaskideak 

ere). 
– Euskaraz egitea egokia dela sentitzea: errotutako zenbait 

aurreiritzi gainditzea eta euskarari eustea baztertzaile ez 
baizik eta lagungarria eta integratzailea delakoan

– Euskaraz aritu nahi izatea (nahi pertsonala eta talde-nahia )

• Erabiltzen jakin (hainbat trebetasun garatzea)
– testuinguru elebidunetan beren errepertorio eleaniztuna 

kudeatzen jakitea eta
– euskaraz aritzeko jokaera proaktiboa eta ohitura garatzea

Eskakizun handia, zentzua konpartitu behar.Eskakizun handia, zentzua konpartitu behar.

Zertan oinarritu diskurtso konpartitua?Zertan oinarritu diskurtso konpartitua?
• Gurea, geurea
• EHko berezko Hª…
• Zaharra, arriskuan, 

salbatu beharra > kezka, 
nekea…

• Hª biziberritu, 
berreskuratu

• Hª aldatu, integratu…
• Gure identitatearen 

oinarri

• Geure artekoa
• E herritarron Hª komuna
• Jarraidura eta jauzia > 

abentura (bidea + bidaia), 
pribilegioa

• Denok konpartitu: irabazi 
eta adoptatu…

• Hª zeureganatu, zeure
Hizkuntzatzat hartu

• Identitate-osagai 
konpartitua, denona

“

““““EuskaldunonEuskaldunonEuskaldunonEuskaldunon”””” bizipen eta beharrak bizipen eta beharrak bizipen eta beharrak bizipen eta beharrak 

islatzen dituislatzen dituislatzen dituislatzen ditu.  .  .  .  

Baina, egun, denok konpartitzeko Baina, egun, denok konpartitzeko Baina, egun, denok konpartitzeko Baina, egun, denok konpartitzeko 

modukoa al da?modukoa al da?modukoa al da?modukoa al da?
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Eskolaren gizarte-funtzioarekin 
bat datozen arrazoiak

Ekitatea (herritarren aukera berdintasuna) eta 

inklusioa (gizarteratzeko giltza guztiak)

Ikasle guztiak euskalduntzea, 
beharrezkoa…

• Gazteen aukera berdintasuna bermatzeko
• Euskaraz egiten jakinez gero, ate gehiago 

irekita
Bestela
• Eskola segregatzailearen arriskua  
• Hainbat gizarte-sektore bazterketa-

arriskuan (Zeintzuk? )H
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Kohesioa
• Euskara denon ezaugarria, euskara 

hizkuntza konpartitua, euskara 
kohesio-hizkuntza

• Belaunaldi berriek ondare komun 
konpartitu zabalagoa edukita (kohesio-
elementu gehiago), etorkizuneko gizartea 
integratuagoa eta integratzaileagoa
izango da

• “gizarte paraleloak” edo “bi komunitateak”
gainditu. Denok barne (ezberdinak, 
askotarikoak; baina osagai konpartituekin)
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Eskubide berdintasuna (denon 
hizkuntza eskubideak bermatzeko modua)

• Hizkuntza handirako konbergentzia 
diskriminatzailea da euskal hiztunentzat eta 
kaltegarria euskararen normalizaziorako

• Hizkuntzak askatasunean eta berdintasunean 
erabiltzeko eskubidea  denona izan dadin, 
denek jakin behar (ondo ulertzeko beste 
gutxienez) bi hizkuntzak

• Denok euskaraz jakinez gero, egia izango da 
hautatutako hizkuntzan jarduteko aukera
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Gizartearen espektatibei eta lege eskakizunei 
erantzutea (Eskolaren gizarte-ardurari erantzutea)

Gaitasuna garatzeko erabili behar

• Gaitasuna garatzen joateko erabilera 
ezinbestekoa. 
– Behar dituzte egoera  asko, askotarikoak eta gero eta 

konplexuagoak
– Ebaluazio guztiek hala frogatzen dute

• Eskolak badu erabilera-egoera ugari eskaintzeko 
aukera
– Eskolako eguneroko bizitzan
– Ikas-irakasteko jardueretan
– Osagarri eta orduz kanpokoetan
– Eskolaz kanpo ere aukerak izan ditzaten eraginda

• Horregatik tematzen gara erabilerarekin
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Ikasgela erabilera gunea = 
eraginkortasun didaktikoa
Gelako jarduna elkarreraginean eta komunikazioan 

oinarrituz…
• HKG ( Erabilera asko/askotarikoek => Gaitasuna)
• Arloetako ezagutzak eta oinarrizko gaitasun asko 

(zientziarako gaitasuna, ) hobeto garatu
• Hizkuntza erabiltzen ikasteko aukera, hizkuntza-

elkarbizitzarako trebetasunak garatzeko abagunea
Gelaz (eta eskolaz kanpo ere) erabilera-egoerak sustatzea
• Euskarazko gaitasuna garatzeko bermea
• Hizkuntza-elkarbizitzarako trebetasunak garatzeko 

abagunea
• Bereziki interesgarri beren gertuko sareetan (etxea, 

auzoa…) euskararekin harreman gutxi dutenentzat
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Hizkuntza-jarrerak (kontzientzia 
lantzea) ere lantzea komeni
• Gazteek beraien gaitasun eleanitza 

kudeatzen jakitea (harreman-sare 
elebidunetan hizkuntza hautu 
kontziente, etiko, arduratsua…

• Hizkuntza-elkarbizitzarako 
trebetasunak, jarrera eta jokabide 
kontzienteak 

• Gizarte-arau adostuak garatzen 
joatea komenigarria: 

• Hizkuntza-gizalegea.
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Sektorez sektore
•• IrakasleIrakasle on artean irizpide profesionaletan: 

Eskolan HNaren alde lan egiteak sustatu egiten 
ditu
– Oinarrizko gaitasunen garapena (komunikaziorako 

gaitasuna ez ezik, elkarrekin bizitzeko eta egungo 
euskal gizartean bizitzekoa), 

– Ikasleen inklusioa, integrazioa, ekitatea, 
– Gizarte-kohesioa, gizarte-elkarbizitza…

•• FamiliekinFamiliekin : seme alabentzako behar-
beharrezkoa, prestakuntza pertsonala eta 
profesionalari zein gizarte-integrazioari begira

•• IkasleekinIkasleekin : haien proiektu pertsonalerako 
(bizitza-, ikasketa- zein lanbide-proiekturako) oso 
lagungarria
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3.- Eskolako lanerako hainbat 
ondorio

• Diskurtsoa adosten joateko ideiaren bat
• Lan ildoak aztertu eta osatzeko ideiaren bat
• Curriculum euskarriak
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Diskurtsoa adosten joateko ideiaren 
bat
• Hausnarketa konpartitu

– Prozesuak martxan jarri, eramangarriak
– Parte hartzeko gonbidapena zaindu
– Dinamikak zaindu; arina, elkarreragilea
– Haien iritziek balio dutela sentiarazi

• HNP berritzeko urtea (13-14) aprobetxatu
• Bitartean, hori ahalbidetzeko lana: ...

– Gure diskurtsoa landu, sendotu.
– Konpartitzeko moduko proposamenak (hariak), 

prestatzen joan
– Elkarren artean aztertzeko, gogoeta egiteko, 

bizipenak eta gogoak konpartitzeko guneak 
prestatzen joan. Horietarako dinamika jasangarriak 
bilatu

Euskarazko Gaitasuna bermatu
Testuinguru askotarikoetan, formal zein lagunartekoetan, ahoz eta idatziz, 

erraztasunez jarduteko gai izan
Ikasleek euskaraz ondo dakitela (erraztasuna badutela) bermatze aldera....
• Input asko, askotarikoa eta aberatsa ziurtatu
• Euskaraz jarduteko aukera asko sortu gelan (gela komunikazio-esparrua 

izatea). Erabilera-egoera asko, askotarikoak, gero eta konplexuagoak 
sortu. Eskola erabilera esanguratsuetarako esparru izan dadin

• Hizkuntza erabili ez ezik, ondo irakatsi behar dela ez ahaztu (Hizkuntza-
gaitasun bera ere landu). Euskara arloan testu-generoen errepertorio 
zabala ondo baliatzeko lan egin eta Hizkuntzen Trataera Bateratuan 
sakondu

• Jakintza-arloetan ikasbide komunikatibo-kooperatiboen erabileran 
sakondu. Edozein gai ikasteko asko hitz egin, irakurri eta idatzi; honela 
komunikazio-gaitasunean sakondu ez ezik, arloek landu behar dituen 
ezagutzak, trebetasunak eta gaitasunak ere hobeto garatuko dira.

• Arloetako berariazko testu-generoak, hizkera eta komunikazio-
trebetasunak landu

• Gaitasunaren eta aurrerabidearen kontzientzia ere landu. 
• Hizkuntza-konfiantza eta segurtasuna suspertu
• Gaitasunean sakontzeko norberaren proiektu pertsonala prestatu, garatu 

eta horren jarraipena egin. 
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Erabiltzeko asmoa (erabakimena):
hautemateak eta usteak optimizatu, nahia suspertu
• Egiten ahal dutela ikus dezaten lan egin

– Haiek gai direla (Hª auto-ezagutza eta auto-konfiantza)
– Solaskideak ere gai direla (hainbat estereotipo gainditu)

• Euskaraz egitea egokia dela sentitzea: errotutako zenbait aurreiritzi 
gainditu eta euskarari eustea baztertzaile ez, baizik eta lagungarria 
eta integratzailea dela ikusi
– Hizkuntzarekiko eta hiztunekiko hautemateak optimizatu: euskararen 

egoera eta aurrerabideak ezagutu, erreferentziazko pertsona eta 
jarduera euskaldunak ezagutu…

– Hizkuntza-aniztasuna ezagutu eta balioetsi
– Hizkuntza-erabilerarekiko aurreiritziak kritikoki aztertu eta kolokan jarri, 
– Gizarteko erabilera-arauak eta ohiturak aztertu eta kritikoki baloratu. 

Baita hizkuntza-gatazkak eta korapiloak ere. Halako egoeretarako 
bestelako jokabideak (proaktiboak) aurreikusi eta balioetsi

• Euskaraz aritu nahi izatea (nahi pertsonala eta talde-nahia)
– Euskararekiko bizipenak optimizatu (bizipen pertsonal eta talde-bizipen 

baikorrak eskaini). Lotura afektiboa landu.
– Norberaren erabilera aztertu. Erabiltzearen garrantzia eta abantailak 

ikusi eta erabilera-plan pertsonala martxan jarri
– Talde-erabilera aztertu. Erabiltzearen garrantzia eta abantailak ikusi . 

Taldearen erabilera-arauak adostu, erabilera-plana garatu:
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Euskaraz jarduteko eta hizkuntza-
elkarbizitzarako  trebetasunak garatu

• Euskara berdintasunean bizitzen eta erabiltzen 
ikasi

• Euskara erabiltzearen aldeko (eta hizkuntza-
gatazkei aurre egiteko) trebetasun sozialak eta 
emozionalak landu (enpatia, asertibitatea…). 

• Hizkuntza-elkarbizitzarako jarrerak, trebeziak eta 
jokaera inklusiboak (ausardia, ardura, hizkuntza-
elkartasuna eta – lankidetza) landu. Jokaera 
proaktibo horiek entseatu

• Egoera elebidunetan haien gaitasun eleaniztuna 
kudeatzen ikasteko jarduerak antolatu
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Lan horietarako euskarriak 
curriculumean
OINARRIZKO HEZKUNTZAREN HELBURU OROKORRAK
• Komunikatzen ikastea
• Elkarrekin bizitzen ikastea
• Arduraz bizitzen ikastea
• Egiten eta ekiten ikastea
OINARRIZKO GAITASUNEN DEFINIZIOA
• Hizkuntza Komunikaziorako G

– Gaitasun osoa xede
• Gizarterako eta herritartasunerako G, 

– Gizarte-errealitatea. ulertu eta azaldu...
• Gizartea nola aldatu den, nola funtzionatzen duen
• Gizartearen arazo, zailtasunak eta erronkak

– Herritartasuna .
• Gizartearen oinarriak eta antolamendua
• Partaidetza...
• Eskubide (H eskubideak, H aniztasunaren aldeko dekalogoa) eta betebeharrak

– Bizikidetza .
• Gatazken azterketa: nola ebatzi, konpondu
• Bizikidetza arautu eta antolatu

Euskarri horiek non kokatu
Tutoretza:
• Garapen pertsonala
• Besteekiko harremanak: komunikazioa, talde lana eta gatazken konponketa
• Ikasketa- eta lanbide-orientazioa (ikasketa-proiektua eta pr. profesionala)

Ingurune / Gizarte
• Euskal izaera. Euskal kultura
• H aniztasuna balioestea
• Gatazken trataera
• Estereotipoak gainditzea
• Gizarte arazoak: jatorri historikoa, horien¡k gainditzeko joakera

Herritartasuna arloa (eta etika):
• LHn: Gizarte aniztasuna balioestea, Komunitateko kide sentitzea. Bidegabekeria eta 

bereizkeria egoerak aztertzea
• DBHn: E Hª eta Krekiko identifikazioa, Bizikidetza, Aniztasuna, Eskubide 

demokratikoak (Hº Eskubideak) eta aukera berdintasuna, 

Hizkuntza arloa:
• Hizkuntza autoetimua: autoezagutza + konfiantza
• Gaitasunaren kontzientzia, hobetzeko proiektuak
• “Hizkuntzaren gizarte dimentsioa” blokea: SL ezagutzak, Hª Jarrerak, aniztasuna
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Bila eta bila
bilatzearen enpeinutan... 
ez aurkitzearen irrikitan.
J.L. Borges. 
(Pello Zabalak aipatua)

«dabilen harriak
goroldiorik ez»

Galde-erantzunetarako
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Hizkuntza normalizazioa gizarte-kohesioarekin 
eta -justiziarekin erlazionatu duzue zuetako 
batzuek, gara dezakezu ideia hori?
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Txosten osagarrirako

Konpartitzeko moduko diskurtsoa ehuntzeko 
hainbat hari

HN eragileon artean
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Egungo paradoxa , abagunea eta 
erronka :

• Gazte gehienek euskaraz badakite (+ edo 
-)

• Abagunea: aukera dute euskara hizkuntza 
komuna (haien artekoa) izateko. 

• Baina Hª jakiteak ez dakar automatikoki 
hura baliatzea:
– 2 h komun izanda, hautua egin behar dute
– Gizartean hizkuntzak erabiltzeko ohiko joeren 

(ohitura nagusien) kontrako hautua

• Erronka: 
– Bestelako Hª joerak eta jokaerak garatzea
– Eskolak ere zeregina badu langintza horretan
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Ohiko erabiltzaile izateko beharko dute:

• Euskaraz jakitea (Euskaraz jarduteko nahikoa 
erraztasuna izatea)

• Erabiltzeko asmoa izatea (erabakitasuna, 
jarrera?)
– Egiten ahal dutela ikustea (haiek gai direla, eta solaskideak 

ere). 
– Euskaraz egitea egokia dela sentitzea: errotutako zenbait 

aurreiritzi gainditzea eta euskarari eustea baztertzaile ez baizik 
eta lagungarria eta integratzailea 

– Euskaraz aritu nahi izatea (nahi pertsonala eta talde-nahia)

• Erabiltzen jakitea (hainbat trebetasun garatzea)
– testuinguru elebidunetan bere errepertorio eleaniztuna 

kudeatzen jakitea eta 
– euskaraz aritzeko jokaera proaktiboa eta ohitura garatzeaH
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HN eragileok zer egin dezakegu
• Ikastetxean sentiberatze eta  hausnarketa 

sustatu. Irakasle, ikasle eta familen artean. 
Esku-hartze zabal eta sistematiko baten 
beharraz jabetze aldera 

• Aipatu jakintza eta trebetasun horiek guztiak 
lantzen joateko gelarako proposamenak 
prestatzeko lan egin 

• Eragin: Auzoko/herriko aisialdi eta heziketa ez 
formaleko eskaintza antolatua hizkuntza-
integraziorako eta jokaera proaktiboak
praktikatzeko gune izan daitezenH
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Eskolan?
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3.- Konpartitzeko moduko diskurtsoa ehuntzeko 
hainbat hari

Irakasleon artean

Diskurtsoa konpartitu ahal izateko baldintzak . 
Zertan oinarritu irakasleon diskurtso konpartitua?
• NB begirada pertsonala gainditu eta irizpide 

profesionalen arabera aztertu: 
– XXI mendeko gazteek euskal gizartean beharko duten 

prestakuntza, hizkuntza-prestakuntza: bizitza pertsonalerako, 
profesionalerako eta sozialerako

• Eskolaren xede eta egitekoekin ondo ardaztuta: 
gaitasunen garapena (komunikazioarako gaitasuna ez 
ezik, elkarrekin bizitzeko eta egungo euskal gizartean 
bizitzekoa), inklusioa, integrazioa, ekitatea, kohesioa, 
elkarbizitza…

• Gainerako erronkekin bateragarria, elkarren osagarri: 
eskola inklusiboa, elkarbizitza planak, kulturaniztasuna
plana, 2.0 eta alfabetizazio digitala, ikasten ikastea, 
ikastearen kontzientzia eta metakognizioa; interakzioa, 
elkarrekintza, elkarlana eta lan kooperatiboa; Hizkuntza 
Proiektua, HTB eta eleanizatsuna;  denok Hª irakasle, 
arloguztietan Hª gaitasuna landu, arloetan ikasteko hitz 
egin, idatzi eta irakurri…
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Merezi du
• Gaitasunak eta ezagutzak hobeto garatu

– H Komunikazio gaitasuna euskaraz bermatu
– Gizarterako gaitasuna, gure gizarteko beharretara egokitu
– Arloetan emaitza hobeak lortuko dira asko hitz eginez 

(ezagutzak, konpartituz, interpertazio eskemak kontrastatuz, 
korapiloei elkarlanean helduz, elkarrekin hausnartuz), idatziz 
(ezagutza antolatu, elaboratu, ideiak argitu, zehaztu…) eta 
irakurtzeko edota ikusi-entzuteko testu asko, askotarikoak eta 
aberatsak  baliatuz.

• Ekitatea
– Guztiei bermatu. Bereziki eskolatik kanpo, beraien etxean eta 

auzoan, euskaraz jarduteko aukera gutxiago duten horiei
• Integrazioa eta inklusioa

– Etorkizunari begira (ikasketak, lana) eta gizarte-integraziorako 
prestatuago. Ate guztietarako sarbidea

• Gizarte kohesioa: ondare konpartitua
• Gizarte-justizia: hizkuntza-eskubideen berdintasunaIr
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Diskurtsoa konpartitze aldera…

• Hausnarketa konpartitu eta adostu
– HNren zentzua. Lanen zergatik eta 

zertarakoak
– Nolako lanak: indartu behar? Birdefinitu 

behar? Lan ildo berririk?
– Lan horien antolaketa:
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Diskurtsotik eratorritako xede 
komunak
• Euskaraz jakitea (Euskaraz jarduteko nahikoa 

erraztasuna izatea)
• Erabiltzeko asmoa izatea (erabakita-erabakitasuna)

– Egiten ahal dutela ikustea (haiek gai direla, eta solaskideak ere). 
– Euskaraz egitea egokia dela sentitzea: errotutako zenbait 

aurreiritzi gainditzea eta euskarari eustea baztertzaile ez baizik 
eta lagungarria eta integratzailea 

– Euskaraz aritu nahi izatea (nahi pertsonala eta talde-nahia)

• Erabiltzen jakitea (
– testuinguru elebidunetan bere errepertorio eleaniztuna kudeatzen

jakitea eta 
– euskaraz aritzeko jokaera proaktiboa eta ohitura garatzea

• Gazteek euskaraz egiten ondo ikastea eta egoera askotarikoetan euskara baliatzeko 
trebetasunak (linguistikoak, jarrerazkoak, sozialak eta konbibentzialak) garatzea

• Gazteek hizkuntza-elkarbizitzarako trebetasunak, jarrera eta jokabide kontzienteak
eta gizarte-arau adostuak garatzea: Hizkuntza-gizalegea. 

• Gazte elebidun hauek beraien gaitasun eleanitza kudeatzen jakitea, egoera 
elebidunetan hizkuntza hautu kontziente, etiko arduratsuak… gizarte sare 
elebidunetan
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Euskaraz ondo dakitela bermatzeko
• Input asko, askotarikoa eta aberatsa, arlo guztietan. (NB hizkuntza-

jarduna aberasteko, bestelako hainbat input-iturri aberats ziurtatu)
• Erabiltzeko aukera asko, askotarikoak eta gero eta konplexuagoak: 

ikasgela komunikazio esparru bihurtu
• Hizkuntza arloetan komunikazioa gaitasuna garatzeari begira lan 

egin
– Arloko xedea: egoera askotarikoetan jarduteko gaitasuna garatu (testu 

generoen errepertorio zabala baliatzen dakitela ziurtatu, era guztietako 
testuak, erabilera eremu guztietakoak, formalak zein lagunartekoak, 
ahozkoak zein idatzizkoak, ulertu zein ekoitzi)

– HTB: ezagutza eta trebetasun komunak modu koordinatuan lantzeko eta 
jakintzak transferigarritasuna probesteko

• Jakintza-arlo guztietan (eta bestelako jardueretan) ikasbide 
komunikatibo-kooperatiboak baliatu
– Ikasteko hitz egin, irakurri eta idatzi. Elkarrekintzan aritu, elkarlanean 

jardun
– Arloetan berariazko hizkera, testuak eta komunikazio trebetasunak 

landu
• Gaitasunaren eta aurrerabidearen kontzientzia. Hizkuntza-konfiantza 

eta segurtasuna landu
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Erabiltzeko asmoa suspertzeko 
• Landu

– Gaitasunean auto-konfiantza. Hizkuntza-ausardia…
– Besteen gaitasunaren kontzientzia positiboa: zer egiteko gai diren 

• Hizkuntzarekiko hautemateak optimizatu:
– Aurreiritziak kolokan jarri
– Gizarte egoeraren aurrerabideak eta alderdi baikorrak ere ezagutu eta balioetsi

• Erabilera arauak eta ohiturak aztertu:
– Gizarteko hizkuntza-egoerak (korapiloak eta gatazkak) kritikoki aztertu eta 

irtenbideak proposatu
– Menpekotasunetik eratorritakoak zalantzan jarri, bestelakoak aurreikusi

• Jokaera proaktiboak aurreikusi eta balioetsi
– Hizkuntza jokabide proaktiboen (barnehartzaileak, ausartak…) abantailak aztertu
– Hainbat egoeratan zein jokabide izan daitekeen egokiena aztertu

• Erabiltzeko egitasmo pertsonala prestatu, martxan jarri eta horren jarraipena 
egin

• Talde-erabilera:
– Erabiltzeko talde-egitasmoa prestatu, martxan jarri eta horren jarraipena egin
– Taldeko hizkuntza arauez hausnartu, berriak adostu, martxan jarri eta horren 

jarraipena egin

Erabiltzeko joeretan trebatzeko

• Gizarte trebetasunak garatzeko eta 
Jokabide proaktiboetan entrenatzeko 
jarduerak (tailerrak, rol jokoak…)

• Egoera eleaniztunak kudeatzen ikasteko 
jarduerak (tailerrak, rol jokoak…)
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• Esku hartzeko Ildoak
• Irakasleok zer egin dezakegu?
• Bakoitzak

– Nork bere ikasgaietan
– Tutoretza saioetan
– Gure jokaerarekin (erabiltzaile, erabilera-eredu, erabileraren 

sustatzaile, hautemate, balore eta aurreiritzien transmititzaile...)
• Talde/erakunde gisa

– Curriculum Proiektuan
• Hizkuntza arloetan: Euskarazko gaitasuna
• Tutoretzan
• Beste hainbat arlotan (GGZZ, Herritartasuna

– HN Proiektuan
– Bestelako proiektu eta erronketan: elkarbizitza, kultur aniztasuna, 

2.0.  
– ...Ir
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3.- Konpartitzeko moduko diskurtsoa ehuntzeko 
hainbat hari

Ikasleekin
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Belaunaldiaren ezaugarriak

• Aukera
• Erronka
• Eredurik ez

• Barne-aniztasuna
– H profila, ibilbidea
– Familien osaera, eta Hª osaera
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Zergatik? Zertarako?:
• Haien bizitza proiekturako ekarpena (izan 

ikasketa-, lanbide- edo gizarteratze-
proiekturako)

• Ikasleen kontzientzia garatu eta 
protagonismoa sustatu (objektu izatetik 
subjektura). NB Hizkuntza Proiektu 
pertsonalaren jabe izan, bere 
eleaniztasuna kudeatzen ikasi, gizarte-
egoera eleanitzetan bizitzen ikasi eta 
euskararen aldeko H jarrera eta 
jokabideak garatu
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Konpartitzeko moduko arrazoiak

Onurak:
• Prestakuntza pertsonalean
• Lanbiderako prestakuntzan
• Gizarteratzeko prestakuntzan

– Belaunaldiaren aukera eta erronka
– Hortik eratortze dena; bestelako trebetasunak 

garatu behar

Pribilegioa
• Abentura hori bizitzeko abagunea
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Esku hartzeko Ildoak
• Hautemateak landu

– Ahal dutela
– Egokia dela

• Nahia landu:
– Pertsonala
– Kolektiboa

• Trebetasunak garatu
– HKG
– Hizkuntza elkarbizitzarako jarrerak, trebeziak 

eta jokaera inklusiboak
– Hizkuntza erabiltzeko gizarte trebetasunak
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3.- Konpartitzeko moduko diskurtsoa ehuntzeko 
hainbat hari

Familiekin

Zergatik eta Zertarako?

• Disonantzia familien eta 
irakasleen hautemate eta 
espektatiben artean 

• Gurasoen belaunaldiaren hainbat 
bereizgarri soziolinguistiko

• Zentzua konpartitzea behar-
beharrezkoa, bestela…
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Oraingo gurasoen hainbat ezaugarri
• Egungo eskolan zer indartu behar? Gurasoen eta irakasleon 

pertzepzioak aldendu (SOHAT ikerketa, indartu beharreko arloa):
– Gurasoek: Atz Hª: % 57,5; Euskara: 34,5
– Irakasleok: Atz Hª: %30; Euskara: % 57
– Zuzendariek: Atz Hª % 42; Euskara: %60

• Euskararekiko anbibalentzia: (belaunaldi berezia)
– Nolabaiteko euskalduntzea, baina ez burutua. Halamoduzko

gaitasuna, mugatua (“ia euskaldun” asko) eta gehien gehienek H2 
(gainerako belaunaldietan baino gehiago). 

– Gaztelerarekiko identifikazioa altuagoa (euskararekikoa baino, 
gainerako belaunaldietan baino)

– Euskararen inposizio-sentimendurik altuena. Politizatua. 
Promozionatua. Ikasteko zaila

– Etorkizuneko hizkuntza (gainerako Hak baino altuago), 
Beharrezkoa.

– Erabilgarritasuna batez ere familia barnean ikusten diote
– Seme-alaben gaitasunarekiko interes altua. (B eta D ereduak 

aukeratu)
– Erdaldunek, ikasteko ahaleginen bat egitekotan “umeekin 

jolasteko, haiei liburuak irakurtzeko, etxeko lanak egiten 
laguntzeko,
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Lehentasunen pertzepzioa (SOHATen ikerketa)

Irakasleon % 57k Euskara %30ek Ingelesa

Gurasoen %57k Ingelesa eta %35ek euskara
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Gainerako irudi-atributuekiko ere 
bestelakoa da, 1

Gainerako irudi-atributuekiko ere 
bestelakoa da, 2



37

Konpartitzeko moduko arrazoiak
• Seme alabarentzako onuragarria ez ezik, 

beharrezkoa ere (XXI mendeko belaunaldien 
ezaugarri demolinguistikoak)

• Ondo dakitela bermatu behar. Gainera erabiltzen 
ere badakitela eta joera garatzen dutela

• Honela
– Prestakuntza pertsonal hobea: elebidunak 

(aberastasun linguistiko eta kognitiboa), hizkuntzak 
ikasteko trebatuago, …

– Integraziorako baliabide guztiak eskura (Kanpo 
gelditzea, bazterketarako arriskua)
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Esku hartzeko Ildoak

• Hausnartzeko eta ondorioak ateratzeko 
saioak

• Gune egokia bilatu behar
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Familiei helarazteko hainbat 
proposamen
• Euskaldunei:

– Erabilera-ereduaren garrantzia: e

• Mistoei
– Erabiltzeko guneak bilatzea
– Baloratzea

• Erdaldunei:
– BaloratzeaF

am
ili

ek
in

F
am

ili
ek

in

4.- Diskurtso konpartitua 
ehuntzen joateko zenbait aukera 
(adibideak, jarduerak)
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4.- Diskurtso
X

X
 

X
X

 x
xx

x
xx

xx
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5.- Galde erantzunetan hainbat 
gaitxo zehazteko

Zergatik eta Zertarako?

• Ikerketen emaitzak labur aurkeztu
– Gaitasuna B1, B2, Eb Diagnostikoa
– Arrue,  (( eta Erabilera > Markoa ???)

• Zenbait kontzeptu edo interpretazio 
eskema???
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Jakitea eta erabiltzea
• Erabileran eragiten duten faktoreak. 

Markoa
• Jakitea. Erraztasun erlatiboa (ik Irak)
• Hª ez ezik, erabiltzeko modua (ohiturak?, 

gizarte-arauak) ere ikasi egiten da
• Egun ikasten ari diren erabilera-eredua 

ez da euskararen aldekoa
– Gizarte egoeretan, “konbergentzia araua”: 

Hª kortesia, sumisioa
– Eskolan: ekimen batzuk, zabaldu eta 

sistematizatu behar
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Estereotipok, adibide bat
Euskara, Baserri- ala informatika-
mundukoa

Jarrauzia: jarraidura eta jauzia
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Bizkaiko EHNEko Idazkari nagusia: 
Patxi Gaztelumendi
• Estatu Batuarrak harrituta daude, gure 

elikaduraren burujabetzarekin
• 2012-IRA.-14
• Estatu Batuetako Food First erakundeko 

kideak bisitan ditugu egunotan Euskal 
Herriko baserrietan. Patxi Gaztelumendi, 
EHNE baserritarren sindikatuko 
bozeramaileak gaiaren inguruko 
azalpenak eman dizkigu Mezularian.

Euskal Blogsferaren aitzindaria: 
Patxi Gaztelumendi
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Gipuzkoako EHNEko lehendakaria

• 7- Iñaki 
Lazarobaster
Elgoibar, 35 urte. 
Ingeniari 
informatikoa . 
Baserritarra. 
Gipuzkoako EHNEko 
lehendakaria

Estereotipoak uxatu

• Baserria eta informatika ez dira mundu 
kontrajarriak. Egun biak bizi dira, eta maiz 
ondo uztartua

• Jarrauzia: jarraidura + jauzia
• Irautea, bilakatzea



44

Ikasketaren piramidea

Murgiltze eraginkorraren giltzak,
Honela?
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Murgiltze eraginkorraren giltzak:

... ala honela?


