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Txingudi Ikastola mugan bai, baina mugarik ez
Askotan egoerak muturrera eraman behar izaten ditugu gaizki ari garela ikusteko, eta behin amildegia ikusita, edo zulora jausi ondoren, gorantz hasten omen da pertsona. Txingudi
Ikastola inork ez du ertzeraino eraman, baina mugan egon
da beti. “Irun da muga”, Junkal Irastorza zuzendari ohiak
dioen bezala. Bidasoak bereizten ditu Ipar eta Hego Euskal
Herria geografikoki eta psikologikoki. Mugan euskara eta
euskal kultura euskaraz lantzeko sortu zen Txingudi Ikastola
mila trabaren erdian, eta hortxe darrai, muga euskalduntzen
mugarik gabe.
Mugak norberak jartzen baititu. Irun erdian sortzeko aukerarik ez eta haren mugan dago Txingudi, baina mugaren ertzetik herriaren erdiraino iristen jakin du. Inork horretaz pentsatu ere egin ez zuen garaian, funtsa aurkitu zuten: euskaran
oinarritutako eleaniztasuna. Agian, mugan egoteak eleaniztasun derrigorrezkora bultzatu dituelako bertakoak askotan.
Txingudikoek jauzia eman zuten eta eskailera bat goragotik
begiratu ziguten: zergatik hizkuntza bi bakarrik ikasi, hiru
ikasi badaitezke?
Hala egin dute bidea mugaren mugan, eta ibilian erakutsi
dute ez zirela oker ari. Mila ikasletik gora dituzte, eta behinolako Hizkuntza Proiektua, askorentzat buruko mina baino
izango ez zena, liburuetan dago argitaratuta. Ez da beti txarra, beraz, mugan egotea. Hizkuntza handi bi hurbil izatearen
presioak, jendearen joan-etorriak, pauso batera herri bat eta
bestera beste bat izatea… egunero bizitzeak etorkizunera
beste begi batzuekin begiratzeko balio izan die. Mugan dago
Txingudi Ikastola, baina gaur egun, hasierako mugak gaindituta, muga berriekin amets egiten du; gauzak ondo atera
ziren seinale.

...
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Txingudi Ikastola mugan bai, baina mugarik ez
azken datuen arabera, % 48,67koa hizkuntzaren ezagutza ikasleen artean. Datu hori ikastolara iristean dakizkiten hizkuntzak kontuan
hartuta kalkulatzen da. Ez da beti kopuru berdina izaten, baina azken urteetan % 50aren
inguru horretan mantentzen da. Erabilerari
erreparatzeko mintzagramak erabili ziren klasean (ahozko komunikazioa neurtzeko frogak dira mintzagramak), eta % 49,34ko proportzioa kalkulatu zuten. Euskal
Herriko beste leku askotan bezala, bigarren ziklotik hirugarrenera erabilera-mailak behera egiten du. Nerabezaroko ateetan
daude ikasleak eta joera zabaldua da gaztelaniara jotzea. Izan
ere, adin horretako erreferentzia nagusia gaztelania izaten
dute.

Beti egin dute apustua
kalitatezko hezkuntzaren
alde, eta euskara bera
ikastetik aparte, euskaraz
bizitzen, ikasten eta
jolasten ere irakatsi dute

Euskal Herriko beste ikastola askoren
moduan, Txingudi Ikastola ere, euskara galtzen
ari zen toki batean hizkuntza berreskuratu,
indartu eta garatzeko asmoz sortu zen.
Ikastolaren ibilbidea estu lotu zaio euskara
hedatzeko gogoari. Hala ere, beti egin dute apustua kalitatezko
hezkuntzaren alde, eta euskara bera ikastetik aparte, euskaraz
bizitzen, ikasten eta jolasten ere irakatsi dute.

Euskal Herrian arrunta da elebitasunaz hitz egitea: euskara eta
gaztelania, euskara eta frantsesa. Txingudiren kasuan, ingelesa
gehitu zioten binomio horri, eta Ikastolaren funtzionamenduan
ingelesak zein leku izan dezakeen aztertzera jo zuten. Betiere,
oinarrian euskara hartuta, eta euskararentzat onena zer izango
den kalkulatuta. Hortik abiatu zen Hizkuntza Proiektua.
Hizkuntza bat eta besteak zein adinetatik aurrera ikasi, zein
eremutan erabili, harremanetarako zein hizkuntza erabili… galdera asko erantzun dituzte urteetako lanaren ondorioz.

...........................................
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Txingudiko lan-taldea, irakasleekin batera, autobus-gidariek,
jangelako begiraleek, sukaldariek, kirol-begiraleek, administrariek, atezainek eta euskara indartzeko tailerretako begiraleek
osatzen dute. Irakasleen artean % 100ek daki euskaraz eta
erabilera ere % 100ekoa da. Gainontzeko langileen artean
ostera, % 55ek daki euskaraz, eta elkarrizketa guztien
% 78,70 izaten dira euskaraz. Zenbakiei begira atera dezakeTXINGUDI IKASTOLAKO EGOERA SOZIOLINGUISTIKOA
gun ondorioa da dakitenek erabili egiten
Txingudi ikastolako hezkuntza-komunitatea
Irun eta Hondarribikoa da batez ere, baina
Euskal Herriko beste leku dutela eguneroko harremanetan. Edozelan
ere, gaur egun, Txingudi Ikastolaren tamaina
migrazio berrien ondorioz, egungo ikasleen %
askotan bezala, bigarren
ikusita, zail egiten zaie % 100ean bermatzea
ziklotik hirugarrenera
5,8 Euskal Herritik kanpo jaiotakoa da. Horiek
ezagutza eta erabilera: “Zerbitzuetako langierabilera-mailak behera
euren hizkuntza dakarte, baina bertan ere, oso
leak Hezkuntza Ordezkaritzatik edo honek
egiten du. Nerabezaroko
egoera desberdinean dauden hizkuntza bi
azpikontratatutako enpresetatik bidaltzen
ateetan daude ikasleak
daude joan den hamarkada luzeetan: izan ere,
dituzte, eta guk beti euskaldunak eskatzen
eta joera zabaldua da
gaztelaniak euskarak baino presentzia handiaditugu, baina, esaterako, autobus-gidariak
gaztelaniara jotzea. Izan
goa dauka bertako gizartean, eta euskara
begiralearekin gaztelaniaz egiten badu, murere, adin horretako
gutxiengoaren hizkuntza da.
giltze-prozesua eten egiten da”, azaldu du
erreferentzia nagusia
zuzendariak. Hala ere, “saiatzen gara tengaztelania
izaten
dute
2009an Txingudi Ikastolan egindako diagnotsioa
mantentzen, ezin dugu tentsiorik galdu.
siaren emaitzek azaldutakoaren arabera,
Langileren
batek
euskaraz
ez badaki, deitzen dugu Hezkuntza
Ikastolan % 78,77koa zen erabilera-maila. Ez dira datu txarrak,
Ordezkaritzara
edo
kontratazioa
egin duen enpresara eta
baina % 100erako bidea egitea da irakasleen grina eta, noski,
saiatzen
gara
euskaldunak
izan
daitezela
bermatzen”, gainehorixe da Hizkuntza Proiektuaren asmoa.
ratu du.

Irakasleek aitortzen dute gurasoen harremanetan jaitsi egin
dela euskararen erabilera, eta horren arrazoia egungo gurasoen artean dagoen aniztasuna da. Astiro-astiro bide hori ere

•

Ikasleen kasuan, Lehen Hezkuntza osoko ikasleen jarrera
aztertu izan da batez ere, eta kontuan hartu izan dira gurasoek
emandako informazioa eta Ikastolan jaso dena. Horrela, bada,

Sukaldean eta autobus gidarien eta begiraleen artean izan
dituzte arazoak euskara bermatzeko. Sukaldariak, jangelako
begiraleak eta autobuseko begiraleak Eusko Jaurlaritzak edo
azpi-kontrataziopeko enpresak kontratatzen ditu, baina autobus gidariak enpresa pribatuak izaten dira.

......................

Txingudiko gurasoak kontuan hartuta, % 42,05koa da euskararen ezagutza eta % 31,36koa erabilera. Edozelan ere, guraso
euskaldunen komunitateak seme-alabei transmititu egin die
hizkuntza, eta Ikastolara etorri aurretik euskarazko ereduetako
haurtzaindegietan egondako umeak izaten dira. Eskolaz kanpoko jardueretan ere, guraso euskaldunek euskara bermatu gura
izaten dute, eta gutxienez, jarduerak elebidunak izatea nahi izaten dute. Euskaldunak ez direnen artean ere, nabarmena da
seme-alabek ikasteko ahalegina egiten dutela, nahiz eta erabilerari begira ahalegina eskasagoa izan.

.

“Saiatzen gara tentsioa mantentzen, ezin
dugu tentsiorik galdu. Langileren batek
euskaraz ez badaki, deitzen dugu
Hezkuntza Ordezkaritzara edo kontratazioa
egin duen enpresara eta saiatzen gara
euskaldunak izan daitezela bermatzen”
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“Hori argi dago. Hasierako lan-taldean
zegoen kontzientzia eta lanerako gogoa
oraingo taldeak hartu du”, diote Rosa Arano
hizkuntza-normalkuntzarako arduradunak
eta Junkal Irastorza zuzendari ohiak
egingo duten esperantza badute irakasleek, baina ez da erraza. “Guk hizkuntzari adina garrantzia kulturari ematen diogu,
eta, azkenean, kanpoko umeak etortzen direnean eta Santo
Tomasetan halako edo holako trajea ekarri behar dutela esaten diegunean, haien gurasoak etorri egiten dira galdetzera.
Dena azaltzen diegu: zergatik, nolakoa den trajea, zein den
ospatuko dugun eguna… eta orain arte denek parte hartu dute
pozarren”, dio Junkal Irastorzak.

HIZKUNTZA PROIEKTUA

////////////////////

AURREKARIAK: KASUALITATEEN BATUKETA

1988an Kilometroak jaia antolatu zuen Txingudik. Ikastola
berria edo eraikin berria egitea zen helburua, baina inbertsio
materialarekin konformatu ez, eta trebakuntzan ere inbertitu
zuten. Teknologia berrien ezarpena eta hizkuntzarekiko kezka
izan ziren landutako gaietako batzuk. “Orduan egon ziren taldeko batzuek ikusi zuten beste bide batzuk jorratu behar zirela hizkuntza lantzeko eta euskararen normaltasunean ordura
arte egin gabeko hainbat gai zeudela”, gogoratu du Irastorzak.
Arano Derioko Irakasle Eskolan ari zen orduan lanean.
Hizkuntzaren didaktikaren inguruko lanak eginak zituen, eta
Txingudi Ikastolako Hizkuntza Proiektua garatzeak teorian ikusitako hainbat aspektu praktikan jartzeko aukera eskaintzen
zuen. Kasualitatez, “Ez dakit nola ere”, Txingudikoek haren berri
izan zuten eta Ikastolan hizkuntza-proiektu berria ezartzea proposatu zioten. Gaur arte jarraitu du harreman horrek. “Etorri
nintzen, eta hemen nago. Hizkuntza Proiektua landu eta abiarazi egin genuen. Hasieran gogorra izan zen, konstantzia handia eskatzen zuen, baina merezi izan du”, dio Aranok.

•

Txingudi Ikastola 1994an publifikatu zen.
Unitate didaktikoak prestatu, klasera eraman,
Gurasoek zein irakasleek argi esan digute bere
Aranok esaten duenez,
aztertu, zerk huts egin duen ikusi, zuzendu,
garaian ikastola izan ez balitz, orain ez legoke“beste proiektu batzuetan berriak egin eta berriro frogatu. Tentsio handian
ela Txingudi egoera honetan. “Hori argi dago.
gaude eta ezinezkoa da
lan egiten zuten, baina gustura zeuden. “Nahi
Hasierako lan-taldean zegoen kontzientzia eta
beti tentsio horretan lan
genuen proiektua zen, eta lana gogor egin
lanerako gogoa oraingo taldeak hartu du”,
egitea, baina ondo legoke behar genuen, baina egiten genuen. Gerora,
diote Rosa Arano hizkuntza-normalkuntzarako
berriz ere martxa hura
askoz ere barneratuago daukagu proiektua,
arduradunak eta Junkal Irastorza zuzendari
hartzea. Etengabe aztertu orain geure-geurea da, baina merezi izan du
ohiak. Biek ezagutzen dute hasieratik Hizkuntza
eta sortzea”
hasierako tentsioa ere”, dio Irastorzak. Nekeari
Proiektua. Ana Erasun, oraingo zuzendaria, gero
aurre egin zioten hasieran, eta orain ere guraetorritakoa da, baina argi ikusten du aurretik egin zela.
go lukete proiektuaren gain-gainean egotea. Aranok esaten
“Dudarik gabe. Garena gara ikastola izan ginelako, eta izugaduenez, “beste proiektu batzuetan gaude eta ezinezkoa da beti
rrizko lana egin zelako”, esan digu.
tentsio horretan lan egitea, baina ondo legoke berriz ere mar-

..............................

txa hura hartzea. Etengabe aztertu eta sortzea”.
Gurasoek ez dute larregi eskatu nahi. “Guk badakigu irakasleak eta zuzendaritza inplikatuta daudela. Hizkuntza Proiektua
aurrera ateratzearren bilerak, lanak… mila gauza egiten dituzte ordutegiz kanpo, eta guk zer gehiago eskatuko diegu? Zer
eskatu diezaioket nik euskararekiko duen konpromisoagatik
aste betean hiru egunetan bazkaltzeko ere astirik izan ez
duen norbaiti?”, dio Izagak. Eta hala esan digu Aranok ere:
“Hemen garrantzitsuena da egiten dugun horretan sinestea,
proiektuan sinestea”.

•

David Izagak Txingudi Ikastolan ikasi zuen, eta orain hara eramaten ditu umeak: “Ba, gure aukeraren arrazoia hizkuntza da,
neurri handi batean. Nik badakit Txingudin bermatuko dutela
gure umeek euskaraz egitea eta kalitatezko hezkuntza jasoko
dutela”.

...

..........
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Txingudi Ikastola mugan bai, baina mugarik ez

“Hemen garrantzitsuena da
egiten dugun horretan sinestea,
proiektuan sinestea”

.............................................................
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Txingudi Ikastola mugan bai, baina mugarik ez
Ikastolan lantzen diren hizkuntzak definitzen
ditu Hizkuntza Proiektuak; ez euskara
bakarrik, baita gaztelania eta ingelesa ere.
Hizkuntza horietako bakoitzak Ikastolan zein
leku izango duen zehazten du

TXINGUDI IKASTOLAKO HIZKUNTZA PROIEKTUA
Ikastolan lantzen diren hizkuntzak definitzen ditu Hizkuntza
Proiektuak; ez euskara bakarrik, baita gaztelania eta ingelesa
ere. Hizkuntza horietako bakoitzak Ikastolan zein leku izango
duen zehazten du. Bide batez, Ikastolaz kanpo ikasleek zein
egoera linguistiko bizi duten jakiten ere saiatzen da Hizkuntza
Proiektua, horren arabera, zenbait gauza zehazteko aukera
izango duelako. Batez ere euskara, ingelesa zein gaztelania irakasten noiz hasi, noiz erabili, nola landu… agintzen du
Hizkuntza Proiektuak. “Baina ezin da ulertu Hizkuntza Proiektua
Hezkuntza Proiektutik kanpo. Elkarrekin doaz. Izan ere, hizkuntza hezkuntzaren parte garrantzitsu bihurtzea da kontua, ez
aparteko gauza bat balitz bezala lantzea”, gogorarazi digu
Erasunek, jarraitu aurretik.
Normalkuntza-arduradunarekin batera, Txingudin Euskararen
Normalkuntzarako Taldea ere badago, Ulibarri proiektuaren
markoan lan egiten duena. Normalkuntza Hizkuntza Proiektuaren zati da, eskutik helduta egiten dute bidea. Hezkuntzakomunitate osoaren ardura dira gainera: hasi zuzendaritzatik
eta sukaldeko begiraleenganaino, denek daukate Hizkuntza
Proiektuaren berri, eta denek funtzionatzen dute euskaraz Ikastolaren barruan.

Hezkuntza-komunitatea euskaraz bizitzea ere ezinbestekoa da
Hizkuntza Proiektua osorik garatu ahal izateko. Horregatik,
Ikastolaren funtzionamenduan zein gobernu organoetan harremanak euskaraz izaten dira, eta irakasleen arteko zein ikasleen arteko harremanak euskara hutsean izatea da helburua.
Gurasoei begira argitaratzen den informazioa, adibidez, hizkuntza bietan idazten da, nahiz eta Ikastola barruko bilera eta abarretan euskara hutsekoa erabiltzen ahalegindu. “Euskararik ez
duten familietan ere bultzatu egin nahi dugu nolabait hizkuntzarekiko zaletasuna, eta pentsatzen dugu haiei erraztasunak
emanda, nahiz eta gero Ikastolan guk euskaraz eman azalpen
orokorrak askotan, lagundu egingo diegula ikusten hizkuntza
zer den”, diote irakasleek.

HIZKUNTZA BAKOITZA NOIZ SARTZEN DA
CURRICULUMEAN?
Txingudi Ikastolara doazen lehen egunetik egiten zaie umeei
euskaraz. Ulertzen ez badute, irakasleek baliabide asko dituzte
komunikaziorako: hitz egiteko erritmoa, keinuak, mezuaren errepikapena, ahoskatzea, ikus-entzunezko euskarriak, galdera
laburrak, mezua euskaraz-gaztelaniaz-euskaraz ematea, ikasleak gaztelaniaz esandakoa euskaraz errepikatzea, etab. Haur
Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako 1. mailan euskara da irakasgai gisa irakasten den hizkuntza bakarra. Lehen Hezkuntzako
2. mailatik aurrera, astean lautik sei ordura bitartean jasotzen
dituzte umeek euskara arlo espezifikoari eskainita.
Hona hemen euskara lantzeko asteroko orduen taula:

HIZKUNTZA BAKOITZAREN HELBURUAK
Txingudiko Hizkuntza Proiektua hiru hizkuntzatan eraiki zen lehenetakoa izan zen. Ingelesa, gaztelania eta euskara hartzen ditu
kontuan, baina euskara da ardatza. Lanari ekin zioten, eta egindako unitate didaktikoak eta ikasteko metodologia argitaratu
egin zizkieten gerora. “Gogoa geneukalako hasi ginen. Elebitasuna apurtu egin behar genuela ikusi genuen”, dio Irastorzak.

.........

•

Hizkuntzarekin batera, hizkuntza bakoitzarekin lotutako kulturari ere erreparatzen diote, baina euskal kulturan inbertitzen dute
gehien. Gaztelaniaren eta ingelesaren kultura ere ezagutzen
saiatzen dira, baina, batez ere, euskal kultura da ardatza.
Ikastolan euskararen erabilera naturala eta orokorra bada ere,
Irunen ez da hala gertatzen eta Ikastolak herrian ere parte
hartu nahi du. Herriko eragileekin harremanetan izaten da, eta
herrira begirako ekintzak sortzen ditu. Esate baterako, Santa
Ageda bezperan herri guztian ibiltzen dira Santa Eskean.
Ekimenak Ikastolaren barruan gorde ordez, herriak ikusi egiten
du umeak euskal kulturari lotutako hainbat gauza ikasten ari
direla, adibidez.

Haur
Lehen
Lehen
Lehen
Hezkuntza Hezkuntza Hezkuntza Hezkuntza
1. zikloa
2. zikloa
3. zikloa
EUSKARA
ARLO
GISA

6 ordu
gutxienez

5 ordu
gutxienez

3. maila:
6 ordu
4. maila:
5 ordu

4 ordu
eta erdi

Gaztelaniari dagokionez, erabilera ez-formala ziurtatuta daukate ikasleek herrian eta, kasu askotan, familian ere bai; beraz,
4. mailan sartzen da irakasgai gisa eta hiru ordu eskaintzen
dizkiote astero. 3. zikloan, hiru ordu eta erdi. Eremu ez-formalean gaztelaniak duen garrantzia ikusita, erabilera formalari
ematen zaio lehentasuna Ikastolan.

GAZTELANIA
ARLO
GISA

LH 2. zikloa

LH 3. zikloa

4. maila:
3 ordu

3 ordu
eta erdi

Ikastolak herrian ere parte hartu nahi du.
Herriko eragileekin harremanetan izaten da,
eta herrira begirako ekintzak sortzen ditu
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Txingudi Ikastola mugan bai, baina mugarik ez
Ingelesa Lehen Hezkuntzako 2. mailan sartzen dute eta 6. mailara arte lantzen da. Arte Hezkuntza ingelesez lantzen dute,
mota horretako irakasgaiek ahozkoa lantzeko aukerak ematen
dituztelako. Izan ere, Irunen, ingelesa erabiltzeko aukera handirik ez dute ikasleek, eta ordu horiek ingelesez emanda lortzen
dute hizkuntza horretan hitz egiteko gune batzuk sortzea.
Ingelesaren orduen erdiak beti dira Arte Hezkuntzakoak eta
beste erdiak hizkuntzaren berariazko lanketari dagozkionak.
LH 1. zikloa
Ing.
INGELESA
ARLO
GISA

LH 2. zikloa

Arte H. Ing.

LH 3. zikloa

Arte H. Ing.

Arte H.

ordu 1 ordu 1 2 ordu 2 ordu 2 ordu 2 ordu

Hizkuntzen curriculumaren antolaketaz gain, aipatzekoa da, zazpi
urte izan arte ama-hizkuntzaren araberako bereizketa egiten
dutela geletan: etxetik euskara dakartenak eta ez dakartenak.
Irastorzak dioenez, “Kontuan izan behar dugu Txingudi Ikastola
sortu zenean, inguru honetako haur euskaldunak euskaraz hezteko sortu zela”. Beranduago hasi ziren gaztelania ama-hizkuntza zutenak Ikastolaratzen, baina egunetik egunera gero eta
gehiago izan dira. “Gaur egun Ikastola oso handia da, eta guztiok ez gatoz bat hizkuntzari dagozkion kontuetan. Orain badaude irakasle eta gurasoak bereizketa hain argi ikusten ez dutenak, baina guk uste dugu ondo dagoela eta gure seme-alabek
etxetik daramatena sendotzeko beharrezkoa dela”, esan digu
Izagak. “Gainera, haiek zazpi urtera arte hizkuntza sendotzen
badute, gero errazago egingo zaie etengabe euskaraz aritzea
etxean euskararik ez dutenekin ere”, gaineratu du.
Etxean euskararik ez zeukan ikasle kopuruak gora egin ahala,
ikasleak etxetik dakarten hizkuntzaren arabera banatzea erabaki zen, euskara zekartenek gal ez zezaten. Izan ere, haur euskaldunak elebidunak izaten dira gehienetan, nahiz eta euskara ama
hizkuntza izan, eta “erraza da, jolas-orduan edo jantokian edo
gelaz kanpo gaztelaniara jotzea euskararik ez dakitenekin”,
diote Aranok, Irastorzak eta Erasunek. Bereizketa zazpi urtera
arte luzatzea ez dute ondo ikusten zenbait irakasle eta gurasok,
baina Hizkuntza Proiektuan arrazoitzen saiatzen dira zeintzuk
diren horren onurak.
Bide batez, taldeak bereizteak ahalbidetzen du irakaslearen diskurtsoa antzerako egoeran dagoen ikasle taldeari egokitzea, eta
irakasleak ez du aparteko ahaleginik egin behar batzuen eta
besteen ulermenak bereizteko eta bermatzeko. Hartara ez ditu bi
erritmo kudeatu behar aldi berean. Gainera, gaztelaniaren pre-

......................

•

...

Taldeak bereizteak ahalbidetzen du
irakaslearen diskurtsoa antzerako egoeran
dagoen ikasle taldeari egokitzea, eta
irakasleak ez du aparteko ahaleginik egin
behar batzuen eta besteen ulermenak
bereizteko eta bermatzeko
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sentziarik gabeko gune bat sortzen da, eta “hori normalizaziorako pausoa da, gure herrian bestelako egoeretan ezinezkoa litzateke”, gogorarazi digute irakasleek. Izagak dioenez, guraso gehienak bat datoz horrekin; batez ere, etxetik euskara daramaten
umeen gurasoak. Edozelan ere, etxetik euskararik ez daramaten
umeen gurasoek ere ulertzen dute lehen urteetako banaketa
hori. Hala ere, Izagak azaldu duenez, gaur egun badira zenbait
irakasle bereizketa hori horren garbi ikusten ez dutenak baina,
oraingoz, horrela jarraitzeko erabakia hartu dute guztien artean.
Dena den, ezin da ahaztu hizkuntza ikasten ari denarentzat
garrantzitsua dela jatorrizko hiztunekin harremanetan egotea,
eta euskaldun direnak eta ez direnak elkarrekin egoten dira ikasgela barruan zein kanpoan hainbat ekimen eta ordutan.
Lehen Hezkuntzako 3. mailatik aurrera kalkulatzen da erdaldun
geletako ikasleek euskara finkatuta dutela, eta ikasleak berriro
taldekatzen dira hizkuntza-irizpidea alboratuta. Euskara bermatzearren egiten dira taldekatzeak beti; ingelesaren eta gaztelaniaren kasuan ez dute horren beharrik ikusten. Arlo gisa irakasten dira eta gainerako arloetan dagoen taldeari eusten zaio.
Dena den, ingelesa lantzeko gela bereziak daude. Euren gela utzi
eta beste batera joaten dira ikasleak ingelesa lantzera. Horrela,
ingelesaren eremua sortzen da Ikastolan, eta han ingelesez egin
behar dute. Berariazko baliabideak egongo dira bertan irakaslearen esku: ikus-entzunezkoak, horma-irudiak...

..................................................
Ordenagailuen gelako xehetasun bat

•

•

HIZKUNTZA PROIEKTUAREN KUDEAKETA PEDAGOGIKOA
Hizkuntzen ikasketa prozesuak elkarri lotuta daude. Askotan,
ikasleak ama-hizkuntzatik abiatuta beste bat ikasten ari direnean, ez dakitena ama-hizkuntzatik hartzen dute. Irakasleek adi
egon behar dute hor, hartutakoa ez baitago beti ondo baina,
askotan, balio digu horrek. Ama-hizkuntza ondo oinarrituta izanez gero, errazagoa da bigarren hizkuntza eta hortik aurrerakoak

.. ......................................... ...............
Euskararen Normalizazio

“Esate baterako, hiru hizkuntzetako batean ikasi badute ikasleek adjektiboak zertzuk diren, beste hizkuntzetan lantzen da
hori, baina ez hutsetik. Pentsatzen dugu ikasleak badakiela hori
zer den, nahiz eta hizkuntza bakoitzean ahoskera, hitzak... desberdinak izan”, azaldu digu erraz-erraz Aranok. Hori baino konplikatuagoa baita. “Guk materiala sortu genuenean, klasera eraman genuen eta frogak egin genituen. Unitate didaktiko bakoitza
frogatu eta ondo edo gaizki funtzionatu zuen jakin nahi genuen,
azterketak egin genituen, zuzendu, hausnartu…”, gaineratu du.
Oinarrian hauxe dago: euskaratik abiatuta ikasi behar direla
beste hizkuntzak, eta, aldi berean, beste hizkuntza horiek lagundu dezaketela euskara aberasten.

.....................

ondo ikastea. Horretan oinarritzen da Txingudi Ikastolako
Hizkuntza Proiektua irakaskuntzari dagokionez.

•

Txingudi Ikastola mugan bai, baina mugarik ez
“Esate baterako, hiru hizkuntzetako batean ikasi
badute ikasleek adjektiboak zertzuk diren, beste
hizkuntzetan lantzen da hori, baina ez hutsetik.
Pentsatzen dugu ikasleak badakiela hori zer
den, nahiz eta hizkuntza bakoitzean ahoskera,
hitzak... desberdinak izan”

........................

Ingurumenarekin •
•
lotuta ere badituzte
zenbait proiektu, eta
Eskola Jasangarriaren
Ziurtagiria eskuratu
dute

Hiru hizkuntzetarako aukeratutako testu eta komunikazio-egoeretan igartzen da hizkuntzak bateratzeko ahalegina. “Gainera,
planteamendu metodologikoa berdina da hiru hizkuntzetan”,
dio Erasunek. Hizkuntzei dagokienez, hiru hizkuntzen artean osagarriak diren testuak eta komunikazio-gaiak aukeratzen dituzte
lanerako. Hizkuntzen egoeran erreparatzen dute horretarako.
Esate baterako, Irunen, ez da euskara askorik erabiltzen kalean,
beraz, eskolak ikasleari falta zaion erabilera-esparrua lantzeko
testuak erabiltzen ditu: azalpen-testuak, laburpenak…
Eta ahozkoan berdin. Ikastetxeko esparru guztietan euskara erabiltzea da helburua, beraz, ikasleari gelan zein gelaz kanpo sortzen zaizkion komunikazio egoera guztiak euskaraz gauzatu ahal
izateko moduko testuak lantzen dituzte. Baita gaztelania eta
ingelesaren kasuan ere. Hausnarketa berdina egiten da eta
horren araberako testuak lantzen dira.

Hizkuntza idatzian lantzen diren testuetan pauso hauek ematen
dituzte Txingudin hiru hizkuntzetan: eginkizunaren aurkezpena
eta girotzea eta testu-ereduaren irakurketa. Sortu orduko, eredua landuko da gelan eta horretarako ozen irakurtzetik hasiko
dira ikasleak. Ingelesaren kasuan, bakarrik kasu horretan, irakasleak egingo du lehendabiziko irakurketa.

METODOLOGIA

Irakurtzeko testuen kasuan, berriz, ulermena da landu behar
dena, nola ez. Galderen erantzunak aukeran ematen dira hasieran, eta gero, galderek gero eta erantzun garatuagoa eskatuko
dute. Testuetako hizkuntza-baliabideak lantzea ere garrantzitsua
da, eta horretarako ariketak egiten dituzte. Hasieran, ariketa
horiek egiteko ematen zaizkien baliabideen gaineko informazioa
ematen zaie ikasleei, eta horrela, denborarekin, ikasten dute
baliabideak euren kabuz erabiltzen.

..........

•

Ahozko nahiz idatzizko testuak lantzen hasi orduko, ikasleek
ikasi beharrekoaren gainean zer dakiten aztertzen du irakasleak,
eta ikasleari hasieratik azaltzen zaio zertarako balioko duen ikasiko duen horrek. Horrela, eskola-ariketa hutsa baino zerbait
gehiago izango da ikaslearentzat, eta hori beharrezkoa da hizkuntzen kasuan. Adinean gora egin ahala, ikasleari askatasun
handiagoa ematen zaio berak irakurri eta bere kabuz ariketak
egin ahal izateko eta, beraz, argibideak gero eta gehiago izango
dira ariketa bakoitzean. Gero, ikasitakoaren edo sortutakoaren
egokitasunari buruzko hausnarketa egiten da. “Hasierako hausnarketak zehatzagoak ziren. Orain egiten ditugu, baina denbora
dela, ikasketen martxa dela... beti ez dugu emandako guztia
zehaztasunez aztertzen. Gainera, orain guk ere materiala menperatu egiten dugu”, dio Irastorzak. Hala ere, Aranok nahi luke
hasierako zehaztasuna: “Ez da erraza. Hizkuntza Proiektua daukagu, baina Tokiko Agenda XXI ere badaukagu eta beste proiektu batzuk ere badira”.

Egunetan zehar landu dutenaren sintesia ere egiten dute. Hor
ikusten du irakasleak non dauden akatsak eta zer gelditu den
ulertu gabe, ezer gelditu baldin bada behintzat. Azkenik, ariketa
guztiak egin ondoren, landutako komunikazio-egoeraren, girotzelanen… ondotik, testua idatziko dute ikasleek eredu horri jarraitu eta irakasgaiari dagokion hizkuntzan.

.

Ahozko hizkuntza lantzeko sekuentzietan antzerakoak dira pausoak: eginkizunaren azalpena, gaiaren ezagutza eta hiztegiaren
ulermena, ereduaren aurkezpena eta esapideak ikastea.

Testuetako hizkuntza-baliabideak
lantzea ere garrantzitsua da, eta
horretarako ariketak egiten dituzte

.K.a.s u. .A.u.r.r e.r.a.t.u .a <. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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..............

•

KULTURA
Hiru hizkuntza ez ezik hiru hizkuntza horiei lotutako kulturak ere
landu nahi dituzte eta horiek errespetatzen irakatsi nahi dute
Txingudin. Ikastolaren oinarrian euskara dago, eta, horrekin
batera, euskal kultura. Zer da hori, baina? Galdera horrek mila
erantzun posible ditu. Txingudik honela definitzen du: Euskal kultura dira berez geureak ditugun manifestazio kulturalak, eta
euskaldunok gauzak ikusi eta bizitzeko dugun modua.
Euskalduntasunetik abiatuta kultura unibertsalari leihoa ireki
nahi dio Txingudik.

Kultura-nortasuna ere lantzen dute:
komunitate bateko, hau da, euskal
komunitateko kideak dira eta hala
sentitzeko ahalegina egiten dute

Etxean, kalean… gaztelaniaz egiten duten ikasleek ez dute euskarazko eredurik jaso klasez kanpo eta eredu horiek nonbait
landu behar ditu. Horretarako, Ikastolan hainbat eskolaz kanpoko ekintza antolatzen dituzte: hizkuntza indartzeko tailerra,
antzerkia, kirola… Neska-mutilek, ekintza horietako edukiak
ikasteaz gain, euskararen beste esparru batzuk ikusi eta lantzeko aukera izaten dute halakoetan. Hizkuntza ez-formala, beste
erregistro batzuetakoa, entzuten dute ekimen horietan, eta
horrek aukera ematen die irakasleei ere, beti euskaraz egin
dezatela eskatzeko ikasleei. Erregistro guztiak eskaintzen zaizkie
eta erregistro guztiak erabiltzeko aukera dute.

Beraz, Euskal Herriko ondare kulturala ezagutarazteko ahalegina
egiten dute eta ikasleak inguruan kokatzen dituzte: lurraldetasuna, bakoitzaren bizipenetatik hasi eta ikuspegi zabalagoetara
joatea, inguru fisikoa eta naturala lantzea, inguru ekonomikoaren garrantzia… Kultura-nortasuna ere lantzen dute: komunitate
bateko, hau da, euskal komunitateko kideak dira eta hala sentitzeko ahalegina egiten dute.

Haur eta Lehen Hezkuntzan, hizkuntza ez-formala jolasean erabiltzen dute. Ikasgelan bertan, jolasak erabiltzen dira adin horretan eta landu nahi den hizkuntzaren atala lantzeko erabiltzen
dira jolasak. Bide batez, adi egoten dira irakasleak ea umeek
jolas egiten dutenean zein hizkuntza-mota, esaera… erabiltzen
duten. Aberatsak badira ez dago arazorik, baina ez badira, landu
egin behar dira umeek hiztegi zabala izan dezaten beti.

.............................
Ikasleak jolas-orduan

•

•

..............................................................................
Irunen egonagatik, naturatik hurbil dago Txingudi Ikastola

•

•

Euskara normalizatzeko edo ikasleen hizkuntza natural eta nagusi bihurtzeko derrigor landu behar dira ikasgelatik kanpoko eremuak ere. Horretan, indar handia egin du Txingudik. Klasean
euskaraz egin arren, askotan ikasleek gaztelaniara salto egiteko
joera izaten dute handik kanpora daudenean. Batez ere, irakaslerik gabe dauden momentuetan.

...
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EREMU EZ-FORMALA

•

Gaztelaniak transmititzen duen kultura ia ziurtatu egiten dute
inguruak eta familiak, baina Ikastolan ere lantzen dira hainbat
gauza: atsotitzak, ipuinak, kondairak… Gaztelania erabiltzen
duten munduko lekuak ere aztertzen dira: Hego Amerika,
Espainiako komunitateak... Ingelesaren kasuan, hizkuntza hori
hitz egiten duten herrialdeetako zenbait ohitura eta berezitasunez hitz egiten dute eskolan.

Bide batez, adi egoten dira irakasleak ea
umeek jolas egiten dutenean zein
hizkuntza-mota, esaera… erabiltzen
duten. Aberatsak badira ez dago arazorik,
baina ez badira, landu egin behar dira
umeek hiztegi zabala izan dezaten beti

.. ......................................... ...............
Euskararen Normalizazio

Hainbat ekimen egin dituzte Txingudin jolas-orduetan euskararen erabilera bultzatzeko. Jolasen zerrendak egin zituzten eta
adinka sailkatu, eta gero, asteko ordu bete eskaintzen zaie joko
horiek irakasteari. Horrek bideratzen du euskaraz aritzeko jokoak
jakitea eta, gainera, jolas-ordua zaindu egiten dute irakasleek.
Ez bakarrik umeek ez dezaten arazorik izan, baita euskaraz ari
direla ziurtatzeko ere.
Jantokiari dagokionez, aipatzen dute urtetik urtera gehiago direla jantokian jaten duten umeak. “Hori kudeatzea bakarrik lan
handia da. Hainbat txanda egin behar da eta, gainera, beste elementu batzuk izan behar dira kontuan. Dudarik gabe eskertzekoa da irakasleek egiten duten ahalegina”, dio David Izagak.
Jantokian gelditzen diren ikasleek ordu bi egiten dituzte
Ikastolan, jolastokian edota jantokian bueltaka, eta euskara
bigarren hizkuntza dutenentzat, batez ere, denbora asko da gaztelaniara salto egiteko. Hainbat eskolaz kanpoko ekintza antolatzen dituzte eguerdi sasoi horretan eta begirale guztiak dira euskaldunak. Ez hori bakarrik, Ikastolak begirale guztiei ematen die
Hizkuntza Proiektuaren berri. Jangelako zein bestelako begiraleen gidaritzapean tailerrak egiten dituzte: mahai-jolasak, koreografiak, eskulanak, esku pilota…

.........

Hizkuntza Proiektuak funtzionatzeko eta guztiek euskaraz egiten
dutela ziurtatzeko, jolas-orduan euskaraz egitea oso garrantzitsua da. Horretarako, ezin da beti ikaslearen gainean egon, eta
ezin da inoiz zigorra erabili: “Batzuetan euren elkarrizketan sartu
eta euskarara ekartzen dituzu. Zigorrik eta mehatxurik gabe,
natural”, dio Aranok. Jolas-orduko ahaleginek laguntzen dute
ikasleek euskaraz hitz egiteko ohitura har dezaten. Azken finean,
han defendatuko du bere burua, besteak kritikatuko ditu, erronkak botako ditu, ekintzak gidatuko ditu... ikasleak, eta horretan
guztian euskara erabili dezan lortu behar du Ikastolak.

•

Txingudi Ikastola mugan bai, baina mugarik ez
“Batzuetan euren elkarrizketan sartu eta
euskarara ekartzen dituzu. Zigorrik eta
mehatxurik gabe, natural”, dio Aranok

Begiraleek euskaraz ondo egiten dutela bermatzen dute
Ikastolakoek. “Lan handia egiten dute normalkuntza-arlotik. Izan
ere, guk kontratatzen dugu jende euskalduna, adibidez, baina
gero gu ez gara eskolan izaten ea nola ari diren ikusteko.
Irakasleek zaintzen dute ea ondo ari diren hizkuntza aldetik eta
euren arloko eduki aldetik, eta horren arabera esaten digute
halakok edo holakok ez du ikasleekin lan ondo egiten edo bai
edo behar dena”, dio Izagak.
Gelaz kanpoko bestelako ekintzetan ere euskararen presentzia
bermatu egiten da. Arratsaldean kirol ekintzak eta bestelakoak
izaten dituzte ikasleek, eta guztiak euskaraz izaten dira.
Begiraleekin batera aztertzen dira kiroletako hiztegi teknikoa eta
ikaslea gaztelaniaz ari denean euskaraz egitera pasa dadin erabil daitezkeen zenbait estrategia.

IKASTOLAKO EREMU INSTITUZIONALA
Ikastolako klaustroak, pedagogia-batzordeak, zikloetako koordinazio-bilerak eta goi-batzordea, denak dira euskaraz. Horietan
sortzen den informazioa zein materiala ere euskara hutsean sortzen dira. Goi-batzordean gurasoak eta zerbitzuetako ordezkariak
ere badaude, baina euskara hutsean funtzionatzen dute. Guraso
elkarteak ere bai. Gurasoek zuzenean parte hartzen dute
Ikastolaren funtzionamenduan eta Ikastolak ere nahi du hori.
Izan ere, ikasleak euskarara bideratzeko, beharrezkoa da
Ikastolaren eta familiaren arteko lotura, eta horretan aritzen dira
Txingudikoak.

Badago euskararen erabilera sustatzeko tailer berezia ere
Urtxintxa Eskolak ematen duena. Jolasak egiten dituzte egunero,
eta Lehen Hezkuntzakoek musika, irratia… lantzen dituzte tailerretan. Batean zein bestean, euskara erabiltzen dute.

.................................
Ikasleak tailerrak egiten

•

•
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•

Txingudi Ikastolako Hizkuntza Proiektuak aurrera jarraitzen du,
baina gaur egun, ez da Ikastolaren proiektu bakarra. Asko hazi
da Ikastola eta horrek zaildu egiten du Hizkuntza Proiektua
hasierako urteetan bezain zehatz garatzea. Dena dela, bestelako betebeharrak ahaztu gabe, aurrera darraite proiektuarekin.
Bere egunean berritzailea izan zen Txingudi Ikastolaren proiektua eta, oraindik ere, ikastetxe gutxitan abiatu da eleaniztasunerako proiekturik. Egia da, hala ere, Euskal Autonomia
Erkidegoan eta Nafarroan gero eta kolektibo eta erakunde
gehiagok egin dutela eleaniztasunaren aldeko hautua.
Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak ere, Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari ikasle eleaniztunak sortzeko
proiektua aurkeztu zion 2008an.

Hirugarren hizkuntza
sartzeak bi hizkuntzaren
arteko lehia ahaztarazi,
eta hizkuntza bakoitzari
leku bat eman dio

Hizkuntza Proiektu hau ez da
ona euskararentzat bakarrik,
gaztelaniaren hutsuneak eta
ingelesaren erabilera ere
bildu egiten ditu

..................

/////////////

..................

ONDORIOAK ETA ERRONKAK

•

Txingudi Ikastola mugan bai, baina mugarik ez

Ikastolaren Hizkuntza Proiektua aztertuta, zenbait ondorio atera
ditugu:

• Irakasleek behin eta berriz errepikatu arren, egiten den
horretan sinestea dela Txingudi Ikastolako Hizkuntza
Proiektuak funtzionatzeko gakoa, argi dago lana dela
gako nagusia. Sinesten dute egiten duten horretan, eta
lan egiten dute gogotsu. Emaitzak argiak dira.
• Hirugarren hizkuntza sartzeak bi hizkuntzaren arteko
lehia ahaztarazi, eta hizkuntza bakoitzari leku bat eman
dio. Horrela, hiruretatik bat da komunikaziorako tresna
nagusi eta besteak lagungarri eta osagarri bihurtzen
dira. Ez dago elkarren artean etsai den hizkuntzarik.
• Ikastola izateak eta orduko lan-taldea mantentzeak
hasieran, batez ere, ahalbidetu zituen talde-lana, hasitako prozesuen jarraipena eta garapena. Akaso orain,
hain handi bihurtuta, hainbeste landu ezin dena.
• Hizkuntza Proiektu hau ez da ona euskararentzat bakarrik, gaztelaniaren hutsuneak eta ingelesaren erabilera
ere bildu egiten ditu.
• Baliabide gehiago izateak lagunduko luke. Hizkuntzanormalkuntzarako arduraduna, Rosa Arano, Hizkuntza
Indartzeko Programako irakaslea ere bada. Beraz,
Normalkuntzako orduak Hezkuntza Saileko Lanpostu
Zerrendan islatzen ez diren bitartean, ezin zaio nahi
adina denbora eskaini Hizkuntza Proiektuari.
• Herriaren erdian ez egoteak eta hainbeste ikasle izateak, hainbat arlotan indar handia eskatzen du: jantokian
hiru txanda, egunero autobus mordoa… hori guztia
antolatzen ere denbora behar da, eta ezin da denbora
hori beste gauza batzuetan erabili. Ikastola hain handia

...
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izateak eguneroko lanean indar handia inbertitzea eskatzen du.
• Tentsioa mantentzea garrantzitsua da. “Hezkuntza
Ordezkaritzaren gainean egon behar duzu, autobuskonpainiaren gainean. Tentsio hori galtzen duzunean,
nahi gabe, berehala hasten da euskararen erabilera
zapuzten”, Erasunen berbetan.
• Hasierako ilusioak, Ikastolako lan-taldeak eta gogoak
unitate didaktiko bakoitza mimatzea ahalbidetu zuten.
Orain, hori ez da posible.

Irakasleek esan dute, normalean, inplikazioa era naturalean
ulertzen duena dela Ikastolara lanera joaten dena. Hala ere,
badakite, hilabete hemen, astebete han eta datorren kurtsoa
beste nonbait egingo dutenentzat ez dela erraza Hizkuntza
Proiektu osoa barneratzea eta lantzea. “Dena dela, ez dugu
arazorik izan. Kontrako jarrerarik ez dago, baina batzuetan, oso
denbora laburra egiten dute hemen”, azaldu digute. Izagak ere,
gurasoa den aldetik, ikusten du hori, baina badaki askotan
saihestezina dela.
Horregatik izango da, akaso, beharrezkoa gurasoek zuzenean
parte hartzea Txingudiren kudeaketan. Irakasleak hara eta
hona ibiltzen dira eta egungo taldea ez da finkoa, nahiz eta irakasle asko Txingudi Ikastola izan zen garaitik dauden. Hizkuntza
Proiektua eta Ikastolak euskararekin duen jarrera finkatzeko
beharrezkoa da erabakiak talde iraunkorragoetan hartzea.
Egun Ikastolan, zuzendaritzaz gain, goi-batzordea ere badago,
eta hor gurasoek parte hartzen dute. Hizkuntzaren normalkuntzarako taldean ere bada gurasoen kide bat. Hori gakoa izango

.. ......................................... ...............
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Txingudi Ikastola mugan bai, baina mugarik ez
da aurrera begira ere. Joan-etorriaren erdian, hasierako filosofiari eutsi egin beharko diote bertakoek, lehengoek eta berriek.
Dena dela, Txingudi Ikastolako Hizkuntza Proiektuari hasierako
tentsioa berreskuratzea ondo letorkioke. Izan ere, Hizkuntza
Proiektua abiatu zen urteetan, unitateak frogatu eta zuzendu
egiten ziren. Orain halako zerbait egiteak ahalbidetuko luke
unitateak eguneratzea eta testu berriak jorratu ahal izatea. “Ez
dira liburu zaharrak”, pentsatuko dute askok, eta hala da.
Munduak daraman abiaduran, baina, Izagaren ikasle garai hartan eta bere umeen ikasle garai honetan ez dituzte umeek
mundua ikusteko modu berdinak. Horregatik, agian, hasierako
tentsio hura berreskuratuz gero, materiala eguneratu egingo
lukete.
Horrez gain, egungo migrazio berriek, nahi eta nahi ez, hizkuntza
asko ekarri dituzte gurera eta hiru hizkuntzen aldeko apustuaren ostean, interesgarria litzateke ikustea ea baden laugarren
bat sartzeko aukerarik. Adibidez, DBHtik aurrera, frantsesa (hurbiltasunagatik) edo beste hizkuntza bat sartu daiteke curriculumean. Agian, lortzen den maila ez da izango euskara, gaztelania
eta ingelesaren parekoa, baina oinarria finkatu daiteke. Bizi
ditugun gizarteek aniztasunera garamatzate, eta halako ekimenek gero eta ate gehiago irekiko dizkigute elkarbizitzarako.

•

Jendearen joan-etorriak
segitzen du eta euskarak gero
eta hizkuntza gehiagorekin
bizi beharko du

..............

......................

Hala ere, badakite, hilabete
hemen, astebete han eta datorren
kurtsoa beste nonbait egingo
dutenentzat ez dela erraza
Hizkuntza Proiektu osoa
barneratzea eta lantzea

•

Lan handia dakar Txingudi Ikastolak lepo gainean, eta elkarrizketatutako irakasleak eta gurasoen ordezkaria pozik daude lan
horren parte izateaz. Aurrerantzean, hala ere, asko dago egiteko. Jendearen joan-etorriak segitzen du eta euskarak gero eta
hizkuntza gehiagorekin bizi beharko du. Orain arteko lekuan eta
moduan haziko da Txingudi: mugan, baina mugarik gabe.

........................................................................................

.

Txingudi Ikastolako hasierako urteetako irakasle eta ikasle taldea
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2004ko martxoan, euskararen kudeaketaren alorreko hainbat erakundek
bultzatuta, Soziolinguistika Klusterra izeneko elkarte edo klusterra sortu genuen.
Bere zeregin nagusia, soziolinguistika arloari dagokion ezagutza sortzea eta
garatzea eta arloko eragileen arteko ezagutza eta lankidetza sareak osatzea
da. Soziolinguistika Klusterrak, gaur egun, 20 erakunde eta 110 norbanako ditu
bazkide. Erakunde horien artean, izaera eta mota desberdinetakoak daude:
> Unibertsitateak: EHU-UPVko Gizarte Psikologia eta Portaera
Zientzien Metodologia Sailak, EHU-UPVko Soziologia II Saila,
EHU-UPVko Hezkuntzaren Teoria eta Historia Saila, Mondragon
Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzietako Fakultatea
> Administrazioak: Hernaniko Udala, Tolosako Udala
> Formazio eta ikerketa erakundeak: Eusko Ikaskuntza, UEU, Aztiker
Ikergunea, Gipuzkoako Urtxintxa Eskola, AEK, Euskal Herriko
Ikastolen Konfederazioa, EBETE
> Aholkularitza enpresak: Elhuyar Aholkularitza, EMUN Kooperatiba,
ARTEZ Euskara Zerbitzua
> Elkarte profesionalak: NETeLE, Topagunea. Euskara Elkarteen
Federazioa, Euskara Kultur Elkargoa
> Finantza erakundeak: Gipuzkoa Donostia Kutxa
Euskararen Normalizazio Kasu Aurreratuak proiektuaren helburu nagusia euskara
planekin abiatu diren erakundeen esperientzia ezagutzera ematea da. Erakunde
hauek lortutako arrakastaren gakoei buruz gogoeta suspertu eta euskararen
normalizazioan baliagarriak diren ikuspegi eta praktikak hedatu nahi dira
enpresa, unibertsitate eta administrazio arloan. Kasuek, azken batean, ikasketa
bultzatu nahi dute, esperientzia eta hausnarketaren bidez.
www.soziolinguistika.org/kasuak
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