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2016-2017 ikasturterako proposamena 

 

Lehenengo hiru hilekoan ikasleekin euskararen erabileraren inguruan 

husnartu nahi da eta ideia bat aurkeztu nahi da: ikasturtean zehar irakasleek 

euskara erabiltzeko ahalegina eskatuko diete hainbatetan, baina hori beraien 

onurararako delako egiten dute. Ikasleen aldetik euskara erabiltzeko ahalegina 

ikusi nahi da. Ideia edo mezu hori aztertu eta adostu nahi da ikasleekin. 

 

Bigarren hiru hilekoan jarduerak izaera praktikoagoa izango dute: ikasleek 

modu kontziente batean euskara gehiago erabiltzeko ahalegina egitea nahi da. 

Horri begirako jarduerak bideratuko dira.  

 

Hirugarren hiru hilekoan, berriz, Erabileran eragiten duten faktoreak 

hartuko dira abiapuntu moduan, eta horietan eragiteko jarduerak antolatuko 

dira. Jarduera ludikoak izatea nahi da, eta herriko edo institutuko Gazteen 

Euskara Batzordekoek dinamizatzea aproposa izan daiteke. 

 

Horretaz gain, DBHkoak LH6koen erreferente izateko jarduerak ere egingo 

dira: maiatzean DBHtik LH6ra joango dira, eta irailean ongi etorria egingo diete 

Bigarren Hezkuntzan. Saio horietan euskararen erabilerari buruz hitz egingo 

da. 

 

Azkenik, DBHkoak edo Gazteen Batzordeak LHra erreferente moduan 

joateko saio gehiago ere prestatu daitezke. Hori izan daiteke plangintza 

garatzeko bideetako bat. 

 

 

 Lehen hiru 

hilekoa 

Bigarren hiru 

hilekoa 

Hirugarren hiru 

hilekoa 

DBH1 Institutuko planoa Mezu sekretua 

Abestiak aukeratzen DBH2 
Eleaniztasuna eta 

gertukoa zaintzea 

Hizkuntza 

ohiturekin 

jolasean 

DBH3 Mezuak adosten 

Eusleak 

Hizkera 

informalarekin 

jolasean 

DBH4 Nolakoa izan nahi 

dut? 

Batx Garai berriak 

 

- Hauetaz gain DBHkoak Lhkoen erreferente izateko saioak egin daitezke.
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Institutuko planoa 
 

 

 

 
Kokatzea 

 

DBH1eko ikasleekin lehen hiru hilekoan egiteko jarduera. 

 

Euskararen erbaileraren inguruan hitz egin nahi dugu beraiekin. 

Arduratuta gaude DBHn erabilerak behera egitend uelako, eta beraiekin horren 

inguruan aritu nahi dugu. 

 

 

 

Hausnarketa 

 

Euskararen erabileraren inguruan hausnartu nahi dugula esango diegu. 

Askok euskara asko erabiltzen dute bai institutuan eta bai kalean, baina 

arduratuta gaude: iruditzen zaigu erabilera jaisten ari dela. Horri buruz hitz 

egin nahi dugu beraiekin, eta horretarako dinamika bat egingo dugu. 

 

Binaka edo hirunaka jarriko ditugu eta institutuaaren plano moduko bat 

emango diegu: ikasgelak, pasiloak, patioa… Nola egiten dute gune horietan? 

Koloreekin jolastuko dute: berdea = dena euskaraz, urdina = gehiena 

euskaraz, laranja = gehiena gaztelaniaz eta horia = guztia gaztelaniaz.  

 

Argi izan behar dute hausnartu eta horri buruz hitz egin nahi dugula. Ez 

dugula inor epaituko. 

 

Planoak paretan jarriko ditugu. Elkarren ondoan. Horri buruz hitz egingo 

dugu: Non erabiltzen da gehien? Non gutxien?... 

 

Ondoren berriz emango diegu plano berri bat, baina egoera aldatuko 

dugu: Eta orain hiru urte? Orain hiru urte margotu izan balute nolakoa izango 
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zen? Kokatzen lagunduko diegu: Zein zen beraien gela? Zein ziren beraien 

irakasleak? Zer dute gogoan?... Berriz margotu behar dute. Plano horiek beste 

pareta batean jarriko ditugu. 

 

Normalean, euskara nahiko gertu duten ikasleen kasuan, erabileran 

behera egiten dut LHtik DBHrako bidean (hainbat arrazoirengatik gertatzen da 

hori).  Bilakaerari buruz hitz egingo dugu: Zergatik jaitsi da erabilera? Non 

egon daitezke arrazoiak? Eta, bilakaera hori bada, hemendik hiru urtera egiten 

badugu erabilera askoz eskasagoa izango al da? Hori gustatuko al litzaieke? 

Edo euskara asko erabili nahi lukete? 

 

Ondorio batera iritsi nahi dugu: Beraiek ez dute nahi euskararen 

erabilerak behera egitea, eta gu laguntzeko prest gaude. Horregatik, 

hainbatetan euskara erabiltzeko eskatzen diegu, baina lagundu egin nahi 

diegulako asko erabiltzen.  Gainera, badakigu beraiek nahi baldin badute gero 

eta euskara gehiago erabiltzeko gai direla.  
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Eleaniztasuna eta hizkuntzekin 

harremana 
 

 

 

 
Kokatzea 

 

DBH2ko ikasleekin lehen hiru hilekoan egiteko jarduera. 

 

Eleaniztuasnaren inguruan hitz egin nahi da eta baita euskararen 

erabileraren inguruan. Mezu bat ere eman nahi diegu: euskara ereabiltzeko 

ahalegina eskatuko diegu hainbatetan, baina hori beraien onurarako delako 

egiten dugu. 

 

 

 

Kokatzea 

 

- Institutuan hizkuntzak erakusten ditugu eta euskararen erabilera ere 

sustatzen dugu. Baina horretaz zuekin hitz egin nahio dugu, zuen 

ikuspegia ere jasotzeko eta bide horretan aurrera egitera gonbidatzeko. 

 

 

Eleaniztasunaren aldeko mezua 

 

- Zuetako bakoitza gutxienez hiru hizkuntza ikasten ari zarete: euskara, 

gaztelania eta ingelesa (arbelean idatziko ditugu). 

 

- Baina gaur egun gure inguruan hizkuntza asko hitz egiten dira. Zein 

gehiago bururatzen zaizkizue? Institutuko ikasle batzuk beste 

hizkuntzaren bat ere jasotzen ari dira etxetik edo ikasten ari dira. 
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Bururatzen zaizkizue? Adibidez: bateren batek Txinera jasotzen du 

etxetik? Edo Arabiera? Besteren bat? (Denon artean zerrenda osatuko 

dugu eta arbelean idatziko ditugu). 

 

- Hizkuntza horiek guztiak dakizkien pertsona bat ezagutuko bagenu, zer 

esango genuke? Zer irudituko litzaiguke? Ze aukera eta abantaila 

emango dizkio horrek? 

 

o Ideiak botatzeko eskatuko diegu, eta gure galderen bidez 

zerrenda osatzen ahaleginduko gara. 

o Adb: jende gehiagorekin hitz egiteko aukera, kultura gehiago 

ezagutzeko aukerak, bidaiatzerakoan erraztasun handiagoak, 

lana bilatzerakoan aukera gehiago… Eta badira bestelako batzuk 

ere:  hizkuntza gehiago ikasterakoan erraztasun handiagoa 

(hizkuntzak elkar laguntzen direlako) edo altzeimerra moduko 

gaixotasunak prebenitzeko bide bat (hizkuntza bat baino gehiago 

erabiltzko buru ariketagatik). 

 

- Mezua: hizkuntza bat baino gehiago jakitea beti ona izango da. Zuek, 

gutxienez, euskaradunak, gaztelaniadunak eta ingelesdunak izango 

zarete. Zuen guraso gehienak ez dira hiru eledunak. Pozik eta arro egon 

behar dugu gu bagarelako. 

 

 

 

 

Bertako bi hizkuntzak ondo ikastearen abantailak 

 

 

Baina… 

 

- Zer da hobea? Hizkuntza bat ondo jakitea edo batzuk pixka bat jakitea? 

Hau da: 5 edo 6 hizkuntza dakizkit, kalean erabiltzeko gai naiz, baina 

ez dakit idazten eta eguneroko elkarrizketa horietatik kanpo zailtasunak 

ditut. Edo: hizkuntza bat oso ondo dakit baina ez besterik. Ondo 

idazten dut, ondo erabiltzen dut, erraztasun handia daukat hizketan eta 

edozein egoeretan… 

  

- Zer iruditzen zaizue? 

o Iritzi truke bat egitea nahi dugu. Beraiek iritziak ematea. Guk 

lagunduko diegu horretan. 
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o Bat baino gehiago badakizkit, zertan lagunduko dit horrek? Jende 

gehiagorekin komunikatu naiteke, bidaiatzerakoan ona izan 

daiteke… Baina idazten ez badakit lana lortzeko zailtasunak 

izango ditut, hainbat egoeretanez naiz erabiltzeko gai… 

o Bat soilik baina oso ondo badakit: hizkuntza horretan erraz 

arituko naiz, lan batzuetarako aukera asko izango ditut, baina 

beste lan askotara ezingo dut iritsi bakarra dakidalako, 

bidaiatazerakoan nahiko mugatua ibiliko naiz, musika abestien 

letrak ez ditut ulertzen… 

 

- Mezua: kontua ez da bat baino gehiago pixka bat jakitea edo bakarra 

ondo jakitea. Hizkuntza bat baino gehiago ondo ikas ditzakegu. Hori da 

bidea. Horretarako bi baldintza bete behar dira: ondo ikasteko interesa 

edukitzea eta erabiltzea. 

 

- Mezua II: garbi eduki gaur egungo gizartean bertako bi hizkuntzak erraz 

erabiltzeko gai izatea abantaila handia dela. Ingelesa ere bai, baina 

hemen euskara gero eta jende gehiagok daki eta gero eta gehiago 

erabiltzen da. Euskaraz egiteko aukera edo beharra dudanean eroso 

sentitzea abantaila handia da. Hemen adibide pertsonalen bat jar 

daiteke: 

o Ez banu euskararik jakin edo ez banu erraztasunik… Hau edo hau 

gertatuko zitzaidan, edo hau ez nuen lortuko… 

 

 

 

 

Euskara erabiltzeko benetako aukera asko izatea 

 

Hizkuntzak ondo ikasteko erabili egin behar dira. Gainera, euskarak ezin 

du institutuko kontua soilik izan. Baina denok al duzue institututik kanpo 

euskara erabiltzeko aukera? 

 

Pantailan bost irudi jarriko dizkiegu eta galderak egingo dizkiegu: 

 

- Familia: zenbatek hitz egiten duzue euskaraz etxean? Aitarekin edo 

amarekin? Osaba edo izebaren batekin? Lehengusuren batekin? 

- Eskola orduz kanpoko jarduerak: zein jarduera egiten dituzue? Euskaraz 

al dira? Batzuk bai eta besteak ez? 

- Musika: entzuten al duzue euskarazko musika? Zein talde ezagutzen 

dituzue? 



 

8 

 

- Telebista: Telebista ikusten duzuenean euskarazkoa ikusten al duzue? 

Zer ikusten duzue euskaraz? 

- Plaza: kalean euskara erabiltzeko aukerak ba al dituzue? Zuen inguruan 

jendeak euskaraz egiten al du? Lagunek, gurasoek… 

 

Ondoren bakoitzari postit bat emango diogu. Bost puntu horiek kontuan 

hartuta, 1etik 10era zenbat euskara erabiltzeko aukera dute beraien 

eguneroko bizitzan? 

 

Zenbakia jarriko dute eta banan bana altxa eta paretan jarriko dituzte. 10 

zutabe egingo ditugu: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Bakotzak dagokion zutabean 

jarriko du. Horrekin egoera oso ezberdinak daudela irudikatuko dugu. 

 

Mezua: batzuk institututik kanpo euskara erabiltzeko aukera asko dituzue 

(eta ziur gaztelania erabiltzeko aukerak ere asko direla). Beste batzuk, aldiz, ez 

duzue horrenbesteko aukerarik. Hori ez da ona edo txarra. Baina lortu behar 

genuke euskara kalean bizitzeko benetako gero eta aukera gehiago izatea. 

Beraz, aukera ikusten duzuenean erabiltzera gonbidatzen zaituztegu, eta 

aukera asko dituzuenok gutxiago dituztenei laguntzera. 

 

 

 

Azkeneko mezua ematea eta erabiltzera gonbidatzea 

 

 

- Institututik lortu nahi dugu zuek euskaraz aritzeko ere erraztasuna 

izatea. Euskaraz edozeinekin eta edozein egoeretan eroso eta gustura 

aritzeko gai izatea. Zuen jarrera ona bada eta erabiltzen baduzue, ondo 

lortuko duzue.  

 

- Nahiko genuke, gainera,  eskolatik kanpo euskara asko erabiltzea. 

Kalean gero eta euskara gehiago erabiltzeko benetako aukerak izatea.  

 

- Argi daukagu zuen onurarako izango dela. Eta horretan lagundu nahi 

dizuegu. Hori bai, zuenm añdetik ahalegin bat ere ikusi nahi genuke. 

Gutxienez institutukop eremuan euskara asko erabiltzea garrantzitsua 

da eta horetara gonbidatzen zaituztegu. Behar bada hainbatetan 

euskaraz egiteko eskatuko dizuegu, baina argi eduki lagundu egin nahi 

dizuegulako dela. Beraz, kontuan hartu eta saiatu. 
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Mezuak adosten 

 
 

 

 

Ikasleekin motibazioa lantzeko proiektua 

 
 

 
Kokatzea 

 

DBH3koekin lehen hiru hilekoan egiteko modulua da. Erabileraren gaia 

kokatu nahi dugu eta, bereziki, helburu zehatz bat lortu nahi dugu: erabilerari 

begira ikasleek irakasleon laguntza esplizituki onartzea. Hau da: 

 

Euskaraz egiteko eskatzen diegunean (patioan, pasiloetan…) zergatik 

eskatzen diegun ulertzeko eta beraiek modu positiboan hartzeko balio behar 

du modulu honek. 

  

 

 

ebete hizkuntza-zerbitzuak  
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Helburuak: 

 

- Euskararen erabilera buruz hitz egitea 

- Institutuko euskararen erabilera aztertzea 

- Nolako euskalduna izan nahi dut galderari erantzutea: ikasleek euskararen 

erabilerarekiko jarrera-borondate positiboa adieraztea.  

 

 

Lehenengo saioaren azalpena: 

 
- Gaia kokatuko dugu: institutuaren helburuetako euskararen erabilera 

indartzea da. Herrian euskararen ezagutzak nabarmen gora egin du 

baina erabilerarekin arduratuta gaude. Gure sentsazioa da bai 

institutuan baita herrian ere behera egin duela. 

 

- Hori dela eta, erabileraren inguruan hizketan hasi nahi dugu. 

 

- Galdera: lehen orain baino euskara gehiago erabiltzen al zuten? Zer 

iruditzen zaie? Institutuan gehiago edo gutxiago erabiltzen dute? Eta 

kalean? 

- Horri buruz hitz egingo dugu: beraien ustez zergatik jaitsi da erabilera? 

Zer egon daiteke horren oinarrian? 

- Talde txikietan landuko dituzte galderak eta ondoren denon artean 

eztabaidatuko dugu. 

 

 

- Ondoren, bideo bat jarriko diegu: You Tubeko Guk ere euskaraz 03. Bertan, 

esketx batean, euskara eskolarekin soilik lotzen duen gazte bat agertzen 

da. Beraiek nola bizi dute? Normala iruditzen al zaie egoera hori? Ba al 

dakite  badirela haur/gazteak hori horrela bizi dutenak? 

Ikusten/entzuten/erabiltzen al dute euskara eskolatik kanpo? Egoera oso 

ezberdinak daudela ikusiko dugu, baina aurreko saioan landutakoa ere 

aipatuko dugu: lehen orain baino euskara gehiago erabiltzen al zuten? 

 

- Galdera hau egin eta horri buruz eztabaidatuko dugu: lehen erabilera orain 

baino handiagoa bazen, hemendik urte batzuetara orain baino txikiagoa 

izango al da? Hori nahi al dute? Ez zaie axola? Galdera egiteko modua 

zaindu beharko da, ez ditugu epaitu nahi eta soilik beraien iritzia ematea 

nahi dugu. Ondorio batera iritsi nahi dugu: axola zaie erabilera eta ez dute 

nahi erabilerak behera egiten jarraitzea. 
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- Ondoren beste bideo bat jarriko diegu: You Tubeko Guk ere euskaraz 01. 

Bertan, gazte talde batek euskara gehiago erabiltzea erabakitzen du. Nola 

ikusten dute? Gazte horiek lortuko al dute nahi baldin badute euskara 

gehiago erabiltzea? Non izan ditzakete zailtasunak? Eta, gure ikasleek, 

euskara gehiago erabili nahiko balute, erraza ikusten al dute? Non izan 

ditzakete zailtasunak? Ikusiko balute euskara gehiago erabiltzea ez dela 

zaila eta gainera ondo ere pasa daitekeela, saiatzeko prest egon daitezke 

hainbat? 

 

- Ondorio horretara iristen bagara, mezu hau eman ahal izango diegu: gu 

erabilerarekin arduratuta gaude eta prest gaude laguntzeko, baina beraien 

aldetik euskararekiko jarrera hori beharrezkoa da eta nahi genuke 

ahalegintzea. Ez ditugu epaituko, baina hainbat proposamen egingo 

dizkiegu eta, seguruenik, batzuetan atentzioa ere deituko diegu euskara 

gehiago erabil dezaten. 
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Nolakoa izan nahi dut? 
 

 

 

Ikasleekin motibazioa lantzeko proiektua 

 

11/12 modulua 
 

 
Kokatzea 

 

DBH4koekin lehen hiru hilekoan egiteko modulua da. 

 

Euskaldun izateari buruz eta euskaldun izateak dituen ezaugarriei buruz 

hitz egingo da saioetan zehar: zerk bereizten gaituen, zertan garen berdinak, 

nolakoak izan nahi genukeen… 

 

Oinarrizko ideia honakoa da: euskara jakiteak eta erabiltzeak ezaugarri 

batzuk ematen dizkigu mundu globalizatuan, euskaraz egiten den (egiten duen) 

guztia euskaldun bihurtzen da. 

 

Oinarrizko ideia horretara iritsi nahi da eta ikasleak gonbidatu nahi ditugu 

ideia horrekin bat egiten badute norabide horretan bidea egitera: euskara asko 

erabiltzeko ahalegina egitea. Guk lagunduko diegu baina beraiek ahalegin hori 

egitea ere nahi genuke. 

 

ebete hizkuntza-zerbitzuak  
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Helburuak: 

 

- Euskaldunon (eta norberaren) identitatearen inguruan hausnartzea. 

Munduan (eta Euskal Herrian bertan) hainbat kultura baldin badaude, zein 

da gurea (nirea)? Zein ezaugarri ditu? Nolakoa izatea nahi nuke?  

- Euskaldunon ezaugarriez aritu bagara, eta gure aldetik nolakoak izan nahi 

genukeen zehaztu badugu... Merezi al du horretan ahalegintzeak? Horretaz 

hausnartuko dugu ikasleekin. 

 

Lehengo saioaren azalpena: 

 

 

Nongoak gara? 

 

- Leku batekoa izatea edo bestekoa izatea axola zaigun ikusi nahi dugu, 

eta zerk bereizten gaituen aztertu.  

- Taldetxotan banatuko ditugu eta talde bakoitza herrialde batean 

kokatuko dugu: Euskaldunak, Japoniarrak, Estatu Batuarrak, 

Australiarrak, Nigeriarrak...  

- Globalizazioaren ondorioz hainbat elementu komunak dira kultura 

guztientzat (edo ia). Horri buruz aritu nahi dugu. Taldetxo bakoitzari 

galdetegi bat pasako diogu (hurrengo orrian agertzen da galdetegi 

zehatza), galdetegi horretan denentzat nahiko komunak izan daitezkeen 

elementu batzuk jarriko ditugu (musikarekin, kirolarekin, telebistarekin 

eta abar zerikusia dutenak): 

- Zure kulturan edo bizimoduan ba al duzu zerikusirik ondoko gauza 

hauekin?  Olinpiadak  - Munduko futbol txapelketa  - Madona - 

Mozart-Operación triunfo- You tube- Facebook - Ferrari ....  

 

- Taldetxo bakoitzak zer jarri duen ikusiko dugu, eta horretaz hitz egingo 

dugu. 

- Ondoren galdera izango da: Eta zer da ezberdina bakoitzean? Zer dute 

Japoniarrek, Euskaldunek, Estatu Batuarrek... elkarrengandik ezberdina?  

- Seguruenik, aterako den gauzetako bat folklorearekin lotutakoa izango 

da (dantza, herri musika...). Hori zalantzan ere jarri dezakegu: Horrek 

bereizten gaitu, baina benetan zein garrantzia dute nire bizitzan? Ez 

badira oso garrantzitsuak. Zer inporta zait leku batekoa zein bestekoa 

izatea? 
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- Horretaz hitz egingo dugu. Ez dugu ondorio garbietara iritsi behar, 

hausnartzea lortu nahi da. 

 

 

Euskara bereizgarri nagusia: 

 

Bereizten gaituzten elementu guztien artean nagusia euskara da. Euskaraz 

egiten dugunean edozer gauza euskaldun bihurtzen dugu. Adb: Rock musika 

ez zen hemen jaio, baina euskaraz kantatzen denean euskal musika bihurtzen 

dugu. 

 

Zuek denok eleanitzak izatera iritsiko zarete. Gutxienez euskaldunak, 

gaztelaniadunak eta ingelesdunak izango zarete. Hori beti aberasgarria izango 

da zuentzat. Euskalduna izatea Euskal Herritar izateko modu berezi eta 

aberatsa da. Eta zuei guztiok bereizten zaituzten elementu garrantzitsu bat ere 

bai: zuen gurasoen gehiengoa ez da eleaniztuna, eta zuen gurasoen adineko 

guztiak ez dira euskaldunak. 

 

 

 

 

Nolakoa izan nahi dut? 

 

 Baina eleaniztuna izateko modu asko daude: 

 

- Eleaniztasuna arrotasunez bizitzen duena edota konplexu 

asko dituena… 

- Hizkuntza asko ondo dakizkiena eta egoeren eta harremanen 

arabera bat edo beste aukeratzen duena, edo jakin bai baina 

beti bakarra erabiltzen duena… 

- Nagusiki bere sentitzen duen hizkuntza erabiltzen duena, 

edo nagusiki gizartean idanrstuena den hizkuntza erabiltzen 

duena… 

 

Taldeka banatuko ditugu berriz ere, eta galdera honi erantzun beharko 

diote: 

- Euskalduna izan nahi badut, nolakoa izan nahi dut? (eranskinetako fitxa 

banatu dezakegu lagungarri izango zaiela iruditzen bazaigu). 

- Hamar minutu izango dituzte galdera hori erantzuteko. Ondoren, 

taldean komentatuko ditugu bakoitzak jarritakoak. 
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- Definizio ezberdinak hartuko ditugu eztabaida sortzeko eta jarraitzeko 

abiapuntu moduan. Helburua ez da norberak bere burua erabat 

definitzea, identitateaz hausnartzea baizik. 

 

 

Azken mezu bat emango diegu: Nolakoak izan nahi dugun definitzen 

saiatzen garenean euskara hor agertzen da. Hainbaten kasuan gaur egun 

erabiltzen duzuena baino gehiago ere erabili nahiko zenukete, edo hainbat 

harreman eta egoeretan erabiltzen jarraitu nahi zenukete. Baina horretarako 

ezinbestekoa da gertuko harremanetan euskara asko erabiltzen saiatzea: zuen 

artean institutuan eta kalean, inguruko beste lagun edo ikaskideekin… Gu 

euskararen erabilerarekin arduratuta gaude eta bide horretan lagundu nahi 

duzuegu, baina zuen aldetik ere euskara asko erabili nahi izatearen jarrera hori 

ikusi nahi genuke. 
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Garai berriak 
 

 

 

 

Ikasleekin motibazioa lantzeko proiektua 
 

 
Kokatzea 

 

Batxilergokoekin lehen hiru hilekoan egiteko dinamikak dira. 

 

Euskararen gaur egungo egoerari buruz eta etorkizunari buruz hitz 

egiteko saioa. 

 

 

 

 

 

 

ebete hizkuntza-zerbitzuak  

2016ko urtarrilean 
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Garai berriak 

 

Saio batean edo bitan egin daiteke. Taldean eztabaidak sortu daitezke eta 

bideoak erabiltzea egokia ikusten bada, bi saiotan egin daiteke. Baina, nahi 

izanez gero, saio bakarrean ere egin daiteke. 

 

- Gaia kokatuko dugu: euskarari buruz hitz egin nahi dugu, euskararen 

etorkizunari buruz. Baina modu arinean eta espero dugu atseginean. 

- Euskararen garai berriak izango da gaia: zein da gaur egungo egoera? 

Eta etorkizunekoa? 

 

- Zein da zuzena? izeneko taula banatuko diegu. Bikoteka osatu behar 

dute. 

- Ondoren, talde handian erantzunak jasoko ditugu, eta bi multzotan 

banatuko ditugu: 

o Guztiek edo ia guztiok antzera erantzun dituztenak 

o Iritzi ezberdinak egon direnak 

 

- Iritzi ezberdinak eman diren kasuetan, bi talde egingo ditugu. Iritzi bat 

edo beste defendatzen dutenak. 

- Bost minutu izango ditu talde bakoitzak argumentuak lantzeko. 

- Ondoren, eztabaida egingo dugu: 

o Bi bozeramaile egongo dira. 

o Irakasleak galderak egingo ditu edo dinamizatzaile bat 

izendatuko du. 

o Aldeko eta kontrako argumentuak emango dituzte. 

 

- Saioan zehar bideoak ere erabil ditzakegu, eranskinetan zenbait aukera 

erantsi dira. 

 

- Azkenik, erantzun zuzenak emango dizkiegu. 

 

- Horrekin batera mezu nagsuiak emango dizkiegu:  

o Garai berriak eta bereziak dira euskararentzat. Inoiz eman ez den 

egoera bat gertatzen ari da. 

o Datozen urteetan euskarak indartzeko joera izan dezake, edo 

ahuldu egin daiteke. Nabarmen ikusiko da. Erabilerak gora egiten 

badu nahiko azkar indartu daiteke, baina ez badu egiten gero eta 

ahulagoa izango da. 
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o Zuek zarete garai berri horien protagonistak. Zuen adi tartekoen 

artean EAEn ia %100 euskalduna da eta Nafarroan eta Iparraldean 

ere asko dira.  

o Baina zuetako askoren ama hizkuntza euskara da, euskararen 

ezagutza handia den eta erabilera ere nahiko handia den inguru 

batean bizi zarete, euskalkia ere baduzue, euskara aritzeko 

erraztasuna… 

o Garai berri hauetan euskarak indartzen jarraitu behar badu, zuek 

ere baduzue ardura eta protagonismoa.  

o Gu euskararen erabilerarekin arduratuta gaude eta zuen arteko 

harremanetan asko erabiltzea nahi genuke. Laguntzeko prest 

gaude baina zuek zarete erabiltzeko jarrera izan behar duzuenak. 

o (Honen inguruan eztabaida edo iritzi trukerik sortuk balitz, askoz 

hobe: zailtasunak eta kontraesanak, lorpenak…) 
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Zein da zuzena? 

Euskara dakigunak inoiz baino 

gehiago gara. 

Euskarak hiztunak galdu ditu, 

garai batean gehiago ziren 

euskara zekitenak. 

Ez dago euskaldun elebakarrik. Denok 

gutxienez elebidunak gara. 

Euskaldun elebakarrak badaude 

gaur egun ere.  

Euskaldun gehienok alfabetatuak gara. Euskaldun gehienak ez dira 

alfabetatuak. 

Euskaldun gehienon ama hizkuntza 

gaztelania da. 

Euskaldun gehienen ama-

hizkuntza euskara da. 

Euskaldun gehienak kalean gaztelania 

asko erabiltzen den guneetan bizi dira. 

Euskaldun gehienak gune 

euskaldun edo nahiko 

euskaldunetan bizi dira. 

Euskaldun gehienek ez dute 

euskalkirik. 

Euskaldun gehienak euskalkiak 

erabiltzeko gai dira. 

Ezagutza eta erabileraren arteko 

desoreka inoiz baino handiagoa da. 

Inoiz baino gehiago erabiltzen da, 

eta desoreka inoiz baino txikiagoa 

da. 

Hizkera informalean eroso aritzeko 

zailtasunak ditu gehiengoak. 

Euskara formalean aritzeko 

zailtasunak ditu gehiengoak. 

Euskararen aldeko jarrerak nagusi dira. Euskararen kontrako jarrerak 

nagusi dira. 
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Zein da zuzena? 

Euskara dakigunak inoiz baino 

gehiago gara. 

Euskarak hiztunak galdu ditu, 

garai batean gehiago ziren 

euskara zekitenak. 

Ez dago euskaldun elebakarrik. Denok 

gutxienez elebidunak gara. 

Euskaldun elebakarrak badaude 

gaur egun ere.  

Euskaldun gehienok alfabetatuak gara. Euskaldun gehienak ez dira 

alfabetatuak. 

Euskaldun gehienon ama hizkuntza 

gaztelania da. 

Euskaldun gehienen ama-

hizkuntza euskara da. 

Euskaldun gehienak kalean gaztelania 

asko erabiltzen den guneetan bizi dira. 

Euskaldun gehienak gune 

euskaldun edo nahiko 

euskaldunetan bizi dira. 

Euskaldun gehienek ez dute 

euskalkirik. 

Euskaldun gehienak euskalkiak 

erabiltzeko gai dira. 

Ezagutza eta erabileraren arteko 

desoreka inoiz baino handiagoa da. 

Inoiz baino gehiago erabiltzen da, 

eta desoreka inoiz baino txikiagoa 

da. 

Hizkera informalean eroso aritzeko 

zailtasunak ditu gehiengoak. 

Euskara formalean aritzeko 

zailtasunak ditu gehiengoak. 

Euskararen aldeko jarrerak nagusi 

dira. 

Euskararen kontrako jarrerak 

nagusi dira. 

 

Orain dela urte batzietatik gaur egun arteko aldea benetan handia da: 

 

- Euskaldun gehienak gune euskaldunetan bizi, euskalkietan aritu, hizkera 

informalean ondo baina formaletan zailtasunak zituztenak, alfabetatu 

gabeak, elebakarrak ere bai, ama-hizkuntza geheienek euskara 

zutenak… 

- Gune ez euskaldunetan bizi direnak, gehiengoak ama hizkuntza 

gaztelania, hizkera formalean bai baina informalean zailtasunak, 

eleanitzak, alfabetatuak… 

- Egoera erabat irauli da, eta etorkizunean bilakaera zien izango dena 

aurreikustea ez da erraza.  

- Inork ezin die esan lehen hobea zela edo ondo edo gaizki ari direla, 

gauzak horrenbeste aldatu dira, non beraiek izango dira protagonsita 

eta eragile. 
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Dinamikan zehar, hainbat bideo ere jar ditzakegu lagungarriak izan 

daitezkeela iruditzen bazaigu: 

 

Bideoaren izena Lotura Zein punturekin lotzen 

da? 

2039an 1.200.000 

euskaldun 

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

rogramak/tribuaren-

berbak/bideoak/osoa/2153940/bi

deoa-2039an-euskaldunak-

1200000-izan-gaitezke--euskara-

2039/ 

Euskaldunak gero eta 

gehiago gara. 

Etorkizuna 

eleanitza ikusten 

dute gazteek. 

Tribuaren Berbak. 

 

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

rogramak/tribuaren-

berbak/bideoak/osoa/2154534/bi

deoa-etorkizuna-eleanitz-ikusten-

dute-gazteek--euskara-2039/ 

Denok gutxienez 

elebidunak gara 

puntuarekin lotuta: 

euskaldun elebakarrak 

egotetik etorkizunean 

guztiak eleanitzak izatera. 

Etorkinen 

esperientzia. Jon 

Maia. Tribuaren 

Berbak. 

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

rogramak/tribuaren-

berbak/bideoak/osoa/3083166/bi

deoa-jon-maiaren-esperientzia-

etorkinen-seme-gisa/ 

Ama-hizkuntzarekin lotuta. 

Familia erdaldunak baina 

seme-alaba euskaldunak. 

Gasteizko 

euskararen 

egoera. Tribuaren 

berbak. 

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

rogramak/tribuaren-

berbak/bideoak/osoa/2361816/bi

deoa-gasteizko-euskaldunen-

proportzioa--tribuaren-berbak/ 

Euskarazko 

raparen bultzada.  

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

rogramak/tribuaren-

berbak/bideoak/osoa/2690040/bi

deoa-euskal-raparen-bultzada-

toki-erdaldunetan/ 

Euskaldun gehienak 

tesuinguru erdalunetan eta 

amai hizkuntza gaztelania. 

Euskararen 

erabilera 

handitzeko eman 

beharreko 

urratsak 

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

rogramak/tribuaren-

berbak/bideoak/osoa/2154498/bi

deoa-euskararen-erabilera-

handitzeko-urratsak--euskara-

2039/ 

Euskararen ezagutza eta 

erabileraren arteko 

desorekaren inguruan 

erabil daiteke. 

Noiz batua eta 

noiz euskalkia? 

Tribuaren berbak 

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

rogramak/tribuaren-

berbak/bideoak/osoa/2223216/bi

deoa-noiz-erabiltzen-dugu-

Euskalkiari buruz. 

Lehenengoa euskalkia 

dutenak eta bat ez duena. 

Bigarrena, euskalkiak 
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euskara-batua-eta-noiz-euskalkia/ berezitearen inguruko jolas 

bat. Gai gara 

euskalkiak 

bereziteko? 

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

rogramak/tribuaren-

berbak/bideoak/osoa/2223198/bi

deoa-gai-al-gara-euskalkiak-

desberdintzeko/ 

Euskararen 

berreskurapenari 

begira. Garabide. 

Tribuaren berbak. 

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

rogramak/tribuaren-

berbak/euskara-

eredu/bideoak/osoa/2941156/bide

oa-mexiko-guatemala-ekuador-

euskararen-berreskurapenari-

begira/ 

Azken mezuarekin lotuta: 

besteen eredu ere bagara, 

eta protagonistak gara 

hemen ere. 

Galestarren eredu 

gara. Tribuaren 

berbak. 

http://www.eitb.eus/eu/telebista/p

rogramak/tribuaren-

berbak/bideoak/osoa/3295728/bi

deoa-inaki-larranaga-galestarren-

eredu-gara/ 
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Euskararen ontziko mezu 

sekretua 
 

 

 

 

 
 

Kokatzea: 

 

DBH1ekoekin bigarren hiru hilekoan egiteko jarduera, 

Euskara erabiltzeko ahalegin kontzientea egitea nahi dugu: jolas 

moduan eta epe jakin baten barruan. 
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Euskararen ontziko mezu sekretua 

 

 

- Materiala:  

o Bi botila: bat litro batekoa eta bestea bost litrokoa (edo beste 

kopuru batzuk izan daitezke). 

o Plastikozko pilota txiki bat: barruan paper bat sartu eta botila 

handian sartu daitekeena (tabernetako makinetako oparidun 

pilota horiek balio dezakete). 

- Botila handian, hutsa dagoela, pilota sartuko dugu eta pilotaren barruan 

mezu sekretua egongo da idatzita. 

-  Botila urez betetzea lortzen dutenean, pilota gora igoko denez, pilota 

atera ahal izango dute eta mezua irakurri. 

- Botila handia urez betetzeko, egunero botila txikian lortu behar dute 

ura. 

- Botila txikia urez betetzeko euskara “asko” erabili behar dutela esango 

diegu: helburua dela beraiek euskara asko erabiltzen saiatzea (gelan, 

patioan…), horretan gustura aritzea eta guk lagunduko diegula. Egunero 

galdetuko diegu euskara “asko” erabili ote duten: gaur asko erabili 

duzue? Atzo baino gehiago? Nork lortu du normalean egiten  ez duen 

batekin edo egiten ez duen egoera batean euskara erabiltzea? Zer ikusi 

dugu guk?... Ebaluazioaren arabera, botila txikia osoa beteko dute, 

erdia… Lortzen duten ur hori botila handira botako dute. 

- Kanpaina amaituko da botila handia bete eta mezua irakurtzen dutenean 

(baina ez dadila gehiegi luzatu, astebete eta aste eta erdi artean 

gehienez ere). 

- Zein izan daiteke mezua? 

o Beti agertu behar du: Euskararen erabilera baloratzen duen 

mezua (egin duten ahalegina), gure poza adierazten duena… 

o Sariren bat ere jar daiteke 

o Sariaren ordez nahikoa izan daiteke beste taldeek ez duten 

informazio bat ematea: ihauterietako mozorroa zein izango den, 

udaberriko txangoa nora egingo den, hurrengo azterketan 

agertuko den galdera bat, institutura etorriko den pertsonai 

ezagunen bat…  

- Kanpainak irauten duen denboran (aste bat, bi…) erabileran eragiteko 

zehaztu dudan prozedura askotan erabiliko dut (intentsitate handia 

emango diot epe horretan): taldeka banatzea, zentro-parte bihurtzea, 

helburua gogoraraztea… Horrek lagunduko digu talderako helburura 

hurbiltzen. 
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- Ematen dugun mezua behar bezain erakargarria bada, kanpaina tarteka 

errepikatu dezakegu. 

- Beste aukera bat: ikasleak zerbait askotan galdetzen ari badira, zerbait 

jakin nahi badute, informazio hori ontzian dagoela esan eta kanpaina 

bat jarri dezakegu abian edozein momentutan. Hau da, edozein 

momentutan egin dezakegu kanpaina (noski, gehiegitan egiten badugu, 

indarra galduko du). 

 

 

Gela barrurako edo gelaz kanporako: 

 

- Bietarako balio du kanpainak 

- Gelaz kanpo bada, beraiekin autoebaluazioa egiteaz gain, esango diegu 

irakasleok ere adi ibiliko garela eta lagunduko diegula patioan eta 

pasiloetan euskara erabiltzen: taldeetara hurbilduz, elkarrizketak 

sortuz… 
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Ohitura aldaketak 
 

 

 

Ikasleekin motibazioa lantzeko proiektua 

 
 

 

 
Kokatzea 

 

DBH2koekin bigarren hiru hilekoan egiteko modulua da. Erabileraren 

gaiarekin jarraitu nahi dugu: 

 

Ohiturak aldatzea ez da erraza, baina nahi izanez gero aldatzea horren 

zaila ere ez dela ikustea nahi dugu. Ohituren inguruan jolastera gonbidatuko 

ditugu eta horri buruz hausnartuko dugu. 

 

Gure ikasleetako hainbatek euskara gehiago erabiltzeko gogoa azaltzen 

dute edo borondate hori izan dezaketela iruditzen zaigu. Zailtasunak aztertzen 

baditugu, arrazoietako bat ohiturak izango dira: gaztelaniaz egiteko ohitura 

dugu. Baina ohiturak aldatu ere egin daitezke. Horren inguruan kokatuko 

ditugu jarreretan eragiteko dinamika hauek. 

 

 

ebete hizkuntza-zerbitzuak  
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Helburuak: 

 

Ikasleen euskararen erabileran eragitera begira: 

 

- Aretxabaleta eta Eskoriatzako euskararen erabilerari buruz hitz egitea 

eta bereziki gazteen euskararen erabilera aztertzea 

- Ohiturak aldatzea erraza ez den arren (gaztelaniaz egiteko ohiturak), 

nahi izanez gero aldatu daitezkeela ikustea. 

- Lagunartean euskara gehiago erabili dezaten proposamen zehatzak 

egitea. 

 

Lehenengo saioaren azalpena: 

 

 

- Erabileraren gaiarekin jarraitu nahi dugula aipatu diegu, beraiekin 

hausnartzen eta ondorio batzuk ikusten. 

 

- Euskararen kiniela egingo dugu (EH osoko kiniela erantsi da, baina 

hobe eskualdekoa eta ezagunak dituzten hiriburuetakoa egitea): 

zenbatekoa da ezagutza eta erabilera? Pertzepzioak ikusiko ditugu. 

Ondoren datu nagusienak emango dizkiegu eta ikasleen batzordekoek 

Aretxabaletan eta Eskoriatzan  egin duten neurketa aurkeztuko dute.  

 

- Orain arteko beste erabilera neurketen emaitzak ere aurkeztuko 

dizkiegu (Udalak egindakoak). 

 

- Horiei buruz hitz egingo dugu? Zer iruditzen zaigu? Zerbaitek atentzioa 

ematen digu? Zergatik dago aldea ezagutza eta erabileraren artean? 

Zer iruditzen zaie bilakaera? Gazteen eta helduen artean ba al dago 

alderik erabileran?... 

 

- Gazteen euskararen erabileran zentratuko gara: zergatik gazte guztiek 

euskara jakinda erabilera ez da handiagoa? Talde txikitan banatuko 

ditugu eta horri erantzun beharko diote. Ondoren, talde handian, 

bakoitzak bereak esango ditu eta arbelean idatziko ditugu. 

 

- Ohituren arrazoien zentratuko gara: hainbatek eta hainbat egoeretan 

gaztelaniaz egiteko ohitura du. 
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- Horretan sakondu nahi dugula esango diegu eta bi dinamika/jolas 

proposatuko dizkiegula. Batek hizkuntzarekin zerikusia du eta besteak 

ez. 

 

 

- Hizkuntzarekin zerikusia ez duen dinamikarekin hasiko gara: Zein dira 

egunero institutuan dituzten ohiturak? Egunero errepikatzen direnak? 

Adibidez: gelara sartu eta motxila lurrean uztea, aulkiak mahaitik 

jaistea… Zerrenda bat osatuko dugu beraiekin. 

 

- Ohitura horiek aldatzea proposatuko diegu: Zein izan daiteke ekintza 

hori egiteko beste modu bat? Adibidez: Kiroleko poltsa aldageletako 

aulkietan uzten dugu, gimnasioko leku jakin batean biltzen gara… 

 

- Proposamena: Bi-hiru ohitura hartu eta beste era batera egin behar 

dugu astebetean. Denon artean adostuko ditugu aldaketa horiek. 

 

- Aste beteko epean ohitura berriekin aritu beharko dute. 

 

 

 

 

 

Bigarren saioaren azalpena: 

 

 

 

- Lehenengo saioko ideia nagusienak aipatuko dizkiegu. 

 

- Ohituren jolasari buruz hitz egingo dugu: Adostutako ohitura 

aldaketak bete al dituzte? Erraza egin al zaie? Zaila egin al zaie? 

Hasieran askotan pentsatuta egin beharreko hori gero errazago egin al 

dute?... 

 

- Ondoren hizkuntza ohiturei buruz hitz egingo dugu: gai ote gara 

hizkuntzarekin horrelako saiakera bat egiteko? Jolas moduan bada ere? 

 

- Erabileraren erronka proposatuko diegu. 

 

- Helburu bat adostuko dugu  beraiekin eta astebetean ahalegindu behar 

dute ohitura berriekin aritzen. 
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- Borondatezkoa izango da: nor dago prest erronkan parte hartzeko? 

(argi azalduko diegu ez dugula inor epaituko: nahi dugun gauza 

bakarra da beraiek frogatzea  ohitura aldaketak errazak diren edo ez). 

 

- Lagungarria baldin bada, eranskinetako bi fitxa erabiliko ditugu: 

Norekin egiten dut euskaraz? + Aste beterako erronka. Baina soilik 

beharrezkoa ikusten badugu erabiliko ditugu. 

 

- Jarraipena egingo diegu,errefortzu positiboak emango dizkiegu… 

 

 

Hirugarren saioaren azalpena: 

 

 

- Egindako froga ebaluatuko dugu: Zer moduz aritu gara? Erraza izan al 

da? Nola ikusi du bakoitzak bere burua? 

- Gure balorazioa egingo diegu, errefortzu positiboak ematen 

ahaleginduz: baloratzen dugula jarrera eta ahalegina, bidea hori dela… 

- Aurrerantzean ere norabide berean jarraitzea proposatuko diegu, eta 

guk nola jokatuko dugun azalduko diegu: animatuko ditugu, atentzioa 

deituko diegu, dinamika gehiago proposatuko dizkiegu… 

 

 

 

Oharrak: 

 

- Lehenengo jolasean, ohituren zerrenda egiten eta ohitura horiek nola 

aldatu daitezkeen ikusten lagundu beharko diegu. Hori bai, dinamika 

ulertzen dutenean ekarpen asko egingo dituzte. 

 

- Frogak egiten ari diren bi aste horietan, garrantzitsua  da tarteka 

helburua gogoraraztea animatzea, errefortzu positiboak ematea… 

 

 

Eranskinak: 

 



 

30 

 

 

 

Euskararen kiniela 
 

 

 

 

 Ezagutza Erabilera 

Gipuzkoa-Bizkaia   

Gipuzkoa-Araba   

Gipuzkoa-Nafarroa   

Gipuzkoa-Iparraldea   

Bizkaia-Araba   

Bizkaia-Nafarroa   

Bizkaia-Iparaldea   

Araba-Nafarroa   

Araba-Iparraldea   

Nafarroa-Iparraldea   

 

 

 

 

 

 Ezagutza Erabilera 

Aretxabaleta 

Eskoriatza 

%0-%10 %0-%10 

%10-%20 %10-%20 

%20-%50 %20-%50 

%50-%75 %50-%75 

%75-%90 %75-%90 

%90-%100 %90-%100 
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Euskararen kiniela: Ezagutza eta erabilera datuak 

 

 Ezagutza Kaleko 

erabilera 

 Ezagutza Erabilera 

Nafarroa %11,6 

%9,1 

%6,6 Iruña  %8,6 

%10,7 

%2,8 

Bizkaia %25 

%24,8 

%10,4 Bilbo %15,5 

%26,6 

%4,3 

Gipuzkoa %51,6 

%19,7 

%32,7 Donostia %34,7 

%28,3 

%18,2 

Araba %16,2 

%24,7 

%4,7 Gasteiz %15,1 

%25,5 

%4,0 

Iparraldea %22,8 

%13,1 

%4,6    

Bataz 

bestekoa 

%27,6 

%19,5 

%14,2    

 

Aretxabaleta 

Eskoriatza 

 

 

 

 

Aretxabaleta gazteak 

Eskoriatza gazteak 

  

 

 

 

- Soziolinguistika Klusterreko web orritik hartutako datuak dira.  

 

- Ezagutzari dagokionez: 

o Aitortutako ezagutza da. Bakoitzak erantzuten du euskaraz dakien 

edo ez. 

o Letra txikitan eta kurtsibaz: ia euskaldunak. Ia euskaldunak direla 

diotenak. euskaraz bazekiten eta galdu egin dute neurri handi 

batean, euskara ikasten ari dira baina oraindik beraien burua ez dute 

euskaldun moduan ikusten... 

 

- Erabilera datuak kale neurketenak dira: Ez da ezer galdetzen, kalean 

entzuten dena jasotzen da eta hortik atertzen dira kopuruak. 
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Norekin egiten dut euskaraz? 
 

A- Guztia euskara     B- Gehiena euskaraz  C- Gehiena gaztelaniaz    D- Guztia gaztelaniaz 

 

Ikaskideekin eta lagunartean 

 

 Nor da? 

Zenbat euskara erabiltzen duzu? 

Gelan Institutuan 
Institututik 

kanpo 

Harreman handia duzun 

lagun bat 

    

Harreman handia duzuen 

beste lagun bat 

    

Harreman handia duzun 

hirugarren lagun bat 

    

Ikasgelan zure ezkerretan 

esertzen dena 

    

Ikasgelan zure 

eskuinetan esertzen dena 

    

Jangelan zure aurrean 

jartzen dena 

    

Jangelan zure ezkerretan 

esertzen dena 

    

 

Familian 

 

 Zenbat euskara erabiltzen duzu? 

Gurasoekin  

Anai-arrebekin  

Aitona-amonekin  

...  
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ASTEBETE BATERAKO ERRONKA 
 

 

Erronka baterako prest? 

 

- Norekin egiten dut euskaraz? fitxatik guztia euskaraz egiten ez 

duzun  bi pertsona aukeratu. 

- Egoera bat aukeratu: Gelan, institutuan edo institututik kanpo. 

- Hurrengo urratsera iristen saiatu behar duzu astebete horretan 

zehar: 

o D den kasuetan, C izatea. 

o C den kasuetan, B izatea. 

o B den kasuetan, A izatea. 

- Frogatzeko prest? 

 

 

 

 

Zein pertsona, egoera eta helburu aukeratu dituzu? 

 

 

1- 

 

 

2-  
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Eusleak 
 

 

 

Ikasleekin motibazioa lantzeko proiektua 

 
 

 

 
Kokatzea 

 

DBH3 eta DBH4ekoekin bigarren hiru hilekoan egiteko jarduera. 

 

Eusleen dinamikaren bidez euskara gehiago erabiltzeko ahalegin 

kontziente bat egitea nahi dugu. 

 

 

 

 

 

 

(Jardueraren azalpena txertatu behar da) 

 

 

 

 

 

 

Eizmendi Arsuaga, Iñaki 

ebete hizkuntza-zerbitzuak  
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Abestiak aukeratzen 

 
 

 

Ikasleekin motibazioa lantzeko proiektua 

 
 

 

 
Kokatzea 

 

DBH1 eta DBH2koekin hirugarren hiru hilekoan egiteko jarduera. 

 

Gazteen Batzordekoek dinamizatutako jarduera. 

 

Bi helburu lortu nahi dira: 

-Hainbat musika talde ezagutzera ematea 

-Euskaraz gauza asko eta oso ezberdinak sortzen direla transmititzea 

 

 

 

 

 

Eizmendi Arsuaga, Iñaki 

ebete hizkuntza-zerbitzuak 
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Abestiak proposatzen eta aukeratzen: 

 

- Gazteen batzordeko 15 abesti aukeratuko dituzte. Ikasturtero gai bat 

aukeratuko da: euskarazko abesti hoberena, abesti bitxiena, martxosoena, 

hunkigarriena… 

 

- Bost astetan zehar, astero hiru abesti proposatuko dira: etxean edo 

mobiletik entzun ahal izateko loturak eskainiko dira, eta institutuan behar 

bada tarteren batean ere jar daitezke (pario garaian, adibidez) 

 

- Ikasleei eskatuko zaie, astero hiru abesti horietatik hoberena bozkatzeko. 

Horretarako, kutxa bat jarriko da institutko sarreran. 

 

- Bosgarren astearen ondoren, aukeratutako abestia zein den esango da. 

 

 

Erreferentea: 

 

- Aukera ikusten bada, musika talde horretak norbait ekarriko da 

institutura. Edo, gutxienez, bideo labur bat garabatu eta bidaltzeko 

eskatuko zaio. 

 

Aukerak: 

 

- Interesgarria da You Tuben kanal bat sortzea eta proposatzen diren 

abestiak bideo muntaietan aurkeztea. Erakargarriagoa eta arinagoa da. 

 

- Girotze lana egitea ere garrantzitsua da: abestiak idatzi eta pasiloetan 

jartzea, lehiaketa gogoratuz kartelak jartzea, eta abar. 
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Hizkera informalarekin 

jolasean 

 
 

 

Ikasleekin motibazioa lantzeko proiektua 
 

 

 
Kokatzea 

 

DBH3 eta DBH4 hirugarren hiru hilekoan egiteko jarduera. 

 

Gazteen Batzordekoek dinamizatutako jarduera. 

 

Hiru helburu lortu nahi dira: 

-Ikasleak konturatzea hizkera informalaren inguruan mugak dituztela 

-Hori hizkuntzaren arazoa baino hiztunon muga dela jabetzea 

- Hizkuntzarekin jolastera eta esamoldeak euskaratik sortzera 

gonbidatzea 

 

 

 

 

ebete hizkuntza-zerbitzuak 
 

 

Esamoldeak bilatzen eta aukeratzen: 
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- Eguneroko ohiko egoeretan erabiltzen diren esamoldeen zerrenda bat 

egingo dute Gazteen Batzordekoek: como mola, como que no, eres un 

crack… 

- Euskarazko ordezkoak bilatuko dituzte: ingurukoei galdetuz, hitz berriak 

sortuz… 

- Horietako batzuk aukeratuko dituzte. 10 esamolde inguru. 

 

 

 

Esamoldeekin jolasean: 

 

- Hizkuntza-jolasak prestatuko ditzute gazteen batzordekoek: 

o 1-2-3-4-5-6…. 

o Pilota elkarri 

o Telefonoa 

o Zummm 

o … 

 

- Lau saio antolatuko dira institutuan atseden orduetan: 

o Saio horietan esamolde batzuk hartuko dira eta hizkuntza jolasen 

bidez landuko dira 

o Borondatezkoa izango da parte hartzea eta Gazteen 

Btazordekoek dinamizatuko dituzte 

 

Esamoldeak salgai: 

 

- Erronka bat propposatuko da. Adibidez: baietz esamoldeak 1000 aldiz 

erabili 

- Bi astetan zehar, egunero esamoldeetako bat proposatuko da 

- Erabiltzeko prest dauden ikasleek txartela bat hartuko dute 

- Egunean zehar gutxienez behin erabili badute txartel hori institutuko 

sarreran dagoen kutxa batean sartuko dute 

- Bi aste pasa ondoren lortu al dugu esamoldeak 1000 aldiz erabiltzea?  

 

 

 


