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Testuingurua1.





1. Testuingurua

2018ko azaroaren 23�k abenduaren 3ra Euskaraldia egin zen Euskal Herri
osoan, eta horren barruan 11 egun euskaraz ekimena garatu zen. Ahobiziak
eta belarriprestak izan ziren protagonista.

Lasarte-Orian, 2016an, “40 egun euskaraz” ekimena bideratu zen eta hor erabili
ziren lehenengo aldiz ahobizi eta belarriprest figurak. Hori izan zen Euskal Herri
osoan ekimena abian jartzeko oinarri nagusietako bat.

2018ko Euskaraldian, Lasarte-Orian ekimen hori errepikatu bazen ere hainbat be-
rrikuntza egin nahi izan ziren. Horien artean, nerabeei begirako ekimena gauzatu
zen, ikerketa-ekintza moduan.

Zein izan zen abiapuntuko ideia?

� Euskaraldiaren diseinua zela eta, nerabeen kopuru handi batek ezin zuen parte
hartu: ins�tutu barruko 16-18 urtekoek parte har zezaketen, baina 12-15 urte
artekoek ez.

� Euskaraldiaren barruan herrian berrikuntzak egin nahi izan zirenez, lehentasun
moduan hartu zen nerabeekin lanketa bat egitea. 

� Horiek horrela, Euskaraldia nerabeei egokitzeko ahalegina egin nahi izan zen,
partaide ez ezik eragile ere izateko.

� Lanketa hau ikerketa-ekintza moduan egingo zen, ateratako ondorioak eta tres-
nak beste hainbat herritarako ere baliagarri izan zitezkeelakoan.

� Euskaraldiari begira egindako lanketa gazteekin herrian garatu nahi zen dina-
mika baten oinarria izatea nahi zen, lehendik abian dauden programez gain be-
rriren bat sortuz eta horiek guz�ak norabide berean eta oinarri zehatzekin
bideratuz.

� Nerabeen euskararen erabilerarekin arduratuta geunden herrian (Lasarte-
Oriako erabileran ez ezik Euskal Herri osokoan ere bai).

Hortaz, ikerketak ondoko galderari erantzun nahi izan dio: eraginkorra al da aho-
bizi/belarriprest diseinua nerabeen hizkuntza-ohituretan aldaketak eragiteko?

Nori zuzendu zitzaion egitasmoa?

12-18 urte arteko nerabeei. Oriarte ins�tutuko ikasleengan jarri zen arreta bere-
zia: herriko ins�tutu bakarra da eta nerabe gehienek bertan ikasten dute. Eki-
mena ez zen ins�tutura soilik mugatzen, baina esku-hartzea ins�tutuan dabiltzan
ikasleekin egin zen.
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1. Testuingurua

Zerga�k adin tarte horretan?

� Adin tarte horretako gazteen ia %100ek du belarriprest izateko gutxieneko gai-
tasuna. Salbuespen batzuk kenduta, gehienek dute gaitasuna. Helduen artean,
ordea, ez da horrelakorik ematen.

� Hezkuntza arautuan dabiltza, eta gehiengoak herriko Oriarte ins�tutuan ikasten
du.

� Lasarte-Orian lehendik hainbat programa daude adin tarte horretan euskararen
erabileran edo euskararekiko jarreretan eragitera bideratuak. Badaude, beraz,
oinarri bat eta ibilbide bat.

� Nerabeen euskararen erabileran eragitea lehentasunezko jotzen da datozen ur-
teei begira. 

� Euskal Herri osoan zehar egin zen Euskaraldia nerabeentzat ere oso erakarga-
rria izan zitekeela aurreikusi zen eta indar hori baliatu nahi izan zen lanketa be-
rezi bat egiteko.

Ondorengo orrietan, ikerketa-ekintzaren ezaugarriak eta ondorioak aurkezten
dira.   

EREDUA A B D Guz�ra

MAILA Gelak Ikasleak Gelak Ikasleak Gelak Ikasleak Gelak Ikasleak

DBH 1 – – – – 7 179 7 179

DBH 2 – – – – 7 156 7 156

DBH 3 – – – – 6 128 6 128

DBH 4 – – 1 10 6 117 7 127

DBHO1 – – – – 3 81 3 81

DBHO2 – – – – 3 71 3 71

Guz�ra 0 0 1 10 32 731 33 741



Diseinu
orokorra

2.





2. Diseinu orokorra

2018ko Euskaraldiari begira, Lasarte-Oriak dituen ezaugarriak tarteko, nerabeen
artean ahalegin berezi bat egiteko aukera ikusi zen. Hainbat arrazoi zegoen ho-
rretarako:

• Adin tarte horretako gazteen ia %100ek du belarriprest izateko gu-
txieneko gaitasuna. Hori ez da helduen artean ematen.

• Hezkuntza arautuan dabiltza, eta gehiengoak herriko Oriarte ins�tu-
tuan ikasten du.

• Ins�tutua bera gaiaz jabetuta dago, eta Hizkuntza Normalizazio
Proiektu bat lantzen du.

• Nerabeen euskararen erabileran eragitea lehentasunezko jotzen da
datozen urteei begira.

Are gehiago, herrian lehendik ere hainbat programa daude adin tarte horretan
euskararen erabileran edo euskararekiko jarreretan eragitera bideratuak. Ba-
daude, beraz, oinarri bat eta ibilbide bat. Hiru erakunde ari dira elkarlanean no-
rabide horretan: Lasarte-Oriako Udala, Oriarte ins�tutua eta Ttakun Kultur
Elkartea. Honako hauek dira programa esanguratsuenak:

• Elemeleka saioak: ikasmaila guz�etan ikasleekin egiten diren saioak
soziolinguis�karen eta gaitasun komunika�boen inguruan. Programa
horrek lanketa jarraitua egiteko aukera ematen du.

• Kuadrillategi: eskolaz kanpoko jarduera, herriko erreferenteek gida-
tua eta linguis�koki indartsua.

• Irakutrezin aldizkaria: herriko gazteentzat gazteek berek egindakoa.

Hori guz�a kontuan hartuta, ahalegin berezi hori ikerketa-ekintza moduan egi-
tea aztertu zen. Hau da:

• Euskaraldiko metodologia adin tarte horretan probatzea.

• Gazteak parte nola bihurtu aztertzea.

• Arlo ezberdinak kontuan hartuz lanketa egitea: lehendik abian dauden
programak eta aukera berriak.

• Egindakoa ondo jasotzea eta interpretatzea.

Herriko nerabeen euskararen erabilerarekin arduratuta2.1 .
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2. Diseinu orokorra

2018ko Euskaraldiari begira batzorde bat osatu zen, ekimena nerabeen ezauga-
rrietara egokitzeko aukerarik ba ote zegoen aztertzeko. Batzorde horretan, zen-
bait erakundetako kideek parte hartu zuten:

• Jon Antxordoki eta Iñaki Arru�, Lasarte-Oriako Udaleko euskara arloko
zinegotzia eta teknikaria.

• Karlos Kortabarria, Esther Urru�a, Abene Arrriola, Marijo Murua,
Lurdex Etxeberria eta Irma Arnaiz, Oriarte ins�tutuko bi eraikinetako
arduradunak.

• Jokin Guridi eta Jon Pello Artetxe, Ttakun Kultur Elkarteko teknikariak.

• Asier Huegun eta Iñaki Eizmendi, maila pertsonalean.

Batzorde horreta�k sortutako ideiak garatzeko, lantalde bat osatu zen. Lantalde
horretan kide hauek parte hartu zuten:

• Imanol Lizardi, Euskal Girotze Barnetegietako irakasle izandakoa DBHko
ikasleekin.

• Asier Huegun, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) irakaslea eta
Kuadrillategi egitasmoaren sortzaile eta ikerlarietako bat.

• Jon Pello Artetxe, Ttakun Kultur Elkarteko teknikaria.

• Uxue Otxandorena, Ttakun Kultur Elkarteko teknikaria.

• Ander Rekondo, Ttakun Kultur Elkarteko teknikaria.

• Iñaki Eizmendi, Ebete hizkuntza-zerbitzuetako kidea.

2018ko otsaile�k maiatzera bitarte hainbat lan saio egin zituzten. Egindako lan-
keta horren ondoren eta proiektua hartzen ari zen ezaugarriak ikusita, ikerketa-
ekintza moduan bideratu zitekeela baloratu zen. Proiektua Eusko Jaurlaritzako
Hizkuntza Poli�karako sailburuordetzan aurkeztu zen (HPS), baita Gipuzkoa Foru
Aldundiko Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritzan ere. Bi erakundeek egitas-
moa babestea onartu zuten eta ikerketak bi atal izatea erabaki zen:

a) Nerabeen Euskaraldiaren lanketaren inguruan ikerketa egitea.

b) Ikerketa horretarako landutako tresnak edonork erabiltzeko mo-
duan jartzea.

Liburu hau lehenengo atal hori da.

Aurrelanak eta ibilbidea2.2.



2. Diseinu orokorra

Euskaraldiko ekimenaren inguruan galdera hauek erantzun nahi ziren:

� Ikuspegi kuan�ta�boa
Zein neurritan erabili dute nerabeek euskara gehiago? 

� Ikuspegi kualita�boa
Nola bizitu dute nerabeek prozesua? Lortu al da 11 egun euskaraz erronka ne-
rabeen ezaugarrietara egokitzea? Behar bezala aritu al dira? Lortu al da 12-15
urte artekoen artean belarriprest figura pres�giatzea eta jarrera ak�bo batekin
lotzea? Gehiengoa belarriprest izan al da? Ahobizi figura ondo egokitu al da?
Behar bezala egin al dute?

Ekimena ondo bideratze aldera beste bi lan-ildo ere garatu ziren, baita horien in-
guruan ondorio batzuk atera ere:

� Gazteak prest al daude euskararen sustapenean eragile izateko?
Lortu al daiteke modu erakargarri batean aurkeztea? Lortu al daiteke haiek be-
netako eragile izatea? Horrek izan al dezake eraginik haien jarrera eta jokabi-
deetan? Eta ingurukoenean?

� Elemeleka saioak
Norabide honetan lagungarri diren sentsibilizazio-saioak egitea lortu al da? Di-
namikak egokiak al dira? Eragin al daiteke euskara�k urru�en egon daitezkee-
nen jarreretan? Hau da, euskara beren harremanetan ez erabiltzeaz gain
erabilera hori arrotza egiten zaienengan? Lortzen al da landu nahi izan diren
mezuak ondo transmi�tzea?

Horrez gain, kontuan izan behar da proiektu honen ardatza nerabeen hizkuntza-
ohiturak eta hizkuntzekiko jarrerak zirela:

� Hizkuntzekiko jarrerak
Hizkuntzekiko jarreretan eragin nahi zen, eta gazteek euskararen erabilerarekiko
jarrera ak�boa hartzea lortu. Hau da, euskararen aldeko jarrera baino gehiago
euskararen erabilerarekiko jarrera indartu nahi zen.

� Hizkuntza-ohiturak
Hizkuntza-ohituretan eragin nahi zen, eta jarreren lanketa horrek hizkuntza-
ohituretan eragina izatea lortu. Horretarako, gehienek gutxienez belarriprest
jarrera hartzea eta hainbatek ahobiziarena ere hartzea lortu behar zen.
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2. Diseinu orokorra

Uste teorikoei dagokienez, beste alderdi hauek ere aztertu nahi izan ziren:

Belarriprest figura pres�giatzea eta ahobizien
parte hartzea mugatzea

� Belarriprest izan zitezkeenak erakartzea
Gazte askok ahobizi izateko gogoa erakutsiko zutela
aurreikusten baitzen. Aldiz, horien aldean belarri-
prestak gutxi izan zitezkeelakoan geunden. Gazteen
artean ahobizi rolak pres�gio gehiago izan zezakeela
baloratu zen, eta beraz, gutxieneko jarrera bat bazu-
tenek berehala rol hori aukeratuko zutela. Horren on-
doan, belarriprestek pres�gio gutxiago izanik, jarrera
hori har zezaketen hainbatek ez parte hartzea hautatu
zezaketela baloratu zen. Horiek horrela, egitasmoa behar
bezala bideratzeko, belarriprestaren figura pres�giatzea eta izen-
emate hori indartzea lortu nahi zen.

� Presioa arintzea
Ahobiziek be� euskaraz egiten ahalegindu behar zuten euskaraz ulertzen zuten
guz�ekin. Hau da, Lasarte-Orian, nerabe ahobiziek beste nerabe guz�ekin %100
euskaraz egin beharko zuten. Baina, nerabeen arteko harremanetan hori ez
dela batere erraza baloratu zen. Harreman batzuetan euskaraz egitea oso zaila
egingo zitzaien (ohiturak, rolak eta abar). Presio horrek arrakasta lortzea zailtzen
zuen, eta argi zegoen helburua arrakasta edukitzea zela.

� Seriotasuna ematea
Batez ere DBH1 eta 2koek ahobizi izatea jolas moduan hartzeko arriskua ikus-
ten zen. Seriotasuna emateko, belarriprestaren figuran zentratzea ona izan zi-
tekeela baloratu zen, eta ahobiziaren figura mugatzea eta eraginkorra izan
zitekeen modu batean aurkeztea bilatu zen.

� Belarriprest rolaren garrantzia gizarteratzea
Nerabeen artean rol horren baliagarritasuna zabaldu nahi zen: enpa�a linguis-
�koa (hizkuntza-jokabide ezberdinak ulertzea), errespetua (egin nahi duenari
erraztasunak ematea), euskararekin harreman ezberdinak daudela ikustaraz-
tea eta abar.

Etengabeko gonbita egiten zuten belarriprestek
Belarriprest figurari eduki bat eman nahi izan zitzaion. Jarrera pasibo bat baino
areago, jarrera ak�bo bat bilatu zen: nik nahi dut zuk niri euskaraz egitea. Jarre-
ren alde�k helduen ekimenarekiko berritasun nagusietako bat hemen egon zite-
keen: ahobiziek baino garrantzi handiagoa hartzen zuten belarripresten jarrerek.
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Gonbidapen masiboa
Ekimena masiboa izatea lortu nahi zen, nerabeen gehiengoak parte hartzea. Ma-
siboa den neurrian, es�mulazio posi�bo etengabeak indarra ematen dio erabile-
raren aldeko jarrera dutenei.

Helduak imitatzea
11 egun euskaraz egin zen garai berean egiteak helduak eredutzat hartzeko au-
kera ematen zuen. Hainbatetan kosta egiten da helduak eredutzat aurkeztea,
baina Euskaraldian asko izan ziren eta etengabe ikusi ahal izan zituzten.

Emozioetara iristen diren hausnarketak
Ekimen honen barruan hausnarketarako tarteak ere aurreikusi ziren. Batzordee-
tan ari ziren gazte eragileekin egin zitezkeela ikusi zen eta Elemelekako saioetan
adin tarte horretan dauden nerabe guz�ekin. Hausnarketa horiek emozioetan
eragina izatea lortu nahi zen.

Herriko nerabeek euskararekin nolako harremana
duten kontuan hartzea
Lasarte-Oriako nerabe gehienak bi multzo nagusitan banatu daitezkeela haus-
nartu zen: euskara nahiko gertu dutenak eta euskara nahiko urrun dutenak.

• Euskara nahiko gertu dutenak
Hainbatek etxe�k jaso du euskara; haien ingurune hurbilean euskararen
presentzia eta erabilera nabarmenak dira, euskaraz aritzeko ere badute
erraztasuna, baita hainbatek ohitura ere. Euskaldun izatea euskararen
erabilerarekin lotzen dute, kontraesanak eta zailtasunak izan arren.

• Euskara nahiko urrun dutenak
Gehienek ez dute euskara etxe�k jaso; inguru hurbilean ez dute eus-
kara gehiegi entzuten edota erabiltzen; erdaraz erraztasun handiagoa
dute, eta abar. Euskaldun izatea eta euskararen erabileraren arteko lo-
tura ez da horren argia.

Noski, bi multzoen arteko banaketa ez da itxia: loturak daude, ñabardurak eta
abar.

• Euskara nahiko gertu duten asko ahobizi izateko prest egon zitezkeen,
baina aurreko puntuan azaldu bezala, presioa handia izan zitekeen
haientzat eta hainbat egoeratan arrakasta lortzea oso zaila.

• Euskara nahiko urrun duten batzuk ahobizi edo belarriprest izateko
prest egon zitezkeen, baina belarriprest izatea bera, zaila izan zitekeen
hainbat solaskiderekin. Hori dela eta, beharrezko jotzen zen lanketa bat
egitea euskararen erabileraren aldeko jarrera izan zezaten.
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2. Diseinu orokorra

Ekintzarako baliabideak2.4.

Proiektuaren lehentasunezko hiru arlo zehazteaz gain, beste bi arlo ere kontuan
hartzea aurreikusi zen.

Lehentasunezko arloak:

a) Euskaraldia nerabeen ezaugarrietara egokitzea

b) Elemeleka sentsibilizazio-saioak

c) Ikasle eragileen batzordeak

Arlo osagarriak:

– Irakutrezin gazteen aldizkaria

– Kuadrillategi jarduera

Lehentasunezko hiru arloetan jarri zen indarra eta horiek garatu ziren. Irakutre-
zin aldizkariaren alerik ez zen argitaratu udazkenean eta Kuadrillategikoekin ez
zen lanketa berezirik egin, hau da, bazuten guz�aren berri baina ez zen egitasmo
horri begirako lanketa zehatzik egin.

a) Euskaraldia nerabeen ezaugarrietara egokitzea

Euskaraldia nerabeen ezaugarrietara egokitzea izan zen hiru ardatzetako bat eta
proiektu honen jomuga nagusia. 

Horiek horrela, Euskaraldian parte hartu nahi zuten DBHko gazteek belarriprest
moduan izena eman behar zuten. Gehienak belarriprest izatea bilatu zen, eta
ahobizien kopurua mugatzea. DBHko ikasleei belarriprest izateko aukera eman
zitzaien, rol horri eman baitzitzaion garrantzia. Baina, belarriprestengandik eus-
kararen erabilerarekiko jarrera ak�bo bat bilatu da. Hori landu da, besteak beste,
Elemelekako sentsibilizazio-saioetan. Bete behar zituzten galdetegietan ere, ja-
rrera hori oinarri hartuz egin zaizkie galderak, belarriprestaren jarrera ak�boa az-
pimarratuz.

Ondoren, eta Euskaraldia hasi baino egun batzuk lehenago, belarriprest zirenei
ahobizi izateko aukera ere eman zitzaien. Nahi zutenek eman zuten izena, baina
egun batzuetan soilik zuten ahobizi izateko ardura. Hau da, 11 egun horieta�k, er-
dietan ahobizi ziren eta besteetan belarriprest izaten jarraitzen zuten.



2. Diseinu orokorra

Batxilergokoek Euskaraldi orokorrean parte hartu dutenez, bi roletako bat auke-
ratu behar izan dute, beste edozein helduk bezala.

b) Elemeleka sentsibilizazio-saioak

Elemeleka egitasmoa lehendik egiten den jarduera bat da, hizkuntzekiko jarrere-
tan nahiz euskara gaitasunean eragitea helburu duena. Udalak eta Oriarte ins�-
tutuak adostua da eta Ttakun Kultur Elkarteak bideratua.

Jarduera hau lehendik abian izatea oinarrizkoa izan da nerabeei egokitutako Eus-
karaldia egin ahal izateko. Besteak beste:

• Erakundeen arteko elkarlana lehendik ematen da (Lasarte-Oriako
Udala, Oriarte ins�tutua eta Ttakun Kultur Elkartea), eta beharrezkoa
da modu honetako jarduera bat bideratzeko. Harreman iraunkorra
da, Udalaren eta ins�tutuaren arteko hitzarmen baten bidez jasoa.
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2. Diseinu orokorra

• Hainbat sentsibilizazio-saio modu planifikatuan egiteko aukera izan
dugu. Badira urte batzuk DBH1e�k Batxilergora bitarte modu planifi-
katuan ikasleekin soziolinguis�karen eta komunikazio gaitasunen in-
guruan hainbat saio egiten direla. Saio hauek ins�tutuaren plangintzan
txertatuta daude. 

• Ikasle guz�engana iristeko aukera ematen du. 

• Erakundeen artean gauzatzen den elkarlanak aukera ematen du, hala-
ber, ins�tutuan egiten dena eta herrian egiten dena lotzeko: Euskaraldi
orokorrean parte hartzea, herriko ekimenen berri ikasleei zuzenean
ematea, eragile izan daitezen aukerak ematea eta abar.

2018-2019 ikasturteari begira, egitasmoa Euskaraldira egokitu zen erabat eta ne-
rabeei zuzendutako Euskaraldiarekin lotu zen. Guz�ra 118 saio egin ziren.

DBH1 7 talde 3na saio: bi Euskaraldiaren aurre�k eta bat ondoren.

DBH2 7 talde 3na saio: bi Euskaraldiaren aurre�k eta bat ondoren.

DBH3 6 talde 4na saio: hiru Euskaraldiaren aurre�k eta bat ondoren.

DBH4 7 talde 4na saio: hiru Euskaraldiaren aurre�k eta bat ondoren.

Batxilergoa 1 3 talde 4na saio: hiru Euskaraldiaren aurre�k eta bat ondoren.

Batxilergoa 2 3 talde 4na saio: hiru Euskaraldiaren aurre�k eta bat ondoren.

Saioa prestatzerakoan lau multzo egin ziren:

• DBH1 eta DBH2ko saioak. 3 saio prestatu ziren.

• DBH3 eta DBH4ko saioak. 4 saio prestatu ziren.

• DBH3ko B eredukoen saioak. 4 saio prestatu ziren.

• Batxilergoko saioak. 4 saio prestatu ziren.

Beraz, eduki ezberdineko 15 saio prestatu ziren. Lau multzoetako azken saioak,
Euskaraldiaren ondoren egindakoa ebaluatzeari zegozkionak, nahiko antzekoak
izan ziren. Euskaraldiaren aurre�k egindakoetan, ordea, multzo eta saio bakoi-
tzeko eduki eta dinamika guz�ak landu behar izan ziren, berariaz.
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Ahalegina egin zen edukiak nahiz dinamika parte-hartzaileen adinera egokitzeko
eta Euskaraldiarekin ondo lotzeko. Batxilergokoek, adibidez, bazuten Euskaraldi
orokorrean parte hartzeko aukera eta Elemeleka saioekin hasterako, hainbatek
izena emana zuen. Horrega�k, bi helbururen inguruan lan egin zen. Bate�k, be-
larripresten parte hartzea indartzea (ahobiziek ordurako izena emana izango zu-
tela aurreikusi baitzen), eta beste�k, ahobiziekin, haien rola betetzerakoan izan
zitzaketen zailtasunak ikustea eta lantzea. Aldiz, DBHkoekin girotze-lana egin zen:
haiei zuzendutako Euskaraldiaren nondik norakoak azaldu zitzaizkien, izen-ema-
tea sustatu eta abar.

Bestalde, Elemelekako saioak erabili ziren nerabeei ikerketarako galdetegiak pasa
eta betearazteko.

Ttakuneko bi dinamizatzaile aritu dira saio hauek ematen, biak ala biak Euskaral-
dia nerabeen ezaugarrietara egokitzeko lantaldean parte hartu dutenak.

Honako hauek dira multzo bakoitzeko saioen helburua eta eduki nagusiak:
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DBH1 
eta DBH2

1 saioa 2 saioa 3 saioa

Bilakaera

Euskaraldiari buruz
hitz egitea eta
batzordea osatzera
gonbidatzea.

Hizkuntza-ohiturei
buruz hitz egitea eta
erronka aurkeztea.

Erronkaren
balorazioa egitea
eta ondorio
batzuetara iristea.

Saio
bakoitzaren
nondik
norakoak

Ahobizi-belarrIprest.
Zer gogoratzen dute
2016an herrian egin
zen Euskararen 9.
Maratoi�k?

Batzordea aurkeztea.

Erronkaren
abiapuntua eta
ezaugarriak
gogoraraztea.

Euskaraldia
aurkeztea. Zer izango
da aurtengoa?

Hizkuntza-ohiturei
buruz hitz egitea:
zerk eragiten du
hizkuntza-ohituretan?

Lorpenak,
zailtasunak,
indarguneak,
bizipenak…

Batzordea osatzeko
gonbitea egitea. Zer
egin nahi da? Nola
antolatuko da?

Erronka aurkeztea.
Errefortzu
posi�boak
ematea.
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DBH3 
eta DBH4

1 saioa 2 saioa 3 saioa 4 saioa

Bilakaera

Hizkuntza-ohiturei
buruz hitz egiten
hastea, bestelako
ohitura batzuei
buruz hitz egitea
eta ohituren
aldaketen jolasa
azaltzea.

Ohituren erronka
baloratzea,
hizkuntza-ohiturei
buruz hitz egitea
eta lehen erronka
aurkeztea.

Lehen erronkaren
balorazioa egitea,
Euskaraldia
aurkeztea eta
gazteen erronka
aurkeztea.

Balorazioa
egitea eta
errefortzu
posi�boak
ematea.

Saio
bakoitzaren
nondik
norakoak

Ahobizi-
belarriprest. Zer
gogoratzen dute
2016an herrian
egin zen ekimenari
buruz? Euskararen
Maratoiari buruz?
Ahobizi eta
belarriprestei
buruz?

Ohituren erronka
eta datuak
gogoraraztea:
zein ohitura, zein
epetan, zenbatek
izena eman…
Balorazioa egitea.

Erronkaren
abiapuntua eta
ezaugarriak
gogoraraztea.
Balorazioa egitea.

Erronkaren
abiapuntua
eta
ezaugarriak
gogoraraztea.

Zerga�k
antolatzen da
horrelako ekimen
bat? Hizkuntza-
ohiturei buruz hitz
egitea: aldatu izan
al ditugu?
Ezagutzen al dugu
aldatu dituenik?...

Hizkuntza-ohiturei
buruz hitz egitea:
zerk eragiten du
hizkuntza-
ohituretan?
Erraza edo zaila
da aldatzea?

Euskaraldiren
xehetasunak
aurkeztea: epeak,
non egingo den…

Lorpenak,
zailtasunak,
indarguneak,
bizipenak…

Ohitura aldaketak:
erraza al da
ohiturak aldatzea?
Aldatu izan al
ditugu? Horren
inguruan jolas bat
proposatzea.

Lehenengo
erronka aurkeztea:
borondatezkoa eta
indibiduala.

Bigarren erronka
aurkeztea:
borondatezkoa
baina kolek�boa.

Errefortzu
posi�boak
ematea.
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DBH4 
(B ereduko

taldea)
1 saioa 2 saioa 3 saioa 4 saioa

Bilakaera

Eleaniztasunaren
aldeko mezu bat
ematea. Ikasten
ari garen edota
inguruan ditugun
hizkuntzekin
harreman
ezberdina dugula
ikustea.

Norberak dakizkien
edo ikasten ari den
hizkuntzak
zaintzearen aldeko
mezua ematea.
Euskararekiko
jarrera ona izateak
zein abantaila izan
ditzakeen aurkeztea.

Euskaraldia
aurkeztea.
Ekimen horren
arrazoiak
ikustea. Parte
hartzera
gonbidatzea.

Balorazioa
egitea eta
errefortzu
posi�boak
ematea.

Saio
bakoitzaren
nondik
norakoak

Eleaniztasuna:
zenbat hizkuntza
dakizkigu
ins�tutuan?
Zeintzuk dira
eleaniztasunaren
abantailak?

Dakizkigun
hizkuntzetan
izandako bizipen
posi�boei buruz hitz
egitea: egoerak,
harremanak…
Hizkuntzak galtzeak
zer eragingo
ligukeen ikustea.

Zer da
Euskaraldia?
Zerga�k egiten
da? Zer
egingo da 11
egunetan? Zer
dira ahobizi eta
belarriprestak?

Euskaraldiaren
abiapuntua
eta
ezaugarriak
gogoraraztea.

Hizkuntza
guz�ekin
harreman bera
al dugu?
Hizkuntzekin
dugun
harremanak ba al
du eraginik gure
jarreretan eta
jokabideetan?

Ikasten ari garen
edo inguruan
ditugun hizkuntzak
zaintzearen aldeko
mezua ematea:
ondo ikastea,
erabiltzea…

DBHkoek zer
egingo dute?
Zein izango da
erronka?
B ereduko
taldekoek parte
hartu al
dezakete? Nola?
Zein jarrera
behar lukete?

Lorpenak,
zailtasunak,
indarguneak,
bizipenak…

Zer egin dezakegu
harreman txikia
dugun
hizkuntzekin
harreman hori
hobetzeko?

Euskararekiko
jarrera ona izateak
eman ditzakeen
aukerak ikustea:
harremanak,
kultura… (Ondo
landu beharreko
puntua da:
Adibideak?
Dinamikaren bat?...)

Parte hartzera
gonbidatzea.
Aholkuak
ematea. Beraien
parte hartzea
bisibilizatzera
gonbidatzea.

Errefortzu
posi�boak
ematea.
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Batxilergoa 1
eta 2

1 saioa 2 saioa 3 saioa 4 saioa

Bilakaera

Eleaniztasunaren
aldeko mezu bat
ematea, hor�k
euskara jakiteak
ematen dizkigun
ezaugarriak
ikustea eta batzuk
euskara gehiago
erabili nahi izateari
buruz hitz egitea.

Euskara gehiago
erabili nahi
dutenen
zailtasunak ikustea,
Euskaraldia
kokatzea,
belarriprest figura
pres�giatzea eta
izen-ematea
sustatzea.

Euskaraldiari
buruz hitz egitea
(izen-ematea EHn,
herrian…), ahobizi
izateko zailtasunak
ikustea eta
aholkuak ematea,
eta izena eman ez
dutenei jarrera
egoki bat izateko
eskatzea.

Balorazioa
egitea,
lorpenei
garrantzia
ematea eta
errefortzu
posi�boak
ematea.

Saio
bakoitzaren
nondik
norakoak

Eleaniztasuna:
zenbat hizkuntza
dakizkigu
ins�tutuan?
Zeintzuk dira
eleaniztasunaren
abantailak? 

Zein izan da
euskaldunon
ezaugarrien
bilakaera azken
urteetan? Nola
aldatu dira
ezaugarri horiek? 

Zeintzuk dira
Euskaraldiko
datuak? Izen-
ematea EHn eta
herrian…

Euskaraldiaren
abiapuntua
eta
ezaugarriak
gogoraraztea.

Zein ezaugarri
ematen dizkigu
euskara ere
jakiteak? Euskal
Herritar izateko
modu berezi eta
aberatsa da.

Euskara gehiago
erabili nahi
dutenek zein
zailtasun dituzte?

Zein izan daitezke
ahobiziek izan
ditzaketen
zailtasunak?
Zer egin horren
aurrean?

Lorpenak,
zailtasunak,
indarguneak,
bizipenak…

Gustatuko al
litzaiguke euskara
gehiago
erabiltzea? Ba al
dira egoera edo
harremanak
gehiago erabili
nahiko
genukeenak?
Denok al dugu
sentsazio hori edo
batzuk soilik?

Euskaraldia
kokatzea. Zerga�k
antolatu da?
Zeintzuk dira
ezaugarriak?
Zeintzuk eman
dute izena ahobizi
izateko? Zeintzuk
belarriprest
izateko? Bigarren
figura honen
garrantzia
azpimarratzea.
Izena eman ez
dutenak ematera
gonbidatzea.

Zer behar dute
ahobiziek
errazago egin ahal
izateko?
Belarripresten
jarrerak nolakoa
izan behar du?
Eta ez bat ez
beste ez direnen
jarrerak?
Horretarako prest
daude?

Errefortzu
posi�boak
ematea
ahobiziei,
belarriprestei
eta besteei.
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c) Ikasle eragileen batzordeak

Ikasle eragileen batzordeak osatzerakoan, bi ideia hartu ziren abiapuntu gisa:

• Lasarte-Orian hainbat gaztek euskararekiko atxikimendua badutela eta
euskara gehiago erabili nahi luketela.

• Gazte horietako hainbat prest egon daitezkeela euskararen aldeko lan
bat egiteko, giroa eta dinamizazioa egokiak badira.
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Hasiera batean, Batxilergokoei egin zitzaien batzorde batean parte hartzeko deia
eta 35 gaztek eman zuten izena. Ins�tutua bi eraikinetan banatuta egonik, beste
eraikinekoei egin zitzaien bigarren deialdia, eraikin horretan DBH1 eta 2ko ikas-
leak daude eta beste 35 gaztek eman zuten izena. DBH3 eta 4koekin zer egin za-
lantzak egon ziren, baina azkenenean deialdirik ez egitea erabaki zen. Izan ere,
Batxilergokoekin nahastea ez zen egoki jo (adin ezberdintasunaga�k eta talde
handiegia izan zitekeelako), baliabide eta denbora alde�k behar bezala erantzu-
teko mugak baitzeuden, eta gainera, eraikin berean bi batzorde sortzea ere arris-
kutsua izan zitekeela ikusten zen (girotze-lanean batak besteari lekua jatea,
funtzioak nahastea, eta abar).

Horiek horrela, bi batzorde osatu ziren eta biak aritu ziren lanean.

Iraile�k aurrera, astero bildu eta hainbat ekimen bideratu zituzten: Lipduba, Ba-
txilergokoak DBHko ikasgeletara joatea informazioa ematera, bideoak egitea eta
whatsapp bidez zabaltzea, txapak prestatzea, kartelak egitea eta jartzea, eta abar.

Ttakun Kultur Elkarteko bi dinamizatzaile aritu ziren batzordekoekin lanean. Eus-
karaldia nerabeen ezaugarrietara egokitzeko lantaldean parte hartu zuten eta
Elemelekako saioak dinamizatu zituzten berberak izan dira.

Ikasle eragileen bi batzordeen lan saioetan eduki hauek landu dira:



24

2. Diseinu orokorra

Batxilergoko ikasle eragileen batzordea
Aurkezpen saioa

Kokatzea Aurkezpen jolasak eta taldea osatzeko jolasak.

Edukiak lantzea

Ikasle eragileen batzordea kokatzea: zer egin dezake
gazteen euskara batzorde batek?

Erabileran eragiten duten faktoreen azterketa eta
lotura duten ariketak.

Ideien ekaitza.

Euskaraldiari buruz
hitz egitea

Euskaraldiaren aurkezpena.

Talde lana egitea
Dinamika eta jolasak.

Bazkari girotua.

DBH1 eta DBH2ko ikasle eragileen batzordea
Aurkezpen saioa

Kokatzea Aurkezpen jolasak eta taldea osatzeko jolasak.

Euskaraldiari buruz
hitz egitea

Euskaraldiaren aurkezpena.

Ideien ekaitza egitea

Zer egin Euskaraldiari begira? Zer nahi lukete?
Zer bururatzen zaie?

Ideien ekaitza.

Batxilergoko ikasle eragileen batzordea
Iraileko lan-saioak

Hasierako urratsak
Ideien ekaitza aztertzea eta Euskaraldiari begira
antolatu nahi diren jarduerak aukeratzea.

Ideiak zehazten hastea Aukeratutako jardueren egutegia osatzea.
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DBH1 eta DBH2ko ikasle eragileen batzordea
Iraileko lan-saioak

Hasierako urratsak
Ideien ekaitza aztertzea eta Euskaraldiari begira
antolatu nahi diren jarduerak aukeratzea.

Adierazgarri lehiaketa

Nerabeen Euskaraldirako txapa prestatzeari begira,
lehiaketa antolatzea: kartelak prestatzea, ins�tutuan
jartzea, irudiak aurkezteko kutxak jartzea eta abar.

Irabazlea aukeratzea.

Batxilergoko ikasle eragileen batzordea
Urriko lan-saioak

Bideoak
Girotze-lanerako bideoak egitea, whatsapp bidez
zabaltzeko.

Lipduba
Musika aukeratzea, gidoia egitea, azpiegitura lotzea
eta abar.

DBHkoen erronka
DBHkoei begira laguntza eskatzea: gelaz gela
informazioa ematera pasa daitezen proposatzea.

DBH1 eta DBH2ko ikasle eragileen batzordea
Urriko lan-saioak

Txapak prestatzea Gazte belarriprest eta gazte ahobizi txapak egitea.

Kartelak egitea

Girotze-lanerako kartelak egitea.

Ins�tutuan kartelak jartzea.

Bideoak whatsapp bidez hedatzea.



2.5.1.  Nortzuk parte hartu dute Euskaraldian?

Oriarte ins�tutuan 741 nerabek ikasten dute. Horieta�k 440 izan dira Euskaral-
dian parte hartu dutenak. Beraz, %60k parte hartu du. Hiru talde nagusi ikus dai-
tezke: ahobiziak, belarriprestak eta parte hartu ez dutenak. Lehen bi taldeak oso
antzekoak dira kopuruz, hirugarrena, berriz, handixeagoa.
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Batxilergoko ikasle eragileen batzordea
Azaroko lan-saioak

Lipduba 

Prestatzea: deialdia egitea, azpiegitura prestatzea,
gidoi zehatza lantzea.

Grabatzea eta muntaia egitea.

Hedatzea.

DBHkoen erronka

Gazte belarripresten bideoa egitea: proposatzen zaien
jarrera azalduz eta gonbitea eginez.

DBHko gazte belarriprestentzat aholkuak: gelaz gela
pasatzea bideoa jarriz eta azalpenak emanez.

DBH1 eta DBH2ko ikasle eragileen batzordea
Azaroko lan-saioak

Kartelak Girotze-lanerako kartelak jartzea.

Txapak banatzea
Izena eman dutenei txapak banatzea: gelaz gela nor
pasako den zehaztea, gelaz gela pasa eta banatzea.

Bideoak Girotze-lanerako bideoak egitea. 

Ikerketarako metodologia2.5.
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Ikasle
kopurua Parte hartu dutenak Belarriprest Ahobizi+Belarriprest

Guz�ra 741 440 59,38 204 27,53 236 31,85

DBH1 179 113 63,13 48 26,82 65 36,31

DBH2 156 90 57,69 48 30,77 42 26,92

DBH3 128 78 60,94 50 39,06 28 21,88

DBH4 127 57 44,88 31 24,41 26 20,47

Batxilergoa
1 81 62 76,54 11 13,58 51 62,96

Batxilergoa
2 71 40 56,34 16 22,54 24 33,80

2.5.2.  Ikerketarako tresnak

Ikerketa bideratzeko tresna hauek erabili dira:

• Ikerketa kuan�ta�boa egiteko, ikasleentzako galdetegiak

• Ikerketa kualita�boa egiteko, ikasleek, gaiaren inguruan iritzia emateko
lansaioak; eta irakasleek, balorazioa egiteko galdetegia

Ondorengo tauletan zehazten dira tresna guz�ak:

Euskaraldiaren aurre�k

Tresna Ezaugarriak Kontuan izatekoak

Azterketa
kuan�ta�boa
egiteko

Belarriprestentzako
galdetegia.

A galdetegia

Euskaraldian parte
hartu zuten ikasle
guz�ek bete zuten, baita
ahobizi izan zirenek ere.

Elemelekako saioetan
bete zuten.

Ahobizientzako
galdetegia.

B galdetegia

Euskaraldian ahobizi
moduan parte hartu
zutenek bete zuten.

Batxilergoan Elemelekako
saioan bete zuten. DBHn,
Euskaraldiko lehen egunean
bete zuten gehienek,
herriko plazan; eta ezin
zutenek, ins�tutuan.
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Euskaraldia amaitu eta egun gutxira

Tresna Ezaugarriak Kontuan izatekoak

Azterketa
kuan�ta�boa
egiteko

Belarriprestentzako
galdetegia.

C galdetegia

Belarriprest moduan
parte hartu zutenek bete
zuten.

Elemelekako azken
saioan bete zuten.

Ahobizientzako
galdetegia.

D galdetegia

Ahobizi moduan parte
hartu zutenek bete
zuten.

Parte hartu ez
zutenentzako
galdetegia.

E galdetegia

Parte hartu ez zutenek
bete zuten.

Azterketa
kualita�boa
egiteko

Talde guz�en
balorazioa.

A gidoia

Elemelekako azken
saioan, talde guz�etan
balorazioak egin ziren.

Elemelekako azken
saioan bete zuten.

Ikasleen eztabaida
taldeak.

B gidoia 

Parte hartu zutenen
balorazioa.

Kurtso guz�etako
ikasleekin eztabaida
taldeak antolatu ziren.

Ikasle eragileen
balorazioa.

Ikasle eragileen
batzordeetako kideek
balorazio bat egin zuten.

Bi batzordeek balorazio
bat egin zuten
dinamizatzaileen
laguntzaz.

Irakasleen
balorazioa.

C gidoia

Irakasleentzako galderak.
Irakasleei galdetegi bat
pasa zitzaien. Nahi
zutenek erantzun zuten.

Euskaraldia amaitu eta hiru hilabetera

Tresna Ezaugarriak Kontuan izatekoak

Azterketa
kuan�ta�boa
egiteko

Belarriprestentzako
eta ahobizientzako
galdetegia.

F galdetegia

DBHn eta Batxilergoan,
belarriprest edota
ahobizi moduan parte
hartu zutenek bete zuten.

Ins�tutuan bete zuten.
Irakasleen bidez helarazi
zitzaien.



2. Diseinu orokorra

29

Galdetegiei dagokienez, lehen galdetegiak Euskaraldiaren aurre�k bete zituzten.
Izena eman zuten guz�ek belarriprest galdetegia bete zuten. Ondoren, baina Eus-
karaldiaren aurre�k, ahobizi moduan ere izena eman zutenek beste galdetegi bat
bete zuten. 

Bigarren galdetegia Euskaraldia amaitu eta egun gutxira bete zuten. Hiru galde-
tegi izan ziren: belarriprest moduan soilik aritu zirenentzat, ahobizi izan zirenen-
tzat, eta azkenik, izena eman ez zutenentzat.

Hirugarren galdetegia, ekimena amaitu eta hiru hilabetera bete zuten. Galdetegi
bakarra zen eta ekimenean parte hartu zuten guz�ek bete zuten.

Eztabaida taldeei dagokienez, Euskaraldia amaitu eta hiru astera eztabaida tal-
deak egin ziren ahobiziekin eta belarriprestekin:

8 talde

DBH1eko ahobizi-
belarriprestak

DBH2ko ahobizi-
belarriprestak

DBH1 eta 2ko
belarriprestak

DBH3ko ahobizi-
belarriprestak

DBH4ko ahobizi-
belarriprestak

DBH3 eta 4ko
belarriprestak

Batxilergoko ahobiziak Batxilergoko belarriprestak

45 minutu inguruko saioak izan ziren.

Taldeak zozketaz osatu ziren, eta 8na kide gonbidatu ziren, komunikazioa landu
eta parte-hartzea bermatzeko.

Kontuan hartu dira, halaber, Gazteen Euskara Batzordekoen balorazioa eta ira-
kasleek egindako balorazioa.
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3. Emaitzak

Ahobiziek euskararen erabilera areagotu egin dute,
batez ere gertukoak diren biko harremanetan

Euskaraldian zehar, ahobizien kasuan, euskararen erabilerak nabarmen gora egin
du, bereziki gertukoak diren biko harremanetan (ikaskideak, lagunak…). Gainera,
emandako aldaketa horiek neurri handi batean iraunkorrak dira.

Erabileraz orohar galdetuta, ahobizien %29,73k dio euskara askoz gehiago erabili
duela:

Nerabeen Euskaraldiak eragina izan du 12-18 urte arteko
gazteen hizkuntza-ohituretan

3.1 .
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Ohi baino euskara gehiago erabili dute?

Ahobiziek

Jasotako
erantzunak

Askoz
gehiago % Pixka bat

gehiago %

Guz�ra 185 55 29,73 106 57,30

DBH1 39 9 23,08 21 53,85

DBH2 35 14 40,00 14 40,00

DBH3 18 9 50,00 13 72,22

DBH4 25 5 20,00 18 72,00

Batxilergoa 1 50 15 30,00 30 60,00

Batxilergoa 2 18 3 16,67 10 55,56

Eranskineko
A taula�k

Gertuko harremanetan, erdiek baino gehiagok (%55,45) lortu dute euskara
gehiago erabiltzea, eta %14,76k nabarmen igo du erabilera. Igoera nabarmena
den kasuetan, bi aukera daude: pertsona horrekin lehen euskararik ez zuen era-
biltzen eta orain gehiena edo guz�a euskaraz egiten du, edo lehen pixka bat egi-
ten zuen eta orain be� edo ia be� euskaraz egiten du.
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Gertuko harremana duten zenbatekin lortu dute
ahobiziek euskara gehiago erabiltzea?

Ahobiziek

Jasotako
erantzunak Urrats bat % Urrats bat

baino gehiago %

Guz�ra 725 295 40,69 107 14,76

DBH1 124 41 33,06 11 8,87

DBH2 138 69 50,00 11 7,97

DBH3 88 31 35,23 14 15,91

DBH4 91 34 37,36 16 17,58

Batxilergoa 1 204 77 37,75 36 17,65

Batxilergoa 2 80 43 53,75 19 23,75

Eranskineko
E taula.

Lorpenak iraunkorrak izango ote ziren galdetzean, %90 baiezkoan zen. Hiru hila-
betera, %69,09k adierazi du lorpenak mantendu direla gutxienez bi pertsonarekin:

Lorpenak iraunkorrak izango dira?

Ahobiziek

Jasotako
erantzunak

Baiezkoa
espero % Jasotako

erantzunak

Hiru
hilabetera
gutxienez

birekin
%

Guz�ra 184 163 88,59 220 152 69,09

DBH1 37 33 89,19 47 33 70,21

DBH2 34 32 94,12 41 32 78,05

DBH3 21 18 85,71 29 22 75,86

DBH4 25 22 88,00 28 10 35,71

Batxilergoa 1 49 41 83,67 52 38 73,08

Batxilergoa 2 18 17 94,44 23 17 73,91

Eranskineko
B taula�k.
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Nahiko argi ikusten da biko harremanetan aurrerapausoak ematea errazagoa dela
taldeko harremanetan baino: «Batzuk saiatzen dira gurekin baina taldean erdaraz»
(ETX), «Koadrillan zailagoa zen» (ETX), «Gu euskaraz baina batzuk etortzen dira er-
daraz eta hor zaila da» (ETX) eta abar.

Ohi baino euskara gehiago erabili dute?

Belarriprestek

Jasotako
erantzunak

Askoz
gehiago % Pixka bat

gehiago %

Guz�ra 237 42 17,72 163 68,78

DBH1 71 12 16,90 50 70,42

DBH2 47 10 21,28 34 72,34

DBH3 58 10 17,24 38 65,52

DBH4 32 7 21,88 19 59,38

Batxilergoa 1 12 1 8,33 11 91,67

Batxilergoa 2 17 2 11,76 11 64,71

Horieta�k, %67,11k espero zuen lorpenak iraunkorrak izatea eta portzentaje hori
bete egin da. %66,06k dio gutxienez bi pertsonarekin mantendu egin dela:

Eranskineko
A taula�k.

Belarripresten erabilera ere areagotu da,
proportzio txikiagoan bada ere

Euskaraldian zehar, euskararen erabilerak nabarmen gora egin du belarripresten
kasuan ere. Igoera, ordea, ahobizien kasuan baino apalagoa izan da.

Belarripresten %17,72k dio euskara askoz gehiago erabili duela:
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Lorpenak iraunkorrak izango dira?

Belarriprestek

Jasotako
erantzunak

Baiezkoa
espero % Jasotako

erantzunak

Hiru
hilabetera
gutxienez

birekin
%

Guz�ra 228 153 67,11 165 109 66,06

DBH1 69 49 71,01 51 40 78,43

DBH2 47 28 59,57 39 29 74,36

DBH3 53 32 60,38 34 21 61,76

DBH4 30 22 73,33 20 6 30,00

Batxilergoa 1 12 8 66,67 9 5 55,56

Batxilergoa 2 17 14 82,35 12 8 66,67

Nerabeen %60k parte hartu du eta lorpenekin gustura
ageri da

3.2.

Nerabeen %60k parte hartu du

Taula honetan ikus daitekeenez, Oriarte ins�tutuko ikasleen %60k parte hartu
zuen Euskaraldian. Euskaraldian nerabeen gehiengoak parte hartzea nahi zen,
horrek emaitzetan eragin nabarmena izan zezakeelakoan. Hori dela eta, Euska-
raldiaren aurre�k hainbat lan egin dira, girotzeko eta Euskaraldia ondo kokatzeko.

Borondatezko jarduera izan zen eta hainba� euskara gehiago erabiltzeak ahale-
gina eskatzen diola kontuan hartuta, erantzuna oso ona izan zela esan daiteke.
Kurtsoei dagokionez, DBH4n izan da parte hartzerik eskasena (%45) eta Batxiler-
goko lehen mailan handiena (%76,5).

Ikasle
kopurua

Parte hartu
dutenak Belarriprest

Ahobizi+
Belarriprest

Guz�ra 741 440 %67,11 204 %27,53 236 %31,85

Eranskineko
B taula�k.
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Lorpenekin gustura ageri dira

Lorpenak hainbat izan dira. Behar bada, giro orokorrean eragina ez da nabarme-
negia izan, baina gertuko harremanetan emandako aurrerapausoekin oso gus-
tura ageri dira hainbat nerabe: «Nik pertsona batekin aldatu dut» (ETXI), «Nik bi
pertsonekin aldatu dut» (ETXI), «Pertsona batzuekin ez nuen ohitura eta Euska-
raldiaren ondoren bai» (ETIX), «Nire kuadrillan denengan ez baina askorengan
nabaritzen da aldaketa» (ETIX), «Hiru-lau lagun be� erdaraz baina bik hartu dugu
ohitura Euskaraldian»(ETIX) eta abar.

Galdetegietan erantzundakoa aztertuta, ahobizien esanetan, be� edo askotan
euskaraz egitea lortu dute: beste ahobiziekin %94,90ean, belarriprestekin
%92,35ean eta parte hartu ez dutenekin %58,67an.
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Zein neurritan lortu dute ahobiziek be� edo askotan euskaraz
egitea beste ahobiziekin, belarriprestekin eta parte hartu ez

dutenekin? (ahobizien erantzuna)

Beste ahobiziekin Belarriprestekin Parte hartu
ez dutenekin

Jasotako
erantzunak

Be� edo 
askotan % Be� edo

askotan % Be� edo
askotan %

Guz�ra 196 186 94,90 181 92,35 115 58,67

DBH1 39 34 87,18 34 87,18 26 66,67

DBH2 35 33 94,29 31 88,57 20 57,14

DBH3 21 19 90,48 19 90,48 9 42,86

DBH4 25 24 96,00 23 92,00 10 40,00

Batxilergoa 1 54 54 100,00 52 96,30 33 61,11

Batxilergoa 2 22 22 100,00 22 100,00 17 77,27

Eranskineko
C taula.

Galdera bera egiten bazaie belarriprestei eta parte hartu ez dutenei, datuak ez
dira horrenbestekoak baina bai nahiko altuak: Ahobiziek beraiekin be� edo as-
kotan euskaraz egiten ote duten galdetuta, baiezkoa erantzuten dute belarri-
presten %65,64k eta parte hartu ez dutenen %44,81k. 
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Ahobiziek euskaraz egin dute?
(belarripresten eta parte hartu ez dutenen erantzunak)

Belarriprestekin Parte hartu
ez dutenekin

Jasotako
erantzunak

Be� edo 
askotan % Jasotako

erantzunak
Be� edo
askotan %

Guz�ra 227 149 65,64 212 95 44,81

DBH1 68 40 58,82 46 31 67,39

DBH2 43 29 67,44 49 11 22,45

DBH3 57 36 63,16 30 9 30,00

DBH4 31 19 61,29 61 29 47,54

Batxilergoa 1 12 9 75,00 12 6 50,00

Batxilergoa 2 16 16 100,00 14 9 64,29

Zailtasunak nork bere azalean bizi izan ditu

Hainbat saiatu dira hartutako rola betetzen. Beste hainbatek, izena eman arren,
ez dute ahaleginik egin edo ez dute lortu. Rola ondo betetzea zaila dela aipatu
dute batzuek. Besteak beste: «Batzuengan aldaketa handia egin da…» (ETIV),
«Batzuk be� euskaraz egiten, beste batzuk saiatu dira, beste batzuk…» (ETIV),
«Batzuk daukate txapa, apuntatzen dira, baina gero ez dute hitz egiten» (ETIV),
«Jende askok hartu zuen parte, baina gero batzuek ez zuten hitz egin» (ETIV),
«Nik euskaraz bai, baina be� ez. Batzuetan erderaz egiten nuen» (ETIV)…

Hartutako konpromisoari dagokionez, batzuek bere buruari exijentzia maila
nahiko handia jarri diote: «Batzuetan zu zaude hor txaparekin eta sen�tzen duzu
pisu bat ez… baina…» (ETV).

Aurkitu dituzten zailtasunen aurrean aurrerapausoak txikiak izan dira: «Hasieran,
bai, baina beste batzuetan besteak gazteleraz hitz egiten dizu, eta zailagoa da
euskaraz hitz egitea» (ETXVI), «Hasieran hasten zara gogoarekin, baina gero kosta
egiten zaizu» (ETXVI), «Besteak gogoa jartzen badu errazago» (ETXVI), «Lagu-
nartean lehenengo hitza euskaraz baina oso zaila euskaraz egitea eta besteak be�
erdaraz erantzutea» (ETXVI), «Hasieran oso ondo hasten zara baina berak ez badu
bere alde�k jartzen oso zaila da bi hizkuntza ezberdinetan» (ETXVI). 

Eranskineko
D taula.
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Baina zailtasunen aurrean, estrategia baliagarriak garatzeko gai izan dira: «Kua-
drillan erdaraz hitz egiten bagenuen esaten genuen ‘itxoin’…» (ETXVII), «Lehe-
nengo hitza be� euskaraz egiten nuen…» (ETXVII). 

Gainera, zailtasunen aurrean batzuek ingurukoen laguntza ere izan dute: «Niri
behin baino gehiagotan esan zidaten erdaraz ari zara saiatu euskaraz egiten…»
(ETXVIII), «Norbaitek gogorarazten dizunean da ‘os�a!’ ez naiz ahobizi egiten
ari…» (ETXVIII)

Zailtasun esanguratsuenetako bat da hizkuntza-ohiturak aldatzerakoan egoera
arraroa iruditzea: «Batzuekin ez dutela batere ohitura euskaraz hitz egiteko eta
joaten zinen txaparekin eta hasi euskaraz hitz egiten eta ‘ai!’ zer gauza arraroa…»
(ETXX), «Niri sentsazio arraroa, bakarrik ateratzen zaizu» (ETXX), «…orduan zuk
euskaraz eta besteak erdaraz, sen�tzen zara arraro pixka bat» (ETXX).

Hori bai, zailtasun hori gainditzea ere ez dela horren zaila ikusi dute, hau da, hi-
rugarren edo laugarren egunerako erosoago aritu direla: «Be� gaztelaniaz egiten
banuen eta orain euskaraz pixka bat arraroa, baina gero ez» (ETXX), «Hasieran
pixkat zaila baina gero ondo» (ETIX), «Neska batekin saiatu nintzen eta esaten
zidan hasieran pero qué haces… baina nik jarraitu eta orain ondo» (ETIX).

Hori bera ikus daiteke galdetegietako erantzunetan ere. Euskaraldiaren aurre�k
bete dituzten galdetegietan parte hartu duten guz�ei besteak beste honakoa gal-
detu zaie: Zure ustez, nork nahi luke zuk berari euskaraz gehiago egitea? Gainera,
Euskaraldiaren ondoren banatu zaien galdetegian, pertsona horiekin euskararen
erabilerari dagokionez aurrerapausoak eman dituztela dioten kasuetan, beste
hau ere galdetu zaie: Erraza, tartekoa edo zaila izan da? Erantzunetan ikus dai-
tekeen moduan, harreman horietan euskara askoz gehiago erabiltzea lortu duten
ahobizien kasuan %74,52k dio erraza izan dela eta belarripresten %68,42k ere
horixe erantzun du. Euskara pixka bat gehiago erabiltzea lortu dutenean, berriz,
erraza izan dela diotenen kopurua jaitsi egiten da baina zaila izan dela diotenak
oso gutxi dira, ahobizien kasuan %8,43 eta belarriprestenean %10,00.

39

Askoz gehiago erabiltzea lortu duten ahobizi-belarriprestak eta belarriprestak

Ahobizi eta belarriprest Belarriprest soilik
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259 12 4,63 54 20,85 193 74,52 209 24 11,48 42 20,10 143 68,42
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Pixka bat gehiago erabiltzea lortu duten ahobizi-belarriprestak eta belarriprestak

Ahobizi eta belarriprest Belarriprest soilik
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259 21 8,43 123 49,40 105 42,17 380 38 10,00 196 51,58 146 38,42

Aurrelanketak izen-ematean eta lorpenetan lagundu du

Hainbat jarduera egin dira 12-18 urte artekoentzako Euskaraldiari begira: Eleme-
leka sentsibilizazio-saioak, Gazteen Euskara Batzordeak eta girotze-lana. Horiek
bideratzeak lagundu egin du izen-ematean eta lorpenetan.

Elemelekako saioetan gustura aritu dira eta baliagarriak iruditu zaizkie. Besteak
beste, Euskaraldia ondo kokatzeko balio izan du: «Lehen saioan ahobizi eta zer
zen. Batzuk argi zuten zer zen eta besteek ez. Bigarren saioan eman ziguten paper
bat eta norbaitek erdaraz egiten bazigun guk egin behar genuen…» (ETXXIV),
«Ondo informatu gintuzten. Horrelako jolasek ez dute asko balio baina informa-
zioak bai» (ETXXIV), «Interesgarria, Euskarari buruzko gauzak ikasi ditugu» (ETX-
XIV), «Informazio asko eman digute» (ETXXIV), «Lagundu du jende gehiagok izena
ematen, DBHn ere» (ETXXIV).

Gazteen Batzordeei dagokienez, aurregirotze lanean ardura handia izan dute: kar-
telak, txapak, bideoak eta abar. Batzordeko kideak Euskaraldiaren parte sen�tu
dira eta horrek ekintzetan gogotsu jardutea ekarri du. Eta jakina, haiek gogotsu
aritzeak ingurukoak gerturatzea eragin du. Batzordean egindakoak lagundu egin
du Ins�tutua girotzen (7.4 eranskina). Aurregirotze lanari buruzko iritzi ona dute,
eta Euskaraldiari begira giro aproposa sortzea lortu da: «Girotze lana ondo egin
da» (ETXXV), «Lipduba ondo, jende pila bat» (ETXXV), «Etorri ziren Batxilergo-
koak eta nahiko informazio egon zen…» (ETXXV).

Girotze-lan gutxi egin da Euskaraldiko 11 egunetan

Euskaraldiko 11 egunetan zehar girotze-lan gutxi egin da eta horrek eragina izan
du ekimenaren arrakastan: «Ekitaldia lehen egunean bakarrik…» (ETXVI), «Os�-
ralean bum bat baina gero ahaztu» (ETXXVI), «Arratsaldero zeozer edo…»
(ETXXVI), «Ni ja ahaztu egin nintzen Euskaraldian nengoela» (ETXXVI).



Ondorioak4.





4. Ondorioak

Euskaraldia 16 urtez beherakoekin egin daitekeela ikustea4.1 .

43

Nerabeei zuzenduta egin den Euskaraldiari buruzko sentsazioa oso posi�boa da,
gutxienez ahobizien eta belarripresten alde�k. Eztabaida taldeetan parte hartu
dutenek oso ondo baloratu dute. 1e�k 10erako eskala batean, batez bestekoa 8
ingurukoa da. Besteak beste, horrelako aipamenak egin dituzte: «Gustura ibili
gara» (ETI), «Asko gustatu zait jendea euskaraz saiatzen ikustea» (ETI), «Aitzakia
bat gehiago egiteko eta gehiago egin da» (ETI), «Ni erosoago sen�tu naiz» (ETVI),
«Euskaraldiaren aitzakiak erraztu» (ETVI) eta abar.

Berriz egingo balitz, gehienek errepikatu egingo luketela diote: «Berriz egingo ba-
litz errepikatu nuke» (ETXXXI), «Hurrengo urtean berriro egingo nuke» (ETXXXI),
«Igual rol berarekin bai baina beste batzuekin ez» (ETXXXI). Elemelekako azken
saioko ondorioetan ere hori ikus daiteke: «Bai. Beste batzuekin euskaraz gehiago
egingo genuke» (7.3 eranskina), «Bai, ez zaigu ezer kostatzen» (7.3 eranskina),
«Parte hartu dutenek bai, besteek ez» (7.3 eranskina).

Euskaraldiaren ezaugarriak gustuko dituzte. Lehen
Hezkuntzan euskara gehiago erabil zezaten hain-
bat kanpaina edo erronka egin izan dituzte baina
oraingoa ezberdina izan da: «Esperientzia be-
rria izan da» (ETVII), «Borondatezkoa izan da»
(ETVII), «Ez duzu egiten sari bat lortzeaga�k»
(ETVII). 

Gainera, Euskaraldi orokorra inguruan ikusi eta
bizitu dute: «Ikusi dugu giroa kalean», «Nire amak
erdaraz egiten zuen bizilagun batekin, nire ama aho-
bizi izan da eta euskaraz egiten zion»… (Eztabaida tal-
deetako XXII ondorioa) .

Horrez gain, Euskaraldia moduko ekimenak baliagarriak eta beharrezkoak direla
ikusten dute: «Ekintzek jendea animatzen dute», «Ekintzak garrantzitsuak dira»…
(Eztabaida taldeetako XXXIII ondorioa).

Beraz, Euskaraldia nerabeekin hizkuntza-ohituren lanketa egiteko testuinguru
egokia dela ikusten da, eta merezi duela bide horretan ahalegintzea.

Euskaraldiaren testuinguruan, 16 urtez beherakoekin
ere hizkuntza-ohituren lanketa egin daiteke
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Lasarte-Orian, Euskaraldiaren testuinguruan, ikusi nahi zen helduei zuzendutako
ekimen hori nerabeekin egiteko modukoa ote den. Nerabeekin egindako ezta-
baida taldeetan eta Elemelekako saioetan hainbat ondorio atera dira, eta ondo-
rio horietako asko bat datoz erabat 2016an Lasarte-Orian helduekin egindako
ahobizi eta belarripresten ekimenaren inguruan egin zen ikerketan ateratakoe-
kin (Ikus: JAUREGI, PELLO. Baietz 40 egun euskaraz herri erronka: ikerketaren emai-
tzak. Lasarte-Oriako Udala, 2017)

Ikerketa horren ondoren, ekimenean parte hartu zutenen tes�gantzetan oinarri-
tuta liburuxka bat argitaratu zuen Lasarte-Oriako Udalak (Armairu�k atera gine-
nekoa). Bertan, hizkuntza ohituren aldaketaren inguruan helduek aipatutako
alderdi indartsuak eta zailtasunak jasotzen dira. Ondorengo taulan, nerabeen tes-
�gantzekin alderaketa egiten da, eta ikus daiteke antzekotasunak esanguratsuak
direla. 

Nerabeek ere helduen antzeko ondorioak ateratzea4.2.

Tes�gantzak 2016 (helduak) Tes�gantzak 2018 (nerabeak)

Sentsazioak

Parte-hartzaileak eroso
sen�tu dira erronkan zehar. 

• Gustura, erosoa izan da. (ETI)
• Ondo egon da hamasei urte baino gutxiagokoei parte

hartzeko aukera ematea. (ETI)
• Giro polita egon da, jendea gogoarekin zegoen. (ETI)
• Esperientzia berria izan da. (ETVII)
• …

Esperientziaren alderdi indartsuak

Gogo lokartua esnatzeko
balio izan du

Hizkuntza-ohitura batek
sustrai sakonak ditu. Askotan
kanpo�k etorri behar izaten
du norberarentzat
beharrezkoa den bultzadak,
indarrak, ekimenak eta
babesak.

• Horretarako dago Euskaraldia, ohiturak aldatzeko.
(ETII)

• Borondatezkoa izan da, ez duzu egiten sai bat
lortzeaga�k. (ETVII)

• Egin behar duzu zerbait, zeregin bat daukazu, eta
egiten duzuenean ‘bua’. (ETV)

• Jendeak aitzakia zeukan euskaraz gehiago egiteko, ni
erosoago sen�tu naiz. (ETVI)

• Ekintzek jendea animatzen dute eta konpromisoa
hartzen dute. (ETXXXIII)

• …

Nerabeek helduen antzeko ondorioak atera dituzte
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Esperientziaren alderdi indartsuak (jarraipena)

Talde sen�tu gara

Erronkak GU subjektu
kolek�bo zabal, bizi,
kopurutsu, indartsu,
ikusgarri eta erakargarria
sortu du.

Gazte Eragileen Batzordeetan ikusi ahal izan da hori.
70 nerabe inguruk modu ak�boan parte hartu dute
batzordeetan. Ondorioen hirugarren puntuan jasotzen
den moduan, batxilergoko eragileekin egin den
balorazioan azaldu dute batzordeak lagundu egin diela
haiek eragile eta erreferente garrantzitsuak direla
konturatzen. DBHkoak ere Euskaraldiaren parte sen�tu
dira eta haiek gogotsu aritzeak ingurukoak gerturatzea
eragin du.

Txaparen egitekoak

Jende gehienarentzat txapa
eramatea harrotasun, indar,
ausardi eta babes emaile
bihurtu da.

• … eta nire lehengusuek enbidia ez, baina sen�tzen
zuten beraiek ez zutela txapa, que guai Lasarten.
(ETVII)

• … lagundu dit 11 egunetan euskaraz hitz egiteko.
(ETVIII)

• Txapa zen mo�bo bat euskaraz egiteko. (ETVIII)
• Gure gelan bat hasieran belarriprest izan zen eta gero

ahobizi, erdaraz hitz egiteko ohitura handia du, eta poz
pozik zegoen ahobizi txaparekin. (ETIX)

• …

Konturatu naiz

Jokaera berri ba�
heltzerakoan gure
trebetasunak eta
zailtasunak agerian jartzen
dira, geure buruari buruz
ditugun hainbat eta hainbat
uste eta iritzi eguneratu
beharrean aurkitzen gara.

• Behin baino gehiagotan esan zidaten saiatu euskaraz
egiten, konturatzen zara eta orduan ofenditzen zidan
ze zuk daukazu ardura hori euskaraz hitz egiteko…
(ETXVIII)

• Norbaitek gogorarazten dizunean da ‘os�a’ ez naiz
ahobizi egiten ari eta aldatzen duzu. (ETXVIII)

• … gure adina hoberena da ohiturak aldatzeko, orain ja
horrela hasten bagara hitz egiten heldutan baino
errazago. (ETIII)

• …

Ze indarra ematen duen
hizkuntzari eusteak

Euskarari eusteak
solaskideengan euskaraz
egiteko beharra sortzen du.

• Bera ahobizi zen, ni bezala, eta lehen gazteleraz hitz
egiten genuen. (ETIX)

• Nire koadrilan askorengan nabaritzen da aldaketa, 11
egun horietan euskaraz eta orain euskaraz normal.
(ETIX)

• Euskaraz egin didatenean, euskaraz erantzun du ia be�,
ni saiatu naiz. (ETVI)

• Nik inkontzienteki besteek egiten zidaten hizkuntzan
egiten nuen, euskaraz egiten bazidaten euskaraz. (ETVI)

• Taldean hasten bada bat erdaraz bestea erdaraz, baina
jarraitzen baduzu besteak euskaraz. (ETXVII)

• …
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Esperientziaren alderdi indartsuak (jarraipena)

Hasieran… Baina gero…

Ohitura bate�k besterako iraganbidea
deseroso eta arrotza izan ohi da.
Prozesuak aurrera egiten du jokoan
jarritako bitartekoak baliagarri
suertatzen badira. Prozesu
arrakastatsu bat lorpen txiki ugariz
beterik dago. Lorpen txikiek etengabe
pizten diote ari den subjektuari gogoa,
autoes�mua eta mo�bazioa.

• Pertsona batzuekin ez nuen ohitura
euskaraz hitz egiteko, eta orain denbora
guz�an euskaraz hitz egiten dugu. (ETIX)

• Be� erdaraz egiten banuen eta orain
euskaraz, pixka bat arraroa, baina gero ez.
(ETXX)

• …

Zailtasunak

Lagunak erdaraz eta nik euskaraz:
posible ote?

Solaskideak erdaraz egiten duenean
euskarari eustea izan da, dudarik
gabe, ahobiziek aipaturiko zailtasunik
handiena.

• Euskaraldiaren aitzakiak erraztu: nik
euskaraz eta zuk erdaraz erantzun. (ETVI)

• Nik euskaraz egiten nuen baina erdaraz
erantzuten zidaten eta erdaraz amaitzen
nuen. (ETXVI)

• … ze zaila den elkarrizketa bat mantentzea
bat euskaraz eta bestea gazteleraz. (ETXVI)

• Izena eman ez dutenek behintzat ez dizute
esan ez hitz egin, batzuk euskaraz egitea eta
besteak erdaraz erantzutea. (ETVI)

• Ahobiziek euskaraz egin didate be�. (ETVI)
• …

Arroztasune�k harrotasunera

Batzuk onartu egiten dute arroztasun
sentsazioa pasa beharrekoa dela
beste hizkuntza-ohitura berrira
iristeko. Gainditzea harro sen�tzeko
modukoa da.

• Baina, azkenean, arraro sen�tu arren,
daukazu barruan: ondo egiten ari naiz.
(ETV)

• … joaten zinen txaparekin eta hasi euskaraz
hitz egiten eta zein gauza arraroa…
sentsazioa da bera euskaraz hitz egiten ari
da baina ez nahi… ni orduan inkomodo,
baina jarraitzen nuen euskaraz. (ETXX)

• …

Ezezagunekiko harremana?

Ustekabe politak jaso dituzte, ez
baitzuten espero zenbait pertsonak
euskaraz ulertzea edota hitz egitea.

• Txapak laguntzen du batez ere
ezezagunekin, konturatu naiz banuela
aurreiritzi bat. (ETVIII)

• …
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Euskaraldia nerabeekin aurrera eramateko hiru ardatz landu dira Lasarte-Orian:

• Belarriprest figura pres�giatzea eta ahobizien presioa arintzea.

• Euskaraldiaren aurre�k sentsibilizazio-saioak eta girotzea egitea.

• Eragile izan daitezen nerabeei aukera ematea eta horretan laguntzea.

Horrez gain, irakasleei ere aurkeztu zaie ekimena eta haien laguntza bilatu da.
Lanketa horrek emaitza onak eman ez ezik aurrera begira zer hartu kontuan eta
zer hobetu ere erakusten du.

Belarriprest figura pres�giatzea eta ahobizien presioa arintzea

Euskaraldiaren diseinuan zenbait uste teoriko hartu dira abiapuntu moduan, na-
gusietako bat honako hau: belarriprest askok parte hartzea lortu behar zen, fi-
gura horrek jarrera ak�bo bat izan behar zuen, eta ahobizien parte hartzea
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Zailtasunak (jarraipena)

Errespetua, edukazioa…
Askatu beharreko
korapiloa?

Batzuek, kanpoan baino
gehiago barrenean sumatu
dituzte zailtasunak.

• … zuk nahi baduzu niri erdaraz hitz egin, baina nik zuri
euskaraz egingo dizut Euskaraldian gaudelako, eta
errespetatu zidan eta ondo sen�tu naiz. (ETVI)

• Nik euskaraz egiten nuen ins�tutu�k kanpoko
lagunekin, ulertzen zuten baina haserretu egiten
ziren… (ETXIX)

• …

Bukatu da?

Askok inflexio puntu bezala
bizi izan du prozesua eta
gogotsu agertzen da berriz
jokabide berari heltzeko.

• Hurrengo urtean berriro egingo nuke. (ETXXXI)
• … guk adibidez euskaraz jarraituko dugu, baina beste

batzuk esango dute ja ez da Euskaraldia. (ETXV)
• Euskaraldia amaitzean jarraitu. (ETXXXX)
• Luzeago baina za�ka, eboluzioa mantentzeko hilero

egun batzuk. (ETXXXI)
• …

Euskaraldia lantzea eta parte hartze aktiboa sustatzea4.3.

Euskaraldiak arrakasta izan dezan beharrezkoa da
nerabeekin gaia lantzea eta parte hartze ak�boa sustatzea
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mugatu egin behar zen. Alegia, ahobizi gutxi baina eraginkorrak. Modu horretan,
belarriprest izateko zalantza izan zezaketen hainbatek parte hartzeko hautua egin
zezaketen eta ahobizien presioa ere arindu egiten zen, rol hori 11 egunetan zehar
betetzea oso zaila izan zitekeelakoan.

Belarriprestaren figura pres�giatzea eta izaera ak�bo bat ematea aproposa izan
da. Hasiera batean, ahobizi izateko asmoa oso argi zuten gazte askori kosta egin
zaio ideia ulertzea eta belarriprest izan behar zutela barneratzea. Baina Elemele-
kako saioen laguntzaz ondo ulertaraztea lortu da, eta honek erraztu egin du parte
hartzea zalantzan izan zezaketen hainbatek belarriprest gisa izena ematea. Bes-
talde, eztabaida taldeen ondorioetan eta Elemelekako azken saioetan ateratako
ondorioetan, argi ikusten da belarriprest batzuk oso argi dutela rol hori betetzeko
prest daudela baina ez daudela ahobizi izateko prest.

Hala ere, ezin izan da planteamendu hau nahi bezain ondo gauzatu. Ondo bide-
ratzeko, ahobizi moduan izena emandakoek egun batzuetan bete behar zuten rol
hori eta beste batzuetan ez (‘ofizialki’ ez behintzat). Antolaketa hori ezin izan da
nahi bezain ondo bideratu: 

• Hori egiteko, ahobizi guz�ekin biltzea beharrezkoa zen eta ezin izan da
horretarako tarterik aurkitu. Izena eman dute baina ezin izan da lanketa
espezifikorik egin.

• 11 egunetako dinamika ez da behar bezain ona izan. Hasieran giroa in-
dartsua zen arren gero gainbehera egin du, eta ondorioz, rol banaketa
horrek ere indarra galdu du.



4. Ondorioak

Eztabaida taldeetan banaketa honi buruz galdetu zaie, eta iritziak esanguratsuak
dira: «Gu hasieran izan ginen belarriprest baina ahobizi ezin ginelako izan…», «Ez
dakit zerga�k jarri zuten data ahobizi izateko, nik uste horrek ere konfunditu
zuela…», «nik datarena me lo paso por…».

Euskaraldiaren aurre�k sentsibilizazio-saioak eta girotzea egitea

Elemelekako saioei buruzko balorazioa posi�boa da. Saioak egokiak izan dira eta
helburuak ondo bete dira. Saio guz�ekin ez da bete-betean asmatu baina oro har
proposatu diren dinamikak eta lantzea aurreikusitako eduki eta mezuak ondo bi-
deratu dira. Gazteen Euskaraldia behar bezala bideratzeko oinarrizko tresna izan
da, eta gazteekin hizkuntza-ohiturei buruz hitz egiteko eta haien eraginari buruz
aritzeko ere baliagarriak izan dira.

Elemelekako saioen bidez, gazteekin emozioetara iristen diren hausnarketak egi-
tea ere lortu nahi zen, hori baitzen proiektuaren prestaketan kontuan izandako oi-
narrietako bat. Baina, horraino ez dela iritsi esan daiteke. Nolanahi ere,
informazioa emateko ez ezik hizkuntza-ohituren inguruan hausnartzeko ere balio
izan du. Ordubete eskaseko saioetan, talde handian eta ikasgela barruan egiteko
oso dinamika egokia delakoan gaude.

Eragile izan daitezen nerabeei aukera ematea eta horretan laguntzea

Proiektuaren hirugarren ardatza izan da eragile izan daitezen nerabeei aukera
ematea eta horretan laguntzea. Zalantzarik gabe hau izan da lorpen handiene-
tako bat eta beste bi bideekin oso ondo uztartu da. Girotze-lana egin dute, in-
formazioa ematen nahiz izen-ematea sustatzen lan egin dute, garrantzitsu sen�tu
dira eta abar.

Ekimenak arrakasta izan zezan behar-beharrezkoa izan da, eta batzordeetan parte
hartu duten eragileen artean harrotasun linguis�koa indartzeko balio izan du.

Irakasleen inplikazioa garrantzitsua da

Irakasleekiko koordinazioa ez da behar bezain ona izan. Oriarte ins�tutua izan da
ekimen honetako erdigunean egon den erakundea. Bertako ikasleengan zentratu
da ekimena, ins�tutuko arduradunekin batera garatu da proiektua, klase orduak
erabili dira Elemeleka sentsibilizazio-saioetarako, eta girotze-lanean ere ins�tu-
tuan bertan egin da ahaleginik handiena (Lipdub-a, kartelak eta abar).
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Udazkenean, klaustro osoari aurkezpen bat egin zitzaion eta prozesu osoan zehar
ematen ari ziren urratsen inguruko informazioa helarazi zaie irakasleei, idatzizko
zenbait oharren bidez.

Euskaraldian zehar hainbat irakaslek txapa eraman dute eta saiatu dira ikasleak
mo�batzen. Baina, behar bada, irakasleen laguntza handiagoa izatea lor liteke
eta informazio helarazteko moduak ere hobetu litezke.

Ikasleek aipatu dute irakasle batzuek asko lagundu dutela baina beste batzuek ez
dutela interesik agertu: «Batek esan zidan, begira zer ondo txaparekin», «Batzuk
bai, beste batzuk ez dute asko animatu», «Batzuei ez zaie inporta»… (Eztabaida
taldeetako XXX ondorioa).

Irakasleen balorazioetan, berriz, irakasleek izan dute Euskaraldiaren berri. Hain
zuzen ere, horren berri eman zitzaielako klaustroarekin ikasturte hasieran egin-
dako aurkezpen saioan. Handik aurrera, batzuei informazioa nahikoa eta egokia
izan dela iruditu zaie, baina beste batzuk ez dute zuzeneko informazio askorik
izan eskura eta gauzak egiten zirela sumatu duten arren ez zuten izan horren berri
zehatzik: «Informazioa jaso dut baina nahas-mahas handiarekin», «Informazioa
egon da eta egokia izan da», «Saioak bazeudela informazioa jaso dugu baina zer
egin den eta zer landu den ez»… (5.5 eranskina, Ins�tutuko irakasleen balorazioak).

Irakasleei, oro har, Nerabeen Euskaraldia eta horren inguruan egindako ekimenak
arrotzak egin zaizkie, eta hori huts bat izan da proiektuan. Izan ere, irakasleek
ikasleekin zuzeneko harremana dutenez eta hainbat modutara eragin dezakete-
nez, kontuan izan beharreko arlo bat delakoan gaude. 
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Esan daiteke jomuga hor jartzeak erraztu egin duela hainbat lorpen izatea, eta
batez ere, lorpen horiei balioa ematea. Hau da, erabat ahobizi izateak haien in-
gurukoekin denbora guz�an euskaraz egitea eskatzen zien. Baina jomuga biko ha-
rremanetan jartzean, batzuekin lorpen esanguratsuak izan badituzte, oso ondo
baloratu dute hori eta gustura daude lorpen horiekin.

Giro orokorrean eman da aldaketarik, nahiz eta xumea izan. Adibidez, parte hartu
ez dutenei galdetuta, %68,2k dio Euskaraldian zehar, ohi baino euskara gehixeago
erabili dela ins�tutuan. Aldiz, askoz gehiago erabili dela diotenak %11,98 dira
(eranskinetako J taulan ikus daiteke).

Eztabaida taldeetan ere ikusten da ondorio hori. Lehen egunetan aldaketa naba-
ria izan bada ere, gero behera egin du: «Giroa jaitsi egin da. Hasieran ondo…»
(ETXXI), «Bereziki lehen egunean» (ET XXI), «Lehen egunetan aldaketa nabaria
izan da» (ETXXI), «Gelan ez dut nabaritu» (ETXIV), «Gaixo egon nintzen eta esko-
lara iritsi nintzenean ez nuen nabaritu» (ETXIV).

Irakasleei eskatutako balorazioan ere iritzi posi�boak eta ez hain posi�boak tar-
tekatzen dira (eranskinetako 5.5 puntua). Besteak beste: «Bai, be� gehiago nahi
badugu ere…», «Inplikazio maila ezberdina egon da…», «Txapa piloa ikusi dut
baina ez zait iruditu gehiago erabili denik»…

Laburbilduz, argi dago biko hainbat harremanetan aldaketak eman direla, hiz-
kuntza-ohiturei as�ndu bat eman zaiela eta hainbat nerabe beren hizkuntza-ohi-
turez jabetu eta kontziente egin direla.  

51

Nerabeekin Euskaraldiaren inguruko lanketa egiterakoan, jomuga gertukoak diren
biko harremanetan jarri da behin eta berriz. Euskaraldiaren aurre�k bete zituzten
galdetegietan, adibidez, horren inguruan galdetzen zitzaien: Nork nahiko zenuke
zuri euskaraz gehiago egitea? Nork uste duzu nahi duela zuk berari euskaraz
gehiago egitea? Zerrendatu zure ingurukoak diren eta guz�a euskaraz egiten ez
duzun kide batzuen izena, erraza edo zaila izango da horiekin ahobizi izatea?

Asmatu da jomuga gertukoak diren
biko harremanetan jarri izanarekin

Jomuga gertukoak diren biko harremanetan jartzea4.4.
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Euskara gehiago erabiltzea eta eragile izatea4.5.

Nerabeen Euskaraldi�k atera daitekeen beste ondorio nabarmen bat hori da:
hainbat nerabek euskaraz gehiago egiteko jarrera dute, eta testuingurua egokia
bada, prest daude horretan ahalegintzeko eta urratsak emateko.

Are gehiago, haietako hainbat prest daude eragile izateko. Euskaraldia prestatze
aldera, batzordeetan parte hartzeko gonbita egin zaie. Bi batzorde osatu dira:
DBH1-2koekin bat eta Batxilergokoekin beste bat. DBH3-4koak ez dira gonbidatu
antolaketa arazoenga�k. Bi batzordeetako bakoitzean 35 kide inguru aritu dira,
alegia, 70 gazte inguru udazkenean astero lanean aritu dira Euskaraldia girotze al-
dera eta izen ematea indartzeko. Gazteen Batzordeetako kideekin egindako ba-
lorazioetan argi ikusten da eragile izateko prest daudela eta hori baliagarria dela
haientzat.
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Batxilergokoekin egin den balorazioan azaldu dute batzordeak lagundu egin diela
konturatzen haiek eragile eta erreferente garrantzitsuak direla, bai gazteagoei da-
gokienez bai bere adineko beste ikaskideei dagokienez. Bi adinetako nerabeak
nahastu direnez batzordean (Batxilergoa 1 eta 2), eragile diren nerabeen arteko
harremanak ere indartu egin dira. Gainera, egindako jarduerak Euskaraldia giro-
tzeko aproposak izan direla baloratu dute, baita jendea mo�batzeko ere, bereziki
Lipdub-a.

DBH1 eta 2ko batzordekoen kasuan, Euskaraldiaren parte sen�tzeko aukera izan
dutela ikusi dute eta horrek ekintzetan gogotsu aritzea ekarri du. Haiek gogotsu
aritzeak ingurukoak gerturatzea eragin du. Batzordean egindakoak lagundu egin
du ins�tutua girotzen.

Euskararekiko jarrera indartsuena izan dezaketenak erdigunera ekarri nahi ziren,
protagonismoa eman eta dinamizazioan lagundu. Bete-betean lortu dira hiru hel-
buru horiek. Gainera, haiek ere jabetu dira horretaz, eta ondo baloratu dute era-
gile izatearen ardura hori. Herriko 70 gazte inguru aritu dira eragile lanetan.
DBH3-4koei ere eskaini izan balitzaie, 100 inguru izan zitezkeela aurreikusten da.
Lasarte-Oria moduko herri batean 100 gazte eragile izateko prest egotea lorpen
bikaina da. Horretaz gain, herriko euskara elkartearekin loturak egiteko modua da:
dinamizatzaileak Ttakunekoak izan dira eta, aurrera begira, harreman hori gara-
tzen jarraitzea interesgarria da, gazte hauek ins�tutu�k kanpo ere eragile izan
baitaitezke.

Horren aldean, euskararekiko jarrera ezkorra agertu dutenak gutxi izan dira. Hain-
batek ez dute parte hartu eta jarrera pasiboa izan dute, baina euskaraz egin nahi
zutenekiko jarrera ezkorra agertu dutenak ez dira asko izan: «Nik euskaraz egi-
ten nuen eta ulertzen zuten baina haserretu egiten ziren» (ETXIX), «Ez digute es-
katu erdaraz egiteko» (ETXIX), «Beste eskola bateko lagunak haserretu egiten
ziren euskaraz egindakoan» (ETXIX).

Beraz, Euskaraldian ondo asmatu da arreta jarrita euskararen erabilerarekiko ja-
rrera posi�boa dutenengan. Hau da, euskara gehiago erabiltzeko gogoa izan de-
zaketenak eragile bihurtuz eta protagonismoa emanez, eta giro egokia sortuz
beste hainbatek ere parte har dezaten eta urratsak eman ditzaten.
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Hainbat nerabek euskara gehiago erabili nahi dute edo
gutxienez prest daude ahalegina egiteko. Are gehiago,

haietako hainbat prest daude eragile izateko.
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Ahobizi edo belarriprest moduan aritzen saiatu zirenek hainbat zailtasun aurkitu
dituzte zeregin horretan. 

Zailtasun horiei aurre egiteko estrategiak behar dituzte. Eztabaida taldeetan
nahiko argi ikusi da ez zutela zailtasunen aurrean jokatzeko baliabide askorik: «Ez

Lasarte-Orian nerabeei begira egokitu den Euskaraldiak arrakasta izan duela esan
daiteke. Oriarte ins�tutuko ikasleen %60k parte hartu du, hainbaten kasuan lor-
penak esanguratsuak izan dira, gutxienez gertukoak diren biko harremanetan,
eta parte-hartzaileek egiten duten balorazioa posi�boa da. Nerabeen Euskaral-
diak zerbait berria ekarri du ins�tutura eta ilusioa sortu du. 

Hala ere, akatsak edo hutsuneak ikusi dira. Argi ikusten da, adibidez, nerabeekin
11 egunetan zehar lanketa gehiago egin izan balitz arrakasta handiagoa izan ze-
zakeela ekimenak. Izan ere, Euskaraldiaren aurre�k lanketa egokia eta girotze-
lana egin dira. Euskaraldi orokorrak eskaini duen testuinguruak lagundu egin du.
Baina Euskaraldiko 11 egunetan ez da jarduera berezirik antolatu eta horrek era-
gina izan du: «Giroa jaitsi egin da, hasieran ondo» (ETXXI), «Lehen egunetan
gehiago egin dugu» (ETXXI), «Hasieran serio hartu zuten, gero ez zuten hain serio
hartu. Ekintzak ere hasieran asko egon ziren» (ETXXI)… 

Parte-hartzaileek aurrera begira hobetu beharrekoak aipatzen dituztenean ere,
ideia hori maiz agertzen da: «Ekintza gehiago» (ETXXVI), «Hasieran gauzak egin
zituzten baina gero ez» (ETXXVI), «Ekitaldiak gehiago banatu» (ETXXVI).

Beraz, argi ikusten da Euskaraldian zehar aurrez egindako lanketarekin jarraitu
izan balitz emaitzak hobeak izan zitezkeela. Adibidez, Elemelekako saioren bat 11
egunetan zehar egin, ahobiziekin entrenamendu edo simulazio saioak, girotze-
lana eta abar. Modu horretako ekimenen falta nabaritu da.

Euskaraldiak arrakasta izan du eta hainbat lorpen
izan dira, baina arrakasta handiagoa izan zezakeen

girotze lanean sakondu balitz.

Euskaraldian zehar girotze-lana egitea4.6.

Zailtasunak eta horiek gainditzeko estrategiak eskaintzea 4.7.



4. Ondorioak

Hala ere, txapa eramateak eragin mugatua du, ez du be� balio: «Taldetxoetan
ikusten zaituzte txaparekin eta zuri euskaraz baina beraien artean erdaraz» (ET-
VIII), «Txapa eramateak asko erraztu digu jakitea zeinekin egin eta zeinekin ez»
(ETVIII).

Txapa eramateko konpromisoa hartzeak zailtasunak ere baditu: «Txaparena zaila
zen: ‘era salir de casa, ala la chapa (ahaztu jartzea)’. Así todos los días» (ETVIII),
«Jertsea kendu eta bestea jarri eta txapa ahaztu» (ETVIII), «Azken lau egunetan
ahaztu zaigu» (ETVIII), «Txapak hasierako egunetan eraman ditugu» (ETVIII).
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Zailtasunak agertzen dira eta zailtasun horiek
gainditzeko estrategiak behar dituzte

Euskaraldi orokorreko ezaugarri nagusietako bat belarriprest eta ahobizi rolak
dira, eta horiekin lotutako txapak. Euskaraldi orokorrean ezin zutenez parte hartu,
Nerabeen Euskaraldirako beste adierazgarri bat prestatu da, 11 egunetan zehar
eraman beharrekoa. Txapa eramatea lagungarria da: «Niri txapa eramateak… mo-
�batzen dizu…» (ETVIII), «Ni txapa eramatean erdaraz hitz egiten banuen gogo-
ratzen nintzen, eta esaten nuen ‘saiatuko naiz euskaraz hitz egiten’» (ETVIII),
«Lagundu dit hamaika egunetan euskaraz hitz egiteko» (ETVIII), «Txapa zen mo-
�bo bat euskaraz hitz egiteko» (ETVIII), «Jendeak ikusten zuen zu txapa zenuela
eta euskaraz hitz egite zizun» (ETVIII).

Txapa eramatea lagungarria da.

dira saiatzen, gehienetan erdaraz erantzuten» (ETXVI), «Hasieran hasten zara go-
goekin baina gero kosta egiten zaizu» (ETXVI), «Lehenengo hitza euskaraz egiten
nuen nahiz eta beraiek erdaraz egin, hori mantentzea zaila zen» (ETXVI). 

Zailtasun horiek landu egin dira Batxilergoan egin diren Elemelekako saioetan,
baina DBHn ez. Horiek lantzeko asmoa zegoen simulazio edo antzezpen saio ba-
tzuen bidez, baina ez da lortu aurrera eramatea.

Txapa eramatea4.8.
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4. Ondorioak

Euskaraldiaren aurre�k, landuta dago herrian nerabeen hizkuntza-sozializazioa
eta euskararen erabilera indartzea helburu duen oinarri bat. Hainbat urtetan, arlo
horretan lan egin da Udale�k, ins�tutu�k eta euskara elkarte�k, eta hainbat jar-
duera eramaten dira aurrera helburu argiekin eta ondo planifikatuta. Aurre�k
egindako lanketa hori oinarrizkoa izan da, aurreko esperientziak lagundu egiten
baitu aukerak eta mugak zein diren ikusten. Gainera, erakundeen arteko konfi-
dantzak erabakiak hartzea errazten du, baita erraztu ere baliabideak ondo kudea
daitezen.

Aurreko esperientzia horreta�k ondorioztatu zen Euskaraldia nerabeen ezauga-
rrietara egokitzeko premia eta arlo horretan sendo lan egin beharra. Elkarlanean
sortu eta garatutako jardueren bidez lortu da hizkuntza pres�giatzea eta erabilera
eremu batzuk sortzea, baina hizkuntza-ohituretan ez du izan nahi bezalako era-
ginik. Euskaraldiarekin, berriz, bete-betean heldu zaie gai horiei: aurrerapauso
esanguratsuak ikusi dira, nerabeen artean harrotasun linguis�koa sumatu da eta
ins�tutuan ilusioa sortu du.

Baina Euskaraldia ondo bideratzeko hainbat baliabide behar izateaz gain, zenbait
atal koordinatu behar dira. Sentsibilizazio saiok prestatu, antolatu eta dinamizatu
behar izan dira (urri�k abendura ia 100 saio), gazte eragileen batzordeak sortu eta
dinamizatu, irakasleen formazio saioa egin, koordinazioa bideratu erakunde ez-
berdinen artean, eta abar. Epe laburrean ekimen indartsu bat landu ahal izan da.
Herri mailan eragile ezberdinak lehendik ere elkarlanean eta norabide argi bate-
kin lanean aritzeak aukera hori eskaini du.

Aurrez herrian oinarri bat landuta izateak ahalbidetu
du modu honetako ekimen bat gauzatu ahal izatea.

Herrian oinarriak landuta izatea4.9.
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5. Aurrera begira kontuan izan beharrekoak

Nerabeei zuzendutako Euskaraldiak hiru ardatz nagusi izan ditu: sentsibilizazioa
lantzea, gazteak eragile izan daitezen aukera ematea eta hizkuntza-ohiturei begira
ekimen prak�ko bat egitea. Hiru arloak ak�batzea planteamendu egokia izan da.

� Elemelekako sentsibilizazio-saioen bidez, hizkuntza-ohiturei buruz hitz egin
ahal izan da, belarriprest figura indartu eta ahobizien zailtasunei buruz hitz egin,
nerabeei begirako ekimenaren ezaugarriei buruzko informazio egokia eman eta
izen-ematea bideratu. Hau da, ekimen prak�koa behar bezala bideratzeko oi-
narriak landu ahal izan dira.

� Gazteen Euskara Batzordeen bidez, euskara gehiago egiteko jarrera dutenei
protagonismo bat eman zaie, eragile izateko aukera alegia, eta ilusioz ari zire-
nez, beste batzuk gerturarazteko eta animatzeko ere balio izan du.

� Erronka nerabeen ezaugarrietara egokitzeko ahalegina egin denez, ahobizi eta
belarriprest moduan aritu diren askok balorazio oso posi�boa egin dute: lor-
penak izan dituzte, zailtasunak ikusi eta abar. Euskaraldi orokorreko plantea-
mendua bere horretan egin izan balitzaie, askoz zailagoa egingo zitzaien
lorpenak izatea eta ikustea, eta maila sinbolikoan besterik ez zen geratuko:
txapa eraman bai, jarrera bat erakutsi bai, baina ez besterik.

Hori dela eta, beharrezko jotzen dugu ekintza prak�koa eta gogoeta uztartzen di-
tuzten egitasmoak garatzea. 

Hiru atal lotzea: sentsibilizazio-saioak, gazte eragileen
batzordeak eta ekimen praktikoa

5.1 .
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Girotze-lanak duen garrantzia argi ikusi da nerabeei egokitutako Euskaraldian.
Euskaraldiaren aurrelana eta aurreko girotze-lana ondo egin zen eta horrek era-
gina izan zuen izen-ematean eta parte-hartzaileen mo�bazioan.

Euskaraldian zehar, ordea, ez da jarduera edota girotze-lanik egin, eta herri mai-
lako Euskaraldian ere gauza gutxi egin da. Horrek zuzenean eragin du emaitzetan
eta parte-hartzaileen iritzietan. 

Berez, hamaika egun horietan zehar hainbat jarduera egitea aurreikusi zen ha-
sierako proiektuan, baina prestaketak eskatu duen lanarekin ez zaio denborarik

Girotze-lana indartzea5.2.
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eta baliabiderik eskaini atal horri. Besteak beste, entrenamendu edo simulazio
saioak egin nahi ziren ahobiziekin, egunero hartutako konpromisoa gogora ekar-
tzeko tresnak prestatu, ekitaldiak eta abar.

Horiek horrela, aurrerantzean berriz ere antzeko ekimenak egiten badira, ga-
rrantzi berezia eman behar zaie ekimena bideratzen den egun horietan giroa
mantentzeko eta mo�bazioa indartzeko egin daitezkeen jarduerei. Izan ere, ho-
rrelakoek rola betetzen ari direnen mo�bazioa indartu, mezua gogorarazi eta
erronkari ikuspegi kolek�boa ematen diote.

Aurrelanketan simulazioak egitea5.3.

Bai Elemeleka sentsibilizazio-saioen bidez emandako informazioa bai aurre�k egin
den girotze-lana egokiak izan dira. Baina, ekimena eraginkorragoa izan dadin, ez
da lortu aurreikusitako urratsetako bat ematea, hain zuzen ere simulazio edo en-
trenamenduak egitea. Hau da:

• Euskaraldiaren aurre�k ahobizi moduan izena eman zutenak elkartzea.

• Ahobizi moduan aritzeko ardura egun batzuetara mugatzearen arra-
zoia ondo azaltzea eta banaketa hori ondo antolatzea.

• Ahobizi moduan izan zitzaketen zailtasunak aurreikustea eta zailtasun
horien aurrean jokatzeko moduak dinamiken eta simulazioen bidez lan-
tzea.

Elemelekako saioetan, belarripresten rola nahiko ondo landu da. Nolanahi ere,
ahobizien rola hobeto lantzeak eraginkortasuna areagotuko zuen. Azken batean,
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hizkuntza-ohituren aldaketa prozesuan zailtasun prak�koak beren azalean bizi-
tzeko aukerak eta horiek gainditzeko tresna zehatzak (teknikak eta estrategiak)
eskaini behar zaizkie nerabeei. Horrek erronkarekiko gogoa eta atxikimendua
handitu dezake, eta aldi berean, norberak iden�fika dezake zein diren egoerarik
erosoenak eta zailenak. Lan-ildo oparoa eta emankorra izan daitekeelakoan gaude.
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Euskaraldia 11 egunekoa izan da, azaroaren 24�k abenduaren 3ra. Iraupena
nahiko egokia izan den arren, nerabeekin egiteari dagokionez bi zailtasun edo
hutsune izan ditu:

• Bi asteburu egon dira tartean. Os�ral batean hasi eta berehala astebu-
rua. Amaiera ere asteburu baten ondoren izan da. Bi asteburu horiek
ez dute lagundu giroa eta mo�bazioa mantentzen.

• 11 egunetako girotze-lanak huts egin duenez, hainba� luze egin zaio
eta beste hainbatek ahaztu edo utzi ere egin du.

Aurrera begira hori kontuan har daiteke, eta nerabeekin lanketa egiten bada bi-
garren ideia bat ere kontuan har daiteke, alegia, Euskaraldiari jarraipena ema-
tea. Esate baterako, bi-hiru hilean behin beste Euskaraldi txikiak antolatuz. Ideia
hori nerabeek berek aipatu dute eztabaida taldeetan.

Iraupena eta jarraipena ematea5.4.

Ekimena bideratzerakoan, kontuan hartu zen uste teoriko bat zen Euskaraldi oro-
korra lagungarria izango zela gazteen hizkuntza-ohituretan eragiteko ere, helduak
imitatzearen ondorioz. Izan ere, 11 egun euskaraz egiten den garai berean egiteak
helduak eredu moduan hartzeko aukera ematen zuen. Hainbatetan kosta egiten
da helduak eredu moduan aurkeztea, baina Euskaraldian asko izan dira eta eten-
gabe ikusi dituzte.

Gainera, Euskaraldiaren inguruan girotze-lan handia egin da eta hori erakarga-
rria da nerabeentzat ere. Beraz, giro horrek erraztu egin du izen-ematea ez ezik
nerabeek eragile izateko gogoa sumatzea ere.

Aurrerantzean, modu honetako ekimenak bideratu nahi badira, kontuan izan
beharko da Euskaraldiaren moduko babes eta giro hori izango ote den. Horrela
izan ezean, zailagoa izango da behar bezala bideratzea eta eraginkorra izatea.

Euskaraldi orokorraren giroaren barruan egotea5.5.
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Lotura izan dezaketen jarduerei zuku gehiago ateratzea5.6.

Hiru arlo nagusi landu dira proiektu honetan: nerabeen ezaugarrietara Euskaral-
dia egokitzea, Elemeleka saioak egokitzea eta aurrera eramatea, eta ikasle eragi-
leen batzordeak osatzea eta dinamizatzea.

Baina, horiez gain beste bi egitasmo ere txertatu nahi ziren proiektuan: 

• Kuadrillategi: eremu informalean euskararen erabilera nerabeen
artean sustatzeko programa.

• Irakutrezin aldizkaria: Lasarte-Oriako gazteen aldizkaria.

Kuadrillategiren kasuan, gazteek parte hartu dute Euskaraldiko lehen ekitaldian
eta harreman informalen bidez eman zaie egiten zenaren berri, baina ez da jar-
duera horrekiko lotura landu.

Irakutrezin aldizkaria, berriz, ez da udazkenean argitaratu, baina bide egokia izan
zitekeen Euskaraldiaren berri emateko eta girotzean laguntzeko.

Are gehiago, bestelako jarduera batzuekin ere lotura bilatu zitekeen baina ez da
horrelako lanketarik egin. Besteak beste, Gazteen Bertso Eskola eta Kukuka an-
tzerki taldea.

Irakasleen laguntza eta koordinazioa hobetzea5.7.

Irakasleekin ondo koordinatzea eta haien laguntza lortzea behar-beharrezkoa da.
Eremu formaleta�k kanpo garatzen den ekimena izan arren, ins�tutua erdigu-
nean egon da ekimen osoan zehar: sentsibilizazio-saioak egiteko klase orduak
erabili dira, girotze- lana neurri handi batean ins�tutu barruan egin da eta abar.
Gainera, nerabeen arteko harreman asko ins�tutuaren eremuan sortu edota fin-
katzen dira.

Irakasleekin koordinatzeko zenbait urrats eman dira. Besteak beste, klaustro
osoari aurkezpena egin zaio edo idatziz hainbat ohar helarazi zaizkie. Baina au-
rrera begira, gehiago garatu beharreko atal bat da. Izan ere, ikasleek egindako
balorazioetan, irakasleen laguntza handiagoa beharrezkoa zela aipatzen zuten,
eta irakasleenetan, koordinazio edo informazio falta.

Irakasleekin ondo koordinatzeko bideak landu behar dira. Horrek, ekimenak arra-
kasta handiagoa izatea erraztu dezake.
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Ikerketa-ekintza egiterakoan, tresna digitalen erabilerari leku handiagoa egin
behar zaiola ikusi da. Adibidez, galdetegiak paperean eman zaizkie nerabeei eta
une ezberdinetan bete behar izan dituzte. Hori dela eta, orri asko erabili dira, eta
jakina, horiek banatzeko eta jasotzeko moduak antolatu behar izan dira. Galde-
tegi horiek modu digitalean prestatu zitezkeen eta horrek hainbat abantaila izan
zitzakeen, bai ingurumenaren alde�k bai datuen us�aketaren alde�k.
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Ikerketarako tresna digitalen erabilera areagotzea5.8.

Testuinguru soziolinguistikoa kontuan hartzea5.9.

Lasarte-Orian ekimen hau bideratzerakoan eta ikerketa-ekintza moduan egitera-
koan, oso kontuan izan dugu landutakoak beste herri edo ikastetxe batzuetarako
balio beharko lukeela. Hori dela eta, beste lekuren batean ekimen hau bideratu
nahi izanez gero, oso garrantzitsua izango da testuinguru soziolinguis�koa kon-
tuan hartzea.

Lasarte-Oriako esperientzia honetan hiru nerabe multzo nagusi egon dira eta ba-
koitza gutxi gorabehera heren bat izan da: ahobiziak, belarriprestak eta parte
hartu ez dutenak. Multzo horiek nahiko ondo banatu daitezke ezaugarri hauen
arabera: euskara gertu dutenak, tartean daudenak eta euskara nahiko urrun du-
tenak. Banaketa ez da garbi-garbia, baina herriko ezaugarriak ikusita multzo ho-
rietan banatzea nahiko zuzena delakoan gaude:

� Euskara gertu dutenak
Euskaldun izatea eta euskara erabiltzea lotuta ikusten dituzte (kontraesanak
edo zailtasunak egon daitezkeen arren). Badute euskaraz aritzeko erraztasuna
eta badituzte hainbatek euskarazko harremanak.

� Euskara nahiko urrun dutenak
Euskaraz ikasten ari dira baina ins�tutu�k kanpo, eta euskararekiko harremana
ahula da. Ez dute erraztasunik euskaraz aritzeko eta haien harreman ia guz�ak
gaztelaniaz dira.

� Tartekoak
Hemen bi multzoetakoak daude, baina seguruenik gehiago dira euskara nahiko
urrun multzokoak. Hori bai, badute euskararekiko sentsibilitatea eta urratsak
emateko prest egon daitezke (hainbaten kasuan, soilik ahalegin berezirik eska-
tzen ez badie).
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Banaketa hau horrela ote den ez da aztertu ikerketan, eta soilik aurez dugun eza-
gutza eta esperientzia�k abiatuta egin den hausnarketa da.

Egoera soziolinguis�koa ezberdina bada, multzo hauen banaketa ere ezberdina
izango da. Beraz, ekimenaren ezaugarriak, helburuak eta baloratzeko modua ego-
kitu egin beharko dira. Adibidez:

� Soziolinguis�koki zonaldea euskaldunagoa bada, agian hizkuntza-ohituren al-
daketan urrats gutxiago emango dira, baina gehiena edo guz�a euskaraz egiten
dutenen kopurua handiagoa izango da. Hau da, aldaketa kopuruz txikiagoa dela
eman dezake, baina euskarazko hizkuntza-ohiturak finkatzeari dagokionez, kua-
lita�boki eraginkorragoa izan daiteke.

� Soziolinguis�koki zonaldea erdaldunagoa bada, tartean daudenen kopurua
edo nahiko urrun daudenen kopurua handiagoa izanik, zaila izango da ekime-
nean izen-emateak arrakasta handiegia izatea, eta are zailagoa hizkuntza-ohi-
turetan benetako aldaketa esanguratsuak gertatzea. Baina, aldaketak txikiagoak
izan arren, lorpen oso interesgarriak eman daitezke, besteak beste, hainbat ne-
rabe euskarara gehiago hurbiltzea eta bereziki euskararekiko jarreretan eragi-
tea. Izan ere, euskal komunitatera hurbiltzen dira, euskara asko erabili izanaren
sentsazioa dute eta euskara erabiltzeko ahalegina sentsazio posi�boekin lotzen
dute. Behar bada, benetako hizkuntza-ohituretan aldaketak esanguratsuegiak
izan gabe ere, merezi du lorpen hauek neurtzea eta behar bezala baloratzea.



Eranskinak6.





6. Eranskinak

a) Galdetegiak

b) Elemelekako azken saioetan taldeka erantzuteko galderak

c) Eztabaida taldeetarako gidoiak

d) Irakasleen balorazioa egiteko galdetegia

Ikerketarako tresnak6.1 .
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a) Galdetegiak

� Euskaraldiaren aurre�k

• A galdetegia – Belarriprestentzako galdetegia 

• B galdetegia – Ahobizientzako galdetegia

� Euskaraldia amaitu eta egun gutxira

• C galdetegia – Belarriprestentzako galdetegia

• D galdetegia – Ahobizientzako galdetegia

• E galdetegia – Parte hartu ez zutenentzako galdetegia

� Euskaraldia amaitu eta hiru hilabetera

• F galdetegia – Belarriprestentzako eta ahobizientzako galdetegia



68

6. Eranskinak

A galdetegia
GAZTE BELARRIPREST GALDETEGIA

Izen-abizenak:

Kurtsoa eta gela:

Hasteko, pentsatu zure inguruan norekin duzun harreman nahiko han-
dia eta aukeratu horietako batzuk. Zure adin ingurukoak izan daitezela
eta euskaraz ondo ulertzen dutenak: lagunak, ikaskideak, lehengusuak…

Ez daukazu zerrenda osoa bete beharrik, edo gehiago ere jar ditzakezu.
Bi tauletako izenak berdinak izan daitezke edo ezberdinak. Zuk nahi duzuna.

Nork nahiko zenuke zuri euskaraz gehiago
hitz egitea?

Zaila edo erraza iruditzen zaizu
pertsona horrek zuri euskaraz
gehiago hitz egitea?

– Zaila     | Tartekoa     | Erraza

– Zaila     | Tartekoa     | Erraza

– Zaila     | Tartekoa     | Erraza

– Zaila     | Tartekoa     | Erraza

– Zaila     | Tartekoa     | Erraza

Izenak jar ditzakezu edo pertsona hori iden�fikatzeko beste moduren bat. Nahi duzuna.
Abenduan berriz pasako dizugu galdetegia eta nor diren gogoratu beharko duzu.

Zure ustez, nork nahiko luke zuk berari
euskaraz gehiago hitz egitea? 

Zaila edo erraza iruditzen zaizu zuk
pertsona horri euskaraz gehiago
hitz egitea?

– Zaila     | Tartekoa     | Erraza

– Zaila     | Tartekoa     | Erraza

– Zaila     | Tartekoa     | Erraza

– Zaila     | Tartekoa     | Erraza

– Zaila     | Tartekoa     | Erraza
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B galdetegia
GAZTE AHOBIZI GALDETEGIA

Izen-abizenak:

Kurtsoa eta gela:

Hasteko, pentsatu zure inguruan norekin duzun harreman nahiko han-
dia eta aukeratu horietako batzuk. Zure adin ingurukoak izan daitezela
eta euskaraz ondo ulertzen dutenak: lagunak, ikaskideak, lehengusuak…

Ez daukazu zerrenda osoa bete beharrik, edo gehiago ere jar ditzakezu.
Bi tauletako izenak berdinak izan daitezke edo ezberdinak. Zuk nahi duzuna.

Izenak

Zenbat euskara erabiltzen duzu berarekin?
A - Erabat euskaraz egiten dut
B - Gehiena euskaraz egiten dut
C - Euskaraz eta erdaraz maila berean egiten dut
D - Gehiena erdaraz egiten dut
E - Erabat erdaraz egiten dut

Zaila edo erraza
iruditzen zaizu
pertsona horrekin
Euskaraldian guz�a
euskaraz egitea?

1.
Zaila | Tartekoa | Erraza

2.
Zaila | Tartekoa | Erraza

3.
Zaila | Tartekoa | Erraza

4.
Zaila | Tartekoa | Erraza

5.
Zaila | Tartekoa | Erraza

6.
Zaila | Tartekoa | Erraza

Izenak jar ditzakezu edo pertsona hori iden�fikatzeko beste moduren bat. Nahi duzuna.
Abenduan berriz pasako dizugu galdetegia eta nor diren gogoratu beharko duzu.
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C galdetegia
GAZTE BELARRIPRESTEI GALDETEGIA EUSKARALDIAREN AMAIERAN

Nork nahi zenuen zuri
euskaraz gehiago egitea?

Zurekin euskaraz
gehiago egin al du?

Gehiago egin badu, zaila
edo erraza izan da?

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

Zure ustez, nork nahi zuen zuk
berari euskaraz gehiago egitea?

Berarekin euskaraz
gehiago egin al duzu?

Gehiago egin baduzu,
zaila edo erraza izan da?

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza
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AHOBIZIAK

Nirekin euskaraz egin dute

BETI ASKOTAN GUTXITAN INOIZ EZ

Oro har, ahobiziek

Inguruan izan dituzun ahobiziak kontuan hartzen badituzu:

AHOBIZIAK
Nirekin euskaraz egin du

BETI ASKOTAN GUTXITAN INOIZ EZ

Izena:

Izena:

Izena:

Izena:

Izena:

Oro har, ohi baino euskara gehiago erabili al duzu?

Bai, askoz gehiago Bai, pixka bat gehiago Ez, antzera

Aurrerantzean, lortutakoa mantendu ahal izango duzula iruditzen al
zaizu?

Bai Ez

Euskaraldian zehar, nolakoa izan da ahobizien jokaera zurekin?
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D galdetegia
GAZTE AHOBIZIEI GALDETEGIA EUSKARALDIAREN AMAIERAN

Nork nahi zenuen zuri euskaraz
gehiago egitea?

Zurekin euskaraz
gehiago egin al du?

Gehiago egin badu, zaila
edo erraza izan da?

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

Zure ustez, nork nahi zuen zuk
berari euskaraz gehiago egitea?

Berarekin euskaraz
gehiago egin al duzu?

Gehiago egin baduzu,
zaila edo erraza izan da?

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

– Askoz gehiago

Pixka bat gehiago 

Antzera

Zaila | Tartekoa | Erraza

Euskaraldiaren aurre�k, belarriprest moduan izen batzuen zerrenda egiteko
eskatu genizun. Han jarri zenituen izenak gogoan hartu:
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AHOBIZIAK
Nirekin euskaraz egin dute

BETI ASKOTAN GUTXITAN INOIZ EZ

Belarriprestekin

Beste ahobiziekin

Parte hartu ez dutenekin

Izen batzuk jartzeko ere eskatu genizun, hain zuzen ere harreman nahiko handia duzun
batzuena. Lortu al duzu haiekin ahobizi izatea ardura zenuen egun horietan?

Bai, askoz gehiago Bai, pixka bat gehiago Ez, antzera

Egun batzuetan ez duzu ahobizi izateko ardurarik izan eta belarriprest moduan aritu
behar izan duzu. Egun horietan ere jarraitu al duzu ahobizi izaten saiatzen?

Izenak

Zenbat euskara erabiltzen
zenuen haiekin?
A - Erabat euskaraz egiten nuen
B - Gehiena euskaraz egiten nuen
C - Erdiz erdi egiten nuen
D - Gehiena erdaraz egiten nuen
E - Guz�a erdaraz egiten nuen

Euskaraldian zenbat
euskara erabili duzu
haiekin?
A - Guz�a eukaraz egin dut
B - Gehiena euskaraz egin dut
C - Erdiz erdi egin dut
D - Gehiena erdaraz egiten dut
E - Guz�a erdaraz egiten dut

Zaila edo erraza
izan al da
ahobizi izatea
eta guz�a
euskaraz egitea?

1.
Zaila|Tartekoa|Erraza

2.
Zaila|Tartekoa|Erraza

3.
Zaila|Tartekoa|Erraza

4.
Zaila|Tartekoa|Erraza

5.
Zaila|Tartekoa|Erraza

6.
Zaila|Tartekoa|Erraza

Egun batzuetan ez duzu ahobizi izateko ardurarik izan eta belarriprest moduan aritu
behar izan duzu. Egun horietan ere jarraitu al duzu ahobizi izaten saiatzen?

Aurrerantzean, lortutakoa mantendu ahal izango duzula iruditzen al zaizu?

Bai Ez

Bai Ez

Ahobizi moduan aritzeko ardura hartu duzu Euskaraldiko zenbait egunetan. Lortu al
duzu ahobizi izatea?
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AHOBIZIAK
Nirekin euskaraz egin dute

BETI ASKOTAN GUTXITAN INOIZ EZ

Oro har, ahobiziek

Inguruan izan dituzun ahobiziak kontuan hartzen badituzu:

AHOBIZIAK
Nirekin euskaraz egin du

BETI ASKOTAN GUTXITAN INOIZ EZ

Izena:

Izena:

Izena:

Izena:

Izena:

Euskaraldian zehar euskara gehiago erabili al da ins�tutuan?

Bai, askoz gehiago Bai, pixka bat gehiago Ez, antzera

Zuk erabili al duzu euskara gehiago?

E galdetegia
GAZTE AHOBIZIEI GALDETEGIA EUSKARALDIAREN AMAIERAN

Euskaraldian zehar hainbat ahobizi aritu dira. Nolakoa izan da ahobizien jo-
kaera zurekin?

Bai, askoz gehiago Bai, pixka bat gehiago Ez, antzera
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F galdetegia
AHOBIZI ETA BELARRIPRESTEI GALDETEGIA 

EUSKARALDIA AMAITU ETA HIRU HILABETERA

Maila eta taldea:

Euskaraldian parte hartu al zenuen?

Bai, ahobizi-belarriprest
moduan

Bai, belarriprest moduan Ez nuen parte hartu

Euskaraldian zehar lortu al zenuen euskara gehiago erabiltzea inguruko
batzuekin?

Baiezkoa bada, euskara gehiago erabili zenuen horiekin gaur egun Eus-
karaldiaren aurre�k baino gehiago erabiltzen al duzu?

b) Elemelekako azken saioetan taldeka erantzuteko galderak

Elemelekako azken saioak Euskaraldia amaitu eta egun gutxira egin ziren. Saioa-
ren atal batean Euskaraldiari buruz hiru galdera erantzun behar izan zituzten.
Talde txikietan erantzun zuten eta talde bakoitzak idazkari bat izan zuen eran-
tzundakoa idazteko. Hauek izan ziren galderak:

1. Nabaritu al da ikasgelan Euskaraldia. Eta ins�tutuan? Zer nabaritu
da? Zer ez? Ahalegina egin dutenak gustura aritu dira? Besteek eman
dituzte erraztasunak?

2. Berriz egitekotan, zer aldatu edo hobetuko lukete?

3. Parte hartuko al lukete berriz ere modu honetako ekimen batean?
Rol berdinarekin edo beste batekin? 

Bai Ez

Bai, pertsona
batekin

Bai, bi edo hiru
pertsonekin

Bai, hiru pertsona
baino gehiagorekin

Ez
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c) Eztabaida taldeetarako gidoia

Eztabaida taldeak dinamizatzeko gidoi bat prestatu da. Laguntza moduan erabili
da, saioetako eztabaidak aberatsen laguntzeko. Gidoia prestatzerakoan, Elemele-
kako azken saioetan ateratako ondorioak erabili dira. Hau da, Elemelekako azken
saioetan Euskaraldiari buruzko hausnarketa bat egin dute taldeka, eta hor atera-
tako hainbat ideia eztabaida taldeetan mahai gainean jartzeko interesgarria izan zi-
tezkeela baloratu da. Hor�k osatu da gidoia eta eskura izan dute dinamizatzaileek.

Euskaraldian

� Sentsazio orokorrak
• 1e�k 10era, nola baloratuko zenuke gazteen Euskaraldia? Zerga�k?
• Euskara gehiago erabili da ikasgelan eta ins�tutuan: «Pixka bat…»
• Zuek saiatu zarete batzuekin behintzat? Zer moduz?

� Gauza posi�boak eta lorpenak:
• Gustura aritu zarete ahobizi moduan? Erosoa izan da zuentzat?
• Lortu duzue batzuekin behintzat euskara gehiago erabiltzea?

Horien erantzuna ona izan da?
• Sorpresa edo anekdota gustukorik?
• Whatsappez euskara gehiago erabili duzue?
Elemelakako saioeta�k ateratako zenbait aipamen:

– «Esperientzia berri bat izan da». Zertan izan da ezberdina? (izan
bada)

– «Ahalegina egin dugunak gustura». Denak ados?
– «Parte hartu ez dutenek ahalegin bat egin dute». Horrela al da?

� Gauza nega�boak eta zailtasunak
• Belarripresten alde�k zer jaso duzue? 
• Kosta egin zaizue batzuekin euskaraz egitea? 
Elemelakako saioeta�k ateratako zenbait aipamen:

– «Ahalegina egin dugunoi zail samarra egin zaigu batzuetan».
– «Erdaraz erantzuten jarraitzen zuten batzuk».
– «Jendea ohituta dago gaztelaniaz egiten».
– «Txapa eraman bai baina funtzioa ondo bete ez». «Ahobizi txa-

padunak erdaraz». Errazegi hartu dute hainbatek rol hori? 
– «Batzuek euskaraz egiteko erraztasunik ez».

� Dinamikari buruz
• Saiatu zarete ahobizi izaten? Mantentzen saiatu zarete? Ikasgelan, ins-

�tutuan eta kalean? Edo batez ere eremu edo harreman batzuetan? 
• Ahobizi egunetan gehiago?
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• Txapa eraman duzue 11 egunetan?
• Zenbat ahobizi zeuden zuen ikasgelan? Asko edo gutxi egoteak badu

eraginik?
• Zenbat belarriprest zeuden zuen gelan? Asko edo gutxi egoteak badu

eraginik?

� Euskaraldi orokorra:
• Euskaraldi orokorra zer iruditu? Inguruan izan dituzue ahobizi eta be-

larriprestak?
• Zuen ezagunen batek aldatu du hizkuntza-ohituraren bat?

Euskaraldiaren aurre�k

� Elemeleka saioei buruz
• Saioak zer moduz? Gogoratzen duzue zer landu zen?
• Atentzioa zerbaitek eman dizue? Zerbaitek balio izan dizue Euskaraldian?

� Girotze-lanari buruz
• Informazioa ondo iritsi da? Girotze-lana ona izan da? Jendea anima-

tzeko ondo egin da?

� Izen-emateari buruz
• Erraza izan da erabakitzea zein rol hartu? Erraztasunak izan dituzue?

Euskaraldiaren ondoren

� Emandako urratsei buruz
• Aldaketak eman dituzuen kasuetan, mantendu ahal izango dituzue?

� Berriz egiteari buruz
• Gehien-gehienek berriz egingo lukete eta rol berdinarekin, zuek ere bai?
• Zer egin behar litzateke arrakasta handiagoa izateko? (izan du!)
• Luzeagoa edo laburragoa? Nola egingo zenuke?
Elemelakako saioeta�k ateratako zenbait aipamen:

– «Ekitaldi gehiago Euskaraldian»
– «Egunero ekintzak eta egunero gogorarazi»
– «Ahobizi txapa benetan euskaraz egiten dutenei edo serio har-

tuko dutenei»

� Etorkizunari buruz
• 5 urte barru irudikatzen duzue zuen burua lagunekin euskaraz egiten?

Edo zuen zerrendan jarri dituzuen horiekin?
• 15 urte barru nola irudikatzen duzue Lasarte-Oria? Euskaraz gehiago

egingo da? …

77
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d) Irakasleen balorazioa egiteko galdetegia

NERABEAK EUSKARALDIAN
Zer moduzko esperientzia izan da?

Nerabeak ere Euskaraldian parte hartzera gonbidatu ditugu. Iraile�k abendura lanketa
bat egin da eta 450 ikasle inguruk eman dute izena. Eskertuko genizueke ekimenaren in-
guruko ondoko galdetegi labur hau erantzutea, zuen balorazioak lagundu egingo bai-
�gu balorazio orokorra egiten.

• Zein eraikinetan aritzen zara?             Landaberri           Larrekoetxea

Euskaraldiaren aurre�k

Euskaraldiaren aurre�k hainbat lan egin dira: sentsibilizazio-saioak, Ikasleen Euskara
Batzordeak (DBH1-2 eta Batxilergoa), girotze-lana… 

• Izan al duzu horren berri? Informazioa egokia izan al da? Egindako lanak

izan al du eraginik ins�tutuko giroan?

Euskaraldian

• Nabaritu al da Euskaraldia ins�tutuan? Saiatu al dira ikasleak euskara

gehiago erabiltzen? Giroan eraginik izan al du?

• Erabili al duzu ekimen hau ikasleekin euskararen erabilerari buruz hitz

egiteko? Horrela bada, zein jarrera ikusi dituzue haien alde�k?

Euskaraldiaren ondoren

• Lorpenak eman diren kasuetan, mantenduko direla iruditzen al zaizu?

• Merezi al du modu honetako ekimen gehiago egitea? Zer aldatu edo ho-

betu beharko litzateke?

a) Galdetegieta�k ateratako emaitza guz�ak

b) Elemelekako azken saioeta�k ateratako hainbat ondorio

c) Ikasleen eztabaida taldeeta�k ateratako erantzunak sailkatuta

d) Ins�tutuko irakasleen balorazioak

Emaitzak6.2.
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a) Galdetegieta�k ateratako emaitza guz�ak
O

hi
 b

ai
no

 e
us

ka
ra

 g
eh

ia
go

 e
ra

bi
li 

du
te

?

A
ho

bi
zi

ek
Be

la
rr

ip
re

st
ek

Pa
rt

e 
ha

rt
u 

ez
 d

ut
en

ek

Ja
so

ta
ko

er
an

tz
un

ak
A

sk
oz

ge
hi

ag
o

Pi
xk

a 
ba

t
ge

hi
ag

o
Ja

so
ta

ko
er

an
tz

un
ak

A
sk

oz
ge

hi
ag

o
Pi

xk
a 

ba
t

ge
hi

ag
o

Ja
so

ta
ko

er
an

tz
un

ak
A

sk
oz

ge
hi

ag
o

Pi
xk

a 
ba

t
ge

hi
ag

o

G
uz

�
ra

18
5

55
29

,7
3

10
6

57
,3

0
23

7
42

17
,7

2
16

3
68

,7
8

21
8

16
7,

34
10

8
49

,5
4

D
BH

1
39

9
23

,0
8

21
53

,8
5

71
12

16
,9

0
50

70
,4

2
46

8
17

,3
9

27
58

,7
0

D
BH

2
35

14
40

,0
0

14
40

,0
0

47
10

21
,2

8
34

72
,3

4
52

1
1,

92
21

40
,3

8

D
BH

3
18

9
50

,0
0

13
72

,2
2

58
10

17
,2

4
38

65
,5

2
32

4
12

,5
0

16
50

,0
0

D
BH

4
25

5
20

,0
0

18
72

,0
0

32
7

21
,8

8
19

59
,3

8
61

0
0,

00
31

50
,8

2

Ba
tx

ile
rg

oa
1

50
15

30
,0

0
30

60
,0

0
12

1
8,

33
11

91
,6

7
12

2
16

,6
7

4
33

,3
3

Ba
tx

ile
rg

oa
2

18
3

16
,6

7
10

55
,5

6
17

2
11

,7
6

11
64

,7
1

15
1

6,
67

9
60

,0
0

A
 ta

ul
a



80

6. Eranskinak

Lo
rp

en
ak

 ir
au

nk
or

ra
k 

iz
an

go
 d

ir
a?

A
ho

bi
zi

ek
Be

la
rr

ip
re

st
ek

Ja
so

ta
ko

er
an

tz
un

ak
Ba

ie
zk

oa
es

pe
ro

Ja
so

ta
ko

er
an

tz
un

ak
H

ir
u 

hi
la

be
te

ra
gu

tx
ie

ne
z 

bi
re

ki
n

Ja
so

ta
ko

er
an

tz
un

ak
Ba

ie
zk

oa
es

pe
ro

Ja
so

ta
ko

er
an

tz
un

ak
H

ir
u 

hi
la

be
te

ra
gu

tx
ie

ne
z 

bi
re

ki
n

G
uz

�
ra

18
4

16
3

88
,5

9
22

0
15

2
69

,0
9

22
8

15
3

67
,1

1
16

5
10

9
66

,0
6

D
BH

1
37

33
89

,1
9

47
33

70
,2

1
69

49
71

,0
1

51
40

78
,4

3

D
BH

2
34

32
94

,1
2

41
32

78
,0

5
47

28
59

,5
7

39
29

74
,3

6

D
BH

3
21

18
85

,7
1

29
22

75
,8

6
53

32
60

,3
8

34
21

61
,7

6

D
BH

4
25

22
88

,0
0

28
10

35
,7

1
30

22
73

,3
3

20
6

30
,0

0

Ba
tx

ile
rg

oa
 1

49
41

83
,6

7
52

38
73

,0
8

12
8

66
,6

7
9

5
55

,5
6

Ba
tx

ile
rg

oa
 2

18
17

94
,4

4
23

17
73

,9
1

17
14

82
,3

5
12

8
66

,6
7

B 
ta

ul
a



6. Eranskinak

81

Zein neurritan lortu dute ahobiziek be� edo askotan euskaraz egitea
beste ahobiziekin, belarriprestekin eta parte hartu ez dutenekin?

(ahobizien erantzuna)

Beste ahobiziekin Belarriprestekin Parte hartu
ez dutenekin

Jasotako
erantzunak

Be� edo
askotan % Be� edo

askotan % Be� edo
askotan %

Guz�ra 196 186 94,90 181 92,35 115 58,67

DBH1 39 34 87,18 34 87,18 26 66,67

DBH2 35 33 94,29 31 88,57 20 57,14

DBH3 21 19 90,48 19 90,48 9 42,86

DBH4 25 24 96,00 23 92,00 10 40,00

Batxilergoa 1 54 54 100,00 52 96,30 33 61,11

Batxilergoa 2 22 22 100,00 22 100,00 17 77,27

C taula

Ahobiziek euskaraz egin dute?
(belarripresten eta parte hartu ez dutenen erantzunak)

Belarriprestekin Parte hartu ez dutenekin

Jasotako
erantzunak

Be� edo
askotan % Jasotako

erantzunak
Be� edo
askotan %

Guz�ra 227 149 65,64 212 95 44,81

DBH1 68 40 58,82 46 31 67,39

DBH2 43 29 67,44 49 11 22,45

DBH3 57 36 63,16 30 9 30,00

DBH4 31 19 61,29 61 29 47,54

Batxilergoa 1 12 9 75,00 12 6 50,00

Batxilergoa 2 16 16 100,00 14 9 64,29

D taula
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Gertuko harremana duten zenbatekin lortu dute
ahobiziek euskara gehiago erabiltzea?

Jasotako
erantzunak Urrats bat Urrats bat baino gehiago

Guz�ra 725 295 40,69 107 14,76

DBH1 124 41 33,06 11 8,87

DBH2 138 69 50,00 11 7,97

DBH3 88 31 35,23 14 15,91

DBH4 91 34 37,36 16 17,58

Batxilergoa 1 204 77 37,75 36 17,65

Batxilergoa 2 80 43 53,75 19 23,75

E taula

Gertuko harremana duten zenbatekin egiten
dute ahobiziek guz�a edo gehiena euskaraz?

Jasotako
erantzunak

Euskaraldiaren
aurre�k

Euskaraldiaren
aurre�k Bilakaera

Guz�ra 919 416 703 287 31,23

DBH1 182 104 134 30 16,48

DBH2 176 87 133 46 26,14

DBH3 98 43 72 29 29,59

DBH4 98 25 73 48 48,98

Batxilergoa 1 265 112 205 93 35,09

Batxilergoa 2 100 45 86 41 41,00

F taula
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Ins�tutuan ohi baino euskara gehiago erabili al da?
(parte hartu ez dutenek erantzundakoa)

Jasotako
erantzunak

Bai, askoz
gehiago

Bai, pixka bat
gehiago Ez, antzera

Guz�ra 217 26 11,98 148 68,20 53 24,42

DBH1 45 5 11,11 36 80,00 4 8,89

DBH2 52 7 13,46 33 63,46 12 23,08

DBH3 32 5 15,63 27 84,38 10 31,25

DBH4 61 4 6,56 35 57,38 22 36,07

Batxilergoa 1 12 4 33,33 7 58,33 1 8,33

Batxilergoa 2 15 1 6,67 10 66,67 4 26,67

b) Elemelekako azken saioeta�k ateratako hainbat ondorio

Elemelekako azken saioa abenduko bigarren astean egin da. Ins�tutuko talde guz-
�etan egin dira saio hauek. Besteak beste, taldeka jarri eta galdera batzuk eran-
tzuteko eskatu zaie. Ondorengo puntuetan, taldeka emandako erantzuneta�k
ateratako ondorioak, ideiak eta adibideak jasotzen dira.

� Nabaritu duzue Euskaraldia ikasgeletan? Eta ins�tutuan? Ahalegina egin du-
zuenak gustura aritu zarete? Besteek eman dituzue erraztasunak?

Baiezko erantzunak izan dira nagusi. Horieta�k hainbatek baiezko nabarmena
eman dute, baina beste hainbatek pixka bat gehiago izan dela esan dute. Dei-
garriak diren zenbait aipamen:

• Bai, baina ez asko.
• Bai. Talde gehiena euskaraz aritu da.
• Bai. Asko izan garela ahobizi eta belarriprest.
• Bai. Jende gehiagok egin duelako euskaraz.
• Bai. Esperientzia berri bat izan da. 
• Pixkat gehiago, jendea animatu delako euskaraz hitz egitera.
• Bai, ikasgelan jendeak euskaraz gehiago egin duelako.
• Erdaraz egiten duten askok euskaraz egin dute.
• Batzuk ez dute ahalegina egin baina egin dugunak gustura. Gainera

poza ematen du euskara entzuteak.

J taula



6. Eranskinak

• Lehenengo egunean bai, eta gerora gutxitu.
• Bai, batez ere Batxilergoan.
• Bai, baina esperotakoa baino gutxiago.
• Bai, ahalegina egin da baina erabilera ez da asko aldatu.

Ezezkoak edo nega�boak ere hainbat izan dira:

• Ez asko. Be� bezala.
• Batzuk bai eta batzuk ez, gehienak.
• Ez, ez dugulako euskaraz egin.
• Ez, jendea ohituta dago gaztelaniaz hitz egiten.
• Ez, ez gara ondo sen�tu.
• Ahobizi gehienek ez digute euskaraz egin eta ia ez da ezer nabaritu.
• Ez. Erdaraz egiteko ohitura dutelako egunerokoan ez dute ahalegina

egiten.
• Ez, gure gelan ahobizi gutxi.
• Erdixka. Be�koek bai.

Bestelako aipamen batzuk ere egin dira. Besteak beste:

• Bai, erraztasunak eman ditugu.
• Ahalegina egin dugunak gustura aritu gara. Batzuek dena erdaraz

erantzuten zuten eta euskaraz hitz egin ezkero ez zuten hitz egiten.
Baina horiek oso gutxi dira.

• Askok gaizki hartzen zuten haiei euskaraz hitz egitea.
• Erraztasunak eman dizkigute.
• Batzuk bai besteek ez: euskara ez zaie gustatzen zailtasunak dituzte-

lako.
• Pixkat. Afari bat egin genuenean nabaritu genuen.
• Zaila egiten da, batzuk ez dute erraztasunik.
• Ahalegina egin dugunak gustura, baina zail samarra egin zaigu ba-

tzuetan.

� Berriz egitekotan, zer aldatu edo hobetu beharko litzateke

Gehienek ezer ez dela aldatu behar aipatzen dute, baina hainbat ideia edo ekar-
pen ere atera dira. Gehien errepikatzen diren ideiak:

• Denok parte hartzea edo saiatzea .
• Jende gehiagok parte hartzea.
• Hartutako konpromisoak betetzea. Benetan saiatzea.
• Egunak luzeagoak izatea. Egun gehiago.
• Ekitaldi gehiago Euskaraldian.
• Egunero ekintzat eta egunero gogorarazi.
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• Ahobizi txapa benetan euskaraz hitz egiten dutenei eman. 
• Txapa jartzea ez ahanztea.
• Saria egotea.
• Gazteek diseinatzea.
• Irakasleek gehiago bultzatu behar lukete.
• Adin muga kentzea.
• Rol gehiago gehitu.
• Denbora luzatu hizkuntza-ohiturak guz�z aldatu ahal izateko.
• Segurtasun gehiago: lehen hitza euskaraz egitearen beldurra.

� Parte hartuko zenukete berriz ere horrelako ekimen batean? Rol berdinarekin
edo beste batekin?

Gehiengo handi baten erantzuna baiezkoa izan da. Horien artean aipatzekoak:

• Bai. Oso ondo pasa genuelako.
• Berdinarekin, erraza iruditu zaigulako.
• Bai. Beste batzuekin euskaraz gehiago egingo genuke.
• Bai, ez zaigu ezer kostatzen.
• Parte hartu dutenek bai, besteek ez.
• Bai, esperientzia polita.
• Parte hartu ez dugunak parte hartuko genuke.

Ezezko batzuk ere izan dira, batzuk rolarekin lotuta eta beste batzuk parte har-
tzearekin. 

• Ez. Beste batekin.
• Ez, seguraski ez genuelako beteko.
• Ez dugu hartu, ezta hartuko.
• Ez dugu parte hartu.
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c) Ikasleen eztabaida taldeeta�k ateratako erantzunak sailkatuta

Hauek dira eztabaida taldeeta�k jasotako ideiak:

I. ondorioa
Euskaraldiari buruzko sentsazio orokorra oso posi�boa da. Eztabaida taldee-
tan parte hartu dutenek oso ondo baloratu dute. 1e�k 10erako eskala batean,
bataz bestekoa 8 ingurukoa izan da:

• Jendeak askoz gehiago egiten du Euskaraldian.
• Aitzakia bat gehiago egiteko eta gehiago egin da.
• Oso ondo iruditu zait. Euskara gehiago erabili dugu.
• Uste dut gehienak saiatu direla.
• Gustura. Erosoa izan da.
• Ondo egon da hamasei urte baino gutxiago parte hartzea, aukera

ematea.
• Jendeak bai egin duela euskaraz lehen baino gehiago.
• Gustura ibili gara. (5)
• Giro polita egon da. Jendea gogoarekin zegoen.
• Asko gustatu zait belarriprest izatea. 
• Asko gustatu zait jendea euskaraz saiatzen ikustea.

II. ondorioa
Euskaraldia zer den eta zertarako den oso argi dute:

• Horretarako dago Euskaraldia ba ohiturak aldatzeko.
• Euskaraldiaren aitzakiak erraztu: nik euskaraz eta zuk erdaraz eran-

tzun.

III. ondorioa
Hainbaten pertzepzioa da beren adin tartea klabea dela eta hor ematen direla
bai erabileran beherakada (DBHn) eta gorakada (Batxilergoan). Hori adin ez-
berdinetako eztabaida taldeetan atera da:

• Zerga�k azkenean gure adina adin hoberena da ohiturak aldatzeko,
ze orain ja horrela hasten bagara hitz egiten, heldutan baino errazago.

• Gu baino zaharragoak hasten dira berriro konturatzen zer den eus-
kara guretzat, handiagoak garenean hasten gara gehiago egiten.

• Be� dago edade kri�ko bat DBHn gaztelania bastante: batxilerrean
sartzen zara eta berriz bueltatzen zara pixkanaka.
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IV. ondorioa
Hainbat saiatu dira hartutako rola betetzen, baina beste hainbatek izena eman
arren ez dute ahaleginik egin. Rola ondo betetzea zaila dela ere aipatu dute ba-
tzuek:

• Batzuengan aldaketa handia egin da, baina beste batzuk bost axola.
• Batzuengan egin du aldaketak, beste batzuei ez zitzaien inporta.
• Batzuk ez dira saiatu baina gehienak bai.
• Batzuk be� euskaraz egiten, beste batzuk saiatu dira, baina batzuk

be� erdaraz.
• Batzuk daukate txapa, apuntatzen dira, baina gero ez dute hitz egi-

ten.
• Jende askok hartu zuen parte, baina gero batzuek ez zuten hitz egin.
• Nik euskaraz bai, baina be� ez. Batzuetan erderaz egiten nuen.
• Gure klasean behintzat ez dute errespetuarekin hartu… batere lotsa-

rik ez: ‘me he apuntado, tengo la chapa en casa’… lotsarik gabe ira-
kasleari erdaraz hitz egiten.

V. ondorioa
Asko saiatu dira konpromisoa betetzen, baita batzuek bere buruari exijentzia
maila nahiko handia jarri ere:

• Batzuetan zu zaude hor txaparekin eta sen�tzen duzu, pisu bat ez…
baina… egin behar duzu zerbait, zeregin bat daukazu, eta egiten ez
duzunean ‘buah’.

• Baina, azkenean (arraro sen�tu arren) daukazu barruan: ‘ondo egiten
ari naiz’.

VI. ondorioa
Euskaraldia baliagarria izan da batez ere ahobizi edo belarriprest moduan aha-
legina egiteko prest zeudenentzat. Horiek giro egokia aurkitu dute eta txapa
eramateak erraztu egin die:

• Jende ba� balio izan dio, baina beste ba� ez.
• Izena eman ez dutenek behintzat ez dizute esan ez hitz egin. Batzuk

euskaraz hitz egiten eta beste batzuk erdaraz erantzuten. 
• Azkenean ondo dago, baina baldin badaukazu intentzioa Euskaraldia

aprobetxatzeko. Bestela jendeak: ‘ai, ez du inporta!’. 
• Beste batzuk gazteleraz hitz egiteko ohituraz abusatzen dute: ‘ohitura,

ohitura!’.
• Gehiago baino, erosoago. Bestea ere saiatzen da erantzuten.
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• Jendeak aitzakia zeukan euskaraz gehiago egiteko. Ni erosoago sen�tu
naiz.

• Jendeari ahaztu egiten zaio. Ez dauka ohitura.
• Euskaraldiaren aitzakiak erraztu: nik euskaraz eta zuk erdaraz eran-

tzun.
• Batzuk ahobizi bakarrik txapaga�k.
• Ahobiziek euskaraz egin didate be�.
• Euskaraz egin didatenean, euskaraz erantzun dut ia be�. Ni saiatu naiz,

bai.
• Nik gelako ba� esan nion ‘errespetatzea, zuk nahi baduzu niri erdaraz

hitz egin, baina nik zuri euskaraz hitz egingo dizut Euskaraldian gau-
delako’, eta errespetatu zidan… eta ondo sen�tu naiz.

• Nik inkontzienteki besteek egiten zidaten hizkuntzan egiten nuen. Eus-
karaz egiten bazidaten euskaraz, bestela ez.

VII. ondorioa
Euskaraldiaren ezaugarriak gustukoak izan dituzte. Lehen Hezkuntzan egin izan
dituzte euskara gehiago erabiltzeko hainbat kanpaina, baina oraingoa ezber-
dina izan da:

• Esperientzia berria izan da. Borondatezkoa izan da. Ez duzu egiten sari
bat lortzeaga�k.

• Nire kasuan, familia bazkari batera joan nintzen txaparekin, eta nire
lehengusuek… enbidia ez, baina sen�tzen zuten beraiek ere nahi zu-
tela txapa, que guai Lasarten!

• Irakasleek be� behartu egin gaituzte euskaraz egitera, eta ia-ia nazka
hartu diogu, eta ikastola�k kanpo…

VIII. ondorioa
Txapari buruz, oro har posi�boa da txapa eramatea, lagungarria:

• Niri txapa eramateak… mo�batzen dizu… ni txapa eramatean erdaraz
hitz egiten banuen gogoratzen nintzen, eta esaten nuen ‘saiatuko naiz
euskaraz hitz egiten’… lagundu dit hamaika egunetan euskaraz hitz
egiteko.

• Jendeak ikusten zuen zu txapa zenuela eta euskaraz hitz egite zizun.
• Txaparena zaila zen: ‘era salir de casa, ala la chapa (ahaztu jartzea)’. Así

todos los días.
• Txapa eramateak asko erraztu digu jakitea zeinekin egin eta zeinekin

ez.
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• Txapa zen mo�bo bat euskaraz hitz egiteko.
• Taldetxoetan ikusten zaituzte txaparekin eta zuri euskaraz baina be-

raien artean erdaraz.
• Jertsea kendu eta bestea jarri eta txapa ahaztu. Azken lau egunetan

ahaztu zaigu. [Baina ahobizi izan dira]
• [Ahobizi egunetan saiatu dira baina besteetan ere bai. Lagungarria

da?] Igual ez. Ez da beharrezkoa. Igual gogorarazten dizu eta saiatzen
zara gehiago.

• Txapa (ofizialarekin) jendeak gehiago hizt egiten zuen euskaraz.
• [Txapa eraman dute 11 egunetan] Laguntzen du batez ere ezezagu-

nekin. Konturatu naiz nik banuela aurreiritzi bat….
• Txapak hasierako egunetan eraman ditugu. (5)

IX. ondorioa
Hainbat lorpenekin oso gustura agertu dira. Lorpen gehienak gertuko harre-
manetan kokatzen dira:

• Gure gelan bat hasieran belarriprest izan zen eta gero ahobizi, erda-
raz hitz egiteko ohitura handia du, eta poz pozik zegoen ahobizi txa-
parekin.

• Pertsona batzuekin ez nuen ohitura euskaraz hitz egiteko, eta orain,
Euskaraldia eta gero, denbora guz�an euskaraz hitz egiten dugu (…). 

• Bera ahobizi zen, ni bezala, eta lehen gazteleraz hitz egiten genuen.
• Badago jendea ez zizutela euskaraz hitz egiten, eta ikusterakoan txapa,

eta beraiek ere apuntatuta daudela, ba euskaraz hitz egiten dizutela…
batzuk txapa zeukaten eta beste batzuk ez.

• Nik daukat kanbioa nire kuadrilan. Gehienetan hitz egiten dugu erda-
raz, txaparekin pixka bat gehiago hitz egin dugu euskaraz. Aldatu da
pixka bat.

• Nire kuadrilan denengan ez, baina askoren artean nabaritzen da alda-
keta. Hamaika egun horietan euskaraz, eta orain ja euskaraz normal.

• Nire ahizparekin, Euskaraldia orokorrean zegoen, lehen hitz egiten
genuen euskaraz, baina 11 egunetan askoz gehiago hitz egin dugu.

• Bastante. 4 edo 5 bai.
• Be� gaztelaniaz egiten banuen eta orain euskaraz pixka bat arraroa,

baina gero ez.
• Lagun batek ez zidan hitz bat egiten euskaraz, eta orain hitz batzuk

bai.
• Hasieran pixkat zaila baina gero ondo. Neska batekin saiatu nintzen

eta esaten zidan hasieran pero que haces… baina nik jarraitu eta orain
ondo. Batzuetan pasatzen zait.
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• Batzuekin dena erdaraz eta saiatu naiz eta ondo atera da.
• Hitz egiten genuela euskaraz normalean erdaraz hitz egiten genuen

pertsona batekin. Bi edo hiru kasuetan. Ondo. Bukaera aldera zailagoa.
• Orain gehiago hitz egiten dut euskaraz pertsona horiekin.
• Azkenean euskaraz gehiago hizt egiten duzula. Denekin.
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• Guk koadrilan lehen denok euskaraz hitz egiten genuen, gero hasi
ginen erdarara pasatzen, eta nik uste dut Euskaraldian denok saiatu
garela euskaraz hitz egiten. Nabaritu dugu aldaketa.

• Koadrilan denon alde�kan aldaketa egon da, euskararen aldera.
• Lokalean aldaketa piska bat egon da.
• Euskaraldi ofizialean nire arreba egon da, eta etxean denbora guz�an

euskaraz hitz egiten genuen. Eta orain ere bai, euskaraz. Lehen gehie-
netan erdaraz hitz egiten genuen. Nire arrebak ni baino zazpi urte
gehiago ditu.

• Nik nabaritu dut nire ingurukoak gehiago hizt egiten dutela euskaraz.
Lagunak, batez ere.

• Lagunartean ia ez dugu egiten eta Euskaraldian pila bat. Orain ohi-
tura hartu dugu pixkat.

• Hiru-lau lagun be� erdaraz baina bik hartu dugu ohitura Euskaraldia-
rekin eta hori mantenduko dugu.
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X. ondorioa 
Gertuko harremanetan lorpenak izatea errazagoa da taldeko harremanetan
baino:

• Batzuk saiatzen dira gurekin baina taldean erdaraz. 
• Koadrilan zailagoa zen hitz egitea, beste norbaitekin (indibidualki/ba-

karka) baino.
• Bakarka errazago hitz egiten duzu euskaraz, igual koadrilan hitz egiten

zenuenean, batzuek ez zekiten ondo espresatzen euskaraz, eta or-
duan bakarka hobeto.

• Gu euskaraz baina batzuk etortzen dira erdaraz eta hor zaila da. Lau
bai baina hamar ez, zaila da.

• Bi euskaraz eta besteak erdaraz. Botatzen zerbait eta saiatzen naiz.

XI. ondorioa
Belarripresten iritziak eta aipamenak ahobizienen antzekoak dira. Lorpenei da-
gokienez ere, hainbatek oso argi dute aurrerapausoak eman dituztela:

• Nik bai egiten dut lehen baino euskara gehiago.
• Nik bai, baina zoritxarrez batekin bakarrik.
• Nik batekin aldatu dut. (3)
• Nik 2 pertsonekin aldatu du. (2)
• Euskaraz egin dutenean nirekin (belarriprest) nik euskaraz jarraitu dut.
• Nik 3 pertsona. Lagunak dira.
• Nire amak orain nirekin euskaraz egiten du.
• Nire aitarekin euskaraz egin dut belarriprest txapa zuelako.
• Nire familian gehienek belarriprest txapa zuten.
• Nire ama ahobizi zen eta aita belarriprest.

XII. ondorioa
Whatsappean aurrerapausoak eman dituztela aipatu dute hainbat kidek:

• Wasapeko taldean 11 egunetan euskaraz egin dugu.
• Whatsappean euskaraz aritu gara.
• Whatsappean asko erabili dugu.

XIII. ondorioa
Lorpenak errazago ematen dira baldintza batzuk betetzen direnean:

• Talde batzuetan espero baino gehiagok eman izena. Asko zeuden tal-
deetan giro hobea.

• Maixua badago ere gehiago.
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• Hemen (ins�tutuan) bai (euskaraz hitz egin), baina lokalean zailagoa.
• Batxilergoan euskaldun gehiago dago, DBHn erdaraz egiten dute.
• Klasean gehiago hitz egin dugu euskaraz pa�oan baino.
• Whatsappez errazago. Aurrez aurre ez egotean errazago.

XIV. ondorioa
Hori bai, gertuko harremaneta�k kanpo, giro orokorrean eragina mugatua izan
da. Lehen egunetan bai, baina gero behera egin du:

• Gaixo egon nintzen eta eskolara iritsi nintzenean ez nuen giroa ikus-
ten. Esaten zidaten os�ralean kriston pila egin genun, bai baina...

• Gelan ez dut nabaritu.

XV. ondorioa
Lorpenak mantentzeari buruz, ikuspegi oso posi�boa dutenak nabarmen
gehiago dira, baina nega�boagoak ere badira tartean:

• Lorpenak mantenduko dira, jarraitzen dugu.
• Batzuk 11 egun hauetan bakarrik saiatu dira. (2)
• Euskaraldiaren ondoren batzuekin hor geratu da, ez aurrera ez atzera.
• Arreba ahobizi zen eta berarekin egiten nuen. Bukatu eta gero, gaz-

telaniara itzuli naiz.
• Aldaketak mantenduko dituzte.
• Niri oso motza egin zait. Guk adibidez euskaraz jarraituko dugu, baina

beste batzuk hamaika egun bukatzean, ba esango dute: ‘ja ez da Eus-
karaldia!’.

• Iruditzen zait eman diren aldaketak ez direla 3 hilabete barru man-
tenduko.

• Ni saiatu egingo naiz baina nola ez gauden ya euskaraldin igual pa-
sako zait.

• Aldaketak mantentzeko moduan.
• Egun horiek dira pixkat aitzakia gero hartzeko ohitura. 11 egunetan ez

bada pasa, 30ean ere ez.

XVI. ondorioa
Zailtasunen aurrean txikiak izan dira aurrerapausoak. Ez dute nahikoa baliabide
hor eragiteko:

• Hasieran, bai, baina beste batzuetan besteak gazteleraz hizt egiten
dizu, eta zailagoa da euskaraz hitz egitea.

• Batzuekin erdaraz ateratzen eta saiatu gehiago egiten.

95



96

6. Eranskinak

• [Zaila izan denekin zerga�k?] Ez dira saiatzen, gehienetan erdaraz
erantzuten. Lehendabizi euskaraz esan eta gero erdaraz ondo uler-
tzeko.

• Hasieran hasten zara gogoarekin, baina gero kosta egiten zaizu.
• Nik euskaraz egiten nuen, baina erderaz erantzuten zidaten, eta er-

deraz amaitzen nuen.
• Euskaraldiaren aitzakiak erraztu: nik euskaraz eta zuk erdaraz eran-

tzun.
• Besteak gogoa jartzen badu errazago.
• Lagunartean lehenengo hitza euskaraz baina oso zaila euskaraz egitea

eta besteak be� erdaraz erantzutea.
• Hasieran oso ondo hasten zara baina berak ez badu bere alde�k jar-

tzen oso zaila da bi hizkuntza ezberdinetan. Batzutan lortzen duzu al-
datzea konbertsazioa euskara, baina bestela…

• Zu saiatzen zara baina beraiek ez. 
• Lehenengo hitza be� euskaraz egiten nuen, nahiz eta besteak erdaraz

hitz egin. Hori mantentzea zaila zen. Saiatzen nintzen mantentzen,
baina bukaera aldera zaila zen, ze zaila da elkarrizketa bat manten-
tzea bat euskaraz eta bestea gazteleraz.

• Belarriprest txapa zeukatenak saiatzen ziren behintzat euskaraz ja-
rraitzen, baina ez zekatenak txapa, zailagoa zen. 

XVII. ondorioa
Nolanahi ere, garatu dituzte estrategia baliagarri batzuk zailtasunen aurrean: 

• Kuadrilan erdaraz hitz egiten bagenuen esaten genuen ‘itxoin’, eta nor-
baitek erdaraz hitz egiten bazuen, ba zuk euskaraz jarraitzen zenuen. 

• Lehenengo hitza be� euskaraz egiten nuen, nahiz eta besteak erdaraz
hitz egin. 

• Taldean bat hasten bada erdaraz besteak erdaraz, baina jarraitzen ba-
duzu besteak euskaraz. Whatsappean sartzen duzu esaldi bat euskaraz
eta batzuk euskaraz hasten dira. [Gehiago erabili dute whatsappean
eta eragina dauka]

XVIII. ondorioa
Norberak hartutako konpromisoa betetzerakoan zailtasunak izan dituztenean,
batzuek ingurukoen laguntza izan dute:

• Niri behin baino gehiagotan esan zidaten ‘erdaraz ari zara saiatu eus-
karaz hitz egiten’. Konturatzen zara, eta orduan niri ofenditzen zidan,
ze zuk daukazu ardura hori euskaraz hitz egiteko, eta klaro, besteek
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entzuten dizute erdaraz, eta orduan joe...
• Norbaitek gogoratzen dizunean da ‘os�a!’. Ez naiz ahobizi egiten ari,

eta aldatzen duzu.
• Ahobizi txaparekin erdaraz hitz egiten banuen denak begiratzen zida-

ten eta sen�tzen zara ‘la has cagao’.

XIX. ondorioa
Euskaraldian giro egokia sortu da euskara gehiago erabiltzeko eta horrek eroso
aritzeko aukera eman die. Baina, oso tarteka, kontrako jarrerak ere sumatu di-
tuzte:

• Gelan badago jendea hitz egiten diozula euskaraz eta berak: ‘a mi me
hablas en cris�ano’… eta niretzako igual cris�ano da euskaraz. 

• Nik euskaraz egiten nuen, ulertzen zuten baina haserretu egiten ziren
(ins�tutu�k kanpo, kaleko lagunekin).

• Beste eskola bateko lagunak haserretu egiten ziren euskaraz eginda-
koan. Esaten zuten: ‘a mi no me hables en euskara’.

• Ez digute eskatu erdaraz egiteko. Batzuk ondo ondo ere ez dute hartu.
Pixkat kostatzen da. Onartzen du, baina nahiago du erdaraz egitea.
Hori zaila da.

• Batzuk graziosoak izan nahi eta horrega�k erdaraz, besteek farra egi-
teko.

XX. ondorioa
Zailtasunen artean, askotan aipatzen da hizkuntza-ohitura aldatzerakoan egoera
arraroa izatearen sentsazioa:

• Batzuekin ez dutela batera ohitura euskaraz hitz egiteko eta joaten
zinen txaparekin eta hasi euskaraz hitz egiten eta ‘ai!’ zen gauza arra-
roa… sentsazioa zen berak euskaraz hitz egiten ari da, baina ez du
nahi… ni orduan inkomodo… baina nik jarraitzen nuen euskaraz.

• Niretzat arraroa da arrebarekin euskaraz egitea, eta orain ere bai. Ez
dakit zerga�k arraroa egiten zait.

• Gehienekin saiatu naiz baina batzuetan oso zaila da. [Zaila edo arra-
roa?] Biak. Zaude ohitura beraiekin erdaraz egitea eta ez zaizu atera-
tzen. Zaila da mantentzea.

• Niri sentsazioa arraroa, bakarrik ateratzen zaizu.
• Be� gaztelaniaz egiten banuen eta orain euskaraz pixka bat arraroa,

baina gero ez.
• Euskaraldian batzuk ez dute parte hartu, eta orduan zuk euskaraz eta

besteak erdaraz, sen�tzen zera, arraro pixka bat.

97



98

6. Eranskinak

XXI. ondorioa
Euskaraldia luze egin da; luzeegia izan da edota girotze-lanak huts egin du, eta
ondorioz, giroa moteldu egin da:

• Giroa jaitsi egin da. Hasieran ondo. Txapa banaketan denok euskaraz
eta gero jaitsi. 11 egun igual luze.

• Hasieran parte hartzea handia izan zen. Gero jende gutxik bete zuen. (2)
• Hasieran serio hartu zuten, gero ez zuten hain serio hartu. Ekintzak ere

hasieran asko egon ziren, baina gero ez.
• Bereziki lehen egunean.
• Nik uste det hasieran saiatu garela euskaraz hitz egiten, baina egunak

pasa direnean… ez hainbeste.
• Lehen egunetan gehiago egin dugu.
• Os�ralean bai, gainontzeko egunetan flojito. Ez ziren gauzak egin…
• Lehen egunetan oso ondo egon zen, gero behera egin zuen. (2)
• Batzuek bete dute baina beste batzuek egun batzuetan bakarrik

(lehen egunetan).
• Lehen egunetan gero baino gusturago ibili gara.
• Hasieran ins�tutuko lagunekin gehiago egin dut. (3)
• Lehen egunetan aldaketa nabaria izan da. (3)
• Ahalegina egin genuen lehen egunetan, eta erreza izan zen.
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XXII. ondorioa
Euskaraldi orokorra ere inguruan ikusi eta bizitu dute:

• [Euskaraldi orokorra] Kalean txapa asko. Gurasoek esan didate naba-
ritu dela. Beste herrietan ere ikusten ziren. Asko apuntatu dira.

• Nire ama asko saiatu da. Aitak lanean ezin baina saiatu da.
• Ikusi dugu giroa kalean. 
• Euskaraldian kale�kan gehiago entzuten zenuen euskaraz.
• Nire etxean egin dugu. Ama belarriprest zen.
• Batzuei, familikoei, Euskaraldia zer zen esplikatzeko zailtasunak.
• Euskaraldian nire gurasoek txapa erosi zuten eta berain artean gaz-

teleraz hitz egiten zuten, eta euskaraz hitz egiten hasi ziren eta orain
jarraitzen dute.

• Adibidez, nire amak erdaraz hitz egiten zuen bizilagun batekin, aho-
bizi zen nire ama, ba euskaraz hitz egiten zion.

• Ideia ona izan zen etxe bakoitzean entregatzea puntua.

XXIII. ondorioa
Euskaraldiaren inguruko ekimenetako bat Elemelekako saioak izan dira. Gus-
tura aritu dira saio horietan eta tresna baliagarriak jaso dituzte:

• Elemelekan ondo pasa dugu, gainera klase batzuk galdu ditugu.
• [Zer gogoratzen?] Lehen saioan ahobizi eta zer zen. Batzuk argi zuten

zer zen eta besteek ez. Bigarren saioan eman ziguten paper bat eta
norbaitek euskaraz egiten bazigun guk egin behar genuen… baina ez
zigun denbora eman.

• Gustura aritu ginen.
• Gelako asko ondo klasea galtzen zutelako.
• Interesgarriak izan dira. (4)
• Politak, baina pixka bat aspergarriak. (2)
• Dinamizatzailearekin harremana gustatu zait.
• Gustatu zait klasea galtzea. (5)
• Jolas gehiago egingo nituzke. (3)
• Lehenengo saioan aldatu genituen ohitura batzuk baina ziren txorrada

bat.
• Jendeak erdaraz egiten zion.
• Ondo informatu gintuzten. Horrelako jolasek ez dute asko balio baina

informazioak bai.
• Elemeleka saioak, oso ondo.
• Gehiago nahi ditut.
• Monitorea oso ona da.
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• Jokuak egin ditugu, eta monitorea… da como beste irakasleak gaine-
�k daudela, baina monitorearekin ez.

• Oso diber�garria. (2)
• Ondo pasa dut. (2)
• Bideo-klipak oso politak ziren.
• Batzuetan ez genuen serio hartzen.
• Interesgarria. (2) Euskarari buruzko gauzak ikasi ditugu.
• Bakarrik 4 saio izan dira.
• Saio gehiago egingo nituzke. (5)
• Informazio asko eman digute, ondoren ere etorri dira… Informazio

gutxienez bagenuen.
• Lagundu du jende gehiagok izena ematen, DBHn ere.
• [Zer gogoratzen?] Zerk egiten gintuen euskaldun. Buelta asko eman.
• Interesgarria. (4)
• Dinamikoa izatea gustatu zaigu. Ekintza interesgarriak. Jolasak poli-

tak.

XXIV. ondorioa
Euskaraldiaren prestaketari buruz eta aurrelanari buruz iritzi ona dute: girotze-
lana, jasotako informazioa eta abar:

• Girotze lana ondo egin da.
• Nik uste dut etorri zirela Batxilergokoak eta horrekin ja nahiko infor-

mazioa zen, eta enteratu nahi baduzu enteratzen zara.
• Lipduba ondo. Jende pila bat.

XXV. ondorioa
Euskaraldian bertan, ordea, girotze-lana eskasa izan da eta nabaritu egin da.
Hori dela eta, aurrera begirako hobetzekoen artean askok aipatzen dute girotze-
lana indartzea:

• Hasieran Euskaraldian gauzak egin zituzten jendea bultzatzeko, baina
gero ez.

• Euskaraldian, tutorearekin hitz egin genuen, eta ekintzak guz�z moztu
ziren… Euskaraldia baino lehen ekintzak egin ziren, egunean bertan,
baina gero ja ez zegon ezer… ni ja ahaztu egiten nintzen Euskaraldian
nengoela.

• Maratoian 48 ordutan badago zerbait.
• Ekintza gehiago.
• Euskaraldia gehiago animatzeko ekintzak egitea.
• Ikastolan ekintza gehiago… eta kanpoan.
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• Guk proposatu genuen, ba adibidez egun batean joan ordu honeta�k
ordu honetara, eta plan propaganda… mozorrotuta joango gara.

• Ekitaldia lehen egunean bakarrik eta pixka bat umeentzat. 
• Ekintzak gehiago parte hartzeko.
• Ekitaldiren bat gehio edo… Arratsaldero zeoze: jendea elkartzen dijoa…
• Ekitaldiak gehiago banatu.
• Gauza handi bat bai baina gero gauza txikiak. Os�ralean bum bat

baina gero ahaztu.

XXVI. ondorioa
Antolaketan, hutsune batzuk edo hobetu beharreko batzuk argi ikusten dituzte:

• Nahiz eta belarriprest txapa eraman, euskaraz ak�boki hitz egiten ge-
nuen.

• Txapak ez faltatzea, nik ez dakat. Ahobizi bosgarren egunean eman zi-
daten eta ahobizi ez didate eman. Batxikoek gutxi ekarri zituzten eta
emango dizkizuete…

• Adin guz�etakoa izatea. Bai mugatu behar da pixka bat beherago. Za-
�tu bai baina 16 urte�k beherakoak kontuan hartu.

• Guk txapak genituen eskuz egindakoak. Helduen txapa berdina izan
behar zuen.

XXVII. ondorioa
Euskaraldian belarriprest izatea proposatu zaie DBHko guz�ei, eta ondoren, aho-
bizi izateko aukera eman zaie. Horiek, Euskaraldian zehar, ahobizi izan behar
zuten egun batzuetan eta gainerakoetan belarriprest moduan jarraitu behar
zuten. Banaketa eta antolaketa horri buruz badira iritzi posi�boak, baina gehiago
dira aipatu dutenak nahasgarria izan dela eta ez duela lagundu: 

• Gu hasieran izan ginen belarriprest, baina ahobizi ezin ginelako izan,
eta ahobizi izan nahi genuen.

• Egunak aldatzearena bihurtzen zen eskusa: ‘ei euskaraz’, ‘ez gaur naiz
belarriprest’.

• Ez dut ulertzen zerga�k jarri zuten data ahobizi izateko… Belarripres-
tak ere nahi zituzten, baina nik uste det igual horrek ere konfunditu
zuela, ze niri ematen badidate ahobizi txapa norbaitek jaso al du ar-
marioan eguna arte? Ez, niri ahobizi ematen badidate lehengo egu-
nean jartzen dut.

• Batzuk esan dute: ‘nik datarena me lo paso por…’.
• Batzuk belarriprest tontakeri moduan apuntatu, baina ahobizi izan

behar zutenean pentsatu zuten ez ziren apuntatu.
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XXVIII. ondorioa
Eragile izatea oso baliagarri jo dute batzuek:

• Egin dira ekintza politak: adibidez Batzordea eta horrela, eta gu parte
hartzea oso polita izan da. Batzordea asteazkenetan, azkenean oso
ondo pasatzen duzu eta euskaraz hitz egiten duzu. Orduan hor ja has-
ten dira ohiturak aldatzen.

XXIX. ondorioa
Irakasleek Euskaraldian izan duten jarrerari buruz eta eman duten laguntzari
buruz ez dute gauza gehiegi esan, baina aipatu dute irakasle batzuk asko la-
gundu duten bezala beste askok ez dutela interesik agertu:

• [Irakasleek lagundu?] Batzuk bai. Batek esan zidan begira ze ondo txa-
parekin…, baina beste batzuek ez. Batzuei ez zaie inporta.

• Irakasle batzuk ez dute asko animatu. Batzuk bai.

XXX. ondorioa
Berriz eginez gero zer hobetu galdetzen bazaie, bi ideia nabarmentzen dira. Bata
oso zehatza, adina ez mugatzea. Bestea orokorragoa eta erantzun argirik gabe-
koa, gehiagok parte hartzea eta serioago parte hartzea:

• [Berriz egiteko zer hobetu?] Jende gehiago saiatzea. [Nola?] Ekintza
bereziak aurre�k jende gehiago animatzeko. Jolasak edo... Euskaraz
egiten ez duenari ez dakit zenbat etxerako lan, edo eliminatuta…

• Ez jartzea adina, hamasei urte�k gora.
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• [Giroak behera ez egiteko?] Ez hartzea txapa hartzeaga�k, gero eus-
karaz egiteko. Egiten ez dutenei txapa kendu.

• Guk jendeari egitea diskurtsoak, azalpenak. Bideoak ez ziren asko
ikusi, irakasleek ez zizkiguten jarri.

• Berriz egitea ondo legoke, baina serioago egin behar da. (3)
• Data aldatuko nuke: jarri zuten data bat ahobizi izateko, eta beste bat

belarriprest izateko, eta hori ez zitzaidan asko gustatu.
• Jende gehiagotara iristea. Horretara iristen bazera, igual, jende guz�ak

hizt egingo zuen euskaraz, edo jende guz�ak egingo zuen ahalegina
euskaraz egiteko.

• Adin guz�entzako izatea.
• 16 urte�k beherakoei parte hartzen utziko nieke.

XXXI. ondorioa
Berriz egingo balitz guz�ek errepikatuko lukete. Belarriprest batzuk aipatu dute
rol horrekin baietz baina ahobizi moduan ezetz:

• Berriz egingo balitz errepikatu nuke.
• [Aurrera begira] Igual rol berarekin bai baina beste batzuekin ez.
• Batzuk igual kontzientzia hartzen dute eta hartuko dute. Batzuk har-

tuko lukete seriogo.
• Be� egongo da jendea hartuko duena brometan.
• Hurrengo urtean berriro egingo nuke.

XXXII. ondorioa
Euskaraldiak jarraipena izan behar lukeela ikusten dute. Behar bada ez luke lu-
zeagoa izan behar, baina jarraipen bat eman beharko litzaioke:

• Euskaraldia amaitzean jarraitu.
• Luzeagoa izatea bai, baina gehiegi bada jendeari ahaztuko zaio.
• Iraupena gehiago, baina igual luzatuta ez du balio… Ekitaldi gehiago.
• Luzeagoa baina za�ka, giroa mantentzeko hilero egun batzuk. Ebolu-

zioa mantentzeko. Horrelako gauzak daudenean jendea animatzen da.

XXXIII. ondorioa
Euskaraldiaren moduko ekimenak baliagarriak eta beharrezkoak direla irudi-
tzen zaie:

• Ekintzak egiten badira, euskara ez da galduko. (3)
• Ekintzek jendea animatzen dute eta konpromisoa hartzen dute.
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• Ekintza gehiago antolatuko nituzke.
• Ekintzek jendea animatu egiten dute euskaraz egitera. Hurrengo ur-

tean berriro egingo nuke Euskaraldia. (6)
• Euskararen aldeko ekintzak egitea garrantzitsua da.
• Ekintzak egin behar dira euskara gehiago egiteko.

XXXIV. ondorioa
Argi dute, etorkizunean, gaur egun euskaraz egiten dutenekin horrela jarrai-
tuko dutela. Baina gaur egun erdaraz egiten dutenekin edo guz�a euskaraz egi-
ten ez dutenei buruz, dene�k aipatu dute:

• Nik irudikatzen dut nire burua etorkizunean koadrilakoekin euskaraz
hitz egiten. Nik ere bai. Nik bai. Nik ez.

• Nik uste batzuk konturatuko direla.
• Batzuk erdaraz jarraituko dute. Ahaztuko zaie euskara.
• Batzuk konturatzen dira baina ez dira saiatzen.
• Batzuekin zaila. Batzuk erdaraz erantzuten.
• Segun zeinekin errazago.
• Taldean zailagoa da. Batzuetan klasean taldeka lanean eta batzuk er-

daraz. Hor zaila, ‘te contagian’.
• Nire ustez bai eta ez: batzuekin bai, eta beste batzuekin ez.
• Unibertsitatean edo… lagun berriekin ahalegina euskaraz. Euskal He-

rrian bada…
• Irudikatzen dut bost urte barru euskaraz hitz egiten koadrilakoekin.

Saiatzen behintzat.
• Uf!, nahi bai, baina ez dut uste.
• Egin behar dira ekintza gehiago hori bultzatzeko.
• Espero euskaraz. Adibidez kataluinan denek egiten dute katalanez.

XXXV. ondorioa
Lasarte-Orian, euskararen egoera hemendik 10-15 urtera hobea izango dela
uste dute, baina ez dira baikorregiak:

• Nik ikusten det berde, porque gure problema ohitura aldaketarena
da guai dela erdara. Nire ustez hori da problema.

• 15 urte barru Lasarten euskaraz hitz egiten irudikatzen dut: ume txi-
kiei…

• Nik orain antzeko zerbait, igual hobeto, bultzatzen ari gara.
• Beraiek ikusiko balute euskaraz hitz egitea guai dela hitz egingo zuten,

baina nola ez duten ikusten, zertarako hitz egin.
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• Nik seme-alabak ditudanean euskaraz egingo diet. (6)
• Nik erderaz egingo diedala uste dut. (2)
• Horrelako gauzak egiten badira hobetzen, baina ez asko. Pixkanaka

pixkanaka.
• Nik uste dut Lasarten hamabost urte barru euskaraz gehiago hizt

egingo dela.
• Nik uste det euskaraz gehiago, ze orain txikiak direnak, beraien gura-

soak gehienak euskaldunak dira, eta orduan errazago hitz egingo dute
euskaraz.

• Nik seme-alabekin euskaraz hitz egiten ikusten dut nire burua. Nik ere
bai. Nik erdaraz.

• 15 urte barru, euskara gehiago erabiliko dugu. (3)
• Hori gure esku dago. (3)
• Gustatuko litzaidake nire seme-alabei euskaraz egitea. (5)
• Euskal Herrian bizi ez banaiz ere, euskaraz egingo diet.
• Gurasoen jarreraren baitan dago hori.
• Nik uste dut euskara gehiago egingo dela. (2)
• Berdintsu egingo da.
• Haurrei erakustea oso garrantzitsua da.
• Askotan ez da egiten gurasoek ez dakitelako.
• Nire seme-alabei bi hizkuntzetan egingo niekela uste dut. (3)
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d) Ins�tutuko irakasleen balorazioak

Euskaraldiaren ondoren, Oriarte ins�tutuko irakasleei galdetegi bat bidali zaie.
Banaka erantzutekoa izan da eta borondatezkoa. 18 irakaslek erantzun dituzte
galderak. Horieta�k, Landaberri eraikinekoak (DBH1-2) 8 eta Larrekoetxea erai-
kinekoak (DBH3�k Batxilergora) 10.

Hauek dira galdetegi horieta�k jasotako hainbat ondorio eta aipamen:

� Euskaraldiaren aurre�k hainbat lan egin dira: sentsibilizazio-saioak, Ikasleen
Euskara Batzordeak (DBH1-2 eta Batxilergoa), girotze-lana… Izan al duzu ho-
rren berri? Informazioa egokia izan al da? Egindako lanak izan al du eraginik
ins�tutuko giroan?

Irakasleek izan dute Nerabeen Euskaraldiaren berri. Bereziki, klaustroarekin
ikasturte hasieran egindako aurkezpen saioan horren berri eman zitzaielako.
Handik aurrera, batzuei iruditu zaie informazioa nahikoa eta egokia izan dela,
baina beste batzuk ez zuten zuzeneko informazio askorik izan eskura eta gau-
zak egiten zirela sumatu zuten arren, ez zuten izan horren berri zehatzik.

Adibidez, hauek dira erantzunetako batzuk:

• Horren berri izan nuen duela hilabete batzuk egindako Klaustroan eta
baita girotze saioak, Euskaraldian zehar, Lipduba … egin direnean.

• Informazioa egon da, eta hau egokia izan da, hala ere, pasiluetan gauza
gehiago egin genezakeela iruditzen zait.

• Bai, informazioa jaso dut baina nahas-mahas handiarekin: Euskaraldiko
hitzaldiak, ikasle batzorde bilerak eta ekintzak, txapa banaketa, batxi-
lerreko ikasleen bideoa… Sentsazio nahasia izan dut, ‘deskoordinazio’
itxura hartu diot; be� ere irakasle ikuspuntu�k. 

• Euskaraldiaren saioak bazeudela informazioa jaso dugu baina gero zer
egin den eta zer landu den saio hauetan ez.

• Oso aproposak iruditu zaizkit ikasleekin egindako ekimenak.
• Ikasle batzordearen presentzia nabaria izan da eta baita bere eragina

ere.

� Nabaritu al da Euskaraldia ins�tutuan? Hainbat ikasle saiatu al dira euskara
gehiago erabiltzen? Giroan eraginik izan al du?

Hiru mailatako iritziak daude eta nahiko parekatuak ageri dira: eragina izan
duela esaten dutenak, eragina bai baina batzuengan soilik nabaritu dela esaten
dutenak eta eraginik izan ote duen zalantzazkoa dela diotenak.
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Erabileran eragina izan du:

• Bai. Ikasleak saiatu dira erabilpen zabalagoa egiten eta eragina izan du. 
• Inplikazio maila desberdina egon da, batzuk buru belarri sartu dira eta

parte ak�boa izan dute ekintzetan eta beste batzuk pasiboagoak egon
dira, baina egia da horien artean ere eragina izan duela txapa edo iku-
rra ikusteak edo eramateak.

• Bai. Be� gehiago nahi badugu ere, bai ikusi dela ikasle askoren jarrera
aldekoagoa izan dela. Hala ere be� daude salbuespenak…

• Bai, ikasle gehiengo bat euskara gehiago erabiltzen saiatu da (batez ere
lehenbiziko egunetan). Ins�tutuan eragina nabaritu da. (Batxilergoko
ikasleen ekarpena oso baliagarria izan dela pentsatzen dut).

• Nik uste nabaritu dela Euskaraldian geundela. Euskara gutxiago ez da
erabili, behintzat, eta elkarri ‘euskaraz egin’ entzun izan dut maiz.

• Oro har eragina izan duela uste dut, txapa eramateak erabiltzera bul-
tzatu duelako.

• Bai nabaritu da, gehiago saiatu dira Euskaraz hitz egiten.

Zalantzazkoa da erabileran eraginik izan ote duten:

• Ikasleen arteko jarduna ez zait euskaldunagoa iruditu.
• Txapa piloa ikusi ditugu bai ikasleen artean, baita irakasleon artean ere.

Hala ere, ez zait iruditu euskara gehiago hitz egin denik. 
• Nik ez dut ezer nabaritu. Agian lehen egunean bai, baina gero euska-

rarekiko be�ko jarrerara itzuli ziren.
• Ni ez naiz aldaketaz jabetu.
• Momentu jakin batzuetan agian nabaritu da eta irakasleak aipamena

egitean errazago jo dute euskarara. Baina gehiago nabaritu behar zuela
iruditzen zait. Txaparekin parte hartu duten ikasle askok kontzientzia
gabe eta be� bezala erdaraz hitz egiten ibili dira.
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• Txapak jarrita izan ditugu bai irakasle, bai ikasleok; halere, ikasle oso gu-
txik izan dira parte hartu dutenak eta nahiz eta txapa eraman ez dira
saiatu euskaraz egiten.

• Geletan bai, baina gela�k kanpo; bai pasiloetan, bai pa�oan oso gutxi.
• Hainbatek sortu duten giroa, paisaia bisuala… nabaritu da. Euskara

gehiago erabili denik… asko esatea litzateke, agian oposizio gutxiago
izan duela esan daiteke.

Eragina izan du, baina batez ere batzuengan:

• Euskaraz hitz egiten zutenak erreafirmatu egin dira, baina besteak…
lehengo lepo�k burua.

• Ikasle batzuen alde�k ikusi dut (batez ere, lehenengo egunetan) eus-
kara gehiago erabiltzeko saiakera. Hala ere, esango nuke orokorrean
egunerokoan euskara gehien erabiltzen dutenak izan direla Euskaral-
dian ere ak�boena ibili direnak.

• Aldez aurre�k euskararekiko jarrera posi�boagoa duten ikasleendako
eragin nahiko ona izan duela pentsatzen dut. Beste ikasleengan agian
guz�engan ez da horren eraginkorra izan, baina, beste askori eragin
posi�boa nabaritu zaie.

• Ikasleen arabera, batzuk kontziente izan dira eta egun hauetan gehiago
saiatu dira. Hauek bestelako egunetan ere kontzienteagoak dira. Bes-
talde, euskararekiko maitasunik ez duten ikasleek ezer gutxi egin dute
egun hauetan ere.

• Batxilergoko ikasleei gehiago entzun diet euskaraz; DBHkoen kasuan, ez
du ematen eragin handirik eduki duenik.

� Erabili al duzu ekimen hau ikasleekin euskararen erabilerari buruz hitz egi-
teko? Horrela bada, zein jarrera ikusi dituzue haien alde�k?

Galdetegia erantzun duten irakasle gehienek baliatu dute Euskaraldia euskara-
ren erabilerari buruz ikasleekin hitz egiteko, ahalegina eskatzeko eta errefor-
tzuak emateko. Adibidez:

• Lehen egunetan belarri prest nintzela eta euskara entzuteko irrikitan
nengoela azaltzen nien, baina efektuak ez du asko iraun. Beraiekin ho-
rretaz hitz egiteko behintzat balio izan du.

• Bai erabili dut, nire arloarekin loturik dagoelako. Orokorrean jarrera
ona izan dute; hala ere, badira erabat at egon direnak.

• Bai, euskara ematen dut, beraz, erabili dut! Gehienek esaten zuten
ideia ona zela baina ez du beharrezko emaitza eman.

• Bai, nahiz eta zeharka izan, ez zuzenean klaseko gai bezala. Jarrera nire
ikaslegoan konkretuki, batxilergoan, posi�boa izan da.
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• Bai, Euskaraldia aitzakia moduan hartuta, ekimena beraren inguruan
hitz egin dugu.

• Ikasle batzuentzat euskara garrantzirik gabekoa, eskolan derrigortzen
zaiena da. Hala ere, gehienentzat zaindu beharreko hizkuntza da, geu-
rea delako; baina egunerokoan lagunartean gaztelaniaz ‘erosoago’ sen-
�tzen direla esaten dute. Azkenik, badaude egunerokoan, baita
lagunartean ere gehienetan euskaraz aritzen diren ikasleak.

• Puntualki, hausnarketa moduan, batxilergoan. Berez ikasle euskaldunak
dira, eta jarrera (eta hausnarketaren harrera) ona izan zela esango nuke.

• Bai, eta aldeko jarrera azaldu dute, baina be�ko inertziak gainditzea
nahiko zaila suertatzen zaie.

• Klasean, noski, hitz egin dugu horri buruz eta ariketa batzuk ere egin di-
tugu. Jarrera txarrik ez dut ikusi orokorrean.

• Euskara gaia ematen dut eta askotan hitz egin dugu gai honi buruz. Eus-
karaz gehiago egingo balute pozik lirateke, baina haiek ere onartzen
dute ohiturak aldatzea ez dela egun bate�k bestera egiten.

• Talde batzuekin bai. Kasu horietan jarrera posi�boa ikusi dut.

� Lorpenak eman diren kasuetan, mantenduko direla iruditzen al zaizu? 

Galdetegia erantzun duten irakasleek ez dute baiezko biribilik eman. Ezezkoak
ere gutxi dira. Zalantzak nagusitzen dira eta lanean jarraitu beharraren ingu-
ruko aipamenak. Adibidez:

• Jarrera/erabilera aldaketa izan duen ikasleak agian mantendu dezake.
• Hala espero dut.
• Zaila izango da uste dut, baina, aurrerapauso on bat da giro horretan

sartzen laguntzeko.
• Kasu batzuetan bai, baina atzera pausuak ere ikusiko ditugu.
• Batzuengan nik uste kontzientzia sortu dela eta baliteke baietz. Baina

oraindik nerabeak dira eta hauek bere iden�tatea aurkitzen ari ahala,
gauzak asko alda daitezkeela iruditzen zai.

• Denborarekin ahaztu egingo direla iruditzen zait, baina aurrerapauso
handiak eman dira.

• Euskaraldiaren ondoren lehengora bueltatu dira. Gazteleraz gehiago
entzuten da.

• Bai, mantenduko direla pentsatu nahi dut baina guk ere segida ematen
badiogu behin eta berriz gogoraraziz.

• Mantenduko dira horren alde lan egiten dugun einean.
• Lorpenak mantentzeko guk, geuk jarraitu behar dugu ikasleak anima-

tzen eta mo�batzen, bestela jai.
• Ez. Gauzak oso azkar ahazten ditugu.



110

6. Eranskinak

� Merezi al du modu honetako ekimen gehiago egitea? Zer aldatu edo hobetu
beharko litzateke?

Irakasleek argi dute modu honetako ekimenek merezi dutela. Behar bada ez
dira nahi bezain eraginkorrak baina landu beharreko bidea da. Ikasleek prota-
gonismoa hartzea eta sustatzaile izatea garrantzitsua dela ikusten dute batzuk.
Adibidez:

• Horrelako ekimenak egin behar direla iruditzen zait. Behintzat horretaz
hitz egiteko balio duelako.

• Bai, merezi du eta, zoritxarrez, egin beharko dira. 
• Bai, oso garrantzitsuak dira, izan ere, gero eta euskara gutxiago entzu-

ten da bai eskolan, bai kalean ere. Orain ez zait bururatzen nola hobe
genezakeen.

• Bai, ekimenak be� dira posi�boak batez ere mezua alaia eta baikorra
denean.

• Argi dago, euskararen egoera hau den bitartean honelako ekimen
gehiago beharko ditugula. Niretzat polita izan da batez ere, ikasleek
beraiek antolatutako ekimenak ikustea. Argi dut ikasleek beraiek pro-
posatu, antolatutako ekimenetan mo�bazioa handiagoa dela.

• Merezi du eta beharrezkoa da. Ikasleen parte hartze zuzena ekintzen di-
seinuan eta prak�kan jartzean oso posi�botzat jotzen dut.

• Nire ustetan bai. Ez dakit zein hobekuntza/aldaketa proposatu antola-
ketaren alde�k. 

• Merezi, merezi du. Baina helduok adibide/erreferente hobeak bihur-
tzen ez garen bitartean jai dugu.

• Euskararen aldeko ekimenak egitea be� dago ondo, baina, egia esan,
emaitza hobeak edo ikusgarriagoak espero nituen.

• Politak dira eta ikasleei gustatzen zaizkie. Hala ere, nire inpresioa da
batez ere euskararen alde daudenak mo�batzen direla. Beste gehie-
nak berdintsu geratzen dira. Hausnarketa oso politak ere atera dira.

• Nik uste merezi duela. Kalterako ez da izaten eta ez da gutxi.
• Bai merezi du dudarik gabe, ia urtero, hilero, astero… ikasle bat eus-

kalduntzen dugun edota sentsibilizatzen dugun.
• Merezi duela iruditzen zait. Gaztelaniaz bizi diren horietara ez dela

modu egokian iritsi pentsatzen dut. Nola...
• Bai, merezi du. Ondo antolatutako ekimena dela iruditzen zait.
• Bai merezi du erabat. Agian, gero, nolabaiteko jarraipena eman behar

zaio.








