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1.- Abiapuntua 

 

Haurren eta gazteen hizkuntza ohiturei begira gurasoen eragina handia da. 

Ikastetxeetatik haurren eta gazteen euskararen erabilera lantzen da, eta eragina 

handia den arren, mugak ere nabarmenak dira. Hori erakusten dute, besteak beste, 

Erabileran eragiten duten faktoreen ikerketak eta Arrue ikerketak (Soziolinguistika 

Klusterrak eginak). 

 

Hainbat guraso arduratuta daude euskararen erabileraren gaiarekin, eta, are 

gehiago, ahalegintzen dira seme-alaben hizkuntza-ohituretan eragiten. Baina 

guraso horiek norbere aldetik egiten duten ahalegin hori antolatu ere egin daiteke 

eta eraginkorrago bihurtu. 

 

Hori da proiektu honekin landu nahi dena: Gurasoen Euskara Batzordea osatzea. 

Ikastetxean batzorde bat eratu eta dinamizatu daiteke, eta gurasoak seme-alaben 

hizkuntza-ohiturei begira eragile aktibo bihurtu.  

 

Batzorde hori guraso euskaldunek osatuko lukete (eta euskaraz lan egingo da) 

baina guraso guztiengan eragin dezakete: 

- Guraso euskaldunak dira, batez ere, seme-alaben hizkuntza-ohiturekin 

arduratuta daudenak. 

- Euskarak erdigunean egon behar du eta horretarako euskaraz lan egitea 

komeni da. 

- Herriko ikastetxeetan guraso euskaldunak badira eta osatu daitezke 

batzordeak beraiekin. 

- Euskara ez dakiten gurasoek ere parte hartuko dute proiektuan, eta eragile 

izan nahi dutela ikusten bada hainbat zeregin ere proposatu ahal izango 

zaizkie. 
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2.- Gurasoak seme-alaben hizkuntza-ohituretan eragiten 

 

 

Gurasoek ezin dute erabaki seme-alaben hizkuntza-ohiturak nolakoak izango 

diren: lagunartean euskaraz egingo ote duten, beste hainbat harremanetan euskara 

hautatuko duten, eta abar. 

 

Ezin dute erabaki baina oinarri on bat jar dezakete. Hizkuntza-ohiturei begira 

etxetik zer landu daitekeen argi izan ezkero, oinarri on bat jar dezakete eta horrek 

eragina izango du seme-alaben hizkuntza-ohituretan. 

 

Hauek dira oinarri on bat jartzera begira lehentasunezko arloak: 

 

- Euskara aberatsa eskaintzea 

- Eredu egokiak eskaintzea 

- Bizipenak eta erreferenteak eskaintzea 

 

Euskara aberatsa eskaintzea: Guraso euskaldunek, euskara transmititzeaz gain, 

euskara aberatsa eskaintzeko ahalegina ere egin behar dute. Seme-alabek zenbat 

eta euskara aberatsagoa ordua eta erraztasun handiagoa edozein egoera eta 

erregistrotan euskaraz aritzeko.  

 

Eredu egokiak eskaintzea: Hizkuntza-ohitura asko imitazioz ikasten dira. 

Ikusten duguna egiten dugu. Beraz, seme-alabei eredu egokiak eskaintzeko 

ahalegina egin behar lukete gurasoek. Norberaren hizkuntza-ohiturak zaintzeak 

seme-alaben hizkuntza-ohituretan eragina izango du. 

 

Bizipenak eta erreferenteak eskaintzea: Euskarazko bizipenak eta erreferenteak 

behar dituzte seme-alabek. Erreferente ezagunak (musika tradizionala, musika 

modernoa, komunikabideak, zinema, kirola…) eta gertuko erreferenteak (euskara 

erabiltzen duten gazteak, hezitzaileak…). Eta bizipenak: euskararekin lotzen 

dituzten esperientzia edo egoerak (ekintzak, ekitaldiak, bidaiak…). Gaztelaniazko 

erreferenteak eta bizipenak ziurtatuak dituzte (gizartean indar gehien duen 

hizkuntza baita) eta garrantzitsua da gurasoek zaintzea seme-alabek euskarazkoak 

ere izango dituztela. 

 

Azken batean, seme-alabek euskaraz aritzeko nahiko baliabide badituzte, eredu 

egokiak jaso badituzte eta erreferente eta bizipenak ere baldin badituzte, oinarria 

ona da lagunartean eta beste hainbat harremanetan euskara erabiltzera eta 

finkatzera begira. 
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3.- Gurasoen Euskara Batzordearen zeregina 

 

 

Famili bakoitzak bere aldetik hiru oinarri nagusiak lantzeko ahalegina egin 

dezake eta hainbatek egiten dute. 

 

Guraso Batzordeak zeregin horretan lagungarria izan daiteke, eta bakoitza 

bere kabuz aritzeaz gain, batzordetik hainbat tresna sortu eta eskaini daitezke 

gurasoentzat lagungarriak izango direnak. Hau da, gurasoak seme-alaben 

hizkuntza-ohiturei begira eragile aktibo izango dira eta antolatuta eta irizpide 

argiekin lan egingo dute. 

 

Batzordea lanean hasten denean, hiru norabidetan antolatu ditzake 

jarduerak: 

 

- Gurasoentzat oro har: guraso guztiei zuzendutako jarduerak, euskaldunak 

zein euskara ez dakitenak. Helburua izango da gurasoak euskararekiko 

aktibo izan daitezen kontzientziatzea eta motibatzea, eta norabide horretan 

lagungarri izan daitezkeen tresnak eskaintzea. 

 

- Guraso euskaldunentzat oro har: euskaldunak diren gurasoei zuzendutako 

jarduerak. Bereziki eredu izatearen eta euskara aberatsa eskaintzearen 

garrantzia azpimarratzera begira eta norabide horretan lagungarriak izan 

daitezkeen proposamenak egitera begira.   

 

- Euskararen erabilerarekin arduratuta dauden gurasoentzat: seme-alaben 

hizkuntza-ohiturekin arduratuta dauden eta ohitura horietan eragin nahi 

duten gurasoei begirako tresnak eta jarduerak.  

 

Lehenengo bi puntuak epe ertainera begira lantzen direnak dira: gurasoak 

kontzientziatu, eskolaren norabide berean aritu daitezen gonbidatu, tresna batzuk 

eskaini, eta abar. Horren barruan kokatu daitezke hainbat ikastaro (euskara 

ikasteko guraso taldeak, jolas eta kantu ikastaroak…), hitzaldiak, ekintza bereziak 

(euskararen eguna, eskolako jaialdiak…). 

 

Hirugarren puntua epe motzera begirakoa da: seme-alaben hizkuntza-

ohiturekin arduratuta gaude eta orain behar ditugu tresnak. Hemen beste ezaugarri 

batzuk dituzten jarduerak kokatuko dira: seme-alaben euskararekiko jarrerak 

lantzeko ideiak, gune babestuak eskaintzeko aukerak, eta abar. 
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4.- Gurasoen Euskara Batzordeen antolaketa 

 

 

Gurasoen Euskara Batzordean parte hartzeko interesa duten guraso 

euskaldunei egingo zaie deialdia. Hau da, deialdia irekia izango da baina bereziki 

guraso euskaldunei zuzendua. 

 

Batzordea osatzen denean arduradun bat izendatuko da, Batzordeburu 

moduko bat. Ez da aurreikusten besteek baino ardura handiagoa izatea, baina bai 

ikastetxearentzat eta baita euskara elkartearentzat ere komenigarria da gurasoren 

batek ordezkaritza hartzea. 

 

Aukera ikusten bada, batzordea Euskara Elkarteko teknikari batek 

dinamizatuko du. Modu horretan, herriarekin lotura egiten da (herrian egiten diren 

beste hainbat egitasmorekin lotura ziurtatzen da) eta hainbat ardura hartuko 

dituenez gurasoentzat baliabide garrantzitsu bat izango da. Besteak beste: 

- Plangintzak izan behar dituen oinarriak aurkeztu eta plangintza osatzen 

lagundu 

- Bileren dinamizazioa, lanak banatzea eta lanen jarraipena egitea 

- Egingo diren jardueretako atal ezberdinak ondo lotzen direla ziurtatzea 

- Ebaluazioak bideratzea eta ebaluazioak aurkeztea (ikastetxeari, Udalari, 

elkarteari…) 

- … 

 

Komenigarria da ikastetxeko ordezkari batek ere lantaldean parte hartzea: 

zuzendaritzako kideren bat, hizkuntza normalizazio teknikaria… Modu horretan, 

koordinazioa behar bezalakoa izan daiteke: gurasoen batzordean landuko denak 

lotura eta eragin zuzena izango du eskolako dinamikarekin, eta beraz, koordinazioa 

behar bezalakoa izatea ezinbestekoa da. Eskolako inork ezingo balu batzordean 

parte hartu, argi geratu beharko luke nor izango den kontakturako pertsona, hau 

da, teknikariak eta batzordeko buruak norekin jarri behar duen harremanetan 

egitasmoa behar bezala koordinatu eta bideratzeko.  

 

Bestalde, ikastetxearekin aztertu beharko da Guraso Elkartearekin izan 

beharreko lotura. Euskara Batzordea Guraso Elkartearen arlo bat izan daiteke, baina 

horrela behar ote duen ikastetxearekin adostuko da. 
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5.- Emango diren urratsak 

 

 

Lehenengo urratsa:  Udalarekin eta ikastetxearekin adostea 

 

Bigarren urratsa:  Deialdia egitea 

 

Hirugarren urratsa:  Lantaldea osatzea 

 

Laugarren urratsa:  Lantaldeko kideentzat formazio saioa 

 

Bosgarren urratsa:  Plangintza lantzea eta abian jartzea 

 

 

 

 

 

7.- Urrats bakoitzaren azalpena 

 

 

 

Lehenengo urratsa:  Udalarekin, ikastetxeekin eta guraso elkarteekin adostea 

 

Proiektua abian jartzeko garaian erakunde ezberdinei aurkeztu beharko zaie 

asmoa eta beraien adostasuna eta inplikazioa lortu behar da: 

 

- Udala: familia transmisiora begira hainbat jarduera antolatzen ditu eta 

egitasmo honetan ere parte hartuko du. Beraz, prozesuaren berri jakingo du 

eta beharrezkoa ikusten duenean zuzenean ere parte hartuko du. Bilerak 

egingo dira emandako urratsak aurkezteko. 

 

- Ikastetxeak: ikastetxeekin lotura zuzena duen proiektua da. Beraz, honen 

berri izan behar du, onespena eman behar du eta zuzenean inplikatu behar 

du. Hasiera batean arduradunekin bileraren bat egingo da eta behin 

proiektua martxan dagoenean klaustro osoari aurkezpena egitea ere egokia 

izan daiteke: proiektuaren helburuen eta ezaugarrien berri izan dezaten, 

proiektuak ikastetxearentzat zein onura dituen ikus ditzaten, eta abar. 
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- Guraso Elkartea: ikastetxeko guraso elkarteekin ere bilerak egin beharko 

dira. Batetik, proposamena azaldu behar zaie; bestetik,  Elkartearen barruan 

batzorde hau osatzeko oniritzia eman beharko dute; eta ondoren, Elkarteak 

izango duen inplikazioa eta koordinatzeko moduak adostu beharko dira. 

 

Proiektua abian jarri bitarte bilera batzuk eta aurkezpen batzuk egin beharko 

dira, eta behin batzordea abian jarritakoan guztia nahiko erraza eta sinplea izan 

daitekeen arren, aurreko urratsetan harremanak zaintzea garrantzitsua izango da 

ondoren gaizki ulerturik ez egoteko eta guztien inplikazioa egokia izateko. 

 

 

Bigarren urratsa:  Deialdia egitea 

 

Guraso Batzordea osatzeko deialdia egiterakoan ondo asmatu beharko da: 

hainbat guraso daude arduratuta seme-alaben hizkuntza-ohiturekin, baina 

gurasoek argi ikusi beharko dute batzordean parte hartzea beraientzat onuragarria 

izango dela (eta are gehiago seme-alabentzat) eta batzordean parte hartzea nahiko 

atsegina eta bakoitzaren aukeretara egokitzeko modukoa izango dela. 

 

Hori ez bada lortzen, gurasoek ez dute izena emango batzordean parte 

hartzeko eta proiektuak hasieratik huts egingo du. 

 

Beraz: 

 

- Deialdia ondo prestatu beharko da: mezu egokiekin, euskarriak ondo 

prestatuta, bide ezberdinak erabiliz (guraso bilerak, internet, herriko 

komunikabideak, esku-orriak, zuzeneko harremanak…). 

 

 

Hirugarren urratsa:  Lantaldea osatzea 

 

Deialdiaren ondoren lantaldea osatuko da. Lehenengo bilerak egingo dira 

gurasoen, teknikariaren eta ikastetxeko eta Guraso Elkarteko ordezkarien artean. 

Gurasoen kezkak ikusiko dira, ikastetxeak ikusten dituen beharrak eta ikastetxean 

zertan ari diren ere aurkeztuko da, eta abar. 
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Laugarren urratsa:  Lantaldeko kideentzat formazio saioa 

 

Plangintza lantzen hasi aurretik lantaldeko kideentzat formazio saio bat 

eskainiko da. Plangintzak ezin dute ekintza multzo soil bat izan, oinarri batzuen 

arabera, norabide jakin batean eta lehentasun batzuk jarrita zehaztu beharko 

litzateke plangintza. 

 

 Formazio saio honetan oinarri horiek aurkeztuko dira eta hainbat adibide ere 

aurkeztuko dira: beste Gurasoen Euskara Batzorde batzuetako adibideak. 

 

 ebeteko Iñaki Eizmendik dinamizatuko ditu saio hori. 

 

 

 

Bosgarren urratsa:  Plangintza lantzea eta abian jartzea 

 

Behin oinarriak landutakoan, plangintza landuko da. Teknikariak lagunduko 

du horretan baina batzorde bakoitzak hartu dezakeen bidea ezberdina izan daiteke. 

 

Oinarriak eta lehentasunak argi baldin badituzte, zuzenean ekintza plan bat 

diseinatu daiteke. 

 

Lehentasunak argi ez badituzte, lehenengo urratsa eskolako gurasoei 

galdetegi bat egitea izan daiteke, eta bertako ondorioak erabiltzea ekintza plana 

diseinatzeko. Bide hau egokia da eskatu nahi den informazioa zein den argi baldin 

badago (guraso euskaldunen kopurua, gurasoen hizkuntza ohiturak edo seme-

alaben ohiturekin arduratuta ote dauden adibidez), baina lan handia eskatzen du 

eta denbora asko ematen da ekintza plan batera iritsi bitarte. 
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7.- ebete hizkuntza-zerbitzuen aholkularitza 

 

ebete hizkuntza-zerbitzuetatik proiektua abian jarri bitarteko urrats 

guztietan parte hartuko nuke eta lehenengo ikasturteko ibilbide osoa ere lagunduko 

nuke: 

 

- Udalari, ikastetxeari eta Guraso Elkarteari proiektua aurkezten eta adosten: 

beharrezkoa ikusten den bileretan parte hartuko nuke. 

 

- Deialdiaren diseinuan laguntzen: eman nahi diren mezuak lantzen, erabili 

daitezkeen bideak proposatzen, eta abar. 

 

- Gurasoen Batzordearen formazio saioetan: batzordearen formazio saioak 

dinamizatuko nituzke. 

 

- Plangintzaren lanketan: Batzordeen plangintza diseinatzerakoan 

aholkularitza eskainiko nuke, bai lehentasunak jartzerako garaian baita 

ekintzak aukeratu eta diseinatzerako garaian. Batzordeen hasierako bileraren 

batean parte hartu dezaket (beharrezkoa ikusten bada) eta handik aurrera 

teknikariarekin koordinatuz eskainiko nuke aholkularitza hori. 

 

 

- … 

 


