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- Bigarren Hezkuntzako ikasleekin egindako 
Euskaraldi adibide bat aurkeztea

- Nerabeekin Euskaraldian egiteko ekimen batean 
kontun hartu beharrekoak ikustea

- 2022ko Euskaraldira begira proposamen bat 
aurkeztea

Saioaren helburuak



Nerabeak Euskaraldian
Izan puntu, izan eragile



Nerabeak Euskaraldian

Nerabeen euskaraldia

https://www.youtube.com/watch?v=202eFCX0UYY&feature=youtu.be



Nerabeak Euskaraldian

ARGITARATUTAKO IKERKETA ETA 
BALIABIDEEN BILDUMA

https://www.lasarte-oria.eus/documents/298010/3706031/Nerabeak-
Euskaraldian-BALIABIDEAK.pdf/cc3edf1c-37f4-82e9-18df-
aca6fc9f5d13

https://www.lasarte-oria.eus/documents/298010/3706031/Nerabeak-
Euskaraldian-ONDORIOAK.pdf/7290044d-4026-bf09-8d59-
672f7b4f2418



Abiapuntua

 Baldintza egokiak
 Herriko eragileak elkarlanean
 Erabilerarekin arduratuta

Nerabeak Euskaraldian



Zer lortu nahi zen? Zer ikusi nahi zen?

 Euskaraldiko metodologia adin tarte horretan frogatzea
 Gazteak parte nola bihurtu aztertzea
 Arlo ezberdinak kontuan hartuz lanketa egitea
 Egindakoa ondo jasotzea eta interpretatzea

Nerabeak Euskaraldian



Zer egin genuen?

 Lantalde bat osatu
 Hiru arlo garatu

 Ekimena egokitzea
 Elemeleka saioak prestatzea
 Gazte eragileen batzordeak abian jartzea

Oriarteko ikasleak Euskaraldian



Zer egin genuen?

 Lantalde bat osatu
 Hiru arlo garatu

 Ekimena egokitzea
 Presioa arindu
 Belarriprest aktiboak, Ahobizi eraginkorrak
 Biko harremanetan arreta 

 Elemeleka saioak prestatzea
 Gazte eragileen batzordeak abian jartzea

Oriarteko ikasleak Euskaraldian



Zer egin genuen? Ekimena egokitu:

Parte hartu nahi duten guztiak, Belarriprest

 Biko harremanetan jarri arreta
 Nork uste duzu nahi duela zuk berarei euskaraz 

egitea?
 Nork nahiko zenuke zuri euskaraz gehiago egitea?

Oriarteko ikasleak Euskaraldian



Zer egin genuen? Ekimena egokitu:

Ahobizien erronka
 Harreman handia duzun baina euskaraz erabat egiten 

ez duzun kide batzuen izena idatzi:
– Zenbat erabiltzen duzu?
– Zaila edo erraza guztia euskaraz egitea ekimenean 

zehar?
 Eta saiatu inoiz baino euskara gehiago erabiltzen

Oriarteko ikasleak Euskaraldian



Zer egin genuen?

 Lantalde bat osatu
 Hiru arlo garatu

 Ekimena egokitzea
 Elemeleka saioak prestatzea

 4 saio taldeko, 100 saio baino gehiago
 Adinera egokituak
 Ttakuneko dinamizatzaileen gidatuak

 Gazte eragileen batzordeak abian jartzea

Oriarteko ikasleak Euskaraldian



Ele-meleka saioak

DBH1-2

1 saioa

DBH1-2

2 saioa

DBH1-2

3 saioa

DBH1-2

4 saioa

Euskararekin dituzten 

bizipenei buruz hitz 

egitea, ondo ikastera eta 

gehiago erabiltzera 

gonbidatzea,    eta bi 

ekimenen berri ematea: 

Gazte eragileen 

batzordea eta Kidetzeak.

Eleaniztasunaren 

aldeko mezu bat 

ematea, hiztun 

moduan ditugun 

ezaugarriez 

jabetzea, norbere 

ibilbidea ikustea, 

eta gure 

jokabideen 

eraginaz 

konturatzea.

Euskaraldiari 

buruz hitz egitea 

eta parte 

hartzera 

gonbidatzea

Erronkaren 

balorazioa 

egitea eta 

ondorio 

batzuetara 

iristea.



Ele-meleka saioak

DBH3-4

Lehenengo saioa

DBH3-4

Bigarren saioa

DBH3-4

Hirugarren saioa

Hizkuntza-ohiturei 

buruz hitz egiten hastea, 

bestelako ohitura 

batzuei buruz hitz 

egitea eta ohituren 

aldaketen jolasa 

azaltzea.

Ohitura aldaketen 

jolasaren 

balorazioa egitea, 

Euskaraldia 

aurkeztea eta 

gazteen erronka 

aurkeztea.

Balorazioa egitea 

eta errefortzu 

positiboak 

ematea.



Ele-meleka saioak

Batxilergoa

1 saioa

Batxilergoa

2 saioa

Batxilergoa

3 saioa

Batxilergoa

4 saioa

Eleaniztasunaren aldeko 

mezu bat ematea, hortik 

euskara jakiteak ematen 

dizkigun ezaugarriak 

ikustea, hainbatek 

euskara gehiago erabili 

nahi izateari buruz hitz 

egitea eta gazte 

eragileen batzordean 

izena ematera 

gonbidatzea.

Euskara gehiago 

erabili nahi 

dutenen 

zailtasunak 

ikustea, erabileran 

eragiteko ekimena 

kokatzea, 

Belarriprest figura 

prestigiatzea eta 

izen-ematea 

sustatzea.

Erabileran 

eragiteko 

ekimenari buruz 

hitz egitea, 

Ahobizien 

zailtasunak 

ikustea eta 

aholkuak 

ematea. 

Ekimenean izena 

eman ez dutenei 

jarrera egoki bat 

izatea eskatzea.

Balorazioa 

egitea, 

lorpenei 

garrantzia 

ematea eta 

errefortzu 

positiboak 

ematea.



Zer egin genuen?

 Lantalde bat osatu
 Hiru arlo garatu

 Ekimena egokitzea
 Elemeleka saioak prestatzea
 Gazte eragileen batzordeak abian jartzea

 Eraikin bakoitzean batzorde bat
 70 gazte eragile
 Ttakuneko dinamizatzaileen laguntzaz

Oriarteko ikasleak Euskaraldian



Zeintzuk dira emaitzak eta ondorioak?

Oriarteko ikasleak Euskaraldian

  Ikasle kopurua Parte hartu dutenak Belarriprest Ahobizi+Belarriprest

 

741 440

%

204

%

236

%

Guztira 59,38 27,53 31,85



Zeintzuk dira emaitzak eta ondorioak?

Oriarteko ikasleak Euskaraldian

  Ikasle kopurua Parte hartu dutenak Belarriprest Ahobizi+Belarriprest

 

741 440

%

204

%

236

%

Guztira 59,38 27,53 31,85

  Testuinguru egoki bat eskaintzea = Masiboa izatea



Zeintzuk dira emaitzak eta ondorioak?

- Ohikoa baino euskara askoz gehiago erabili zutenak 
%30

- Gertuko biko harremanetan euskara gehiago erabili 
zutenak  %60

- Urrats bat baino gehiago eman zutenak %15

- Lorpen iraunkorrak?
- Espero %90
- Mantendu gutxienez birekin %70

Oriarteko ikasleak Euskaraldian



1- Euskaraldiaren testuinguruan 16 urtez beherakoekin ere 
hizkuntza-ohituren lanketa egin daiteke: eragina du eta 
helduen antzeko ondorioetara iristen dira. 

“Gustura ibili gara” “Asko gustatu zait jendea euskaraz saiatzen ikustea” 
“Aitzakia bat gehiago egiteko eta gehiago egin da” (ETI), “Ni erosoago 
sentitu naiz” 

2- Lorpenekin gustura ageri dira
“Pertsona batzuekin ez nuen ohitura eta Euskaraldiaren ondoren bai” “Nire 

koadrilan askorengan nabaritzen da aldaketa, 11 egun horietan 
euskaraz eta orain euskaraz normal”

3- Hainbatek euskara gehiago erabili nahi dute edo prest daude 
ahalegina egiteko. Hainbat prest daude eragile izateko. “Jendeak 
aitzakia zeukan euskaraz gehiago egiteko, ni erosoago sentitu naiz” 

“Ekintzek jendea animatzen dute eta konpromisoa hartzen dute” 

4- Zailtasunak agertzen dira eta gainditzeko estrategiak behar dituzte 
“Hasieran, bai, baina beste batzuetan besteak gazteleraz hitz egiten 
dizu, eta zailagoa da euskaraz hitz egitea”, “Hasieran hasten zara 
gogoarekin, baina gero kosta egiten zaizu” 

Zeintzuk dira emaitzak eta ondorioak?



Zeintzuk dira emaitzak eta ondorioak?

5- Arrakasta izan dezan beharrezkoa nerabeekin gaia lantzea 
eta parte hartze aktiboa sustatzea

“Lagundu du jende gehiagok izena ematen, DBHn ere” “Egin dira 
ekintza politak. Adibidez Batzordea eta horrela, eta guk parte 
hartzea oso polita izan da. 

5- Asmatu da jomuga gertukoak diren biko harremanetan jarri 
izanarekin

“Nik birekin aldatu dut” / “Pertsona batzuekin ez nuen ohitura eta 
Euskaraldiaren ondoren bai”

6- Arrakasta izan du eta lorpenak egon dira. Arrakasta 
handiagoa izan zezakeen girotze lanean sakondu balitz

“Giroa jaitsi egin da, hasieran ondo” “Ekitaldiak gehiago banatu” 

Oriarteko ikasleak Euskaraldian



Aurrera begira zer hartu kontuan?

-16 urtetik gorakoentzat izatea egokia da: gazteagoekin 
egiteko egokitu egin behar da eta lanketa berezia egin behar 
da
-Hiru arlo lotzea: sentsibilizazioa, eragile izatea etea erronka

-Lanketa xumeagoak ere egin daitezke. Horiek ere merezi 
dute. Baina ekimena egokitu eta ahal duzuen neurrian 
behintzat beraiek eragile izatea 
 bermatu.

Nerabeak Euskaraldian



15 baietz



15 baietz

Armentiako eusleak erronka aurkezten



- 15 egunetan zehar
- Ikastetxeko eremu osoan
- Ahobiziek euskara mantendu behar dute eta besteek 

lagundu
- Ahobiziak taldearen laurdena
- %90ak babesteko prest
- Adierazgarriak bai

Jarduera adibidea



Eusle/Ahobizi dinamikei buruzko 
oharrak



Eusle/Ahobizi jarduerak

- Zer bilatzen dugu jarduera hauekin?

– Nerabeek beraien artean euskara gehiago erabiltzeko 
ahalegina egitea

– Hori eman dadin giro egoki bat sortzea



Ahobizi jarduerak

- Irakasleak taldeari proposatutakoak

- Ahobizi jarduerak

- Eusle jarduerak



Euskara erabiltzeko ahalegina
- Irakasleak taldeari proposatutakoak

– Ohikoenak dira
– Adibidez

• Botilako mezua
• Bizkotxoaren osagaiak
• Helburuen marra

– Irakasleok diseinatu eta aurkezten duzue
– Epe baten barruan ahalegin bat egin behar dute
– Gehienetan sariak tartean daude
– Hiru hileko bakoitzaren hasieran egiteko oso aproposa: 

gutxieneko erabilera helburua bermatzeko.



Euskara erabiltzeko ahalegina

- Ahobizi jarduerak

– Borondatezkoa
– Ikasle batzuk euskara mantentzeko ahalegina egin 

behar
– Nerabeen ezaugarrietara egokitu behar dira
– Bi rol ere egon daitezke: Ahobiziak eta Belarriprestak.
– Ahalduntzera begira oso interesgarriak: ahalegin 

kontzientea egitea, harro sentitzea...
 



Euskara erabiltzeko ahalegina

- Eusle jarduerak

– Ahobizien antzekoak, baina talde mailako erabakiak 
hartu behar dira

– Guztiek rol bera edo rol ezberdinak
– Adibidez: 15 baietz / Tolosaldeko eusleak
– Hizkuntza-ohiturei begira oso interesgarriak taldeak 

gogoz eta arduraz hartzen badute. Hausnarketekin 
lotzeko ere baliagarria.



2022ko Euskaraldira begirako 
proposamenak-aukerak



Bigarren Hezkuntzako Euskaraldia

  Nor da?
Zenbat euskara erabiltzen duzu?

Ikasgelan Ikastetxean Ikastetxetik 
kanpo

Harreman handia duzun 
lagun bat

       

Harreman  handia 
duzuen beste lagun bat

       

Harreman handia duzun 
hirugarren lagun bat

       

Ikasgelan  zure 
ezkerretan  esertzen 
dena

       

Ikasgelan  zure 
eskuinetan  esertzen 
dena

       

Jangelan  zure  aurrean 
jartzen dena

       

Jangelan  zure 
ezkerretan  esertzen 
dena

       

Nahi  baduzu,  besteren 
bat ere jar dezakezu:
 
 

       

 
 
 

       



Bigarren Hezkuntzako Euskaraldia

4-Euskaraldirako ekimen adibidea

- Guztia euskaraz egiten ez 
duzun  bi pertsona 
aukeratu.

- Egoera bat aukeratu: 
ikasgelan, ikastetxean edo 
ikastetxetik kanpo.

- Hurrengo urratsera iristen 
saiatu behar duzu astebete 
horretan zehar:
o D den kasuetan, C 

izatea.
o C den kasuetan, B 

izatea.
o B den kasuetan, A 

izatea.
 

- Horretaz gain, horiekin beste ohitura bat ere 
aldatu behar duzu aste honetan zehar:
o 1 aukera: egunero, lehenengo aldiz 

ikustean besarkada bat ematea 
o 2 aukera: egunero, gutxienez bi aldiz, 

urrutitik ikustean oihu eginaz agurtu: 
…, egun on!, …., arratsalde on!, …., 
ondo pasa!...

o 3 aukera: egunean zehar, gutxienez 
hiru aldiz, honakoa esan behar diozu: 
Marigorringo, zurigorringo, bihar 
eguzki ala euri egingo?

o 4 aukera: goizean, eguerdian, 
arratsaldean eta gauen watsap bat 
bidaltzea modu honetako esaldiren 
batekin: Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, 
zazpi… gora gu!

Erronka baterako prest?



Bigarren Hezkuntzako Euskaraldia

4-Euskaraldirako ekimen adibidea

Zein pertsona, egoera eta helburu aukeratu dituzu? 

  Izena Eremua Hizkuntza-ohitura Beste ohitura

1  
       

2  
       

Euskaraldiko 15 egunetan zehar
•Bete ohitura eta hizkuntza-ohitura  aldaketaren erronka

•Horretaz gain, saiatu inoiz baino euskara gehiago 
erabiltzen: gehiago, gehiagorekin, gehiagotan



Ohituren eta hizkuntza-ohituren 
ekimena

- Ahobizi jarduera bat da

- Hizkuntza-ohiturak esplizituki lantzen dira

- Masiboa izatea lortu behar da

- Hizkuntza-ohituretan benetako eragina mugatua da
– Helburua: euskara gehiago erabiltzeko ahalegin 

kontzientea egitea eta sentsazio positiboekin lotzea



Ohituren eta hizkuntza-ohituren 
ekimena

- Baliabideak eduki ezkero, garatu gehiago:

– Sentsibilizazio saioak egitea interesgarria da:
• Irakasleen bidez
• Ikasle izandako eta gazteen bidez

– Gazte eragileen batzordea
• Irakasleak dinamizatutako euskara batzordea
• Berariaz sortutako eta gazte batek dinamizatutako 

batzordea



Ohituren eta hizkuntza-ohituren 
ekimena

- Ekimenari buruzko materiala eskura duzue

- Euskaraldiko batzordetik unitate didaktiko bat egingo da

- Hainbat institututan antzekoa egingo balitz eta 
egindakoaren informazioa eta balorazioa denon artean 
partekatu?
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