
EUSKARA ELKARTEEN AISIAKO ESKAINTZA: 

ABIAN! GIDALIBURUAREN AURKEZPENA 

 

Istoriatxo laburra… 
 

Aisia, haur eta gaztetxoen artean euskararen erabilera sustatzeko esparru 

garrantzitsua eta emankorra izan zitekeela aspaldi sumatu zuten Euskara 

Elkarteek. Euskara Elkateen jarduna aisiarekin lotuta hasi zen, haur eta 

gazteen artean ezagutza eta erabileraren arteko desoreka gainditzeko 

asmoz. Aisian euskararen erabilera erakargarritasuna eta gozamenarekin 

lotuz.  

Modu honetan Euskara Elkarte baten eskutik egiten den aisialdiko lehengo 

eskaintza 1987koa da. Orduan Arrasateko AED elkarteak udalekuak 

antolatu zituen. Iparraldean lan berdina egiten Uda Leku elkartea zegoen. 

Esperientzia azkar eta ongi ikasi zuten gainontzeko elkarteak ere eta udako 

eskaintza horren azpian zegoen helburua eta estrategia ederto ulertu ere: 

aisiaren bidez haur eta gaztetxoen artean euskararen erabilera sustatzea 

alegia. 

Ordutik hona 19 urte pasatu dira eta Euskara Elkarteak urte luze hauetan 

guztietan bildu duten eskarmentuan oinarrituta urtez-urte eskaintza 

zabaldu, ugaritu eta hobetu egin da. 

Baina urteak pasatu diren arren Euskara Elkarteak malguak izan dira garai 

berriak eskatzen zituen eskaerei erantzuna emateko. Baina irmoak izan dira 

helburua mantentzen. Izan ere gaurkoan garai horretan moduan haur eta 

gaztetxoen artean euskararen ezagutza eta erabileraren arteko jauzia handia 

baita.  

 

Euskara Elkarteen izaeraren araberako aisiako 

eskaintza… 
 

Euskara Elkarteak badute berezkoa duten izaera eta ezaugarriak eta horien 

arabera eraiki du bere aisiako eskaintza.  

 

Euskara Elkarteen aisiako eskaintza: 

 

 1.-  Eskaintza planifikatua da eta egitasmo sendo batean 

kokatuta dago, 

 

 2.- Eskaintza jarraia da. Aisia euskaraz bizitzeko asmo 

sendoarekin sortutakoa, eta adina zein egutegia urte osoa kontuan 

hartzen dituena. 



 

 3.- Herritartasunean oinarrituta dago. Herritik sortutako 

eskaintza da eta herriari begira landu eta ematen da. Herrian 

erreferente izatea lortu duena. 

 

 4.- Sormenezkoa da. Euskararen erabilera sustatu nahian, 

hamaika modu berri sortzeko gaitasuna izan du. Gizartearen behar 

eta eskaera berriei egokituz. 

 

 5.- Malgua da. Euskal kultura, joera tradizional eta 

berritzaileak uztartuz garatu da. 

 

 6.- Kalitatezkoa. kalitatezko kudeaketan oinarria duen 

kalitatezko eskaintza hezitzailea baita. Eta xedearekin koherenteak 

diren planteamendu teorikoak eta ekintzak lantzen ditu. 

 

 7.- Anitza da: udalekuak, kanpaldiak, tailerrak, kultur 

zirkuituak, ikuskizunak, lehiaketak... 

 

8.- Eredu integratzaile eta parte-hartzailea du ardatz. 

Batetik, norbanakoen berezitasunak errespetatuz eta mugarik ezarri 

gabe, gizabanakoa sare berrietan integratzeko eskaintza hezitzaile eta 

irekia delako. Bestetik, gurasoek zein gazteek beraiek eskaintzaren 

garapen prozesuan parte hartzeko aukera ematen duelako. 

 

 9.- Aukera berdintasunean oinarrituta. herritar guztiei 

luzatu eta harreman sare berriak sustatzeko sortutakoa delako. 

Ingurune hurbilak jartzen dituen mugak gainditzeko, eta haur eta 

gazteak elkarren artean harreman berrietan jartzeko sortutako aukera 

aberasgarria da. 

 

 10.- Tokian tokikoa da, gertu-gertuko beharrizanak asetzeko, 

bertako berezitasunak errespetatuz eta sustatuz. 

 

 11.- Euskararen eremu osora zuzendutakoa, muga 

geografikoak gainditzeko sortu den egitasmoa baita. Elkartrukeak eta 

harremanak sustatzeko aukerak eskaintzen ditu. 

 

2006ko Udalekuak aurkezteko leloa berreskuratuta esan genezake Euskara 

Elkarteekin aisiak gozatzeko hamaika arrazoi eta mila aukera badirela. 

 

 

 



ABIAN! Gidaliburuaren aurkezpena 
 

 Oinarrian dagoen ideia… 

 
♦ “Eskolan, lanean, komunikabideetan eta gobernuan baino 

erabiltzen ez den hizkuntza ez da horrenbestez, besterik gabe, 

hurrengo belaunaldiaren ama hizkuntza bihurtuko. Horrelako 

pausoa emango badu, bestelako baldintzak behar ditu orobat: 

hasieran, eskola hizkuntza bakarrik izandako horrek bere 

kokagune segurua aurkitu behar du; ondoren, etxe giroan, 

auzo hurbilean eta luze zabalago bizi, ingurunean.” Joshua 

Fishman. 

 

♦ “(...) Akaso izan den gabeziarik handiena orokortasun falta 

izan da. Adibide bat, Gasteizen bidegorriekin gertatu izan 

dena: bidegorriak egin dira espaloi  batzuetan, baina kale 

bukaeran bidegorria amaitzen da eta ezin da bizikletaz ibili. 

Hizkuntza batekin, horrenbeste: hizkuntza bat ezin da 

irakaskuntzan bultzatu eta, gero, ezer ez. Edo ibilbide osoa 

osatzen da edo, bestela, jai dugu... ” Iñaki Martinez de Luna. 

 

♦ “Eskolak asko egin dezake, eta badu gainera zer hobetu, baina 

ezin dezake guztia egin. Eskolak betetzen du bere funtzioa, 

hizkuntza formalaren ezagutza bermatzen du, baina eskola 

orduetan egiten den lana ez da aski gure umeak 

euskalduntzeko.” Lore Erriondo.  

 

♦ “Hizkuntzaren transmisioa era naturalean, eskolan barik, 

aisialdian ematen dela nagusiki jakina da. Hizkuntza baten 

erabilpenerako esparru egokiena aisialdia da, aisialdiak berak 

dituen ezaugarriengatik: denbora askea da, ez da emaitzarik 

lortu behar, ondo pasatzeko denbora da...”. Urtxintxa eskola. 

  

 

Arestian aipatutakoak dira proiektu hau arrazoitzen duten ildo 

nagusiak. Horietan finkaturik eta horiei erantzuna eman nahian, 

aurkezten du Topagunea Euskara Elkarteen Federazioak Abian! 

Haur eta Gazte Jardueren Antolaketarako Gidaliburua.  

 

Eskuliburuaren helburua, batetik, euskararen erabilera sustatu nahi 

duenaren lana dagokion marko teorikoan kokatzea da eta, bestetik,  



ekintza eta jardueren antolaketarako oinarrizko laguntza eta 

kontzeptuak argitzea.  

Gidaliburua gauzatzeko, lehenik eta behin, zenbait herritako Euskara 

Elkarteetako eragileen laguntzari esker, haur eta gazteen artean 

euskara sustatzeko dauden metodologiak aztertu dira. Gero, 

horietatik metodologia estandarra edo eredua izan daitekeena garatu 

da eta, azkenik, plangintza orokorra diseinatu da. Finean, ondoko 

orrietan aurkezten denak haur eta gazteen artean euskararen erabilera 

sustatzeko tresna erabilgarria nahi du izan, arina eta ulerterraza. 

Urteetan Euskara Elkarteek haur eta gazteen artean euskararen 

erabilera eta transmisioa indartzeko helburuarekin egindako lanaren 

fruitua eta jakintza biltzen dituen proiektu aberatsa da honakoa.  

Era berean, hezkuntza formala eta ez-formala elkarlanean aritzeko 

gonbitea ere izan nahi du, bi horien arteko osagarritasunean egongo 

baita hizkuntzaren ezagutza eta erabilera orekatua lortzeko 

abiapuntua, hots, hizkuntzaren erabilera sustatzeko abiapuntua. 

 

Gidaliburuak lau atal nagusi ditu.  

 

1.-ATALA: IPARRORRATZA 

 

Asko dira euskararen erabilera sustatzeko edo euskararen erabileran 

eragiteko  aisialdiaren esparrua aukeratu duten eragileak. Lortutako 

emaitzen balorazioa egiterakoan, aldiz, finkatutako helburuak eta 

lorpenen arteko aldea handiegia dela dirudi. Baliabide ugari eta ilusio 

handiz sortutako ekimenek ez dute beti fruitu bera ematen. 

Denboraren poderioz, indarra eta ilusioa apaldu daitezke.  

Atal honen helburua euskararen erabilera suspertu nahian lanean ari 

diren lagunak oinarri soziolinguistikoetan formatzea da.  

Haur eta gazteen artean euskararen erabilera sustatzeko aisia tresna 

gisa erabiltzen den kasuetan, tresna ongi erabilia izan dadin, aisiaz 

eta soziolinguistikaz oinarrizko formazioa eskaintzea da helburua. 

Atal honetan aurkituko du eragileak ekimenen azpian dagoen oinarri 

sendoa eta, bere lana arrazoitzen duen teoria ulertuz, euskararen 

suspertzaile izateko indarra eta motibaziorako abiapuntua, finean, 

eguneroko lanerako iparrorratza. 

 

2.-ATALA: MAPA 

 

Behin iparrorratza eskuratutakoan, mapa zabaldu daiteke. Bigarren 

atalak plangintza orokor edo estandarrerako proposamena izan nahi 

du, euskararen erabilera sustatzeko bide luzean hainbat etapa eta 

esparruren arteko sarea azaltzen duen dokumentua, hain zuzen.  



Eragileak erabakiko du mapa horretako zein puntu aukeratu eta nola 

egokitu bere herriko errealitate zehatzera. Horretarako, lekuan lekuko 

baliabideak zeintzuk diren hartuko dira kontuan. Baliabideak izango 

dira plangintza orokorra mugatu edo ekarpen berriekin aberastuko 

dutenak. Kasu bakoitzean indar, gogo eta baliabideen arabera zenbait 

aukeraketa egingo da, baina behintzat egon dadila plangintza sendo 

eta osotu  baten zirriborroa interesdunaren eskuetan. 

 

3.-ATALA: MOTXILA 

 

Iparrorratza eta mapa eskuan izanik, motxila egiten hasteko ordua da. 

Atal honetan aisiako jarduera eta ekintzak programatzeko baliabide 

motak eta gomendio orokorrak bildu dira. Irakurleak bertan aurkituko 

ditu haur eta gazteen artean euskara sustatzeko aisiako jarduerak, 

begiralearen funtzioak eta rolak zeintzuk izan behar duten, 

hezkidetza eta kultura artekotasunaren tratamendurako jarraibide 

batzuk, euskaraz ekoiztutako materialen berri (jostailuak, web 

orriak), besteak beste. 

 

4.-ATALA: IBILALDIA 

 

Laugarren atalak haur eta gazteekin aurrera eramateko era askotako 

jarduerak aurkezten ditu. Materiala jarduera-fitxa praktikoez osatu 

da. Fitxa bakoitzean jarduera antolatzeko oinarrizko informazioa 

bildu da: jardueraren helburua, antolaketa, baliabideen zerrenda...  

 

Eskuliburuaren erabiltzailea ekintza berrien gose bada, 

zuzenean jarduera fitxetara jo dezake. Gure gomendio xumea, 

edozein ekintza antolatu aurretik, gidaren lehenbiziko hiru 

atalak irakurtzea da. Horrela, denbora gutxian, ekintza hori 

kokatzeko oinarri sendoa barneratuko du, zalantzarik gabe, bere 

esku-hartzearen kalitatea hobetuko duena. 

 

Amaitzeko… 
 

Ez dugu amaitu nahi azpimarratu barik, Abian gidaliburua! Euskara 

Elkarteen urteetako eskarmentua eta ezagutzaren bilduma dela. 

Esparruan lanean dabiltzaten gainontzeko eragileei eskaini nahi izan 

dieguna. Euskararen erabilera sustatzearen aisiari etekinik handiena 

atera diezaiogun. 

 

Lan horretan buru belarri ibili diren hilabete luzeetan esparrua 

lantzen duten hainbat euskara elkarte. 



 

Hauei guztiei eskerrik zintzoenak:  

 

Berbaizu (Deustu), Berbaro (Durango), TTakun (Lasarte-oria), 

Txatxilipurdi, Hitzaro (Ordizia), Elgoibarko Izarra, Gurien Bai 

(Iurreta), Euskarabila (Basauri), Irun Iruten, Jardun (Bergara), 

Bizarra Lepoan (Getxo)  eta Karrikaluze (Atarrabia). 


