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1- Sarrera. 
 

Ttakun Kultur Elkartearen gaur egungo apustu nagusienetako bat Hezitzaileek 
asko egin dezakete metodologia garatzea da. 

 
Gure beharretatik sortu zen egitasmoa izanik, benetan metodologia eraginkorra 

dela sinesten dugu, eta hori garatzen eta zabaltzen ahalegin handia egiten ari gara. 
 
Baina zer da Hezitzaileek asko egin dezakete metodologia? Eskola orduz kanpoko 

jardueretan hezitzaileen bidez haurren eta gazteen artean euskararen erabilera 
sustatzeko proposamen bat.  

 
Ttakun Kultur Elkarteak 15 urte daramatza Lasarte-Orian euskararen 

normalizazioan lanean. Hasiera hasieratik haurren eta gazteen artean euskararen 
erabilera sustatzeari garrantzi handia eman zitzaion. Horretarako, bi bide garatu dira: 
Ttakunek berak jarduerak antolatzea (udaleku irekiak, itxiak, ludoteka, Kuadrillategi 
egitasmoa, eta abar) eta herrian haurrentzat eta gazteentzat antolatzen ziren 
jarduerak euskalduntzea Kalea Maixu! hitzarmengintzako egitasmoaren bidez. 

 
Urte horietan urrats asko eman dira, eta Ttakunek haurrentzat eta gazteentzat 

gaur egun egiten duen eskaintza zabala izateaz gain, herrian haurrekin eta gazteekin 
lan egiten duten hezitzaileen %90 euskalduna izatea lortu da (ez soilik 
hitzarmengintzako programaren bidez, noski, baina horrek ere bere eragina izango 
zuen). 

 
Orain urte batzuk behar bat nabarmentzen sumatzen hasi ginen: euskarazko 

jarduerak antolatzen ditugu, baina ba al dakigu haurren eta gazteen artean 
euskararen erabilera sustatzen? Zer egin euskaraz komunikatzeko zailtasunak 
dituztenekin? Eta euskaraz ongi egin arren gazteleraz egiteko ohitura dutenekin? Hau 
da, oso argi genuen, egin euskaraz esateak ez zuela eragin positiborik, baina zein 
estrategia eta tresna dira eraginkorrak? 

 
Horri erantzuna bilatu nahian garatu da Hezitzaileek asko egin dezakete 

metodologia. Euskararen erabilera planifikatuta eta sistematikoki lantzeko prozesu 
oso bat aurkezten da: benetako errealitatetik abiatzen dena eta lortu daitezkeen 
helburuetara begira estrategiak eta tresnak proposatzen dituena. 
 
 

Idatzi honetan ez dut prozesu osoa xehetasunekin azalduko. Prozesuaren azalpen 
nahiko zehatz bat Topaguneak argitaratu duen Abian! gidaliburuan aurkituko duzue 
eta proiektu osoaren dokumentuak www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1140447440 
helbidean. Laster Gipuzkoako Foru Aldundiak proiektua bera argitaratuko du eta 
proiektua bera eta lehenik landu ziren beste hainbat dokumentu bere web orrian 
jarriko ditu. Beraz, proiektuari buruzko informazioa nahi duenak bide ugari ditu hori 
lortzeko, eta , noski, Ttakun Kultur Elkartera ere eskatu dezakezue informazioa 
(komunikazioa@ttakun.com).  
 



 
 

2- Zer proposatzen dugu? Metodologiaren azalpen laburra. 
 

Bost urrats nagusi proposatzen ditugu Hezitzaileek asko egin dezakete 
metodologian:  

 
- Errealitatearen azterketa egitea 
- Helburuak zehaztea 
- Estrategiak aukeratzea 
- Estrategiak aplikatzea 
- Ebaluazioa egitea 

 
Errealitatearen azterketa egiteko, batez ere, haurren eta gazteen euskara 

erabiltzeko iniziatiba aztertuko dugu. Euskaraz ezer ez egitetik (kasu askotan ezta 
hezitzaileekin ere) jardun osoan euskaraz aritzera tarte handia dago. Beraz, haur edo 
gazte taldea non kokatzen den ikusi beharko da. Horren osagarri, parte hartzaileen 
komunikatzeko gaitasuna aztertzea ere komeni da, hau da, euskaraz erraz egiten 
duten hala zailtasun edo mugak dituzten. Honek zerikusi handia du erabiltzeko 
iniziatibarekin, baina ez doa beti bat: zenbat aldiz ikusi ditugu euskaraz nahiko erraz 
komunikatzen diren gazteak jardun osoa gazteleraz egiten? 

 
Errealitatearen azterketa egin ondoren, helburuak zehaztuko ditugu. Helburu 

horiek beti lorgarriak eta neurgarriak izan behar dute, gure lana ondo kokatzeko eta 
emaitzak ikusi ahal izateko. Egitasmo baten helburuak ezin du izan euskararen 
erabilera sustatzea, helburu orokor moduan balio du baina ez da lanerako tresna bat. 
Era berean, hezitzailearekin ere askotan erdaraz egiten duten haurren eta gazteen 
kasuan helburuak ezingo du izan beraien artean guztia euskaraz egitea, batez ere 
jardunaren iraupena laburra bada edo maiztasun gutxiko jarduera bada. 

 
Hauek dira Hezitzaileek asko egin dezakete metodologian proposatzen ditugun 

helburuen bilakaera: 
 

- Hezitzaileari euskaraz erantzutea 
- Hezitzailearengana euskaraz zuzentzea 
- Haurren eta gazteen artean euskaraz aritzea jardueraren espazio jakin 

batzuetan. 
- Haurren eta gazteen artean euskaraz aritzea jardueraren denbora tarte 

batzuetan. 
- Haurren eta gazteen artean euskaraz aritzea jardun osoan. 

 
Helburu hauetaz gain, beste hainbat ere zehaztu daitezke, partaideen edo 

jardueraren ezaugarrien arabera:  
 

- Euskaraz aritzen direnen ohiturak finkatzea. 
- Gaztelerarako joera dutenek euskaraz aritzen direnengan eraginik ez 

izatea. 
-  ... 



  
 
Helburuak zehaztuta, estrategiak aukeratu beharko dira. Estrategia hauek 

jarritako helburuarekiko koherenteak izan behar dute. Hizkuntzazko estrategiak eta 
kokapen estrategiak bereiziko ditugu: 

 
Hizkuntzazko estrategiak 
 

- Produkzio elebakarra 
- Ulermen elebakarra 
- Erabilera arautua 
- Erabilera adostua 

 
Kokapen estrategiak 
 

- Hezitzailea taldeko zentro 
- Hezitzailea taldeko parte 
- Hezitzailea taldetik kanpo 

 
 

Hizkuntzazko estrategiak beti joan beharko du kokapen estrategia batekin 
batera. Hau da, hizkuntzazko estrategia hori noiz erabiliko dugun zehaztu behar da. 

 
Kontuan izan behar da, bestalde, estrategia guztiak izan daitezkeela 

eraginkorrak baina ondo erabilita, hau da, estrategiak gaizki erabiltzen badira 
kaltegarriak ere izan daitezke. Errealitatearen azterketaren arabera eta jarritako 
helburuen arabera, batzuk edo besteak aukeratu beharko dira, alde onak eta 
arriskuak ondo neurtuta. 

 
Prozesu horren ondoren estrategiak aplikatzeko garaia iristen da. Praktikan 

jartzekoa. Horretarako, asko laguntzen du jardueraren tarteen hustuketa bat egiteak: 
jarduerak dituen atal guztiak zehaztea. Tarte bakoitzerako zehaztu behar da zein 
izango den erabiliko dugun hizkuntzazko estrategia eta hezitzaileak zein kokapen 
izango duen. 

 
Azkenik, prozesu osoaren ebaluazioa egin behar da. Gauzak ondo zehaztu 

badira erraza izango da ebaluazioa egitea: helburuak lortu diren, aurrera pausorik 
eman den, estrategiak eraginkorrak izan diren, eta abar. Prozesua ondo egiten bada, 
balorazio kualitatiboak egiteaz gain, balorazio kuantitatiboak ere egin daitezke, hau 
da, aurrerapausoak eman badira zenbatekoak izan diren ere ikusi daiteke. Balorazio 
kualitatibo hau prozesuaren atal nagusienetakoa ez den arren, egindako lana 
ikusteko oso aproposa da, eta, lana ondo egin bada, ziurrenik oso motibagarria 
izango da hezitzaileentzat eta jardueraren antolatzaileentzat. 

 
Hurrengo orrietan, Lasarte-Oriako Udaleku Irekiak 2006 jardueran emandako 

prozesua aurkezten da. Orain arteko azalpena ulerterrazagoa da adibide hori 
aztertuta. 

 



 

3- Lasarte-Oriako udaleku irekietako adibidea. 
 
 
Lasarte-Oriako udaleku irekietan Hezitzaileek asko egin dezakete metodologia 

oinarri hartuz hizkuntza-helburuak zehazteko eta estrategiak aukeratzeko eraman 
zen prozesua agertzen da hurrengo orrietan.  
 
 

3.1- Helburuei buruz: 
 

 
Helburuek lorgarriak eta neurgarriak izan behar dute. Udaleku irekietan parte 

hartzen duten haurren errealitatera egokituak. 
 
Zein errealitate aurkituko dugu? Taldeetan nahastu egingo ditugu ikastetxe 

eta ingurune ezberdinetatik datozen haurrak. Beraz, euskaraz egiteko ohitura 
dutenak, gazteleraz egiteko ohitura dutenak eta tarteko egoerak topatuko ditugu. 
Taldeetan gehiengoa euskaraz erraz egiteko gai izango da, baina batzuk zailtasunak 
izango dituzte, eta guztiek egingo dute erraz gazteleraz (kasu gutxi batzuk ezik). 

 
Zein da errealitate horren ondorioa? Arrisku handi bat dugu: gehiengoak 

euskaraz erraz egin dezakeen arren, taldeetako joera gaztelerara izan daiteke, 
zailtasunak dituztenek eragin handia izan baitezakete. 

 
Zein izan daitezke udalekuetako hizkuntza-helburuak?  
 
- Helburu orokorra, noski, haurren artean euskararen erabilera sustatzea 

izango da. Baina helburu orokorregia da eta ez da neurgarria. 
 

- Haurrek beraien artean euskaraz egitea izan daiteke beste helburu bat, 
baina, honekin talde horretan haur guztiek beraien artean euskaraz egitea 
esan nahi bada, kasu askotan ez da lorgarria eta ez doa haurren hizkuntza-
errealitatearekin bat. 

 
 



 

3.2- Estrategiei buruz: 
 

Hezitzailea da hizkuntza helburuak lantzeko ardura duena. Haurrarentzat oso zaila 
da horrelako helburu batekin koherentea izatea, eta errazen egiten zaion hizkuntzara 
jotzea oso normala da. Hezitzaileok lagundu behar diogu euskaraz egin dezan. 
 

Zein estrategia proposatzen ditugu? 
 

HIZKUNTZAZKO 

ESTRATEGIAK 
AZALPENA 

Produkzio elebakarra 
Guk euskaraz egiten dugu eta haurrek erdaraz egiten badigute ere euskaraz egiten 
jarraitzen dugu.  

Hezitzaile berritsua 

Guk euskaraz egiteaz gain, haurrek euskaraz egin dezaten ahalegina egingo dugu: 
galderak egin, beraiek esandakoa euskaraz errepikatu eta errepikatu arazi, galderetan 
bertan beraiek eman ditzaketen erantzunak sartu... Galdetu, xirikatu, proposatu, 
eskatu... 

Ulermen elebakarra 
Guk euskaraz egiten dugu eta haurrek erdaraz egiten badigute ez ulertuarena egiten 
dugu. Hau da, elkarrizketa bat egon dadin guztia euskaraz egin behar digute. 

Hizkuntza erabiltzea 
ezinbestekoa den 
jarduerak antolatzea 

Zenbait jolas eta dinamiketan hizkuntza erabiltzea ezinbestekoa da. Programazioan 
horrelakoak jartzen baditugu tarte horietan haurrek euskaraz egitea nahiko erraz 
lortuko dugu: antzerkiak, rol jolasak, hainbat dinamika...  

 

KOKAPEN 
ESTRATEGIAK 

AZALPENA 

Hezitzailea taldeko zentro 

Jardueraren ardatza hezitzailea denean. Jarduera hori egiteko hezitzailearen parte 
hartzea ezinbestekoa da. Une horretan hizkuntza aldetik eragin handia izan dezakegu 
taldean, elkarrizketen zentroan kokatu gaitezke eta. Adibidez: eskulan bat nola egiten 
den hezitzaileak bakarrik baldin badaki eta material guztia berak badu, haurrek bere 
beharra dute hori egiteko.  

Hezitzailea taldeko parte 

Hezitzailea taldeko bat gehiago da. Ez gara taldeko zentro baina elkarrizketetan parte 
hartzen dugu, eta, hezitzaile rola dugunez, eragin handia izan dezakegu. Adibidez: 
haurrak soka-saltoan ari badira, ni bat gehiago izan naiteke eta jolasten ari naizen 
bitartean elkarrizketetan eragin (hezitzaile berritsu moduan jokatuz). 

Hezitzailea taldetik kanpo 

Haurrak beraien kaxa dabiltzanean. Udalekuetan horrelako tarte asko izaten dira (eta 
beharrezkoak dira). Baina, tarte horietan hizkuntza aldetik hezitzailearen eragina oso 
txikia da. Beraz, udalekuetan ez gara taldetik kanpo gaudenean hizkuntza-
helburuetan eragiten saiatuko. 

 

Haurrei gogoratzea udaleku irekietan euskaraz egin behar dela ez dago gaizki. 
Baina estrategia hauen osagarri moduan eta oso tarteka erabilita. Lorpenak eta 
aurrerapausoak ikusten ditugunean haurrak zoriontzea eta animuak ematea ere ondo 
dago estrategi osagarri moduan. 
 
 

Zein estrategia ez zaizkigu egokiak iruditzen? 
 

- Haurren artean gazteleraz ari direnean egin euskaraz esatea: haurraren 
esku uzten dugu euskara erabiltzearen ardura nahiz eta beraientzat hori oso 
zaila izan. Gu taldetik kanpo gaude eta hala ere elkarrizketan eragin nahi 
dugu. 

 



- Zigorrak jartzea: hemen ere euskara erabiltzearen ardura beraien esku 
uzten dugu. Gu ez gaudenean ere euskara erabiltzea nahi dugu baina 
haurraren ezaugarriak kontuan hartu gabe. Udalekuetan ondo pasatzea nahi 
dugu eta zigorra horren aurka doa. Sariak erabiltzearekin ere kontuz, kasu 
horretan ere lortu dezaketen helburu baten inguruan izan dadila, saria ez 
lortzea zigorra ere bai baita. 

 
 
 

3.3- Planifikazioari eta programazioari buruz: 
 
 
 Helburuak lantzeko estrategiak noiz eta nola erabili ondo zehaztu behar da.  
 
 Horretarako dauzkagun baliabideak eta indarrak ere aztertu behar dira. 
Adibidez, ez da berdina denbora guztian taldeko zentro izatea eta etengabe hezitzaile 
berritsu moduan jokatzea, edo egunean ekintza batean soilik izatea taldeko zentro, 
eta, gainera, horietan ere batzuetan ahaztea hezitzaile berritsu moduan jokatu behar 
dugula. Modu batean jokatuz edo bestean jokatuz, emaitzak oso ezberdinak izango 
dira, baina... posible al da udaleku batzuetan etengabe taldeko zentro izatea eta 
hezitzaile berritsu moduan jokatzea? Ezinezkoa da, eta, posible balitz ere ez da 
gomendagarria: ez da egokia ez haurrentzat ezta hezitzailearentzat ere. A ze nolako 
udaleku irekiak! 
 
 Beraz, aurretik erabaki behar da noiz eta nola jokatu. 
 

Jarduera Adibideak 

Biltzeko eta agurtzeko 
tartea 

Goizean, talde osoa biltzen den bitartean, eta eguerdian, gurasoak haurren 
bila etortzen diren bitartean, elkarrizketak sortzen saiatzea edo pasiboak 
izatea. 

Jolas librea 
Gelan edo kanpoan (patioan, parkean...). Hezitzaileak zaintza soilik egitea 
edo zaintzak egiteaz gain helburuak lantzea: tartean sartzea, elkarrizketak 
sortzea...  

Ekintza arautuak:  
- Eskulanak 

edo tailerrak, jolas 
arautuak, antzerkiak,... 

Taldeko zentro izatea eta hezitzaile berritsu moduan jokatzea edo taldeko 
parte bezala soilik jokatzea. 

Txangoak 
Taldeko parte bezala jokatzen saiatzea (taldetxotan sartu, elkarrizketak 
sortu...) edo gehienetan kanpo egotea. 

Jostakirola 

Ekintza zuzentzen beste hezitzaile bat ari dela baliatuz jardueraren parte 
bihurtu eta elkarrizketak sortzea, edota jardueratik kanpo geratzea. 
Dutxa garaian haurrak beraien kabuz uztea edo taldetan antolatu eta 
hezitzaileak gidatzea jarduera hori ere. 

Igerilekua 
Igerilekuan denbora guztian haurren tartean egotea eta askotan hezitzaile 
berritsu moduan jokatzea, horretaz gain jarduera arautuak ere txertatzea, 
edo haurrak beraien kabuz ibiltzea eta hezitzaileek zaintza soilik egitea.  

Txangoetako otorduak 
Haurrekin bazkaltzea (taldearen zentro edo parte izatea) edo hezitzaileek 
beste mahai batean bazkaltzea (taldetik kanpo egotea). 

... ... 

 



Gai hauek txanda hasi aurretik aztertzea eta erabakitzea komeni da. 
Udalekuak ezin dira soilik hizkuntza-helburuak baloratuz antolatu, baina erabakiak 
hartzerakoan horiek hizkuntza-helburuei begira nolako eragina izango duten ere 
baloratu behar da: 

 
- Jolas libreko garaian ere etengabe bi edo hiru hezitzaile haurrak 

dinamizatzen aritzea erabaki dezakegu hizkuntza aldetik eragiteko, edo, jolas 
librean hizkuntza-helburuak alde batera uztea erabaki dezakegu, eta, adibidez, 
jolas librearen ondoren beti ekintza arautu bat sartzea non gu zentro izango 
garen eta hezitzaile berritsu moduan jokatuko dugun.  

 
- Goizero, ohartu daitezen jarduera euskaraz dela, gelara sartzean 

euskara erabiltzea ezinbestekoa den jarduera bat antolatu dezakegu 
(antzerkiak, abestiak...) edo berehala kalera atera eta beste jardueraren bat 
egin dezakegu (hizkuntza-helburuak izan ditzakeena edo ez). 

 
- ... 
 

Zer hartu kontuan gauza hauek erabakitzerakoan? Gure indarrak, gogoak, 
hizkuntza-helburuei ematen diegun lehentasuna... Hobea da egiteko prest gauden 
hori ondo egitea eta hori kontzienteki egitea (nahiz eta helburu xumeak izan), 
helburu handiak jarri eta gero benetan eraginkorrak ez izatea baino. 

 



3.4- Lasarte-Oriako Udalekuak 2006: helburuen eta estrategien taula. 
 
Hauek izan dira 2006ko udaleku irekietan hezitzaileekin zehaztutako helburuak eta estrategiak. 

 
Helburua Estrategiak Noiz eta nola erabili Kontuan hartzekoak 

Haur guztiek 

hezitzaileei 
euskaraz 

erantzutea 

- Produkzio 
elebakarra 

- Hezitzaile 
berritsua 

- Produkzio elebakarra 
hezitzaile guztiek eta beti. 

- Hezitzaile berritsu moduan 
jokatzea nahi den guztietan. 

- Batzuk bakarrik izango dira gazteleraz erantzuten digutenak. Haiekin ahalegin 
berezia egin daiteke elkarrizketak nahita sortuz egunean zehar eta horietan hezitzaile 
berritsu moduan jokatuz. 

- Ondo zehaztu nola lan egingo duzuen: a)hezitzaile guztiek egingo duzue 
elkarrizketak sortzeko ahalegin berezia edo taldeko hezitzailearen ardura izango da? 
b)noiz eta zenbat elkarrizketa sortuko dituzue? Adibidez: egunean lau gutxienez... 
Modu horretan oso erraz baloratuko duzue estrategia eraginkorra den edo ez. 

Haurrak 
hezitzaileengana 

euskaraz 

zuzentzea 

- Produkzio 
elebakarra 

- Hezitzaile 
berritsua 

- Ulermen 
elebakarra 

 

- Produkzio elebakarra beti 
eta hezitzaile berritsua nahi den 
guztietan. 

- Ulermen elebakarra soilik 
helburura iristeko gertu dauden 
haurrekin erabili.  

- Ulermen elebakarra beste estrategien osagarri izan daiteke, inoiz ez tresna 
nagusia. 

- Eraginkorra izango da soilik ondo erabiltzen bada. Hau da, gehienetan euskaraz 
zuzentzen den haurrarekin erabiltzea egokia da (helburu lortzetik hurbil baitago) baina 
beti erdaraz zuzentzen direnen kasuan ez erabiltzea gomendatzen dugu. 

- Ulermen elebakarra etengabe erabiltzea hezitzaileentzat oso zaila da eta 
haurrentzat oso astuna. Tarteka erabili beste estrategien osagarri.  

Euskaraz egiten 

dutenen artean 

ohitura 
mantentzea 

- Hezitzailea 
taldeko parte 
bihurtzea eta 
hezitzaile berritsu 
moduan jokatzea. 

- Produkzio 
elebakarra eta 
ulermen elebakarra. 

- Hezitzaileak tartean sartzea 
eta hezitzaile berritsu moduan 
jokatzea nahi den guztietan, baina 
ardurak banatzea eta eguneko 
lanetan aurrikustea komeni da 
benetan eragiteko. 

- Produkzio elebakarra beti. 
- Ulermen elebakarra tarteka. 

- Nola lortu euskaraz egiten dutenak gaztelerara jotzen badute egoera horri 
buelta ematea? Tartean sartu eta elkarrizketetan parte hartuz. Euskaraz erraz egiten 
dutenez ni elkarrizketan sartzea eta hezitzaile berritsu moduan jokatzea nahikoa da 
beraien artean ere euskaraz egiteko. 

- Lehenengo egunean euskaraz beraien artean zeintzuk egiten duten ikusi behar 
dugu. Ondoren, adi egon eta gaztelerara jotzen asten direla ikusten badugu tartean 
sartu eta hezitzaile berritsu moduan jokatu. 

- Joera hau ikusten bada ardurak banatu eta jarraipena egin. 

Haurren artean 
euskaraz egitea 

hezitzailea 
taldeko zentro 

denean 

- Hezitzailea 
taldeko zentro izatea 
eta hezitzaile berritsu 
moduan jokatzea. 

- Produkzio 
elebakarra. 

 

- Helburu hau lantzea 
programatu dugun jardueretan. 

- Programazioaren barruan helburu hau lantzeari begira taldeko zentro noiz 
izango garen erabaki behar da: eskulanetan, jolasetan, jangelan... 

- Helburu honi eman nahi diogun garrantziaren arabera, programazioan 
horrelako pisua izan behar du: egunean jarduera bakarrean izan gaitezke zentro edo 
jarduera askotan. Aurretik erabaki behar da egunean zenbat egoera sortuko ditugun 
gu zentro izateko. 

- Haur gehienek beraien artean gazteleraz hitz egiteko ohitura dutenez, 
momentu horietan indar handia jarri behar dugu hezitzaile berritsu moduan jokatuz 
beraien arteko elkarrizketak euskaraz izan daitezen.  



3.5- Hizkuntza-helburuak eta programazioa ohiko egun batean: 
 

Aurreko puntuan zehaztutako helburuak eta estrategiak, ondorengo taulan zehazten diren tarteetan eta moduan landuko dira. 
 

 
Taldean Taldeak nahastean 

Helburuak Estrategiak Zehaztu beharrekoak Helburuak Estrategiak Zehaztu beharrekoak 

Goizean biltzean 1 eta 2 

- Produkzio 
elebakarra 

- Hezitzaile 
berritsua 

- Zure taldean 
helburu hauetara 
nortzuk ez dira 
iristen? Zehaztu eta 
horiengan eragin 
bereziki. 

   

Gelara sartzean 4 

- Egunero euskara 
erabiltzea 
ezinbestekoa den 
jarduera bat egitea. 
Hezitzailea taldeko 
zentro edo parte. 

- Programazioan 
egun bakoitzerako 
jarduera zehaztu 
behar da 

 

   

Jarduera 
programatuetan 

- Jolasak 

- Eskulanak 
- Gin-kanak 

- .. 

2 eta 4 

- Taldean izatean 
zentro edo parte 
izatea. Hezitzaile 
berritsua eta produkzio 
elebakarra. Ulermen 
elebakarra tarteka. 

 

 2 eta 3 

- Taldetxo 
ezberdinetara 
hurbiltzea eta 
hezitzaile berritsu 
moduan jokatzea. 

 

- Aldioro zenbat 
hezitzaile arituko dira 
horretan? Zeintzuk? 
Jarduera bakoitzerako 
zehaztu. 

 

Denbora librean    2 eta 3 

Amaieran, 
gurasoak iritsi 
bitarte 

1 eta 2 

- Produkzio 
elebakarra 

- Hezitzaile 
berritsua 

- Zure taldean 
helburu hauetara 
nortzuk ez dira 
iristen? Zehaztu eta 
horiengan eragin 
bereziki. 

   

 
- Tarte bakoitzerako helburu nagusi batzuk jarri diren arren, ez du esan nahi besteak ezin direnik landu. Adibidez, denbora librean taldetxoetara 

hurbiltzean, batez ere guregana euskaraz zuzentzea eta euskaraz egiteko ohitura dutenek horretan jarraitzea lortu nahi dugu. Baina 4. helburua ere 
landu daiteke aukera ikusten badugu 



- Hezitzaileen artean ardurak banatzeak ez du esan nahi besteak tarte horietan ez dutenik ezer egin behar. Minimoa zehazten da, ez maximoa.  



 

 

3.6- Udaleku irekien ondorioak: 
 

Aurreko puntuetan agertzen den prozesu osoa landu zen udaleku 
irekietako hezitzaileekin. Ondorioak positiboak dira, baina oraindik ez dugu lortu 
nahi dugun eredura hurbiltzea: 

 
Hezitzaileek hizkuntza-helburuak sistematikoki lantzea, aurretik 

zehaztutako urratsak jarraituz eta egiten dutena kontzienteki eginaz. 
 
Hau da, garrantzitsuena ez da helburuak lortzea (hori nahi genuke, 

noski),  egiten dugunaz jabetzea baizik. 
 
Udaleku irekietako hezitzaile askok hizkuntza-helburuak metodologia 

honen arabera lantzeko benetako ahalegina egin dute. Baina ez dugu lortu 
hezitzaile guztiek hori egitea, eta, koordinatzaile batzuentzat ere zaila izan da 
transmisioa egitea, beraientzat ere gauza berria izatean kosta egin baitzaie 
metodologia barneratzea. 

 
Zailtasunak horiek ikusteko, hemen adibide bat: 
 
Dokumentu honetako 3.5 taulan ikusten den moduan, udaleku irekietako 

tarte guztietarako jarri ziren helburuak eta zehaztu ziren estrategiak. Proiektua 
garatu dugunok argi genuen gehiegizkoa zela hori, ezinezkoa dela horretara 
iristea, eta ezin dela denbora guztian etengabe hizkuntza-helburuak lantzen eta 
estrategiak aplikatzen aritu. Koordinatzaile batzuk eta hainbat hezitzaile 
horretaz jabetzen ez zirenez, eta taula osoa egiteko prest zeudenez, guztia 
hartzea onartu genien. 

 
Udaleku irekiak hasi zirenean jabetu ziren zailtasunaz. Orduan landu 

behar izan ziren berriz ere helburuak, talde bakoitzaren eta hezitzaile 
bakoitzaren errealitatera eta ahalmenetara egokitu ahal izateko.  

 
Positiboa da hezitzaileak ohartzea zein zaila den etengabe estrategiak 

aplikatzen aritzea, ahalegina egin dutela erakusten baitu. Baina gure ustez 
hainbat hezitzailek oraindik ez dute metodologia barneratu. 

 
Metodologiaren transmisio horretan asmatu behar dugu, eta horretarako 

hainbat tresna sortu ditzakegun arren, gure ustez garrantzitsuena 
koordinatzaileek esperientziaren bidez metodologia barneratzea da, eta udaleku 
irekietan hezitzaileei egunerokotasunean laguntzea metodologia barneratzen 
eta estrategiak aplikatzen. 

 
 



 

2006ko udaleku irekietan hizkuntza-helburuen lanketan aurrerapauso 
nabarmena eman dugula iruditzen zaigu. Gainera, ez zaigu iruditzen 
proposatzen dugun bidea ulertzeko zaila edo aplikatzeko konplikatua denik. 
Batez ere ohitura aldaketa handi bat eskatzen du, lan egiteko moduetan 
aldaketa. Eta hori lortzea erraza ez den arren, bi urteko epean udaleku irekietan 
metodologia behar bezala finkatuko dela aurrikusten dugu. 

 
 

 
 



 

 
 

4- Aplikazio informatikoa: planifikatuta eta sistematikoki 
lan egitera begira beste urrats bat. 

 
Hezitzaileek asko egin dezakete metodologia garatzen jarraitzen dugu gaur 

egun eta oraindik bide luzea dagoela egiteko uste dugu. 
 
Hurrengo pausoetako bat aplikazio informatiko bat erabiltzen hastea da. 

Aplikazio hori hezitzaileen metodologia honetan oinarritzen da eta dagoeneko 
prest dago. Hala ere, hainbat froga egin nahi dira benetan egokia dela eta 
eraginkorra dela frogatzeko. 

 
Aplikazio informatiko honek bi helburu izango ditu: 
 
1- Hezitzaileentzat lanerako tresna bat izatea. 

 
2- Egindako lanaren ebaluazioak egiteko tresna izatea: balorazio 

kuantitatiboak eta kualitatiboak egiteko tresna, hain zuzen ere. 
 
 

Hezitzaileentzako lanerako tresna izango da metodologia aplikatzeko 
prozesua irudikatzen duelako. Hau da, hezitzaileak bere taldearen errealitatea 
erakusten duen datuak sartu beharko ditu aplikazioan (euskararen erabiltzeko 
irizpideei buruzko datuak, hain zuzen) eta aplikazioak berak lagunduko dio 
errealitatean kokatuz helburuak eta estrategiak aukeratzen. Noski, 
hezitzailearen lana izango da estrategia horiek aplikatzea, eta, horrela egiten 
badu, aplikazioak berak emango dio jarraipena egiteko aukera eta aurrera 
pausoen arabera helburu berriak eta estrategia berriak hautatzeko bidea. 

 
Bestalde, egindako lanaren ebaluaziorako tresna izango da. Talde 

bakoitzaren emaitzak aurkeztean gain, erakunde batek jarduera bakoitzaren 
edo erakunde horrek antolatzen dituen jarduera guztien emaitzak ikusi ahal 
izango ditu. Baita urtez urteko bilakaera ere. 

 
Ustez, tresna praktikoa eta eraginkorra izango da, hainbat jardueretan 

frogatu eta egokia dela ikusten bada, aurrera pauso berri bat izango da 
hizkuntza-helburuak planifikatuta eta sistematikoki lantzeko. 
 
  



 

 

 4.1- Lasarte-Oriako udaleku irekietako emaitza: 
 
 

Lasarte-Oriako udaleku irekietan aplikazio informatikoaren froga bat egin 
dugu. Oraindik tresna erabat prest ez zegoen arren, balorazio kuantitatibo bat 
egiteko aukera eman digu, eta bide horretatik beste hainbat ondorio ere atera 
ditugu. 

 
Datu hauek eta ondorioak irakurtzerakoan, froga baten emaitzak direla 

argi izan behar da, eta oraindik moldatu eta osatu behar den tresna baten 
ondorio direla. 

 
 

     

Zenbat talde aztertu dira: 29    

Parte hartzaile kopurua: 310    

     

     

  Hasieran Amaieran 
Osoarekiko 
portzentaia BILAKAERA 

Hezitzaileari beti euskaraz 
erantzuten diotenak 177 192 62% 15 

Hezitzailearengana beti euskaraz 
zuzentzen direnak 171 202 65% 31 

Beraien artean guztia euskaraz 
egiten dutenak 103 113 36% 10 

Beraien artean guztia gazteleraz 
egiten dutenak 40 39 13% -1 

          

Erabilera indizea 54,58 58,35   3,77 

 
 
Balorazio moduan, zera aipatu daiteke: erabileran aurrerapauso txiki bat 

ematen da, baina, ez dakigu udaleku irekientzat nahikotzat jo daitekeen edo ez, 
ez baitaukagu beste urteetakoekin konparatzerik. Hala ere, gure ustez badaude 
datu esanguratsu batzuk. 

 
Batetik, %65aren inguruan dabil jardueraren amaieran hezitzaileengana 

beti euskaraz zuzentzen direnen kopurua. Beti erantzuten dietenak ere inguru 
horretan dabiltza. Jardueraren ezaugarriak kontuan hartuta (hilabetekoa, 6-10 
urte bitarteko haurrekin, eta abar), aurrerapausoa handiagoa izan daitekeela 



 

uste dugu. 2007an, helburu bezala, euskaraz erantzuten dutenen kopurua eta 
hezitzailearengana beti euskaraz zuzentzen direnen kopurua %80 ingurukoa 
izatea nahi genuke. Indar eta baliabide gehienak horretan jarri behar dira. Era 
berean, ez dugu uste beraien artean guztia euskaraz egiten dutenen arteko 
kopurua asko igo daitekeenik, jarduera bera oso mugatua baita horretarako 
(goizean bakarrik daude jardueran, komunikatzeko gaitasun oso ezberdinetako 
haurrak nahasten dira taldeetan, eta abar). 

 
Beraz, datu hauek, udaleku irekien hizkuntza-errealitatean kokatzeaz 

gain, aurrera begirako helburuak jartzen laguntzen digute. Hurrengo urtetan 
ikusiko da zein den bilakaera: jardunean bertan erabileran aurrera pauso 
handiagoak ematea lortzen den, jardueraren hasierako errealitatea urtez urte 
hobetzen den edo bere horretan mantentzen den, eta abar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oharra: 
 
Froga bat zen neurrian, alde positiboen moduan hutsuneak eta akatsak ere ikusi 

dizkiogu tresna honi eta horiek osatu nahian gabiltza. Datuen artean, badago kontraesan bat: 
Jardueraren amaieran altuagoa da hezitzailearengana beti euskaraz zuzentzen direnen kopurua 
beti euskaraz erantzuten dietena baino. Hezitzaileri beti euskaraz erantzuten ez dion haur bat 
nola zuzenduko zaio hezitzaileri beti euskaraz? Gure ustez, datu hori ez da erreala, eta, beraz, 
datu-bilketan akats bat egon da. 

 
Bestalde, erabilera indizea gehiago aztertu behar dugu. Atal bakoitzari balorazio bat 

eman zaio, baina ez dugu behar bezala aztertu hori den egokiena edo beste balorazio bat 
jartzea komeni den. 

 
 
 
 
 



 

 
 

5- Orain arteko ibilbidearen ondorioak. 
 

Hezitzaileek asko egin dezake metodologiak ibilbide laburra du oraindik: 
2003an eman ziren lehenengo urratsak eta gaur egungo garapenera 2005eko 
udazkenean iritsi ginen. 
 

Erakunde askoren aldetik, proiektuarekiko interes handia ikusi dugu: 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Euskara Elkarteen Topaguneak, Ikastolen 
Konfederazioak, Lasarte-Oriako udalak eta beste hainbat elkartek eta erakundek 
proiektuarekiko interesa agertu dute.  

 
Hezitzaile askorengana iritsi gara metodologiarekin, baina kosta egiten da 

transmisioarekin asmatzea. Hainbat puntu hartu behar dira kontuan transmisioa 
egoki egin ahal izateko: jardueren ezaugarriak (iraupena, intentsitatea, 
lekua...), hezitzaileen ezaugarriak (formazioa, esperientzia, ordaindutako 
jarduera den edo boluntarioak diren...), erakunde antolatzailearen ezaugarriak 
(antolaketa eredua, hizkuntza-helburuei ematen dien garrantzia...), eta abar. 
Hizkuntza-helburuak haur edo gazte taldearen hizkuntza-errealitatetik 
proposatzen diren moduan, metodologiaren transmisioa egokitu egin behar da 
hezitzaileen, jardueren eta antolatzaileen errealitatera. Oso logikoa ematen 
duen arren, kosta egin zaigu horretaz jabetzea, eta hainbat formazio saio 
egokia ez zen ikuspegi eta oinarrietatik landu dira. 

 
Metodologia garatzera begira, hainbat tresna lantzen ari gara: aplikazio 

informatikoa, formazio saioetarako bideoak, saioetarako dinamikak, eta abar. 
Gainera, bi plan pilotu ditugu abian, bata Ikastolen Konfederazioarekin Herri 
Ametsa ikastolan eta bestea Lasarte-Orian hitzarmengintzako egitasmoaren 
bidez. Plan pilotu horien bidez hainbat hezitzaileekin lanean ari gara, baina, 
horretaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Hire Esku! egitasmoaren kudeaketa 
hartu dugu, Orioko Txurruka aterpetxean egiten diren gazteentzako 
egonaldietan gure hezitzaileekin hainbat estrategia eta tresna frogatu eta 
garatzeko.  

 
Baina, nola jakingo dugu benetan Hezitzaileek asko egin dezakete proiektua 

eraginkorra eta egokia den? Metodologiaren aplikazioa erakunde eta jarduera 
askotara zabaltzen denean. Hau da, Ttakunek etengabe jarraituko du proiektu 
hau garatzen, baina ez du nahi bere produktu bat soilik izatea. Benetan 
gustatuko litzaiguke beste euskara elkarteek eta eskola orduz kanpoko 
jarduerak antolatzen dituzten erakundeek metodologia hori hartzea eta beraien 
jardueretan txertatzea. Benetan sinesten dugu metodologia hau aplikatuz 
euskararen erabileran eragin daitekeela, eta erakundeak metodologia beraien 
jardunean txertatzen badute, haiek ere horrela ikusten dutelako izango da. 


