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Jazterteo
1. SARRERA
1.1. Txosten honen helburua
Jadanik 10 urte pasa dira Arrasaten lehenengo EUSKARA ELKARTEA sortu zenetik.
Ordutik hona, hainbat lekutan gauzatu ahal izan
da, urteetan zehar euskararen normalkuntzarako
urrats beharrezko bezala mamitu diren herri
mugimenduak. Bada garaia beraz, gure elkarlana
ere zehaztu eta sakondu dezagun.
Txosten honen helburua zera da: Euskara
Elkarteetan HAUR EREMUAN dauzkagun
helburu eta ekimenen inguruko azterketa eta
erreflexio bat egitea.
Beraz, txosten hau egiterakoan garbi daukat
nire aldetik ahalegina egingo badut ere, hainbat
ideia, errealitate eta iritzi sortarazi ditzakeela eta
eztabaidarako eta ekarpenetarako guztiz irekia
dagoela. Azken finean, ez bainaiz HAUR eremuko jakitun.
Doakio beraz oinarrizko txosten hau, Euskara Elkarteen HAUR eremuan dabilenari edo interesa duen edonori eztabaida eta erreflexiorako.
1.2. Haurraren hizkuntz garapena eta atxekimendua
Lehendabizi, zera argitu beharra dago: haurrez hitzegiterakoan, orohar jaio den batetik hasi
eta O.H.O. bukatu duen gizakiaz an garela,
beraz 0-tik 13 urte bitarteraino. Dena den, Euskara Elkarteek 3 urtetik aurrerakoekin egin ohi
dute lana.
Haurrekiko ekintzak, gizartean duten onarpena oso haundia da, biltzen duten jende kopurua ere haundia baita (haur eta guraso). Masibotasuna du ezaugarrietako bat.
Jakin badakigu, haurren giza-multzoan zer
nolako garapen-maila garrantzitsutaik pasatzen
den pertsona. Hala ere, giza-multzo osoari
zuzendurik egoten dira hainbat zerbitzu. Hamaika liburu idatzi dira gai honen inguruan, eta zaila
litzateke hau bezalako txostentxo batean zehaztasunetara iristea. Gera bedi orokortasunean eta
barka hutsuneak.
Haurrak hizkuntz garapena batipat erabileratik lortzen du. Erabilera nahikoa den heinean
(bai epean eta bai gizarte ukipenean) hizkuntza
horrekiko ezagutza egokia areagotzea ere azkarrago bideratu ohi da eta jarraian berezko motibapena indartu egingo zaio.
Hiru urte arteko haurrarentzat ama hizkuntza familia giroan erabilitakoa izango da. Adina
haundiagotuz doan heinean, eta zortzi urteren
bueltan, adibidez, gizarte ukipen konplexuagoen beharra izaten du haurrak. Hala nola, adin
berdinekoekin harremana, haur helduagoen
imitapena, eskolak dakarren aldaketa, komunikabideek sortzen dioten irrika (telebista, zirkoa, ipuinak, abestiak,...).
Gurasoek euskararekiko duten motibapena,
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nahiz eta hauek erdaldunak izan, oso garrantzi
haundikoa da haur batentzat. Haurrak inguruan
dituen helduen motibapena izaten dute, eta ikusten dutena errepikatzen dute. Haurrengan desberdintasun nabarmena ikusten da gurasoen arabera. Gainera, azken hauek euskararekiko motibapena dutenean irakaskuntza-eremuko ondorioak hobeak izaten dira.
Hala ere, guraso erdaldunei hizkuntz maila
ona lortzea eskatu behar zaie, erdipurdiko euskararen erabilerak okertu egin baitezake hizkuntzaren normalkuntza-prozesua.
Haurraren erabileran hizkuntza batek
eskaintzen diona zenbat eta aberatsagoa eta
qbiziagoa» izan, orduan eta atxekimendu haundiagoa izango dio hizkuntza horn; Hizkuntz
funtzio berriak sortuko dizkion heinean asetu
egingo baitu.
Eskolaren ikuspuntutik eta bereiziki D ereduko haurrei buruz hitzegiterakoan zera esaten
da: (1) «Etxe-giroa, auzo hurbila eta luze-zabalagoko bizi -in guru hori gertatu ohi dira normalean, izan ere, gure eskolaumeen txiki-txikitatiko,
eskolara aurretiko eta eskola-garaiko sozializazio-prozesu barrenkoi-intimoen iturburu...
Inguramendu horretan konturatzen ere dira
neska-mutilok, koskortu ahala, eskolan ikasten
an diren euskara horrek eguneroko zertarako
eta noraino balio dien...euskara beharrezkoa
gertatzen bazaie probetxu hobea aterako diote
eskolan ikasten an diren horri.»
Jakina da B eredukoen errealitatea gordinagoa dela eta zer esanik ez A eredukoenari buruz.
Irakaskuntza arloak ezagutza ondo trasmititu behar du, baina haur baten hizkuntz erabileran
irakaskuntzaren garrantzia gainbaloratua dago.
Aipatzekoa da, praktikan 0.H.O.ko ikasle batek
bere esna orduen %16a bakarrik pasatzen duela
irakasmunduko hizkuntz eragin zuzen-formalizatua jasotzen. (1)
Ehuneko horretatik D ereduko haur batek
%14a inguru pasatzen du euskara edo euskaraz
ikasten. B ereduko batek %8a inguru, eta A
ereduko batek %3a.
Datu hauen baitan gelditzen den ordu kopuru haundi bat lagunartean, auzoan, etxean eta,
batipat komunikabideen aurrean pasatzen du
gaur egun haur batek.
Hots, irakaskuntza errefortzu-lekua baldin
bada, haurraren hizkuntz gaitasunean errespontsabilitate haundia dute haur munduarekin
gizarte-ukiPena duten beste eremu guztiek ere
(familiak, lagunarteak, astialdiak eta komunikabideek).
1.3. Hiria versus herria
Betidanik esan da hiriko edo herriko haur
baten arteko desberdintasunak nabarmenak direla. Ezaugarri bereizgarri horiek gero eta berdin-

"OHOko ikasle batek bere esnaorduen %16a bakarrik pasatzen du irakasmunduko hizkuntz eragin zuzenformalizatua jasotzen".

tsuagoak direla esan daiteke gaur egun, baina ez
da berdin gertatzen hizkuntz erabilerari dagokionez. Kalitate eta kantitate jauzia ikaragarria izan
daiteke.
Herri bat biztanle (eta haur) kopuru txikia
izateagatik ezagutzen da. Gure inguruan orohar
herrietako euskara ezagutza eta erabilera nabarmenki hirietakoa baino haundiagoa direla esan
daiteke. Bide batez, herrian haurrari zuzendutako
zerbitzu kopurua murritzagoa eta lokalizagarriagoak lirateke.
Hirietan, berriz, haur kopurua biderkatu egiten da. Euskararen ezagutza eta erabilera ere
nabarmenki jaitsi egiten diren antzera. Haur
munduko ekimenak eta zerbitzuak ere sakabanatuak daude.
Bereiztasun hau egitearen arrazoia zera da:
Euskara Elkarteetako haurren munduko ekimena
herrian edo hirian izan oso desberdina izan daitekeelako, eta praktikan horrela gertatzen delako.
Txosten hau bi errealitateak aztertzen saiatuko baldin bada ere, batez ere hin i haundietako
errealitatea aipatuko duela esan behar da, egileak
gehien ezagutzen duena delako hain zuzen.

dituko litzatekela. (7)
Administrazioaren esparrutik, eta Udaletako
Euskara Zerbitzuetatik bereziki, hainbat ekimen
bideratzen dira haur alorrean: udaleku irekiak,
giro euskaldunean B ereduaren inmertsioa, eskola pribatuak euskalduntzeko proiektuak, idazleak
ikastetxetan, antzerki jaialdiak, ludotekak, larunbateroko ekintzak, familia bidezko trasmisio kanpainak... Ekimen hauek, Euskara Elkarteek ere
badituzte zenbait kasutan beren plangintzetan.
Egoera honelakoa izanik, gai honek berebiziko garrantzia du hainbat Elkarteren errealitatea
aztertzerakoan. Hala ere, orohar, funtzio banaketa garatu gabe dagoela laburbildu daiteke.
Dena den, hainbat egoeratan Udala eta
Elkarteen artean, hi esparruetako -instituzionalgarria dena eta ez dena- elkarlana bidera daitekeelakoan gaude.

1.4. Euskara elkartearen eta udalaren arteko funtzio banaketa
Haur alorrean badirudi esparru instituzionalgarria den irakaskuntza Administrazioaren esku
geldituko litzatekeela eta ez instituzionalgarria
den astialdia, berriz, Herri ekimenaren gain gel-

Beste herri/hiri batzuetan banaketa nahasiagoa da: elkarlanaren bidez behin-behineko ekimenak bideratzen dira, edota bakoitzak bere
aldetik daramatza jarduerak (Bagera).
Gai honetan leku bakoitzeko errealitateak
ikaragarri baldintzatzen du Euskara Elkartearen
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Herri batzuetan funtzio banaketa nahiko garbia da: Elkartearen gain gelditzen da Haur astialdia eta Udalak finantzabidea ziurtatzen du
(AED), edo enpresa pribatua sortzen da bien
artean, adibidez (Eta Kitto, Euskal Birusa).

Jazten

,

jarduera. Garbi dago Haurren alorrean ere funtzio banaketa honen gauzatze orekatuan urratsak
emateke dauzkagula.

dituzten ekimenen zerrenda. Luzea izateaz gain
multzokatzeko zail samarra da, baina, hala ere,
tau taldetan biltzen saiatuko gara:

a. Behin-behineko jarduerak:
2. HERRIETAKO EUSKARA ELKARTEETAKO HAUR EREMUKO PLANGINTZAK: ZER, NOLA eta ZERGATIK EGITEN DUTEN
2.1. Elkarteak eta helburuak
Une honetan, 1993aren amaierarako 35 bat
Elkarte daude Euskal Herri Osoan. Bakoitzaren
egoera nahiko desberdina da, nahiz eta denak
euskararen normalkuntzarako urrats berri bezala
jaioak izan.
Txosten honetan 22 Elkartetatik jasotako
datuak erabiliko dira (ikus 1. gehigarria: Euskara
Elkarteen zerrenda).
Helburuei dagokienez hiru motatakoak
bereiz daitezke. Dena den, hainbat Elkartek hiruretan Ian egiten dutela esan daiteke.:
a. Astialdian giro euskaldunean euskararen erabilera sustatzea eta euskara itsastea
haurrengan: helburu hau ingurunea oso euskalduna daukaten Elkarteena da batipat. Alegia haurrak euskara jakin badakiten lekuetan. Elkarte
hauek txertaturik dauden herrietan daukaten
beste konstante bat zera da, Astialdiko Talde
iraunkorra edota Udalekuak dituztela. Eta gehienetan Udalak bere gain hartzen du finantzabidearen zati haundi bat.
b. Ezagutza erabilpen bilakatzea edo euskara dakitenei praktikatzeko aukera eskeintzea:
bereziki, ezagutza haundia izanik ere, erabilera
txikia den lekuetan. Helburu hau daukaten Elkarte batzuetan Hitzarmengintzak lehentasun haundia du.
d. Haurren astialdian lanean diharduten
zerbitzuen euskalduntzea: helburu hau hin i
haundietakoa da batipat. Zerbitzu-eskeintza
haundia dagoenean eta lehentasuna zerbitzu
horiek euskalduntzean dagoenean.
Aztertu diren Elkarteetatik hamarrek (Geu,
Karkara, Zintzo Mintzo, Lau Haizetara, Ai
Geala, Manuel Larramendi Bazkuna, Elgoibarko
Izarra, Astroki, Dobera, Beinke) ez dute haur
eremuan plangintzarik ezta, noski, helbururik.
Arrazoiak desberdinak dira:
- Etorkizun hurbilerako plangintza prestatzen dihardute (Geu, Manuel Larramendi Bazkuna, Elgoibarko Izarra, Dobera);
- Herrian badago eremu hori euskaraz betetzen duen Astialdiko talderik edo beste eskaintzarik (Beinke);
- Lehentasuna beste ekimenek dute (Karkara, Zintzo Mintzo, Lau Haizetara, Ai Geala,
Astroki).

Talde honetan kokatu direnak nahiz eta urtero errepikatzen direnak izan (gehienak), ez daukate antolaketa jarraiturik: egin ondoren, ebaluatu eta momentuz utzi egiten baitira.
• Tailerrak (Gohierriko Euskal Eskola, Eta
Ki tto,...)
• Lehiaketak (Laixan,...)
• Bideo emanaldiak (Jardun,...)
• Haurren jaiak Astialdiko taldeekin elkarlanean
(Bagera,...)
• Pailazo emanaldiak (Galtzaundi,...)
• Mendi irteerak Mendi Elkarteekin elkarlanean
(Laixan,...)
• Kale Susperketa (Jardun,...)
• Begiraleentzat ikastaroak (Idolaz, Jardun,
AED,...)
• Kale susperketa (Jardun,...)
• Udaleku irekiak (AED,...)
• Udaleku itxiak (Euskal Birusa, Eta Kitto,
AED,...)
• Kirolaren eguna (Berbaro,...)
• Matrikulazio kanpaina (AED, Bagera,...)
• Haur eguna (Jardun, Beinke,...)
b. Jarraipena duten jarduerak:
Ekintza hauek urtean zehar jarraipen zuzena
eskatzen dute, eta orohar Elkartearen plangintzan lehentasunezkoak dira.
• Hitzarmenak (Jardun, Eta Kitto, Ttakun,
Galtzaundi,...)
• Astialdiko Taldea antolatu dute (AED,...)
• Herrian dauden Astialdiko-Taldeei laguntza
ematen diete eta osagarritasun lana egiten dute
(Laixan,...)
• «Larunbatero»ko ekintzak (AED, Euskal Birusa, Eta Kitto,...)
• Dantza Taldea, Musika Taldea eta Eskupilota
Taldea Elkartearen barnean daude (Laino
Mendi,...)
• Ludoteka propioa edo dagoenarekin elkarlana
ekintzetarako (AED, Galtzaundi,...)
• Bertso Eskola Elkartearen barruan kokatua
dago (Galtzaundi)
• Haur Txokoa (Ttakun)
d. Prestaketa lanak: Laister batean martxan ipiniko duten plangintza prestatzen dihardute hainbat Elkartek (Elgoibarko Izarra, Manuel Larramendi Bazkuna, Geu Gazteiz, Dobera,...)

2.2. Egiten dutena
Luzea da Elkarteek haurrentzako antolatzen
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e. Haurrei zuzendutako ekimenik ez dutenak:
Goian aipatu den bezala, talde batzuk duten errealitatea hau da.
2.3. Egiten dutena, nola egiten dute?
Bost ezaugarritan sakonduko da atal honetan:
Elkarte barneko antolaketa, elkarlana (Gainerako
elkarteekin eta Udalarekin), eragileak, osotasunezko ikuspegia, azpiegitura eta finantzabideak.

a. Elkarte barneko antolaketa:
Elkarte bakoitzaren barne antolaketan, eta
beti ere lehentasunen arabera kokapen berezia
eman dio Haur eremuan Ian egiten duen taldeari.
Bataz beste host egoera desberdin topa daitezke:
• Haur Saila-Lantaldea-Haurrekiko Ekintzak
(Bagera, Ttakun, Idolaz,...)
• Gazte Taldeak (Jardun,...)
• Kultur Ekitaldien barnean (Galtzaundi,...)
• Zuzendaritza Talde propioa eta liberatu
(AED)
• Sail berezirik ez dute (Gohierriko Euskal
Eskola,...)
Haur eremua lantzen duten Elkarte gehienek
haurrekiko jardueraz arduratzen den sail berezia
dute Elkarteko organigrama barruan. Bi Elkartek, batek Gazte Sailean eta besteak Kultur Ekitaldien barnean kokatzen dituzte haurrekiko jarduerak. Badago, bestalde, Elkarte bat ekintza
hauek Elkartearen plangintzan duten lehentasunagatik antolamendu propioa eman diona Sailari:
hain zuzen, Zuzendaritza Taldea eta dinamizatzaile propioa baititu. Azkenik talde berezirik ez
duten Elkarteak daude.
b. Elkarlana:
Bi elkarlan-mota aipatuko ditugu hemen,
norekin den elkarlana bereiztu asmoz: beste
Lelkarteekin eta Administrazioarekin.
• Beste elkarteekin: Astialdiko taldeekin
elkarlana bideratzen dute hainbat Euskara Elkar-
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tek (Ttakun, Bagera, Laino Mendi, Eta Kitto,...)
Gutxi batzuk Ikastetxeekin (Laino Mendi, Euskal Birusa, Galtzaundi, AED, ...) ere badute
eskolorduz kanpoko ekintzetarako nahiz hitzarmengintzarako harremana.
• Administrazioarekin: badirudi Udalarekin harreman estua dutela hainbat Elkartek.
Elkarlana funtzio-banaketa bereiztuan gauzatzen
da: ekimena Elkarteak bideratzen du eta Udalak
finantziazioa ematen du (AED,...).
Badago, hala ere, goian aipatu den bezala,
Elkarteak eta Udalaren Euskara Zerbitzuak
Enpresa bat sortu duten esperientziarik ere (Eta
Kitto, Euskal Birusa,...). Bestalde, ondorioak
ikusita inguruko Elkarteek ere formula hau
aztertzen dihardute.
d. Eragileak:
Sail honetan lanean dihardutenen artean
ordainketa jasotzen ez dutenak eta ekintza puntualengatik dim-sari bat jasotzen dutenak bereizi daitezke. Bi kasuetan egon daiteke pertsona bera.
e. Osotasunezko ikuspegia:
Gai hau sakonago aztertu ahal izango dugu
datorren atalean, baina Elkarteen jarduera aztertzerakoan zera esan daiteke: oso gutxi direla osotasunezko lana egiten dutenak (gurasoekin ez du
inork lanik egiten). Egiten dena ere beharrezkoa
eta txalogarria dela garbi utzirik, bakoitzak duenari eta ahal duenari eusten saiatzen dela esan
baitaiteke.

f. Azpiegitura:
Elkarte batzuk lokalen gabezia aipatzen
dute.

g. Finantzabideak:
Hiru diru-iturri erabiltzen dituzte elkarteek
Haur eremuan Ian egiteko: haurren matrikulak,
ekintzetarako lortzen den dirulaguntza berezia
edo orokorra eta Elkartearen bazkidetza-saria.

ikusten dute Elkarteek. Aipatu daiteke hala ere,
udaleku itxien emaitzak hobeak izaten direla
udaleku irekiak edota astean behin antolatzen
diren ekintzak baino. Arrazoi nagusiena zera da:
hamabost egunean zehar 24 orduz bizi daitekeen
giroari esker hizkuntzarekiko atxekimendua sendoago finkatzen dela. Beste ekintzetan, batipat
noizean behingoetan, dispertsioa izaten da nagu-

si.
Udaleku itxiak antolatzen diren Elkarteetan,
urte osorako plangintza prestatzea interesgarria
litzateke, jarraipena ziurtatuko bailuke.

"Elkarteen jardu era
aztertzerakoan, ikusten da
oso gutxi direla
osotasunezko lana egiten
dutenak (gurasoekin ez du
inork lanik egiten)"
2.4. Zergatik egiten dute egiten dutena?
Atal honetan bi galderari erantzuten saiatuko gara. Dena den ziur gaude galdera eta erantzun gehiago egongo direla airean.
a. Zergaitik Elkarte gehienek D ereduarekin bakarrik egiten dute normalkuntza lana?
Urte batzuetako esperientzia duten Herri
Elkarteetan A eredua desagertuta edo desagertzear baitago. Hau dela eta, D eta B ereduetako
haurrekin egiten dute lana gehienek. Bestalde,
hirietan zuzeneko lana baino astialdiko taldeekin
elkarlana bultzatzen denez, begirale euskaldunak
dituzten talde gehienekin egiten da lana, eta
hauek dituzten haurrak hiru ereduetakoak dira
—dena den, esan beharra dago, esperientzi hau
gutxi garatua dagoela- (Bagera,...).
b. Haur eremua lehentasuna al da Elkarteetan?
Haur eremua ez da orohar Elkarteek lehen
momentutik hartzen duten lehentasuna. Aldizkaria izan da hainbat kasutan Elkartearen lehentasunik haundiena. Elkartea sendotu ahala hasten
dira eremu honetan lanean. Udalak gai honekiko
duen jarrerak ikaragarri baldintzatzen du
Elkartearen jarrera. Udalak lehentasun bezala
ikusten badu, Elkarteak azkarrago eusten dio
(hin i haundietan ez da hain garbia).

2.5. Ondorioak
Bideratu diren ekintzen ebaluaketa oso baikorra da orohar. Etorkizunera begira, normalkuntzarako Ian esparru haundia eta interesgarria
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3. 1994, URTE BERRIA-ERAGIN
BERRIA
3.1. Prebentzio lana versus tratamenduaGizarte !anean azkenaldi honetan pil-pilean
dagoen ikuspuntu hau, Herrietako Euskara
Elkarteen lanerako eragingarria izan daiteke.
Luzarorako plangintzak egiterakoan eta
lehentasunak markatzerakoan, indarrak eta ekimenak aurreztea da, azken linean, prebentzioak
duen abantaila. Era praktiko eta errealean azalduz: adibidez Donostian, 3 urteko haurren matrikulazioa D ereduan izan dadin kanpaina egiteak
garrantzi haundiago du 5. mallan B edo A eredukoekin jarduteak baino.
Era berean, haurrak O.H.O. bukatzean eta
gazte izatean murgiltzen an direlarik, zubiak
eratu beharra dago, ordurarte egindako lana hutsean eta inpassean geldi ez dadin. Haur-gazte
horiei euskal zerbitzu eta aukerak eskaini edo
bideratu beharko zaizkie.
Eta hauek bezala, bakoitzak bere errealitatean azterketa nahikorik eginez gero, ekimenak
luzarora begirako aurrezpen zentzu horrekin
gauzatu ahal izango lirateke.

3.2. Erdal ereduaren hurbilketa
Ereduei dagokienez, topikoak hautsi beharra
dago. Hiru ereduek baitaukate zer emana eta zer
jasoa, eta horretarako bideak zabaltzen lagundu
beharko litzateke.
A. Haurren komunitate linguistikoen trukean, dagoeneko badaude, gutxienez, bi esperientzia interesgarri:

a. Aiako eta Kortesko haurren arteko trukaketa.
Aiako haurrak Kortesko erdal familietan
egon ziren, eta Korteskoak Aiako euskal familietan. Aiakoak nahiko erraz moldatu baziren, ez
zen berdina gertatu Korteskoak Ajan egon zirenean.
Arrazoia tipo linguistikoen optimizazioan
egon daiteke: Kortesko haur erdaldunak Aiara
eraman ordez hobe litzateke, adibidez, Beasainen haurra B ereduan duten familiengana eramatea.

,jaztendo
Txosten honen lehen atalean aipatu denari
jarraituz, Haur alorrean lan egiterakoan, berebiziko garrantzia du osotasunezko eragina ardatz
bihurtzeak. Ez da nahikoa -batez ere erdaldunen
kopurua haundia denean- haurrentzako ekintza
puntualak eta partzialak antolatzea.
Haurraren astialdian eragitea beharrezkoa
da, baina baita familian eta lagunartean ere, eta

Esperientzia hau bideratu dutenen balorazioa oso ona izan da.
b. Eskolaurreko haurren trukaketa.
Eginbehar hau Irakaskuntza eta Elkarteen
artean bidera daiteke, beti ere Administrazioaren
laguntzarekin.
B. A ereduko haurrekin Udalekuak prestatzeak motibapen lanerako urrats haundi bat
suposa dezake. Aurten esperientzi piloto bat egin
da udaleku ireki moduan (Donostian). Lehendabiziko ekintza honek jarraipena eta sakonketa
aurreikusiak ditu.
D. Urte osoko iharduerak.

4. ONDORIO NAGUSIAK
4.1. Hizkuntz normalkuntza helburu
Euskararen Herri Elkarteetatik Haur alorrean ezer egiten hasi baino lehen, beraz, hizkuntz
normalkuntzarako jorratu behar den bidea zein
den aztertu beharko da, metodologia egoki baten
laguntzarekin. Horretarako ondorengo pausoak
eman beharko lirateke:
a. Haur munduko hizkuntz egoeraren diagnosia
b. Lehentasunak markatu
d. Helburuak zehaztu
e. Ekintzak programatu
f. Ondorioen balorazio-ebaluaketa egin
g. Ekimena ezagutarazteko bideak landu
(idatzi, argitaratu, zabaldu,...)
Seigarren urratsa egiteak lehenengoa edo
bigarrengoa egiten hasiko garela suposatzen du,
prozesu dinamiko baten bidez bakarrik lortu baitaikete hizkuntz normalkuntza.
Normalkuntzarako ez da beharrezkoa Euskara Elkarteek Astialdiko Talde bat sortzea.
Hirian edo herrian dauden astialdiko eskaintza
desberdinen (eskolaz kanpoko ekintzak barne)
euskalduntze prozesua bultzatzea baizik. Halaber, irakaskuntza eta famili giroa ziurtatua daukaten herrietan, Astialdiko Talderik edo behar
hori betetzen duen talderik ez badago, lehentasunezkoa gerta daiteke urrats hori ematea. Dena
den, biak -dauden taldeen euskalduntzea eta
talde propio bat sortzea- osagarriak izan daitezke.
Bestalde normalkuntza prozesuan euskararekiko atxekimendua gozadaren bidetik landu
behar da. Jolasarekin erlazionatuz eta generazioen arteko harremana sendotuz, narrazio eta antzekoen bidez (batez ere herri txikietan, urbanoetan zailtasuna haundiagoa izan daiteke).
4.2. Osotasunezko ikuspegia
Gehiegitan ekintza soilak bideratzen dira.
Lehendabiziko erabakiak azterketa eta ezagutza
nahikorik gabe hartzen dira. Behin-behineko
ekintzak izateaz gain, normalkuntzarako alor
bakarra ikuitzen dugu, errenka dihardugu.
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"OHO bukatzean eta gazte
izatean murgiltzen an
direlarik, zubiak eratu
beharra dago, ordurarte
egindako lana hutsean
geldi ez dadin"
zergaitik ez, komunikabideetan.
Zeregina zeharo aldatuko da biztanle kopurua eta euskaldun kopuruaren baitan. Batzuentzat guraso erdaldunekin motibazioa eta ezagutza
lantzetik hasi baitaiteke -alor hau Udalarekin
elkarlanean, seguruenik, Trasmisio Kanpainak
direla eta-. Familia giroko jaiak bultza daitezke,
txangoak, egunpasak,... gurasoengan programarekiko afektua eta identifikazioa lortu asmoz.
Besteentzat, berriz, lehentasuna zerbitzu
desberdinak euskalduntzea izango da. Hirugarrenarentzat komunikabideak izango dira helburua.
Azken finean, guzti honekin zera adierazi
nahi da: edozein plangintza egiterakoan, ezin
dela ikuspegi zabal hori ahaztu.
4.3. Azpiegitura: herrietako elkarteen
elkarlanerako lehen urratsa ote?
Behin eta berriz aipatu ohi da Haur alorrean
hizkuntz gaitasuna bideratzeko azpiegituraren
gabezia edo eskasia dagoela. Goazen bada, behar
hauek aipatzera:
a. Joku bilduma egingarri eta eragingarriak, bereiziki Euskara Elkarteek dituzten
helburuentzako prestatuak. Hainbat elkartetan
duten esperientzia kontuan hartuta, dagoen materiala nahiko ez zabaldu izana edo ez ezagutzea
izan daiteke arrazoietako bat. Hala ere daudenak
D eta B ereduekin Ian egitekoak lirateke. A ereduarekin lan egiteko materiala sortzeke dago
oraindik, eta oso lagungarri izan dakiguke eredu
horni begira lanean hasi nahi baldin badugu.
b. Begiraleen prestakuntza.
Dagoeneko hiru Elkartek (Idolaz, Jardun,
AED) antolatu dituzte begiraleentzako ikastaro-

Jazten

,

"Erdal motibazioa duten haurrekin Ian egiteko bereziki, egokia izan behar da begiralearen
euskara mal/a, bai batuan eta baita dagoen lek uko euskalkian ere".

ak. Gehienetan Astialdiko Eskolekin elkarlanean
prestatu ohi dira. Ez al litzateke egokia izango
Euskara Elkarteen beharrentzat bereziki prestatutako Ikastaro Itinerantea antolatzea?
Begiraleen artean interakzioa eta esperientzien trukea jorratu behar da.
Erdal motibazioa duten haurrekin lan egiteko bereiziki, egokia izan behar da begiralearen
euskara-maila, bai batuan eta baita dagoen lekuko euskalkian ere. Erabili beharreko maila, begiraleen prestakuntzan sakonduko da, eta prozesu
osoaren partaide izateak begiralearen motibapena sendo dezake. Begiraleen arteko giroak ere
berebiziko garrantzia du erdal ereduetan.
d. Komunikabideetarako eskaintzak.
Gehiago landu beharko litzatekeen arloa da
hau. Dagokion Elkarte eta Erakundeekin elkarlanean betiere.
Bukatzeko, zera azpimarra daiteke, txostentxo honen ondorio gisa: Euskara Elkarteek zeregin eta zeresan haundia dutela haurren munduko
hizkuntz-normalkuntzan.
1. GEHIGARRIA
Aztertu diren euskara elkarteen zerrenda
1.Andoaingo «Manuel Larramendi Bazkuna»
2. Antzuolako «Idolaz»
3. Aretxabaletako «Beinke»
4. Arrasateko «AED»
5. Beasaingo oAi Geala»
6. Bergarako «Jardun»
7. Derioko «Laino Mendi»
8. Donostiako «Bagera»
9. Eibarko «Eta Kitto»
10.«Elgoibarko Izarra»
11.Ermuako «Euskal Birusa»
12.Eskoriatzako «Astroki»
13.Gasteizko «Geu»
14.Hernaniko «Dobera»
15. Lasarteko oTtakun»
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16.«Laudioko Euskaltzaleen Batzarrea»
17.Lazkaoko «Gohierriko Euskal Eskola»
18.Ofiatiko «Laixan»
19.Oreretako «Lau-Haizetara»
20. Orioko «Karkara»
21. Tolosako «Galtzaundi»
22. Urretxu-Zumarragako «Zintzo Mintzo»
Datu bilketa telefono bidez egin da. Txostenaren atal berezian egiten diren aipamenak
neurtzerakoan, horrek suposa dezakeena zenbait
kasutan kontuan hartzea komenigarria litzateke.
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