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LEHENENGO ATALA:

HEZITZAILE BERRITSUAK ETA 
IRAKASLEON JOKABIDEA

Hezitzaile Berritsuak, hori da oinarrizko estrategia

Hezitzaile Berritsua egoera komunikatibo asko sortzen eta bideratzen dituen 
irakaslea da. Hori da erabilera sustatzeko bidea!

Hezitzaile Berritsua
Nor da Hezitzaile Berritsua? Nor ez da Hezitzaile Berritsua?

Ikastetxean, jolastokian edota pasilloan, 
elkarrizketak sortzen ditu ikasleekin: gal-
derak egin, euren gaiei buruzko interesa 
erakutsi… 
Ikasgelan taldeka askotan lan egiten dute, 
iritzia emateko tarteak dituzte, eztabai-
dak bideratzen dira…

Ikastetxera iritsi eta inori kasurik egin 
gabe irakasle gelara doa.
Saioetan azalpen asko ematen ditu baina 
ikasleek ez dute aukerarik parte hartzeko.

Hainbat estrategia eta tresna erabiltzen dira euskararen erabilera indartzeko, 
baina oinarrian hauxe dagoela esan daiteke: Hezitzaile Berritsuak izatea.

Hortaz, Hezitzaile Berritsuak egoera komunikatiboak baliatzen ditu, elka-
rrizketak sortuz eta euren arteko elkarrizketetan parte hartuz. Ikasgelan eta 
ikasgelatik kanpo. Egoera formaletan eta informaletan.

Hezitzaile Berritsuak al gara? Ziur baietz! Baina izan gaitezen gero eta berri-
tsuagoak!
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Gaztelaniaz ari direnean euskaraz egiteko eskatu behar diegu? 

Euskaraz berba egiteko ahalegina eskatu behar diegu, baina mezuak egokia 
izan behar du eta guk laguntzeko prest egon behar dugu.

Ahalegindu daitezela eskatu
Egokia Desegokia

Irakasleokin ¿Me puedo quitar la chaqueta?
Nola?
La chaqueta, si me la puedo 
quitar.
Berokia kendu nahi duzu?
Bai. 
Ba esadazu euskaraz.
Joeee.
Zuk primeran dakizu eta!
Ahal dut berokia kendu?
Berokia kendu dezaket?
Berokia kendu dezaket?
Jakina! Oso ondo! Horrela 
gustatzen zait!

¿Me puedo quitar la chaqueta?
Nola?
La chaqueta, si me la puedo 
quitar.
Ez dizut ulertzen.
Joeeee.
Egin euskaraz.
Ahal dut berokia kendu?
Ez da horrela esaten. Horrela 
esan behar duzu: Berokia kendu 
dezaket?
Berokia kendu dezaket?
Jakina! Eta niri euskaraz egin! 

Euren artean ¿Jugamos a los cromos?
¿A cuáles?
Zertan jolastu nahi duzue?
Kromoetan.
Kromoetan jolastu nahi duzue? 
Zuk zeintzuk nahi dituzu?
Familienak.
Eta zuk?
Nik kotxeenak.
Bale. Orain familiena aterako dut 
eta gero kotxeena. 
Apur batean zuekin arituko naiz, 
gainera, baina gogoratu euskara 
erabiltzea nahi dudala. Azken aldi 
honetan euskaraz egiten duzue 
eta hori ikusi nahi dut. Ados?
Bale!

¿Jugamos a los cromos?
¿A cuáles?
Aizue! Egin berba euskaraz! Bada-
kizue euskaraz egin behar dela.
---
Zein kromo nahi dituzue?
Familiena
Eta kotxeena
Tori ba

Va, empiezo yo
Vale, primero a las familias pero 
luego jugamos a los coches
Vale

Hainbat kasutan ahalegina ez zaie behar bezala eskatzen: euskaraz egiteko 
esaten diegu eskolako hizkuntza hori omen delako, euskaldunak garelako eta 
modu horretako beste arrazoi batzuengatik. Hau da: ardura euren esku uzten 
dugu. Ikasleek badakite euskaraz egin behar dutela. Ez zaie laguntzen eta euska-
raren erabilera sentsazio negatiboekin lotzen dute: behartzearekin, komunika-
zioa oztopatzearekin…
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Lagungarria da euskara erabiltzeko ahalegin hori zergatik ari garen eskatzen 
eurek ere jakitea. Ikasle gehienen kasuan, mezu egokiena euskararen ezagu-
tzarekin lotutakoa da: euskaraz ere ondo ikastea nahi dugunez erabili egin behar 
dute, horretan lagundu nahi diegu eta horregatik eskatzen diegu ahalegina.

Nola aritu behar du Hezitzaile Berritsuak?

Irakasleon jarreraz ari gara: euskaraz hitz egiteko ahalegina eskatzea, 
laguntzea eta errefortzu positiboak ematea.

Ikasle talde txiki bat gaztelaniaz ari da eskolako pasilloan. 
Gu pasillotik goaz eta eurengana hurbiltzen gara.

Hezitzaile 
Berritsua

Hezitzaile 
Berritsua  

izateko bidean

Ez da Hezitzaile 
Berritsua

Ahalegin hori 
egitea, ondo 
eskatzen al diet?

Aupa kuadrilla! 
Zuek euskaraz 
primeran dakizue 
eta! Gero eta erra-
zago egiten duzue 
gainera.

Aizue! Gaztelaniaz 
ari zineten orain 
ere. Pixka bat saiatu 
behar duzue.

Aizue! Egin eus-
karaz! 

Laguntzen diet? Zertaz ari zineten? 
A bai? Badakizue 
niri ere gertatu 
zitzaidala hori? Eta 
zuetako norbaiti 
ere bai? Nola izan 
zen?

Gaur gutxi zau-
dete. Non daude 
besteak?  A bai? Eta 
zertara joan dira 
ba?

Zergatik ari zineten 
gaztelaniaz? Beti 
berdin… 

Errefortzu 
positiboak 
ematen dizkiet? 

Beno, banoa irakas-
le gelara. Horrela 
primeran ari zarete. 
Ea ba hurrengoan 
ere euskaraz entzu-
ten zaituztedan!

Ikusten, gero eta 
hobeto egiten du-
zue euskaraz. Espe-
ro dut hurrengoan 
ahalegina eskatu 
beharrik ez izatea!

Espero dut hurren-
go batean ahalegi-
na eskatu beharrik 
ez izatea!

Ikasleen euskararen erabileran eragiterakoan, ikasleen jarrera baino irakasleon 
jarrera da garrantzitsuagoa. Ez ahaztu: gure helburua da eta guk lagundu behar 
diegu gehiago erabiltzen.

 - Ahalegina eskatuko diegu gu geu laguntzeko prest gaudenean
 - Errefortzu positiboak eman



6

Ahalegina eskatuko diegu gu geu laguntzeko prest gaudenean:

Mezu egokia erabili behar dugu ahalegindu daitezela eskatzeko, eta batez ere 
gu laguntzeko prest gaudenean erabili beharko genuke.

Egoera Egokia Desegokia

Jolastokian nago zaintza 
egiten. Ikasle talde bat nire 
ondotik igaro da eta gazte-
laniaz ari dira.

Aupa kuadrilla! Nora zoazte 
orain? Ba, zuekin noa! 
Baina euskaraz entzun 
nahi zaituztet. Lehengoan 
ederki ari zineten eta pri-
meran egiten duzue!

Kuadrilla! Egin euskaraz! Ez 
zarete, ba, euskaldunak?

Pasillotik noa eta ikasle bat 
dator niregana.

Nora zoaz? Voy a dejar el 
balón. Baloia uztera zoaz? 
Bai. Ba esadazu euskaraz: 
baloia uztera noa. Baloia 
uztera noa. Primeran, 
segi ba.

Nora zoaz? Voy a dejar 
el balón. Aizu! Euskaraz 
egin!  Eta pasilloan aurrera 
jarraitzen dut.

Ikasleei euskaraz egiteko eskatu behar diegu? Hori izaten da estrategia erabilie-
netako bat, baina zalantzak izaten ditugu. 

Hainbatek gaztelaniazko joera duela ulertzen badugu, zergatik errudun sentia-
razi?

Zein da mezu egokia? Euskara ere ondo ikastea nahi dugu, eta horretarako 
beharrezkoa da erabiltzea. Horretan lagundu nahi diegu eta horregatik eskatzen 
diegu euskaraz egiten ahalegindu daitezela. Dena den, testuinguruaren arabera 
mezua egokitu daiteke.

Hortaz, ahalegina eskatuko diegu gu geu laguntzeko prest gaudenean: ez da 
berdina ahalegindu daitezela eskatu eta gu elkarrizketatik kanpo geratzea, edo 
ahalegindu daitezela eskatu eta gu laguntzen geratzea.

Irakasleok honakoa azaldu beharko genieke ikasleei:

 - Gurekin euskaraz egitea eta ikasleen artean euskara erabiltzea nahi dugu. 
Gure helburuetako bat eurek euskaraz (ere) ondo hitz egiten ikastea da eta 
horretarako erabili egin behar dute. 

 - Beraz, ez dugu nahi inondik inora guri gaztelaniaz egitea. Eta euren artean 
euskara erabiltzeko ahalegina ere ikusi nahi dugu.
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 - Hori bai, lagundu egingo diegu. Gainera, ahalegin hori ere asko baloratuko 
dugu.

Mezua nahi adina aldiz eman dezakegu: talde osoari, banakoei, egoera forma-
letan, elkarrizketetan…

Ahalegindu daitezela eskatzeko adibideak

•	 Saiatuko gara, ezta? Nik lagunduko dizuet, baina euskara entzun nahi dut.
•	 Lehengoan ederki ari zineten, gaur ere lortu behar dugu.
•	 Nik ere jolastuko dut zuekin, baina euskaraz arituko gara jolasean. Saiatuko gara, 

bai horixe! Badakizue eta (nahi duzuenean)!

Errefortzu positiboak eman:

Errefortzu positiboak maiz ematea lortu behar dugu. Hezitzaile Berritsu 
moduan jokatzen badugu, ziur erraz egingo dugula.

Ahalegindu daitezela eskatuko diegu eta erabiltzen lagunduko diegu. Eta, 
gainera, errefortzu positiboak emango dizkiegu.

Azken batean, konturatuko gara batzuentzat esfortzua dela guri euskaraz 
egitea eta, batez ere, euren artean euskaraz egitea. Ahalegin hori egitea lortzen 
badugu, errefortzu positiboak ematea egokia da.

Modu horretan, euskara erabiltzeko ahalegina sentsazio positiboekin lotuko 
dute, eta hori ere oso garrantzitsua da: euskararekin harreman indartsua eta 
positiboa izatea nahi dugu.

Adibideak

•	 Ederto! Oso ondo.
•	 Oso pozik nago, gero eta euskara gehiago entzuten dut.
•	 Ikusten? Oso erraz egiten duzue. Gero eta maila hobea duzue.
•	 Harro nago. Irakasle guztiek esaten dute zuek euskara askotan erabiltzen duzuela.
•	 Lehen ez zenuten horrenbeste euskara erabiltzen. Aupa zuek!
•	 Asko erabiltzen duzuelako, gero eta hobeto egiten duzue. Primeran egiten duzue 

euskaraz.
•	 Konturatu naiz ahalegindu zaretela. Horrek asko balio du!
•	 …
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Irakasle guztiok izan behar dugu Hezitzaile Berritsuak

Aurrera egiteko eta helburuetara iristeko, hobeto irakasle guztiok antzera jokatzen 
badugu: eraginkorragoak izango gara.

Irakasle bakoitza bere kabuz aritzea baino askoz hobea da irakasle guztiok koordina-
tuta aritzea, eta gutxieneko jokabide batzuk adostea. Hau da: eskolara iristen garen 
unetik irakasle guztiok berdin jokatzea, kontuan izan gabe gure taldeetako ikasleak 
diren edo egoera formalak edo informalak diren. 

Irakasle guztiok argi izan behar dugu ahalegin hori mezu positiboen bidez eskatu behar 
zaiela , lagundu egin behar diegula eta errefortzu positiboak ere eman behar dizkiegula.

Ulertu hizkuntza-ohiturak eta argi eduki irakasleon ardura

Zein da irakasleon ardura? Ohikoa izan dadila ikasleen artean euskaraz egitea. 
Horretan lagundu behar diegu.

Irakasleon helburuetako bat, hizkuntzei dagokienez, ikasleek euskara erabiltzea da:

 - Hizkuntzak ondo ikasteko erabili egin behar dira. Beraz, euskara (ere) ondo ikastea 
nahi dugunez eta euskara erabiltzeko erraztasuna izatea nahi dugunez, gure ikasleek 
euskara erabili behar dute.

 - Bestalde, hainbat ikastetxeren helburuetako bat euskararen gizarte-erabilera 
indartzea ere bada.

Nolanahi ere, eskolak mugak ditu bide horretan. Eskolan ordu asko ematen dituzte 
ikasleek; eskolatik kanpo, ordea, ordu gehiago. Ondorioz, erraztasun handiena ez dute 
eskolako hizkuntzan izango, etxean eta kalean presentzia gehien duen hizkuntzan baizik. 
Hau da, hainbat kasutan ikasleen arteko harremanetan gaztelaniara jotzea normaltzat 
har daiteke. Euskaraz edo gaztelaniaz egitea hizkuntza-jokabidea da, besterik ez.

Eskolaz kanpo, ikasleen artean euskara ez erabiltzeak ondorioak dakartza: elkarren 
artean euskaraz egitea askorentzat arraroa izaten da, baita eskolan ere. Hor kokatzen da 
irakasleon ardura: irakasleokin zein ikaskideekin euskara erabiltzen lagundu behar diegu.

Guk nahi dugu eurek euskara erabil dezaten. Gure helburua da. Ez eman eurei ardura hori 
eta buruan izan gure laguntza behar dutela. Hor kokatu behar dugu gure ahalegina: zer 
egingo dugu euskara gehiago erabiltzen laguntzeko? 
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BIGARREN ATALA:

ERABILERA HELBURUAK 
ETA TRESNA LAGUNGARRIAK

Erabilera helburuak eta irakaslearen kokapena

Aukera eta nahia bereizi behar ditugu: gauza bat da zer lor dezakegun eta 
beste bat zer nahi dugun. Hau da: zer lor dezakegu datozen hilabeteetan 
oraingo abiapuntua, testuingurua eta baliabideak kontuan hartuta?

Helburu lorgarriak jartzeko, galdera hauek erantzun ditzakegu:

 - Ikasleek euskaraz egiten digute irakasleoi? Irakasleokin harremana euskaraz 
da?

 - Ikasleen artean euskaraz egiten dute irakasleok elkarrizketan gaudenean? 
Elkarrizketan gure presentzia eta eragina dagoenean euskaraz egiten dute 
euren artean?

 - Euskaraz egiten dute gu ez gaudenean? Egoera antolatuetan? Eta egoera 
informaletan?
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Galdera hauei erantzuteak lagunduko digu helburua aukeratzen eta gure eginbe-
harra zehazten:

Helburua Irakaslearen jarrera / jokabidea

Irakasleokin euskaraz jardutea. Elkarrizketa asko sortzea. Elkarrizketa na-
hiko luzeak. Ahalegindu daitezela eskatu 
eta zailtasuna duenari lagundu. 

Euren artean euskaraz egitea gure 
presentzia eta eragina dagoenean: 
elkarrizketan parte hartzen dugunean.

Euren arteko elkarrizketa askotan 
parte-hartzea: egoera formaletan eta, 
ahal bada, baita informaletan ere. Ahale-
gindu daitezela eskatzea eta laguntzea.

Euren kabuz euskaraz aritzea: ikasgelan, 
eskolako eremu osoan…

Helburua askotan gogoraraztea, eta be-
harrezkoa denean elkarrizketetan sartzea 
eta laguntzea.

Kasu guztietan errefortzu positiboak ematen ere ahalegindu behar dugu: zoriontzea, 
ahalegina baloratzea, eta abar.

Ikasleen euskararen erabileran aurrera egin nahi badugu, ezinbestekoa da 
helburu lorgarri eta neurgarriak jartzea. Hori egiten badugu, estrategiak helburu 
horietara egokituko ditugu eta eraginkorrak izango gara.
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Saioetako dinamika egokitu: 
hitz egitea eskatzen duten jarduerak bideratu 

Ikasleek euskaraz egin dezaten, saioetako dinamikan ahozkoari lekua egitea 
tresna benetan lagungarria da. Hau da: eskolako saio ezberdinetan euren 
artean euskaraz egitea ezinbestekoa izatea.

Dinamika egokitzeko adibideak

Matematika Taldeka banatuko ditut. Talde bakoitzetik kide bana irakaslearen ma-
haira etorriko da. Bakoitzari ariketa bat emango diot: azalpenak, era-
giketak… Irakurri, ondo ulertu eta beste orri batean zenbakiak idatzi 
beharko dituzte. Ondoren, nik emandako orria utzi eta euren taldera 
joan behar dute. Taldekideei azalpena eman (ez dauka idatziz) eta ari-
keta egin beharko dute. Ondoren, beste taldekide bat arbelera aterako 
da eta taldekoei galderak egiten hasiko da: zer egin behar genuen? Zer 
egin dugu lehenengo? Zer egin dugu ondoren? Eta taldekideek eman-
dako erantzunak idatziko ditu arbelean. 

Ingurunea Herria ezagutzen ari gara eta auzo bakoitzaren ezaugarriak lantzen. Tal-
deka jarriko ditut. Talde bakoitzak auzo bati buruz hitz egin beharko du 
eta galdera batzuk erantzun: non kokatzen den, zein ezaugarri dituen, 
gelako norbait han bizi ote den… Adinaren eta gaitasunaren arabera, 
idazteko edo ahoz lantzeko esango diet. Ondoren, taldeak nahastuko 
ditut: auzo ezberdinetakoak elkartuko ditut talde berrietan. Landutako 
auzoaren berri emango diote elkarri: hemen ez dute ezer izango idatzi-
ta (baina aurretik landu dute) eta galderak egiteko aukera izango dute.

Soinketa Jolas kooperatibo bat egingo dugu. Taldeka koltxoneta bat eraman be-
har dute leku batetik bestera eta ondoren hesi baten gainetik pasatu 
behar dute. Ezin dituzte eskuak erabili. Ariketarekin hasi aurretik hauxe 
esango diegu: ondoren beste taldeei azaldu beharko diezue nola egin du-
zuen. Azalpena prestatu eta eman beharko duzue. Baina ezin duzue idatzi.

Saioetako dinamika euren artean euskaraz egitera begira bideratzen dugunean, 
hauek izan daitezke zaindu beharreko urratsak:

 - Dinamika azaltzea: dinamikaren tarte batean behintzat euren artean 
euskaraz egiteak ezinbestekoa izan behar du.

 - Ahalegina eskatzea: argi izan dezatela tarte horretan euskara erabiltzea nahi 
dugula eta ahalegin hori kontuan izango dugula

 - Laguntzea: elkarrizketetan parte hartzea eta euskaraz izan daitezen 
laguntzea.

 - Baloratzea: dinamika bera eta euskararen erabilera baloratzea ikasleekin.



12

Bi ideia hauek lagungarriak izan daitezke dinamika egokitzera begira:

 - Taldeka aritu daitezela: taldeka jartzen baditugu errazagoa da guretzat 
taldeetara hurbiltzea eta ariketarekin laguntzeko aitzakiarekin elkarrizketan 
sartu eta eragitea.

 - Ez dezatela idatzi: dinamika osoan zehar edo dinamikaren tarte batean idatzi 
gabe aritu daitezela. Adibidez: zerbait prestatu eta azaldu behar dute, baina 
ezin dutenez idatzi ahoz landu behar dute. Horrekin lortzen dugu hizkuntza 
erabiltzea ezinbestekoa izatea.

Agian irakasle guztiok eta saio guztietan ezingo dugu horrela jokatu, baina ideia 
bat argi izan behar dugu: zenbat eta leku gehiago eman ahozko jardunari, 
orduan eta gehiago lagunduko diegu euskararen erabilerarekin eta ahozko 
gaitasunarekin.
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Hizkuntza-jolasak eta hizkuntza-errutinak: 
oinarriak eta adibideak

Hizkuntza-jolasak eta hizkuntza-ohiturak eginda ematen dizkiegun elka-
rrizketak dira. Hau da: ikasleen artean hitz egin behar dute, ekarpenik egin 
gabe, soilik guk proposatutakoa erabilita.

Hizkuntza-jolasen adibideak

Ez dut nahi – 
Ez nahi dut
Gaizki 
erabiltzea 
ohikoa da

Borobilean jarriko ditugu. Zenbatzen hasiko dira txandaka, eta zenbakia 
ozen esan behar dute: bat, bi, hiru… Zazpi esan behar duenak ez du zen-
bakia esango: Ez dut nahi! esan behar du. Besteek jarraituko dute: zortzi, 
bederatzi… Berdin egingo da zazpi esan behar den bakoitzean (hama-
zazpi, hogeita zazpi…). Ondoren, berriz hasiko gara baina zazpiaz gain 
zortzia ere sartuko dugu: zortziak Zergatik? esan behar du. Bi edo hiru 
itzuli gehiago egindakoan bederatzia ere sartuko dugu: bederatziak Ez 
duelako nahi! esan behar du. Huts egiten dutenak kanpoan utz ditzakegu, 
gero berriz ere jolasean sartu… nahi adina moldaketa egin daitezke.

Ikusi dut – 
Ikusi diot
Biak 
nahastea 
edota gaizki 
erabiltzea 
ohikoa da

Biribil bat egingo dugu. Irakasleak bi argazki izango ditu gutunazal bana-
tan sartuta. Batean pertsona ezagun batzuk egongo dira. Bestean per-
tsona bakarra. Irakasleak lehenengo gutunazaleko argazkia bi segundoz 
eskuman duen ikasleari erakutsiko dio. Ondoren gutunazalean sartu eta 
hauxe galdetuko dio: ikusi duzu…? Honek erantzun behar dio: bai, ikusi 
dut edo ez, ez dut ikusi. Ondoren, ikasleak berdina egingo du eskuman 
duenarekin. Beste argazkia, berriz, ezkerrean duenari erakutsi eta ho-
nakoa galdetuko dio: ikusi diozu…? Eta honek: bai, ikusi diot edo ez, ez diot 
ikusi erantzun behar du. Ondoren ikasle honek bere ezkerrekoarekin ber-
din jokatuko du. Bi argazkiak norabide ezberdinean doaz, elkarri galdera 
egin eta erantzuten ari dira eta gurutzatu egingo dira. 

* Dinamika berak hainbat eredu lantzeko balio dezake.

Hizkuntza-errutinen adibidea

Nik egin dut 
– Ni egin dut 
Gaizki 
erabiltzea 
ohikoa da

Hilabete batean zehar, ikasgelan matematikako ariketak edo buruke-
tak egiterakoan lau ezberdin emango dizkiegu aukeran. Bakoitzak lau 
horietatik bat aukeratu behar du. Behin ariketa egin dutenean, kide bat 
aterako dugu arbelera. Irakasleak galdetuko dio: Zuk zein egin duzu? Eta 
ikasleak erantzun egingo dio. Orduan, ikasleak beste bi kide lortu behar 
ditu ariketa berdina egin dutenak. Horretarako hizkuntza-errutina bat 
erabili beharko du. Beste ikasle bati galdetu beharko dio: Zuk ere hau 
egin duzu? Eta honek erantzun beharko du: Bai, nik hori egin dut edo Ez, 
ez dut hori egin. Bi kide lortzean, horiek ere arbelera aterako dira, eta zer 
eta nola egin duten azaldu beharko dute irakaslearen galderei erantzu-
nez.

* Nahi adina errutina sor daitezke: beti berdinak erabili beharrean 
ona da aldatzea eta eredu ezberdinak lantzeko erabiltzea.
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Ikasleen artean euskaraz egitea nahi dugu eta horretan lagundu nahi diegu. 
Hizkuntza-jolasak eta hizkuntza-errutinak tresna lagungarriak dira helburu hauei 
begira:

 - Gaizki erabiltzen dituzten esaldi edo egitura batzuk zuzentzeko: 
eredu egokia emango diegu eta eurek behin eta berriz erabili beharko dute.

 - Esaldi edo egitura berriak lantzeko.

Jolas eta errutina horien bidez guk nahi ditugun ereduak askotan eta modu 
kontzientean erabili behar dituzte. Ondoren, errazagoa da eguneroko egoeretan 
behar bezala erabiltzea, edo gaizki erabili dutela esaten diegunean euren kabuz 
zuzentzeko gai izatea.

Hainbat adibide eta aukera egon daitezke, eta irakasleon artean berriak sortzea 
edo ezagutzen ditugunak gure taldeen ezaugarrietara egokitzea ez da zaila.
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Jolastokiko dinamizazioa: 
irakasleen eginkizuna eta egon daitezkeen aukerak

Ikasleen artean euskaraz egiten lagundu nahi badiegu jolastokian irakasleon 
rola zaindu behar dugu: zaintzaileak bagara zaila da Hezitzaile Berritsuak 
izatea. Irakasleek jarduerak dinamizatzea tresna egokia da Hezitzaile Berritsu 
moduan aritzeko.

Jardueren adibideak

Mahai jolasak Mahai jolasak antolatuko ditugu: karta jokoak, xakea… Parte hartu 
nahi dutenek argi izango dute baldintzetako bat euskara erabiltzea 
dela. 

Kirol jolasak Kirol bat aukeratuko dugu eta aldaketa batzuk egingo dizkiogu 
hizkuntza-errutinak txertatuz. Adibidez: txokorrekin jolastuko dugu. 
Taldeka jarri eta txandaka txokor bana jaso behar dute. Erreleboa 
ematerakoan bi esaldi esan behar dituzte. Erreleboa ematen duenak: 
azkar ibili! Eta erreleboa hartzen duenak: ziztu bizian! Astero kirola 
aldatuko dugu, baina beti txertatuko ditugu hizkuntza-errutinak.  

Karaokea Karaokea antolatuko dugu euskarazko abestiekin. Taldeka abestuko 
dute. Euren artean elkarrizketak egon daitezen, epaimahaia ere jar 
dezakegu galderak egiten eta iritzia ematen.

Abestiak 
dituzten 
jolasak

Abestiak dituzten jolasak egingo ditugu. Irakasleok erakutsiko dizkie-
gu batzuk, baina ikasleei proposamenak egiteko eta azaltzeko aukera 
emango diegu.

* Jardueren antolaketan eta dinamizazioan ikasle helduenen laguntza ere lor dezakegu. 
Ikasle horiek erreferente izango dira txikiagoentzat eta eurentzat ere 

erakargarria izan ohi da eragile izatea eta paper aktiboa edukitzea.

Jolas-orduetan euskararen erabilera indartu nahi badugu lagundu egin behar 
diegu. Laguntzeko Hezitzaile Berritsu moduan jokatu behar dugu. Zenbat eta 
irakasle gehiagok jarrera aktiboa landu, orduan eta eragin handiagoa. Irakasle 
gutxik aritu behar badugu eta zaintzailearena egin behar badugu, ez diegu ikasleei 
euskara gehiago erabiltzen lagunduko. Ikasleek laguntza izan behar dute euskara 
normaltasunez erabiltzeko, eta laguntza hori ematen ez badiegu, ezin zaie apar-
teko ahaleginik eskatu eta, are gutxiago kargu hartu edota errudun sentiarazi.

Horri begira, aukera egokia izan daiteke jolastokian jarduerak antolatzea eta 
ikasleak parte hartzera gonbidatzea. Parte hartzea borondatezkoa izango da eta 
baldintzetako bat jardueran zehar euskaraz aritzeko ahalegina egitea izango da. 
Horrela, parte-hartzaileengan eragingo dugu, eta, gainera, jolas-orduan gure 
eginkizuna aldatu denez, errazagoa egingo zaigu dinamikatik kanpo dauden ikas-
leengan ere eragitea.
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Ikasleen motibazioa oinarri duten jarduerak

Motibazioa oinarri duten jarduerak tresna lagungarriak izan daitezke, baina 
ondo erabili behar dira.  Ikasleek euskara gehiago erabiltzeko ahalegina egitea 
lor dezakegu eta ahalegin hori sentsazio positiboekin lotzea, baina ez ditugu 
hizkuntza-ohiturak aldatuko.

Adibidea: Botila barruko mezua

Bost litroko ur botila huts batean, pilota bat sartuko dugu eta pilota horren barruan 
mezu bat egongo da idatzita: euskararen erabilerarekin lotutako mezua.
Ikasleek euskara erabiltzeko ahalegina egin behar dute. Ahalegina egiten badute egu-
nero botilara ura botako dugu. Modu horretan pilota goraka joango da. Botila bete tzean 
pilota goian egongo denez, atera eta mezua irakurriko dugu.
Ezaugarriak: aste batean zehar edo gehienez bi astetan zehar egiteko dinamika. 
Gustatzen bazaie, noizean behin errepikatu daiteke.

Oharra: ohikoa da mezuarekin batera sari xumeren bat ere ematea. Euskara erabiltzeko 
ahalegina sariekin lotzea ez dugu nahi, baina horrelako dinamiken oinarrian sariak egon 
ohi dira eta tartean behin erabil daitezke.
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Egokia Desegokia

Mezua Euskaraz hitz egiteko aha-
legina egitea nahi dut. Ni 
laguntzeko prest nago, be-
raz, egin dezagun ahalegina 
botila guztion artean be-
tetzeko.

Euskaraz egin behar duzue. 
Euskaraz egiten baduzue 
ura lortuko duzue eta saria 
izango duzue.

Jardueran zehar Ura lortu nahi duzue, ezta? 
Ederto, orduan saiatu egin 
behar dugu euskaraz egi-
ten. Begira, orain zuekin 
arituko naiz eta lagunduko 
dizuet. Eta gero saiatu zuek 
mantentzen. Ados?

Aizue! Gaztelaniaz ari za-
rete! Martxa honetan ez 
duzue ura lortuko. Zuen 
erruagatik beste horiek ere 
ez dute saririk izango.

Irakasleon sentsazioa 
dinamika ondo baldin 
badoa

Euskara erabiltzeko ahale-
gin handia egiten ari dira. 
Benetako ahalegina. Pri-
meran!

Euskara asko erabiltzen ari 
dira. Agian inoiz baino ge-
hiago. Primeran!

Dinamika amaitzean 
sentsazioa

Zorionak! Botila bete duzue 
eta oso pozik nago ahalegin 
handia egin duzuelako.

Zorionak! Saria lortu duzue.

Irakasleon sentsazioa 
dinamika amaitzean

Euskara erabiltzeko bene-
tako ahalegina egin dute 
eta gustura aritu dira. Hori 
azpimarratzen badiet eus-
kara erabiltzeko ahalegina 
sentsazio positiboekin lo-
tuko dute eta seguru di-
namika berezirik gabe ere 
ahalegintzeko prest egon-
go direla.

Itzuli gara lehengora! Begi-
ra zenbat erabili duten sari 
bat tartean egon denean, 
eta saririk ez dagoenean 
ez dute erabiltzen. Ez dute 
euskararekiko jarrera ego-
kia!

Ondorioak Aurrerapausoa: helburuak 
bete dira. Ahalegina egin 
dute eta euskararekin ha-
rremana lantzeko balio izan 
dit. Agian helburu txiki-
ren	 bat	 finkatzea	 ere	 lortu	
dugu.

Frustrazioa: ez dira hel-
buruak bete. Jardueran 
bertan bai baina gero erabi-
lerak behera egin du.

* Dinamika bera helburu ezberdinak lantzeko erabil daiteke, baina helburua gure 
taldeen ezaugarrietara ondo egokitzen bada eta tresna lagungarri moduan 

behar bezala erabiltzen badugu.
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Ikasleen arteko euskararen erabilera indartzeko ohiko estrategia edo tresna izan 
daiteke ikasleen motibazioa oinarri duten jarduerak egitea, edo beste modu 
batera esanda, erabilera indartzeko egitasmoak. Ehunka adibide daude modu 
horretakoak: semaforoak, traineruak, ibilbideak, gometzak…

Modu horretako jarduerak erabil daitezke, baina hiru oinarri hauek behintzat 
kontuan hartu beharko genituzke:

 - Tresna osagarri moduan ikusi behar dugu.
 - Ez dadila ardura euren esku uzteko izan: erabilera sustatzearen ardura gurea 

da eta lagundu egin behar diegu.
 - Ez ditugu hizkuntza-ohiturak aldatuko.

Zertarako dira egokiak horrelako jarduerak? Behar bezala erabiltzen badira, bi 
norabidetan lagungarriak izan daitezke:

 - Ikasleek euskara gehiago erabiltzeko ahalegin kontzientea egitea lor 
dezakegu eta guk ahalegin horri errefortzu positiboak eman ahal dizkiogu: 
zoriontzea, animatzea…

 - Helburu txikietara hurbiltzen lagundu dezakete. Adibidez: irakasleokin harre-
mana	euskaraz	finkatzea	edo	gure	eraginez	euren	artean	euskaraz	egitea.		
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HIRUGARREN ATALA:

EGOERA ZEHATZEN AURREAN 
IZAN BEHARREKO JARRERA 

ETA ZENBAIT AHOLKU
Zer egin ikasle batek ez duela euskaraz egin nahi esaten badit?

Ez daukagu azalpenak ematen eta argudioak bilatzen ibili beharrik: guk 
euskara gustura erabiltzea nahi dugu eta laguntzeko prest gaude. 

EGOERA ADIBIDEA

Ez zait euskara 
gustatzen.

¿Qué hay que hacer?
Zer egin behar den? Esango didazu euskaraz, ezta?
Nooo. Que no me gusta.
Konforme. Baina saiatu erabiltzen, ados? 
Esan hauxe: Zer egin behar da?
Joeee.
Zuk badakizu eta! Zer egin behar da?
Zer egin behar da?
Irakurri eta gero marraztu.
Bale. Erraza da.
Jakina! Eta ikusten? Euskaraz primeran egiten duzu!  
Oso pozik nago.

¿Pero por qué tenemos que aprender euskera?
Egia! Zenbat gauza ikasi behar diren!
Beno. Hurrengo gaiarekin jarraituko dugu. Ipuin bat entzun-
go dugu eta gero antzerki txiki bat prestatuko dugu horrekin 
lotuta.
Ea ba…
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Ez gaude gelan! Kaixo hirukote! Zertaz ari zineten? Gabonetako jaialdiaz?
Estamos ensayando el baile. Pero a Mikel no le sale.
¡Es que es muy difícil!
Nik lagunduko dizuet, baina euskaraz entzun nahi zaituztet. Ederki 
egiten duzue eta!
¡Pero no estamos en clase!
Hori nik ere badakit! Zein dantza da? Azalduko didazue?
Horrela hasten da, eta gero atzera bi pauso eta bira hau egin.
Bai, baina nik hori ez dakit egiten. 
Nik ez dakit nola azaldu.
Ez da zaila! Begira frogatu horrela…
Frogatuko dut.
Primeran! Klasetik kanpo ere badakizue euskaraz egiten. Eta oso 
ondo gainera!

Ohikoa izaten da ikasleren batek ez duela euskaraz egin nahi esatea: batzuetan 
jarrera orokorra da (ez du inoiz erabili nahi) eta beste batzuetan gune edo 
tarteekin lotutakoa (ez gaude gelan).

Lagungarria da ulertzen ahalegintzea euskaraz egin nahi ez izatearen  atzean 
zer dagoen, eta egokia da hori kontuan izatea behar bezala lagundu ahal izateko. 
Tarteka azalpenak ematea edo horretaz beraiekin hausnartzea ere egokia da, 
baina eguneroko jardunean ikasleren batek hori esaten badit ez daukat azal-
penak ematen ibili beharrik.

Zergatik ez du euskaraz egin nahi? Besteak beste, hiru arrazoi egon daitezke:

 - Euskararekiko harremana
 - Izaera
 - Komunikazioa
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Zergatik ez dute egin nahi? Nola konpondu dezakegu hori?

Hainbat ikaslek euskara eskolarekin soilik 
lotzen dute: eskolatik kanpoko bizipenak 
ez dira euskaraz. Beraz, euskararekiko 
harremana nahiko ahula da eta batzuen 
kasuan ez oso positiboa (ez dute errefe-
renterik, euskarari buruz eskolatik kanpo 
jasotzen dituzten mezuak eta jarrerak ez 
dira egokiak…). Horren ondorioetako bat 
euskara erabili nahi ez izatea da.

Euskara erabiltzen lagunduz eta euskara 
erabiltzeko ahalegin hori sentsazio eta bi-
zipen positiboekin lotuz.

Izaerak ere izan dezake eragina. Ikasle ba-
tzuek ez dute akatsik egiteko beldurrik eta 
dakitena erabiltzen dute. Baina beste ba-
tzuek  dena zuzen esan nahi dute eta ziur-
tasunik ez badute ez dute erabili nahi. 

Euskara erabiltzen lagunduz eta euskaraz 
ari direnean eroso sentitu daitezen landuz: 
zuzentasunari neurriko garrantzia eman, 
bere ahalegina eta lorpenak asko azpima-
rratu …

Euskaraz aritzea komunikazioa oztopa-
tzearekin ere lotu dezakete. Euren harre-
manetan gaztelaniaz erraztasun gehiago 
dute. Euskaraz egin behar badute komuni-
kazioa mugatzen diegu.

Euskara erabiltzea nahi dugula transmi-
titu behar diegu eta horretan lagunduko 
diegula. Hainbat tarte eta egoeretan eu-
ren artean euskara erabiltzeko ahalegina 
egitea nahi dugu,  gutxienez gu laguntze-
ko prest gauden tarteetan. Beraz, gelatik 
kanpo ere euskara erabiltzen lagundu be-
har diegu gure eraginez behin eta berriz, 
eta ahalegin hori errefortzu positiboekin 
osatu (oso pozik nago, gero eta erraztasun 
eta aberastasun gehiago duzue…)
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Euskaraz gaizki egiten dutenean beti zuzendu behar diegu?

Gaizki erabiltzea onartu behar dugu edo zuzentzen ibili behar dugu? Bien 
arteko oreka bilatu beharko dugu. Gaitasun komunikatiboak eta erabilera 
lotuta doaz: euskaraz ondo egitea nahi dugu baina ondo egiteko asko erabili 
behar dute, eta prozesu horretako hainbat unetan gaizki erabiltzea ohikoa da.

Zuzentasunaren eta akatsak onartzearen arteko oreka bilatu beharko dugu:

 - Asko zuzentzeko joera baldin badugu, horrek eragina izango du erabileran: 
akatsak egiteko beldurrez, ez dute erabili nahi izango edo ahalik eta gutxien 
erabiliko dute.

 - Behar bezalako gaitasuna garatzeko eredu egokiak eman eta horiek erabil-
tzeko eskatu behar diegu.

Oreka bilatu nahi horretan, irizpide batzuk har ditzakegu kontuan:

 - Egoera formala edo informala den: 

•	 Klaseko egoera formal batean, ikasle batek azalpen bat eman behar 
duenean, normala da zuzentasuna ere eskatzea: landutako gaia da, hiztegia 
ere landu dugu…

•	 Klaseko egoera informal batean, taldeka gai baten inguruan hausnartzen ari 
direnean eta garrantzitsuena euren inplikazioa eta parte-hartzea denean, 
agian lehentasuna euskararen erabilerari emango diogu eta ez zuzenta-
sunari.

•	 Klasetik kanpo ere, egoera informala denean eta eurekin kontu kontari ari 
garenean, agian garrantzitsuena beraien artean euskaraz egitea da.

•	 Aldiz, klasetik kanpo ekintzaren bat egiten ari garenean eta gu dinamiza-
tzaileak garenean, gela barruan landutako esaldi edo eredu batzuk gaizki 
erabiltzen badituzte, egokia izan daiteke zuzentzea eta ondo erabiltzeko 
eskatzea.

Azkenik, zuzentasuna lantzeko eta eskatzeko moduak ere zaindu ditzakegu:

 - Behin eta berriz gaizki erabiltzen duten esaldiren bat edo egituraren bat 
bada, eta behin eta berriz zuzenduta ere ez badugu lortzen ondo erabiltzea, 
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beste bide batzuetatik jo beharko dugu. Adibidez: hizkuntza-jolasak eta 
errutina linguistikoak.

 - Gaizki erabili duten zerbait ondo erabiltzeko eskatzen diegunean, tonua 
zaindu eta ikus dezatela lagundu egin nahi diegula: ondo esateko eskatu, 
zailtasunak baldin badituzte eredua guk eman (geuk esan ondo baina 
zuzenketa-usainik gabe), errefortzu positiboak eman…

Euskalkia erabili behar dugu ala euskara batua?

Egoeraren arabera euskalkia edo euskara batua erabiltzeko gai izatea, euskara 
aberatsaren ezaugarri nabarmena da. Aukera baldin badugu, biak eskaintzea 
hobe.

Euskararen aldaera ezberdinak ezagutzea eta erabiltzea ona da ikasleentzat. 
Euskara batua eta bertako euskalkia, biak, ezagutu eta erabiltzeko gai den ikas-
leak euskara aberatsagoa du: egoeraren arabera, bata ala bestea erabiltzea hauta 
dezake, eta hori komunikazioaren ikuspegitik ere tresna indartsua da.

Irakasleok biak eskaintzeko aukera baldin badugu, hori ikasleentzat ona izango 
dela argi izan behar dugu.

Nola jokatu beharko genuke biak eskaini ahal izateko?

 - Egoera informaletan euskalkian aritzeko ohitura har dezakegu.
 - Egoera formaletan euskara batua erabil genezake.

Egoera formalak eta informalak, lekuarekin baino edukiekin daude lotuta. Hau 
da: ikasgela barruan egoera informalak egon daitezke (norbait anekdota bat 
kontatzen ari denean, edo jolastoki ordutik bueltan oraindik gaiari heldu ez 
diogunean) eta ikasgelatik kanpo egoera formalak ere egon daitezke (jaialdi 
batean ikasleek aurkezpen bat egin behar dutenean, adibidez).
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Lehen hizkuntza euskara dutenei laguntza eskatu behar diegu?

Laguntzea eskatu behar zaie, baina ezin da euren ardura izan. Irakasleok 
aukera hori oso kontuan izan behar dugu, baina ezin dugu edozein modutara 
baliatu.

GUTXI BATZUK DIRA LEHEN HIZKUNTZA EUSKARA DUTENAK

Ariketa bat egiteko orduan taldeka jarriko ditut. Taldeak egiterakoan lehen hizkuntza 
euskara dutenak banatu egingo ditut.

Egokia Desegokia

Ariketa bat egingo dugu. Taldeka arituko 
zarete. Badakizue taldeka lan egiten du-
gunean ahalegintzea gustatzen zaidala. 
Nik lagunduko dizuet, baina zuek ere saia-
tu. Ezer idatzi aurretik, zuen artean ados-
tu behar duzue. Ondo egin ahal izateko 
zuetako bat moderatzailea izango da, eta 
nik aukeratuko dut nor izango den (lehen 
hizkuntza euskara duen bat jarriko dugu). 
Behin adosten duzuenean, bakoitzak bere 
koadernoan idatziko du, baina guztiok 
berdina idatziko duzue.

Ariketa egiten ari direnean irakaslea taldez 
talde ibiliko da ariketarekin lagunduz, aha-
legina eskatuz eta errefortzu positiboak 
ematen.

Ariketa bat egingo dugu. Taldeka arituko 
zarete.
Ezer idatzi aurretik, zuen artean adostu 
behar duzue.
Behin adosten duzuenean, bakoitzak bere 
koadernoan idatziko du, baina guztiok 
berdina idatziko duzue.

Irakaslea taldez talde ibiliko da ariketarekin 
lagunduz. Baina talde batean gaztelaniaz ari 
badira, zer egin dezake? Aurretik ahalegina 
ez eskatu izanak eta laguntzeko prozedura 
ez zehaztu izanak, ama hizkuntza euskara 
duten ikasleen laguntza lortzea mugatzen 
du.
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ERDIAK BAINO GEHIAGOK LEHEN HIZKUNTZA EUSKARA DU

Pozik nago euskara asko erabiltzen dutelako. Nik uste gelan gehien-gehiena euskaraz 
egiten dutela. Baina jolastokian… Hor denetik entzuten da! Proposamen bat: lortuko al 
dute ikastetxean gaur denbora guztian euskaraz egitea? Prest daude? Primeran!

Egokia Desegokia

Hori bai, batzuei gehiago kostako zaizue 
beste batzuei baino. Hori normala da. Nik 
argi daukat: lortzen baduzue zuek meritu 
gehiago duzue! 

Norbaitek nahi al du laguntza? Hauxe 
pentsatu dut: norbaiti iruditzen bazaio 
kosta egingo zaiola, har ditzala laguntzai-
le bat edo bi. Horiek baimena izango dute 
gaztelaniaz ari dela konturatuz gero eus-
karaz egiteko eskatzeko. Eta gainera beti 
modu berean eskatu behar diote. Adibi-
dez: Aupa zu! Egingo dugu orain euskaraz, 
ezta?
Zer iruditzen zaizue?
Baietz lortu! 

Proposamen bat: Bakoitzari hamarna txar-
tel emango dizkizuet astearen hasieran. 
Bi arduradun aukeratuko ditut. Euskara 
-arduradunak izango dira. 

Aste horretan zehar, euskara- 
arduradunek norbait gaztelaniaz entzu-
ten duten bakoitzean txartel bat eskatuko 
dute. 

Astearen amaieran txartelik galdu ez 
dutenak izango dira hurrengo asteko 
euskara-arduradunak.
Has gaitezen!

Taldeetan lehen hizkuntza edo etxeko hizkuntza euskara dutenak izaten ditugu: 
kasu batzuetan bakan batzuk eta beste batzuetan taldearen gehiengoa.

Etxeko hizkuntza euskara dutenez, erraztasuna izaten dute hizkuntza horretan 
eta irakasleontzat laguntza egokia izan daitezke: etxeko hizkuntza euskara ez 
dutenei euskara erabiltzen eta gaitasuna garatzen laguntzeko eta taldekideen 
arteko harremanetan euskararen erabilera indartzeko.
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Etxeko hizkuntza euskara dutenak gutxiengoa badira, kontuan izan beharko 
genituzke ideia hauek:

 - Egokia da laguntza eskatzea, baina ezin da euren ardura izan. Batzuetan 
irakasleok ikasle horiek euskarari eustea nahi izaten dugu, eta gaztelaniaz 
ari badira errudun sentiarazten ditugu. Baina ulertu behar dugu eurek komu-
nikatu eta taldeko parte izan nahi dutela, eta horretarako gaztelania behar 
dutela iruditzen bazaie hizkuntza horretara joko dutela hainbat egoeratan.

 - Beraz, laguntza esplizituki eskatu ahal diegu, betiere gure eraginpeko eta 
gure babesa izan dezaketen egoeretan.

 - Hori ondo bideratzen badugu, ikasle horien  ekarpena aberasgarria izango da 
guztiontzat.

Etxeko hizkuntza euskara dutenak erdia baino gehiago badira:

 - Ikasle askok erraztasuna dutenez, eurentzat ez da zaila edozein egoeratan 
euskaraz egitea eta beraiek lagundu diezaiekete besteei ere euskaraz egiten.

 - Hala ere, testuinguruaren arabera, ohikoa izan daiteke gaztelaniarako joera 
hainbat harreman edo egoeratan.

 - Ikasleekin helburu txikiak edo erronkak adostu ditzakegu euskaraz hitz egin 
dezaten, eta ondoren horiek lortzen lagundu eta errefortzu positiboak eman.

 - Kasu horietan ere, helburu lorgarriak jarri, eta guk nola lagundu ahal izango 
diegun aurreikusi.
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LAUGARREN ATALA:

ETA GURASOAK ZER? 
GURASO BERRITSUAK NAHI DITUGU!

Gurasoei mezu egokiak ematearen garrantzia

Ikastetxeetan irakasleok lan handia egiten duzue ikasleek hizkuntza bat baino 
gehiago ondo ikas dezaten eta euskararen erabilera handia izan dadin.

Bide horretan, gurasoen laguntza izatea benetan beharrezkoa da:

 - Eskolatik kanpo, hizkuntza erabiltzeko esparruak ugariak eta anitzak dira. 
Beraz, zenbat eta euskara gehiago erabili eskolaz kanpo, orduan eta abia-
puntu hobea irakasleontzat erabilera eta gaitasuna lantzeko garaian. Kontuan 
izan: ikasle bati eskolak eskaintzen dion euskara orduen kopurua mugatua 
da. Batez beste, urte osoan itzarrik ematen dituen orduen % 15 ematen du 
D ereduko ikasle batek euskarazko saioetan. Hau da, gainon tzeko guztia 
irakasleen eragin eremu zuzenetik kanpo dago, eta zati handiena kalean eta 
etxean gertatzen da.

 - Euskararekin harreman indartsua eskaintzeko eskolaz kanpoko eremua 
benetan garrantzitsua da: erreferenteak, bizipenak, euskararekiko mezu eta 
jarrera egokiak… 

Beraz, komeni da gurasoei gure helburuen berri argi ematea, eta helburu horiekin 
bat egiten badute proposamen zehatzak egitea eta tresnak eskaintzea. 

Noski, arlo horretan irakasleon eragina mugatua da,  baina merezi du mezuak argi 
izatea eta irakasleen artean adostuta eta antolatuta aurkeztea.
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Gurasoei eman nahi zaien mezua

Ondoko lerro hauetan, gurasoentzat egokiak izan daitezkeen mezu batzuk 
emango ditugu. Proposamena baino ez da, eta gurasoei mezuak ematea beha-
rrezkoa dela erabakitzen den ikastetxe bakoitzean, aztertu eta egokitu beharko 
dira.

Ikastetxeen eta irakasleon helburua gure ikasleek hizkuntza bat baino gehiago 
ondo ikastea da:

 - Bertoko	bi	hizkuntza	ofizialak:	euskara	eta	gaztelania.
 - Atzerriko hizkuntzak.

Horri begira lan egitean mugak ditugu eta gurasoen laguntza behar dugu. Gura-
soen aldetik honakoa nahiko genuke:

 - Etxeko hizkuntza zaintzea
 - Hizkuntzak ondo ikasteko interesa erakustea 
 - Hizkuntzekiko harremana zaintzea
 - Euskararekiko aktiboak izatea eta Guraso Berritsuak izatea
 - Beste hizkuntzekiko interesa erakustea

Etxeko hizkuntza zaintzea: eleaniztasunaren bidea etxean hasten da. Hizkuntza 
bat baino gehiago ondo ikastea nahi badugu etxeko hizkuntza aberatsa izatea 
komeni zaie. Lehenengo hizkuntza horrek lagunduko die beste hizkuntzetan maila 
ona garatzen. Berdin da zein den etxeko hizkuntza, edozein izanda ere zaintzea 
proposatzen diegu: hizkuntzarekin jolastea, abestea, ipuinak kontatzea…

Hizkuntzak ondo ikasteko interesa erakustea: ikasten ari diren hizkuntzetan 
maila ona izatea nahi dutela adieraz diezaietela seme-alabei. Hau da: horri buruz 
galdetzea, irakasleei ere bileretan galdetzea, eta abar. 

Hizkuntzekiko harremana zaintzea: harremanak indartsua eta positiboa izan 
behar du. Hau da, bizipenak behar dituzte, erreferenteak, hizkuntza horiek balio 
indartsuekin lotu behar dituzte, erakargarriak izan behar dute… Beraz, gurasoek 
harreman horiek zaindu behar dituzte. 
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Aurrekoei lotuta, gurasoak euskararekiko aktiboak izatea nahi dugu eta Guraso 
Berritsu moduan aritzea: seme-alabekin euskara erabiltzea (ahal duten guztia), 
seme-alaben euskararen erabilerarekiko interesa erakustea eta seme-alabei 
euskara erabiltzeko guneak eta aukerak eskaintzea.

Beste hizkuntzekiko interesa erakustea: seme-alabek euskara ere ondo ikas-
teko interesa izan behar dute eta hori transmititu behar diete. Baina, horrez gain, 
kontuan izan behar dituzte alderdi hauek:

 - Hizkuntzak ondo ikasteko erabili egin behar dira: irakasleok ahaleginduko 
gara horretan, baina eskolaz kanpo euskara erabili behar dute benetan 
gaitasun ona eta erraztasuna lortzeko. Zenbat eta gehiagotan euskara 
erabili eskolaz kanpo, orduan eta erraztasun eta gaitasun hobea. Eta horrek 
ikasketetan ere eragina izango du: euskaraz ikasi behar dutenez, komeni zaie 
maila ona izatea.

 - Euskararekiko harremana zaindu behar dute, euskara bizipen eta sentsazio 
positiboekin lotu behar dute: ez da batere egokia euskara soilik eskolako 
hizkuntza izatea. Horrek eragina du ikasleen jarreretan: nola gustatuko zait 
euskara soilik klase orduekin lotzen badut eta gainera erabiltzen dudanean 
ez banaiz batere seguru eta eroso aritzen?

 - Euskara ondo ikastea eta euskararekin harreman ona izatea seme-alaben 
sozializaziorako tresna garrantzitsua da. Haurrek eta gazteek hizkuntzak 
behar dituzte lagunak egiteko, jolasteko, eguneroko egoeretan eroso eta 
seguru sentitzeko… Beraz, gaur egun euskara garrantzitsua da soziali-
zazio prozesu horretan: seme-alabek gaitasun egokia eta harreman egokia 
badute, edozein egoeratan euskaraz aritzeko ez dute inolako mugarik 
izango, eta gaztelaniaz ere ez dutenez izango, gaur egungo gizartean bizi-
tzeko behar bezalako baliabideak eskaintzen ari gara. 

Beraz, eleaniztasunari buruz ari gara, eleaniztasun hori garatzeko gurasoek izan 
beharreko jarrerari buruz, eta bereziki euskararekiko jarrerari buruz.
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Mezua ematerakoan kontuan hartzekoak

Gurasoei mezua emateko hainbat bide erabil daitezke eta une horietarako 
hainbat baliabide prestatu:

 - Guraso bilerak, banakako bilerak, email bidezko harremana…
 - Esku-orriak, bideoak, kartelak…

Gurasoei mezuak noiz emango zaizkien erabakitzerakoan, eta nola emango zaiz-
kien zehazterakoan, honako irizpide hauek kontuan hartu daitezke:

 - Gurasoen tipologia: Nori zuzendutako mezua da? Guraso euskaldunei? 
Erdaldunei? Euskara pixka bat dakitenei? Etorkinei? Horren arabera, mezua 
egokitu eta hartzailearen ezaugarrietara molda dezakegu.

 - Seme-alaben adina: ez daukagu mezu berbera eman beharrik 2 urteko 
haurren gurasoei, 8 urteko haurren gurasoei edo 14 urteko gaztetxoen gura-
soei. Kasu guztietan Guraso Berritsuak izatea nahi dugu, baina aholkuak eta 
tresnak seme-alaben ezaugarrietara egokitu ditzakegu.

 - Unea: ikasturte hasierako bilerak erabil daitezke mezuak emateko, oporrei 
begira ere eman daitezke, Euskararen Egunarekin lotuta… Horren arabera 
ere mezuak egokitu daitezke eta unearekin lotutako tresnekin aurkeztu.

Bestalde, benetan egokia da mezuarekin batera tresnaren bat ere eskaintzea: 
norabide jakin batean aritzea proposatzen badiegu, norabide horrekin lotutako 
ideiak eta aholkuak izan beharko dute.

Bide horretan, bai mezua lantzerakoan, baita tresnak prestatu edo bideratze-
rakoan ere, webgune hau kontuan izan: www.emangiltza.eus. Gurasoentzako 
mezuak daude, kezka zehatzen inguruko erantzunak, hainbat baliabide eta 
lotura…

Argi izan behar dugu guri komeni zaigula mezu horiek ematea. Hau da: gurasoei 
mezuak ondo emanda ere eta guk azaltzen duguna benetan garrantzitsua dela 
ikusita ere, gurasoen esku dago norabide horretan aritzea. Baina irakasleontzat 
gurasoen jokabideak oso garrantzitsuak direnez, mezuak ematea eta tresnak 
eskaintzea egokia da.
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