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1. JUSTIFIKAZIOA ETA HELBURUA

Freskatze ikastaroan egin dugun atal batean Nafarroako euskalkiak ikusi ditugu
Yolanda Olasagarreren gidaritzapean. Ikastaro trinkoa amaitutakoan honako hau
agindutako lana: euskalkiak eskolan lantzeko proiektu bat. Hemen aurkezten dudan
proiektuak ez du asmo handirik, agindutako lanaren gainetik, horregatik benetan
gauzatzeko oso egokia den ala ez, eztabaidatzeko gaia izango litzateke. Edozein
modutan, hausnarketarako aitzakia bat da eta, zentzu honetan, positiboa dela esan
dezaket.

Proiektu honen helburu nagusia, beraz, euskalkiak eskolan lantzea litzateke.
Gehiago zehaztuz, zein euskalkiekin landuko dugun argitu beharko genuke.
Ikastaroan nafar euskalkiak ikusi arren, nire ustez, eskolan Euskal Herriko edozein
euskalki landu daiteke. Nik proposatzen dudan baliabidea zentroan diren pertsonak
dira, eta bigarren hezkuntzako zentroetan, sarritan, Euskal Herriko toki askotako
jendea badago, eta Nafarroakoak ez direnak ere bai. Beraz, proiektu hau euskalki
guztiak lantzeko izango litzateke.

 Nire proposamena honetan datza: ikasleen nahiz irakasleen euskalkien
jakintza besteei erakustea. Irakasleek haien euskalkietan mintzatzen  eta ikasleek
haien herrietako pertsonen grabaketak egiten parte hartuko lukete. Mintzaldi eta
entzunaldi batzuek antolatuko lirateke. Gero erabakiko genuke zein mailetako
ikasleekin landuko dugun. Nik institutu osoarekin proposatzen dut,  Mintzaldiak edo
entzunaldiak baino lehen, saioak prestatu beharko ziren, eta ondoren, fitxa batzuen
bitartez, landu. Bukatzeko jarduera osagarriak proposatzen ditut ere bai: txangoak
eta egonaldi bat.  Mintzaldiak aste bat edo bitan egin daiteke. Euskalkien astea deitu
daiteke (edo hamabostaldia).



2. ZENTROKO DESKRIBAPENA

Askatasuna Bigarren Hezkuntzako D ereduko institutu publiko bat da, bertan
DBH eta DBHO (Batxilergoa) ikasketak egiten dira. Burlatako udalean kokaturik egon
arren, DBHko ikasle iturriak Uharte, Atarrabia eta Burlatako lehen hezkuntza
publikoko eskolak dira. Batxilergora aipatutako hiru herrietako ikasleaz gain, beste
eskualde askotako gazteak ere etortzen zaizkigu: Ultzama eta Basaburua
(Larraintzargo eskolakoak), Erroibarra (Zubiriko eskola), Zaraitzu (Garraldako
eskola) eta beste toki euskaldunetako ikasleak ere badaude.

Zentroan osotara 505 ikasle daude 2005-2006 ikasturtean, eta kopurua urtetik
urtera handitzen da. 60 langile gaude, 52 irakasle eta 6 ez irakasle, horietarik bi ez
dira euskaldunak. Langile euskaldunen artean batzuek haien herrietako euskara
badakite, eta proiektu honetan  baliabide hori erabili nahi dugu.

3. METODOLOGIA

Giza baliabideak erabiliko ditugu. Alde batetik zentroko langileak, euskalki argi
bat egin dezaketenak; eta beste aldetik eskualde euskaldunen ikasleak: grabaketa
bat egiteko prest daudenak. Beraz, ikasleekin entzunaldiak eta mintzaldiak
antolatuko ditugu, ikasleek horrela euskalki batzuk ezagutzearren. Bukatzeko toki
euskaldunetara joaten bagara jarduera osatuagoa egonen dela iruditzen zait.

4. PROIEKTUAREN FASEAK

4.1. Proiektua jarraitzeko batzorde bat eratu

Proiektu hau egiteko, institutuko zati ezberdinek parte hartu behar dutela uste
dut. Alde batetik zein arlotan eginen den eta zein irakasleak arduratuko diren
pentsatu behar dugu. Batzorde horretan alderdi hauek egon behar dira:

• Zuzenean ikasleekin arituko diren irakasleak (jarduera zuzenduko dutenak)
• Euskara departamentuko ordezkari bat
• Zuzendaritzaren ordezkari bat
• Ikasleen ordezkari bat

Batzorde honen eginkizunak hauek izango lirateke
• Proiektuaren helburua definitzea eta bereganatzea, eta diagnostikoa

egin.
• Zein ikasleekin eta zein orduetan egingo den erabakitzea
• Klaustroan edo KPBn aurkeztea bere onespenerako.
• Proiektua kudeatzea
• Proiektua ebaluatzea



4.2. Baliabideen diagnostikoa egin

Batzorde horren lana izango litzateke ikasle eta irakasleen artean nortzuk dauden
kontaktuan euskalki batekin eta zein neurrian, eta zein puntutaraino dauden prest
proiektu honetan parte hartzeko.

Guzti hori jakiteko inkesta baten bidez egin daiteke. Inkesta ezin da anonimoa
izan, nortzuk dauden prest parte hartzeko jakin behar baitugu. Batzorde honek
inkesta hau prestatu, pasatu eta emaitzak atera beharko lituzke. Ondoren behar
diren pertsonekin zuzenean hitz egin beharko dugu.  Zentro barruan ezinezkoa bada
Euskal Herriko euskalki guztien ordezkapena aurkitzea, Laguntza edo Baliabide
zentroan galdetu dezakegu, ea posiblea den beste zentro batetik norbait etorri edo
grabaketa bidali.

4.3. Jarduera antolatu

Baliabideen diagnostikoaren emaitzak ditugunean, has gaitezke antolaketa
pentsatzen. Eta horretarako gauza batzuk erabaki behar ditugu

• Zein ikasleekin landuko dugun, zein mailetan, DBH osoa? Institutu
osoa? Baliabideen arabera erabaki behar dugu hori.

• Zein arlotan landuko dugu: euskara arloan soilik? Beste arloetan?
• Zenbat mintzaldi eta entzunaldi prestatu: zein euskalkietakoak?
• Noiz egingo dugu? Datak eta orduak

Erabaki guztiak hartuta, paperean adierazi eta irakasle guztiei jakinaraziko diegu.

4.4. Mintzaldien prestaketa ikasleekin

Mintzaldiak egin baino lehen, lan egin behar dugun geletan jarduera prestatu
behar dugu. Ikasleei jakinarazi behar diegu, zein den helburua, zer entzunen
duten eta nola landu behar duten. Horretarako bi fitxa prestatuko ditugu:

• Lehena:  mintzaldia baino lehen,  informazio guztiarekin eta mintzaldi edo
entzunaldi bakoitzean zertan erreparatu behar duten eta zer idatzi behar
duten (hitz ezberdinak, bustidurak, bukaerak, aditza…….)

• Bigarrena mintzaldia eta gero lantzeko (4.6 puntuan)

4.5. Mintzaldiak eta entzunaldiak

Aldez aurretik antolaturiko egitarauari ekingo diogu hemen, Euskalkian hitz
egiten duten langileek edo ikasleek egindako grabaketak geletan entzunen ditugu
eta ikasleek aurreko puntuan aipatu dudan fitxaren bitartez, mintzaira bakoitzaren
ezaugarriak apuntatuko ditu.



4.6. Ikasleekin landu.

Lehen aipatu dugun bezala, puntu honetarako fitxa bat prestatu dugu.
Taldean, ikasleek mintzaira bakoitzean aurkitu dituzten ezaugarriak adieraziko
dituzte. Horrela euskalki bakoitzaren deskribapena egingo dugu.

Jarduera osatu daiteke lehiaketa txiki batekin: taldeka mintzaira batzuen
jatorria asmatu behar dute.

Eta amaitzeko bi jarduera osagarri proposatzen ditut: alde batetik, herri batera
txango bat egitea hango euskalkia zuzenean entzun eta posible bada,
praktikatzeko; eta bestetik, eta baldintzak badaude,  egonaldi bat egitea eskualde
euskaldun batean.

4.7. Ebaluazioa

Jarduera bukatu eta gero, batzordeak ebaluatuko du. Horretarako hiru fitxa mota
prestatuko ditu:

• Ikasle guztiek jarduera ebaluatzeko
• Mintzaldietan parte hartu duten irakasleek eta grabaketa egin duten

ikasleek ebaluatzeko
• Batzordeak ebaluatzeko

Fitxa guzti hauek jaso eta ebaluazio orokorra egin beharko da.

5. HAUSNARKETA

Hasieran aipatu dudan bezala, proiektu honek ez du gauzatzeko asmorik,
horregatik hutsak izango dituela seguru nago. Euskalkiak eskolan lantzea oso gauza
polita da, baina ez dakit zein puntutaraino den errealista gure eskualdean. Nahiko
izango genuke euskara batua ongi transmititzearekin. Hori orain arte, nire ustez, ez
dugu lortu.
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