
EUSKALKIAK  GURE ESKOLAN

1.GURE IKASTETXEAREN EGOERA.

Ikasleak: Ikasle ia  guztiak etxetik erdaldunak dira. Gure 6. mailako
ikasleak adibidetzat harturik, 47 ikasletik 2 ikasle dira euskaldunak etxetik.
Gainontzeko guztiak erdaldunak. Beraz, euskara, batez ere, eskolan ikasi
dute, Haur Hezkuntzako 1. mailatik hasita. Batzuk Haur Eskolan ere
euskaraz aritu ziren.

Irakasleek:  Bi ereduko eskola izanik, nik soilik D ereduko irakasleen
tipologia aipatuko dut. Gehiengoa euskaldun berria da. Eta dauden
euskaldun zaharretatik, nafarrak hiru dira. Gure arteko ahozko
komunikazioa erabat batuaz izaten da, salbuespenak salbuespen.

Gurasoak: Ikasleen tipologia ikusirik aise antzematen da gurasoen
tipologia. Nabarmentzekoa da guraso asko Espainiako beste lurralde
batzuetatik, besteak beste, Extremadura, Andaluzia, Gaztelatik-eta etorriak
dira.

“Euskalkiak gure eskolan” proiektuaren aldeko jarrera. Goiko diagnostiko
horiek irakurri ondoren. Zer esanik ez euskalkien gaia urruti samar ikusiko
litzatekeela hasiera batean. Ez nuke inolaz ere kontrako jarrera izango
zenik aipatuko. Ezta erabat aldekoa. Baina guk proposatzen ditugun
helburu, eduki eta jarduerekin adostasuna lortzea erreza litzateke.

Euskeraren egoera ikastetxean. Gure ikastetxean bi eredu, A eta D, daude.
Ikasle gutxi batzuk G ereduan ikasten dute. Euskara ikasten ez duten ikasle
hauek berandu etorritakoak eta inoiz euskara ikasi ez duten ikasleak izaten
dira. Bestaldetik, herria ia erabat erdalduna da, nahiz eta dagoeneko ikasle
euskaldunen sei promozio atera diren.
Herria izugarri handitu da azken urteotan baina euskaldun kopurua ez da
gehiegi igo. Lehenago ere aipatu dut, herriko biztanle asko Espainiako
lurralde ezberdinetatik etorritakoak edo etorritakoen seme-alabak direla.
Bi ereduei dagokienez esan beharra dago D ereduak ikasleen %80 hartzen
duela, beste %19 A ereduak eta %1 G ereduak.
Esan beharrik ere ez dago goiko diagnostikoa irakurri ondoren ez dela
inolako euskalkirik hitz egiten.



2. EUSKALKIAK LANTZEKO HARTU BEHARREKO ERABAKIAK

Gure proposamenaren oinarrian goian egindako diagnostikoa dago.
Errealitatea hori da. Eman daiteke eta eman izan da inoiz Nafarroako herri
euskaldun batetatik ikasle euskaldunen bat izatea. Baina gaur egungo
egoera ez da hori.
Beste alde batetik gure proposamena 3. Zikloko D ereduko ikasleei
zuzenduta legoke. Horretarako Ingurune arloko Nafarroa gaia baliatuko
genuke zonalde euskaldunen ezaugarrien artean euskararena sartzeko.
Honen oinarrian Hizkuntza arloan Euskal Herriko euskalkiak lantzen
direnez, Nafarroako euskalkietara hurbilpena egiteko beste arlo hau.
Inguruaren Ezagutza, erabiliko genuke.

3. HELBURUAK

• Nafarroan euskalki ezberdinak badirela jakitea.
• Haien zenbait berezitasun, batez  ere, lexikoak azpimarratzea eta batzuk

ikastea.
• Beste mintzaera edo hizkera batzuk errespetatzea.

4. EDUKIAK

Edukietan, bistan denez, ezin da gehiegi sakondu. Beraz gure helburuetatik
abiatuz, Nafarroan diren edo izan diren (Erronkarikoa kasu) euskalki
ezberdinetara hurbiltzeko ahalegina egingo genuke.
Abiapuntua, esan bezala, Hizkuntza arloan erabilitako Euskal Herriko
euskalkien banaketa izango litzateke. Ondoren Nafarroari dagozkion
euskalkiak kokatuko genituzke. Kokapen hau Ingurunaren Ezagutza arloan
landuko genuke.
Euskalkiak kokatu eta gero, zonalde edo herri horietako kantak, esaera
zaharrak, ipuinak e.a. hautatuko ditugu ikasleekin lantzeko eta batez ere
interesatzen zaizkigun hitzak azpimarratu eta aterako genituzke.



5. BITARTEKOAK

Bitartekoetan bi multzo egingo nituzke, hots, irakasleak erabiliko duen
materiala eta material horretatik ikasleentzako bereziko duena.
Ikasleentzako materiala hautatzerakoan kontuan hartu beharko dugu
ikasleen tipologia eta adina, material hori motibagarria izan dadin.

Bitartekoak: hiztegiak, ipuinak, aldizkariak, fonoteka, internet, korreo
elektronikoa, CDak (kantak)...

Bitarteko horiek zehaztuz:
♦ Nafarroako euskalkiak. Bibliografia.

(Freskatze)
♦ Aldizkariak: Guaixe, Ttipi-ttapa...
♦ Musika CDak. (Beste batzuen artean)

                                        - Hiru Truku: Nafarroako kantu zaharrak Metak.
                                        -  Alex Sardui: Txulufrina eta arrosa. Labayru,
                                                                 Ikastolen Elkartea, Elkarlanean.
                                        -  Anje Duhalde: Pinpirin eta florian. Labayru,
                                                                   Ikastolen elkartea, Elkarlanean.
                                         -  Mikel Markez & Pako Aristi: Tribuaren hitz
                                                                      galduak.. Gaztelupeko Hotsak.

♦ Liburuak. Azkue. R.M.,1989:
Euskalerriaren yakintza;Literatura
popular del Pais Vasco,(IV
tomo)Euskaltzaindia & Espasa Calpe.

♦ Internet: Eremu euskaldunean dauden
ikastetxeen WEB orriak eta helbide
elektronikoak.

Baliabide material hauez gain, beste bitarteko batzuk euskalki horietan
mintzatzen diren edo euskalki hori ezagutzen duten euskaldunak izan
daitezke. Ikastetxeko irakasleak, ikasleen familiakoren bat, auzokoren bat,
lagunen bat e.a.



6. METODOLOGIA

Lehenago esan dudan bezala 3. zikloko ikasleekin egiteko programatuko
genuke lantxo hau. Batez ere bi arlotan sartuko nuke. Bata Hizkuntza
arloan normala denez baina baita Igurunearen Ezagutzan ere, aprobetxatuz
Nafarroa gaia lantzen dela. Hirugarren arlo bat, garrantzi gutxiagorekin
agian, Plastika litzateke.

Lehenbiziko pausua: Euskal Herrian diren euskalki ezberdinak ezagutuko
genituzke. Horretarako aski da Hizkuntzako liburua erabiltzea, gure kasuan
Erein argitaletxearena.

Bigarren pausua: Ingurune arloan Nafarroa zonaldeka ikasten dugunez, gai
hori aprobetxatuko genuke euskararena sartzeko. Horretarako eta ikasleak
motibatzeko eta euren aurrezagutzak pizteko galdera batzuk egingo
genituzke: - Zer da euskalkia? ;  Nafarroa osoan euskalki bera mintzatzen
da?;  Arantzan, nola hitz egiten da? (aprobetxatuz aurreko urtean kanpaldia
han egin zutela); Zein herrietako euskara entzun duzue?; Nola hitz egiten
du “X” irakasleak?; Oroitzen zarete iaz eskolara etorri zen Goizuetako
ikasle harekin, nola hitz egiten zuen?... Horrelako galderekin  gaian sartzea
lortuko genuke.

Hirugarren pausua: ikasleen lanaren azken xedea. Lehenago aipatutako
bitartekoekin ikasleek hiztegitxo bat osatu beharko dute Nafarroako
euskalki ezberdinetako hitzekin. Adibidez, asteko izenak, hilabeteen
izenak, zenbakiak, gure eguneroko hitz arruntak.

Laugarren pausua: hiztegitxoko hitz  horiek ikasi eta ahal den neurrian
erabili.

7. JARDUERAK

Metodologian esan dut ikasleen lanek helburu edo xede bat izango dutela.
Hori, AZKEN XEDEA da. Hots, ikasleek hiztegitxo bat osatu beharko dute
jarduera ezberdin hauetan azaldutako eta guk gure eguneroko euskaran
erabiltzen ez ditugun hitzekin. Hiztegitxo horretan, besteak beste, asteko
egunen izenak, zenbakien izenak, hilabeteak, koloreak, animaliaren batzuk
eta eguneroko esamoldeak ager daitezke.



Jarduerak:

1. Aurrezagutza galderak. (Metodologian aipatutako horiek eta gehiago
izan daitezke). Banaka erantzun eta gero taldean, ahoz, adierazi.

2. Herri ezberdinetako zenbait kanta entzun. Horietatik gure
hiztegitxorako egokiak izan daitezkeen hitzak hautatu.

3. Herri ezberdinetako ipuinak eman irakurtzeko. Kantekin bezala hitzak
aukeratu azken xederako.

4. Aldizkari ezberdinak (Guaixe, Ttipa-ttapa...) eraman gelara eta aztertu.
5. Ikastetxeetako WEB orriak bisitatu eta bertako euskara aztertu.(Nik

Baztango eskoletako orria ezagutzen dut baina ziur beste eskola batzuk
ere badutela)

6. Ikastetxe ezberdinekin kontaktatu korreo elektronikoz, zenbait datu eta
informazio eskatzeko. (Korreo elektronikoa erabiliko genuke, azkarra
eta motibagarria delako)

7. Eskolako irakasle euskaldun zaharrei galdetuko genieke euren herrietan
nola esaten den hitzen bat edo beste.

8. Ikasleren batek eskolatik kanpo euskaldun zaharren bat  ezagutuko balu
galde diezaioke.

9. Hiztegitxoari forma eman. (Motibagarria litzateke horretarako
informatika klasea erabiltzea)

10. Hiztegitxoa apaindu marrazkiekin plastikako klasean.

8. EBALUAZIOA

Azken ebaluazioa hiztegitxoaren osaketa litzateke eta ondoren ikasitako
hitz eta esamoldeak erabiltzen duten edo ez behatuko luke irakasleak.
Erabilera hori bi modutakoa izan liteke: eguneroko ahozko jardueretan eta
euren idazlanetan, adibidez, idazten dituzten ipuinetan.
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