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HASIERA: PROIEKTUAREN NONDIK-NORAKOAK

2007ko urtarrilaren 9tik otsailaren 20ra EIBZn egindako Freskatze
ikastaroan Euskalkiak modulua landu dugu. Honen barruan, eta moduluaren
azken proiektu gisan, esku artean duzun egitasmoa prestatu dugu, Burlatako
Askatasuna BHIn aurrera eramateko pentsatua.

Lehendabizi, badira puntu zenbait zehaztu beharrekoak atalen
deskribapena egin aurretik. Izan ere, ikastetxean euskalkien gaia lantzeko
hurrengo hauek beharrezkoak edota bestela kontuan hartzekoak direla uste
dugu:

- Euskalkien bidez euskararen ikaste eta bereganatze prozesuak bultzada
handia har dezake D ereduan. Ezagunak dira euskararen ezagutzak eta
batez ere erabilerak Nafarroako eremu mistoa deitutakoan kokatuta
dauden ikastetxeetan nolako zailtasunak eta ajeak dituen; honetan,
euskalkien lanketak oztopo hauetako batzuk arintzen lagun dezake.

- Aurrekoari lotuta, euskalkia bide egokia da gazteen arteko hizkera edo
erregistro ez-formala sortzen laguntzeko, euskara batuak nekez
eskaintzen baitie gazteei horretarako aukerarik, eskarmentuak frogatzen
digun bezala. Gazte-hizkerarik sortu ez izana da komunikazioa gehien
oztopatzen duen elementua segur aski.

- Era berean, gai hau lantzeko metodologia ezin da ohikoa izan, parte
hartzailea behar du, eta, batez ere, ikasleak zerbaitetarako balio duela
sentitu behar du, lantzen ari dena baliagarria zaiola, alegia. Horregatik,
planteatuko ditugun jarduera asko, ikasleak helburu batekin –praktikoa
den beste zerbait lortzeko- egin beharko ditu. Honela nerabearen
motibazioa piztu nahi dugu.

EGOERAREN DIAGNOSTIKOA

Burlatako Askatasuna Ikastetxeak DBHko zein Batxilergoko ikasleak ditu,
denak D eredukoak, 2006-07 ikasturtean 552 neska-mutil hain zuzen ere.
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Ikasle hauetatik %10-15ek euskaraz egiten du etxean, edo egiteko aukera
dauka (gelen arabera egon daiteke kopurua 10etik hurbilago 15etik baino).
Kontuan hartu behar da ehuneko honen barruan daudela guraso bakar bat
euskalduna dutenak, besteak ez baitaki euskaraz. Bi gurasoak euskaldunak
dituzten ikasleak %3-5 dira; euskaraz dakiten guraso gehienak, gainera,
euskaldun berriak dira. Gurasoen artean ere kopuruak antzekoak dira: %10-15
euskaldunak dira.

Iruñerrian kokatutako ikastetxea izanik, ikasle gehientsuenen euskararen
erreferentzia bakarrenetakoa ikastetxea da. Gainerako erreferentziak izan
daitezke telebista, euskaldun helduekin izan ditzaketen harremanak (izanez
gero) eta eskolaz kanpoko zenbait ekintza, besteak beste. Beraz, ikastetxea
derrigorrezko erreferentzia bihurtzen da ikasleen hizkuntza-ezagutzan eta
erabileran eragin nahi badugu. Honetaz gain, fenomeno berria antzeman dugu
azken urteotan: ikasle asko ikastetxean gaztelaniaz egiten hasi dira ia egoera
gehienetan; orain irakasleekin ere erdaraz egiten dute, edo horretan saiatzen
dira behintzat. Ahozko euskara arlo batzuetako orduetara mugatzen da.
Idatzizkoarekin duten kontaktua, ordea, handiagoa da. Hortaz ahozko
ekoizpena jaitsi egin da, eta kantitate eskasak eragina izan behar du nahitaez
kalitatean.

Irakasleei dagokienez, %20-25 euskara etxean ikasiak dira (kopurua
urtetik urtera pixka bat alda daiteke). %40 inguruk aldi baterako kontratua du
(azken ikasturtean egoera hau pittin bat hobetu ondoren). Irakasle gehienek
batua baino ez dute ezagutzen.

Ikastetxeak eremu mistoko ikasleak hartzen ditu batez ere: Burlata,
Atarrabia, Uharte eta Mendillorriko batzuk.  Hauetaz gain, DBH egitera joaten
dira Esteribarreko ikasleak (Eugiraino ailegatzen da institutuaren eremua).
Batxilergoa egitera beste zenbait tokitako ikasleak ere joaten dira: gutxi batzuk
Aezkoatik, Ultzamatik baten bat… Honek eragina izan dezake euskalkiak
lantzeko mementoan.

Hezkuntza Proiektuan euskararen sustapena eta erabilera punturik
nagusienetakoa den arren, eta ahaleginak ahalegin, oso zaila da
aurrerapausoak ematea. Aintzat hartu behar da ikastetxea dexente aldatu dela
azken urteotan: ikasle kopurua izugarri hazi da, eta arazo kopurua ere neurria
bertsuan handitu da.  Honek eragina du proiektu hau nola proposatu eta landu
erabakitzeko.
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HARTU BEHARREKO ZENBAIT OINARRI

Ikus daitekeenez, irakasleen denbora eta energiak xurgatzen dituzte
eguneroko lanak –programazio zabalegiak aurrera eraman beharrak- eta
berriak zaizkigun arazoek. Proiektu honek errealitate hau kontuan hartu nahi
du, eta ez da, beraz, paperean soilik itxura ederra duen zerbait, baina aurrera
eraman ezina. Horregatik, ikastetxeko euskara mintegiak proposatu beharko
luke, landu, jakinarazi klaustroari, eta, azkenik, gauzatu. Irakasle guztiek
jakinaren gainean egon behar dute, eskatu behar baitzaie gogoratzeko inoiz
ahaztu behar ez dugun zerbait, denok hizkuntza irakasleak garela, alegia.
Dagokien euskara irakasleek soil-soilik gauzatuko dute proiektua, inori ez zaio
eskatuko bere lanaz gain beste ezer gehiago egiteko, baina bai euskararen
erabilera –askok egunero egiten duten moduan- tentu eta gogo handiz bultzatu
eta zaintzeko.

Nolanahi ere, proiektu honek jarraipena izan lezake -eta izan beharko
luke- baldin eta irakasleen klaustroak eta ikasleek honi buruz balorazio
positiboa eginen balute. Horrela, proiektua prozesu zabalago baten hasiera izan
liteke, baina orain ez dagokigu balizko prozesu horren zehaztapenak ematea.

Proiektuan ez dugu euskalki baten aldeko apustua egiten; jarduerak
ikusita erraz ulertuko da zergatik. Euskal Herriko euskalki guztien ezagutza -oso
xumea- landuko da, Nafarroakoak bereziki, eta azkenean, ikasleek beraiek
hautatuko dute sakonxeago landu nahi duten euskalkia. Hala ere, irakasleek
bultza dezakete ikasleren batek ezagutzen duena (Eugikoa, Aezkera…)
horrelakorik baldin badago.

Azkenik, esan proiektua DBHko 4. mailako ikasleentzat pentsatua dela.
Aldaketa gutxi batzuekin DBHko 3. mailakoek edota Batxilergoko 1. mailakoek
ere egin lezakete.
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HELBURUAK

 Helburu orokorra ikastetxean euskalkiei, lehenengo aldiz, leku egitea da,
horiei buruzko hausnarketaz haratago. Ikasleek ezagut dezaten euskalkiek
hizkuntzari ematen dioten aberastasuna, batuaren osagarriak direla eta haien
hizkera hobetu eta osatzeko balio dezakeela ohar daitezen. Batez ere,
norberaren hizkuntza nahiz gazte-hizkera aberasteko edota sortzen laguntzeko
tresna ezin hobea dela ohartzea.

ó Eduki kontzeptualei dagozkienak:

Dialektologiaren inguruko oinarrizko nozioak bereganatu.

Euskalkien ezaugarri nagusiak ezagutu.

ó Prozedurazkoei dagozkienak:

Euskalkien arteko ezberdintasun batzuk bereizten jakin.

Euskalkia norberaren hizkuntza hobetzeko eskaintzen dituen aukerez
ohartu.

ó Jarrerazkoei dagozkienak:

Euskalkiak ezagutzeko gogoa sustatu.

Euskalkien altxorra gordetzeko gogoa piztu.

Euskalkia eguneroko hizkeran txertatzeko interesa bultzatu.
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EDUKIAK

ó Dialektologiako oinarrizko nozioak:

Zer den dialekto bat.

Hizkuntza guztien aldaketa etengabea.

ó Euskararen dialektoak:

Bi sailkapenak.

Euskal dialektologiaren historia.

Bonaparteren eta Zuazoren mapak. Ezberdintasunak.

ó Euskalkien eta euskara batuaren arteko lotura.

ó Euskararen atzera-mugak eta euskaldunen kopuruak.

ó Euskalkien ezaugarri nagusiak. Zenbait ezaugarri fonetiko-fonologiko
eta morfosintaktiko.

ó Nafarroako euskalkien ezaugarri nagusiak.

ó Euskalkien balioa gaur egun.

Euskalkien etorkizuna.

ó Euskalkiak noiz eta nola erabili.

ó Euskalkia, mintzamenerako tresna.

Euskalkia, gazte-hizkera sortu edota osatzeko tresna.
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BITARTEKOAK

Gure ustez, proiektu honen ezaugarririk nagusienetako bat da egingarria
dela, alegia, ez dugula erabiliko lortzen zaila den baliabiderik edo ez dugula
egin idazten erraza den baina errealitatean gauzatu ezin den planteamendurik.

Lanerako gela arruntak erabiliko ditugu. Azken antzezpena egiteko gela
arrunta ere nahikoa izan daiteke, edota erabilera askotariko gela erabil liteke.

Materialari dagokionez, ordenagailuak –Interneterako konexioarekin- CDak
(Oskorrirena, Nafarroako euskalkiak) eta liburuak (Elgoibarko Euskara
Mintegiak prestaturiko Euskal Hizkuntza eta Literatura eta Xabier Díaz
Esarteren Sei haur-komedia, a zer nolako komeria!) beharko ditugu.

METODOLOGIA

Jardueretan ikus daitekeenez, metodologia aktiboa da, ikasleek gauzak
egin behar baitituzte. Gehienetan, jarduera egiterakoan, ikasleek badakite
horren bidez helburu bat bete behar dutela, alegia, jarduera ez da ariketa hutsa,
jarduera egitea beste asmorik ez duena. Ikasleak ariketa baten bitartez beste
zerbait lortu behar duenean, motibazioa askoz ere handiagoa da.

Elementu atseginak sartzen saiatu gara: mapak egin, interneten erabilera,
kantak entzun, grabazioen entzumenak… eta, batez ere, gazte hizkerarekin
lotutako antzezlan bat guztien artean prestatu eta antzeztu. Hausnarketarako
tokia ere izan behar dugu, ikasleak, jakinaren gainean, erabakiak hartzen has
daitezen.
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EPEAK

Proiektu hau eginda, aste pare bateko kontua izan daiteke eginen duten
irakasleek azken ukituak ematea, eta hasteko prest uztea.

Lehenengo bi jarduerak egiteko saio bat behar da, gehi ikasleek etxean
egin dezaketena. 3. jarduerarako beste bi saio eta etxean egiteko utziz datuen
prestaketa. 4. eta 5. jarduerek beste saio bat behar dute, eta 6., 7., eta 8.ak bi
gutxienez. Antzezlanaren inguruko lanak burutzeko, antzezpena barne, 3 edo 4
saio izan daitezke beharrezkoak. Amaierako hausnarketa kontuan hartuta,
ikasleek 18 bat saio beharko dituzte. (Ikusi jarduera bakoitzaren fitxan
aurreikusten den iraupena).

EBALUAZIOA

Ikasleek jakingo dute hasieratik bertatik ez zaiela inongo azterketarik edo
antzekorik egingo. Gazte-hizkerari lotu nahi badiogu gai hau, azterketa egin
beharra baino gauza okerragorik ez dago ikasleak uxatu eta motibazioa
hondatzeko. Besterik da, ordea, pentsatzea lana ez dela ebaluatu behar. Izan
ere, ebaluatzeko hiru tresna erabiliko ditugu:

- Gure behaketa. Ikasleen lanarekiko jarrera behatuko dugu, bakarka zein
taldeka, bakoitzarena bere gaitasunaren arabera, eta horri buruzko
oharrak hartuko ditugu.

- Ekoizpenak. Ikasleek lanak ekoitzi edo egin behar dituzte, eta hauek jaso
eta aztertuta, lanaren balorazioa egin dezakegu.

- Ikasleen balorazioa. Azken hausnarketaren barruan, ikasleek baloratuko
dute egindakoa, kontuan hartuz bi puntu: beraien asebetetze maila –
gustura aritu diren- eta horren erabilpen praktikoa etorkizunean. Azken
finean, erabilpena izan badezake, horrek esan nahiko du ikasleek zenbait
eduki bereganatu dituztela.
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IKASLEEKIN LAN EGITEKO JARDUERAK

1. jarduera: “EUSKALKIEN MAPA”

Saio kopurua: 1. + H

Baliabideak: Internet

JARRAIBIDEAK:

Ø Interneten sartu.

Ø Google erabil ezazu euskalkien mapa aurkitzeko.

- Inprimatu edo marraztu.
- Marratxoen bidez adierazi euskarak historian zehar jasan dituen

atzera pausoak.
- Etxean txukundu eta saia zaitez, begiratu gabe, buruz marrazten

beste paper batean.

2. jarduera: “IKERTZAILEAK”

Saio kopurua: 1/2

Baliabideak: Internet

JARRAIBIDEAK:

Ø Interneten sartu:

http://www.eke.org/euskara/linguistika/euskalkiak
- Louis Lucien Bonaparte.

Nor da? Eta zer egin zuen? (Lau lerroko testua idatzi).
- Koldo Zuazo.

Nor da? Eta zer egin du? (Lau lerroko testua idatzi).
- Mapan klikatu eta, entzun ondoren, idatzi nola esaten duten herri

ezberdinetan:
Nik euskaraz hitz egiten dut .

http://www.eke.org/euskara/linguistika/euskalkiak
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3. jarduera: “DATUAK JASOTZEN”

Saio kopurua: 2-3  + H

Baliabideak: Inkestak, datuak jasotzeko taulak, grafikoak, internet...

JARRAIBIDEAK:

Ø Ikastetxeko etxeko euskaldunen errolda egin.
- Inkesta bat prestatu.
- Gurasoen euskara nongoa den ere jaso.
- Datuak jaso eta antolatu.

Ø Interneten sartu:
http://www.eke.org/euskara/soziolinguistika
- Alderatu institutuko datuak web orrian agertzen den Nafarroako

datuekin.

Ø Aurkez itzazu jasotako datuak mapan eta grafikoan.

4. jarduera: “EUSKALKIEN INGURUKO HAUSNARKETA”

Saio kopurua: 1 - 2

Baliabideak: “Euskal Hizkuntza eta Literatura” liburuaren 135-145
  orrialdeen fotokopia.

JARRAIBIDEAK:

Ø Taldeka, beheko galderen erantzunak bilatuko dituzue idatzizko testuetan.
Zuen hitzetan laburtu eta idatzizko azalpena eman.

- Lortutako informazioarekin azalpen txiki bat egingo duzue taldearen
aurrean.

- Gainerako ikasleek apunteak jasoko dituzte.

Ø Galderak:

1) Zer uste duzu dela dialekto bat?
2) Hizkuntza guztiek al dituzte dialektoak?
3) Euskarak badu dialektorik? Zeintzuk?

http://www.eke.org/euskara/soziolinguistika
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4. jarduera (bis): “EUSKALKIEN INGURUKO HAUSNARKETA” (Beste materialekin)

Saio kopurua: 1 - 2

Baliabideak: Koldo Zuazo → “Gogoeta euskalkien inguruan” (CDan dago)

JARRAIBIDEAK:

Ø Taldeka, beheko galderen erantzunak bilatuko dituzue idatzizko testuetan.
Zuen hitzetan laburtu eta idatzizko azalpena eman.

- Lortutako informazioarekin azalpen txiki bat egingo duzue taldearen
aurrean.

- Gainerako ikasleek apunteak jasoko dituzte.

Ø Galderak:
1. Euskalki hitzaren definizioa
2. Euskalkien jatorria eta aniztasuna
3. Euskalkiak zertarako? Zenbait aplikazio eta ikuspegi
4. Onuragarriak ote dira euskalkiak
5. Euskalkiak vs euskara batua: gai polemikoa
6. Herri hizkerak eta euskalkiak noiz erabili
7. Euskalkien etorkizuna

5. jarduera: “EUSKALKIEN EZAUGARRIAK”

Saio kopurua: 2

Baliabideak: “Euskal Hizkuntza eta Literatura” liburuaren 146-147
   orrialdeen fotokopia.

JARRAIBIDEAK:

Ø “Amabigarren jolasa”-ren lau pasarteak taldeka irakurri.

Ø Lau pasarteak pasarte bat bera dira. Aldea da bata gipuzkeraz, bestea
zubereraz, hirugarrena lapurteraz eta laugarrena bizkaieraz daudela.
Zein da zein? Zein ezaugarritan oinarritu zara horretarako?

Ø Pasartea batuaz berridatzi eta prestatu antzezteko.
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6. jarduera: “DEBATEA”

Saio kopurua: 1

Baliabideak: “Euskal Hizkuntza eta Literatura” liburuaren 146-147
   orrialdeen fotokopia.

JARRAIBIDEAK:

Ø Taldeka elkartuta, erabaki ondorengo esaldi bakoitza egia ala gezurra den.
Arrazoitu erantzunak.

. Euskarak beste inongo hizkuntzak baina dialekto gehiago ditu.

. Bizkaierak eta zubererak ez dute inongo antzik.

. Euskalkiak, mendez mende gero eta batuagoak ageri zaizkigu.

. Hegoaldeko euskalkirik prestigiotsuena gipuzkera da.

. Dialektoaren beraren baitan ere ezberdintasunak izaten dira.

. Zenbat eta hurbilago dauden dialektoak beren artean orduan eta berdintasun
handiagoa izaten dute.

. Eredu ofiziala ez den hizkerari esaten zaio dialektoa.

Ø Talde handian, aurreko esaldien gaineko debatea egingo da.

7. jarduera: “Poesia eta kanta. (Ekialdeko baxenafarrera)”

Saio kopurua: 1
Baliabideak: Oskorriren CDa

 “Euskal Hizkuntza eta Literatura” liburuaren 143
   orrialdearen fotokopia.

JARRAIBIDEAK:

Ø Bernard Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae-ren azken poesia
ikasleei banatuko diegu.

a) “Heuskara da kanpora eta goazen oro dantzara.....” irakurri eta
. Idatzi, zure ustez, Etxeparek zer esan nahi zuen.
. Saiatu batuaren ordaina ematen.

b) Oskorriren bertsioa entzun eta norberaren ordainarekin alderatu.
. Zein euskalkitan idatzita dago?
. Zeintzuk dira euskalki honen ezaugarriak?

c) Talde bakoitzak estrofa bana buruz ikasi ondoren denon artean
kantatu etenik egin gabe.
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8. jarduera: “TRANSKRIPZIOA OSATZEN”

Saio kopurua: 1

Baliabideak: Eugiko grabazioa eta transkripzioa.

JARRAIBIDEAK:

Ø Ikasleek Eugiko grabazioaren zati bat entzungo dute.

Ø Denon artean pasartearen nondik norakoa komentatuko dugu.

Ø Pasartearen transkripzioaren kopia banatuko diegu. Kopian hitz batzuen
ordez hutsuneak ikusiko dira, hain zuzen euskalkiaren berezko
ezaugarriak erakusten dituztenak.

Ø Transkripzioaren hutsuneak bete ondoren euskalkiaren ezaugarriaz
mintzatuko gara.

9. jarduera: “GRABAZIOAK”

Saio kopurua: 1

Baliabideak: Nafarroako Euskalkiak CDa (Informatika gelan)

JARRAIBIDEAK:

Ø Ikasleek, bost taldetan, Nafarroa Garaiko euskalkien grabazioak entzungo
dituzte, transkripzioak –egonez gero- irakurtzen dituzten bitartean. Orain
egin beharreko lana, euskalki bat aukeratzea baino ez da, gustukoa
dutelako, edota hurbilago sentitzen dutelako.

Ø Nafarroako Euskalkiak CDko grabazio hauek entzungo dituzte:
Hiriberri   Goldaratz
Arizkun   Arbizu
Almandotz   Ilarregi
Erratzu   Eugi
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10. jarduera: “EUSKALKIEN EZAUGARRIAK”

Saio kopurua: 1

Baliabideak: CDko grabazioak.

JARRAIBIDEAK:

Ø Ikasleek, taldeka, hautatu duten euskalkiaren zenbait ezaugarri aukeratu
eta idatziko dituzte, irakaslearen laguntzaz. Ikasleek jakin behar dute
aukeratutako ezaugarri horiek ondoren erabiliko dituztela.

Ø Ezaugarrion eta batuaren arteko konparaketa ere egin dezakete.

11. jarduera: “SEI HAUR-KOMEDIA”

Saio kopurua: 1

Baliabideak: Sei haur-komedia, a zer nolako komeria! liburuko Gazteak
mintzo

JARRAIBIDEAK:

Ø Gelako ikasleak lehengo bost taldeetan banatuko dira. Talde bakoitzak
emango zaion testua –batuaz- aldatu egin behar du, lehen aukeratutako
euskalkiaren ezaugarriak txertatuz. Ez da euskalkian guztiz berridatzi
behar, hartutako ezaugarriak soilik aldatu behar dituzte.

Ø Testua Sei haur-komedia, a zer nolako komeria! liburuko Gazteak mintzo
antzezlan laburra da. Talde bakoitzak testuak dituen bost ekitaldietako bat
hartuko du aipatu aldaketak egiteko.
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12. jarduera: “ANTZEZPENA”

Saio kopurua: 2

Baliabideak: Sei haur-komedia, a zer nolako komeria! liburuko Gazteak
mintzo

JARRAIBIDEAK:

Ø Ikasleen bost taldeek dagokien Gazteak mintzo antzezlanaren ekitaldia
antzeztuko dute, bakoitzak landu duen euskalkian.

Ø Bukatutakoan, esperientziaren balorazioaren barruan, ikasleei eskatuko
zaie ekarpenak egiteko, esanez ikasi eta landutakoa nola txerta dezaketen
beraien eguneroko komunikazio esparruetan.

13. jarduera: “EBALUAZIOA”

Saio kopurua: 1

Baliabideak: Inkesta

JARRAIBIDEAK:

Ø Inkesta baten bidez, ikasleek baloratuko dituzte:
. Oro har, ongi sentitu diren gai honetan.
. Ikasi dutena.
. Interesgarria izan den.
. Ahozko trebetasunetan aurrerapenik sumatu duten.
. Metodologia egokia izan den.
. Bitartekoak baliagarriak izan diren.

Ø Inkestaren bukaeran iradokizunetarako atala beteko dute. Inkestak jaso
ondoren esperientziaren ahozko balorapena egingo da.


