
Haur hezkuntzako haurren 
guraso erdaldunentzako 
murgiltze ikastaroa 

Sebas lturrioz 

Azken urteotako datuak ikusi besterik ez dago Leben Hezkuntzan eredu 
euskaldunek duten arrakasta ikusteko. Hala da, bai, gurasoek, euskaldu- 
nak nahiz erdaldunak izan, euren serne-alabak eredu euskaldunetan 
matrikulatzen dituzte, Ondorioz, ama hizkuntzatzat euskara zein gaztela- 
nia duten haurrak, prozesu baten amaieran, elkarrekin arituko dira gela 
berean. Hori da, hain zuzen ere, Urretxu-Zumarragako ikastolaren kasua, 
3 urteko haurrak hasiera-hasieratik bereizi egiten dituzte, jolas-orduetan 
elkarrekin aritzeko aukera ematen bazaie ere. Bigarren urtean, 4 urtere- 
kin, urtean hiru astetan zehar gela barruko jarduera elkarrekin burutzen 
dute, guztiak nahastuta. Eta hirugarrenean, 5 urterekin, talde berriak osa- 
tzen dira, hizkuntza ez ezik beste zenbait irizpide ere kontuan harturik 
(adina, andereiioarekiko lotura, haurren arteko harremana, etab.), eta 
horrela segituko dute zenbait urtetan zehar. Horrela, pixkanaka-pixkana- 
ka integrazioa bermatzen da eta haur guztiek ikastetxearen aldetiko hezi- 
keta berajasotzen dute. 

Baina, heziketa bera eta eduki berak jaso arren, zer gertatzen da eskolaz 
kanpo? Eskolaz kanpo beste gauza askoren artean gertatzen dena da 
batzuek ipuinak, kantuak, bideoak, telebista-saioak, e.a. euskaraz jaso- 
tzen dituzten bitartean beste zenbaitek hori guztia erdara hutsean jaso- 
tzen duela, oraindik ere guraso asko eta asko erdaldun peto-petoak 
baitira. Eta hementxe kokatuko genuke gure zeregina. Ik:astetxe barruko 
nahiz eskolaz kanpoko ipuinak, kantuak, etab. neurri batean euskaraz 
jasoko direla ziurtatzea. Izan ere, haur euskaldunen denbora librea Erpu- 
rutxo, Takolo, Pi.rritx eta Porrotx eta Imanol Urbietaren abestiak betetzen 
duten bitartean, guraso erdaldunak dituzten haurren aisialdia Pulgarcito, 
El libro de la Selva etab. betetzen dute. 

Helburuak Ikastaro honen helburu nagusia guraso erdaldunak euskararekin harre- 
manetan jartzea litzateke, murgiltze-ikastaroa hain zuzen ere. Izan ere, 
guraso erdaldunei ezinezkoa zaie euskara transmititzea, ez baitute hiz- 
kuntza ezagutzen, baina euskarekiko aurreiritziak (zaila dela ... ) gaindi- 
tzea eta jarrerak hobetzea lor daiteke. 

HJZPIDEMo11ogmfiak4 (2001 ), 127130 orr. 127 



Hartzaileak 

Unitatearen 
ezaugarriak 

Euskararekin eskainiko diegun kontaktua haurrak ikasten ari diren edu- 
kietan oinarrituko dugu, ez idazle ospetsuen liburuetan, edo telebistako 
saioetan, Beste modu batez esanda, ikastaro honen helburua da gurasoek 
haurrei entzundakoa (abesti, ipuinak) ulertu eta gurasoek haurrei irakur- 
tzen dietena (ipuinak) doinu egoki: irakurtzea, 

Gurasoak euskaldundu, eta guraso eta seme-alaben arteko harremanak 
euskaraz izatea ez dugu lortuko. Lortzekotan, serne-a1aba horiek euskara 
"hobea", "osoagoa" ikastea lortuko dugu, eta ondorioz, hurrengo belau- 
naldiak euskara aberatsagoa izateko oinarriak finkatuko ditugu, bihar- 
-etziko "aiton-amonek" orain egindako esfortzu honi esker. 

Telebista, egunkaria, euskal aldizkariak, etab. euskaraz modu naturala- 
goan sartuko <lira etxe horietan. 

Guraso hauek askoz ere errazago onartuko dute eskolaz kanpoko jardue- 
rak (kirola, musika, margotze ikastaroak, aisialdia, etab.) euskaraz izatea, 

Egunen batean beren burua helduen euskalduntzeko ikastaroren batean 
ikusiko balute ( denbora libre gehiago dutelako edo beste edozein arrazoi 
dela medio), bada ... hori irabaziko genuke. 

Hirn, lau eta bost urteko haurren gurasoak, euskaldunak ez direnak. Kon- 
tuan izan behar dugu egun ere guraso dezente dagoela euskararik ezagu- 
tzen ez duena. Batzuk ikasketa garaian A ereduan aritutakoak, beste 
zenbait erdal Iurralderen batetik etorriak. Ezin dugu aipatu gabe utzi 
azken urteotan Hego Ameriketatik etortzen ari zaigun etorkin-uholdea. 

a Saioak: haurrei ikastetxean ematen zaien gai bakoitzeko (Urtxintxa 
programazioan him aste) ordu t'erdiko sei/bederatzi (6/9) saio, astean 
bi/hiru egunez ikasturtea amaitu arte, 

b Iraupena: haurrak goiz eta arratsaldez dabiltzan bitartean, 

c Materiala: haurrek erabiltzen duten berbera: Urtxintxa metodoa. 

d Ikastaldea: taldeak osatzeko haurren adina hartuko da kontuan, eta ez 
gurasoen euskara- mai la. 

e Ikastokia: ikastetxean bertan han talderik sortuz gero. Ikastetxe ezber- 
dinetako ikasleak balira, guztion artean adostutako gelaren batean. 
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Ardatzak a Ipuinak: gai bakoitza lantzen ari diren bitartean haurrei kontatzen 
zaizkien ipuinak. Ogibideak gaia: Lau anaiak ipuina. 

b Abestiak: hiru astetan zehar haurrei erakutsiko zaizkien abestiak: Lau 
anaiak, Baserritarrak gera gu, Sardinak saltzen, Paristik natorren, 
Dringilindron, Lanbideak, Pilotan pilotaria, Zapatalaria, Egur bat, 
egur bi, "Nafarroako jota" Pablo Sarasate. 

c Lexikoa: oinarrizkoa. Ogibideak gaikoak: Arotza, Arrantzalea, Astro 
notnoa, Baserritarra, Bulegarla, Ehiztaria. Etxekoandrea, Garbitzai 
lea, Igeltseroa, Jostuna, Lapurra eta Suhiltzailea. Abesti eta ipuinekin 
ez bezala, oso zaila (ezinezkoa ez esate aldera) izango da haurrek 
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Lank eta 

Jarduera 
osagarriak 

lkastaroen 
kudeaketa 

Beste hainbat 
ekitaldiren berri 

laburra 

LasarteOriako udal 
euskaltegia 

bereganatzen dituzten hitz guztiak gurasoek ere ikastea. Halere, lexi- 
koa ikasteko haurrekin egiten diren hizkuntz jolasak, asmakizunak, 
olerkiak, etab. gurasoekin ere egingo genituzke. 

a lpuinak: umeekin lantzen diren moduan, diapositibak, zatika. Guraso- 
ei ipuinaren testu idatzia emango genieke (irakurri, ahoskatu). Ikasta- 
ro honen helburua ez da gurasoek haurrei ipuinak euskaraz kontatzea 
lortzea, ipuinaren hariaz eta mamiaz jabetzea baizik. 

b Abestiak: abestiak abestu, ikasi, dramatizatu. Gurasoei abestiak ere 
idatzita emango genizkieke. Abestiei dagokienez, him urteko haurrak 
abesten dituen guztiak gurasoei irakatsi nahiko genizkieke, "Pintto, 
Pintto"tik hasita ikasi duten azkeneraino. 

c Lexikoa: haurrekin erabiltzen den antzeko lanketa egin, asmakizunak, 
etab. Lexikoa, haurrekin bezala, gaika landuko dugun arren, pixkana- 
ka-pixkanaka gurasoek hiztegitxoa eraikitzea litzateke gure helburua. 
Horretarako, noizean behin, ikusitako hitzen zerrenda alfabetikoa 
eskainiko genieke. 

a Haurrak eta gurasoak elkartu, bakoitzak bere aldetik landutako unitateko 
lanak konpartitzeko, elkarri erakusteko: marrazkiak, abestiak, ipuinak ... 

b Irteeraren bat elkarrekin egin (landareak, loreak, nekazaritza, garraio- 
ak, lanbideak, Olentzero). 

a Ikastaroen antolaketari buruzko gorabeherez Udala eta Euskaltegia 
arduratuko <lira. 

b Udalek matrikularen kostua subentzionatuko <lute. 

c Ikastetxe bakoitzean talderik osatzen ez bada, beste ikastetxeetakoe- . 
kin batera osatzeko ahalegina egingo da; eta inon talderik ez dutenei 
euskalduntze ikastaroetan sartzeko aukera eskainiko zaie. 

d Euskalduntze ikastaroetan sartzen direnei beka eskainiko zaie, azke- 
nean besteen pareko kostua izan dezaten. 

e Beharrezko ikusten da irakasleekin koordinazio sistema antolatzea. 

Jakingo duzuenez, Eroskis: hipermerkatu berria bat ireki du Usurbilen 
(Lasarte-Oriako Udalaren lur-eremuetan). Hori dela eta, hainbat langile 
hartu zituen, eta langile horiei euskarazko oinarrizko maila eman nahi 
izan zien. 

Euskara Zerbitzuko Arduradunaren eskutik iritsi zitzaion Euskaltegiari 
asmoaren berri eta klaseak emateko gonbitea. Behar ziren behaketa eta 
bestelako xehetasunak ikusi ondoren, sei talde osatzea erabaki zen. Udal 
Euskaltegiak bi talde hartu zituen; biak ere neurriraketaren barman, noski. 

Beraz, 104/105 mailako 25 ikasle izan ditugu, bi taldetan banaturik, 
2000ko otsailaren 3tik martxoaren 30era arte, egunean 4 orduko erritmo- 
an. Hortaz, talde bakoitzak 160 eskola-ordu jaso ditu. 
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Eskainitako lan 
proposamenak 

Beasaingo udal 
euskaftegia 

Baja bakarra izan genuen, eta asistentzia, oro har, aski ona, nahiz eta 
egun batzuetan huts egin behar izan zuten, EROSKik berak ezarritako 
prograrna, mediku kontsulta eta abarren erruz. 

Gehienek aurrerabide dezentea egin zuten; adibidez, 104 urratsean hasi- 
tako 15 ikaslek 105 urratsa gainditu dute, eta 3 ikaslek, 106. 

Saltoki handietan girotutako ekintza komunikatiboak izan ditugu oinarri, 
Kontestu horretan ongi zetozen testuez baliatu gara, beti ere. Era berean, 
saiatu gara azken lana egoki burutzeko behar zituzten eduki gramatika- 
lak, lexikoa, e.a. lantzen ere. Batik bat, ahozko jarduna edo mintzamena 
lantzen ahalegindu gara. 

Ikasleek oso balorazio positiboa egin dute. Lagin moduan, hementxe 
zeharraldatzen dut ikasle baten balorazioa: 

"Nahiz eta ikastaro intentsiboa izan, klaseak ondo egon dira, giro atsegi- 
nekoak izan dira, Klaseak onak izan dira, asko hitz egin dugulako, eta 
hori zen nahi genuena", "Gogorrena da klaseak lau ordukoak izatea. U ste 
dut irakasteko metodoa oso ona izan dela" 

Beasaingo udal euskaltegiak udalarekin egindako hitzarmen baten bitar- 
tez merkatariei zuzendutako zerbitzua. 
• Beasaingo merkatarien datu basea osatu. Inkesta erabili zen informa- 

zioa biltzeko. 
• "Erosketak hobeto egiteko" liburuxka. Erosketa-zerrenda euskaraz 

egitera bultzatzea zuen helburu. Saria ere jarri zen eragina areagotzeko. 
• Euskaraz jarritako errotuluengatik subentzioa. 
• Zuzeneko bisitak. Kanpainako karpeta erakutsi. 
• Idazketa, zuzenketa eta itzulpen zerbitzua edozein testu-mota nonahi 

jartzeko. Adibidez, errotulu, zorro, poltsa, paper letradun, faktura, 
albaran, makinetako testu eta abarretarako. 

• Herriko inprimategietako arduradunekin bilera, zerbitzuaren berri 
emateko eta laguntza eskaintzeko. 

• Euskal prentsa kontsumitzeko gonbitea: Argia aldizkariaren kanpaina, 
Goierritarra aldizkaria jasotzeko harpidetza. 

• Udalak argitaratzen dituen eta diruz lagundutako aldizkarietako zein 
karteletako publizitatearen jarraipena: Beasain jaietan aldizkaria, fes- 
tetako egitaraua ... 

• Festetan inguratzen diren barraketako oharrak euskaratu. 
• Merkataritzako 1996ko Euskaldunon Gida-liburuaren oparia inmobi- 

Iiarien zein mezularien zerbitzuetara. 
• Euskara klaseak. 
• Odol-emaileen egoitzako errotulazioa eta Odolkiaren Kofradiakoei 

ere hainbat kartel, itzulpen, ... egin zaizkie. 
• Janari-dendetan, gaikako hiztegiak banatu zaizkie erakusleihoetan-eta 

idatzitako eskaintzak euskaraz jar ditzaten. 
• Herriko tabernetan urtean bitan (Eguberrien aurretik eta herriko jaien aurre- 

tik) euskal musika-eskaintza berezia egin zaie % 25 eko beherapenarekin. 
• J atetxeetan lehendik zituzten kartak jaso eta euskaratuta launa ale 

eman dizkiegu. 
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