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Sarrera Ezin esango dugu lantxo hau HABEren sorreratik hona gertatuaren ba
lantzea denik, ezta gutxiagorik ere; oraingo hau azaletik begiraturiko
hainbat daturen bilduma baizik ez bait da. Horregatik, hain zuzen, ez
duzu hurrengo orrialdeotan inolako baloraziorik aurkituko.
Erakunde hau, 1981.ean sortua, eta hurrengo hamar urteetan gertatua
hori baino sendoagoa, sakonagoa eta garrantzitsuagoa da, noski, oraingoa
bezain arin tratatua izateko.
Honako laburpen txiki honek ez luke, beraz, ez galeraziko ezta ordezka
tuko ere hamarkada honetan HABEk egin eta garatzen ari den lanak me
rezi duen azterketa sakona.
Hainbat daturen bilduma dela esan dugun honen mugak argitu ondoren,
jo dezagun lanaren eremua eta edukia zehaztera.
HABEren lan-eremua zein den irakurle gehienentzat gauza jakina bada
ere, zehatz dezagun bilduma horren datuena. Datu-bilduma honetan ez
da HABEren eragina jasotzen duen iharduera-esparru osoaren berririk
emango, euskara ikasten ari diren 16urtetik beherakoak eta, halaber, ira
kaskuntza formalean ari direnak, salbu, Euskal Autonomi Elkartea osa
tzen duten hiru lurralde historikoetako euskaltegi eta bertan alfabetatzen
nahiz euskalduntzen ari direnen datuak baizik.
Hala ere, ez da erraza HABE bezalako erakunde baten eragina lauki itxian
mugatzea. Dena den, balio beza azalpen honek ondoren aurkituko ditu
gun datuak euren testuinguruan lekutzeko.
Datuak biltzerakoan, 86-87 ikasturtea hartu dugu oinarri, ordura bitarte
koak eskuz jasota bait ditugu eta datu-bilduma horietako aztergairik ge
hienak berreskuratzea ezinezkoa zaigu, bizpahiru gauza ezik. Baina 86-
87tik aurrerako datuen irakurketa, ordea, ez da hain gaitz gertatzen, da
tuok zorioneko ordenadorean ditugu eta. Informazio hori azaltzerakoan,



orokorra ez ezik, lurralde eta euskaltegi-mota ezberdinetan gertatua ere
ematen saiatu gara, kasurik adierazgarrienetan behintzat. Edukia, berriz,
bost ataletan zatitua dago eta honako hauetxek dira:
1 Euskaltegiak
2 Matrikulazioa
3 Emaitzak
4 Ikaslegoa
5 Irakaslegoa
Horrela, bada, euskaltegiei emandako atalean, 81-82 ikasturtetik 90-9lra
bitarteko gorabeherak aztertzen dira, lurraldeka eta euskaltegi-motaka.
"Euskaltegi-motak'', hainbat aldiz aurkituko dugun izenburua, diogu
nean euskaltegiak multzokatzeko eredu bat baino ez dugu adierazi nahi.
Lan honetan lau mota berezi dira: Publikoak (HABErenak eta Udal Eus
kaltegiak), Hitzarmenezkoak, Homologatuak, eta Libreak.
Azken bi hauek baldintza batzuk betez HABEren euskaltegien erregis
troan horrela onartutako euskaltegi pribatuak dira. Publikoen artean, iku
siko dugunez, arestian aipatu bi euskaltegi-mota horiez gain, bada hiruga
rrenik; hainbat udal txikik sortutako talde bereziak biltzen dituzten eus
kaltegien multzoa, hain zuzen ere.
Matrikulazioaren eboluzioa aztertzen den atalean, eta datu orokorrei da
gokienean ere, 81-82 ikasturtetik aurrerako hainbat datu ematen da. Hala
ere, datuok lurraldeka edota euskaltegika banatzen direnean, 86-87 ikas
turtetik baino ez ditugu aipatzen.
Garrantzitsua izan daiteke, bestalde, mailaketak urteetan zehar izan duen
ibilbidea; lehenengo ikasturtean, 8l-82an, euskalduntze-prozesua lau
mailatan banatu zen, 83-84ean bederatzi urratsetara pasa zen, 90-91n ha
mabi urratsetan jarri den arte. Alfabetatze-prozesua, ordea, betidanik
egon da bi mailatan banatua.
Emaitzena da, seguruenik, bilduma honetan gutxien landu den atala. No
lanahi ere, euskaltegien lanaren fruiturik adierazgarriena lauki sinple ba
tean jasotzen da, hots, euskaltegietan aritu direnetatik zenbatek lortu
duen EGA.
Ikaslegoa aztertzean, euskaltegiratu direnen profila ezagutzeko behar di
ren ezaugarri nagusiak ematen dira.
lrakaslegoari buruzkoan ere, multzo honen berezitasunik nabarmenenak
jasotzen dira. Horrez gain, lurraldez lurrade eta euskaltegi-rnota ezberdi
netan izan den irakaslegoaren gorabeherak kopuru absolutotan ematen
dira.
Lan honek, beraz, azken urteotan euskaltegien inguruan gertatutako al
daketarik deigarrienak erakusten ditu, horien azpian egon daitezkeen
arrazoiak eta ikuspuntu ezberdinak kontutan hartu gabe.

Euskaltegiak Atal honetan, azken hamar urteetan (1981-9211990-91)euskaltegi-kopu
ruan eman den bilakaera zehaztuko dugu.
Kopuru horiek lurraldez lurralde eta lan honetan zehaztu ditugun lau
euskaltegi-moten arabera sailkatu dira.
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Matrikulazioa
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Azken hamar urte hauetan lurraldez lurralde eta euskaltegi-motaka eman
den bilakaera ikusteko, bi lauki bereiztu ditugu: lehena, datu orokorrez
osatua (.1); eta bigarrena (.2), lurralde bakoitzeko egoera adierazten di
guna.

Dena den, egun hain arrunt egiten zaigun euskaltegien multzokatze hau
ez da be ti horrelakoa izan; HABE sortu eta lehen hiru ikasturteetan (81-
82, 82-83 eta 83-84) euskaltegiak "Eredutan" banatzen bait ziren.

Ohar gisa esan dezagun euskaltegi publikoei dagokien zutabean ageri di
ren parentesi arteko kopuru horiek zenbait udal txikik sortu eta HABEk
hitzarmen bidez babestutako euskaltegiei dagozkiela .

. 1

Guztira Araba Bizkaia Gipuzkoa Publiko Hitzarm. Homolo. Libreak

81-82 193 25 92 76 7 3 - 183
82-83 205 23 100 82 16 4 10 175
83-84 217 21 111 85 18 4 13 182
84-85 220 16 119 85 23 (+5) 6 11 175
85-86 232 18 128 86 32 (+5) 7 15 173
86-87 229 21 126 82 38 (+8) 6 20 157
87-88 192 18 102 72 41 (+5) 8 23 115
88-89 172 18 88 66 41 (+8) 6 25 92
89-90 175 20 88 67 41 (+9) 6 27 92
90-91 169 21 81 67 42 (+11) 6 36 74

Ondoko .2 laukian euskaltegi-mota bakoitzak hiru lurraldeetan izan duen
eboluzioa azaltzen da.

.2

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Publiko Hitzarm. Homolo. Libreak Publiko Hitzarm. Homolo. LibreaK Publiko Hitzarm. Homolo. Libreak

81-82 1 - - 24 2 2 - 88 4 1 - 71
82-83 1 - 1 21 6 2 5 87 9 2 4 67
83-84 1 - 1 19 6 2 6 97 11 2 6 66
84-85 2 - - 14 8 2 4 105 13 (+5) 4 7 56
85-86 2 - 2 14 12 2 5 109 18 (+5) 5 8 50
86-87 2 (+2) - 3 14 18 3 7 98 18 (+6) 3 10 45
87-88 2 (+1) - 3 12 20 4 8 70 19 (+4) 4 12 33
88-89 2 (+2) - 4 10 20 (+2) 5 7 54 19 (+4) 1 14 28
89-90 2 (+3) - 4 11 20 (+2) 5 7 54 19 (+4) 1 16 27
90-91 2 (+4) - 7 8 21 (+1) 5 11 43 19 (+6) 1 18 23

Hiru dira atal honetako aztergaiak: lehena eta hirukoitza "Matrikulak,
ikasleak eta orduak", bigarrena "Matrikulak urratsez urrats" eta hiruga
rrena "Matrikulak ikastaroen arabera".
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Matrikulak,
ikasleak eta orduak

Hirukoitza dela genioen lehen aztergaia da, dudarik gabe, Jan honetako
aztergunerik garrantzitsuena eta beti erreferentzi moduan erabiltzen den
oinarrizko informazioa. Azken batean, hor ikusiko dugu, zenbat matri
kula eginez eta zenbat ordutarako, zenbat ikasle euskaltegiratu den.

Matrikulazioan azken hamar urteotan gertatu diren gorabeherak ikustera
pasa aurretik, elkarrekin hain estu loturik doazen hiru aldagai hauen esa
nahia argi dezagun. Hona hemen, bada, bakoitzari buruzko azalpen txiki
bat:

Matriku!ak.-Ikasleak ikastaro batean izena ematen duen bakoitzean,
matrikula bat egiten du. Ikasturtean zehar hainbat ikastaro egiteko au
kera dagoenez (hilabetekoak, hiruhilabetekoak ...), ikasle batek matri
kula bat baino gehiago egin dezake kurtsoak dirauen bitartean. Dena
den, matrikula-kopurua ez da batere adierazgarria, ikastaro-moten era
bilerarekin oso lotuta bait dago.

Ikas!ea.-Matrikula egiten duen pertsona. Matrikula bat baino gehiago
egiten badu ere, ikaslea bat izango da.

Orduak.-Besterik esaten ez bada, orddu teorikoak dira edo, beste
modu batera esanda, matrikula-orduak. Ikaslea matrikulatzen denean
ikastaro horretan emateko asmoa duen ordu teorikoen kopurua adie
razten digu. Urteroko kalkuloetan irizpide bera erabili da, eta urte ba
tetik bestera gertatu diren gorabeherak neurtzeko oso aldagai egokia
da.

Datu orokorrak

Ondorengo .3 laukian, aipatu hiru aldagaiek 81-82 ikasturtetik 90-91ra
izan duten bilakaera ikus dezakegu (ikasleei dagokienean 86-87ikasturte
rarteko daturik ez daukagu). Datu hauek honela irakurri behar dira: 90-91
ikasturtean 39.829 pertsona helduk 48.016 matrikula egin dituzte
12.582.000 eskolordu eman asmoz .

.3

lkasturtea Matrikulak Orduak (milaka) lkasleak

1981-1982 22.153 4.161 -
1982-1983 35.023 6.418 -

1983-1984 56.712 9.931 -

1984-1985 65.195 11.387 -

1985-1986 70.538 12.901 -

1986-1987 77.488 13.645 46.487
1987-1988 58.582 13.258 41.958
1988-1989 47.713 12.316 38.189
1989-1990 47.322 12.095 38.716

1990-1991 48.016 12.582 39.829
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Matrikutak

Lehenago esan bezala, matrikula-kopurua ez da batere esanguratsua.
Hona hemen horren lekuko den adibide bat: 86-87ikasturtean, ugarienak
ziren hiru hilabeteko ikastaroak ez dira apenas erabiltzen, gaur egun
arruntenak ikasturte osokoak direlarik. Beste modu batera esanda, matri
kulako bataz besteko ordu-kopuruak oso neurri ezberdinak ezagutu ditu
(ikus .4) .

.4

86-87 87-88 88-89 90-9189-90

176 226 258 256 262

Orduak

Ikasturteak elkarrekin alderatzeko ezinbesteko aldagaia izanik, 86-87
ikasturtetik 90-9Ira bitarteko datuak multzokatuta ematen ditu .5 laukiak .

.5

Guztira Araba Bizkaia Gipuzkoa Publiko Hitzarm. Homolo. Libreak

86-87 13.645 1.476 7.401 4.768 4.065 686 2.742 6.152
87-88 13.258 1.591 7.351 4.317 4.291 989 2.982 4.996
88-89 12.316 1.354 6.907 4.055 4.223 747 3.099 4.247
89-90 12.095 1.312 6.738 4.046 4.202 602 3.665 3.626
90-91 12.582 1.603 6.995 3.984 4.633 456 4.570 2.923

Ikasleak (.6)

Jakina denez, "ikasle" diogunean, pertsonaz ari gara; eta urtez urteko
ikasle-mugimendua euskalduntze-alfabetatzeak duen erakargarritasu
naren adierazgarri bihurtzen zaigu.

Lurraldeka zein euskaltegi-motaka egindako gehiketa ez zaigu bat eto
rriko orotarako kopuruarekin; hainbat ikasle ikasturtearen barruan bi
euskaltegi eta zenbaitetan bi lurralde ezberdinetan aritzea normal sa
marra bait da.

.6

Guztira Araba Bizkaia Gipuzkoa Publiko Hitzarm. Homolo. Libreak

86-87 46.437 5.063 26.943 15.197 10.644 3.667 10.508 24.101
87-88 41.958 4.513 24.521 13.800 11.274 5.613 9.764 17.952
88-89 38.189 3.966 21.907 12.931 12.000 4.109 10.029 14.102
89-90 38.716 4.126 21.733 13.574 12.676 3.352 12.325 12.295
90-91 39.829 5.063 22.041 13.385 14.048 2.349 15.386 9.851

1986-87tik 1990-9lra bitartean 123.532 ikasle/pertsona pasa da euskalte
gietatik, eta hauetatik 13.945 ikaslek egin du alfabetatze-ikastaroren bat.
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Matrikulak urratsez
urrats

Matrikulak ikastaroen
arabera

.8:
lraupenaren arabera

Urrats bakoitzeko matrikulazioak guztiarekiko egiten duen ehunekoa bi
ikasturte alderatzeko balio dezakeen aldagaia dugu, urrats horrek matri
kulazioan duen eragina adierazten bait digu.

lkus ditzagun (.7), bada, azken bost urteotako datuak ehunekotan .

.7

EUSKALDUNTZEN ALFABETATZEN

Kurtsoa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A1 A2/EGA

% % % % % % % % % % % % % %

86-87 18 14 14 10 10 7 6 5 9 3 3
87-88 17 11 12 10 10 7 7 5 10 7 3
88-89 17 10 12 10 9 8 7 5 10 6 6
89-90 19 10 13 10 9 7 7 6 9 6 4
90-91 22 11 12 11 9 7 6 4 7 1 1 1 4 3

Dena dela, .7 laukiak bi ohar merezi ditu:

a. Lehen urratsak duen indarra ikusita, oraindik ere ikasle berriak etorri
badatoz.

b. Bederatzigarren urratsa zenaren banaketa berria zenbait euskaltegitan
finkatu gabe dago oraindik.

Puntu honetan ere matrikulak ehunekotan ematen dira, baina ikastaroen
trinkotasunaren arabera sailkatuta lauki batean (.9) eta ikastaroen iraupe
naren arabera bestean (.8).

Pixka bat lehenago matrikulazioaren gorabeherei buruz esaten genitue
nak .8 laukian behar bezala islatzen dira; matrikula-kopurua ikastaroen
iraupenarekin loturik bait doa: zenbat eta ikastaroa motzagoa, orduan eta
matrikula gehiago egiteko modua.

Horrenbeste aldiz errepikatu duguna ikus daiteke: ikastaro hiruhilabete
kariak % 50a izatetik % 5a izatera pasa dira .

86-87 87-88 88-89 89-90 90-91

3 hilabetekoak O/o 50 O/o 20 %9 %7 %5
5 hilabetekoak %6 O/o 17 %8 %8 %9
lkasturte osokoak O/o 26 O/o 43 O/o 62 % 63 O/o 65
Barnetegiak (uda barne)
O/o - hilabete 1 %7 %8 %8 %8 %8
O/o - 2 hilabete - - - - -
O/o - 3 hilabete - - - - -
O/o - 4 hilabete O/o 0,2 O/o 0,2 O/o 0,2 O/o 0,1 O/o 0,1
O/o - 5 hilabete O/o 0,4 O/o 0,2 O/o 0,2 O/o 0,1 O/o 0,1
Udako kanpo ikastaroak O/o 10 %11 O/o 12 % 13 O/o 13
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.9:
Trinkotasunaren

arabera 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91

Astean 4-9 ord u % 12 % 15 % 13 % 13 % 11
Astean 1O ordu % 59 % 54 % 53 % 55 % 57
Astean 12-20 ordu %8 %9 %9 %6 %7
Astean 25 ordu %3 %3 %4 %4 %5
Barnetegiak
- Urtean zehar %3 %2 %3 %3 %3
- Udan %5 %6 %6 %6 %5
Udako kanpo ikastaroak % 10 %11 % 12 % 13 % 13

Emaitzak Atal honetan, oso maila ezberdineko bi azpiatal bereiztu ditugu: "Utzita
koak eta galdutako orduak", batetik; eta "EGA-emaitza ofizialak'', beste
tik.

Utzitakoak eta
galdutako

orduak (.10)

EGA-emaitza
ofizialak

80

Bi puntu hauen arteko alderik nabarmenena datu-iturrian daga; lehena
euskaltegiek adierazitako informazioa da; bigarrena, berriz, Hezkuntza
Sailak duen datutegi ofizialetik eskuratu da.

Datu hauek euskaltegiek bidali diguten informazioan oinarritzen dira.

Ebaluazio-irizpideak bateratzeko, frogak homogeneizatzeko ahalegin
handiak egin diren arren, oraindik ere euskaltegiek erabiltzen dituzten
neurpideak aski bestelakoak izan daitezke batetik bestera, ondorioz da
tuen irakurketa oso nahasi bihurtuz.

Hori dela eta, honako honetan datu orokorrak baino ez dirajasoko, lurral
deka edota euskaltegi-motakakoak beste baterako utziz.

Kontutan izan, azkenik, utzitakoak diogunean, ikastaroa bukatu aurretik
utzi dutenez ari garela, eta galdutako orduak ematea espero ziren ordu
teorikoetatik benetan eman direnetara dagoen aldea adierazten duela
(ikasleen huts egiteak, ikastaroa utzi dutenek eman ez dituzten or
duak ...).

.10

Utzitakoak Galdutako orduak

86-87 %11 %28
87-88 %18 %31
88-89 %20 %32
89-90 %20 %30
90-91 %19 %31

Honako .11 laukitxo honetan, gure datutegian jasota dauzkagun ikaslee
tatik EGA agiri ofiziala edo baliokideren bat lortu duen ikasle-kopurua
eta eskuratze-urtea zehazten da.

Honako datu hauek, aurrekoak ez bezala, ofizialak dira eta Hezkuntza
Sailak duen EGAdunen artxiboan baieztatuak izan dira.
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lkaslegoa

lkuspegi orokorra

. 12:
Adina

.13:
lkasketak

. 11

1986 1989 1991 Orotara1987 1988 1990

543 1.974 1.364 1.141 7.9531.767 1.164

Esan dezakegu, beraz, azken bost urteotan euskaltegietan aritu diren
ikasle guztien % 6,5ak EGA lortu duela.

Ikus dezagun zein motatako ikaslegoa izan dugun aztertzen ari garen
epealdi honetan.
Ondoren emango direnak ikaslegoaren "datu soziologikoak" deitutakoak
dira eta lau ditugu aztergaiak: 1 adina, 2 ikasketak, 3 ogibideak eta 4 lan
-egoera.
Ohar madura, esan dezagun atal honetako datuak ehunekotan datozela
eta matrikulen araberakoak direla.

Azken bost urte hauetako ikaslegoari dagokion bilakaeran errotiko alde
rik ez dagoen arren, egon badaude xifretan irakaskuntzari begira aten
tzioa eman dezaketen hainbat mugimendu. Adinari bagagozkio, esate
rako, duela bost urteko ikaslegoaren % 35,5a21-25urtetako tartean sailka
tzen zen. Orain, aldiz, % 24a da tarte berean sailkatzen dena, oraingo es
kalaren muturreko tarteetan azaltzen diren kopuruak haundiagoak dire
larik. Sakabanatuago azaltzen da, beraz, ikaslegoa adinaren continuu
mean. Antzeko zerbait gertatzen da, askozaz maila apalagoan, ordea,
ikasketen atalean. Bost urtetako epean, 6,2 puntutan jaitsi da erdi-mai
lako tituludunen ehunekoa. Ildo beretsutik eta ogibide aldagaiari dago
kionean, 5,2 puntu galdu ditu irakasleen ehunekoak, 86-87an 17,8ko eta
90-91n 12,6ko ehunekoak azaltzen direlarik .

Adina 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91
(%) (%) (%) (%) (%)

16-20 urte 24 21 27 28 27
21-25 urte 35 33 29 26 24
26-30 urte 21 23 20 20 21
31-35 urte 10 11 12 13 14
36-40 urte 5 6 6 7 8
41... 5 6 6 6 6

lkasketak 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91
(%) (%) (%) (%) (%)

Goi-mailako titulua 16 17 16 17 17
Erdi-mailako titulua 22 20 19 17 16
(Magisteritza)** (14) (13) (11) (9)
Batxilergoa, L.H. 11 32 34 36 36 35
Oinarrizko ikasketak 21 22 23 24 26
Beste ikasketak 9 7 6 6 6
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. 14:
Ogibideak

.15:
Lan-egoera

lrakaslegoa

/kuspegi orokorra

82

(**) Magisteritzadunak erdi-mailakoetan kontaturik <laude,eta parentesi
artean ematen da dagokicn ehunekoa .

Ogibideak 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91
(%) (%) (%) (%) (%)

lkasle 37 39 41 42 40
lrakasle 18 16 14 12 12
Funtzionari 9 9 8 9 11
Langile espezialdu 7 7 8 9 10
Teknikari 4 4 4 4 3
Bes te 25 25 25 24 24

Lan-egoera 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91
(%) (%) (%) (%) (%)

Lanean 34 34 36 37 39
Langabe 29 26 23 21 21
lkasle 37 40 41 42 40

Azken atal honetan irakaslegoadugu aztergai. Honen berezitasuniknabar
menenak ez ezik, azken bost urteotako ikuspegi orokorra erejasotzen da.

lkuspegi honetan lurraldeka eta euskaltegikako banaketa ikusiko dugu,
urtez urte aritutako irakasle-kopuruak zehaztuz.

Datu soziologikoei dagokienean, honako ezaugarri hauek erakusten dira:
1 dedikazioa, 2 titulazioa, 3ikasketak, 4 esperientzia eta 5 adina.

Datu hauek ehunekotan emanda datoz, ikasturteen arteko gorabeherak
argiago ikusiko direlakoan.

Hasteko azpimarra dezagun datu nagusiena: aztertzen ari garen azken
bost urte hauetan hiru lurraldeetako euskaltegietan aritu diren irakasleak
3.496 izan dira guztira.

Honako .16 lauki honetan ikus dezakegu urtez urteko irakasle banaketa .

.16
Guztira Araba 8izkaia Gipuzkoa Publikoak Hitzarm. Homolo. Libreak

86-87 2.120 233 1.161 726 474 155 339 1.203
87-88 1.868 189 1.084 645 503 271 350 873
88-89 1.757 192 982 616 519 192 403 728
89-90 1.703 195 944 606 542 139 498 615
90-91 1.762 237 953 618 627 97 671 486

3.496

Ondorengo datuetan ikusiko dugunez, eta punturik nabarmenenak aipa
tuz, irakaslegoaren dedikazioak gora egin du, titulazioaren egoeran ere
alde ederra egin duelarik, ez-homologatuen kopurua izugarri jaitsi bait
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. 17:
Dedikazioa

. 18:
Titulazioa

.19:
/kasketak

.20:
Esperientzia

.21:
Adina

da. Jakina, azken hau irakaslegoaren ikasketa-mailan gertatu den bilakae
raren ondorio zuzena da.

Elkarrekin doazen beste bi aldagai esperientzia eta adinarena lirateke, ba
tak zein besteak irakaslegoa finkatuz doala adierazten dutelarik .

Dedikazioa 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91
(%) (%) (%) (%) (%)

1 Egun osoz 54 55 61 63 61
Orduka 46 45 39 37 39

Titulazioa 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91
(%) {%) {%) (%) (%)

Homologatuak 56 72 76 80 86
Ez-homologatuak 44 28 24 20 14
Ez-homologatuen
kopuru absolutoa 938 526 425 335 250

lkasketak 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91
(%) (%) (%) (%) (%)

Goi-mailakoak 22 26 27 29 33
Erdi-mailakoak 9 9 9 9 10
Magisteritza 23 29 33 35 35
HABEk homologatua 8 8 7 7 7
Batxilergoa, L.H. 11 26 20 16 13 9
Beste 12 8 8 7 5

Esperientzia 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91
(%) (%) (%) {%) (%)

1-3 urte 54 49 44 35 36
4-5 urte 17 18 19 23 20
6-1O urte 21 24 25 27 28
11... 8 9 12 15 16

Adina 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91
(%) (%) (%) (%) {%)

17-21 urte 15 9 5 3 2
22-26 urte 50 52 50 47 45
27-31 urte 20 24 28 31 32
32-41 urte 10 10 12 14 16
42... 5 5 5 5 5

Euskalduntze-atfabetatzea. 1981-1991.eko datuei gainbegirada 83



Gure artean euskararen a/de egíndako kanpaínak íslatu nahi dítu
ZUTABEk saíl honetan, berauetan erabilítako foíleto, pegatina eta
abarren erreprodukzioakeskaíníz. Aíntzat hartzekoakbaitdíra eremu
horretan han-hemenka egíníko saioak. Hauxe besterik ez dugu
behar: erreproduzitzeko materia/a eta kanpainen inguruko
xehetasun /abur zenbait: eratzaílea,norentzakoa, zergatía, iraupena,
zaba/kundea eta baliabideak, besteak beste.

84 Kanpainak
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