
Astearen
prestaketa

Euska/Herrianzehareuskara
behar -Euskararen erabilera
bultzatzeko kanpaina
euskaltegian

Aitor Etxebarria

Euskarak ezkerraldeko herrietan oraín íluna eta etorkizun beltza
dítu. Gure hízkuntzak ka/eetan duen presentzía oso urría da. Eus
kaltegiak uharte xumeak díra ítsaso erda/dunaren erdian. Eta, hau
gutxi balitz, beste hau ere gertatzen da: agian eguneroko bizítza
erdaldunaren poderioz edo inertziez, edo euskara ikasteko moti
bazio praktiko hutsak eraginik, edo beste arrazoíren batengatik,
ikasle askok euskaltegian bertan ere gaztelania erabíltzen dutela
barra-barra.
Arazo horri aurre egiteko antolatu genuen Santurtziko Udal Euska/
tegian euskararen erabilera bultzatzeko kanpaina.

Aste hau gauzatzeko unerik egokiena apirilaren 6tik 1lrako astea zela
uste genuen: bigarren hiruhilabeteko azterketak bukatu ondoren, 3. hiru
hilabetearen hasieran, oporrak !aster, unibertsitate eta institutuko azter
keten garaiaren aurretik.
Argi ikusten genuen kanpainak arrakastarik izango bazuen, ikasleen par
taidetzak ahalik eta handiena izan behar zuela.
Aurreko astean kartelen bidez iragarri genuen berria; honezaz gain, ordu
tegi bakoitzean ikastalde bat prestatu zen ordutegi horretako gainontzeko
ikasleei gaiari buruzko inkesta bat egiteko (euskara/ gaztelaniaren erabi
lera, zergatik jotzen duten gaztelaniara, ikasteko motibazioak ...). Beste
klase batek, berriz, sketch edo antzerkitxo bat presta tu zuen euskaltegian
bizi zuten egoera islatzeko.
Bestalde, aste osorako lema bat aukeratzeko lehiaketa bat antolatu ge
nuen euskaltegiko ikasle guztien artean. Saritutako lema hauxe izan zen:
Euskal Herrian zehar euskara behar.
Lema hau presente egon zen aste osoan, bai hormetan, bai ekitaldi bakoi
tza iragartzeko karteletan ... Lema bera gai zela, erredakzio-lehiaketa ere
antolatu genuen, baina oso arrakasta gutxirekin.

Astearen garapena Astearen lehenengo egunean, urrats bati dekorazioaz ardura zedila es
katu zitzaion; 5. urratseko ikasleek pasabide eta eskailerak kartelez eta ar
gazkiz bete zituzten.
Asteartez inkestak eta antzerkitxoak burutu zituzten ikasleek egindako
lanaren berri eman ziguten; ordutegiz ordutegi bildu genituen ikasleak
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Astea bukatu
ondoren
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aretoan. Alde batetik, antzerkitxoak antzestu zituzten; bestetik, egindako
inkesten emaitzen berri ernan zuten eta, galderak edo eztabaidak sortzen
zirenean, aurrera eramaten zituzten. Diodan bezala, hau ordutegi guztie
tan egin zen.

Asteazkenean mahai-ingurua antolatu genuen: Euskararen egoera San
turtzin eta Ezkerraldean. Berton parte hartu zutenak hauexek izan ziren:
gure euskaltegiko zuzendaria, Santurtziko AEK Euskaltegiko zuzenda
ria, herriko D ereduko irakasle bat eta Barakaldon euskararen aldeko he
rri-rnugimenduan aritzen den bat.

Ostegunean Sestaoko "Bihar" taldeak txontxongilo bi lan eskaini zizkigu
ten: "Iturengo !apurra" eta "Maria eta Mariano". Esan beharra daga oso
dibertigarria izan zela eta oso egokia gure ikasleen euskara-rnailarako.
Egun honetan, euskaltegiko ateetan gure ikasle batzuek txalaparta jo
tzeari ekin zioten.

Eta, azkenik, larunbatean, txango batekin bukatu genuen astea: Santur
tzitik Azpeitirajoan ginen eta han trenaren museoa bisitatu genuen, ber
tako gidari batek bere azalpenak eskaintzen zizkigularik; trenez egin ge
nuen Loiolarako joan-etorri !aburra; Oñatin bazkaltzeko geldialditxo bat
egin ondoren, Arantzazurantzjo genuen. Bisitaldi osoan zehar Bitoriano
Gandiagaren gidaritza eta laguntza estimagabea izan genuen; beronek
eman zizkigun Arantzazuko historia, kultura eta artearen berri.

Honelako ekintzek eta kanpainek duten arriskuenetariko bat zera da: be
ren hartan geratzea, astearekin hasi eta astearekin bukatzea.

Honelakorik gerta ez zedin, lehenengo eta behin inkesta bat pasa genien
ikasleei, astearen balorazioa egin zezaten: astearen helburu nagusia "zer
txobait" edo "nahiko" bete zen; gustokoena txontxongiloa eta, beste mu
turrean, mahai-ingurua; honelako ekintzak maizago egitearen alde azal
tzen ziren (hiruhilabetean behin ...) eta honetarako zenbait ekintza pro
posatzen ziren (antzerkia, jokoak, jaia, hitzaldiak, inkestak, musika, afa
ria ...).

Baina zernolako emaitzak izan ditu asteak praktikan?

Alde batetik, euskaltegia alaitzeko, atontzeko eta hornitzeko urratsez
urratseko txandarekin jarraituko dugu. Bestetik, klaseren bat edo anima
tzen hasia da parte hartzera dinamika kreatibo batzuen bidez. Adibidez,
antzerki bat prestatu dute besteen aurrean eskaintzeko; herriko B eta D
ereduko ikasleekin ekintza batzuk aurrera eramateko asmoarekin
daude ... Beste batzuk ere hasiak dira ikasgeletatik irteten eta beren lanak
pasabideetan eskaintzen ...

Baina helburu nagusiari bagagozkio, oraindik emaitzak ez direla nabari
tzen aitortu behar. Argi daga aste batek ez duela miraririk egiten (hau ha
sieratik bagenekien); baina lehen bultzada izan da, egin beharreko lan lu
zeago baten abiapuntua. Euskarak behar du, gure ikasleek behar dute eta
gutariko batzuk prest gaude.

Aitor Etxebarria



EN ESTE EUSKALTEGI
APRENDER EUSKARA TE
COSTARA CADA VEZ
gutxiago! eta IKASI, EGINETA
EGINARAZI, euskara denona
da

Abegi Elkartea

Eratzailea Abegi Elkartea osatzen duten euskaltegiak.

Helburua Euskaltegien izenak eta ikurra ezagutarazi eta kaleko sentsibilizazioa
landu.

Euskarria 42 x 67 zm-ko hormirudiak (.J eta .2).

. 1 eta .2
ALTZA

MONPAS
ORTZADAA

AIKARDO ARREGI
eus k a 1 teglak

EN ESTE EUSKALTEGI

APRENDER EUSKARA

TE COSTARA

CADANEZ

gutxiago!

ALTZA

MONPAS

ORlZADAR
RIKARDO AAREGI
euska 1 tegiak
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Zabalkundea Errenterialdea - Donostia.

lraupena Bi epetan egindako kanpaina:

l. fasean "EN ESTE EUSKALTEGI APRENDER EUSKARA TE
COSTARA CADA VEZ gutxiago!" (.1). Urtarrilak lüetik 31ra.

- 2. fasean "IKASI, EGINETA EGINARAZI, euskara denona da" (.2).
Urtarrilaren letik otsailaren 29ra.

Dendatako kartelak

Helburua Denda eta tabernatan ipintzeko kartela .

.Euskarria 22 x 34 zm-ko euskaltegi banakako kartela (.3 eta .4).

Zabalkundea Eusk:altegi bakoitzaren eremuk:o taberna-dendak .

.3 eta .4
ALTZA ------ --- ¡--------~~~------------1

-"1- MONPAS ¡ -ftL MONPAS jOATZAOAR ¡ ._ OATZADAR j

~~~~~~~~g~~h1 ~~~~~~1~g~fh¡
, ,.,, , ,11 r•~·-······· ·r· · · ·-_""c···~·"''"'''i

J 1: . ~'· 1¡:· zc
-,'. EN ESTE EUSKAtTEGI ,! '

e APREfo!DERfüJSKARA j i :ORTZADAR
TE COSTARA . ; 1 · · ·,, ~ l -

c:u~::g:~ l euskaltegia 1

1 .Beheko kalea, 11"'· ·
ALTZA herria ! Tlfnoa:526657

euskatteqia ,,j
Txirrita Bertsolaria, 23

Jl.fncia: 39 43 77

J.M. USANDIZAGA,6
.BERAUN

Buzoi paperak

Euskarria 11 x 17.5 zm-ko paperak bi aldetatik inprimaturik (.5).

Zaba/kundea Errenteria, Beraun, Altza, Larratxo eta Donostiako auzotako etxebizitza
tako buzoiak.

Noiz Otsailaren lehen astea.

88 Abegi Elkartea



Prentsa

Helburua

Zabalkundea

Iraupena

Autobusa

Helburua

Euskarria

lraupena

.5

ALTZA
MONPAS
OATZADAR
AIKARDO AAAEGI
e u s k a 1 teglak

ESTE EUSKALTEGll[EN
t
r

f APRENDER EUSKARA
;
~

TE COSTARA

CADA VEZ

gutxiagol

MONPAS euskaltegi.!!,
Zemoria, 5 (GROS)
Tlfnoa: 27 27 11

URUMEA
RIKARDO ARREGI
Sanchez Toca, 1
Tlfnoa: 46 46 55

MAILA GUZTIAK I TODOS LOS NIVELES

IKASTAROEN IAAUPENA
duración de los cursos

1----------+---0TSAILAK 17- EKAINAK23r------1
3 (15) l 2401 1 goizez,arrats.

FEBRERO 17 - JUNIO 23
golzez,

arrals,gauez2,5 (12,5~200

EGA

2 ( 8) l 120 1 OTSAILAK 6 • EKAINAK 4
golzez,

arrats,gauez

Lau euskaltegien norabide eta informazio zehatza ematea, espazioa kon
tutan hartuta (.6).

Gipuzkoan inprimatzen diren egunkariak.

Otsailaren l 7tik 29ra.

Larunbatero EKAINAK 14 arte golzez

.6

ALTZA
MONPAS
ORTZADAR
RIKARDO ARREGI

euskaltegiak
DONOSTIA - ERRENTERIA

AL TZA herria
MONPAS
ORTZADAR
URUMEA
R. ARREGI

- 394377
- 272711
- 52 66 57

- 46 46 55

HABEien diru laquntzaz antoraiua

MATRIKULA ZABALIK

EUSKARA
IKASTAROAK

DONOSnA • ERRENTERIA

ALTZ.l.dl-MONPAS
ORTZAOAR
RIKAROO ARREGI

ALTZA
Txirrita,23 T: 3943 77

MONPAS
Zemoria, 5 T;272711

OATZADAA
Beheko kalaa, 11 T:52 66 57

UAUMEA• R.AAAEGI
Sanchoz Toca,1T:4646 55

Denbora luzean Donostiako kaleetan presentzia ziurtatuko duen euska
rria lantzea.

Donostiako hiribarneko autobus-konpainiako autobusa (.7).

1992ko urtea.

En este euskaltegi aprender euskara ... 89
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Euskara, gazteena -
Donostiako gazteen artean
euskararen erabilpena
sustatzeko eta euskararekiko
jarrerak hobetzeko
egitasmoa

Donostiako Udala - Euskararen
Udal Patronatua

Helburua 15 urtetik 25 arte bitarteko gazte donostiarren inplikazio-prozesua buru
tzea.

Filosotia Gazteekin, eta ez gazteentzat. Gazteek euskararen ondarea gorde egin
behar dute iraun dezan. Helduok gizarte hau pasa diegu. Ez da gazteen
errua.

Unibertsoa a. Irakaskuntzaren inguruko gazte-taldeak:

• Institutuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

• Lanbide-Heziketa . . . . . . . . . . . . . 20

• Unibertsitateko fakultateak . . . 18

• Akademiak eta beste . . . . . . . . . . 21

Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 ikastetxe

b. Gazte-taldeak orokorki (16-29 urte bitartekoak).

Gazteria-Udal Sailak (70 elkarte identifikatuak).

(Kirol-elkarteak ere inplikatzea, kirol-kanpainak eta gazteena elkar indar
tzeko.)

ZUTABE 30 (1992), 91-95 orr. 91

Helburu orokorrak Motibapena

• Iritzi baikorrak areagotzea.

• Jarrera pasiboetatik ekileetara iragaitea:

- Ez dakienak ikasiz.

- Dakienak erabiliz.

• Gazteen egitura iraunkorra sortzea.



Helburu
operatiboak

Metodología

Urratsak

Lehen fasea:
urrian

92

Ezagupena

• Euskararen ezagupena areagotzea.

• 2000.urtean, 10-18urteko gazte gehienak euskaraz hitz egiteko gai iza
tea.

Erabilpena

• Euskarak gazteen esparruak bereganatzea:

familia,

lagunartea,

kalea,

• Gazteen artean euskararen erabilpenak bi puntuko gorakada izan de-

pub-ak, - joko-aretoak,

- etab.dantzalekuak,

zala urte honetan.

• Ahalik eta hitzarmen gehien sinatzea:

a. Jarrerak aldatzeko hitzarmena. Solaskide eragilea.

b. Erabilera indartzeko hitzarmena.

• Gazte-taldeen artean euskaraz ihardungo duen euskal sarea eratzea.

• Gazteen euskal gune aitzindaria eratzea.

• Talde koordinatzailea eratzea.

• Euskararen Udal Patronatua eta Gazte Planaren arteko koordinazioa.

• Marketing-plangintza: Paradox-en esku.

• Gazteen autoinplikazio-prozesua: Siadeco-ren esku.

• Gazteek euskara zenbat eta nola erabiltzen duten neurtzea.

• Marketing-plangintza (informazioa emateko giroa sortzeko ).

• Slogana (txartela): "¿Vas a esperar a viejo(a) para hablar euskara?
EUSKARA, GAZTEENA".

• Baliabideak

Txartelak (.1) telefono-kabinetan.

Kuñak irratietan.

Gazteen helbidetara bidaltzeko (15-25 urte bitarte): gutuna, orribi
koa (.2), eranskailua (.3).

Prentsako kolaborazioak.

Euskararen Udal Patronatua - Donostia



Bigarren fasea:
azaroan

• Prentsaurrekoa

Erabilpenaren berri emateko.

Bigarren zatiaren aurkezpena egiteko.

Gazteen autoinplíkazio-prozesua

• Gazte-erakundeen identifikazioa.

Gazte-elkarteen hizkuntz mapa burutzea.

Gazte-plana.

• Aurrez aurreko harremanak talde bakoitzean:

Solasaldiak: zirkuitua egin institutuetan, gazte-elkarteetan, uniber
tsitateetan, ...

Diskurtso homogeneizatua:

,,, Informazioa.

,,, lnplikazioa:

• Hitzarmen-motak.

• Solaskide-eragilea.

* Konpromezuen zehaztapena:

• Motibapena.

• Ezagupena.

• Erabilpena.

* Ebaluaketa:

• Zenbat talde ukituak.

• Zenbat konpromezu lortuak.

• Nolako konpromezuak.

- Mahai-ingurua egin. Prentsan islatu.

Talde-koordinatzailea eratzea

• Taldeetako solaskide-eragileak bilduz.

• Taldearen egitura:

Sektoriala. Izaera berekoak.

Geografikoa. Auzoka.

• Taldearen nolakoa:

Gazte-talde eta pertsona guztiei irekia.

Udalarengandik erabat autonom~a.

Barne funtzionamendua (barne arautegiaren bidez).

Euskara, gazteena 93
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Oharrak

.3

Unibertsoa

86.eko erroldaren arabera (nahikoa zaharkitua) Do
nostian 15 eta 24 urte bitarteko gazteak 29.351 ziren.

Kontuan izanik neurketan entzun direnak 8.353
gazte izan direla, esan daiteke unibertso guztiaren %
28,5a neurtu dela.

Zifra hau nahikoa altua da eta lortutako datuen fida
garritasuna baieztatzen du.

Euskara, gazteena

Emaitza orokorra

Lehen datu orokorrak hauek dira:

- Entzundako gazteak: 8.353

- Euskaraz ari zirenak: 785 (% 9,4)

Gazteen artean (ctorkizuna) hizkuntza hain gutxi
erabiltzeak euskara galtzeko arriskuan dagoela adie
raziko liguke, eta hori litzateke Donostiako gazteen
artean gertatzen dena.

Donostia, 1991/coazaroa
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Oporretan ez dugu ixten - No
cerramos por vacaciones

Eratzai!ea: Gipuzkoako Udal Euskaltegiak.

Modu orokorrean: hamasei urtetik gorako edozein per
tsonarentzat. Modu berezian: institutu eta unibertsita
teko ikasleentzat, ikasturtea amaitu eta era intentsiboan
ikasten iharduteko denbora dutenentzat.

1992.eko maiatzaren azken astea eta ekainaren le
henengoa.

Zabalkundea: Gipuzkoako lurraldea.

Norentzat:

Iraupena:

Baliabldeak: Diptikoak, kartelak eta zenbaitetan prentsa, tokian to
kiko herri-kroniken bidez.

ZUTABE 30 (1992), 96-97 orr.
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Maitatuz mintzatu
Amalo, háblalo

Eratzailea:

Norentzat:

lraupena:

Zergatia:

Gipuzkoako Udal Euskaltegiak.

Hamasei urtetik gorako edozein pertsonarentzat.

Abuztuaren azken astea eta ikasturtearen hasiera.

lrailaren amaieran hasten diren ikastaldien eskaintza
egitea.

Zaba/kundea: Prentsaurrekoa, diptikoak, kartelak, irratia, prentsa eta
hainbat herri-telebista.

ZUTABE 30 (1992), 98-99 orr.
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