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Euskara bere giroan ikasten

Agurtzane Maíz

Azken urteotan hainbat azterketarengaia izan da zein ote den H2ren
ikasle helduarentzat hizkuntz inguru onena. Begien bistakoa da gai
honen garrantzia, no/a irakas/earentzat hala ikaslearentzat ere.
Horregatik,psikolinguistenaztergaibihurtuda, bai oinarrizkoinformazio
/inguistikoarenizaera aztertzenduenarentzateta bai hizkuntzaeskura
tzeko beharrezko input linguistikoaren nolakoaz dihardutenentzat.
Artikulu honek, hizkuntz inguru horietako batean -inguru informalean
HABEk "egonaldiakfamilia euskaldunetan"plangintzarenbidez eginda
ko esperientziabatenberri emannahi du.

Bi inguru linguistiko-mota bereizten <liraegindako hainbat ikerketaren
ondorioz: inguru artifizialak edo formalak (gehienak ikasgelakoak) eta
inguru naturalak edo informalak.

Azterlan batzuen arabera (Upshur, 1968; Mason, 1971), pertsona hel
duek eraginkortasunez erabil ditzakete inguru informalak bigarren hiz
kuntzaz jabetzeko eta bere gaitasuna handitu ezezik, inguru formaletan
horiek hainbat denbora pasatu duten ikasleek bezain ondo edo hobeto
ere moldatzen <liraxede-hizkuntzaz.

Beste ikerketa batzuek ordea, (Krashen eta Seliger, 1975; Krashen eta
Terrell, 1983) eskola onuragarriagoa dela ematen dute aditzera, azalduz
bistakoa dela "aurkeztapen informalak" helduaren bigarren hizkuntzako
gaitasuna ez duela ia batere areagotzen.

Azkenean, bai batzuk eta bai besteak bi jarrerak biltzen dituen ondorio
hatera heltzen <lira;hots, arazo hau erabakitzeko, ondoko puntuak berei
zi behar direla:
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1 Inguru informalak eta formalak bigarren hizkuntzako gaitasunaren
alderdi ezberdinak lantzen dituztela, lehenengoak lortutako gaitasu
na garatzen duela eta bigarrenak ikasitako gaitasuna.

2 Inguru informalen artean bereizi egin behar dira hizkuntza biziaren
ohiko erabilera dutenak eta ohiko erabilerarik ez dutenak.

3 Hi.zkuntza biziaren erabilera ohikoa den inguru informalaren
barruan bereizi behar dira aurkeztapen informa/a (hizkuntzaren
entzute hutsa) eta intakea (hizkuntza, murgiltze aktiboaren bidez
bereganatzea). Bigarrenak bakarrik, eskaintzen du hizkuntzaz
jabetzeko behar den benetako inputa.

4 Eta, azkenik, eskolak inguru formala bezalaxe informala ere
eskain dezakeela. Eskolak hizkuntzaren ezagutza konszientea
benetan erabiltzeraino areagotzen laguntzen duen bitartean Iortuko
da jabetza.

Bestalde, helduentzako bigarren hizkuntzaren irakaskuntzarako metodo
gile gehienen iritziz helduek ez dute hizkuntza bereganatzen, ez, jakina
ren gainean ikasi beharko dute; halere, helduek neurri batean beregana
dezakete hizkuntza, horretarako baldintza egokiak gertatzen badira.

Artikulu honen xedea, beraz, ez da erakustea zein den inguru linguisti
korik onena, gero bata ala bestea hautatu ahal izateko. Aitzitik, gure
aztergaia izango da, ondorioetako lehen puntuaren bidetik, nola lagun
tzen dion helduari inguru informalak lortutako gaitasuna garatzen, zein
baldintzatan emango litzatekeen laguntza hori, eta zenbateraino lor dai
tekeen.

Horretarako, aipatutako ondorioak inguru informal batean nola gauza
daitezkeen ikusteko, HABEk eskuartean duen jarduera baten berri
emango dugu: Egonaldiak familia euskaldunetan plangintza. Plangintza
hori, 1996ko udan hasi zen antolatzen HABE, eta leku erdaldunetan bizi
eta inguru formatean euskara ikasten eta lantzen ari diren ikasleei
zuzendurik dago.

Euskara lantzeaz gain, bestalde, bizimodu eta ohitura tradizionalak eza
gutzeko aukera ere ernan nahi die plangintza honek, eta, batzuentzat
zein besteentzat aberasgarri diren harremanak sortzeaz gain, lurralde
guztietako euskaldunen arteko lotura bideratu.

Hori dela eta, inguru euskaldun batean bizi den familia baten etxean
hilabete osoz bizitzeko aukera eman zitzaien ikasleei.

Lehenengo ekitaldi honen balorazioa egiteko, informazio-bilketa bat
burutu zen. Horretarako, familia bakoitzari bisita egin zitzaion egonal
diaren amaiera aldera, eta bertan zegoen ikaslea elkarrizketatu.
Ondorengo ekintza hauek burutu ziren informazioa biltzeko:

• Bi galdesorta prestatu genituen (bata familiarentzako, bestea ikas
leentzako ).
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Plangintzaren
nondik-norakoak
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beharreko
baldintzak

/kasleek bete
beharreko baldintzak

• Familia guztiei bisita egin genien, galdesorta ardatz hartuta elkarriz
ketak burutuz.

• Familietara bisita egin genuenean, bertan suertatu zen ikasleari ere
galdeketa egin genion. Gainerako ikasle guztiei, berriz, postaz bidali
zitzaien galdesorta, egonaldiaren amaieran beteta itzul zezaten.

• Azkenik, ikasle eta familiekin harremanetan aritu ginenok behaketa
zuzena egm genuen.

lnformazio-multzorik handiena bisitaldietako elkarrizketetan eskuratu
genuen, eta, ondoren, egonaldiaren amaieran ikasleek postaz bidali ziz
kiguten inkestetatik.

Elkarrizketak familia eta ikaslea aparte hartuta burutu ziren, batzuen
iritziek besteengan eragin zuzenik izan ez zezaten. Bataz beste, 15
minutu eman genituen elkarrizketa bakoitzean. Elkarrizketok egonaldi
bitartean egin ziren, hirugarren astearen joanean.

lnformazio-bilketa honi esker, batetik, partaide ezberdinen iritziak,
familienak nahiz ikasleenak jaso ahal izan genituen eta batzuk besteekin
alderatu eta, bestetik, baserrietara bisitak egitean ingurua zuzenetik eza
gutzeko aukera izan genuen.

Euskaraz bizitzeko euskal giro egokia eskaintzea.

Inguru formalean eta denboraren poderioz lortutako hizkuntz ezagu
tzak.
praktikara eramateko aukera eskaintzea, alegia, eguneroko bizitza
-harremanetan aplikatzea.

Euskalkiren bat ikasteko interesa duketenei aukerak eta abaguneak
eskaintzea.

%70etik gorako euskaldun-kopurua duen herri batean bizi izatea.

- Gutxienez lau kide izatea.

- Familiaren ohiko komunikazio-hizkuntza euskara izatea. Gogora
dezagun hasierako bigarren ondorioak dioena: inguru informalak
eraginkorra izateko, hizkuntzaren erabilera ohikoa izan behar du.

18tik 35 urtera bitarteko adina izatea.

Euskarari dagokionez, HABEk finkaturiko 8. urratsa edo horren
baliokidea izan daitekeen beste edozein maila gainditua izatea.

Euskal Autonomía Erkidegoan, Nafarroako Foru Komunitatean zein
Ipar Euskal Herrian erroldaturik egotea.

Eskaria egin zuten familia orok baldintzak bete zituztenez, ez zen inor
bazter utzi. Eta, 88 familiek hartu zuten parte. Ikasleetan, berriz, 185ek
eman zuten izena eta 178 onartu ziren.
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.1:
Familien ehunekoak lurraldeka lkasleen ehunekoak /urraldeka

Gipuzkoarrak 11,2. . . . . . .. .

Nafarrak 4,5
Gipuzkoarrak 68,2

. ·····•· ..................
Nafarrak 25,9

.........................
Bizkaitarrak 5,9

.........................
Arabarrak o

............. . . ......... .
lparraldekoak o

Bizkaitarrak 71,3

Arabarrak 11,8
........................

lparraldekoak O

Beste O

Ikasle bizkaitarrak, gehienak (ikus .1) Bilbo Handia deritzanean bizi
<lira. "Beste" atalekoak, berriz, Madrilen bizi <lira, nahiz eta Euskal
Herrian erroldaturik egon.

lkusten den bezala, eskaintzaren eta eskaeraren arteko desoreka handi
samarra izan zen, bere euskalkia landu nahi zutenen kaltetan.
Iparraldean batere familiarik ez izateak ere kendu egin zion bati baino
gehiagori hango euskalkia lantzeko aukera.

Balorazioa egiteko, inforrnazioa bildu zen, eta, burututakoan hiru atal
berezi genituen: familiek esandakoa, ikasleek esandakoa eta guk geuk
ikusitakoa.

Familien iritzia jasotzeko, haien etxera joan eta beraiekin izandako
elkarrizketaz baliatu ginen.

Ona hemen solasaldi haietan jasotako erantzunak:

.2:
Familiako nork izaten du harremanik gehien ikaslearekin?

4

6,8

Alabak (adin bertsukoa) 14,9

17,6

13,5

35,1

4

4

Etxekoandreak

Etxekoandreak/alabak (adin bertsukoa)

Denekin berdintsu

Denekin gutxi (beste ikasleekin ibiltzen da)

Senar-emazteekin (senarra jubilatuta)
.. ······················-··

Alaba gazteenak (oporretan)

Etxekoandreaketa umetxoek

Familia askoren ustetan (ikus .2), ikasleek denekin harreman berdintsua
zuten, baina ikasleen erantzunei erreparatzen badiegu, ikusiko dugu
hauek bestelako iritzia dutela.
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"Denekin gutxi (beste ikasleekin ibiltzen da)" erantzun zuten familiek
ez zuten ulertzen ikaslearen jarrera, nola, familiarekin euskarazaritzeko
aukera izanda, ez zuten aprobetxatzen. Kontuan izan behar da, inguru
informala benetan eragile izateko, ikasleak etengabe erabili behar duela
hizkuntza berezko hiztunekin.

Ikasleek etxeko senarrarekin ez zuten harreman berezirik izaten, baldin
eta jubilatuta ez bazegoen. Hauek bai, hauek interes handia zuten ikas
leekin egon eta zekitena erakusteko. Inoiz, ordea, hango ikasleek, arreta
hori estimatzen bazuten ere, zertaz hitz egin ez zekitela adierazten
zuten.

Zenbaitetan, familiakide heldu guztiak beren zereginetan aritzen ziren
bitartean, etxeko alaba gazteenak hartzen zuen ikaslearekin egoteko
ardura. Honelakoetan, alaba horren izaerak erabateko eragina zuen.
Alaba irekia eta hiztuna bazen, nahiz eta ikaslearen adin modukoa ez
izan, hau gustura egoten zen, bestela ez.

Umetxoekin harreman handia zeukaten ikasle batzuek ez zietela uler
tzen adierazten zuten; 3-4 urtetik beherakoei, batez ere. Kontuan izan
behar da, adin horretako umeek ez dutela hizkuntza erabat egituratua .

.3:
Zer onltur« duzue hizkuntzaren aldetik?

9,5
21,5

6,7

3,4

Beti bezala hitz egiten dugu (ulertzen ez badu, errepikatu::,~:~:~º~~:egiten dio (etxekoandreak) l··:~::·..
Zuzendu egiten diogu

Zuzentzeaz gain, esplikazioa ematen diogu

Ez du zuzendu beharrik, oso ondo hitz egiten du

Ez diogu ezer esaten
. . ... . . ·····-

Guk baino hobeto daki euskaraz

Behin zuzendu eta gaizki hartu zuen

"Zer ohitura duzue hizkuntzaren aldetik?" galderari dagokionez (ikus
.3), azpimarratzekoa da etxekoandreak, orokorrean, ikaslearekin hartzen
zuen arreta eta nolako naturaltasunez hartzen zuen irakaslearen papera.

"Zuzentzeaz gain esplikazioa ematen diogu", Krashen-ek eta Seliger-ek
(1975) ikasgelaren apustua egiten dutenean ematen duten arrazoietako
bat da inguru informaletan ez dela egoten ez arauaren azalpenik ezta
feedback-ik ere. Komeni da, beraz, inguru informal ezberdinak egon
daitezkeela azpimarratzea. Gauza bat da nor bere gisa berezko hiztunak
<laudenherrialde batera joan eta han ibiltzea eta beste bat aldez aurretik
hitzartutako inguru batera joatea.
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Familia batzuen euskara-rnaila eskasa zen eta ez ziren ikasleak esanda
koa zuzentzen ausartzen edota ez zuten horren beharrik ikusten .

.4:

lkasleek jakin nahi izaten al dute, egonaldiaren bukaeran, zenbat aurreratu
duten edo euskara-maila hobetu duten?

23,8

2,4

7, 1

Bai

Batzuek, bai: normalean gehien aurreratzen dutenek

Batzuek, bai; interesa dutenek

Ez 35,7

Tarteka komentatzen dugu zertan aurreratu duten 21,4

Galdetu gabe ere, beraiek esaten dute zenbat aurreratu duten 9,6

"Ikasleek jakin nahi izaten al dute, egonaldiaren bukaeran, zenbat aurre
ratu duten edo euskara-rnaila hobetu duten?" galderari dagokionez (ikus
.4), lehenengo hiru errenkadakoak, familiek esanetan, ikaslerik saiatue
nak edo motibatuenak ziren. Ikasle hauentzat garrantzitsua zen berezko
hiztunen iritzia jasotzea. Batzuetan, beren inpresio baikorra baieztatze
ko eta beste batzuetan oso ziur ez zeudelako.

"Ez" multzoaren barruan, bi eratako ikasleak zeuden, familiaren esane
tan: batzuk, familiaren iritzia aintzat hartzen ez zutenak eta gai horretaz
jardun nahi ez zutenak, eta besteak, familiarengandik horrelako feed
back-ik espero ez zutenak. Harritu egiten ziren galderaren aurrean. Hori
euskaltegiaren eta irakasleen kontua zela zioten.

"Galdetu gabe ere, beraiek esaten dute zenbat aurreratu duren" erantzun
duten familiek diotenez, ikasle hauek erabat harrituta zeuden beren
aurrerapenaz, ez zuten horrela izango zenik espero, nonbait.

.5:
Baduzue besterik esateko?

1,5

87,2Gustura gaude

lkasle batzuk ando pasatzera etortzen dira ikastera
baino gehiago

Aurten ez gaude gustura (harremanetarako ikasle zalla)

Herri honetan euskara jakin denek dakite, baina hitz
egin 35 urtez azpikoek ez dute hitz egiten

6,9

4,4

"Ikasle batzuk ondo pasatzera etortzen <lira ikastera baino gehiago"
(ikus .5) hau izaten zen familia batzuen kexa. Ikaslearekin horretaz hitz
egiten ote zuten galdetzen genienean, gehienek ezetz erantzuten zuten;
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lkasleek
esandakoak

batzuek sesiobiderik edo nahi ez zutelako eta besteek, berriz, helduak
zirela eta ikasleen kontua zela ikasteko aukera aprobetxatu nahi ez
bazuten. Kontuan izan behar da, bestalde, Mason-ek eta Carroll-ek
(1971) dioten bezala, hizkuntza entzute hutsa ez dela nahikoa input hiz
kuntza eskuratzeko.

"Aurten ez gaude gustura (harremanetarako ikasle zaila)"; familien esane
tan, ikasle hauek ez ziren batere egokitu familiaren bizimodura. Beren
gisara ibili ziren eta ez zuten, beraz, familia ingurutik inolako inputik jaso.

"Herri honetan euskara jakin denek dakite, baina hitz egin 35 urtez
azpikoek ez dute hitz egiten" aitortu ziguten herri batean. Zenbait herri
aski erdaldunak dira. Baldintzetan eskatzen den euskaldunen kopurua
(%70) gainditzen badute ere, zenbait herritan nahikoa giro erdalduna
sumatzen da, batez ere gazteen artean. Gogora dezagun hasierako biga
rren ondorioan genioena: "Inguru informalen artean bereizi behar da
hizkuntzaren erabilera ohikoa denean eta ez denean", Bigarren hauek,
noski, ez dira gure helburuetarako inondik ere egokiak.

Ikasleen iritzia jasotzeko, familiei bisita egiterakoan bertan egokitu zen
ikaslearekin izandako elkarrizketaz baliatu ginen, eta gainontzekoena pos
taz bidalitako inkestez. Hona hemen bi iturri hauetatikjasotako erantzunak:

.6:
Zer nolako esperientzia izan da aurtengoa?

Oso ona Ona Normala Eskasa

59,4 30,5 7,6 2,5

Artikuluaren hasieran aipatu ditugun 2. eta 3. ondorioetan egindako
bereizketari jarraiki, egonaldia "eskasa" izan zela adierazi ziguten ikas
leen inguruan ez zen euskara beti ohiko hizkuntza izaren edota ez zuten
beti nahi adinako intakea jasotzeko aukerarik. Biak ere ezinbesteko bal
dintzak, hizkuntza esk.uratuko bazen (ikus .6).

.7:
Zergatik aukeratu duzu honelako egonaldia eta ez barnetegia edo?

Euskaraz bizitzeko 42,2

Euskara bere giroan ikasteko 20,2

Barnetegietako egonaldiak laburrak eta garestiak direlako 11

Barnetegiak artifizialagoak direlako 9,2
Barnetegietan klaseetatik kanpo gazteleraz egiten delako 1O,1

Barnetegiei buruz erreferentzia txarra nuelako

Egonaldiei buruz erreferentzia ona

2,7

4,6
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"Zergatik aukeratu duzu honelako egonaldi bat (eta ez barnetegia
edo)?" galderari dagokionez (ikus .7), lehenengo bi errenkadako ikas
leen esanetan, ikasgelatik atera eta berezko hiztunekin bizi eta jarduteko
gogoa zeukaten ea nola moldatzen ote ziren ikusteko.
"Barnetegietan klaseetatik kanpo gazteleraz egiten delako" erantzun
duten ikasleek diotenez, barnetegien jarduera ikasgelara mugatzen zen,
inguru formalera. Handik aurrera ez zuen ezer eskaintzen. Eta hori ere
nahi zuten. Bestela, euskaltegian egotea bezala ornen zen .

.8:
Hizkuntzari dagokionez, zein helburu duzu?

Euskaldunekin hitz egiten ohitzea 52,8
Euskaltegietan ikasitakoa praktikan jartzea
Euskalkia lantzea
Aspaldi ikasitakoa gogoratzea
Euskara ez galtzea

1,2

1,2

Ikasleen erdiak baino gehiagok "Euskaldunekin hitz egiten ohitzea"
zuen helburu (ikus .8). Carroll-ek (1970) dio berezko hiztunekin hitz
egiteko asmo sendoa daramatenek aukera handiagoa dutela hizkuntza
era errealago eta komunikatiboagoan erabiltzeko.
lkasleen %13,4k erantzun zuten "Euskalkia lantzea" zela beren helbu
rua. Oso ikasle gutxi direla pentsa daiteke hasiera batean. Baina horrek
ez du esan nahi besteek interesik ez zutenik, euskalkiaren gaia oraindik
oso urruti ikusten zutela baizik. Kontuan izan behar da ikasle gehienak
8-11 urratsetan ari zirela.
"Aspaldi ikasitakoa gogoratzea" erantzun zuten ikasleak euskaltegia
aspaldi utzitakoak ziren eta geroztik hizkuntza batere landu gabeak.
Berriro ere hizkuntza landu nahi zuten, baina euskaltegira joan gabe,
inguru informalean.

"Euskara ez galtzea" erantzun zutenek zioten: beraiek bizi diren ingurua
erdalduna dela eta ez daukatela euskaraz bizitzeko aukerarik.

.9:

Hizkuntza lantzeaz gain, baduzu beste helbururik?

76Bai
- Baserriko bizimodua ezagutzea
- Euskal giroa/kultura ezagutu eta bizitzea
- lngurua ezagutzea
- Euskaldunen ohiturak ezagutzea
- Herriko ohiturak ezagutzea
- Harreman berriak izatea

Ez 24
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"Hizkuntza lantzeaz gain, baduzu beste helbururik?" galderari gehienek
eman zioten baiezko erantzuna (ikus .9). Ikasle gehienak inguru erdal
dunean bizi ziren hiritarrak genituen eta bertatik ezagutu nahi zituzten
berezko hiztunen bizimodua eta ohiturak. Beste mundu bat zela aitor
tzen zuten. Oso esperientzia aberasgarria .

. 10:

Zure helburuak bete dira?

71,3Bai
1. Lehen baino gehiago hitz egiten dudalako
2. Aurrerapenak egin ditudalako bai ulermenean

eta bai hitz egiterakoan ere
3. Pixkanaka ari naizelako erraztasuna hartzen
4. Soltura handia hartu dudalako hitz egiterakoan
5. Familia onean egokitu naizelako
6. Egun osoan euskaraz aritzen naizelako

Ez
1. Baserriko jendeak ez dit lagundu
2. Ez dut nahikoa aukerarik izan euskaraz aritzeko
3. Herritarrekin ez dut harremanik izan
4. Familiak bere bizimodua egin du eta askotan

bakarrik sentitu naiz
5. Etxekoandreak erdaraz egin dit

Neurri batean
1. Hilabete gutxiegi da
2. Etxeko umeei ez diet ulertzen
3. Etxeko gizonari ez diot ulertzen
4. Hitz egiterakoan ziurtasuna falta zait
5. Herriko jendearekin oso tratu gutxi izan dut
6. Baserria oso urruti dago herritik

7,3

21,4

"Zure helburuak bete <lira?"galderari ere gehienek eman zioten baiezko
erantzuna (ikus .10) Aurrerapenik handiena ulermenean eta ekoizpe
nean sumatzen zuten. Aipatzekoa da, bestalde, elkarrizketa hau egonal
diaren erdialdetik aurrera izan genuela ikasleekin eta ia denek adierazi
ziguten lehenengo astean galdu samarrak ibili zirela eta bigarren astetik
aurrera hasi zirela aurrerapena sumatzen.

Ezezkoa erantzun zuten ikasleen inguruan ez zen euskara beti ohiko
hizkuntza izaten edota ez zuten beti nahi adinako intakea jasotzeko
aukerarik. Biak ere ezinbesteko baldintzak, hizkuntza eskuratuko bada.

Helburuak "neurri batean" lortu zituztela adierazi zutenek arrazoi ezber
dinak aipatu zituzten; batzuek hilabete bat gutxiegi zela zioten. Ikasle
horien kasuan esan daiteke, adierazpen hori gehiago zor zaiola egonal
diaren "kalitateari" iraupenari berari baino, euskararen aldetiko baldin
tzak beti egokienak ez izateak denbora gehiagoren beharra baitakar hel
buru bera lortzeko.

Etxeko umeei ez zietela ulertzen adierazi zutenen kasuan, berriz, lehe-
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nago ere aipatu dugun bezala, 3-4 urtez beheragoko umeekin gertatzen
zitzaien. Ikasle bakar batek adierazi zigun etxeko gaztetxoei ez ziela
ulertzen ( 9-13 urtekoak ziren). Ez genuen gaztetxo hauekin hitz egiteko
aukerarik izan eta ez genuen jakin arazoa zein zen .

. 11:

Hizkuntzari dagokionez, zer eskatuko zenioke familiari?

Polikiagohitzegiteko (batzuetan) 32,3

38, 1Normalhitz egiteko
Garbiago ahoskatzeko 1,6

23, 1

0,8

0,8

3,3

Okerrak zuzentzeko
Batuago hitz egiteko
Hitanoa ez erabiltzeko
Ezerez

Polikiago hitz egiteko eskatzen zutenek adierazten zuten, berentzat zai
lena, hasiera batean behintzat, zer esaten zuten ulertzea zela. Batetik,
"oso azkar" hitz egiten zutelako, eta, bestetik, hitzak laburtuta erabil
tzen zituztelako. Hitz egitea ere baino zailagoa ulertzea ornen (ikus .11).

Normal hitz egitea nahi zutenek adierazi zuten, ez zutela bereizketarik
egitea nahi, hasieratik egokitu nahi zutela ingurura. Ildo honetatik
Upshur-ek (1968) dio ikasle motibatuak gai direla, laguntzarik gabe ere,
feedback-aren osagairik esanguratsuenez baliatzeko.

Garbiago ahoskatzea nahi zutenen kasuan ikusi ahal izan genuenez,
ulertzeko zailtasuna ez zitzaion ikaslearen gaitasunik ezari zor, berezko
hiztunek hortzeria-arazoren bat baitzuten.

"Ezer ez" erantzun zutenek ez zuten familiaren laguntza aintzat hartzen,
hori euskaltegiaren kontua ornen.

.12:
Familiako norekin izan duzu harremanik gehien?

Etxekoandrearekin 17,6

16

22

11,5

6,7

5,7

1,9

2

Etxekoandre/alabarekin (adin bertsukoa)

Denekinberdintsu (otorduetan bakarrik)
Alabarekin(adin bertsukoa)

Etxekoandre/seme-alabekin (oporretan)

Alaba/seme gazteenarekin (oporretan)
Senar-emazteekin

lnorekinberezikiez
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Ikasleek harremanik handiena etxekoandrearekin eta adin bertsuko ala
barekin izaten zuten, nahiz eta ikaslea gizonezkoa izan (ikus .12). Bai
etxekoandreak eta bai alabak, orokorrean, saiatzen ziren ikasleari ahal
zuten neurrian laguntzen. Adibide rnoduan esan dezagun neska bat bere
adin bertsuko lau serne zeuden etxe hatera joan eta amari esleer iraun
ornen zuela, rnutilek hain arreta gutxi eskaintzen zioten.

"Denekin berdintsu" erantzun zutenek ziotenez, ez zuten etxekoandrea
rekin eta alabarekin harreman berezirik, otorduetara rnugatzen ornen
zen ia familiarekiko harremana. Otorduetan, bcstalde, edozein gairi
buruz hitz egiten zen, batzuetan ikasleek parte hartzen zuten elkarrizke
tan, baina sarritan farniliako kontuetara pasatzen ziren ia konturatu gabe
eta honelakoetan ikasleak isilik egoten ziren, zenbaitetan zertaz ari ziren
ere ez zekitelako eta, noski, galdetzen ere ausartzen ez zirelako.

"Inorekin bereziki ez" erantzun zutenek ez zuten familiarekin ia harre
rnanik. Etxea ostatu bezala erabiltzen zuten. Ez da ahaztu behar, inguru
informalaren eraginkortasunaren aldagaietako bat egunean berezko hiz
tunekin aritzen den denbora dela.

Ikusten den bezala, ikasleek ez zuten etxeko gizonarekin ia harremanik
izaten eta izaten zutenean ere ez ornen zioten gainontzekoei bezain
ondo ulertzen. Zenbait ikaslek ere aipatu ziguten ez zietela batere uler
tzen. Arrazoia, oso gutxitan hitz egiten zutela elkarrekin eta honelakoe
tan ez zuela inolako ahaleginik egiten esaten zuena ulertarazten, oso
itxiak ziren hitz egiterakoan. Inoiz, ikasleak ulertzen ez ziola kontura
tzen zenean haserretu eta alde egiten ornen zuen .

. 13:
Izan al duzu arazorik?

4,5Bai
"Zomorroek nazka ematen didate"
"Alaba batekin ez naiz konpontzen"
"Etxeko gizonarekin harreman txarra dut"
"Bakarrik sentitzen naiz"
"Otorduak urriak dira"

Ez 95,5

Azkenik, besterik esan nahi zuten galdetu genien. Hona hemen bilduta
ko erantzunak:

1 "Eskerrak eman nahi dizkiot HABEri aukera hau emateagatik"
2 "Egonaldi hauei esker ez dut euskara galtzen"
3 "Etxean nire adineko neska egoteak askoJagundu dit"
4 "Zergatik ez <lira antolatzen urtean zehar ere honelako egonal

diak?"
5 "Nire adineko neska/rnutilaren falta surnatu dut"
6 "Ez dut herritarrekin (ia) harrernanik izan"
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7 "Egonaldia laburregia da"
8 "Hau hiri txiki bat da eta oso zaila da bertakoekin harremanak iza

tea. Kalean erdara ere entzuten da"
9 "Batzuetan pentsio batean gaudela ematen du. Familiarekiko harre

manak askotan oso hotzak izan dira"
10 "Nire ustez, baserriek herrian bertan edo inguruan egon behar dute,

bestela ez duzu herrikoekin harremanik"

3. eta 5. adierazpenen arabera, ikasleak gustura egoteko arrazoi nagusi
bat etxean bere adineko gazterik egotea zen.

6. eta 10. adierazpenei dagokienez, ikasleak hain gustura ez egoteko
beste arrazoi bat zen bere bizitza eta harremanak familiara mugatzea.
Herritarrekin ere egon nahi zuten. Baina, ez zuten beti lortzen.

"Batzuetan pentsio batean gaudela ematen du" (9. adierazpena) esaten
zutenak ere ez zeuden oso gustura. Ikasleak hartzeko baldintzetan adie
razten zen ikasleak ez zeudela behartuta inolako lanik egitera. Hau zen
bait familiak hitzez hitz hartu eta ez zieten haiekin lanera joaten uzten.
Honek ekarri zuen ikaslea zenbait unetan solaskiderik gabe gelditzea.

Informazio-bilketarako hirugarren iturria da familiak bizi diren ingurura
joan eta zuzenetik ikusitakoa.

• Bizpahiru herri aski erdaldunak edo izatea. Baldintzetan eskatzen
zen euskaldunen kopurua (%70) gainditzen badute ere, herri hauetan
nahiko giro erdalduna sumatzen da, batez ere gazteen artean.
Ikasleak gazteak izanik, normalena herriko gazteekin komunikatzea
da, baina herri hauetan gazte euskaldunek ere gazteleraz aritzeko
ohitura izugarria dute. Hara joan zirert ikasleek eragozpen berezia
izan zuten beren helburua betetzeko. Gogoan izan, inguruan, hiz
kuntzaren erabilera ohikoa ez denean, ez dela eraginkortasunik ber
matzen.

• Turismo-guneetatik gertu <lauden herriak erdaldundu egiten dira,
udatiarrez beteta daudelako sasoi horretan. Herri hauek ikasleen inte
resgunea hondartzari begira jartzen dute, oporrak pasatzera, eguzkia
hartzera, eta ez horrenbeste norberaren euskara landu eta janztera.

• Herri txiki batzuetako gazteek ez dute bizitzarik egiten herrian. Herri
euskaldunak izan badira, baina hara joan diren ikasleek ez dute ia
harremanik izan bertako herritarrekin.

• Eskaria eta eskaintzaren arteko desorekak. Atal honetan azter daitez
keen beste aldagai batzuk egon badaitezke ere, aipagarria iruditzen
zaigu euskalkiak lantzeko garaian suertatu den desoreka. Bizkaian
familia gutxi egon da hainbat ikasle bizkaitarrek bizkaiera landu nahi
bazuten ere. Iparraldean ere aukerak izatearen komenientzia aipatu
digu ikasleren batek.

• Ikasle asko elkartzen diren herriak nekatu samar egoten dira hiruga-
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rren hilabeterako. Uztailean gustura hartzen ornen dituzte ikasleak
eta baita abuztuan ere, baina irailerako edo aspertu egiten ornen dira.
Herri txikiegiak <lirahalako "inbasioa" jasateko.

Familiak Familiek eskaini dituzten egonaldiak egokiak edo oso egokiak izan <lira
oso proportzio handian. Horren lekuko dira familien eta ikasleen satis
fakzio-mailak. Familien aldetiko kexak ikasle jakin batzuen izaera edo
portaera bereziagatik izan dira. Ikasleen %90,3k egonaldia on edo oso
ontzat jotzen du; %7k normaltzat; eta %2,6k uste du egonaldia eskasa
izan dela. Beraz, programan parte hartu dutenen iritzia oso aldekoa da.
Gurea ere bat datar horretan.

Halere, badira zenbait alderdi, kuantitatiboki oso nabarmenak ez izan
arreo, kontuan hartu beharrekoak, hurrengo ekitaldietan bideratzeko.

• Hiru hilabetetan ikasleak izan dituzten familia batzuek bukaera alde
ra nekea sentitu dutela adierazi dute. Beste batzuetan, irailean egon
den ikasleria izan da familiaren nekea sumatu duena.

• Hainbatetan euskara-maila kaxkarra izatea. Kasu batean, herriko
erdarazko joerarekin hatera gertatu da. Eragin nabarmena duela begi
bistakoa da.

• Eguneroko eginkizunetan ikasleari parte hartzen ez uztea. Deialdian
ikaslea ez dagoela lan egitera behartua esaten da. fenbait familiatan
hitzez hitz hartu dute hori, eta zenbait ikasle kexatu egin da, familia
lanean ari den bitartean bakarrik dagoelako eta solasean aritzeko
aukera galtzen duelako.

• Familiak herritarrekiko zubigintza ez egitea. Zenbait ikasle kexatu
egin dira zirkulu itxiegian egon izanaz. Etxea herrigunetik urruti
egotea suertatu bada, lanetan parte hartzen utzi ez badiote eta, gaine
ra, herriko beste zenbaitekiko harremanak errazteko biderik egin ez
badiete, ikasle batzuk euren euskara lantzeko aukerarik ez izateaz
bat, seko aspertu dira. Egoera hauetan ikaslearen ekimenari ere zer
egotzi ere badagoela esan behar da. Ikasle bamerakoiago eta gaztea
goek arazo gehiago dituzte ekimena beraiek hartzeko.

• Herritarrekiko harreman-eskasian eragina izan duen beste aldagai bat
ikasleen adin-jira bertsuko familiakiderik ez izatea izan da. Argi
asko ikusi ahal izan dugu kide horiek egon diren neurrian, errazago
jarri direla harremanetan beste herritar batzuekin.

• Herriko beste ikasleekiko harremanetara bultzatzea. Familiatik kan
poko harreman-sarea zabaltzen saiatzen dira zenbait familia, baina ez
beste herritarrengana, baizik 'eta herrian egoera berean <laudenbeste
ikasle batzuengana. Ikaslea ez da aspertuko, beharbada, baina bera
ez da horretara etorri. Kasuren batean, ikasleren batek jakinaren gai
nean erabaki du ikaskideekin ez elkartzea.

• Etxea komunikazio-gune baino gehiago ostatu .bilakatzea.
Zenbaitetan, ikaslea etxera iritsi eta otorduak noiz egiten diren esan,
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herriko gainerako ikasleekin harremanetan no la jarri erakutsi, giltzak
eman eta askoz gehiagorik ez dute egin.

• Ik asleen hizkuntz beharrizanetara hurbiltzen ez ahalegintzea.
Familiari ez zaio espreski horrelakorik eskatzen. Dena den, ikasle
batzuk kexatu egin diren neurrian aipatzen dugu. Kexak gizonez
koentzako dira batez ere. Oro har, etxekoandreak eta alabak gehiago
ahalegintzen dira ikaslearengana egokitzen.

• Egonaldiak etxekoandreen kontua dira. Ikaslearekin egotea, herrita
rrekin harremanetan jartzea, gure bisitan solaskide izatea etxekoan
drearen eginkizuna da, ez familiarena.

Arestian aipatu bezala, bai familiak eta bai ikasleak gustura gelditu dira
egonaldiekin. Gure iritzia ere bat dator, oro har, iritzi horrekin.
Egonaldiak arrakastatsuak suertatu dira. Baieztapen horren ondoan,
ordea, hainbat gogoeta egitea merezi du:

• Zenbait ikasleren espektatibak eta portaerak programaren helburue
kin bat ez etortzea. Honek ez du esan nahi ikasle horien espektatibak
zuzenak ez direnik, ezta programaren helburuekin bateraezinak dire
nik ere. Hemen azpimarratu nahi duguna da zenbaitetan ikasle horien
zenbait helburu edo espektatibak programaren beraren helburuak
indargabetu edo oso bigarren mailara eraman izan dituela; hau da,
ikasle batzuengan nabarmen sumatu da ikastera baino gehiago opo
rretarako asmoz joan izana. Nabarmenagoa izan da joera hori 18 eta
25 urte bitarteko gazteengan.

Programaren helburuak ahultzea ekarri duten portaera horien artean
kokatzen dugu zenbait ikaslek herriko beste ikaskideekin ibiltzea
nahiago izatea.

• Ikasleen adinaren eta nortasunaren garrantzia, Ikaslea zenbat eta hel
duagoa eta, oro har, seriotasun handiagoa izan, orduan eta argiago
dauka zertara joan den, eta denbora aprobetxatzen eta aukerak sor
tzen ahalegintzen da. Nortasunak ere eragin handia du baldintzak
eskasagoak izanda ere, ikasle irekia irtenbideak bilatzen errazago
jartzen delako, eta alderantziz.

Senideekiko harremanei buruzko iritziak. Familien ustetan, ikasle
gehienak familiako kide guztiekin harreman bertsua badute ere, ikas
leen iritzia bestelakoa da. Oro har, harremanik gehien etxekoandrea
rekin eta beren adineko alab(ar)ekin dutela aitortzen dute ikasleek,
nahiz eta ikaslea gizonezkoa izan. Etxeko gizonarekin eta
seme(ar)ekin apenas duten harremanik otorduz kanpo, nahiz eta ikas
le gizonezkoek harreman gehiago aitortzen duten adin bertsuko
seme(ar)ekin.

Tkasleek 3-4 urtetik beherako umeei ez dietela ulertzen esaten dute eta,
sarritan, aitonarekin edo amonarekin zertaz hitz egin asmatu ezinik
geratzen direla.
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Balorazio
orokorra

Hurrengo
ekitaldiei begira

Familien a/detik

lkasleen aldetik

Orain arte esan den bezala, ekitaldiaren balorazioa positiboa da. Ikasle
gehientsuenen helburuak ondo bete dira. Ikasleei, familietara joan zire
nean, zailena bertakoek esaten zutena ulertzea egin zitzaien. Pixkanaka,
ondo ulertzea lortu zuten eta, horrekin batera, haiekin solasean aritzeko
nahikoa jariotasuna.

Hasierako ondorioetan adierazten den bezala, inguru inforrnalak helduei
lortutako gaitasuna benetan garatzen lagun diezaien, ondorengo puntuei
arreta berezia eskainiko beharko litzaieke:

1 Ikaslearen egonaldia familia osoaren eginkizun izan dadila eta ez
etxekoandre eta alabena bakarrik.

2 Ikaslea familiako bizimodura egokitu dadin ahalegintzea eta fami
liaren eguneroko eginkizunetan parte hartu nahi badu, parte hartzen
uztea.

3 Familia benetako komunikazio-gune izatea ikaslearentzat eta honek
izan dezala, eguneko tarte batean edo bestean, senide bakoitzarekin
solasean aritzeko aukera.

4 Familiakide bakoitza, ahal duen neurrian, ikaslearen beharrizaneta
ra hurbiltzen ahalegin dadila.

5 Herriko beste gazteekin eta, oro har, herritarrekin harremanetan
jartzeko ikaslearen ahaleginak sustatzea.

1 Egonaldien helburu nagusia familiarekin eta herritarrekin batera
euskaraz bizitzeko aukera eskaintzea dela gogoratzea eta ez oporre
tara joateko abagunea eskaintzea soilik.

2 Familiako bizimodura egokitzen saiatzea eta, eguneroko eginkizu
nez baliatuz, euskaraz aritzeko aukerei ahalik eta etekin handiena
ateratzea.

3 Familiako partaide ezberdinek eskainitako solasa aprobetxatzen
ahalegintzea.

4 Berak ere solasguneak bilatzen ahalegin daitezela beti besteek zer
bait esan zain egon gabe.

5 Herritarrekin harremanetan jartzeko dauzkan aukerak aprobetxa-
tzen ahalegintzea.

Bukatzeko merezi du hona ekartzea, Barakaldoko neska batek
Gipuzkoako herrixka batean zegoela esan ziguna: "Niretzat harrigarrie
na izan da ikustea badagoela jendea, familia osoak, euskaraz bizi dire
nak, erabat. Eta asko gustatu zait. Ni euskaltegian nengoenean, pentsa
tzen nuen euskara erabiltzen zen tokietan ere ez zela beti erabiltzen, jen
dea ez zela euskaraz bizi, batzuetan bakarrik erabiltzen zuela".

Honengatik bakarrik iruditzen zaigu merezi izan zuela "egonaldiak
familia euskaldunetan" plangintza antolatzea.
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