
Gure artean euskararen a/de egindako kanpainak islatu nahi ditu
ZUTABEk sail honetan, berauetan erabilitako foileto, pegatina eta
abarren erreprodukzioak eskainiz. Aintzat hartzekoak bait dira eremu
horretan han-hemenka egíní~o saíoak. Hauxe besterik ez dugu behar:
erreproduzítzeko materia/a eta kanpainen ínguruko xehetasun /abur
zenbaít: eratzaílea, norentzakoa, zergatía, iraupena, zabalkundea eta
ba/íabídeak, besteak beste.
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lnazio Agirre

Euskararen familia bidezko
transmisio-kanpaina
Donostian

Kanpaina zer den Euskararen familia bidezko transmisio-kanpaina nutrizio-kanpaina baten
itxura hartzen duen euskararen transmisioaren aldeko egitasmo bat da,
familiak hizkuntzari eutsi eta normaltzeko duen garrantzia azpimarratu
nahi duena, duela bi urte Deba aldean eta iaz Euskal Herriko 30 udaletxetan
antolatu zenaren segida.

Antolatzaileak

Euskararen Udal Patronatua eta Donostiako euskaltegiok: AEK, Hitzez,
Ilazki, Legazpi 6, Monpas eta Urrats.

Lag untzaileak

Donostiako 50 ikastetxe.

Hartzaileak
Donostiako ikastetxeetako E.A. - O.H.O. 5 (bame) bitarteko haurren
gurasoak (17 .000 haurren gurasoak, beraz).

Kanpaina P.A.T.en (Pedagogi Aholkularitzategiaren) oniritziaz burutzen
da.

Kanpaina
antolatzeko

zergatiak

a. Edozein hizkuntzaren berezko erreprodukzio-mekanismoa familia
bidezko transmisioa da (eskola eta erabilpen sozialaz batera).

b. Hizkuntza gutxiagotuen (minorizatuen) kasuan, familia bidezko
transmisioa izan ohi da erreprodukzio-mekanismo garrantzitsuena edo
bakarra.

c. Dauzkagun datuen arabera (86ko errolda, mapa soziolinguistikoa ...)
familia bidezko transmisioa huts egiten ari da, hein batean.

d. Erreprodukzio-fasean dagoen (eta, 'beraz, hizkuntza familia bidez
transmiti dezakeen) biztanle-multzoaren hizkuntz ezagupen portzentaiak
beste edozein multzorenak baino bajuagoak dira, bataz beste.

Kanpainaren a. Euskaraz dakiten gurasoek beren hizkuntza serne-alabei transmititzea.
helburuak b. Donostiako haurrek nahitaezko ikastaldiak bukatzean euskara ongi

menderatzea eta euskaraz hitz egitea.
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Kanpainaren taseak/
mezuak

Euskarazko
ikastaroak

Kanpainaren
elementuak/

ekintzak
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c. Familian euskara indartzea.

Hots, eskola eta familiaren iharduna, arlo honetan, elkarren osagarri izatea.

Markaturiko helburuen arabera, nutrizio-kanpainak bi fase ditu (edo bitan
banatzen da) zein bere slogan edo mezuekin:

a. Umeen nutrizio-kanpaina

Familia euskaldunei zuzendua: Eman zeurea.

Familia erdaldunei zuzendua: Dales lo que no tienes.
b. Helduen nutrizio-kanpaina

Guraso erdaldunei zuzenduta: Tómatelo tú.

Euskaraz hitz egin bai, baina normal ez, edo irakurtzen eta idazten ez
dakiten guraso euskaldunei zuzenduta: Zeuk hartu.

Mezuoz gain beste orokor bat dago, hiritar guztiei legokiokeena: Euskara,
hau janarial

Udalak, zabaldu duen mezuarekiko kontsekuentzian, euskaltegiekin batera,
ikastaro berezi batzuk antolatu ditu gurasoentzat.

Ikastaroen berezitasunak

Prezioa: ohizko prezioaren erdia- 15.000 pta.

Metodoa: komunikatibo eta funtzionala, gurasoen beharrei egokitua;
hau da, gramatika gutxi eta familia inguruneankomunikatzeko premietara
enfokatua.

Talde naturalak.

Aipaturiko mezuak eta ideiak adierazten duten elementuok erabiltzen dira
kanpainan:

DIN A3 neurriko txartelak:

* Eman zeurea

* Dales lo que no tienes

* Tómatelo tú! Zeuk hartu

Biberoi-itxurako diptiko trokelatua:

* Dales lo que no tienes!Eman zeurea

Diptiko arrunta:

* Tómatelo tú!Zeuk hartu

Biberoi-itxurako eranskina:

* Euskara, haujanaria!

Diptikoak, eranskina eta DINA3 Tómatelo tú!Zeuk hartu, zuzenean iritsiko
zaizkie gurasoei euren haurren bitartez, ikastetxeen laguntzaz.
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Eranskina

Diptiko arrunta

DIN A3ko txartelak Donostiako denda eta taberna guztietara heleraziko
dira.

Eranskina etxeetara helerazteaz gainera, haurrei berei eta euskaltegietan ari
diren ikasleei eskainiko zaizkie bereziki; eta mezua donostiarrei oro har
zabaldu nahian, 6.000 eranskin eramango dira Donostiako gasolindegietara,
euren bezeroen artean bana ditzaten.

Hauetaz gainera eta kanpainaren elementu nagusi bat gisa, gurasoekiko
tertulia batzuk antolatu dira, Unibertsitateko Pedagogia Saileko irakasleek
zuzenduta.

Zeuk hartu! Tómatelo tú

HELDUEN NUTRIZ!OKO UDAL KANrAINA CAMPAÑAMUNICIPALDlONllTRJCIO~DE,\DLUO.'i
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Diptiko trokelatua
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Txartelak

Eman zeurea

UMEEN NUTRIZIO KANPAINA
DONOSTIAKO UDALA ií EUSKARAREN UOAL PATRONATUA

Dales .lo que
no tienes

CAMP,\ÑA MLJNICJPALDE NUTRICIO:'-! JNFANTIL

Tómatelo tú

Zeuk hartu!
CA~!PAÑ.>\ i\lUN!ClP.,\L üE NUTRICIO~ DE 1\DULlDS

DONOSTIAKO UDALA 1EUSKAFIAREN UDAL PATRONATUA •

DONOSTIAKO UDALA a EUSKARAREN UDAL PATRONATUA ~
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Ez trenik galdu
No pierdas el tren

80 ZUTABE 28 (1992), 80 orr.



Egutegiak
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