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I. Sarrera

I. SARRERA
HABEren enkarguari erantzuteko LKS Next-ek 2021eko apirilean aurkeztu zuen
“Euskaltegien bilakaera eta etorkizuna 2009-10 / 2018-19” txostenean datza “Helduen
euskalduntzearen azterketa. 2009-10 / 2018-19” 6. monografiko honen oinarria. Hala,
Hizpide aldizkariaren 68. eta 83. zenbaki monografikoetan landutako ildoei jarraikiz
(Elortza eta Perales, 2008; Elortza eta Mungia, 2014), azken urteotako helduen
euskalduntzearen argazki bat aurkeztu nahi da.
Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen helduen euskalduntze-sareari
erreparatu zaiola azpimarratu behar da; alegia, HABEk sustatuko sektoreari. Izan ere,
badaude EAEn euskalduntzearen alorrean diharduten beste erakunde batzuk, Hizkuntza
Eskola Ofizialak besteak beste, edo EAEtik kanpo euskalduntzean ari diren erakunde eta
ikasleak, baina horiek guztiak ez dira monografiko honetan jasoko.
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II. HELDUEN EUSKALDUNTZE-SAREA
1. EGITURAREN DESKRIPZIOA
EAEn dagoen helduen euskalduntze-sarea egitura-era ezberdinetako ikasguz osaturik
dago:
 Autoikaskuntzarako zentroak: ikasleek ikasketak online egiten dituzten
ikasguak. Bi zentro daude atal horretan, Bai & By eta Mondragon Lingua, hiru
lurraldeetan. Beste euskaltegi batzuek modalitate hori eskaintzen duten arren,
biak dira euren jarduera modalitate horretan oinarritzen dutenak.
 Euskaltegi pribatuak: aurrez aurreko ikasteredua edo jardun bikoa duten
ikasguak dira, eta batzuek autoikaskuntza ere eskaintzen dute. Zentro horiek
pribatuak dira, eta HABEren erregistroan inskribatuta daude. Gehienak sareetan antolatzen dira, eta beste batzuk modu autonomoan aritzen dira. Multzo horren barruan barnetegiaren funtzionamendua dutenak bereizi beharko lirateke, euskara ikasteko iraupen handiko aldiak proposatzen baitira. Euskaltegimota honetan, ikasleek denbora osoa ematen dute euskara ikasten, murgiltzea
eta intentsitate akademikoa uztartuz. Lurralde-ezarpen handikoak dira, eta
presentzia handia dute EAEko hiru hiriburuetako metropoli-eremuetan.
 Udal-euskaltegiak: udal-euskaltegiak 1981ean hasi ziren sortzen,
euskalduntze- eta alfabetatze-beharrei erantzun instituzionala emateko. Ez
dute berez sare bat osatzen, eta egitura eta egoera juridiko ezberdinak daude
(fundazioa, erakunde autonomoa, udaleko sailaren batean kokaturik…).
Euskaltegi-mota honetan ere ikasteredu ezberdinak eskaintzen dira. Lurraldeezarpenari dagokionez, nabarmentzekoa da hiriburuetako metropolieremuetan ez dutela zerbitzu-eskaintzarik eta euskaltegi-mota honetako asko
biztanle euskaldun ugari dituzten udalerrietan kokatzen direla. Horrek,
zalantzarik gabe, beren jarduera baldintzatzen du, eta, ondorioz, emaitzak ere
bai, ikasleak erakartzeari dagokionez batez ere.
1. irudia. Eskaintza, euskaltegi-motaren arabera
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2. irudia. Ikasguen lurraldekako banaketa

48
41
13

2. JARDUERAREN TESTUINGURUA
Garrantzitsua da euskaltegien testuingurua eta haien jarduera garatzeko bide nagusiak
ezagutzea. Jatorrizko txostenean lau izan ziren landutako esparruak; oraingo honetan,
aldiz, biri erreparatuko diegu: bezeroei eta eskaintzari. Halaber, eta testuingurua hobeto
zedarritzeko asmoz, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOCa) ere
izango dugu labur-labur hizpide.
3. irudia. Testuingurua

2.1. BEZEROAK
Bezeroak, hainbat arrazoi direla medio, edozein ikasgutara joaten dira euskararekin lotutako eskaeraren bat asetzera. Monografiko honetako datuetan ikusiko den bezala, azken urteetan, kopuruari dagokionez, nahiko egonkor mantendu den kolektiboa da. Hala
eta guztiz ere, ikasleen taldea ez da erabat homogeneoa, eta era ezberdinetako asmoak,
baldintzak eta helburuak ikusiko ditugu.
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1. taula. Bezero-mota nagusiak
Taldea

Deskripzioa

Helburua

Ezaugarria

Langileak

Administraziotik nahiz
enpresa pribatuetatik
etorritakoak. Kopuru
handia.

Egiaztagiria edo
trebakuntza.

Denbora gutxi ikasteko.
Batzuetan, egiaztagiriaren
presioa.

Langabetuak

Langabezian dauden
pertsonak. Kopuru
esanguratsua.

Lana lortzeko
ahalmena hobetzea.
Egiaztatze-maila
ezberdinak lortzea.

Ikasleak

Ikasketa-prozesuan
daudenak edo bukatu
berriak. Kopuru
esanguratsua.

Egiaztagiria lortzea:
B2 eta C1, nagusiki.

Gurasoak

Haur txikien gurasoak.
Kopuru txikia.

Seme-alaben
ikasketa-prozesuan
parte izateko asmoa.

Mentalizazioa eta motibazio
handia.

Etorkinak

Estatutik kanpoko
pertsonak. Kopuru
txikia.

Integrazioa lantzea.
Lanerako aukerak
areagotzea.

Gehienetan, euskara ez dago
haien lehentasunen artean.
Oso etorrera ezberdinak.
Antolaketa zaila.

Denbora libre
dutenak

Etxeko lanak arindu
edota erretirora heldu.
Kopuru txikia.

Denbora betetzea,
sozializatzea eta
egitekoetan zegoen
zerbaiti ekitea.

Aktiboak dira dinamiketan eta
erritmo lasaia.

Lana lortzeko beharraz
baldintzatuta.
Irakaskuntza antolatzea zaila
ordutegiaren ezegonkortasuna
dela eta.
Sisteman lortu ez duen maila
lortzeko.
Ikasketa-prozesuetan
autonomoak dira, eta ikasteko
ohitura.
Titulua lortu nahiaren presioa.

B2 eta C1 mailetan, bezero gehiengoaren helburua lanerako agiria lortzea da. Ikasleak,
administrazioetako eta bestelako langileak daude nagusiki aipatutako maila horietan.
A1, A2 eta B1 mailetan, berriz, etorkinek eta gurasoek hartzen dute protagonismo gehiago, eta azken urteetan edadeko pertsonak ere garrantzia hartzen ari dira.

2.2. ESKAINTZA
Euskaltegien eskaintzak pertsonen egoera ezberdinei erantzuten die:
 Barnetegietara joaten diren bezeroek, ahalegin handia egiten dute, epe mugatu batez, dedikazio osoz ikasten, gehienetan egiaztagiria lortzeko, nahiz eta
hori ez den helburu bakarra. Euskaltegi-mota hau gainerakoetatik bereizten da
denbora laburrean ikasten emandako ordu-kopuruagatik; horrek guztiorrek,
jakina, antolaketa- eta pedagogia-mailan eragin handia du.
 Autoikaskuntzaren kasuan, bezeroek denbora murriztua dute eta egunero
denbora-tarte gordetzen dute hizkuntza lantzeko. Batez beste, 3-4 ordu asteko
eskaintzen diete ikasleek, eta egoera pertsonal zehatzetarako egokitutako proposamena da. Autoikaskuntza-zentroen kasuan, haien eskaintza diferentziala
online plataforma bat da. Hau, tutoretzarekin biribiltzen dute. Horrez gain, euskara ikasteko formazio-planak, mintza-eskolak, ikastaroak eta mota desberdinetako tailerrak eskaintzen dituzte.
 Euskaltegi pribatuen kasuan, eskaintza oso zabala da eta saiatzen dira bertaratzen direnen beharretara moldatzen. Egunean, ordu-kopuru desberdineko
eskaintza dute eta astean 6 eguneko eskaintza zabala. Trinkotasunaren joera
geroz eta gutxiagora doa, eta gaur egungo batez bestekoa astean 10 ordu baino
gutxiagokoa da. Hirietan, trinkotasuna handixeagoa izan daiteke, mota askotariko bezeroak dituzte eta. Enpresa, Administrazio zein partikularrentzat egiten
dute lan. Badituzte, baita ere, bestelako zerbitzuak: itzultzaileak, trebatzaileak,
e-Hizpide, Monografiak 6 (2022)
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euskara-planak, euskara sustatu, euskal kultura sustatu, mintza-saioak, eta
abar.
Udal-euskaltegiei dagokienez, egoera banakakoa da, baliabideak eta inguruko
eskaintzaren araberakoa. Izan ere, udal-euskaltegien eskaintza eskaerari moldatuz diseinatzen bada ere, kasu bakoitzaren baldintzak ez dira berdinak, eta
ez dago sare homogeneo bat. Antz handia dute aurreko tipologiarekin, batez ere
eskaintzen diren zerbitzuei dagokienez, baina muga batzuk dituzte, batez ere
antolaketa eta ordutegiei dagokienez. Udalaren arabera, kasu batzuetan irakasle-lanetan aritzeaz gain, udal-zerbitzuetan ere aritzen dira, itzulpenak edo
hizkuntzarekin lotutako beste hainbat zereginetan.

Eskaintzaren arloa da euskaltegien zereginean zehaztu eta landu behar denetako bat.
Izan ere, 1983ko Legean alfabetatzeaz eta euskalduntzeaz hitz egiten den arren, egungo
errealitatea erabat aldatu da, eta helduen alfabetatzearen arloa indargabetuta dago. Aurreko urteetan aipatutako bilakaera gertatu den bezala, etorkizunean beste aldaketa batzuk egin beharko dira euskaltegien funtsezko jardueran.
Udal-euskaltegien inguruan beste aipamen bat egin behar da. Badaude bost mankomunitate, euren azpiko udalerrietan udal-euskaltegien zerbitzua ematen dutenak:
 Debabe: Deba, Elgoibar eta Mutriku biltzen ditu, eta egoitza nagusia Elgoibarren dago.
 Urretxu-Zumarraga: aipatzen dituen bi udalerriak biltzen ditu, eta egoitza
Urretxun du.
 Txorierri: Derio, Larrabetzu, Lezama, Loiu, Sondika eta Zamudio biltzen ditu.
Egoitza Derion du.
 Leintz: izen honen azpian Eskoriatza eta Aretxabaleta zerbitzuak badaude ere,
formalki Aretxabaleta agertzen da.
 Enkarterri: Balmaseda, Gueñes eta Zalla biltzen dira mankomunitate honetan,
Zallako datuetan agertzen dena.

2.3. HELDUEN EUSKALDUNTZEAREN OINARRIZKO CURRICULUMA (HEOC)
Helduen euskalduntzearen azterketa honetan (2009-2019), euskaltegietako arlo pedagogiko eta didaktikoaren bilakaeran garrantzi handia izan du HEOCa indarrean jarri izanak. 2015eko uztailaren 22ko Agindua, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako
sailburuarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duena da honen guztionen abiapuntua. Aginduak berak bere helburua definitzean adierazten duen modura:
Agindu honen helburua da Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC)
ezartzea, Agindu honetako Eranskinean azaltzen den eran, HABEk, bere jarduera osoan,
eta HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentroek, helduen euskalduntzegintzaren jardun didaktikoan, bete beharreko gidalerroak eta obligaziozko erreferentzia-markoa izan ditzaten.

Ezartzen den Curriculumak helburu zehatza du, dokumentuaren sarreran adierazten
denez:

Curriculum honen helburua da euskararen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako
gidalerro nagusiak eskaintzea helduen euskalduntzegintzan ari diren euskaltegiei, euskararen autoikaskuntzarako zentroei zein HABEri eta HABErekin lankidetzan arituko
diren erakundeei. Helduen euskalduntzea pertsona helduei dago zuzendua: alde batetik,
araubide orokorreko irakaskuntzan (hezkuntza-sistema formalean) oinarrizko gaitasunak lortu eta euskararen alorrean komunikazio-gaitasuna bereganatu, hobetu edota gaitasun-maila bat egiaztatzen duen agiria lortu nahi dutenei begirakoa; eta, beste aldetik,
guraso-hizkuntza espainiera zein beste hizkuntza bat izan eta arrazoi bategatik zein
beste bategatik euskaldundu nahi dutenei begirakoa.
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Beraz, une horretatik aurrera euskaltegiek aipatutako erreferentzia-marko honi heldu
behar izan diote, eta egokitze horrek ere bere lana eskatu zuen. HEOCak ezartzen dituen
gidalerroak izango dira euskaltegien zereginaren ipar-orratzak, bi direlarik lortu nahi
diren helburu zehatzak:
a) gaitasun komunikatiboa;
b) ekintzara bideratutako ikuspegia eta ikaslearen autonomia.
Edukiei dagokienez, HEOCak bereak egiten ditu Europako Kontseiluak onartutako Erreferentzia Marko Bateratuan (Europako Kontseilua, 2005) zehaztutako A1, A2, B1, B2, C1
eta C2 mailak, “euskararen ezaugarri eta egoera soziolinguistikora egokituz”. Monografiko honetan ere, HEOCean zedarritutako komunikagaitasun-maila horiek izango ditugu
kontuan hainbat arlotako azterketa egiteko garaian.
Maila horiek lerrunetan biltzen dira: A1 eta A2 oinarrizko erabiltzailearena, B1 eta B2
aurreratuarena eta C1 eta C2 adituarena. Ondoko grafiko honek adierazten ditu mailak
eta bakoitzaren kokapena aipatutako lerrunetan:
4. irudia. Helduen euskalduntzearen lerrunak eta mailak (Gonzalez de Txabarri et al., 2015)

2.4. LABURPENA







Euskaltegietako ikasleen artean, mota ezberdinetako eskaerak daude: langileenak, ikasleenak, gurasoenak,… Aniztasun hau berez aberatsa da, nahiz eta
zaildu ere egiten duen antolaketa.
Ikasketa-maila ezberdinetan ikasle-motak ere ezberdinak dira.
Ikaslearen baldintzak ere aldatuz doaz, gizartean bertan gertatzen ari diren aldaketen eraginaz, eta baita ere hezkuntza-sistemaren emaitzen poderioz. Gero
eta zailagoa da EAEn ikasketa arautuen bidea egin duen norbaitek hasiera-hasieratik hastea euskara ikasten.
Euskaltegiak gizartea euskalduntzeko baliabide dira, baina ez bakarrak.
HEOCa oinarri sendoa da, prozesuaren gidalerroak ezartzeko eta parametro
batzuk proposatzeko.
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III. AZKEN 10 URTEETAKO GARAPENA
1. PROZESUAREN OINARRIAK
HABEren datu-baseetatik abiatuta egin diren azterketak azalduko dira ondorengo orrietan. Datu-base horiek euskaltegien datuekin elikatzen dira, eta ikasturte bakoitzeko
ikasleen ezaugarriak eta ibilbideak biltzen dira: eginiko matrikulak, ikastaro bakoitzaren ezaugarriak, hasiera eta amaierako mailak eta era horretako informazioak. Bestetik,
ikaslearen baldintzak ere biltzen dira: sexua, adina, bizilekua, jaioterria… Hauek guztiak
daude, beraz, ondorengo orrietan agertuko diren informazioen oinarrian. Datuak biltzeko prozedurak aspalditik ezarrita daude eta ikasturte bakoitzean mantendu egiten
dira eta, beraz, elkarren arteko erkaketa egiteko aukera ematen dute.
Lan honetan, 2009-10/2018-19 ikasturteen arteko epealdia aztertu da, eta testuan zehar agertuko diren datuak epe horretara mugatzen dira, besterik esaten ez bada behintzat.
Datuok baloratzeko, hainbat kontzeptu argitzea komeni da. Euskaltegien sisteman pertsonak dira aritzen direnak. Hamar ikasturteetako epe honetan, 188.110 pertsona aritu
dira euskaltegietan ikasten. Beste kopuru bat ikasleena da. Hau da, lehen aipatutako pertsona horiek ikasturte bat baino gehiagotan azalduko dira kasu honetan, eta pertsona
bat ikasturte bakoitzean behin zenbatuko da. Honela, hamar ikasturte hauetan, 343.393
ikasle izan dira euskaltegien sisteman ikasi dutenak. Hirugarren kontzeptu bat ere hartu
behar da kontuan, matrikularena. Izan ere, ikasle batek,
ikasturte berean, matrikula bat baino gehiago egin ditzake; beraz, hemen beste zenbaki bat ateratzen da,
matrikula-kopuruarena, 452.968.
Datu-kopuru hori aztertu ahal izateko eta ustiapena modu eraginkorrean egin ahal izateko, Oracle
Discoverer datu-baserako tresna erabili da.
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2. HABE-REN ERREGISTROAN INSKRIBATUTAKO
EUSKALTEGIAK
Atal honetan, HABEren erregistroan inskribatutako euskaltegien datuak erakutsi eta aztertuko dira, pribatuak nahiz publikoak.

2.1. IKASLEEN TALDEAREN DESKRIPZIOA
2.1.1. Pertsona-kopurua
1. grafikoa. Ikasturte bakoitzean matrikulatutako pertsona-kopuruaren bilakaera

Egonkorra da
ikasleen kopurua
azken urteotan

2009-2010 ikasturtean eten zen aztergai den epealdiaren aurretik datuok erakusten zuten goranzko joera, beheranzko joerari hasiera emanez. 2014-15
ikasturtean berriro ere gora egiten du kopuruak,
modu arinean bada ere, egungo 35.000 ikasleen inguruan kokatu arte.
Aztergai den epealdian, ikasle-kopuruak % 10,4ko
jaitsiera pairatu du.

2. grafikoa. Matrikulatutako pertsonen urtetik urterako bilakaera

e-Hizpide, Monografiak 6 (2022)

15

III.- Azken 10 urteetako garapena

2.1.1.1. Ikasleria lerrunka
3. grafikoa. Ikasle-kopurua eta ehunekoa, lerrunka

Bi ikasturte horien arteko alde nagusia matrikulazio-kopuru globalaren jaitsiera izan da.
Baina bilakaera hori ez da lerrun guztietan berdin gertatu. Erdiko tartea, erabiltzaile
aurreratuena izan da jaitsiera hori pairatu duena, eta 6,4 puntu galdu ditu. Oinarrizko
erabiltzaileen lerrunak, berriz, 3,4 puntu igo ditu, eta erabiltzaile adituenak beste 3
puntu irabazi ditu. Hala ere, ezin da ahaztu erdiko lerrunak, galera eta guzti, matrikulakopuru handiena biltzen duela.

2.1.2. Sexua
4. grafikoa. Ikasleak, sexuaren arabera
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Euskaltegietako ikasleak
emakumeak dira
nagusiki:
hirutik bi

Euskaltegietako ikasleen bi heren baino gehixeago
emakumez osatuta dago. Joera hori mantendu egiten
da denboran zehar, eta zentro horien ezaugarrietako
bat dela esan daiteke. Hala eta guztiz ere, aztertutako
aldian beheranzko bilakaera txiki bat ikusten da, %
67,9 izatetik % 66,8 izatera.

2.1.3. Adina
5. grafikoa. Ikasleak, adinaren arabera

Azken hamar urteetan, ikasleen adinaren batez
besteko balioa 34,3 urtetik 37,3 urtera pasatu da.
Zahartze hori joera orokorra dela esan daiteke, eta
horretan eragina du, zalantzarik gabe, gizarte osoan
dagoen zentzu bereko joerak.
Adin-taldeen arabera, gazteenak (20 urtetik
beherakoak) eta zaharrenak dira ikasleen hazkundea
izan dutenak. 20 eta 40 urte bitarteko ikaslekopuruaren jaitsiera oso deigarria da, bereziki 31 eta
35 urtekoen artean.

Ikasleen adina gora doa
etengabe,
eta adin nagusiko taldeek
garrantzi handiagoa
hartu dute Bilakaera hori orokorra bada ere, ez da indar

berarekin gertatzen maila guztietan. Zahartzeprozesua askoz nabarmenagoa da hasierako mailetan
(A1 eta A2), eta, gora doan heinean ahulagoa dela
esan daiteke. Hala, oinarrizko mailetan, batez
besteko adin-igoera 4 urtekoa da, eta 3koa beste lau
mailetan.
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6. grafikoa. Ikasleen bilakaera, adin-taldeka

7. grafikoa. Ikasleen batez besteko adinaren bilakaera, lerrunka

8. grafikoa. Ikasleen ehunekoa, adin-taldeka

e-Hizpide, Monografiak 6 (2022)

18

III.- Azken 10 urteetako garapena

2.1.3.1. Adina lerrunka
9. grafikoa. Ikasleriaren batez besteko adina, lerrunka

Atal orokorrean ikusi den bezala, ikasleen adinak nabarmen egin du gora. Hala ere, hori
ez da modu berean gertatu hiru lerrunetan. Oinarrizko erabiltzaileen kasua nabarmentzen da, 4,4 puntuko igoeraz.
Ondoko grafikoak adierazten duen moduan, sisteman sartzen ari diren pertsonen adina
gero eta altuagoa da, batez ere oinarrizko erabiltzaileen lerrunean.
10. grafikoa. Ikasleak adin-talde eta lerrunka, %tan
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2.1.4. Jatorria
11. grafikoa. Ikasleak, jatorriaren arabera

Nahiz eta EAEn
jaiotakoek
talde garrantzitsuena
osatu,
zazpi puntuko jaitsiera
izan dute
aztergai den epean

Nabarmentzekoa da EAEn jaiotakoen kopuruak 7
puntu egin duela behera, estatuan eta atzerrian jaiotakoen kopuruak irabazten dituenak.
Lurralde-ikuspegia kontuan hartuz gero, Bizkaiko
ikasleen beherakada nabarmena ikusten da; baita ere
Gipuzkoa izan dela EAEko hiru lurraldeetatik hazi
den bakarra, oso gutxi izan bada ere.

12. grafikoa. Ikasleak, jaioterriaren araberako bilakaera. 2009-10/2018-19 ikasturteen
arteko aldea.
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2.1.4.1. Jatorria lerrunka
13. grafikoa. Atzerrian edo estatuan jaiotako ikasleen ehunekoaren bilakaera, lerrunka

Aldagai honetan ere, bilakaera nabarmena gertatu da: euskararen eremukoak ez diren
herrialdeetan jaiotako pertsonen presentzia areagotu egin da euskaltegietan. Honela,
EAEko ikasleak nagusi badira ere, sistema bere osotasunean hartzean, oinarrizko lerrunean ia % 40 eremu horretatik kanpo jaiotakoak dira, goranzko joera nabarmena markatuz. Lerrunetan gora egin ahala, hazkundearen erritmoa moteldu egiten da.

2.1.5. Ikasketa arautuak
14. grafikoa. Ikasleak, ikasketak
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Euskaltegietako ikasleen artean, aldi osoa kontuan
hartuz gero, ia erdiek unibertsitate-ikasketak dituzte.
Azken ikasturtean unibertsitate-mailakoak % 44 dira
eta beste % 28 dago Batxilergoa edo Goi Mailako
LHko ikasketak egin dituztenak elkartuz gero.

Ikasketa-maila altua dute
euskaltegietako ikasleek Biztanleria osoaren egoerari dagokionez, unibertsitate-maila duten pertsonak erreferentziatzat hartuta,
talde horrek % 10 gehiago biltzen du euskaltegietako
ikasleen artean (% 43,8) biztanleria osoan baino (%
34).

2.1.6. Langabezia-tasa
15. grafikoa. Langabezian dauden ikasleak, %tan

Langabezian dauden
ikasleen kopuruak
behera egin du 2013tik

Langabezian dauden ikasleen ehunekoa 2009-2010
ikasturtean % 24,5 izatetik ebaluatutako azken
ikasturtean % 22,2 izatera igaro da, 2013-2014
ikasturtean % 28,9ra iritsi bazen ere. Urte horretatik
aurrera, kolektibo horren kopurua gutxituz joan da
poliki-poliki.
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16. grafikoa. Langabezian dauden pertsonen kopuruaren bilakaera biztanleen eta euskaltegietako ikasleen artean, guztira eta euskaltegi-motaren arabera

Lotura eskasa dago
langabezia orokorraren Gizarte-langabeziako
egoerak
matrikulazioen
bilakaeraren murrizketa txikia eragiten du, nabarmenagoa dena
eta euskaltegietako euskaltegi pribatuetan publikoetan baino.
matrikulazioaren artean
2.1.7. Ikasleak hizkuntzaren ikuspegitik
2.1.7.1. Derrigorrezko hezkuntza-sisteman izandako hizkuntza-eredua1
17. grafikoa. Ikasleak, derrigorrezko hezkuntza-sisteman izandako hizkuntza-ereduaren
arabera

1

Atal honetan, “erdarazko eredua” aipatzean, EAEko A ereduaz ari gara eta baita ikasleen ikasteredu elebakarraz ere.
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B eta D
hizkuntza-ereduetatik
datozen ikasleen
ehunekoa gora doa

Euskaltegietako ikasleek derrigorrezko hezkuntzasisteman izandako hizkuntza-eredua aztertzean, azpimarragarriena da, zalantzarik gabe, euskararen
presentzia erdia edo gehiagokoa duten ereduetatik
datozen ikasleak, B eta D ereduak, garrantzia hartzen
ari direla. Hala, 2009-2010 ikasturtean eredu horiek
guztizkoaren % 22,3 ziren, baina azken ikasturtean
% 29,9 dira. A ereduarekin eta hezkuntza arautuko
prozesuan euskararekin kontakturik izan ez duten
pertsonekin ariketa bera egiten badugu, ikusten dugu
% 77,8 izatetik % 70,1 izatera igaro direla. Beraz,
talde horrek, nagusia izaten jarraitzen duen arren, pisua galdu du guztizkoan.

18. grafikoa. Ikasleak, derrigorrezko hezkuntza-sisteman izandako hizkuntza-ereduaren
bilakaera

2.1.7.1.1. Oinarrizko erabiltzailea
19. grafikoa. Ikasleria, azpimaila eta derrigorrezko hezkuntza-sisteman izandako
hizkuntza-ereduaren arabera. Oinarrizko erabiltzaileak.
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Hasierako azpimailetara
euskararik ez duten
ereduetatik
datoz ikasleak

Oinarrizko erabiltzaileen lerruneko ikasleen artean,
euskararik gabeko ereduetan ikasitakoak dira
gehiengo nabarmena. 20. grafikoan agertzen diren bi
ikasturte horietan, A2A2n ikusten da araututako
hezkuntzan ikasketak bi hizkuntzetan, euskaraz eta
gaztelaniaz, egin dituztenen gorakada.

2.1.7.1.2. Erabiltzaile aurreratua
20. grafikoa. Ikasleria, azpimaila eta derrigorrezko hezkuntza-sisteman izandako
hizkuntza-ereduaren arabera. Erabiltzaile aurreratuak

Derrigorrezko
hezkuntza-sisteman
euskararik gabeko
ereduetatik datozen
ikasleen presentziak
behera egin du

Ikasketak euskaraz edo ele bitan egin dituztenen ehunekoek gora egiten dute, eta bereziki deigarria da
B2A2 azpimailaren bilakaera. Lerrun horretako azpimaila guztietan derrigorrezko hezkuntza-sistemako
euskararik gabeko hizkuntza-ereduetan aritu izan diren ikasleen kopuruak indarra galdu du, eta eredu
elebiduna izan da, ia beti, lekua irabazi duena.
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2.1.7.1.3. Erabiltzaile aditua
21. grafikoa. Ikasleria, azpimaila eta derrigorrezko hezkuntza-sisteman izandako
hizkuntza-ereduaren arabera. Erabiltzaile adituak

Euskarazko
hizkuntza-ereduko
ikasleen
gorakada nabarmena
gertatu da

Aurreko bi grafikoekiko alde nabarmena dago.
Lerrun
honetan,
gaztelaniazko
hezkuntzaereduetatik datozenek askoz ere pisu txikiagoa dute
eta joera horrek aurrera egiten du. C2C1 mailan,
euskarazko eredutik datozen pertsonen ehunekoa %
70 da.

2.1.7.2. Etxeko hizkuntza
22. grafikoa. Ikasleak, etxean erabilitako hizkuntzaren arabera
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Gaztelania agertzen da,
modu egonkorrean,
ikasleen etxeko
hizkuntza nagusi modura

Aldagai honen ezaugarriak egonkorrak dira, aztergai
dugun aldi osoak apenas baitu aldaketarik. Ikasleen
% 78k gaztelania du ohiko hizkuntza etxean. Euskara
lehentasunezko hizkuntza dutenak ere ia aldaketarik
gabe mantentzen dira, % 7ren inguruan kokatuz.
Aztertutako hamar urteetako epe honetan, gaztelania
soilik erabiltzen dutenen ehunekoa bi puntutik gora
jaitsi da.

2.1.7.3. Lagunarteko hizkuntza
23. grafikoa. Ikasleak, lagunarteko hizkuntzaren arabera

Gaztelania modu egonkor eta nabarmenean gailen-

Lagunen artean ere, tzen da esparru honetan ere. Halere, etxeko hizkungaztelania nagusitzen da tzaren kasuan bezala, hemen ere gaztelania soilik
nabarmen erabiltzen dutela esaten dutenen ehunekoak bi puntu
egin ditu behera azken urtean .
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2.1.8. Laburpena










Ikasle-kopuruak behera egin du hamarkada honetan, % 10,4.
Sexuaren ikuspegitik, ikasleen artean emakumezkoak dira nagusi, % 67. Egoera
horrek aldaketa gutxi ezagutu ditu.
Ikasleen adinak gora egin du, eta batezbestekoa 34,3 urtetik 37,3 urtera igaro
da. Oinarrizko erabiltzaileen lerrunean igoera hau nabarmenagoa da.
41 urtetik goragoko taldeek pisua irabazi dute; aipatzekoa da 51 urtetik goragoko taldeen hazkundea, % 8,7.
Euskararen lurraldeetatik kanpo jaiotakoen presentzia ere handitu egin da, eta
%11,9 izatetik % 18,2 izatera igaro da. Oinarrizko erabiltzaileen lerrunean hori
nabariagoa da, % 26 izatetik % 39 izatera igaro baita.
Euskaltegietako ikasleen ikasketa-mailak ere gora egin du. Izan ere, euskaltegietan dauden unibertsitate-mailako ikasleen ehunekoa gizartean dagoena baino
10 puntu handiagoa da.
Erdarazko ikasteredu arautuek behera egin dute euskaltegietako ikasleen
artean, eta % 78 izatetik % 70 izatera igaro dira. Oinarrizko erabiltzaileen
lerrunean, hala ere, gorakada egon da erdarazko ereduen presentzian, eta
A2A2ren kasua da horretan salbuespena.
Hizkuntza-ohiturei dagokienez, ez da aldaketa handirik gertatu, eta muturretako bi ikasturteetan gaztelania da nagusi etxeko hizkuntzan (% 80 - % 78)
nahiz lagunartekoan (% 78 - % 75).
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2.2. IKASKETA-BALDINTZAK
2.2.1. Euskaltegi-mota2
24. grafikoa. Matrikulak, euskaltegi-motaren arabera

Matrikulazioak % 9
murriztu dira,
eta eskaintza pribatuak
guztizkoaren % 75
biltzen du

Euskaltegi-motari erreparatuz, ikasleen zatirik handiena sare pribatuan aritzen da. Horrek lotura zuzena du
dagoen eskaintzarekin, pribatuek askoz ere sare handiagoa dute eta. Matrikulen kopuruaren bilakaerari dagokionez, % 9ko beherakada gertatu da, zertxobait nabarmenagoa euskaltegi pribatuen artean, % 76,1 izatetik % 75,7 izatera igaro baitira.

25. grafikoa. Matrikulen bilakaera, euskaltegi-motaren arabera

Kontuan izan behar da badagoela pertsona-kopuru bat ikasturte berean ikasgu batean baino gehiagotan
aritzen dena. Zentro horiek sare desberdinetakoak badira, bietan zenbatzen dira.
2
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2.2.2. Euskaltegien sarea
26. grafikoa. Ikasleak ehunekotan, sarearen arabera

Udal-euskaltegien eta
AEKren artean
ikasle guztien
erdia baino gehiago
batzen dute

AEK-k 3 puntu irabazi ditu aldi horretan, eta IKAk,
berriz, 2 puntu baino zertxobait gehiago galdu ditu.
Gainerakoan, puntu baten inguruan daude aldeak, eta
hori oso gutxi da hamar urteko epe baterako. Beraz,
aipatutako bi kasuak salbu, sareen araberako
matrikulen banaketa nahiko egonkorra da.

27. grafikoa. Ikasleak ehunekotan, sarearen araberako banaketa. 2008-2009/2018-2019
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2.2.3. Abiapuntuaren arabera
28. grafikoa. Matrikulen bilakaera, ikastaroaren hasierako mailaren arabera

Abiapuntuari dagokionez,
A1 eta C1 mailen
hazkundea
eta B1en gertatutako
jaitsiera dira
arlo honen
ezaugarri nagusiak

Beheko mailetatik hasita, A1 mailaren hazkundea aipatu behar da, A2k erakusten duen puntu bateko jaitsiera baino handiagoa izan dena. Ondorioz, maila horietako matrikulak guztien % 25 izatetik % 28 izatera
heldu dira. Beste aldetik, B1en ibilbideak deitzen du
atentzioa, ia 7 puntuko jaitsiera erakusten du eta; jaitsiera hori 2014-2015 ikasturtetik aurrera gertatzen
da. Aipatu beharra dago C1 eta C2 mailak matrikula
guztien ia herena izatera heldu direla azken ikasturtean.

2.2.4. Trinkotasuna
29. grafikoa. Matrikulak, trinkotasunaren arabera
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Aurrez aurreko ikastaroak dira nagusi matrikulen aldetik eta trinkotasunaren gaian auzia sor dezaketenak.
29. grafikoan garbi agertzen den modura, 10-19 ordu
bitarteko trinkotasuna duten ikastaroen eskaerak behera egin du nabarmen, eta 1-6 bitartekoek gora egin
dute. Beste aukerek egonkortasuna dute ezaugarri. Beraz, oro har, astean 10 ordu baino gehiagoko ikastaro
trinkoak behera egiten ari dira urtetik urtera.

2015-2016 ikasturtetik
aurrera trinkotasunaren
nolabaiteko
egonkortasuna
lortzen da,
eta hazkundea
ordu-kopuru gutxien
duten ikastaroetan Aipatu behar da, halaber, azken lau ikasturteetan egongertatzen da kortu egin dela banaketa, eta intentsitate txikieneko
modalitatean soilik izan direla igoerak.

2.2.5. Hizkuntza-ohiturak eta ikasketa-hizkuntza
30. grafikoa. Gaztelaniaren presentzia derrigorrezko hezkuntzan eta hizkuntzaohituretan, lerrunka

Pertsona batek hizkuntzaren ikuspegitik duen ingurua baloratzerakoan, garrantzizkoa
da kontuan izatea etxean, kalean eta irakaskuntzaren arloan erabiltzen duen hizkuntza.
Kasu honetan, kalean eta etxean erabilitakoak uztartu ditugu “Hizkuntza-ohiturak” izenpean sortutako aldagaian, eta bietan gaztelania erabiltzen dutela esaten dutenak hartu
ditugu kontuan. Beraz, ondoko grafikoak bi talde horien bilakaera adierazten digu. Bertatik ondorioztatu daiteke, batetik, gaztelania nagusitzen dela hasierako bi lerrunetan,
batez ere oinarrizko erabiltzailearen kasuan, baina ez erabiltzaile adituenetan; bestetik,
bilakaerak erakusten digu nagusitasun hori gutxituz doala, poliki-poliki bada ere.
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2.2.6. Laburpena








Matrikulazioek behera egin dute, % 9, eta guztien % 76 sare pribatuan egin dira.
Sarekako banaketa nahiko egonkorra da aztertutako epealdian. Aipatzekotan,
AEKren hazkundeak merezi du aipua, 3 puntu egin baititu gora.
Sistemak ezagutzen dituen sarbide nagusiak C1, B2 eta A1 mailetan gertatzen
dira hurrenez hurren. Hiru horien posizioa indartu egin da denboran zehar eta
B1ena ahuldu, 7 puntu galdu baititu hamar ikasturteko epealdi honetan.
Trinkotasunaren aldaketa da
nagusietakoa, bai ikuspegi kuantitatiboan, bai kualitatiboan.
Zenbatekotasunari dagokionez,
astean 1-6 ordu bitarteko trinkotasuna duten ikastaroen matrikulak 15 mila inguru izatetik
20 mila inguru izatera igaro
dira; hasieran ohikoenak zirenak, 10-19 ordu bitartekoak, 18
milatik 10 milara igaro dira.
Nolakotasunari dagokionez, trinkotasuna da oinarrizko aldagaia hizkuntza
baten ikasketan aurrera egiteko, eta arlo horretan ikusi den joera bereziki
zaintzekoa da, eta erakutsi duen garapena kezkagarria dela esan behar da.
Hizkuntza-ohiturei dagokienez, harreman zuzena dago lerrunen eta ohituren
artean. Oinarrizko erabiltzaileen lerrunean gaztelaniazko ingurua nabarmentzen da, baita aurreratuan ere, baina maila apalagoan, eta, azkenik, erabiltzaile
adituen lerrunean, ingurua askoz ere euskaldunagoa da. Hala eta guztiz ere,
hiru lerrunetan, bilakaera euskararen aldekoa izan da epealdian zehar.
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2.3. IRAKASKUNTZA-MOTA
Euskaltegiek euskara irakasteko erabiltzen dituzten ikastereduak hiru dira:
 Aurrez aurrekoa: 10 ikasle inguruko taldeak eratzen dira eta ordu guztiak irakaslearekin egiten dira norberaren bakarkako lanaz gain.
 Autoikaskuntza tutorizatua: moduluak 190 ordu teorikoak ditu, eta pertsona
bakoitzak erabaki dezake osoa, erdia edo herena egiten duen. Ikasleak bere
kasa lan egiteaz gain, jarraipen telematikoa eta aurrez aurrekoa du, azken hau
talde txikitako mintza-saio eta tutoretzaren bidez.
 Jardun bikoa. Ikasteredu hau aurreko bien artean legoke, baina aztertzen ari
garen epealdian oso berandu jarri zen martxan, 2016-17 ikasturtetik aurrera,
eta oso eragin apala izan du, ez baita asko zabaldu ikasteredu hau; 2016-17 eta
2018-19 ikasturteen artean 175 talde osatu dira eredu honetan; aurrez aurrekoan 8.980 izan dira. Beraz, orain arte lortutako hedapenak ez du azterketa propioa egiteko behar adinako sendotasunik.

2.3.1. Aurrez aurreko taldeak
Ikasleen ezaugarriak aztertu diren modura, taldeenak ere aztertzea komeni da. Hainbat
arlotan oso pareko bilakaera erakutsiko dute eta, beste kasu batzuetan, taldeen azterketak ikuspegi ezberdina emango digu. Eskaera eta eskaintzaren arteko harremanak
ikustea da taldeak aztertzeak duen zentzu nagusia. Euskaltegiek eskaintza zabala egiten
dute, aukera ezberdinak landuz, baina azkenean taldeak antolatzea lortzen diren kasuetan egiaztatu eta bermatu egiten dute eskaintza hori. Beraz, azkenean eratutako taldeek erakutsiko dute euskaltegien jarduera eta estaldura.
Aipatu beharra dago atal honetan agertzen diren datuak, besterik adierazten ez den bitartean, taldeen hasierako eraketari dagozkiola eta aurrez aurre eta jardun biko ikastereduei, autoikaskuntzakoak aurrerago aztertuko baitira.

2.3.1.1. Talde-kopurua
31. grafikoa. Talde-kopuruaren bilakaera
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Azken bost ikasturteetan
taldeen kopurua
egonkortu egin da

Epealdi osoko garapenak % 3,9ko hazkundea
erakusten du talde-kopuruari dagokionez. Hasierako
lau ikasturteetan beheranzko joera ikusten da, eta
talde-kopuruak % 7ko beherakada erakusten du.
2014-2015 ikasturtean, 3.000 talde inguru daude, eta
hortxe mantendu da azken urtera arte, non 3.101
diren.

2.3.1.2. Talde-orduak
32. grafikoa. Talde-orduak eta -kopuruak

2012-2013 ikasturtean
talde-kopuruen
beherakada eten egiten
da eta talde-orduek ere
gora egiten dute,
baina askoz ere modu
apalagoan

Azken ikasturteko talde-kopuruak gora egin du, %
3,9, eta epe berean talde-orduak, aldiz, % 12,9 jaitsi
dira.
Hiru fase bereizi behar dira:
 2009-10 / 2012-13. Talde-kopuruak jaisten
doaz, eta talde-orduak ere bai.
 2013-14 / 2017/18. Talde-kopuruak gora egin
arren, talde-orduak ez dira neurri berean hazten.
Azken lau ikasturteetan egonkortasuna da nagusi bi parametroetan.
 2018-19. Azken ikasturtean hazkunde txiki bat
dago, bai talde-kopuruetan, bai orduetan. Hala
ere, ikusgai dago hurrengo ikasturteetan gertaera hori joera gisa baieztatzen den.
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2.3.1.3. Taldeko ratioa
33. grafikoa. Taldeko ikasle-kopuruaren ratioaren bilakaera

Talde bakoitzeko
ikasle-kopuruaren
ratioak ere egonkortu
egin dira azken urteetan

Hasierako urteetan taldeko ikasleen ratioa 11n zegoen, baina jaisten joan zen, 2013-2014 ikasturtean
10,34 izatera iritsi arte, eta ondoren inguru horretan
mantendu da. Hasieran esan den bezala, ratio horiek
ikastaroa hasten duten ikasle-taldeekin atera dira.

2.3.1.4. Taldeak sareka
34. grafikoa. Taldeak, sarearen arabera
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Sarekako banaketa ere
nahiko egonkorra da

Taldeen sarekako banaketak ez du aldaketa handirik
erakusten aztertutako epealdian. Guztien hiru laurden baino zerbait gehixeago sare pribatuan antolatzen dira modu egonkorrean. Datu horrek bat egiten
du ikasleriaren garapena aztertzean ikusitakoarekin.

2.3.1.5. Taldeak lurraldeka
35. grafikoa. Taldeen, lurraldekako banaketaren arabera

Bilakaerak aldaketa gutxi
erakusten ditu

Epealdi osoan, Arabak taldeen % 11,7 galdu du eta
beste bi lurraldeen joera irabaztekoa izan da, % 15,2
Gipuzkoan eta % 2,4 Bizkaian. Beraz, talde-kopuruen
goranzko joera Gipuzkoan gertatutakoaren ondorioa
da, nagusiki.
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2.3.1.6. Ikasle-orduak
36. grafikoa. Ikasle-orduen sarekako bilakaera

Aipagarria da hamar urte hauetan udaleuskaltegietako ikasle-orduen jaitsiera, % 25,3,
pribatuetan baino apur bat altuagoa, hor % 22,6 izan
baita. Beste hainbatetan gertatzen den modura,
hemen ere udal-euskaltegiek sistemaren laurdena
bereganatzen dute.

Ikasle-orduen
Azpimarratzekoa
da,
baita
ere,
jaitsiera
% 23,3ko jaitsiera nabarmenena hasierako lau ikasturteetan gertatu
gertatu da epealdian zela, eta hortik aurrera egoera nahiko egonkorra da.
Joera hori bi sareetan gertatu da oso modu
parekatuan, nahiz eta udal-euskaltegien beherakada
orokorra zertxobait handiagoa izan den. Hala eta
guztiz ere, aipatu beharra dago azken ikasturtean
ikasle-orduen hazkundea ia % 7 izan dela sistema
osoan, eta % 8,1 udal-euskaltegien kasuan.
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2.3.1.7. Trinkotasuna
Ondoko grafikoek adierazten dute aztertutako epealdian aurrez aurreko ikastereduaren
trinkotasunaren garapena, oro har eta sarekako bilakaera.
37. grafikoa. Taldeen trinkotasunaren bilakaera, %tan. 2009-2010/2018-2019

38. grafikoa. Taldeen trinkotasunaren sarekako bilakaera, %tan. 2009-2010/2018-2019
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Bilakaera, oro har,
trinkotasun baxuko
taldeen alde
izan da

Trinkotasun gutxien duten taldeek izan dute hazkunde nabarmena, oro har, bi sareetan, eta azpimarragarria gertatzen da epealdian asteko 1-6 orduko
ikastaro-motak izan duen gorakada, % 111,9 orokorrean. Ikasleak aztertzean ageri zenez, trinkotasun
gutxien duten ikastaroen aldeko aukerak indarra
hartu du, eta ez dirudi joera horrek bere eragina eten
duenik, azken urteetako datuek ildo beretik jarraitzen dute eta. Hala eta guztiz ere, publikoen kasuan,
aipatzekoa da20 ordutik goragoko ikastaroek izan
duten hazkundea, nahiz eta zenbaki absolutuetan kopurua oso handia ez izan, 100 talde inguru azken urteetan. Izan ere, azkeneko ikasturteko 20 ordutik goragoko taldeen laurdena Irungo udal-euskaltegian
antolatu dira, 2014-2015 ikasturtetik aurrera hasitako joerari jarraituz. Gainera, ikasturte horretan
udal-euskaltegiek goranzko joera hasi zuten ikastaro-mota honetan, baina apurka-apurka berriro ere
beherantz doa.
Ikasleak aztertzerakoan ikusten zena ikusten da hemen ere, trinkotasun baxuko taldeak hazten direla,
astean ordu asko eskatzen duten ikastaroen kalterako.

39. grafikoa. Trinkotasunaren araberako taldeen banaketa, sareka. 2018-2019 ikasturtea

Sareen arteko
ezberdintasuna
trinkotasun altuko
ikastaroetan dago

10 ordutik beherako taldeek pisu bera dute bi sareetan. Hortik gora, oso egoera ezberdina azaltzen dute.
10-19 ikastorduko tarteak askoz ere garrantzi handiagoa hartzen du sare publikoan pribatuan baino, eta
hurrengoak, berriz, sare pribatuan du garrantzi handiagoa. Azken kasu horretan, lehen ere aipatu den bezala, udako ikastaroek eta barnetegiek hartzen dute
protagonismoa.
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2.3.1.8. Iraupena eta hasiera-datak
40. grafikoa. Taldeen iraupena, hilabeteka

Sare publikoak
kontzentrazio-maila
handiagoa du.
Pribatuek, berriz,
ikasturte osoan zehar
eskaintza zabalagoa dute

Epealdi osoa kontuan hartuz gero, ikastaroen erdia
baino gehiago (% 55) 9 hilabetekoak dira. Ondoren,
hilabeteko iraupena duten taldeek hartzen dute protagonismoa, % 22,1. Sare pribatuan hilabeteko taldeak bereziki ugariak dira, antolatzen diren guztien
% 26 izatera iristen baitira, ia denak udakoak eta barnetegiak.
Oro har, arlo pribatuko taldeak era guztietako iraupen-aukeretan daude, eta eskaintza publikoan askoz
ere kontzentratuagoak daude aipatutako epeetan.
Adibidez, sare pribatuan 9 hilabeteko iraupena duten
taldeen pisua % 51koa da, eta publikoan % 71raino
iristen dira.
Aipatu beharra dago urtetik urtera alde gutxi ikusten
dela eta epealdi osorako balio duela adierazitakoak.
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2. taula. Ikastaroak, hasierako hilabetearen arabera

Urt
Ots
Mar
Api
Mai
Eka
Uzt
Abu
Ira
Urr
Aza
Abe

2009
2010
3,12
3,59
0,94
2,75
1,24
2,08
6,40
3,38
9,85
64,54
2,11
0,00
100

2010
2011
3,81
4,05
2,96
0,24
1,26
1,91
6,37
3,51
12,33
61,12
2,35
0,10
100

2011
2012
3,30
3,82
3,12
0,73
0,73
2,46
6,45
3,33
12,90
60,80
2,32
0,03
100

2012
2013
3,31
3,56
1,04
2,99
0,97
2,37
6,37
2,95
11,37
62,65
1,51
0,90
100

Ikastaroen hasiera-datak
ez du ia aldaketarik izan
eta irail-urrian hasten
dira gehienak

2013
2014
3,78
3,81
3,15
0,70
0,73
3,22
5,25
3,25
12,31
61,70
1,40
0,70
100

2014
2015
3,84
3,97
1,23
2,97
0,93
3,67
5,14
3,94
12,74
58,64
2,30
0,63
100

2015
2016
3,98
4,04
1,04
3,01
1,37
3,14
5,01
3,07
16,34
55,80
2,84
0,37
100

2016
2017
3,31
3,08
1,65
2,18
1,26
3,01
5,96
2,55
14,76
59,23
2,51
0,50
100

2017
2018
3,50
3,20
0,79
2,64
0,76
3,56
6,20
2,97
11,94
62,34
1,75
0,36
100

2018
Guztira
2019
3,32
3,53
3,26
3,63
0,90
1,67
2,81
2,11
0,68
0,99
2,93
2,84
5,87
5,90
3,29
3,22
10,16 12,47
64,53 61,13
1,64
2,08
0,61
0,42
100
100

Egoera ohikoena da ikasturtea urrian hastea, eta
ikuspegi horretatik ez da aldaketa esanguratsurik
ikusten urtetik urtera egindako konparazioan. Izan
ere, ikasturte osoan antolatzen diren ikastaroen % 75
inguru hiru hilabeteko sasoi horretan hasten dira.

3. taula. Ikastaroen batez besteko iraupena hilabeteka, hasierako hilabetearen arabera

Urt
Ots
Mar
Api
Mai
Eka
Uzt
Abu
Ira
Urr
Aza
Abe

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3,16 2,77 3,04 3,26 3,71 3,66 3,49
4,22 4,24 4,07 4,28 4,24 4,18 3,50
1,86 2,68 2,84 1,83 2,53 1,81 2,97
2,49 3,00 1,67 2,53 1,65 2,31 2,41
1,03 1,05 1,33 1,15 1,29 1,11 1,05
1,24 1,27 1,08 1,09 1,10 1,15 1,22
1,06 1,03 1,05 1,09 1,10 1,06 1,05
1,04 1,01 1,02 1,01 1,03 1,01 1,00
5,50 5,69 5,84 5,08 5,46 6,01 6,14
8,42 8,43 8,40 8,41 8,39 8,26 8,35
4,35 4,93 4,90 4,64 4,00 3,96 4,53
6,67 7,00 2,04 2,95 1,53 3,45

2016
2017
3,16
3,88
2,46
2,30
1,16
1,01
1,03
1,00
5,54
8,43
4,09
5,67

2017
2018
3,69
4,02
1,67
2,30
1,17
1,01
1,02
1,00
4,61
8,46
3,38
3,09

2018
Guztira
2019
3,57
3,36
3,95
4,06
1,79
2,42
2,13
2,32
1,19
1,13
1,00
1,11
1,02
1,05
1,00
1,01
4,46
5,48
8,41
8,40
4,67
4,36
2,21
2,94

Guzt.
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Azterketako epealdian ikastaroen iraupenaren
batezbestekoa 6,41 hilabetekoa izan da, oso aldaketa
gutxirekin. Izan ere, balio baxuena 6,25ekoa da,
2014-2015 ikasturtean, eta altuena, hasierako
ikasturtean, 6,55ekoa. Beraz, hasiera batean denbora
urritzeko joera txiki bat egon dela ikusita ere, horren
eragina eten egin zen, eta azken 4-5 ikasturteetan oso
antzeko iraupena ikusten da. Ikasturte osoko
ikastaroak urrian hasten direla esan daiteke, irailean
ere nahiko ikastaro luzeak hasten badira ere. Beste
aldetik, hilabeteko iraupena duten ikastaroak
maiatzetik abuztura hasten direla ikusten da.

Iraupena
eta hasiera-epea
ez da ia aldatu
epealdi osoan Edonola ere, epeei eta denborari dagokienez,

nabarmentzekoa da oso egitura egonkorra dagoela,
eta, nahiz eta azken hamar urteetan aldaketa ugari
gertatu diren gizarte-ohituretan denbora eta
lehentasunak eskuratzeari dagokionez, hori ez da
askorik nabaritu euskaltegiek eskaintzen dituzten
epeetan. Hala, aldaketa nabarmena ikusten da 20112012 ikasturtetik ikastaroen trinkotasunaren
azterketan hura murrizterantz, baina ez da gauza
bera gertatzen iraupenarekin. Hau da, ordu gutxiago
egiten dira, baina epe berean.

2.3.1.9. Hasierako eta bukaerako ikasle-kopuruen joerak
Talde baten ezaugarrietako bat ikasle-kopuruarena da, baina hasitako guztiek ez dute
ikastaroa amaitzen eta, beraz, hasierako eta bukaerako alde horrek ere informazioa
emango digu. Ondoko grafikoek horixe adieraziko digute, ikastaroa amaitzean zein izan
den taldeetan gertatutako alde hori. Erabilgarri dauden datuak hauek badira ere, agertzen den aldea nahiko harrigarria gertatzen da, eta agian datua biltzeko modua zalantzan jartzekoa izan daiteke. Dena den, badirudi ikastaroa amaitzen ez dutenen ehunekoak, gora egin duen arren, berriro ere beheranzko joera duela.
41. grafikoa. Epealdi osoan hasi eta bukatzen ez dutenen ehunekoak sareka
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Sareen arteko aldea da
nabarmenena

Aipatutako datuak erabiliaz eratu den grafikoak adierazten duenez, sare bietan dauden gorabeherak
nahiko parekoak dira, baina intentsitatea erabat ezberdina erakusten dute datuek: esaterako, euskaltegi
pribatuetan azken-aurreko ikasturtean ikusten da
alde handiena, % 3,6; publikoan, berriz, urte berean
izan badu ere daturik altuena, eta balioa % 13,2koa
da.

42. grafikoa. Epealdi osoan hasierako eta bukaerako ikasle-kopuruen aldeen ehunekoak,
sareka

Euskaltegi publikoetan
egon den baja-kopurua
askoz ere handiagoa da
pribatuetan baino

Epealdi osoa kontuan hartuta, hasierako eta
bukaerako ikasle-kopuruen aldeen saldoa oso
ezberdina da bi sareetan; udal-euskaltegien kasuan
% 10etik gora dago eta pribatuetan, berriz, ehuneko
hori 1,5ekoa da. Horren guztiaren ondorioz, aldearen
datu orokorra % 3,59koa da.
Bi sareen arteko aldea hain handia izanik,
kontaketarako prozesuak berdinak ote diren
zalantza ager daiteke.

2.3.2. Autoikaskuntza tutorizatua3
Aurrez aurreko taldeez gain, autoikaskuntza tutorizatuarena da euskaltegiek eskaintzen
duten beste aukera bat. Ikasteredu horretan, ikasleak ordenagailuz eratutako ikasbide
bati jarraituz egiten ditu ordu teoriko batzuk (190 orduko modulu zatigarriak) eta zentroaren aldetik jarraipen birtuala du; gainera, ikasleak aurrez aurreko saioak eta tutoretzak ere egiten ditu. HABEren erregistroan euskara irakasteko autoikaskuntzako bi
zentro homologatu daude izena emanda, Mondragon Lingua eta Bai&By; gainerakoen
artean, gehienek eskaintzen dute ikasteredu hau besteekin batera.

Orrialde hauek Covid-19 pandemia baino lehen idatzi dira. Pandemia horren eraginetako bat, hain zuzen
ere, autoikaskuntzaren modalitatea hedatzea izan da; beraz, une honetan errealitatea oso desberdina da.
3
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Ikasteredu honek defendatzaile asko ditu, ematen duen askatasunagatik, baina badira
ahuleziak azpimarratzen dituztenak ere. Beste aldetik, ikasteredu honen helburua, batzuen ustez, hizkuntza ikasteko beste hainbat jardueraren laguntzailea izatea da, edota
beste egoera batzuk indartzea.
43. grafikoa. Autoikaskuntzako ikastereduko ikasleak, guztizkoaren artetik

Azken urteetako
autoikaskuntza-datuak
nahiko egonkorrak izan
arren,
aldi osoan ikaslekopuruak % 11,2ko
jaitsiera izan du

Oro har, aztertutako aldian zertxobait jaitsi da autoikaskuntza aukeratzen duten pertsonen kopurua.
Hala ere, ikasteredu horretako datuak nahiko egonkorrak dira, eta ikasle-kopuru osoaren bilakaerarekin antzekotasun handia erakusten dute. Izan ere,
ikasle guztien artean beherakada % 10,4koa izan da,
eta autoikaskuntzaren ikastereduan % 11,2koa; beraz, oso antzekoa.
Ondorioz, aipatutako beherakada gertatu arren, autoikaskuntzako ikasleak azterketako epealdi osoan %
15,4 dira, eta antzeko ehunekoa erakusten dute ia
ikasturte guztietan. Beraz, ez da aldaketa esanguratsurik ikusten ikasleen talde osoa kontuan hartuta
ikasteredu hau aukeratzen dutenen proportzioan,
nahiz eta hamar urte horietan ikasteredu honetan
hain garrantzitsuak diren tresna teknologikoen irisgarritasuna eta hedapena modu nabarmenean zabaldu.
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44. grafikoa. Autoikaskuntzako ikasleak eta ordu teorikoak

Autoikaskuntzan ere
beheranzkoa da
ordu teorikoen bilakaera

Aurrez aurreko ikastereduan gertatu den bezala, hemen ere ordu teorikoen kopuruak behera egin du azken urteetan. Gainera, 2015-2016 ikasturtera arte
ikasle-kopurua eta ordu teorikoen bilakaera nahiko
parean mantentzen ziren arren, ikasturte horretatik
aurrera bereizketa gertatzen da.

45. grafikoa. Lurralde bakoitzak orokorrean eta autoikaskuntzaren ikastereduan duen
pisua, %tan
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46. grafikoa. Autoikaskuntzaren ikastereduko ikasleak, lurraldez lurralde eta guztira

Autoikaskuntza ikastereduko ikasleen lurraldekako
azterketak Gipuzkoaren pisua nabarmentzen du. Aztertutako aldi osoan ikasteredu hau jarraitu dutenen
% 39,5 Gipuzkoako euskaltegietan matrikulatu dira,
baina lurralde horrek kolektibo globalean duen pisua
% 29,4koa da.

Autoikaskuntzaren
ikastereduan
deigarria da
Gipuzkoak duen pisua Azpimarratu behar da, gainera, 2013-2014 ikasturtea
igarota, Gipuzkoa dela nagusi, Bizkaiaren gainetik.
Arabak oso pisu antzekoa du, bai autoikaskuntzan,
bai orokorrean.
47. grafikoa. Autoikaskuntza-eskaintza, sareka eta lurraldeka. Ikasguak
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Gipuzkoak
autoikaskuntzako
eskaintza zabala du

Gipuzkoak erakusten duen joera gaur egun dagoen
eskaintzarekin lotuta egon daiteke, lurralde horretako euskaltegiek proportzionalki beste biek baino
autoikaskuntzarako eskaintza zabalagoa baitute: Gipuzkoako euskaltegiek guztizkoaren % 36,3 osatzen
dute, eta autoikaskuntzarako eskaintza dutenen artean % 41,6, bost puntu gehiago.

2.3.3. Laburpena















Talde-kopuruak gora egin du aztertutako epealdian, garapena lineala izan ez
bada ere, beherakada-prozesua ere izan baita bidean.
Talde-orduek behera egin dute 2012-13 ikasturtera arte, eta hortik aurrera
egonkortu egin dira.
Aurreko bi joeren ondorioz, talde bakoitzaren batez besteko orduak jaitsi egin
dira.
Taldeetako ikasle-kopurua ere jaitsi da, 11,53 kide izatetik 10,39 kide izatera
igaro baita. Beraz, talde bakoitzean ordu gutxiago egiten dira eta ikasle gutxiago
daude.
Sareka aztertuz gero, ez dago alde handirik; lurraldeka berriz, Gipuzkoan gertatzen da aipatzeko hazkundea, % 15,2koa izan baita talde-kopuruen hazkundea, sistema osoan % 3,9 izanik.
Talde-kopuruen gorakada trinkotasun txikiko taldeek eraginda gertatu da.
Ikastaroen iraupena nahiko egonkorra da, nahiz eta ordu gutxiago izan. Ordutegiaren garrantzia azpimarratzeak merezi du.
Ikastaro bat hasi eta bukatzen ez dutenen ehunekoak gora egin du epealdian,
nahiz eta aztertutako azken ikasturtean behera egin. Talde horrek garrantzi berezia du sare publikoan: epealdi osoan sare pribatuan % 1,5 da, eta publikoan
% 10,2 da amaitzen ez dutenen ehunekoa.
Autoikaskuntzako ikastereduak baldintza eta ezaugarri propioak ditu, bai pertsonaren izaeraren aldetik (zorroztasuna, jarrera, ahalmenak…), bai ikuspegi
orokorraren aldetik, zeren, esate baterako, edozein herritan bizi den pertsonak
egin baitezake horrelako ikastaro bat.
Autoikaskuntzako ikasleek 5.000-6.000 inguruko taldea osatzen dute epealdi
osoan, guztiaren % 15.
Ikasteredu horretan ere ordu teorikoek behera egin dute.
Gipuzkoan garrantzi berezia hartzen duen ikasteredua da.

e-Hizpide, Monografiak 6 (2022)

48

III.- Azken 10 urteetako garapena

2.4. SISTEMAREN EMAITZA OROKORRAK
Sistemaren emaitza orokorrak neurtzea zaila da, zalantzarik gabe. Emaitzak norberaren
helburuen arabera baloratu beharko lirateke eta, gainera, sistematik at dauden hainbat
faktoreren menpe daude. Hau da, euskaltegiek saiakera zehatza egiten badute ere, ez
dira prozesuan dagoen eragile bakarra, eta, agian, ezta garrantzitsuena ere. Pertsona
bakoitzaren baldintzen (pertsonala, laborala, soziolinguistikoa…) arabera balioetsi behar dira emaitza horiek. Beraz azterketa hau ikuspegi ezberdinetatik egingo dugu.
Lehen ikuspegia pertsonarena izango da. Hau da, epealdi honetan, sisteman egon diren
pertsonen euskararen ikuspegitik izandako bilakaera. Horretarako, sisteman egon den
denbora horretan zein izan den hasierako maila eta zein izan den epealdi osoan lortu
duen gehieneko maila, azpimailen arabera baloratuz.
Beste ikuspegi bat birmatrikulazioarena da. Hau da, matrikulazioak elkarren segidan
egiten direnean lortzen diren emaitzak. Horretarako, blokearen kontzeptua erabili
dugu. Bloke bat jarraian egin diren matrikulazioek osatzen dute. Bloke horretan lortu
diren emaitzak eta horretarako egin den ordu-kopurua aztertuko dira.
Azterketa honen hirugarren ikuspegia, azkena, matrikulazio batean lortutako emaitzarena izango da. Honek, egun antolatuta dagoen moduan, sistemak lor dezakeen
emaitzaren irudia emango digu. Azterketa hau erabiliko dugu HEOCak maila gainditzeko
adierazten dituen ordu-kopuruekin konparatzeko.
Atal honetan erabiliko den kontzeptuetako bat “orduarena” izango da. Orduak neurtzerakoan, bi ikuspegi daude. Batetik, ikaslearen taldean eman diren orduak, dagokion
talde horretako kide bakoitzak jaso zezakeen gehieneko kopurua. Datu hori objektiboa
da, eta urtetik urtera konparagarria. Bestea, ikasle bakoitzak jaso duena, izan duen ikastaroaren jarraipenari eta bertaratzeari dagokiena. Datua euskaltegi bakoitzak emandako informazioan oinarritzen da, eta, horrexegatik, bateratzen zaila. Beraz, emango
dena ikaslearen taldean emandako ordu-kopuruarena da, jaso direnak ia beti horiek
baino gutxiago direla jakinik.

2.4.1. Ikasleen ibilbide orokorra
Sistemaren balorazioa egiteko, bertan egon diren ikasleen ibilbide orokorra aztertuko
dugu. Horrela, sarrerak eta irteerak non gertatzen diren ikusiko dugu. Horretarako, sisteman ikasturte bakoitzean sartu diren pertsona guztien hasierako maila baxuena hartu
da kontuan batetik, eta lortu duten azkeneko mailarik altuena bestetik.
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48. grafikoa. Ikasleen abiatze- eta bukaera-azpimaila

C1B2, B2B1 eta A0A0 dira
maizen agertzen diren
abiatze-azpimailak;
C1C1 eta B2B2,
gehienetan agertzen
diren azpimaila altuenak

Grafikoan ikusten da C1B2 izan dela hamar urteko
epe honetan pertsona gehienen abiatze-azpimaila,
B2B1 gertu daukalarik, eta, indar eskasagoarekin,
A0A0. Lorpenari dagokionez, C1C1 nabarmentzen da
beste guztien gainetik, B2B2rekin batera.
Horrela, ondorengo taulak azalduko digu aztertutako
hamar ikasturte hauetan ikasleen ibilbidea.

4. taula. Epealdi osoaren ikasleen abiatze- eta bukaera-azpimailen arteko matrizea

A0A0
A1A0
A1A1
A2A1
A2A2
B1A1
B1A2
B1B1
B2A2
B2B1
B2B2
C1B1
C1B2
C1C1
C2C1

A0A0

A1A0

A1A1

A2A1

A2A2

B1A1

B1A2

B1B1

B2A2

B2B1

B2B2

C1B1

C1B2

C1C1

38,6

9,6
41,7

30,6
36,2
28,6

13,2
12,2
38,6
31,3

5,7
6,2
22,9
39,2
25,7

0,7
0,0
3,7
14,1
22,2
20,6

0,6
1,5
2,9
7,7
25,2
35,7
27,0

0,5
1,5
2,1
5,2
21,5
32,9
49,3
25,3

0,1

0,1
0,3
0,5
0,9
2,3
1,9
7,4
27,1
30,6
21,9

0,1
0,3
0,3
0,7
1,4
2,0
5,0
24,5
41,3
60,7
28,3

0,0

0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,4
1,5
1,8
4,5
24,1
33,8
19,8

0,0

0,4
0,8
1,5
6,1
9,9
19,3
16,8

0,0
0,0
0,2
0,5
0,7
1,6
7,8
7,0
21,0
15,5

0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,8
1,8
6,0
26,6
50,6
79,3
10,6

C2C1

C2C2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
43,9
38,9
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Ilaraburuan agertzen den azpimailatik abiatu eta zutabeburuak azaltzen duen helmugara iristen direnen ehunekoek adierazten dute kasu bakoitzak dagokion ilararekiko
duen garrantzia. A0A0 eta A1A0 azpimailetan hasitakoen artean izan dira maila gainditu
ez dutenen ehuneko handien erakusten dutenak hamar ikasturte hauetan; C2C1 azpimailan hasten direnek ez dute kopuru esanguratsua osatzen, epealdi osoan ez baitira
500era iristen.
Ondoko taulan azaltzen denez, ibilbide jakin bat egin dutenek erabilitako ordu-kopuruak ere irudi zehatzagoa emango digu.
5. taula. Epealdi osoaren ikasleen abiatze- eta bukaera-azpimailen arteko matrizea, emandako batez besteko orduen
arabera

A0A0
A1A0
A1A1
A2A1
A2A2
B1A1
B1A2
B1B1
B2A2
B2B1
B2B2
C1B1
C1B2
C1C1
C2C1

A0A0

A1A0

A2A1

A2A2

B1A1

B1A2

B1B1

B2A2

B2B1

B2B2

C1B1

C1B2

C1C1

87,40

159,30 181,40 274,70
120,40 171,00 291,30
117,10 177,90
136,40

A1A1

345,60
346,70
257,30
192,80
135,60

518,40
228,00
333,80
274,10
199,60
135,40

617,00
510,10
401,20
329,10
254,80
212,30
154,70

725,00
677,20
560,20
428,90
322,40
294,50
209,40
148,70

841,90 829,50
805,60
759,90 751,20
646,70 661,10
533,50 529,50
408,50 567,60
297,80 360,50
229,90 269,20
152,90 220,80
146,90

842,30
906,50
900,10
801,00
691,40
643,70
509,80
377,60
317,70
206,00
148,80

828,30 883,20
891,50
607,00 968,00
862,10 881,90
863,40 811,10
782,10 764,00
743,00 717,00
607,80 642,90
454,70 628,00
319,80 373,00
229,60 257,30
146,40 192,70
116,70

582,00
530,70
871,90
805,50
800,70
722,80
659,70
674,40
391,00
380,70
314,90
178,90
94,70

C2C1

C2C2

284,00
206,80
281,00
250,00
248,90
144,20
79,10

332,50
350,40
343,50
285,60
182,20
158,40

Ondorengo grafikoetan maila bakoitzean hasitakoek lortutako mailak eta lerrunak ikusten dira, aurreko datu berdinak multzokatuz:
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49. grafikoa. Bukaera-maila4, abiatze-mailaren arabera

50. grafikoa. Bukaera-lerruna, hasiera-mailaren arabera

A0n hasitakoen artean, % 97,7k lerrun berean dute bukaera-maila, % 91,8 izanik A1en
kasuan, eta B1 mailan % 97,8. B2n hasten direnen artean, herenak lortzen du C mailako
azpimailaren batera igarotzea.
A0, berez, ez da maila bat, eta A1 mailaren barruan egon beharko litzateke. Hemen ezberdintzen bada, euskararen inolako ezaguerarik ez duten pertsonen egoera kontuan hartzeko da.
4
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Ikasturte bakoitzean maila gainditzen ez dutenen ehunekoak adieraziko digu sistemaren eraginkortasunaren ikuspegi bat, ez bakarra eta, agian, ezta ere garrantzitsuena. Horixe adierazten du ondorengo koadroak, azpimaila, maila eta lerrunka egindako azterketan.
6. taula. Gainditzen ez dutenen ehunekoa

A0A0

20092010
% 39,0

A1A0

Azpimaila
2018Aldea
2019
% 40,7
1,7
% 45,5

45,0

A1A1

% 26,3

%32,7

6,4

A2A1

% 26,0

% 43,4

17,4

A2A2

% 23,2

% 26,2

3,0

B1A1

% 20,8

% 24,4

3,6

B1A2

% 20,6

% 40,6

20,0

B1B1

% 25,9

% 31,0

5,1

B2A2

% 19,9

%38,9

19,0

B2B1

% 17,9

%31,8

13,9

B2B2

% 28,4

%33,8

5,4

C1B1

% 15,4

%46,3

30,9

C1B2

% 19,2

%25,4

6,2

C1C1

% 6,5

%39,6

33,1

C2C1

% 70,0

%35,3

-34,7

20092010
% 39,0

Maila
20182019
% 40,7

Aldea

% 26,3

% 38,6

12,3

% 24,5

% 34,0

9,5

% 22,5

% 35,4

%12,9

20092010

Lerruna
2018Aldea
2019

1,7

% 21,2

% 32,4

11,2

% 19,0

% 26,5

7,5

% 70,0

% 35,3

-34,7

% 30,3

% 37,6

7,3

% 25,5

% 33,7

8,2

% 19,0

% 26,8

7,9

Azpimaila guztietan gertatu da gainditzen ez dutenen ehunekoak gora egitea. C2C1en
kasua nahiko atipikoa da, hasierako ikasturtean 10 pertsona baitziren eta azkenengoan
300etik gora, eta alde horrek ehunekoak desitxuratu egiten ditu. A0A0 azpimailak adierazten du ehuneko oso altuaren egonkortasuna, zeren ikasturte bietan % 40ren inguruan kokatzen baita. Besteetan, gertatzen den hazkundea deigarria da, kasu gehienetan
(A2A1, B1A2, B2A2, B2B1, C1B1 eta C1C1) ikasturte batetik bestera azpimaila berean
geratzen direnen ehunekoa bikoiztu eta, batean, hirukoiztu ere egiten baita.

2.4.2. Birmatrikulazioa
Ikasle batek euskaltegietan izan duen ibilbidea aztertzeko, aldagai ezberdinen eragina
hartu behar da kontuan, baina betiere ikasleek sisteman jarraian emandako ikasturteei
erreparatuta, hau da, birmatrikulazioa kontuan izanda. Egingo dugun azterketan birmatrikulazioak osatzen duen unitateari blokea deitu diogu. Blokeak, berez, sisteman jarraian egindako ikasturte-kopuru batez osatuko dira, eta pertsona berak bloke bat baino
gehiago osa ditzake aztertutako hamar urteko epealdi honetan. Esate baterako, ikasle
bat bi aldiz matrikulatzen bada jarraian, bi ikasturteetako bloke bat osatuko du. Jakina,
normala da ikasle berak bloke bat baino gehiago izatea, ohikoa baita helduen irakaskuntzan, hainbat arrazoi direla medio, etenak gertatzea.
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2.4.2.1. Euskaltegietan emandako denbora
Euskaltegietan emandako denbora neurtzerakoan, ikasturtea eta matrikula erabiliko ditugu adierazle gisa. Ikasle batek ikasturte bat eman dezake, baina epe horretan bi matrikula edo gehiago egin. Hasierako atal honetan ikasturtea aztertuko dugu, ikasturte
batean matrikula bat baino gehiago egitea posible dela jakinik.
51. grafikoa. Ikasleak euskaltegien sisteman emandako ikasturteak

Ikasleen % 55ek
ikasturte bakarrean
jardun du
euskaltegian

Aztertutako ikasle-taldean, % 55 da euskaltegi batean ikasturte bakarra eman dutenen ehunekoa. Hau
da, ehuneko hori HABEk diruz lagundutako euskaltegiren batean ikasturte bakarra eman duten pertsonen ehunekoa da, jakinda ikasturte batean matrikula
bat baino gehiago egin daitekeela. Talde guztia kontuan harturik, hiru ikasturte edo gutxiago egin dutenen ehunekoak batuz gero, guztien % 85 biltzen da.

2.4.2.2. Etenik gabeko matrikulak
Ibilbidea aztertzeko, komeni da etengabe egiten diren matrikulazio-blokeei begiratzea.
Hau da, etenik gabe egindako matrikulen emaitzak aztertu nahi ditugu, baita lortutako
euskara-maila ere, azpimailetan adierazita. Horretarako, kontuan hartu behar dira ibilbide jakin bat egiten duten pertsonen kopurua, ibilbide hori betetzen emandako ordukopurua eta matrikula-kopurua. Beraz, jarraian agertzen den grafikoan, lehenengo zenbakiak adierazten du behin ikastaro bat egin ondoren (matrikula), ez dela beste ikastarorik egin ikasturte berean edo hurrengoan; bigarrena, bi matrikulazio egin direla jarraian urte berean edo ondoz ondoko ikasturteetan, baina ez dagoela hirugarren matrikulaziorik jarraian eta horrela kasu guztietan. Datu horiek ulertzeko, kontuan hartu behar da ikasle bat bi taldetan edo gehiagotan ager daitekeela. Adibidez, elkarren segidako
bi ikasturteren ondoren, urtebeteko edo gehiagoko etenaldiarekin, pertsona bera berriro matrikulatuko balitz eta hiru ikastaro egingo balitu, biko blokean behin agertuko
litzateke eta hiruko blokean beste behin.
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52. grafikoa. Epealdi osoko matrikulazioak, bloke jarraituen arabera banatuta

Matrikulazioen % 54,1
ikastaro bakarrekoa da

Egia bada ere epe luzeko ikastaro-multzoak badaudela, esan beharra dago aztertutako hamar urte hauetan jarraian bost ikastaro/matrikula edo gutxiago
egindako ibilbideak definitu direnen % 92,1 direla.
Horrela, 10 matrikula edo gehiago guztien % 2,3 dira.
Ehuneko handiena ikastaro bakarreko blokez osatua
dago. Multzo horretan, hasi eta laga dutenak daude,
baina baita urtebete egin eta helburua lortu dutelako
gehiago itzultzen ez direnak ere.

Taldeen dinamikarekin jarraituz, ikus dezagun ondoren zenbat matrikula egiten diren
maila desberdinak gainditzeko. Era berean, ibilbide bakoitzaren emaitza zein izan den
ikusi ahal izango dugu, bloke bakoitzaren abiapuntu-maila eta azken maila aztertuz.
Ondoko grafiko honek adierazten digu, antzeman diren bloke guztiak kontuan izanda,
zein izan den egindako ibilbidea.
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53. grafikoa. Etenik gabeko matrikulazioak, ibilbidearen arabera5
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Ikastaro-multzo bat jarraian egiten duten pertsonen
heren batek baino zerbait gehiagok azpimaila bat
gainditzea lortzen du, % 35ek; beste % 26,9k hiru
azpimaila edo gehiago, eta bat ere gainditzea lortzen
ez dutenena da hirugarren multzorik handiena,
guztien % 23,3. Azkenik, bi azpimaila gainditzen
dituztenak % 14,8 dira.

C1B2-C1C1 ibilbidea da
gehien azaltzen dena
azpimaila bat
gainditzen dutenen
artean

Azpimailarik gainditzen ez dutenen artean, A0A0
nabarmentzen da, gainditzen ez dutenen % 26,5 hasi
baita maila horretan. Bestalde, C1B2 azpimailan hasten
direnen artean, deigarria da maila bat gainditzen
dutenen % 44 hortik abiatutakoak izatea. Kasu
horretan, D eredutik maila gainditu eta C1 mailako
ziurtagiria lortzeko matrikulatzen diren ikasleen
eragina nabaritzen da.

Aurreko taulan agertzen diren matrikulazioetan azaldutako ibilbidea egiteko eman duten batez besteko ordu-kopurua ikustea ere garrantzizkoa da.

Kapitulu honetako sarrera bikoitzeko tauletan, ibilbidea hasierako eta amaierako azpimailen arabera aztertzen denean, ez dira kontuan hartu amaierako azpimaila hasierakoa baino baxuagoa dutenak; beraz, orotara
ez du hasierako grafikoan adierazitako 197.137 blokeen zifrarekin bat egingo.
5

e-Hizpide, Monografiak 6 (2022)

56

III.- Azken 10 urteetako garapena

54. grafikoa. Etenik gabeko matrikulazioak, ordu-kopuruaren batezbestekoaren arabera

Zenbat eta azpimaila gehiago gainditu, orduan eta
ordu-kopuru handiagoa. Horretan ez dago
sorpresarik, ez salbuespenik. C2C2 mailaren kasuan,
dedikazio-ordu gehienak norberaren kabuz egin
beharrekoak dira eta, ondorioz, hemen agertzen
direnak aurreko azpimailetan baino baxuagoak dira
batzuetan.

Matrikulazio-multzoetan
ere, gainditu beharreko Dena dela, blokeak kontuan izanda, azpimaila bat
azpimailek markatzen gainditzeko behar den denbora, oro har, 233 ordu
dute ordu-kopurua badira ere, azpimaila batetik bestera aldeak daude.

Oinarrizko mailak erakusten duen dedikazioa 229
ordukoa da, hurrengoa baino 27 ordu gutxiago.
Bistan denez, edukien zailtasun-maila ez da bera, eta
hizkuntzaren irakaskuntzan ohikoa da gorabehera
hori. Azkenik, erabiltzaile adituen mailan ordukopurua jaitsi egiten da, eskatzen den lanaren zati
handi bat banaka egindakoa baita.

55. grafikoa. Azpimaila gainditzen ez dutenek emandako orduak guztiekiko, %tan.

e-Hizpide, Monografiak 6 (2022)

57

III.- Azken 10 urteetako garapena

Bloke batean
azpimaila gainditzen
ez dutenak
sisteman jasotako ordu
guztien % 9,9 dira

Maila batetik bestera pasatzen ez diren matrikulatutakoen ordu-kopurua kontuan hartu behar da. Azterketa-mota horren emaitzetan kontuan hartu behar da
badirela hainbat ikastaro maila gainditzeko helburua
ez dutenak, esate baterako, konpetentzia-arlo zehatz
bati heltzea edo pertsonak aldez aurretik dakiena indartzea helburutzat dutenak. Hala eta guztiz ere, egia
da kasu gehienetan maila gainditzeko helburua dagoela, eta, beraz, erreferentzia baliagarria izan daiteke.
Azpimaila gainditzea lortzen ez dutenek ikasle guztiek jaso dituzten orduen % 9,9 jaso dituzte; erabiltzaile adituen mailetan nabarmen igotzen dira.

2.4.3. Matrikula bakarraren emaitzak
Helduak euskalduntzeko prozesuan, matrikula ez da berez erreferentzia bat, baina nolabait, arlo honetako sistemaren parametro nagusiak ulertzen lagunduko digu.
56. grafikoa. Matrikula bakarra egindako kasuen ibilbidea

Oinarrizko erabiltzaileen
lerrunean,
% 48,4k uzten du
matrikulazioa bakarra
egin eta gero
azpimaila gainditu gabe;
C1B2 azpimaila da
matrikula bakarrarekin
ikastaro bat gainditzen
dutenen % 46,8

Argi geratu da A0A0 azpimailak duen harresi-efektua: epealdi osoan ikastaro bat egin eta gainditu gabe
uzten dutenen ehunekoa % 53 dira, eta sistema osoan
% 33,3.
Dena den, matrikula bakarrarekin azpimaila gainditzen dutenak % 45,6 dira, talderik garrantzitsuena,
eta beste % 21,1ek bi edo maila gehiago gainditzen
ditu.
Badago azpimarratu behar den beste kopuru bat:
C1B2 azpimailan hasi eta C1C1 lortzen dutenena, azpimaila bat gainditzen dutenen % 46,8. Multzo horretan araututako hezkuntzako D eredutik etorri eta agiria ateratzeko ahalegina egiten dutenak agertzen
dira.
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57. grafikoa. Azpimailan lortutako emaitza matrikula bakarrarekin, abiapuntuko
lerrunaren arabera

Aurreko datuetatik ateratako grafiko honek adierazten du matrikula bateko blokeek oso emaitza ezberdina dutela lerrun bakoitzean: oinarrizko erabiltzaileen lerrunean, asko dira azpimaila gainditzen ez dutenak % 48,4, baina beste bietan ez da gauza bera
gertatzen, eta gainditzen dutenen ehunekoa nagusitzen da aurreratuen lerrunean (% 70) eta, batez ere,
adituenean (% 79).

Matrikula bakarreko
blokeen emaitzak
oso ezberdinak dira,
Beraz, bi muturretara joango bagina, oinarrizko erabatez ere muturretako biltzaileen lerrunean porrot-itxura har diezaiokegu
lerrunetan matrikula bakarra egin eta azpimaila gainditu gabe
uzteari, gehiengoaren kasua baita, baina C lerrunean
ez da horrela gertatzen, gehiengo nabarmenak lortzen baitu azpimaila gainditzea eta, beraz, ez du bigarren matrikula egiteko beharrik ikusten, eta arrakastatzat jo beharko litzateke matrikula gehiagorik ez
egitea.
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58. grafikoa. Matrikula bakarra egin dutenek emandako ordu-kopurua

Matrikula bat egin eta azpimaila bat gainditu dutenek 165,1 ikastordu hartu
dituzte

Matrikula bat egin dutenen artean, 165,1 ordu jaso
dituzte, batez beste, azpimaila bat gainditzen
dutenek. Gainditzerik lortu ez dutenek, berriz, 105,6
jaso dituzte. Beraz, hemen ere berriro ikusten da
emaitzak lortzeko garaian egindako orduek duten
garrantzia6.

2.4.3.1. HEOCarekin alderatzea
HEOCak zehazten dituen esparruen artean, maila bakoitza gainditzeko beharrezkoa den
ordu-kopuruen zehaztapena dago. Atal honetan, epealdi osoan matrikula bakarrean lortutako emaitzak kontuan hartzen dira eta, beraz, ordu-kopuruak elkarren aurrean jarri
eta alderatzea da balorazioak egiteko modurik egokiena.
59. grafikoa. Maila bat gainditzeko orduak. HEOCaren planteamenduan eta matrikula
batean lortzen diren emaitzak

Datu horiek ikasleak eskola guztietara joanez gero jaso zitzakeen ordu-kopururik altuena kontuan izanik
kalkulatu dira. Errealitatea horren azpitik dago, nahiz eta datuari norainoko murrizketa aplikatu beharko
geniokeen jakitea zaila den.
6
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B2 eta C1 mailetan
ikusten dira
alde handienak

B2 eta C1 dira HEOCak markatzen duen eta
errealitatean gertatzen denaren artean alderik
handiena erakusten duten mailak. Alde horren
oinarrian, maila horietan araututako hezkuntzatik
etortzen diren ikasleen euskara-maila ibilbide osoa
egiten dutenena baino altuagoa izatea egon daiteke, eta
ikasle-mota horiek maila horietan nabarmendu egiten
dira.

2.4.4. Laburpena












Epealdi osoa kontuan hartuta, C1B2 (% 18,1), B2B1 (% 14) eta A0A0 (% 11,2)
dira gehienetan agertzen diren abiatze-mailak. Ikasle berrien oinarrizko hiru
abiapuntu gisa azaltzen dira.
Mailarik altuena aztertzean, C1C1 nabarmentzen da (% 18,9); B2B2 da
bigarrena (% 14,4).
Ikasleek hasieran eta amaieran duten maila aztertzean, ikasturte batean
urratsak egiteko abiadura moteldu egin dela nabari da.
Ikasleak kontuan izanda, 2018-19 ikasturtean % 33,4k ez du mailarik
gainditzen. A0A0 azpimailan, % 40,7raino igotzen da.
Matrikulazioen % 54,1 ikasturte bakarrekoak dira.
C1B2 nabarmentzen da matrikula batean azpimaila gainditzen dutenen
ehunekoetan. Hemen, araututako heziketako D eredutik datozen ikasleen
eragina ikus daiteke.
Azpimaila gainditzearen eta egindako orduen arteko harremana garbia da.
Azpimarratzekoa da matrikula bakarrak lerrun bakoitzean duen emaitza:
oinarrizko erabiltzaileen matrikula bakarreko blokeen % 44k lortzen du
azpimaila gainditzea, % 70 erabiltzaile aurreratuenean eta % 80 adituen
kasuan.
Ikastaro bakarrean azpimaila gainditzen dutenek 165,1 ordu hartzen dituzte.
B2 eta C1 mailak egoki burutu eta maila horietako atalasea gainditzeko ikasleek
behar duten ordu-kopurua HEOCak markatzen duena baino baxuagoa da; beste
mailetan parekotasun handiagoa ikusten da.
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2.5. FAKTOREEN ERAGINA
Atal honetan, ikasleen emaitzetan eragina izan dezaketen hiru aldagai aztertuko ditugu:
a) egindako ikasturtean euskaltegian emandako ordu-kopurua;
b) ikasleak bere hezkuntza arautuan jarraitutako ikasketa-eredua hizkuntzaren
ikuspegitik;
c) ikasleak berak ikasgeletatik kanpo adierazitako euskararekiko harremana.
Horrek guztiak eragina du euskara ikasteko esperientzian. Aipatutako aldagai horien
eragina gertatzen den ala ez ikusteko, horietako bakoitza ikastaroan aurrera egin ala
egin ez izanarekin gurutzatuko dugu. Hemen lortutako informazioek balio erreferentziala izan behar dute derrigor, azterketa honek prozedura propioa beharko luke eta, horietaz gain, beste hainbat parametro ere kontuan hartu.
A. Emandako orduak. Ikastaro bakoitzak ordu-kopuru propioa du. Azterketa hau egiteko, hiru bloke erabili dira: 120 ordutik beherakoa, 121 eta 500 artekoa eta 501 eta 750
ordu artekoa. Ordu gehiagoko ikastaroak badauden arren, ikasle gehienak talde horietan kokatzen dira, eta nahikotzat jo da hiruko sailkapen hori dagokigun azterketa egiteko. Ordu horiek ikastaroa definitzerakoan aurreikusten ziren orduak adierazten dituzte, eta ez ikasleak jaso dituenak, ez baitu bertaratze-hutsegiterik kontuan hartzen.
B. Hizkuntza-eredua. Euskaltegian matrikulatzeko garaian, irakaskuntza arautuko
ikasketak zein eredutan egin dituzten galdetu zaie ikasleei. Jasotako erantzunak hiru
multzotan banatu dira:




Euskaraz. D eredua.
Erdaraz. A eredua eta euskararik gabeko ereduak, EAEtik kanpoan egin dituztenak nagusiki.
Bietara. B eredua.

C. Hizkuntza-ohiturak. Aldagai honetan beste bi uztartu dira, azterketa ulergarriagoa
izan dadin. Batetik, lehentasunezko hizkuntza etxean, eta, bestetik, adiskidetasun-harremanetan erabiltzen den hizkuntza. Bi kasu horietan emandako erantzunaren arabera, "Hizkuntza-ohiturak" deitu diogun kategorizazioa egin dugu. Hemen eskaintzen
diren grafikoetan egoera zehatzenak sartu dira, aztergai dugun esparru horren emaitzetan eragina dutenak. Hau da, "Erdaraz" gaztelania hizkuntza bakarra edo ia bakarra denean, bai kalean, bai etxean; "Euskaraz" euskara nagusi denean egoera berdinetan eta
"Bietara" bi hizkuntzak modu orekatuan erabiltzen direla adierazten denean.

2.5.1. Trinkotasunaren arabera
Oro har, hasierako mailetan batez ere, nabarmena da euskaltegian emandako orduen
eragina. Izan ere, 120 ordu baino gutxiagoko moduluetan ateratzen diren emaitzak nabarmen eskasagoak dira dedikazioa handiagoa dutenetan baino.
Kasu horretan, argi geratzen da orduen dedikazioak eragina duela, zeren abiapuntuko
azpimaila guztietan gertatzen da 120 ordu edo gutxiagoko moduluetako ikasleak direla
maila gainditzen dutenen ehuneko baxuena azaltzen dutena. C1B1 eta C1B2 azpimailetan, nahiko antzekoak dira behin 120 ordutik gora lortzen diren emaitzak.
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60. grafikoa. Azpimaila gainditzen duten matrikulen ehunekoa, trinkotasunaren arabera

2.5.2. Hezkuntza-ikasteredua
Aurreko aldagaian bezala, badirudi bi tarte daudela, hezkuntzan izandako hizkuntzaereduaren arabera bereizita, B2A2 azpimailara arte eta maila horretatik gora. Hasierako
mailetan, hizkuntza-ereduaren eragina txikiagoa bada ere, emaitza eskasenak erdara
hutseko ikastereduetatik datozenek lortzen dituzte, batez ere B1A2tik aurrera.
61. grafikoa. Azpimaila gainditzen duten matrikulen ehunekoa, hezkuntzako
ikastereduaren arabera
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2.5.3. Hizkuntza-ohiturak
Kontuan hartu behar da hizkuntza-ohituren aldagai hau dela atal honetan aztertzen ari
garenen artean subjektiboa den bakarra, datua pertsonak adierazitakoaren arabera
jasotzen baita. Pertsona batentzat beti edo ia beti euskaraz denak beste batentzat beste
kalifikazio bat izan dezake. Analisiak, ordea, irakurketa interesgarriak eskaintzen ditu.
Lehen mailetan, hizkuntza-ohiturek ez dirudi gehiegi eragiten dutenik. Baina B eta C
lerrunetan, harreman hori nabariagoa da, erabatekoa ez bada ere, B2B1 mailatik
aurrera.
62. grafikoa. Maila gainditzen duten matrikulen ehunekoa, adierazitako hizkuntza-ohituren arabera

2.5.4. Laburpena




Aztertutako hiru faktoreetatik, ikasketari emandako ordu-kopuruarena da garrantzi handiena adierazi duena.
120 ordutik beherako saiakerek oso kasu gutxitan lortzen dute emaitzarik.
Beste bi faktoreen eragina ez da hain nabarmena eta orokorra. Azpimarratzekotan:
o Erdara nagusi den ereduetatik datozenak, B2B1etik aurrera geratzen
dira beste bi hezkuntza-ereduen atzetik modu nabarmenean.
o Ikaslearen hizkuntza-ohiturek (etxean eta lagunekin kalean erabilitako
hizkuntza) ere eragina dute, batez ere B2B1etik gora. Izan ere, maila
horretatik aurrera emaitza onenak gertuko harremanak beti edo ia beti
euskaraz izaten dituztenek lortzen dituzte. Ez da ahaztu behar aldagai
horren balorazioa ikasleak berak egiten duela, modu subjektiboan, matrikula egiteko garaian.
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2.6. HIGADURA
Ikasle batek ondoz ondoko bi matrikula jarraian egiten dituenean, eta bigarrenaren hasierako maila aurrekoaren amaiera baino txikiagoa denean, higadura egon dela ulertzen
da. Hemen ere, aurretik egindako ibilbidea aztertzean bezala, "bloke" kontzeptua erabiliko dugu. Hau da, ikasturte berean edo bi ikasturte jarraian edo gehiagotan egindako
matrikulazioak kontuan hartuta egiten da balorazioa. Beraz, bi matrikulazioren artean
ikasturte bateko edo gehiagoko tartea dagoenean, ez da kontuan hartuko egindako azterketan.
63. grafikoa. Higadura adierazten duten matrikulazioen ehunekoa, ikasturteka

Eremu honetan baloratu beharreko lehen datua da higadura matrikula guztien % 20,1
dela. Beraz, aldi horretan, bost matrikulatik bat espero zitekeen baino maila txikiagoan
egiten da. Aztertutako aldian zehar, 2015-2016 ikasturtea mugarria izan zen; izan ere,
higadurak nabarmen handitu ondoren, beheranzko joera gertatu zen, eta azken ikasturtean ehunekorik txikiena lortu zen, % 15,7.
Arloka aztertuz gero, badaude ezberdintasunak. Horrela, euskaltegi-motari erreparatuz,
fenomeno honek eragin handiagoa du beti pribatuetan publikoetan baino, eta autoikaskuntzakoek azaltzen dute ehuneko baxuena guztien artean.
Azterketa sexuaren arabera eginez gero, emakumezkoen artean higadura maiztasun
handiagorekin gertatzen da gizonezkoen artean baino, batez beste 3 puntu gehiago
azaltzen baitute.
Lurraldekako azterketan, 2015-2016 ikasturteak ekarri duen etena nabarmenagoa da
aurreko bi ataletan baino. Izan ere, ordura arte, Bizkaiak adierazten du mailarik altuena,
eta beste bi lurraldeekiko aldea urtetik urtera nahiko egonkorra dela esan daiteke. Baina
hortik aurrera, kasu guztietan jaisten bada ere, hiru lurraldeen arteko aldea murriztu
egiten da, eta, gainera, Araba Gipuzkoak adierazten dituen datuen inguruan kokatzen
da, lehen gertatzen ez zena.
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64. grafikoa. Higadura, euskaltegi-motaren arabera

65. grafikoa. Higadura, generoaren arabera
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66. grafikoa. Higadura, lurraldearen arabera

Ondoko grafikoak adin-talde bakoitzak matrikuletan eta higaduran duen pisuaren proportzioa erakusten du. Adin-talde batek bi horien arteko erlazio orekatua erakusten duenean, "1" baliora hurbilduko da; horren azpitik badago, higaduran pisu gutxiago duela
adierazten du; hau da, adin-talde horrek presentzia txikiagoa du higadura adierazten
duen kolektiboan matrikuletan baino, eta handiagoa balioa 1aren gainetik badago. Ikus
daitekeenez, 41 eta 55 urte bitartekoen artean higaduraren presentzia handiagoa da
beste adin-taldeetan baino, eta 46 eta 55 urte bitartekoen artean du pisu handiena.
67. grafikoa. Matrikulen eta higaduren arteko proportzioa adin-taldeka

2.6.1. Laburpena






Higadurak behera egin du azken ikasturteetan.
Euskaltegi pribatuetan gehiagotan gertatzen da higaduraren efektua, baita ere
Bizkaiko euskaltegietan.
Higadura-kasuen barruan batzuk administratiboak dira, zenbatu ezin badira
ere, sistemaren antolaketak berak eragiten dituenak.
Adin-taldeka, gazteen artean gertatzen da higadura txikiena, D ereduko ikasleen eraginez.
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2.7. MAILA EGIAZTATZEKO PROZESUA
Maila egiaztatzeko prozesuak eragin jakina du aztertzen dugun gaiaren gidalerroetan.
Izan ere, txostenean zehar ikusi denez, euskara ikasteko prozesuan murgiltzen diren
pertsona askoren helburua maila jakin bat egiaztatzea da. Beraz, atal honetan,
egiaztatze-proba horietara aurkezten diren pertsonen emaitzak aztertuko dira.
Egiaztatze horren arauak eta irizpideak ez dira beti berberak izan hemen aztertzen den
aldian, eta, beraz, lortzen diren datuen irakurketa ere zehaztapen horietan oinarritu
behar da.
68. grafikoa. Ikasleriaren banaketa, egiaztatze-prozesuetara aurkeztu izana kontuan
hartuz

Aztertutako aldian,
euskaltegietan
matrikulatu diren
pertsonen % 32,7k
erabaki du noizbait
mailaren bat
egiaztatzera jotzea

2009-10 eta 2018-19 bitarteko ikasturteak kontuan
hartuta, euskaltegietan aritu diren pertsonen heren
bat aurkeztu da egiaztatze-prozesuetara. Lehen urteetan ehunekoa zertxobait altuagoa izan bada ere, azken hiru urteetan % 30 ingurukoa izan da. 20152016 ikasturteak nolabaiteko haustura ekarri duela
dirudi, aurkeztutakoen ehuneko baxuenak baitaude.
Hala ere, azken urtean, aurkezten direnen ehunekoak
gora egiten du, aurreko urteetako batezbestekora
itzuliz, % 31,5en bueltan.

Egiaztatze-prozesuetara aurkezten direnen artean multzoak egin daitezke:
1. Lehenengo deialdira aurkezten direnak (% 81,1), eta bigarrenera bakarrik aurkezten direnak (% 18,9)
2. Lehenengo deialdian gai direnak (% 38,9).
3. Lehenengo deialdian gai ez direnak (% 61,1).
4. Gai direnen artean batzuk beste maila batera aurkezten dira bigarren deialdian
(% 6,1). Hemen ere, jakina, batzuk gai dira (% 38,8) eta besteak ez-gai (% 61,2).
5. Lehenengo deialdian gai ez direnen artean, batzuk bigarren deialdira aurkezten
dira (% 54,8), eta hor ere badaude gainditzen dutenak (% 29,4) eta ez dutenak
(% 70,6).
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6.

Azkenik, bigarren deialdira soilik aurkezten direnen artean ere gai (% 39,8) eta
ez-gai (% 60,2) taldeak sortzen dira.

Ondoko grafikoan azaltzen dira zenbaki horiek guztiak:
69. grafikoa. Egiaztatze-prozesuaren hierarkia. 2009-10/2018-19

Beraz, horiek denak kontuan harturik, azkenean, egiaztatze-prozesuan saiakera egin dutenen artean % 47,1ek lortu dute dagokien maila gainditzea. Horietako batzuek, gainera,
ondorengo maila ere gainditzen dute.
70. grafikoa. Maila egiaztatzeko prozesura aurkeztutakoen banaketa, emaitzen arabera

Mailakako azterketa eginez gero, garbi dago B2 eta C1 direla azterketa gehien biltzen
dituzten mailak. Hala ere, emaitzei erreparatuz, C1ekoek ez-gai kopuru handia erakusten dute, aurkeztu direnen % 65,1ek ez baitu maila hori gainditzen.
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71. grafikoa. Egiaztatze-prozesura aurkeztutakoen banaketa, emaitza eta mailaren
arabera

Maila guztien xehetasunak erakusten dituen taula azalduko da ondoren, hamar ikasturte hauetan mailaz maila gertatutakoa adierazten duena:
7. taula. Mailakako emaitzak deialdiaren arabera 7

B1

B2

C1

C2

1. deialdia

2. deialdia

2. deialdira
soilik

Guztira

2. deialdian
beste maila
bat

Aurkeztu
Ez-gai
Gai
Aurkeztu
Ez-gai
Gai

15.972
7.274 46
8.698 54
35.559
19.328 54
16.231 46

2.926
1.592
54
1.334
46
10.693
6.897
65
3.796
35

3.544
1.681
1.863
8.123
4.355
3.768

19.516
7.621 39
11.895 61
43.682
19.887 46
23.795 54

1.040
556
484
1.026
710
316

Aurkeztu
Ez-gai
Gai
Aurkeztu
Ez-gai
Gai

36.899
27.105 73
9.794 27
2.638
1.893 72
745 28

15.452
11.974 77
3.478 23
1.414
1.064 75
350 25

9.168
6.383
2.785
381
330
51

Aurkeztu
Guztira Ez-gai
Gai

47
53
54
46

53
47
69
31

101
61 60
40 40

87
13

46.067
30.010 65
16.057 35
3.019
1.873 62
1.146 38

91.068
30.485
21.216
55.600 61 21.527 71 12.749 60
35.468 39 8.958 29 8.467 40

112.284
59.391 53
52.893 47

2.167
1.327 61
840 39

70
30

Taula irakurtzeko: 2. deialdira aurkezten direnak lehen deialdira ere aurkeztu dira, pertsona berak dira.
Horietaz gain, 2. deialdira soilik aurkezten direnak daude. Beraz:
Aurkeztu guztira: 1. D+ 2D. soilik.
Ez-gai: 1D Ez-gai-2D Gai+2D. soilik Ez-gai
Gai: 1D Gai+ 2D Gai+ 2D. soilik Gai.
7
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2.7.1. Laburpena






Egiaztatze-prozesura aurkezten direnak ikasle guztien % 32,7 dira.
Aurkezten direnen artean, % 47k lortzen du agiria.
Aurkezten direnen artean, C1ekoak nagusitzen dira, % 41, eta atzetik B2koak,
% 39.
Gainditzen dutenen artean, berriz, gehiago dira B2 mailakoak C1ekoak baino,
% 45 eta % 30,3, hurrenez hurren.
Autoikaskuntzako ikasteredutik datozenen emaitzek azaldutakoekin bat egiten
badute ere, aurkezten direnen ehunekoa askoz ere txikiagoa da, % 4.
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2.8. ESKAINTZA LURRALDEAN ETA URTEAN ZEHAR
2.8.1. Lurraldea
Matrikulazioaren bilakaera ez da berdina izan hiru lurraldeetan.
72. grafikoa. Matrikulazioen garapena lurraldeka

Lurralde bakoitzak sektorean duen presentziaz hitz
egitean, aztertutako epealdiaren hasieran sektorearen jaitsiera hiru lurraldeetan nabari da 2012-13
ikasturtera arte. Hasierako jaitsiera horren ondoren,
portaerak desberdinak izan dira: Bizkaiak hazkundearen bideari heldu dio, Arabaren kasuan mantentzeaz hitz egin daiteke eta Gipuzkoak bi jaitsiera gehiago pairatu ditu azken ikasturteetan.

Gipuzkoa da
epealdi osoan
pisua irabazi duen
lurralde bakarra,
nahiz eta
Bizkaiko matrikulazioa
erdia baino gehiago
izan Horren ondorioz, Gipuzkoak osotasunean duen pi-

suak 5 puntu egin ditu gora; Bizkaiak 3 eta Arabak 2
galdu dituzte.

HABEk diruz lagundutako euskaltegi-sareak aztertzean, eskualdekako banaketa hartu
behar da kontuan eta, baita ere, lekualdatutako gelen errealitatea aipatu. Gela horiek
euskaltegirik ez dagoen lekuetan helduentzako euskararen irakaskuntza ikaslea bizi
den ingurura gerturatzea ahalbidetzen dute. Horretarako, euskaltegi batek ikasgelak antola ditzake bere ohiko gunetik kanpo. Atal honetan islatzen den informazioak eskualde
batean formalki dauden euskaltegietako ikasleak hartzen ditu kontuan. Datu horietan,
bada, lekualdatutako geletako ikasleak ere agertzen dira, baina gela horiek antolatzen
dituen euskaltegian eta dagokion eskualdean, ez gela dagoen tokian.
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73. grafikoa. Ikasleen bilakaera, eskualdeka

Aztertutako epealdi guztian, Bilbo Handiko eskualdea da ikasle gehienak biltzen dituena. Horri beste bi hiriburuetako eskualdeak gehituta, ikasle guztien % 75etik gora lirateke, eta % 86 Goierri eta Durangaldea, barnetegi bana dutenak, kontuan hartuz gero.
Beraz, bost eskualdek biltzen dute kolektiboaren zatirik handiena eta gainontzekoen pisua % 5aren azpitik dago.
Taula eta grafiko hauetan ikus daitekeenez, eskualdetako ikasleriaren bilakaera askotarikoa izan da hamar urte hauetan.
Bilakaerari dagokionez, Bilbo Handikoa da deigarria, kopuruetan duen eragina dela-eta,
zeren ia 25.000 ikasle izatetik, 20.000 baino gutxiago izatera iristeko egoerara igaro
baitzen 2009-2010 ikasturtetik 2015-2016 ikasturtera. Hortik aurrera, goranzko bidea
hartu du, baina modu apalean.
Lehen aipatutako bost eskualde garrantzitsuenetatik, bakar batek, Donostialdeak, izan
du goranzko joera aztertutako aldian. Beste laurek ikasleak galdu dituzte, ia 6.000, eta
sistema osoan 4.500 ikasle galdu dira. Datuak testuinguruan kokatzea komeni da, batez
ere ehunekotan hitz egiten dugunean. Esate baterako, Markina-Ondarroako hazkundea
edota Plentzia-Mungian gertatzen den beherakada, deigarriak izan arren, oso kopuru
txikitan oinarritzen dira.
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8. taula. Eskualdekako matrikula-kopuruen bilakaera
Eskualdea

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

AIARALDEA

793

806

726

673

609

668

641

629

654

681

ARABAKO ERRIOXA

140

147

158

134

138

151

155

168

184

181

ARABAKO LAUTADA

7.316

7.059

6.649

5.728

5.511

5.504

5.737

5.943

6.060

5.601

BIDASOA BEHEA

1.068

1.048

1.007

950

1.012

1.210

1.184

1.169

1.074

1.133

BILBO HANDIA

24.852

23.550

21.233

19.174

18.615

19.157

19.654

20.013

20.687

21.231

DEBABARRENA

715

621

532

460

518

580

569

665

501

520

DEBAGOIENA

962

836

841

906

1.000

871

942

881

927

924

DONOSTIALDEA

6.681

6.531

6.852

6.576

7.046

7.687

8.315

8.230

8.495

8.624

DURANGALDEA

2.799

2.677

2.377

2.224

2.290

2.591

2.681

2.693

2.516

2.731

407

366

401

348

271

318

312

275

332

324

ENKARTERRI
GERNIKA-BERMEO

831

733

729

633

628

541

566

639

631

648

2.542

2.543

2.092

2.120

2.259

2.428

2.403

2.250

1.984

1.948

MARKINA-ONDARROA

269

240

250

300

258

238

318

379

336

381

PLENTZIA-MUNGIA

529

483

447

393

337

311

349

335

258

294

TOLOSALDEA

269

258

303

271

254

278

260

276

252

267

UROLA

664

644

585

606

701

801

822

762

780

753

GOIERRI

74. grafikoa. 2009-2010/2018-2019 ikasturteen arteko matrikulen bilakaera, eskualdeka
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2.8.2.Euskaltegien eskaintza urtean zehar
Euskaltegien kokapenaz gain, egiten duten eskaintza ere kontuan hartzekoa da. Horretarako, lau erreferentzia-aldi zehaztu dira: (i) urritik ekainera, aldi akademiko klasikoa
izango litzatekeena; (ii) uztailean edota (iii) abuztuan hasten diren ikastaroak; eta (iv)
irailean hasten diren ikastaroak, urrian hasten direnen antzekoak direnak. Dena dela,
eskaintza urtean zehar eratzeko garaian, erabateko garrantzia du euskaltegiaren kokapenak. Hau da, askoz ere bideragarriagoa da udarako ikastaroak antolatzea barnetegian
edota hiri handietan. Gauzak horrela, sarekako erkaketa orientagarria baizik ezin da
izan atal honetan; sarreran esan den modura, udal-euskaltegiek zailtasun handiagoak
dituzte, ez baitute hiriburuetan ikasgurik eta, gainontzeko herrietan, gutxitan da bideragarria ohiko ikasturtearen hilabeteetatik kanpo ikastaroak antolatzea.
75. grafikoa. Eskaintza, sarearen eta epearen arabera, %tan

Lurraldean dauden ikasgu guztien eskaintza osoa
urritik ekainera gertatzen da soilik, ohikoa den araututako ikasturtearekin bat eginez. Urteko beste sasoietan, eskaintza % 100aren azpitik dago, eta abuztu aldera gertatzen da eskaintzarik txikiena.

Eskaintzaren egitura
ez da
denborarekin aldatu Aipatu behar da, baita ere, ikuspegi honetako eskain-

tzaren ezaugarriak ez direla denborarekin aldatu, eta
ematen den eskaintza, urte-sasoiari dagokionez, eskema klasikoetan oinarritzen dela.

Eskualdeen araberako eskaintza ikusi dugunez, urtean zehar horietako bakoitzean nola
gertatzen den ere aztertu behar da.
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9. taula. Eskaintza, sare, epe eta eskualdearen arabera

ARABAKO LAUTADA
AIARALDEA
ARABAKO ERRIOXA
BIDASOA BEHEA
BILBO HANDIA
DEBABARRENA
DEBAGOIENA
DONOSTIALDEA
DURANGALDEA
ENKARTERRI
GERNIKA-BERMEO
GOIERRI
MARKINA-ONDARROA
PLENTZIA-MUNGIA
TOLOSALDEA
UROLA
Guztira

2015 - 2016
2018 - 2019
Uztaila
Abuztua
Iraila
Uztaila
Abuztua
Iraila
Urritik ekainera
Urritik ekainera
Pribatua Publikoa Pribatua Publikoa Pribatua Publikoa Pribatua Publikoa Pribatua Publikoa Pribatua Publikoa Pribatua Publikoa Pribatua Publikoa
9
0
6
0
3
0
7
0
9
0
6
0
3
0
7
0
2
1
2
1
0
0
0
1
2
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
1
1
0
0
20
13
15
5
9
0
13
8
20
13
15
6
8
0
15
7
1
2
0
1
0
0
1
0
1
2
0
1
0
0
0
0
1
4
0
2
0
0
0
1
1
4
0
1
0
0
0
0
16
4
10
2
6
0
8
1
16
4
8
2
6
0
9
0
3
3
3
2
1
0
3
2
3
3
3
2
1
0
2
2
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
1
0
2
1
2
0
0
0
1
0
2
3
1
1
1
0
1
1
2
3
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
37
41
18
20
0
36
15
61
37
38
16
20
1
35
13

Ia denetan
mantentzen da
irailetik ekainera
bitarteko
eskaintza zabala

Euskaltegiren bat duten 16 eskualdeetatik 10etan ez
dago abuztuko eskaintzarik, eta sare publikoa da hutsune nabarmenena erakusten duena. Aipatzekoa da
uztailean gertatu den murrizketa, sare pribatuan
nahiz publikoan. Gainera, garai horietako eskaintza
hiriburuetako egoeraren ondorio da, gainerako eskualdeetan ez baitago ia. Esan bezala, udal-euskaltegiek
ez dute hiriburuetan ikasgurik eta, ondorioz, normala
da udako eskaintza urriagoa izatea.

2.8.3. Laburpena









Bizkaiak du matrikula-kopururik handiena, nahiz eta epealdian Gipuzkoarena
izan aldeko garapen nagusia.
Hiriburuek matrikulen % 75a biltzen dute. Durangaldea eta Goierri eskualdeak
gehituz, barnetegi bana dutenak, matrikula guztien % 86,7 jasotzen dute. Banaketa hori egonkorra da epealdi guztian zehar.
Eskualde gehienek egin dute behera matrikulazioetan; Plentzia-Mungia nabarmentzen da atal honetan.
Erkidegoko biztanleen % 96k dauka euskaltegiren bat bere udalerrian.
Lau eskualde dira egitura finkorik ez dutenak: Arabako Lautada, Arabako Ibarrak, Arabako Mendialdea eta Arratia-Nerbioi. Azken horretan, gauzak aldatzera doaz.
Lekualdatutako gelak:
o Lekualdatutako gelek garrantzi handia dute, 98 baitaude, horietako 22
Bilbo Handian eta Donostialdean; hauetan daude lekualdatutako geletako ikasleen % 43,2
o Ikasle guztien % 9k ikasten du horrelako geletan.
o Jakina, horrelako egiturak herri txikienetan kokatzen dira nagusiki.
o AEK nabarmentzen da lekualdatutako geletan, zeren eta mota honetako gelen % 76 kudeatzen baititu.
Urtean zehar egiten den eskaintzaz aritzean, euskaltegi pribatuak aipatu behar
dira, horiek baitira une oro eskaintza mantentzen dutenak. Udal-euskaltegiak
mugatuta daude, ez baitira hiriburuetan kokatzen, eta horiek dira udako eskaintza bereganatzen duten guneak.
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IV. IRAKASLEAK
Kapitulu honetan, irakasleen lantaldearen deskripzioa egin eta aztertuko da.

1. IRAKASLE-KOPURUA
76. grafikoa. Irakasle-kopuruaren bilakaera

Irakasleen kopuruak
behera egin du (% 12,8)
aztertutako epe honetan

Irakasle-kopuruaren murrizketa etengabea ikusten
da euskaltegietan. Murrizketa hori bereziki deigarria
izan zen 2012-2013 ikasturtera arte, bertan nolabaiteko egonkortzea dago, baina beheranzko joerarekin.
Azken ekitaldian berriz ere ordura arte zegoena
baino murrizketa handiagoa gertatu da.
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1.1. IRAKASLE- ETA IKASLE-KOPURUEN ARTEKO ERLAZIOA
77. grafikoa. Irakasle- eta matrikula-kopuruaren arteko erlazioa

Azken ikasturteetan,
irakasleen kopuruak
behera egin du,
nahiz eta
matrikula-kopuruak hazi

Hasiera batean, matrikulen jaitsierarekin batera gertatzen zen irakasleena. Joera hori 2013-2014 ikasturtera
arte gertatzen da, baina, hortik aurrera, badirudi bilakaera horiek dinamika desberdinei erantzuten dietela;
izan ere, matrikulazioen igoerak ez du irakasle-kopuruan eragiten. Are gehiago, matrikulak gora egin arren,
irakasleen kopuruak jaisten jarraitzen du. Disoziazio
hori agerikoa da azken ikasturtean; bertan, matrikulazioak % 1,2 igo dira eta irakasleen kopurua % 2,3 murriztu da. Horren arrazoia, neurri handi batean, irakasle bakoitzaren dedikazioa areagotzea da; horrek
murriztu egiten du ordu-kopuru bera emateko pertsonen beharra.

1.2. IRAKASLE-KOPURUAREN BILAKAERA
Irakasle-taldeak aldaketak izan ditu aztertutako aldian, eta horietako bat kopuruari dagokio. Aldaketa horien arrazoiak askotarikoak dira eta ezin da irakurketa erraza egin.
Alde batetik, adina aztertzean, ikusten da zahartze-prozesuak aurrera egiten duela irakasleen artean ere eta gero eta irakasle gehiago daudela goragoko adin-taldeetan. Bestalde, dagokion puntuan ikusi den bezala, sisteman ematen diren orduak jaitsi egin dira,
eta horrek ordu horiek ekoitzi behar dituen taldeari eragin dio; irakasleei, alegia. Izan
ere, 2009-2010 ikasturtetik 2018-19 ikasturtera orduen jaitsiera % 12,9koa izan da eta,
hurrengo grafikoan adierazten den bezala, aldi horretan irakasle-kopuruaren jaitsiera
berdina izan da, % 13. Beste ikuspegi garrantzitsu bat irakasle bakoitzaren dedikazioarena da. Aldi honetan egin den ahaleginetako bat irakasleen egoera hobetzea izan da, eta
hobekuntza horren atal bat lanaldi osoko kontratuak bideratzea izan da. Beraz, hortik
ere etor daiteke pertsona gutxiagoren beharra, lehen hainbat irakasleren artean egiten
ziren ordu batzuk pertsona batek egiten baititu orain. Nolanahi ere, garrantzitsua izan
daiteke aztertzea zein izan den bilakaera aztertutako euskaltegiren batean lan egiten
duten irakasleen kopuruari dagokionez.
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78. grafikoa. Sarrera eta irteeren arteko saldoa

Azken urteetan
sartu diren baino
irakasle gehiago
atera dira sistematik

Lehen aipatutako saldo globalaren arrazoia azken ikasturteetako portaeran bilatu behar da. Bertan ikusten
denez, 2011-2012 ikasturtetik aurrera, urtez urte ateratzen diren irakasleen kopurua sartzen direnena
baino handiagoa izan da. Epealdiaren azken datua bereziki deigarria da.

79. grafikoa. Sistematik ateratzen diren irakasleak8, %tan.

8

Ikasturte horretan sisteman dagoen irakasleen talde osoarekiko ehunekoa.
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Aztertutako lehen ikasturtetik hasi eta 2013-2014

Azken ikasturtean ikasturtera arte, irakasleen galerak behera egiten du.
irakasleen % 10ek utzi Hortik aurrera, ehuneko horrek gora egiten du, eta azdiote eginkizun horri tertutako azken ikasturtean 10 irakasletatik batek utzi
egin du.

80. grafikoa. Euskaltegiren batean hasitakoen artean, ikasturte berean irakasle izateari
uzten dioten irakasleak, hasierako ikasturtearen arabera9

Ikasturte bakarra
egin dutenen ehunekoa
hazi egin da
azken urteetan

9

Ikasturte bakarra egiten duten irakasleen ehunekoaren garrantzia azpimarratu behar da, egonkortasunaren adierazleetako bat baita. Gehienetan herenaren inguruan egon den ehuneko horrek gora egin du azken bi
ikasturteetan, eta ia erdira iritsi da.

Hemen agertzen diren ehunekoek ikasturte bakar batean egon direnen kasua adierazten dute.
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2. IRAKASLEEN EZAUGARRIAK
2.1. SEXUA
81. grafikoa. Irakasleak, sexuaren arabera

Ikasleen kasuan bezala,
irakasleen artean ere
emakumeak
nagusitzen dira

Irakasleen artean emakumeak dira nagusi, % 66 baitira azken ikasturtean, baina egia da kolektibo hori ia
% 69tik abiatzen zela. Beraz, ehunekoa apur bat murrizten ari bada ere, bistan da emakumezkoak nagusitzen direla, ikasleen artean ere gertatzen zen modura.

2.2. ADINA
82. grafikoa. Irakasleen batez besteko adina

Batez besteko adinak
gora egin du

Irakasleen adina arazo bihurtzen ari da, taldearen batez besteko adina gora baitoa. 2009-10 ikasturtetik
2015-16 ikasturtera, sei urte, kolektibo horren adinaren batez besteko balioa 38 urtetik 43,6 urtera igaro
da. Hortik aurrera zahartze-prozesua moteldu egin da,
eta 43,7an dago 2018-19 ikasturtean. Zahartze horren
arrazoia da, besteak beste, kolektiboa ez dela berritu.
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83. grafikoa. Irakasleen adinaren bilakaera, adin-taldeka. 2009-10/2018-19.

45 urtetik gorako taldeak
nabarmen egin du gora
aztertutako aldian

Lau adin-multzo horien bilakaerak argi eta garbi
adierazten du lehen aipatutako berriztatzea
beharrezkoa dela. Nabarmena da 31 eta 45 urte
bitarteko taldearen garapena, ehunekotan ia 20 puntu
jaitsi baita eta 46 urtetik gorakoen igoera, % 23,6
izatetik % 52,1 izatera pasa direnak. Joera hori
mantenduko balitz, urte gutxiren buruan egoera oso
zaila izango litzateke.

2.3. IKASKETAK
Euskaltegietako irakasleriaren ikasketa-mailak zenbait aldaketa izan ditu, unibertsitateko titulazio-maila duten pertsonak gehiengoa izatera iritsi baitira.
84. grafikoa. Irakasleak, amaitutako ikasketen arabera. 2019-20
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Ikasketa-maila altua
dute irakasleek

Irakasleen ikasketa-maila izan zen, garai batean,
arazoetako bat, eta arlo horretan hainbat ekimen
zehatz egin behar izan ziren kolektibo horren
homologazioaren bidean. 2019-2020 ikasturteko
datuek adierazten duten modura, ia % 90
unibertsitatetik igarotako pertsonak dira.

3. LABURPENA





Irakasleen kopuruak behera egin du nabarmen, % 13; beraz, ikasleen matrikulen beherakadaren gainetik.
Epealdiaren hasieran irakasle bakoitzeko 28,6 ikasle baziren, bukaerarako
29,8koa zen proportzio hori.
Sexuari dagokionez, emakumeak dira nagusi, hirutik bi.
Irakasleen adina da zaindu beharreko aldagaia, gora baitoa etengabe, eta batez
besteko adina ia 6 urte igo da aztertutako epealdian. Bestetik, 2009-10 ikasturtean 56 urtetik goragoko irakasleen ehunekoa % 2,8 zen; 2018-19 ikasturtean
irakasleen % 15,8 zeuden adin-tarte horretan.
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V. LABURPEN OROKORRA
Arestian azaldu diren datuetatik esanguratsuenak azpimarratu eta amaierarako irakurketa egitea da azken atal honen helburua.

1. IKASLEAK
5. irudia. Ikasleak

Lerrun eta maila
ezberdinen arteko
ikasleen ezaugarrietan
ikusten diren adierazleak
ondo bereziak dira

Aztertu den epealdian ikasle-kopuruak behera egin
badu ere, azken urteetan helduen euskalduntzearen
eskariaren egonkortasuna aipa daiteke, HABEk diruz
lagundutako euskaltegietara 35.000 ikasle inguru joaten baitira ikasturtez ikasturte. Hala ere, aldaketa
batzuk aipatu behar dira. Azken urteetan Euskal Autonomia Erkidegoan jaio ez direnen presentzia nabarmendu egin da euskaltegietan, eta, gehiengoa ez
badira ere, ikasle berri hauek kontuan hartzeko moduko behar eta baldintza jakinak dituzte. Oinarrizko
erabiltzaileen lerrunean nabarmenagoak dira pertsona horiek, lerrun horretan kanpoan jaio diren
ikasleak % 26tik % 40ra igo baitira. Beste bi lerrunetan, kanpoan jaiotako pertsonen hazkundea gertatu
bada ere, askoz ere apalagoa da.
C1 mailan ,aurretik euskara jakin eta agiria lortzeko
bidean dauden ikasleak dira nagusi. Garrantzizko
beste ikasle-multzo bat osatzen dute adinean aurrera
doazen pertsonek. Beraz, behar eta dinamiken aldetik, eskaera ezberdinetako ikasleak daude.
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Sistemaren sarbideak
zehaztasunez mugatu
dira aztertutako
epealdian:
B2B1 eta C1B2
azpimailetako
ikasleen sarbidea
indartu egin da,
A0A0rekin batera

Ikastaroetako
trinkotasunaren
maldan beherak
gogoetaldi berezia
eskatzen du

Euskaltegian matrikulatzerakoan euskara-ikasle helduek egin ohi duten abiapuntuaren ebaluazioak ematen dituen emaitzen ondorio gisa, esan daiteke bilakaera garbia ikusi dela sisteman sartzen direnen
ikasleen abiapuntuan. Nolabait esateko, fokalizazio
nabarmena gertatu da hiru azpimaila jakinetan, ohikoa zen A0A0 abiapuntuari, batez ere B2B1 eta C1B2
azpimailetan ikasprozesuari heltzen dioten ikasleen
abiapuntua nabarmendu beharra dago. Aurrenekoaren kasuan, 2009-10 ikasturtean ikasleen % 11,9k azpimaila horretan zuten abiapuntua, 2018-19 ikasturtean, berriz, % 16,8k; C1B2aren kasuan, bilakaera
hori oraindik ere nabarmenagoa da, % 14,3 izatetik
% 21,1 izatera igaro da eta.
Euskaltegietako ikastaroen trinkotasunaren ikuspegitik bada zer aztertu eta zer jorratu, helduen euskalduntzearen helburua ikasleak euskaraz jarduteko
gaitzea den neurrian. Garai bateko ikastaro trinkoak
murriztu egin dira nabarmen, eta gaur egun astean 6
ordutik beherakoa da gehien aukeratzen den ikastaro-modulua. Aukera-aldaketa honek eragin handia
izan du euskaltegien antolaketa eta eskaintzan, baina
baita ikasleen emaitzetan ere. Pentsa daiteke hurrengo ikasturteetan ere joera hauxe nagusituko
dela: ikasle helduek geroz eta denbora gutxiago eskain diezaiokete euskaltegira joateari. Beraz, adierazle honek emaitzetan izan dezakeen eragina kontuan izanda, dagozkion egokitzapenak egiteko beharrak nabarmendu dira, agian orain arte egin direnak
baino sakonagoak.

Azkeneko ikasturteetan
ikasleen adin-piramidea
nabarmen aldatu da

Adinari dagokionez ere, irakurketa espezifikoa egin
behar da. Ikasleen batez besteko adinak gora egin du,
eta nabarmen aldatu da helduen euskalduntzearen
ikaslegoak duen adin-piramidea: 16-20urte bitartekoek gora egin dute aztertutako epealdian (Batxilergoa/DBH amaitu eta agiria lortzeko saiakerak orokortu direlako), baina 21-40 urte-bitartekoek behera
egin dute, eta hortik goragoko adin-taldekoak hazi.
Deigarria gertatzen da, nolabait, 60 urtetik goragoko
pertsonen kopuruak gora egin izana, oinarrizko erabiltzaileen lerrunean batez ere. Adin-piramide honen
aldaketak zer adierazten duen eta zein ondorio dituen ikasprozesuari begira atzematea eta modu egokian jokatzea izango da datozen urteetako erronketako bat.

Euskaltegietako ikasleen
artean
beherakada nabarmena
eragin du
euskal erakundeetako
funtzionario-taldeak

Euskaltegietako ikasle-taldeen lan-izaerari erreparatzen bazaio, bada ondo nabarmendu beharreko datu
bat: azkeneko hamarkadan % 9ko beherakada izan
du euskal erakundeetatik euskaltegietara joan izan
den ikasle-motak, eta % 13koa ikasleok hartutako
ikastorduak alderatzen badira.

e-Hizpide, Monografiak 6 (2022)

85

V.- Laburpen orokorra

2. IRAKASLEAK
6. irudia. Irakasleak

Euskaltegietako
irakasleen egoerari
arretaz begiratu behar
zaio

Irakasle-kopurua gutxitzen ari da urtetik urtera, eta
azken urteetan gehiago dira sistematik ateratzen direnak sartzen direnak baino. Sektorean geratzen direnen adina gora doa eta, beraz, sistematik irteteko
erritmoa ez da motelduko, erretiroa hartzen dutenak
gehiago izango baitira.

3. EMAITZAK
7. irudia. Taldeak

Ikastaroak hasi eta
bukatzen ez dituztenen
ehunekoak ere
gora egin du

Aipatu behar da ikastaroa hasi eta amaitzen ez dutenen ehunekoak gora egin duela. Dena dela, helduen
irakaskuntzan, gertaera honek baditu egiturazko osagarriak arrazoi ezberdinak direla medio; batzuk sistemari zor zaizkio, baina beste batzuk egoera pertsonalen aldaketak bultzatutakoak dira.
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85. grafikoa. Faktoreen eragina. Trinkotasuna. Dagokien mailako azpimailarik gainditzen
ez dutenen ehunekoa, hartutako ordu-kopuruaren arabera

Erabilitako datuen arabera, agerikoa dirudi maila
guztietan jasotako orduek dutela eraginik handiena
lortutako emaitzetan. Txostenean ikusitako hiru faktoreen artean (trinkotasuna, araututako ikastereduaren hizkuntza eta hizkuntza-ohiturak) badirudi euskaltegian jasotako denborarena dela, batez ere hasierako mailetan, nagusitzen dena. Neurtutako beste bi
faktoreek, etxean erabilitako hizkuntza eta ikasketen
ereduak, erakusten duten eragina apalagoa da, eta azken mailetan nabaritzen da batez ere.

Emaitzetan eragina duten
faktoreen artean,
ikastaroen
trinkotasunarena da
azpimarragarriena Beraz, argi dago ikastaroen trinkotasuna garran-

tzizko aldagaia dela, eta emaitzak lortzeko garaian
emandako eskola-orduek nabarmen baldintzatzen
dutela ikasleek emaitzak lortzeko dituzten aukerak.
Hori hala izanik, bereziki kezkagarria da trinkotasunak azken ikasturteetan adierazten duen beheranzko
joera.
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8. irudia. Emaitza orokorrak

Txostenean landutako arloetako bat birmatrikulazioarena izan da, blokeen kontzeptua erabiliaz. Hau da,
emaitzak aztertzeko, pertsona batek etenik gabeko
ikastaro-segida batean lortutako emaitza, dedikazioorduak eta egindako matrikulazio-kopurua hartu
dira kontuan.

Helduen euskalduntzeak
ikasleak erakartzeko
ahalmena erakusten du,
baina indartu beharra
dago hasten diren
ikasleen jarraipena,
batez ere
hasierako mailetan

Aztertutako hamar ikasturteetan, sisteman ikasturte
bakarra egin du ikasleen % 55ek. Talde honetan kasu
oso ezberdinak daude. Batzuek beren helburua bete
dute eta ez dute jarraitzeko beharrik sentitzen; besteek, berriz, saiatzeari utzi diote, hizkuntzaren ikuspegitik etekin handirik lortu gabe. Azken multzo hau
garrantzitsua izan daiteke, euskara ikasteko gogoa
erakutsi duen gizatalde jakin bat badagoela adierazten baitu, baina lehen saiakera baten ondoren amore
ematen duena.

A0A0 abiapuntuaren
harresi-efektuaren
arrazoiak berariaz
aztertu beharra daude

Jakina, sistemara lehen aldiz hurbiltzen direnen artean garrantzi handia dute A0A0 abiapuntukoek. Izan
ere, hor hasi eta matrikula behin egin ondoren amore
ematen dutenak % 53 dira, beste goragoko azpimaila
bat abiapuntu duten ikasleen ibilbideenekin alderatuz, askoz ere goragotik. Adierazle honen ondoriozko
gogoetaldia berariaz burutu beharrekoa da, ikasprozesuan eta jardueran eragin handia duelako.
Bestalde, azpimaila bat bera ere gainditzen ez duten
pertsonek jasotako orduak sistemak emandako ordu
guztien % 10 dira; matrikula bakarrean azpimaila bat
gainditu dutenen batez besteko dedikazioa 165,1 ordukoa izan da.
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9. irudia. Matrikulak, aurreko ikasturteko egoeraren arabera

Urte batetik besterako
matrikulen % 50
aurreko urtean
sare berean zeudenek
egiten dute,
eta % 40 lehenengo aldiz
hurbiltzen dira
euskaltegi batera

Ikasleak erakartzeko orduan, oro har, euskaltegi-sarean bertan dago iturri nagusia. Izan ere, urte batetik
besterako matrikulen % 50 aurreko urtean sare berean zeudenek egiten dute, eta % 40 dira lehenengo
aldiz euskaltegi batera hurbiltzen direnak. Sareen arteko ikasleen matrikulazio-mugimendua eskasa da.
Beraz, datu horiei jarraituz, eta arestian esandakoarekin bat etorriz, badirudi helduen euskalduntzeak
baduela berezko erakargarritasuna, baina ikastaroak
abian jarri ondoren, zailtasun jakinak dituela erakarritako ikasleen jardunari eusteko.

10. irudia. Egiaztatze-prozesuaren emaitza orokorrak
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Euskaltegian matrikulatu
direnen herenak
aurkezten dira
egiaztatze-probetara
eta horietatik ia % 50k
gainditzen du

Egiaztatze-prozesuaren emaitzak aztertzerakoan,
kontuan hartu behar da egiaztatzegintza kanpo-ebaluazioaren esparruan egikaritzen dela, hau da, ikasleak euskaltegietan ikasi, eta mailaren atalasearen
gaineko proba gainditu ondoren, HABEk antolatutako probetara aurkezten diren azterketariei dagozkien emaitzak direla azterkizun. irudian ikusten denez, euskaltegian ari diren ikasleen herenetik gora
aurkezten dira HABEren egiaztatzegintzara, nahiz eta
maila guztietan proportzio berdina ematen ez den.
Oro har, aurkezten diren ikasle horietarik proba gainditu dutenen ehunekoa ia % 50 da. Bestalde, autoikaskuntza-zentroetako ikasleen artean askoz gutxiago dira aurkezten direnak, baina lortutako emaitzetan azaldutako datuak euskaltegian aurrez aurreko
ikastereduan ari direnen oso antzekoak dira.
Arlo honek oso agerian lagatzen du zein jauzi kualitatibo dagoen euskaltegiko ebaluazioaren esparruan
irakasleek ikasleei jartzen dizkieten emaitzen, eta
ikasle horiexek egiaztatzegintzara aurkezten direnean lortzen dituztenekin. Are gehiago euskaltegiko
ebaluaziogintzan zein HABEren egiaztatzegintzako
ikasleen komunikagaitasun-mailetako ahozko zein
idatzizko ekoizpenak zuzendu eta balioesten dituzten teknikariak ia ehuneko ehunean euskaltegietako
irakasleak badira.
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