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Sarrera

Eusko Legebiltzarrak 2005eko abenduaren 2an eskatu zion Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari ele

biko irakasteredu berri baten azterketari ekiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek euskaraz zein gaz-

telaniaz maila bereko hizkuntza-gaitasuna erdiestea helburu. Ordudanik lanean tinko jardun du Hezkuntza, Uni-

bertsitate eta Ikerketa Sailak, eta martxoaren 8ko agerraldian aurkeztu dut datozen urteetarako proposamen

berria. Egun horretan bertan, lau dosier sendo eskuetaratu zaizkie Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza eta Kultu-

ra Batzordeko legebiltzarkideei. Irakastereduen gai konplexu bezain garrantzizko honen hausnarketa-lanean

osagarri gertatzea nahi luke Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak.

Lau dosier horietako material gehienak hezkuntza-komunitateko partaideen eta eragileen eskura jartzea

pentsatu du Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, gaur kaleratzen den argitalpen honen bitartez. Fun-

tsezkoa iruditzen zait hori. Ele biko irakasteredu berri bat hezurmamitzearen inguruan hezkuntza-komunitate-

ari egitea dagokion gogoeta-jardunean  laguntzeko ezinbestekoa da.

Argitalpen honetan jasotako lan guztiak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak era batera edo bes-

tera bultzatutakoak dira: batzuk Sailaren barruko Zerbitzu teknikoek egindako ikerketak eta txostenak dira; bes-

te batzuk, berriz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak azterketa hau gauzatzeko berariaz sortu dituen

lan-taldeetan egindakoak. Badira, azkenik, goi-mailako kanpo-aditu zenbaiti Hezkuntza, Unibertsitate eta Iker-

keta Sailak zuzenean eskatutako txostenak. Horrezaz gainera, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren ekar-

pena, Euskadiko Eskola Kontseiluarena eta Kontseiluarena ere argitalpen honetan jaso ditu Sailak.

TONTXU CAMPOS GRANADOS

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua

2007ko martxoaren 19an





Aurkezpena

Mende-laurdeneko ibilbide luzea egina du dagoeneko hezkuntza-irakastereduen sistemak. Emankorra izan

da gaurdaino, bai ikasleriaren euskalduntzeari dagokionez eta bai eduki orokorren ikaskuntzaren arloan.

Diogunaren lekuko da orduko abiapuntu xumetik egungo emaitza kuantitatibo eta kualitatiboetara bitartean

ibilitako bidea. Guztiarekin ere, ezin ukatuzkoa da irakastereduen sistema horrek ez dituela zenbait gizarte-sek-

tore gutxi-asko gogobete, are hainbaten kezkagai izateraino, eta jakina da badela euskal gizartearen egungo

ezaugarriei estuago lotutako sistema berri baten alde mintzo denik, nahiz eta diagnostikoan eta aplikatzeko

neurrietan aho bateko iritzirik izan ez.

Nabaria da molde bateko edo besteko gogoetak eta kritikak maizago plazaratu izan direla azken urte-

betean. Prentsan nahiz jardunaldietan edota aldizkari teknikoetan, tarte zabala eskaintzen zaio irakastereduen

gaiari, aski ikuskera desberdinetatik: ikasleek legez erdietsi beharreko hizkuntza-maila (batez ere euskara-mai-

la) ez dela bermatzen, ikasleen kohesioaren ordez segregazioa areagotzen dutela, etorkinen trataera bazter bi-

dera eramaten dutela, atzerri-hizkuntzei (batez ere ingelesari) beharrezko lekua eskaintzeko oztopo direla, ama-

hizkuntza ez dutela aintzakotzat hartzen eta abar. Horiek eta gehiago sarritan  irakurri edota entzun ahal izan

dira, batez ere azken aldian. 

Kalean da, hortaz, aspaldian, irakastereduen debatea eta Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza eta Kultura

Batzordeak aztergai hartua du. Ondorioz, iaztik agindua dauka Eusko Jaurlaritzak, aurtengo otsailaren bukae-

ra aldera, horren inguruko proposamen bat aurkez dezan. 

Helburu horrekin, aplikazio-lan hori nondik nora bidera litekeen ikusteko, berariazko gogoeta egina du

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak, bai bertako zerbitzu teknikoen iritzia bilduz, eta bai Sailaz kanpoko

hainbat hezkuntza-adituren eta gizarte-eragileren iritzi-proposamena jasoz eta aztertuz. Horren ondoan,

2006ko irailaz geroztik, ele biko irakastereduen azterketa tekniko zabal eta sakonari ekin dio Hezkuntza, Uni-

bertsitate eta Ikerketa Sailak, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzaren ardurapean.

Langintza hau egokiro betetzeko asmoz, lau azterketa-bide jo dira ezinbestekotzat ikuspegi integratzai-

le batetik, eta bakoitzerako lan-talde bana eratu du Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak, aldi berean auto-

nomoak eta elkarren osagarri direnak: juridikoa, glotodidaktikoa, soziolinguistikoa eta operatiboa.

Lau lan-talde horiek joan den irailean bertan heldu diote lanari eta abendu-erdirako batzorde bakoi-

tzak txosten bana hezurmamitu du. Lan horiek guztiak aurkeztu eta eztabaidatu ahal izan dira Miñaon, Ara-

bako Parke Teknologikoan, abenduaren 20tik 21era bitartean Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak

antolatutako jardunaldietan. Bertan, txostengileekin batera, jakintza-arlo bakoitzean goren mailako kanpo-

aditu batzuek ere parte hartu dute eta berengandik jaso ditugun aholku eta ekarpenak, zinez, oso aberas-

garri gertatu dira. Guztira, hango eta hemengo berrogei bat adituk landutako diziplinarteko eta askotariko

emaitza oparoa bildu dugu, aurrerantzean urratu beharreko ibilbidean, jakina, ardatz  nagusi eta funtsezko

hausnarketagai dena.

Azterketa Eusko Legebiltzarrera iritsi aurreko fase honetan, ele biko irakastereduen inguruan ekoi-

tzitako txosten eta agiri tekniko garrantzizkoenak bildu ditugu honako dosier honetan. Ele biko irakaste-

reduen sistema berritua formulatzeko orduan, ezinbesteko erreferentzia bilakatzen da lan-talde bakoitza-
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ren ikuspuntutik eta kanpo-adituen jakintza-arlotik arreta gehien merezi duten puntuak identifikatzea eta

kontuan hartu beharreko hainbat irizpide tekniko zehaztea. Horregatik, materialok dosier gisa antolatu eta

argitara ematea erabaki du Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, ondorengo urratsetan botere pu-

blikoei eta, oro har, parte hartuko duten eragileei lanabes lagungarria gertatuko zaielakoan.

JUAN JOSE AGIRREZABALA

Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria

Gasteiz, 2007ko urtarrilaren 31

10 Euskal irakaskuntza aztergai



Eusko Legebiltzarraren erabakia

Andre agurgarria:

Eusko Legebiltzarrak, bi mila eta bosteko abenduaren bian egindako osoko bilkuran, aztergai izan du le-

gez besteko proposamen bat, irakaskuntza-sisteman finkatuta dauden hizkuntza-ereduei buruzkoa, eta, ezta-

baida egin ondoren, eransten den testuaren arabera onetsi du. (08\11\02\01\0070)

Horren berri ematen dizut dagozkion ondorioetarako.

Izaskun Bilbao Barandica

Vitoria-Gasteiz, 2005eko abenduaren 12a

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN and. t. g., CARMELO BARRIO BAROJAK,

Jaurlaritzako lehendakariordea Eusko Legebiltzarreko Mahaiko Lehen Idazkari Naizen Honek

* * *

ZIURTATZEN DUT:

Eusko Legebiltzarrak, bi mila eta bosteko abenduaren bian egindako osoko bilkuran, aztergai izan due-

la legez besteko proposamen bat, irakaskuntza-sisteman finkatuta dauden hizkuntza-ereduei buruzkoa, eta, ez-

tabaida egin ondoren, ondoko testuaren arabera onetsi duela:

«1. Otsailaren 19ko 1/93 Legeak, Euskal Eskola Publikoari buruzkoak, bere 18. atalean ezartzen duen mo-

duan, ‘euskara eta gaztelania nahitaez sartuko dira eskola publikoan gara daitezen irakaskuntza-pro-

grametan, bi hizkuntzen ahozko zein idatzizko ulermena eta adierazpena benetakoa izan eta gutxienez

ohiko harremanetarako eta erabilerako hizkuntza gisa erabili ahal izan daitezen’.

2. Urte luzeko praktikak adierazi duenez, eta ISEI-IVEIk egindako ebaluazioaren emaitzak kontutan harturik,

irakaskuntzan indarrean dagoen eredu-sistemak ez du euskararen beharrezko ezagutza maila bermatzen.

Horrenbestez, 93ko legeak berak agindutakoa ere ez da betetzen euskararen kasuan; bai, ordea, gazte-

laniarenean.

3. Hori horrela izanik, Eusko Legebiltzarrak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eskatzen dio, hez-

kuntza-komunitateko eragile guztiekin batera, irakaskuntza arloan komunitateko bi hizkuntza ofizialetan

maila orotako konpetentziak bermatuko dituen eredu berri baten azterketari berehala ekiteko, eta ahalik

eta azkarren, praktikan jartzeko.

4. Horrekin batera, eta eredu berriaren aplikazioa ziurtatzeko bide bakar gisa, irakaskuntzako legedia berri-

tzea eskatzen dio Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari, gaurtik hasi eta

2007ko otsailera bitarteko epean.»

Eta horrela jasota geratzeko, eta erabakitakoa bete dadin, ziurtagiri hau egiten dut Eusko Legebiltzarre-

ko lehendakariaren oniritziarekin, Gasteizen, bi mila eta bosteko abenduaren bian.

Ontzat emana

IZASKUN BILBAO BARANDICA, CARMELO BARRIO BAROJA,

Eusko Legebiltzarreko Lehendakaria Mahaiko Lehen Idazkaria





Hamalau hilabetean zer egin den

Ele biko irakastereduen azterketak, jakina denez, 2005eko abenduaren 2an Eusko Legebiltzarraren Oso-

ko Bilkurak hartu zuen akordio hau du abiapuntu:

«1. Otsailaren 19ko 1/93 Legeak, Euskal Eskola Publikoari buruzkoak, bere 18. atalean ezartzen duen mo-

duan, ‘euskara eta gaztelania nahitaez sartuko dira eskola publikoan gara daitezen irakuskuntza-pro-

grametan, bi hizkuntzen ahozko zein idatzizko ulermena eta adierazpena benetakoa izan eta gutxienez

ohiko harremanetarako eta erabilerako hizkuntza gisa erabili ahal izan daitezen’.

2. Urte luzeko praktikak adierazi duenez, eta ISEI-IVEIk egindako ebaluazioaren emaitzak kontutan harturik,

irakaskuntzan indarrean dagoen eredu-sistemak ez du euskararen beharrezko ezagutza maila bermatzen.

Horrenbestez, 93ko legeak berak agindutakoa ere ez da betetzen euskararen kasuan; bai, ordea, gazte-

laniarenean.

3. Hori horrela izanik, Eusko Legebiltzarrak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eskatzen dio, hez-

kuntza-komunitateko eragile guztiekin batera, irakaskuntza arloan komunitateko bi hizkuntza ofizialetan

maila orotako konpetentziak bermatuko dituen eredu berri baten azterketari berehala ekiteko, eta ahalik

eta azkarren, praktikan jartzeko.

4. Horrekin batera, eta eredu berriaren aplikazioa ziurtatzeko bide bakar gisa, irakaskuntzako legedia berri-

tzea eskatzen dio Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari, gaurtik hasi eta

2007ko otsailera bitarteko epean».

Hasieran, hezkuntza-alorrean zeresana duten hainbat eragileren ikuspuntuak eta oinarrizko plantea-

menduak aztertzeko lanak egitearekin batera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Euskara Zerbitzuari

eskatu zion irakasleen hizkuntza osaeraren gaineko ikerketa egin zezan. Ikerlan honek izan du zailtasunik, eta

irailerarte etengabeko ahaleginean jardun beharra gertatu da.

Aztergaiari behar adinako sakontasunez heltzeko, eta ikuspegi integratzaile batetik eginda, lau lan-tal-

de eratu ditu Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak. Lau txosten tekniko egin dira horrela, 2006ko iraile-

tik abendura.

Irailean hasita, lanean jardun dute taldeok eta egindako lan trinkoaren emaitza dira abenduaren erdial-

dean aurkeztu zituzten lau txosten tekniko mamitsuak. Funtsean, honako hauek dira: 

— Txosten juridikoa.

— Txosten glotodidaktikoa.

— Txosten soziolinguistikoa.

— Txosten operatiboa. 

Aipaturiko txostenak osatze aldera, jakintza-arlo bakoitzean funtsezkoak diren galderei erantzuteko es-

katu zien Sailak taldeetako kideei. Horrela,
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a) Lan-talde juridikoak gai hauek aztertu ditu

— Herritarren hizkuntza eskubideak eta Administrazioaren betebeharrak kontuan hartuta, eta gaiari

eman beharreko tratamendu ofizialari begira, zein dira errespetatu behar diren legezko aginduak? 

— Ele biko irakastereduen aldaketa planteatzeko orduan, zer da eta zer ez da bideragarria gaurko lege-

esparruaren barruan?

b) Lan-talde soziolinguistikoak gai hauek aztertu ditu

— Eskolaren hizkuntza birtualtasunak gizarte-testuinguruan. 

— Eskolaren esparruan egin daitezkeen jarduera osagarriak.

— Legez aginduta dagoena betetzeko eskolaren esparrutik at egin behar diren jarduerak, elebitasun

funtzionala lortzeari begira.

c) Lan-talde glotodidaktikoak ondorengo galderei eman nahi izan die, batez ere, erantzuna

— Ikasleen hizkuntza trebetasuna hobetzeko hartu ahal diren neurriak.

— Irakasleen hizkuntza gaitasuna hobetzera zuzendutako neurri osagarriak.

— Curriculumaren garapenaren esparruan hartu beharreko neurriak.

— Metodologiarik egokienak antzematea.

— Hizkuntza ezagutzaren mailak ebaluatu eta apurka-apurka hobetzea.

d) Lan-talde operatiboak bi galdera hauei eman nahi izan die erantzun zehatza

— Hobetzeko egin daitezkeen formulazioen bideragarritasuna eta epeak.

— Proposamen horien bideragarritasuna giza baliabideei, baliabide materialei eta baliabide ekonomi-

koei begira.

Hauek dira Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak lan-talde tekniko bakoitzari agindutako lanaren

oinarrizko ardatzak. Gehigarri gisa, geroago zehazten den eran, Sailak beste agiri edo txosten batzuk egin ditu

edo egiteko agindu du.

Eztabaidatzeko jardunaldiak

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak antolatu dituen eta abenduaren 20an eta 21ean Miñaon

izan diren irakaskuntza elebidunari buruzko jardunaldietan aztertu eta eztabaidatu dira lau txosten hauek. Sai-

lak horretara deitutako ia berrogei espezialistak hartu du jardunaldi horietan parte. Jardunaldi horiek goian

adierazitako lau txosten teknikoak aztertu, eztabaidatu eta, ahal den neurrian, adostea izan dute helburu. Jar-

dunaldi horietan, alde batetik, lau txostenen erredaktoreek, hezkuntzan adituek, gizarte-esparru jakinaren eta

hezkuntzaren alorreko eragileek eta hezkuntza-administrazioko teknikari adituek besteak beste, hartu dute par-

te. Horiezaz gainera, kanpotik etorritako goren mailako bost aditu ere bertan izan dira: Kataluniako Ignasi Vila

eta Antoni Milian i Massana irakasleak, Quebeceko Josiane Hamers irakaslea, Belgikako Hugo Baetens-Beards-

14 Euskal irakaskuntza aztergai



more irakaslea eta Suitzako François Grin irakaslea. Espezialista guztiek, azken fasean, lau lan-taldeetako bate-

an hartu dute parte.

Beste ezaugarri batzuk

Taldekideen eskura, betiere, dokumentazio zabal eta oparoa jarri izan du Sailak beren lana egiteko. On-

dorengo dokumentuak, besteak beste:

— ISEI-IVEIren B2 txostena. 

— Gaiari buruz Legebiltzarrean izan diren interpelazio eta erantzunak.

— Hizkuntzari buruzko EAEren legeria (Euskararen Erabilpena Normalizatzeko Legea eta Euskal Eskola

Publikoaren Legea).

— Estatuko eta beste toki elebidun batzuetako hizkuntza legeria.

— Gaiari buruzko prentsa-oharrak.

— Gizarte eta hezkuntzaren munduko zenbait eragileren ekarpenak (Sarean, Kontseilua, BIHE, UGT-

FETE, LAB…).

Taldeetan, batez ere, euskara izan da lan-hizkuntza. Txostenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi dira. Ez-

tabaidatzeko jardunaldien lan-hizkuntzak euskara, gaztelania eta ingelesa izan dira. Lan-taldeen lau txostenak

hileroko bileretan aztertu, eztabaidatu eta erabakitakoaren arabera egin dira (oro har, talde bakoitzeko lau bi-

lera egin dira).

Jarraian aipatzen direnak dira lan-taldeetan txosten-erredaktore aritu diren egileak:

a) Txosten juridikoa: Iñigo Urrutia, Santiago Larrazabal, Ander Bergara eta Nieves Jakue.

b) Txosten glotodidaktikoa: Jasone Aldekoa, Josean Bueno, Iñaki Etxeberria, Mikel Ormazabal, Ibon

Olaziregi, Antton Peñalba eta Uri Ruiz Vicandi.

c) Txosten soziolinguistikoa: Ana Eizagirre, Joseba Erkizia, Lionel Joly, Francisco Luna, Xabier Mendi-

guren, Erramun Osa eta Mikel Zalbide.

d) Txosten operatiboa: Jose Mari Heras, Pello Iturrioz, Aitor Erauzkin, Félix González, Idoia Basagoiti,

Juan Mari Aztiria, Kepa Mujika eta Aitor Bilbao.

Irizpide hauek erabili dira pertsona horiek aukeratzeko orduan:

a) Lehenik eta behin, gaia teknikoki ezagutzen zuten pertsonak bilatu dira. Horretarako, alde bate-

tik, aztertzen den gaiari lotutako alderdietan egiaztatu ahal izateko moduko esperientzia zabala

duten adituei, unibertsitatekoei edo euskal hezkuntza-sistemakoei, egin zaie parte hartzeko es-

kaera. Bestalde, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko teknikari espezialisten (gai juridi-

koetan, glotodidaktikoetan, soziolinguistikoetan eta operatiboetan) parte-hartzea eskatu da: bai

egoitza nagusian, bai Laguntza-Zerbitzuetan (berritzeguneak, ISEI/IVEI…) jarduten dute tekni-

kariok.

b) Bigarrenik, eta Eusko Legebiltzarrak erabakitakoaren arabera, hezkuntza-erkidegoko, sektore publi-

koko eta pribatuko, zenbait eragileren parte-hartzea bilatu da eta, halaber, euskara sustatzeko espa-

rruan jarduten duten gizarte-eragile batzuen parte-hartzea lortu nahi izan da.
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Osterantzeko txosten teknikoak eta lan-agiriak

Aipatutako lau txostenez gainera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak bestelako lanak eta iker-

ketak eskatu izan ditu.

a) Esaterako, Sailak irakasleen hizkuntza osaeraren gaineko ikerketa sustatu eta egin du, sektore publi-

koan eta pribatuan, proposamen alternatibo desberdinak zehatzago eta errealitatea hobeto ezagu-

tuz baloratu ahal izateko. Lan-taldeetan parte hartu duten guztiek izan dute txosten hori erabiltzeko

aukera, baita gaiak zuzenean eragiten dien beste hezkuntza-eragile batzuek ere (patronalak, sektore

publiko eta pribatuko sindikatuek etab). Txosten hau 2006 urteko seihilabetean egin da. Irakasleen

hizkuntza osaerari buruzko txostena ohi den bezala egin da: egin zenean eskura zegoen dokumen-

tazio estatistikoa bildu eta prozesatu ondoren (Informazio Sistemen Zerbitzuan), txostena idatzi da

(Euskara Zerbitzuan).  

b) Bestalde, haien kasuan kasuko (juridikoa, glotodidaktikoa, soziolinguistikoa eta operatiboa) espezia-

litateari buruzko txosten teknikoak eskatu zaizkie arloan adituak diren pertsona batzuei, baita lortu

ere. Zehatzago esanda, bost txosten eskatu eta lortu dira.

c) Txosten bat eskatu zaio Kontseiluari, euskara sustatzeko hainbat elkarte biltzen dituen organoari.

Txostena 2006ko azaro-abenduan egin du, eta Sailari bidali dio handik berehala.

d) Koordinazio-batzordeak, halaber, batera bilduzko txostena egin du, Arantzazuko ekarria izenekoa, lau

lan-taldeek erabakitakoaren, Miñaoko jardunaldietan aztertu eta eztabaidatutakoaren eta bost adituen

txosten osagarrietan azaldutakoaren sintesi gisa. Abenduan hasi eta otsailean bukatu da; funtsean

2007ko urtarrilean egin da txostenaren egituratze-lana. Koordinazio-batzordearen txostena egiteko, al-

dez aurreko dokumentazio guztiak izan dira kontuan, lan-bileretan aztertu eta hitzartutakoaren arabera.

Aurreko ataletan adierazitako proben eta ikerketen osagarri gisa, zera aipatu behar da: Saila eskatzen

eta jasotzen ari dela beste erakunde tekniko eta akademiko batzuen eta gizarte- eta hezkuntza-eragileen iritzi

baimendua, irakaskuntza elebidunaren ereduen gaiari buruz Eusko Legebiltzarrari ahalik eta ikuspegirik zaba-

lena eskaintzeko asmoz. Horretarako, joan den urtarrilean, batez ere honako erakunde hauei eskatu zaie iritzia.

Zenbaitek, dagoeneko, bere erantzuna eman du:

— Hizkuntza Politikoko Sailburuordetza.

— Euskadiko Eskola Kontseilua.

— Euskal Herriko Unibertsitatea.

— Deustuko Unibertsitatea.

— Mondragon Unibertsitatea.

— Euskaltzaindia.

— Eusko Ikaskuntza.

Horrezaz gainera, hiru bilera monografiko egin dira euskal hezkuntza-sisteman, unibertsitateaz kanpo-

ko mailetan, jarduten duten sindikatuetako eta patronaleko ordezkariekin. Bilera horietan parte hartu duen as-

kok bere txostena bidali du dagoeneko.

Gainera, urtarrilean lan-bilera bat egin da Donostiako Miramongo Parke Teknologikoan 1978-1979an A,

B, C eta D ereduen diseinuaz arduratu zen talde teknikoarekin. Azken hilabeteotan abian jarri diren azterbide-

ak zehazki azaldu zaizkie bertako kideei. Ele biko irakastereduen erreformarako hipotesi moduan landutako lau

proposamen alternatiboei buruzko iritzia eskatu zaio aditu-talde horri, eta ia guztien erantzuna jaso da1.
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Azkenik, otsailaren hasieran Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak txosten juridiko bat eskatu dio

Euskal Herriko Unibertsitateko Iñigo Urrutia irakasleari, baita jaso ere.

Funtsezko txostenak eta agiriak eta, oro har, garrantzizko informazio guztia Eusko Legebiltzarraren es-

kura jartzeko asmoz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak lau dosier hauek osatu ditu, euskaraz zein

gaztelaniaz.
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Nondik gatoz? Non gaude?

EAEko irakaskuntzaren ibilbidea: zenbait datu eta azalpen xume

Euskara Zerbitzua. Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza

Gasteiz, 2007ko otsaila

1. EUSKAL IRAKASKUNTZAREN XX. MENDEKO ABIABURU HURBILA

Bilakaera bizia izan du EAEko eskola-munduak, azken hiru hamarkadotan. Hizkuntza aldetik, bereziki,

oso bizia izan da bilakaera hori. Aspaldi samarretik, ele bakarrekoa zen, funtsean, hemengo eskola-sistema.

Gaztelaniaz ikasten ziren asignatura guztiak, eta gaztelania hutsez alfabetatzen zituen eskola horrek bertako

haur guztiak: bai etxetik erdaldun huts edo elebidun zirenak, eta bai euskaldun huts zirenak ere. Zerbait egin

beharra zegoen eskolan, euskara betiko galduko ez bazen. 

Ahulduta iritsi da euskara, oso, XX. mendearen bigarren erdialdera: eremuz aski urritua, erabilgune so-

ziofuntzionalez nabarmenki mugatua, aginte-esparrutik baztertua, «etxe-auzo-herrixka» ingurumen primario-

enera lotua sarri, beren hizkuntzan irakurtzeko eta idazteko gai ziren hiztunez oso murriztua, idatziz eta jen-

daurrean jarduteko hizkera-molde jaso, landu, bateraturik ia gabea. Erdararen ondoan jarduteko eta

gizarte-giro berrian bere bizi-esparru propioa indar betean segurtatzeko bizi-esparru hori hurrengo belaunaldi-

ra bere osoan transmititu ahal izateko gero eta ezinduago. Belaunez belauneko transmisio arrunta bera, osa-

sun-egoera normalean etxe-barneak, auzo-giro hurbilak eta gizarte osoak behar adinako neurrian segurtatu ohi

dutena, indargalduz joan izan da XX. mendeak aurrera egin ahala, gizarte-berrikuntzak eta urbanizazioak be-

rekin ekarri izan dituzten ondorio ezagunen eskutik. 

Hori guztia dela medio, etxe-giroaz aparteko lagungarri sendoen beharrean gertatu izan da euskara gero

eta gehiago, aspaldi samar honetan. Eskola izan da, dudarik gabe, lagungarri horietariko bat. Hala ulertu izan

dute euskaltzale gehienek, 1750etik honakoan. Halatsu ulertu eta eskatu du euskaldun-jendeak ere, belaunez

belaun, amaitu berria den XX. mendean. Halatsu ikusi izan du arazoa bertako erdaldun askok ere: etxeko eta

kaleko hizkuntzaz erdaldun diren bertako hiritar askok ere euskalduntze-xedea erantsi nahi izan dio bere seme-

alaben eskolari, aski neurri ohargarrian. Horren guztiaren ondorio da, funtsean, eskola-esparruko euskaldun-

tze-saioa. 

Euskara indarberritzeko nahi hori zabaldu eta ozenagotu egin da gure gizartean, 1975etik honako gi-

zarte-giro berriak hartarako aukera eman duen heinean. Eskolari egotzi zaio, ez huts-hutsean baina bai aski

neurri zabalean, euskara indarberritzeko eginbehar hori. Arrazoizkoa da, beraz, txostenaren jarduna ondoko

galdera honen ildotik eratzea: Ahuldutako hizkuntza indarberritu eta luze-zabaleko elebitasun funtzionala es-

kuratzeko, eskolak zer egin du azken hiru hamarkadotan? Zer egin da 1975etik hona, EAEko eskola-mundua

elebitasun-markora egokitu eta bertako hizkuntza ahulari bizi-itxaropenezko gizarte-oinarri bat eskuratze alde-

tik? Zer egoeratan gaude gaur, egindako saio horren ondorioz? Galdera horiei erantzuten saiatu nahi du, labur-

labur, dokumentu honek atalka. 
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Agerikoa denez, aldaketa handia izan du EAEko eskola-munduak 1975etik hona. Aldaketa horien atal

nagusi bat, ez bakarra baina bai zentrala, hizkuntzen trataera izan da. Euskara-gaztelanien trataera, batez ere,

eta horietaz gainera (azken urteotan bereziki) ingelesarena. Egin dezagun, hemen, bilakaera horren hasiera-al-

diari buruzko informazio-iturri nagusien aipamen xumea.

Euskararen gizarte-egoerari buruzko azterlan soziolinguistiko zabala egin zuen 1978an, Euskaltzaindia-

ren eskariz, SIADECO elkarteak. Azterketa haren atal batek euskarak eskola-munduan zer leku zeukan aztertu

zuen berariaz: euskararen irakaskuntza batetik, eta euskarazko irakaskuntza bestetik. Bai Euskal Autonomia Er-

kidegoa osatzen duten hiru probintzietako egoera, eta bai Nafarroakoa, aztertu zuen txosten hark. Lehentxea-

go (1969an), ikuspegi mugatuago batekin1, antzeko azterlana eginik zuen GAUR elkarteak. 

Bai GAURen azterketatik, eta bai bereziki SIADECOrenetik, euskal irakas-sistemaren egoera zehatza eza-

gutzeko datu objektibo ugari jaso ahal izan zen: euskara eskola-mundutik noraino zokoratua zegoen jakiteko

zenbakizko argibideak eskaini ziren, batetik, azterlan horien bidez; gurasoen eta herritarren gogoa euskarazko

edo ele biko hezkuntzaren alde noraino makurtua zegoen ikusi ahal izan zen, bestetik, azterlan horietatik. Eus-

kara zokoratzeari zegokionez, esate baterako, honako datu hauek agertu ziren 1976-77 ikasturteari buruzko

azterketan: Eskolaurre eta OHOko herri-ikastetxeetako irakasle guztietatik %95ek baino gehiagok ez zekien

euskaraz. Euskaraz zekiten irakasle apur haietariko hainbat, gainera, erretiroa hartzeko edadera iristeko pun-

tuan zegoen. Ikastetxe pribatuetako egoera ez zen askoz hobea: haietariko apur batzuk bakarrik ekina zioten,

berrikitan, euskara beren ikasketa-planetan sartzeari.

Aspaldiko kontua da Euskal herrian, eta ez aurreko aginte-aldikoa soilik, euskara eskoletatik bazterturik

eduki izanarena. Agintaritzaren 1902ko eta 1903ko arau-xedapenak gogo-giro horren erakusgarri sendoak

dira. Gerra ondoko agintealdiak, 1937an euskararen jendaurreko erabilera debekatzera iritsi zenetik, inoiz bai-

no asimilazio-indar handiagoz jardun zuen. Hori dela-eta, EAEko ikasleak erdal mundura eramateko2 antolatu-

rik zeuden bertako eskola publikoak eta pribatuak; irakasle-eskolak ere, asmo horren ildotik, irakasle erdaldun

elebakarrak prestatzeko diseinaturik zeuden.

Erdara hutsezko irakasmundu hartan ikastolak gertatu ziren, ezaguna denez, arau nagusiaren salbues-

pen tinko bakar: lehenengo (hots, gerra-garaiko) Eusko Jaurlaritza suntsitu zenean itxi egin ziren, jakina denez,

bai ikastolak eta bai, oro har, euskarazko auzo-eskolak eta ele biko ikastegi guztiak. Gero, 1960tik-edo aurre-

ra, indarrean zegoen legezko xedapen-giroari aurre eginez hazkunde bizia jaso zuten ikastolek: berpizkunde

moduko bat ezagutu zuten, Gipuzkoa aurrelari izanik baina ekimenaren muina zazpi probintzietara hedatuz,

hamarkada baten epean. Hori dela medio, 1975 inguruan, EAEko irakas-sistema osoaren baitan aski minorita-

rioak izan arren3, hazkunde-tasa bizian indartzen ari ziren ikastolak eta, hainbat langintzatan4, bide-urratzaile

gertatzen.

Aurreko aginte-modua amaitu zenean, Estatuari era-molde berria ematearekin batera, euskal irakas-sis-

temari konponketa-modu egoki bat eman nahi izan zitzaion. Joera desberdin gehienetako indarren oinarrizko

adostasunez, ele biko irakaskuntza sistema ezartzea erabaki zen EAEn. Gizarte-sektore askoren elebitasun-es-

kea hain ozena zela kontuan izanik, Autonomia aurreko epealdian bertan, hainbat pauso eman ziren, bai Esta-

tuaren Gobernu Zentralean eta bai bertako erakunde sorberrietan. Horrela, 
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1 Gipuzkoa bakarrik aztertu zen orduan, eta geroranzko aurreikuspenik ez zen egin.
2 Etxetik erdaldun ziren neska-mutilei ez zitzaien euskara irakasten, eta etxetik euskaldun edo elebidun zirenei ez zitzaien beren hizkuntzan

alfabetatzeko eta euskal kultura-dimentsioaz jabetzeko aukerarik ematen. Hori zen arau nagusia, aski salbuespen bakanak zituena.
3 Datu partzialen argitan egin litezkeen dedukzioen arabera, ikastolek ez zuten garai-aldi horretan EAEko Lehen eta Bigarren Hezkuntza-

ko ikasle-jendearen %10a gainditzen.
4 Irakasleen hizkuntza-gaitasuna indartzeko ahaleginean, pedagogiazko berrikuntzan eta testu-liburugintzan, bereziki, aparteko aurrera-

bidean murgildurik ari ziren.



a) Gobernu Zentralak apirilaren 20ko 1049/1979 Errege Dekretua kaleratu zuen, batetik. Bestetik, eta

dekretu horren garapen gisa, 1979ko abuztuaren 3ko Agindua argitara eman zuen. Arauzko eraba-

ki bion bidez, aspaldi samarreko ibilbide instituzionala nabarmenki aldatuz, sarbide zuzena eman zi-

tzaion euskarari EAEko irakas-sisteman. 

b) Era berean, Eusko Kontseilu Nagusiko Hezkuntza Sailaren eta Euskal Herriko (orduan Bilboko) Uni-

bertsitatearen arteko elkarlanez, irakasle-eskola publikoen birmoldatze-lan sakonari ekin zitzaion.

Eskolaurrean edota OHOn euskara(z) irakasteko prestaera akademiko-profesional egokia izango

zuten irakasle-gai euskaldunak sortzea izan zen birmoldatze horren xede nagusi. Irakasle-eskola

pribatu sorberriak, gainera, buruzagi gertatu ziren euskarazko irakasbideen eratze- eta mamitze-

lan hartan.

c) Garai horretan diseinatu ziren, orobat, urteen buruan hain hedadura zabala eskuratu duten ereduak:

orduko A, B, C eta D ereduak, gero hirura mugatuak5. Eusko Kontseilu Nagusiak eraturiko lan-ba-

tzordea aski eragingarri gertatu zen eginbehar horretan, eta Estatuko MECek berak langintza horren

lehen oihartzun xehea jaso zuen bere argitalpen ofizial batean. 

d) Euskaltzaindiarekin elkar hartuz, bestalde, Euskararen Irakasle Diploma sortu zuen Eusko Kontseilu

Nagusiko Hezkuntza Sailak. Eskoletan euskara irakasteko beharrezko hizkuntza-gaitasuna eta irakas-

trebetasuna bere oinarrizko zertzeladetan finkatzea lortu zen horrela.

Pauso horiek eta gehiago eman zirelarik ere, falta-gabezia nabarmeneko epea izan zen autonomia au-

rreko epealdi hura. Era guztietako baliabideak falta ziren, izan ere, ele biko hezkuntza bere zabal-sakonean era-

tu ahal izateko. Gizajendea falta zen, hasteko: ez zegoen apenas irakasle euskaldunik. Baliabide materialak fal-

ta ziren, bestalde: eskoletan euskaraz edo euskara ikasteko ikasmaterial gutxi zegoen eskueran.

Antolamenduzko baliabiderik ez zegoen ia, eta behar horiei guztiei erantzuteko diru-bideak ere hutsaren hu-

rrengo ziren. Gizarteko hainbat alorrek euskararen koofizialtasuna lau haizetara aldarrikatzen zuten une har-

tan, aski mugatuak ziren baliabide apur horiek. Eskea, berriz, nabarmena zen. EAEko biztanleen %25 bakarrik

izanik ere euskaldun, askoz gehiago ziren6 beren seme-alabentzat euskarazko edo ele biko irakaskuntza nahi

zuten gurasoak. Gizarte-eskari zabal horri erantzun betea emateko lehen pausoak bideratzen hasi baizik ezin

egin izan zen abialdi hartan.

1.1. EAEko lege-markoa. Hiru ereduen aukera

Gizarte-eskari horri erantzuteko neurriak hartzen eta baliabideak eskuratzen joatea izan da, hein han-

di batean, Eusko Jaurlaritzak 1980tik aurrera ele biko hezkuntzaren alorrean eraman duen bidea. Hala egin du

herri-ikastetxeetan, aurrez aurreko ekimenez, eta halatsu ikastegi pribatuetan, hartarako laguntza-bideak eza-

rriz. Hezkuntza-politika horrek Euskal Herriko Autonomia Estatutua du marko-arau gidari. 1978ko Espainiako

Konstituzioak, bere 3. artikuluan (2. eta 3. pasarteetan), gaztelaniaz aparteko beste hizkuntzei nori bere lu-

rraldean aitortzen dien ofizialtasun-statusean oinarrituz, Euskal Autonomia Estatutuak zera dio bere seigarren

artikuluan:

— Euskara, Euskal herriaren berezko hizkuntza, gaztelaniarekin batean hizkuntza ofiziala izango da Eus-

kadin. Bertako biztanle guztiek dute bata zein bestea jakin eta erabiltzeko eskubidea.
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5 Aldaketa bakarra ez da izan eredu kopurua lautik hirura murriztea. Horrezaz gainera, kontuan hartzekoa da eredu bakoitzaren orduko

eta oraingo definizio operatiboak desberdinak direla puntu batean baino gehiagotan: besteak beste, eredu bakoitzaren xede-ikaslerian

eta eredu barneko hizkuntza-trataeran.
6 Halaxe ziren eta halaxe dira, era bateko edo besteko adierazleek behin eta berriro erakusten dutenez.



— Autonomia Erkidegoaren Erakunde orokorrek, Euskadiren leku batetik besterako desberdintasun so-

ziolinguistikoak kontuan izanik, hizkuntza bien erabilera garantizatuko dute, beren izaera ofiziala

arautuz eta beren ezaguera ziurtatzeko behar diren neurri guztiak hartuz eta bideratuz.

Hezkuntza-alorrari dagokionez, konkretuki, Autonomia Erkidegoaren konpetentzia-markoa Estatutua-

ren 16. artikuluak azaltzen du, ondoko era honetan:

— Konstituzioaren lehen Erabaki Gehigarriak dioena aplikatuz, irakaskuntza Euskal Autonomia Erkide-

goari dagokio bere luze-zabalean, maila denetan eta irakasbide nahiz espezialitate guztietan. Muga

bakarra Konstituzioaren 27. artikulua eta bere garapenezko Lege Organikoak, Konstituzioak

149.1.30aren bidez Estatuari ematen dizkion ahalmenak eta hori guztia ongi bete dadin zaintzeko

goi-ikuskaritza izango direla adierazten da bertan.

Lan-talde juridikoaren ekarpen-txostenean, Milian i Massana eta Urrutia irakasleen irizpen-lan sakonetan

nahiz batera bildutako txostenean (sintesi modura azken honetan), landuko da puntu hori, behar bezain xehe.

Esplikazio-bideak oinarrizko sostengu modua izan dezan, lege-marko horren gutxien-gutxienezko ezaugarriak

eta bere konkrezio instituzional operatiboa aipatuko ditugu hemen.

1.2. Lege-markoaren hezkuntza alorreko ezaugarri nagusiak

1978ko Konstituzioak eta 1979ko Autonomia Estatutuak ezarria dute, Euskal Autonomia Erkidegoan,

egungo lege-marko nagusia. Baita hizkuntza kontuei dagokienez ere. Abiaburu horretan oinarritua dugu aza-

roaren 20ko 10/1982 Oinarri Legea, Euskararen Erabilera Normaltzekoa. Mugarri garrantzitsua ezarri zuen oi-

narri-lege horrek, euskarari zentzuzko etorkizuna segurtatzeko ahalegin-planetan: ikasle orok bere ikasketak

euskaraz zein gaztelaniaz egiteko eskubidea duela aitortzen du batetik; beharrezko neurriak hartzera behartzen

du Administrazioa, bestalde, bere obligaziozko ikasketa-aldia amaitzerakoan ikasle orok hizkuntza ofizial bien

behar adinako ezagutza praktikoa izan dezan. 

Antzekoa dio otsailaren 19ko Euskal Eskola Publikoaren 1/93 Legeak, hizkuntza kontuez ari delarik. Ira-

kasteredu elebidunei buruz ematen dituen azalpenen artean, konkretuki, honela dio bere III. idazpuruan:

Euskara eta gaztelania nahitaez sartuko dira euskal eskola publikoan gara daitezen irakaskuntza-progra-

metan, bi hizkuntzen ahozko zein idatzizko ulermena eta adierazmena benetakoa izan eta gutxienez ohizko ha-

rremanetarako eta erabilerako hizkuntza gisa erabili ahal izan daitezen.

Hortik aurrera etorri diren legeek, dekretuek eta aginduek eguneratu, zehaztu edo garatu egin dute oi-

narrizko filosofia hori: ez dute errotik aldatu, ordea. Konstituzioa, Autonomia Estatutua eta Euskararen Erabi-

lera Normaltzeko Legea eta Euskal Eskola Publikoaren Legea dira, beraz, funtsaren funtsean, egungo lege-mar-

koak hezkuntza elebiduna hezurmamitzeko ezarria duen ildo nagusia.

1.3. Aplikazio konkretua: A, B eta D ereduak

Goiko irizpide nagusiok hezurmamitzeko asmoz, eta unibertsitatera arteko ikasketetan hizkuntza ofizia-

len erabilera zehazkiro arautu nahirik, uztailaren 11ko 138/1983 Dekretua7 eta abuztuaren 1eko Agindua jaki-

narazi zituzten Eusko Jaurlaritzak eta Hezkuntza Sailak, hurrenez hurren. Laburbilduz, Dekretu eta Agindu ho-
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7 Normalean «Elebitasun Dekretua» esan izan zaio, beti, 1983ko dekretu horri.



riek Euskal Autonomia Erkidegoko irakas-sistemarentzat ondoko irizpideotan oinarrituriko jardun-markoa eza-

rri zuten:

a) bai euskara eta bai gaztelania, ikastetxe mota guztietan derrigorrez irakatsi beharreko irakasgaiak

dira, hasi Eskolaurrean (EA) eta OHOn barrena, Batxilergo (BBB), Lanbide-Heziketa (LH) eta Unibertsi-

tatera Bideratzeko Ikasturteraino (UBI)8.

b) hizkuntza ofizial bion irakaskuntza hiru eredu hauen bidez egin daiteke: A, B eta D. Irakasteredu ele-

bidunak esaten zaie horiei, hizkuntza ofizial bietan oinarritzen direnez beti eta nonahi9.

c) eredu bakoitzak begiz joak dituen helburuen, ikasleei eskuratu nahi dien euskaraz egiteko gaitasu-

naren eta haien artean bultzatu nahi lukeen erabilera-mailaren arabera, honela sailkatu izan dira A, B

eta D irakasteredu elebidunak:

Hiru ereduon ezaugarri nagusiak, praktikan, honela formulatu ziren, dekretua argitara eman eta handik

gutxira.

D eredua: irakaskuntza euskaraz egiten da, ia osorik. Gaztelania asignatura moduan irakasten da. Batez ere

etxetik euskaldun diren ikasleentzat pentsaturiko eredua izan zen hasieran, eta murgiltze-bide izatera zabal-

duz joan zen, ia hasieratik beretik.

…/…

B eredua: irakaskuntza, erdia gaztelaniaz eta erdia euskaraz ematekoa da. Hizkuntza biak dira, beraz, ira-

kasgai izateaz gainera, irakasbide. Etxetik erdaldun diren haurrek euskal gaitasun sendoagoa lortzeko bi-

dea da. 

Hizkuntz helburuak:

— euskararen ulermen-maila onaz gainera, euskaraz jarduteko trebetasun egokia eskuratzea.

— ondorengo ikasketak euskaraz egiteko gaitzea.

A eredua: irakaskuntza gaztelaniaz egiten da, ia osorik. Euskara asignatura moduan irakasten da.

Hizkuntz helburuak:

— euskara ongi ulertzea.

— eguneroko egoera arruntetan oinarrizko azalpenak euskaraz eman ahal izateko gaitzea.

— euskaraganako jarrera baikorra indartzea.

— ikaslea ingurugiro euskaldunetan txertatu ahal izateko gaitzea.
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8 Lanbide Heziketak ez du halere, aspaldiko urteetan, bide horretatik aurrera egin. Berariazko eremua izanik, aparteko bidea darama as-

paldian, bere jarduera akademikoa gaztelania hutsean oinarrituz praktikan.
9 Berez, ereduak lehendik diseinaturik zeuden: 1978-79 inguruan egin zen, funtsean, ereduen diseinu-saio sendoena. Alfabeto-ordenaz

emanik, Karmele Atutxa, Feli Etxeberria, Mari Carmen Garmendia, Mikel Lasa, Xabier Mendiguren, Lontxo Oihartzabal eta Tomas Uribe-

etxebarria, oker ez bagaude, diseinu-lan horren arduradun tekniko nagusitzat eman litezke. Hasierako diseinu-lan hartan lau eredu era-

tu ziren, eta ez hiru: A, B, C eta D.

Eredu horien aplikazioari heldu zitzaionean, aldiz, lau eredutako formulatik hirukora jo zen berehala: A, B eta D ereduetara. Hiru eredu

horiek dira, praktikan, mende-laurden batez aplikazio operatibo zabala izan dutenak. Hainbat modulazio praktiko izan dute bidean, bai-

na hasierako seinale-markak agerian dituzte orain ere.



Irakasteredu horien laguntzaz, azkenik, honako helburu nagusiok lortu nahi izan dira, oro har:

a) Euskal kultura babestu eta indartzea, euskara indarberrituz eta euskarazko bizibideari gizarte-giro be-

rrian aurrerabideak zabalduz.

b) Ikasleen hezkuntza-bilakaera osatu eta aberastea10. 

c) Irakas-sistema osoaren pedagogia-hobekuntza eragitea, eskola-ingurumenaren parte-hartze eragin-

garriagoa bultzatuz.

Antzekoa dio Euskal Eskola Publikoaren 1/93 Legeak, xedapen gehigarrian: ‘Lege honetako 20. atalean

aipatutako hizkuntza-ereduak irakaskuntza-sistema osoan ezarriko dira:

a) A eredua; ikasgaiak gaztelaniaz emango dira batik bat, zenbait ekintza edo gai euskaraz eman ahal

izango delarik.

b) B eredua; ikasgaiak euskaraz eta gaztelaniaz emango dira.

c) D eredua: ikasgaiak euskaraz emango dira.

Hiru ereduetan gaztelania eta bere literatura, euskara eta euskal literatura eta hizkuntza modernoak be-

ren jatorrizko hizkuntzetan irakatsiko dira nagusiki.

Egia da aspaldiko kontuak direla xedapen horiek guztiak, eta errealitatea aldatuz joan dela etengabe.

Legezko bizkarrezurrak jarraipen nabarmena izan du ordea, aldeak alde eta berritasunak berritasun, azken

mende-laurden honetan. Birformulazio horiek ez diote arestian azaldutako bizkarrezurrari erabateko berri-

tasunik erantsi. Irakasteredu elebidunen ordura arteko formulazioa berretsi egin dute, funtsean, eguneratze-

saio horiek11.

c) Azkenik, D ereduari dagokionez, goian adierazitako definizioa (hots, D eredua nagusiki euskara etxe-

tik dakitenentzat izatea) eta azken hogeita bost bat urteko praktika ez datoz bat: ingurune erdaldu-

nagoetan batez ere, D ereduko ikastaldeetan etxetik erdaldun diren haurrak ugari dira: zenbaitetan,

beraiek dira nagusi. Horrelako taldeak, beraz, bigarren hizkuntza irakasteko murgilpen-bidetik aski

hurbil daude. Hitz batean, D ereduaren hasierako definizioan ezaugarri nagusi gisa txertatuta dago-

en ama-hizkuntzaren printzipioak aski erabilera mugatua du gaur egun. Aurrerago aztertuko ditugu

…/…

Hizkuntz helburuak:

— euskal gaitasuna sendotzea, hizkuntza aberastuz eta elkarrizketarako nahiz irakaskuntzarako mintzaira

bihurtuz.

— ikasle euskaldunen multzoa indartzea, ingurumen gehienetako erdal giro nagusiaren erasanari aurre

eginez eta, horrenbestez, eskola-mundua Autonomia Erkidegoko bizilagunen euskalduntze-eragile

bihurtuz.

— gaztelaniaren ezagutza egokia segurtatzea.
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10 Honako filosofia sozioedukatiboan du aberastasun-irizpide horrek bere oinarria: gauzak ondo antolatuz gero, ele biko irakaskuntzak me-

sede egiten dio haurraren hazkunde-garapenari, ez kalte; horrezaz gainera, hirugarren edo laugarren hizkuntza ikasteko ere erraztasun-

bidea eskain dezake ele biko irakaskuntzak.
11 Ikuspegi pedagogikotik, soziolinguistikotik eta operatibotik horrela dira gauzak. Ez ordea, itxuraz, juridikotik. Milian i Massana irakasle-

ak esan berria duenez (ikus bere ekarpena), lege batean «la enseñanza» esaten da eta bestean «enseñanza». Izenak artikulu determi-

natua berekin izatea edo ez izatea ez da, bere ustez, ezinbestean, ondorio juridikorik gabea.



kontuok, behar den xehetasunez. Gatozen orain, besterik gabe, A, B eta D ereduek zer nolako gara-

pen-bilakaera izan duten aztertzera.

2. ELE BIKO IRAKASKUNTZAREN GARAPEN-BIDEA

Ereduen bilakaera ikusiko dugu atal honetan, lehenik eta behin: hots, zenbat gurasok aukeratu eta au-

keratzen duen bere seme-alabentzat eredu bat ala bestea. Argi erakutsiko da B eta batez ere D ereduek izan

duten pausoz pausoko hazkundea. Hazkunde horrek aurrelan ugari eskatu ditu: besteak beste, irakasle-gai eus-

kaldunak sortzea (Irakasle Eskolak egokituz hartarako), irakasle euskaldunak kontratatzea eta lehendik lanean

ari ziren irakasleak euskalduntzea edo alfabetatzea. Ikasmaterialak sortu behar izan dira bestalde, bai euskara

ikasteko eta bai, bereziki, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako gaiak euskaraz ikasi ahal izateko. Herritarren, ira-

kasleen eta ikasleen euskara-maila neurtzeko agiriak sortu eta gestionatu behar izan dira, bestalde: bai herritar

guztientzako EGA eta bai, bereziki, irakasleentzako Hizkuntza Eskakizunak. Eta, azkenik baina ez azken, eus-

kararen erabilera normaltzeko ekimenak, programak eta proiektuak bideratu behar izan dira. Horretaz guztiaz

hitz egingo da, gaingiroki bada ere, hurrengo atalotan.

2.1. Ereduen bilakaera: ikasle kopuruak

Ikasleen bilakaera aztertzerakoan badira, oro har, edozein estatistikak ia ezinbestean kontuan har-

tzen dituen oinarrizko datuak. Eskolatze-tasa, ikasmailakako ikasle-banaketa, ikasle/gela ratioa,

irakasle/gela ratioa eta abar. Gurea bezalako irakas-sistema elebidunek badute, era horretako informazio-

az gainera, aparteko aipamenik eta berariazko aztergairik: ikasleen eredukako banaketa, lehenik eta behin,

eta ikasle horiek sare publikoan eta pribatuan nola banaturik dauden adierazten duen proportzio-taula, az-

kenik. 

Oinarrizko datuei dagokienez, 1970etik honako haur-jaiotzen datuen bilakaera da, gure kasuan, adie-

razgarriena. Aldakuntza handiak, harrigarri handiak, gertatu dira izan ere EAEn, alor horretan. EAEko jaiotza-

datuen bilakaera aurrez aurre aztertu beharrekoa da, beraz. EAEko ikasle/gela eta irakasle/gela ratioek ere ba-

lukete zer argiturik, baina jaiotze-datuen bilakaerarekin konparatuz bigarren mailakoak dira eta, beraz,

eskuartean dugun lanerako, alde batera utziko ditugu oraingoan. Eskolatze-tasaren bilakaera, era berean, bi-

garren mailakoa da beste datuen ondoan12. 

Aldakortasun handiena ageri duten gaietan zentratuko gara, hortaz, EAEko ereduen bilakaera (batez ere

ikasle-kopuruetan ageri dena) azaltzeko: ereduetan, batetik, oro ohar; eta sare publiko-pribatuen proportzio-

banaketa desberdinean eta ikasmailen arteko proportzio diferenteetan, bestetik. Hel diezaiogun jaiotze-datuen

bilakaerari, lehenik, eta, horren ildotik, azter dezagun ikasle kopuruen nondik norakoa.

2.1.1. EAEko jaiotze-datuak

Funtsezko aldaketak gertatu dira EAEko jaiotze-datuen esparruan, azken hogeita hamar urteotan. Alda-

keta horiek euskalduntze-politikan eragin zuzena eta zeharbidezkoa izan dute. Sailak irakasle berriak hartzeko
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12 Bigarren mailakoa izatearen arrazoia, kasu honetan ere, aski argia da. Aspaldidanik du Autonomia Erkidego honek, derrigorrezko ikas-

mailetan, %100 inguruko eskolatze-tasa. Are gehiago: 3 urtetik aurrerako eskolatze-tasa ere goi-muga horretatik hurbil dabil aspaldi.

Gai horren inguruan ere ezer gutxi dago esateko, beraz, azken bizpahiru hamarkadetako bilakaeraz hitz egiterakoan. 



eta lehendik lanean ari direnak euskalduntzeko orduan nola jokatu duen ulertu ahal izateko, bereziki, oso kon-

tuan hartzekoak dira aldaketa horiek. Has gaitezen beraz jaiotza-datuetatik:

1. irudia. Jaiotza kopuruak Euskal Autonomia Erkidegoan, 1970-2005 (Iturria: Eustat).

Irudian garbi ikusten dira, batez ere, honako hiru xehetasun hauek:

a) 1970-1976 urte tartean halako goi-lautada bat ageri da EAEko jaiotza-kopuruetan. Berrogei mila

haur inguru jaiotzen ziren orduan, urtero, EAEn.

b) 1977tik-1995 ingurura arte, aldiz, jaiotza kopuru horiek etengabeko gainbehera nabarmena izan

dute. Jaitsiera biziena 1978-88 hamarkadan gertatua da. Hori baino zabalagoa da, ordea, gertaera:

ia hogei urtez goitik behera etorri izan dira zifrak. Unerik apalenean, jaiotza kopuruak 16.000tik be-

hera ibili dira.

c) 1995 ingurutik aurrera jaitsiera hori inbertitu egin da eta, aski neurri apalean izanik ere, indarberritze

edo buru-jasotze modukoa gertatu da oro har13. Ia hogei mila haur jaiotzen da une honetan, EAEn.

Hasierako berrogei milatik oso urrun, erdian hor nonbait, baina orain dela hamar urte baino zertxo-

bait gehiago. 

Berriro esango da, duen garrantziagatik: hogei urte eskaseko epean haur-jaiotzen jaitsierak izandako ta-

mainaz eta lastertasunaz behar bezala jabetzeko, gogoan izan bedi 1976tik 1996ra bitartean jaiotza kopurua

%61 jaitsi zela (hots: 100etik 39ra jaitsi zirela jaiotzak). Azken hamar urteotako igoera xume baina ohargarri

honetan, bestalde, Europan oro har eta Espainian bereziki bertako gizataldeen lekualdaketaz eta kanpoko po-

pulazioen inmigrazioaz gertatzen ari diren mugimendu bortitzak kontuan izan behar ditugu.
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13 Bada motiborik, azkenik, hemendik urte gutxira jaiotza-datuen kurbak berriro behera egingo duela aurreikusteko. Bigarren beheraldi hori

ez da gauza seguru-segurua, etorkinen fenomenoak faktore berria eransten duelako panorama demografikoan eta ugalkortasun-tasak

gora egin dezakeelako berez, baina aski probablea da. 



2.1.2. EAEko ikasle kopuruak, oro har eta sareka

Gero eta haur gutxiago jaio izan denez denbora-tarte luzean, eragin zuzena izan du horrek eskoletan:

bai eskola publikoetan eta bai pribatuetan. Haur kopuruak ere laburtu egin dira bertan, ez zabaldu, nahiz eta

Eskolaurrean (oraingo Haur Hezkuntzan) eta Bigarren Hezkuntzako goren mailetan eskolatze-tasak indartu

egin diren. 

a) Ikasle kopuruen bilakaera, guztira

Unibertsitatera arteko ikasmaila guztietan ari diren ikasleen urtez urteko kopuruak hurrengo irudi grafi-

koan ikus daitezke. Datu horiek 1982tik 2006ra artekoak dira.

2. irudia. Ikasle kopuruen bilakaera EAEn, unibertsitateaz kanpoko ikasmailetan, 1982-83tik 2006-07ra.

Zehaztasun handietan sartu gabe ere, funtsezko ondorioa aski nabarmena da: 1982-83tik 1997-98ra bi-

tartean %35ean gutxitu izan da, EAEn, unibertsitate aurreko ikasmaila guztietako ikasleria. Azken urteetan,

2000tik hona bereziki, ikastetxeek eutsi egin diote matrikula kopuruari eta, zenbaitetan, ikasle-kopuruek gora

egin dute zertxobait. Ez goi-mailetan, Batxilergoan eta Lanbide Heziketan (lehenagoko jaiotza-joeren zordun

baitira horiek oraindik), baina bai Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan. 

b) Ikasle kopuruen bilakaera, sareka

Gatozen ikuspegi globaletik zehatzagora. Zer bilakaera izan dute ikastetxe publikoek eta pribatuek?

1993ra arte, horrezaz gainera, zer nolakoa izan da ikastolen bilakaera? Aski berezia da Euskal Autonomia Erki-

degoa, ikastetxe publikoek eta pribatuek bertan duten hedadurari dagokionez. Sare bien arteko ohiko zatibi-

tzeak berariazko osagarria izan du gurean, ikastolak direla medio, azken berrogei urtean. Legezko trataerari eta

azalpen estatistikoari dagokionez, hiru multzo berezi izan dira 1993ra arte, eta bi multzo handik aurrera. Ho-

rra, lehenik, sarekako bilakaeraren zenbaki absolutuzko emaitzak:
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3. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza ez-unibertsitarioko ikasle kopuruak, 1982-2006 epean14

Iturria: Informazio Sistemen Zerbitzua. HUIS.

Ikasle-kopuru totalen jaitsieraz gainera, sare bien konbergentzia numerikoa ere ageri da bertan. Zenba-

ki portzentualei dagokienez, berriz, sare bien arteko banaketa honako hau da: 

4. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza ez-unibertsitarioko ikasle kopuruen portzentajeak,

1982-2006 epean15 Iturria: Informazio Sistemen Zerbitzua. HUIS.
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14 Siglen esanahia honako hau da: HI = Herri-ikastetxeetako ikasleak. IkPr = Ikastetxe pribatuetako ikasleak. Ik = ikastoletako ikasleak,

1993ra arte.
15 Siglen esanahia honako hau da: HI = Herri-ikastetxeetako ikasleak. IkPr = Ikastetxe pribatuetako ikasleak. Ik = ikastoletako ikasleak,

1993ra arte.



Labur ditzagun bertako datu deigarrienak:

a) Ikastetxe pribatuek publikoek baino sendoxeago eutsi diote, hainbat urtez, hasierako ikasle kopu-

ruari. Gauzak berdintzen-edo ari dira, ordea. Gaur egun, ikuspegi globaletik begiratuta, bi sareak pa-

rean daudela esan liteke. 

b) Ikastoletako ikasleek, irudian agertzen den bezala, kopuruz berdin samar eta proportzioz gorantz

egin zuten 1993ra artean. Publiko edo pribatu izan aukeratu behar izan zuten urte hartan, eta han-

dik aurrerako datu beregainik ez dago. Aukera egiterakoan, bistan da ikasle gehien berekin zuten

ikastolek hitzarmenezko pribatu izateko bidea hartu zutela.

Laburbilduz: gero eta ikasle gehiago ordez, gero eta ikasle gutxiago duen irakas-sistema izan da EAEkoa,

oro har, azken mende-laurdenean. Eragin sendoa izan du gertaera estruktural horrek, urte luzez, bestelako

hainbat faktoretan. Baita ereduen bilakaeran ere. 

2.1.3. Ereduen aukera

Zer bilakaera izan du eredu bakoitzak? Zein ereduk egin du aurrera, zeinek eutsi dio bere buruari eta zei-

nek egin du atzera? Gauza bat da, jakina, hezkuntza-sistema elebiduna legez eratzea eta ikasleei (argiago: beren

gurasoei) eredu bat edo beste aukeratzeko eskubidea aitortzea, eta beste gauza bat ikasleek edo beren gurasoek

egin duten aukera. Autonomia Erkidego honetan, beste zenbaitetan ez bezala, gurasoei dagokie nagusiki beren

haurrek zer eredutan ikasiko duten aukeratzea, betiere begiz jotako programazio-plangintzek (bai hezkuntza-ad-

ministrazioarenak eta bai ikastetxe pribatuenak) eskaintzen dituzten aukera konkretuen argitan16. 

Legeek eta gainerako arauzko erabakiek finkatua duten marko nagusi hori ezin izan da, hasieran esan-

dako motiboengatik, kolpean eta bat-batean hezurmamitu. Pausoz pausokoak izan dira, aitzitik, alor horretan

gertatu diren (eta gertatzen ari diren) aldaketak. Legeek beraiek transformazio-aldi baten beharra aldarrikatu

zuten, hasteko17. Praktikan ere, oro har, trantsizio-bide etengabean jardun izan du, urterik urte eta mailaz mai-

la, EAEko irakas-sistema osoak. Ondoko ataletan eta koadro-tauletan emanik dator, hain zuzen, euskal irakas-

sistemak azken urteotan aurrera daraman bilakaera horren zenbakizko azalpena.

Oro har, eta urterik urteko perspektiban, Eskolaurreko (gaur egun Haur Hezkuntzako) lehen ikasmailan

haurrak sartu dituzten guraso-tutoreek gero eta proportzio handiagoan aukeratu dute B eta, bereziki, D ere-

dua. Aukera horiek noiz eta nola aldatu diren hurrengo ataletan azalduko da. 

2.1.4. Ereduen hedapena 1979tik hona

Ohartxoren bat edo beste egingo dugu datuak ematen hasi aurretik, ondoko taula-koadroak errazago

ulertzeko:
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16 Guztia ez da, jakina, gurasoen hautapen huts izan. Batetik, nahiz eta ikasle edo guraso askok, proportzioan gero eta gehiagok, B edo D

ereduko ikasketak eskatu, horrek ez du beti maila bereko irakasle-beharrik sortu. Proportzioan hazten zen D (maila apalagoan B) eredua,

ez ikasle kopuru absolutuetan. Bestetik, B eta bereziki D ereduko ikastetxeek edo ikaslerroek garapen-itxaropen sendoagoa zutela ikus-

teak indartu egin du irakasle-klaustroetan, ikastetxeetako zuzendaritzetan eta, oro har, erabakigune operatiboetan, B eta D ereduen al-

deko joera. Ikuskizun dago, eskolaz kanpoko kanpainek (normalean B edota, oso bereziki, D ereduen aldekoek, zenbateko eragina izan

duten). Ez dago, dakigularik, gai horri buruzko azterketa sendorik eginik. Erraza ere ez da, urteak aurrera joan diren honetan, azterketa

hori zehatz-mehatz egitea. Ezinezkoa ere ez litzateke, ordea, hainbat kasutan. 
17 Oso argiak dira, alde horretatik, bai Euskararen Erabilera Normaltzeko 1982ko Oinarri Legea eta bai, bereziki, 1983ko Elebitasun-De-

kretua eta Elebitasun Agindua. Pausoz pausoko aplikazio-bidea markatu zuten batzuek eta besteek, eta pausoz pausoko bide hori arau

bihurtu da, oro har, ordutik honako ibileran.



a) Hasiera batean, ikastetxe gehienetan euskarak ez zuen inolako presentziarik (ez eta asignatura gisa

ere). Hasierako egoera hura nolabait deskribatzeko, X «eredua» esan izan zaio datu horri aspalditxo-

danik, eta halaxe esango zaio hemen ere.

b) Txosten honen asmo nagusia ez da eskola-munduko estatistika-datuak ematea, ereduen inguruko

gogoeta-lana eskaintzea baizik. Hori dela-eta, hemen aurkezten diren datuak handik edo hemendik

jaso eta lan honetarako egokituak izan dira. Litekeena da, bere izaera hori dela-eta, hemen eskaini-

ko den zenbait datu estatistika ofizial eta zehatz osoekin bat ez etortzea18. Hala gertatuko balitz, bar-

kamena eskatzeaz gainera datu ofizialetara bideratu nahi genuke irakurlea. 

Ohar horiek egin ondoan, gatozen harira. Zer bilakaera izan dute EAEko A, B eta D ereduek, ikasle-ko-

puruei dagokienez? Ikus ditzagun, horretarako, ondoko bi irudiak (5.a eta 6.a). Hauek dira, lehen hurbilpen glo-

bal moduan, azken urteotako bilakaera horren zantzu nagusiak19:

Ereduen bilakaera, zenbaki absolutuetan, ondoko irudi grafikoan emanik dator:

5. irudia. Irakasteredu elebidunen bilakaera Lehen eta Bigarren Hezkuntzan (HH, LMH, DBH, BATX eta LH).

Goiko bi irudi grafiko horietan Haur Hezkuntza (HH), Lehen Mailako Hezkuntza (LMH) eta Bigarren Hez-

kuntza hartu dira kontuan. Bigarren Hezkuntzari dagokionez, bestalde, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

(DBH), Batxilergoa eta Lanbide Heziketako (LHko) Prestakuntza Zikloak hartu dira kontuan20. Horrezaz gainera,

bai ikastetxe publikoetako eta bai ikastetxe pribatuetako ikasle kopuruak bateratu dira irudi horietan. Uniber-

tsitate mailako ikasleak, aldiz, ez dira kontuan hartu.

Bi irudi horietan badira, esan bezala, hainbat puntu ohargarri:

a) Ikasle-kopuru totalen jaitsiera aski nabarmena izan da EAEn, oro har. Kontu hori aipatu da 2. irudian,

eta lehen esandakoak ez gara hemen berritzen hasiko. Oso datu deigarria da jaitsiera horrena, dena

den, eta ezin da alde batera utzi.
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18 Horrelakoetan erraz da gorabehera xumeak gertatzea, segun Hezkuntza Bereziko datuak, Helduen Hezkuntza Iraunkorrekoak eta beste

zenbait datu nola sailkatzen diren.
19 Bilakaera horren datu numeriko zehatzak jaso nahi dituenak, txostenaren 1. eranskinera jo dezake.



b) Irakastereduen bilakaera aski adierazgarria izan da: eredu euskaldunen aldeko joera izan da nagu-

si, gurasoek egindako hautuan. Bistan da, hasteko, X «eredua» ia-ia desagertu egin dela21. Legez-

ko eskakizuna zen desagertze hori, exentzio-kasuetan izan ezik. Bistan da, bestalde, A eredua be-

herantz ari dela oro har. Beheranzko bi joera horien ordainetan, B ereduak igoera nabarmena izan

du, batetik; D eredua da, ordea, mende-laurden osoan gorakada etengabea eta nabarmenena izan

duena.

Lau ereduen bilakaera hori, zenbaki portzentualetan emanik, ondoko irudi grafikoan adierazten da: 

6. irudia. Ele biko irakastereduen mende-laurdeneko bilakaera portzentuala, EAEko Lehen eta Bigarren Hez-

kuntzan (HH, LMH, DBH, BATX eta LH).

Irudi horiek ez digute, hala ere, bilakaeraren albiste osoa kontatzen. Irakasteredu elebidunen garapen-

erritmoa aski desberdina izan da irakasmailen, eskola-sareen eta lurraldeen arabera. Hurrengo orrietan, hutsu-

ne horiek argitze aldera, xeheago aztertuko dira 5. eta 6. irudietako datuok: Lehen Hezkuntzaren egoera azal-

duko da, lehendabizi, eta Bigarren Hezkuntzarena, gero. Irakasmaila bakoitzean, gainera, bereizita aztertuko

dira ikastetxe publikoen alorra, batetik, eta ikastetxe pribatuena, bestetik. 

Laburbilduz, honela azal daiteke ele biko ereduen azken mende-laurdeneko bilakaera: X «eredua» de-

sagertu egin da ia osorik22; A eredua atzeraka doa etengabe, goi-mailetan astiroago baina behe- eta erdi-mai-

letan aski era nabarmenean; B ereduak aurrera egin zuen hasiera batean eta, une batetik aurrera, garai batean

eskuratutako hedapen-mailari eusten dio; D ereduak, azkenik, igoera nabarmena izan du urterik urte eta, az-

ken urteotan, bera bihurtu da eredurik aukeratuena. Joera horrek aurrera darraio gainera: aski da Haur Hez-

kuntzako eredu-proportzioak ikustea. 
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20 HHI maila, Helduen Hezkuntza Iraunkorra alegia, ez da beraz ikasle-kontaketa honetan gogoan izan.
21 Hor ere balegoke, ordea, zer matizatu: Lanbide Heziketako A eta D ereduak ez dira ez A eta ez D, hitzez hitz harturik. LHko A eredua X

eredua da praktikan, eta antzekoa (baina justu kontrakoa) gertatzen da D ereduarekin. Tradiziozko deitura-bideari eusten zaio hemen,

ordea, gauzak gehiago ez nahasteko.
22 Salbuespen argi bi ditu baieztapen horrek: exentzio bidezko ikasleen trataera, batetik, eta Lanbide Heziketaren bidea, bestetik. Xehea-

go aztertuko dira, aurrerago, bata zein bestea.



2.1.5. Ereduen bilakaera Haur eta Lehen Mailako Hezkuntza (HH + LMH)

Haur Hezkuntzan eta Lehen Mailako Hezkuntzan, ele biko ereduen bilakaera inon baino bizkorrago joan

da. Ez dago horretan zertan harritu: DBHko, Batxilerreko eta LHko bilakaerak mailaz mailako hazkundearen be-

rezko atzerapena ekarri ohi du berekin. Ondoko taulan laburbildu liteke hori guztia:

1995-96 ikasturtean amaitu zen OHOko 8. maila. Hurrengo ikasturtetik aurrera Lehen Hezkuntzak bi

ikasturte gutxiago izan zituen, lehengo OHOko ikasleak Bigarren Hezkuntzara (konkretuki, DBHra) pasatu zire-

lako. Handik aurrerako ikasturteak ez dira, aldaketa hori dela medio, erabat konparagarriak. Ikasle kopuruak

1996-97 ikasturtetik aurrera nabarmenki jaisten badira ere, Haur eta Lehen Hezkuntzan egoera irauli egin dela

erakusten digu portzentajeak.

1982-83 1995-96 2006-07

Ikasle kopurua % Ikasle kopurua % Ikasle kopurua %

X 73.404 19 2.026 1 1.214 0,65

A 222.744 56 74.227 33 16.569 8,81

B 41.270 10 64.167 29 54.150 28,79

D 58.751 15 82.008 37 116.141 61,75

Guztira 396.169 100 222.428 100 188.074 100

1. taula. Irakasteredu elebidunen bilakaera EAEn, HHn eta LMHn.

Bilakaera portzentuala urtez urte nola gertatu den adierazteko, eman dezagun datu sorta osoa ondoko

irudiaren bidez:

7. irudia. Irakasteredu elebidunen bilakaera portzentuala, EAEko HHko eta LMHko ikasmailetan
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Datu horietatik guztietatik, honako ondorio hauek atera daitezke:

a) Haur Hezkuntzan eta Lehen Mailako Hezkuntzan, ikasle multzo totala asko murriztu zen (3 eta 14 ar-

teko eskola-umeak %44an jaitsi dira 1982-1995eko epealdian); eta, ondorioz, mende osoan lehen

aldiz gertatzen ari zen fenomeno berri bati (ikasle-eskasiari) aurre egin behar izan zioten Euskal Au-

tonomia Erkidegoko ikastetxeek: Haur Hezkuntzan gertatu zen hori, lehenik, 1980tik aurrera; eta, ge-

roztik, Lehen Mailako Hezkuntza osoan zehar gertatu da gauza berbera bete-betean;

b) sasoi berean, irakas-sistemaren puntatik puntarako eraberritze bati ekin zitzaion, orduraino ia osorik

elebakarra zen heziketa-markoa elebitasun-moldera bideratuz;

c) ele biko birmoldatze horren ondorioz, X «eredua» desagertuz joan da; eta gaur ia osorik suntsiturik

dago Haur Hezkuntzan, Lehen Mailako Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan;

d) bestetik, A ereduak hazkunde ohargarria izan zuen hasieran (1984-85 urtera arte kopuruz, eta 1985-

86ra arte portzentajez); ordutik hona, aldiz, jaitsiera ia aritmetikoa izan du, urtez urte.23 Gaur egun B

eta D ereduak ditu gainetik: bien artean ikasleriaren %90,54 hartzen dute.

e) B eredua etengabe hazi da portzentajez urtez urte, goi-erpina 1996-97 ikasturtean joaz: ikasle guztien

%10 osatzen zuen 1982-83an; 1997-98an, aldiz, %29. Zenbaki absolutuetan, bestetik, 1991-92 izan zen

B ereduaren punturik altuena: urte hartan ia 73.000 ikasle aritu ziren irakasteredu horretan. Handik aurre-

ra, ikasle-kopurutan behera egin du. Aldiz, portzentajeari eutsi egin dio, eta %28,79an dago, gaur egun.

f) D eredua etengabe hazi da portzentajez, urtez urte: ikasle guztien %15 osatzen zuen 1982-83an;

1997-98an, aldiz, %46. 2006an, berriz, %61,75ean dago. Zenbakitan ere etengabea izan da bere

hazkundea 1995-96ra arte (urte hartan 82.000 ikasle pasatxo aritu ziren D irakastereduan). 2006an

116.000 ikasle ari dira eredu horretan ikasten.

Aurreko oharretan ikusten denez, gauza bat da portzentajeen goranzko edo beheranzko mugimendua

eta beste bat, batzuetan oso bestelakoa, ikasle-kopuru totalen etengabeko beheranzko mugimendua. Dena

den, kopuruen alderdi hori aurreko irudian apur bat ezkutuan geratzen denez, ereduz ereduko kopuru absolu-

tuak zuzenean aztertzea ere komeni da. Hona hemen, beraz, Haur Hezkuntzako eta LMHko ikasle kopuruen

urtez urteko bilakaera azaltzen duen irudia:

8. irudia. Irakasteredu elebidunen bilakaera EAEko HHn eta LMHn, zenbaki absolutuetan.
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23 A ereduak 1990-91 ikasturtean utzi zion beste ereduak batuta baino handiagoa izateari, eta 1995-96ko ikasturtean irakasteredurik han-

diena izateari.



Bistan dago, goiko irudi grafiko horren arabera, A ereduaren gainbehera zenbaterainokoa izan den Haur

eta Lehen Hezkuntzan (HHn eta LMHn); D ereduaren gorakada etengabea izan da, eta aldi berean pausatua; B

ereduak, azkenik, 1992-93 kurtsoaren ondorengo bizpahiru urteetan izandako beherakadaren ostean, bere

mailari eusten dio oro har.

Ziztu biziko aldaketa-abiadura da taula-grafiko horietan agertzen dena, nolanahi ere. Are biziagoa, irakas-sis-

tema gehienak, beren egiturazko hainbat arrazoirengatik, eraberritze-kontuan geldo samarrak izan ohi direla jakinik.

Aldaketa-joera hori ez da, gainera, oraindik erabat amaitu. Txosten honetan aurrerago aztertzen da, be-

har den xehetasunez, barne-aldera horren zenbatekoa.

2.1.6. Ereduen bilakaera HHko eta LMHko ikastetxe publiko eta pribatuetan

Maila batetik bestera aldea dagoen bezala, eskola-sare batetik bestera ere badago alderik. Ez, inola ere,

garai batean adinakoa halere. Bai, ordea, orain ere ohargarria. Ikus dezagun, batetik, ikastetxe publikoetako

egoera; eta, bestetik, ikastetxe pribatuetakoa. 

a) Ikastetxe publikoetako ereduen bilakaera, HHn eta LMHn

EAEko HHko eta LMHko herri-ikastetxeek 1982-83 ikasturtetik hona irakasteredu elebidunen alorrean

izan duten bilakaera adierazten da ondoko taulan.

1982-83 1995-96 2006-07

Ikasle kopurua % Ikasle kopurua % Ikasle kopurua %

X 60.796 31,10 0 0 0 0

A 106.403 54,42 25.852 24,94 4.798 5,15

B 19.699 10,08 33.152 31,98 14.018 15,04

D 8.612 4,40 44.659 43,08 74.407 79,82

Guztira 195.510 100 103.663 100 93.223 100

2. taula. Irakasteredu elebidunen bilakaera, HHko eta LMHko herri-ikastetxeetan

Zenbakizko azalpen hori irudi bidez eman liteke, urtez urteko banaketa-portzentajeak seinalatuz. Hori

da, hain zuzen, hurrengo adierazpide grafikoak eskaintzen duena.

Grafiko hori interpretatzean bi berezitasun dira kontuan hartzekoak:

a) 1993-94 ikasturtean D ereduan gertatutako ohiz kanpoko hazkuntza, hainbat ikastola publifikatzea-

ri zor zaio;

b) 1996-97 ikasturtetik aurrera, bi ikasmaila gutxiago zenbatu dira LMHn, lehen OHOko azken bi urte-

ak zirenak DBHra pasatu direlako.
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9. irudia. Irakasteredu elebidunen bilakaera, HHko eta LMHko ikastetxe publikoetan.

b) Ikastetxe pribatuetako ereduen bilakaera, HHn eta LMHn

Ekimen sozialeko ikastetxeek ere aldaketa ohargarriak izan dituzte, bertako gela barruko hizkuntza-osa-

eraz, azken mende-laurdenean. Haien bilakaera ikastetxe publikoetakoa baino abiadura lasaiagokoa izan bada

ere hasieran, gerora bizkortuz joan da aldakuntza. Hori dela-eta, antzeko fenomenoak ageri dira funtsean ikas-

tetxe mota bietan. Ondoko taulak ematen du, hain zuzen, ikastetxe pribatuetan gertatu den transformazioa-

ren berri:

1982-83 1995-96 2006-07

Ikasle kopurua % Ikasle kopurua % Ikasle kopurua %

X 12.608 9 2.026 2 1.214 1,28

A 109.572 77 48.375 41 11.771 12,41

B 11.113 8 31.015 26 40.132 42,31

D 8.746 6 37.349 31 41.734 44,00

Guztira 142.039 100 118.765 100 94.851 100

3. taula. Irakasteredu elebidunen bilakaera, EAEko HHko eta LMHko ikastetxe pribatuetan.

Ikastetxe publikoetarako egin den bezala, 1997-98ko datuak ere eskuan izan arren, entitate konparaga-

rriak alderatu ahal izateko, OHOko 8. ikasmaila desagertu arte hartu dira kontuan taula honetan, alegia, 1995-

96 ikasturtera arte. 
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Ikus dezagun orain ikastetxe pribatuen irudi grafikoa, urtez urteko eredu-banaketa absolutua ez baina

portzentuala seinalatuz:

10. irudia. Irakasteredu elebidunen bilakaera, EAEko HHko eta LMHko ikastetxe pribatuetan.

Goiko irudi grafiko hori interpretatzerakoan, bi berezitasun dira, batez ere, kontuan hartzekoak:

a) 1993-94 ikasturtean B eta D ereduetan gertatutako ohiz kanpoko hazkuntza hainbat ikastola publi-

fikatzeari zor zaio;

b) 1996-97 ikasturtetik aurrera, bi ikasmaila gutxiago zenbatu dira, DBHra pasatu direlako.

2.1.7. Ereduen bilakaera DBHn, Batxilergoan eta Lanbide Heziketan

Bigarren Hezkuntza osoko irakasteredu elebidunen bilakaera honako taula honetan laburbildu daiteke:

1982-83 1995-96 2006-07

Ikasle kopurua % Ikasle kopurua % Ikasle kopurua %

X 24.300 19 1.545 1 684 0,54

A 95.017 75 111.573 75 53.173 41,98

B 3.188 2 4.258 3 18.417 14,54

D 4.948 4 31.562 21 54.388 42,94

Guztira 127.453 100 148.938 100 126.662 100

4. taula. Irakasteredu elebidunen bilakaera, EAEko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe guztietan. Datu hauetan

Lanbide Heziketa ere sartuta dago.
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Hona datu sorta osoa, irudi bidez emana:

11. irudia. Irakasteredu elebidunen bilakaera, EAEko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe guztietan.

Honako ondorio hauek atera daitezke, besteak beste:

a) 1982-83tik 1995-96 ikasturtera bitartean, Haur Hezkuntzan eta Lehen Mailako Hezkuntzan gertatu-

takoaren kontra, Bigarren Hezkuntzako ikasle multzo totala igo egin da (14 eta 18 arteko ikasleak

%17an igo dira, gutxi gorabehera, epealdi horretan). Aldiz, 2006ko datuetan beheranzko joera an-

tzeman daiteke argi asko. 

b) A ereduak beherako bidea hartu izan du bertan, 1992az geroztik. 

c) Dagoeneko D ereduak, gutxigatik bada ere, gainditu egin du A eredua. A ereduaren beheranzko jo-

era eta B ereduaren goranzkoa behar den bezala kokatzeko, kontuan izan dezagun 1996-97 ikastur-

tetik aurrera DBHk bi ikasturte gehiago dituela: Lehen Hezkuntzatik jasotako azken bi kurtsoak, hain

zuzen.

d) D eredua da, azkenik, etengabe hazi den bakarra: bai kopuru absolutuetan hazi da D eredua, eta bai

portzentualetan.

Analisi hau biribildu gabe legoke, Bigarren Hezkuntza osatzen duten irakasmailak bereizi gabe. Ondoko

taula osatzeko erabili den irizpidea honako hau izan da: hiru multzo egin dira. Lehengoan, Derrigorrezko Biga-

rren Hezkuntza DBH aztertu da; bigarrenean, Batxilergoa (BAT); eta, hirugarrenean, Lanbide Heziketa (LH). Az-

ken zutabean guztirakoak agertzen dira. Hona hemen, laburbilduz, sailkatze horren ondorioz taxutu ahal izan

den konparazio-taula. Konparaziotarako azken bederatzi urteen tartea hartu da:
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DBH BATXILERGOA LANBIDE HEZIKETA
BIGARREN

HEZKUNTZA

1997-98 2006-07 1997-98 2006-07 1997-98 2006-07 1997-98 2006-07

A 29.753 16.583 47.772 15.819 34.290 20.771 111.815 54.330

B 15.968 17.260 1.946 402 411 755 18.325 17.260

D 24.441 34.867 22.562 14.271 1.472 5.250 48.475 54.388

X 432 517 173 167 1.115 0 1.720 684

Guztira 70.594 69.227 72.453 30.659 37.288 26.776 180.335 126.662

5. taula. Irakastereduen ikasle kopuruak Bigarren Hezkuntzako irakasmailetan, 1997-98 eta 2006-07 ikastur-

teetan.

Hona, azkenik, informazio hori bera, irudi moduan emana; konparazio gisa, Lehen Hezkuntzako por-

tzentajeak ere bertara ekarriz: 

Neurri on batean, Lehen Hezkuntzak (HH+LMH), DBHk eta Batxilergoak progresio bat osatzen dute: zen-

bat eta ikasleak gazteago izan, hainbat eta eredu euskaldunagoen aldekoa da beren gurasoen eredu-aukera.

Testuinguru horretan, deigarria da Lanbide Heziketaren egoera: adinez Batxilergoko ikasleen parekoak izan

arren, LHko osaera aski diferentea da. Erdara hutsezko ikasbidea da hor, askogatik, nagusi. Hor ere badago pro-

gresio modu bat, halere 1997-98tik 2006-07ra.

Ikus daitekeenez, B ereduak azken urteotan bakarrik izan du hazkuntza nabarmena. Gertaera hori, dena

den, ez da harritzekoa, B irakasteredu elebiduna Bigarren Hezkuntzan DBHren sorreraren ondorioz sartu baita:

lehen 14 urtera arte bakarrik ikas zitekeen B ereduan; orain ondoz ondoko ikasturteetan 16 urtera arte zabal-

du da muga hori. Hala ere, B-ren zabalkundea DBHra mugatuta dago. D ereduaren hedapena, aldiz, areagotu

egin da azken urteotan. 

Eraldatze-lana, bestalde, ezin da amaitutzat eman: HHn eta LMHn gertatzen ari diren konfigurazio-alda-

keten ondorioz, pentsa liteke Bigarren Hezkuntzan ere D eredua behintzat gehiago zabalduko dela, eta A ere-

dua, aldiz, gutxituko.
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12. irudia. Irakastereduen portzentajeak irakasmailetan, 1997-98an eta 2006-07 ikasturteetan.

Barne-aldaera handia dago, Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara. LMHtik DBHra salto nabarmena

gertatzen da; eta DBHtik Batxilergora, eta batez ere LHra, beste horrenbeste edo gehiago. Horren ondorioz, B

(edo neurri apalagoan, D) ereduko hainbat ikasle A eredura pasatzen da. Hori guztia horrela izanik ere, egia da

B ereduko ikasle gehienek B-n jarraitzen dutela 16 urtera arte, eta D eredukoek D-n (askok 18 urtera arte, gai-

nera). HHtik eta LMHtik datozen portzentajeak kontuan izanik, gorabidean jarraitzen du D ereduak Bigarren

Hezkuntzan.
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Ondoko puntuan aztertzen dira, behar den xehetasunez, kontu horien ondorio zuzenak:

Lehen Hezkuntza Bigarren Hezkuntza 

(HH+LMH) (DBH+BATX+LH)

Ikasle kopurua % Ikasle kopurua %

X 1.214 0,65 684 0,54

A 16.569 8,81 54.330 41,98

B 54.150 28,79 17.260 14,54

D 116.141 61,75 54.388 42,94

Guztira 188.074 100 126.662 100

Hezkuntzako ikastetxe guztietan, 2006-07ko ikasturtean.

6. taula. Irakasteredu elebidunen bilakaeraren konparazioa, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan.

2.1.8. Ikastetxe publikoetako bilakaera, Bigarren Hezkuntzan

Euskal Autonomia Erkidegoan dauden Bigarren Hezkuntzako herri-ikastetxeek 1982-83 ikasturtetik

hona irakasteredu elebidunen alorrean izan duten bilakaera ondoko taulan adierazita dago.

1982-83 1995-96 2006-07

Ikasle kopurua % Ikasle kopurua % Ikasle kopurua %

X 7.694 11 0 0 0 0

A 60.960 86 59.115 74 22.872 37,56

B 873 1 1.679 2 4.448 7,31

D 1.695 2 19.156 24 33.569 55,13

Guztira 71.222 100 79.950 100 60.889 100

7. taula. Irakasteredu elebidunen bilakaera, Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan.

Azpimarra ditzagun puntu deigarrienak, kontuan izanik Lanbide Heziketa barne dela:

a) Ikasle kopuruak, azken urteetan, behera egin du dezente;

b) A eredua asko jaitsi da kopuruz, eta gehiago bere pisu erlatiboari dagokionez;
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c) B eredua, ikaslez hazi egin bada ere, txikia da oro har;

d) D eredua, azkenik, era nabarmenean hazi da: ikasleriaren erdia baino gehiago hartzen du gaur egun.

Zenbakizko azalpen hori irudi bidez ematen da ondoren, urtez urteko banaketa-portzentajeak sei-

nalatuz.

13. irudia. Irakasteredu elebidunen bilakaera, Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan (DBH + BATX + LH).

2.1.9. Ikastetxe pribatuetako bilakaera

Ekimen sozialeko ikastetxeek ere aldaketa ohargarriak izan dituzte, bertako hizkuntza-osaerari dagokio-

nez, azken urteotan. Ikastetxe publikoetan baino abiadura lasaiagoaz izanik ere, antzeko fenomenoak ageri

dira, funtsean, ikastetxe pribatuetan. Ondoko taulak ematen du, 1982-83tik aurrera ikastetxe pribatuen baitan

gertatzen ari den aldakuntza horren berri:

1982-83 1995-96 2006-07

Número de alumnos % Número de alumnos % Número de alumnos %

X 16.606 31 1.545 2 684 1

A 33.513 63 52.458 76 30.301 46,07

B 1.859 4 2.579 4 13.969 21,24

D 861 2 12.406 18 20.819 31,65

Guztira 52.839 100 68.988 100 65.773 100

8. taula. Irakasteredu elebidunen bilakaera, Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuetan.
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Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan baino gehiago igo dira taulan ikastetxe pribatuetako ikasle

kopuruak, adierazitako epealdian zehar. Bistan dago bilakaera pausatu baten aurrean gaudela, halere: A eta X

«eredua»k dezente gutxitu badira ere (%94tik %78ra eta %47ra pasatuz), garbi dago A ereduak segitzen due-

la ikastetxe pribatuetako Bigarren Hezkuntzako ikasleen lehen aukera izaten. Bestetik, D eta B ereduak hazi egin

dira kopurutan zein portzentajetan. Bien artean ikasleriaren % 53a egiten dute.

Ikus ditzagun orain, irudi formatuan, urtez urteko zenbakiak:

14. irudia. Irakasteredu elebidunen bilakaera, Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuetan (DBH + BATX + LH).

D ereduaren zabalkunde-maila 1993-94 ikasturtetik aurrera igotzen da nabarmenki, partez behintzat

hainbat ikastolaren pribatizazioari esker. B ereduaren hazkunde nabarmena, aldiz, 1996-97 ikasturtean gerta-

tzen da, ustez DBHren sorreraren ondorioz.

2.2. Ikasleen elebitasun-maila: ebaluazioa

Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat ebaluazio egin dira ikasleek duten hizkuntza ofizialen ezagutza

aztertzeko asmoz. Lehenengo ebaluazio-saio zabala, EIFE siglapean ezagutzen dena izan zen. Azterlan horren

proiektua eta eskola-neurketak 1983-84 ikasturtean egin ziren, nahiz eta argitalpena pixka bat geroago etorri.

Irakasteredu berriek eskain zitzaketen emaitzak era zehatzean ezagutzeko eta epaitzeko goiz samar zen arte-

an, baina sistema elebidun berriaren lehen datuak ezagutzeak bazuen interesa, gerora zer espero zitekeen ikus-

ten joateko.

Laginak hiru irakastereduak (A, B eta D) hartzen zituen eta OHOko 2. eta 5. mailak, baina B eredua ez

zen 5. mailan neurtu, artean oso gela gutxi baitzeuden maila horretan. Guztira ia 1.968 haur ebaluatu ziren EA-

Eko ikastetxe publiko, pribatu eta ikastoletako 336 ikasgelatakoak.

Haurren euskara- eta gaztelania-mailak neurtzeko, berariazko testak diseinatu ziren, hizkuntzaren zen-

bait alor aztertzen zituztenak: Ahozkoaren Ulermena, Mintzamena, Irakurmena eta Idazmena. Horrez gain,

emaitzen prediktore izan zitekeen datu ugari jaso zen. Batzuk haurrari berari buruzkoak: iritziak eta jarrerak, es-

kola-errendimendua, adimen-koefizientea, etxeko hizkuntza-giroa, bizilekuko hizkuntza-giroa etab. Beste zen-
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bait datu, irakasleari buruzkoak: esperientzia-urteak, ama-hizkuntza, ikasleekin zein hizkuntza erabiltzen zuen,

etab. Azkenik, eskolaren ezaugarriak ere jaso ziren: zein motatako ikastetxea zen (publikoa, pribatua, ikastola),

gelako haur kopurua, bertako hizkuntza-giroa, haur euskaldunen portzentajea, euskarari eskaintzen zitzaion

denbora, zer-nolako ikasmateriala erabiltzen zuten, etab.

Aipa ditzagun lehen ebaluazio handi hark erakutsi zuen ikuspegiaren puntu nagusiak:

— A eredua zen eredurik zabalduena: haur erdaldunez osatuta zegoen, batik bat, eta erdal inguruetan

kokatua. Euskara aldetik, bere emaitzak eskasak izan ziren. Ikasleek euskara maila baxua zuten; hitz

erraz batzuk zekizkiten doi-doia.

— B eredua OHOko 2. mailan bakarrik aztertu zen, gorago aipatu den bezala. Eredu honek ere haur er-

daldunak biltzen zituen batik bat, eskolak erdi eta erdi euskaraz eta gaztelaniaz jasotzen zituztenak.

Emaitzak oso heterogeneoak izan ziren, izan ere, B eredua aplikatzeko, era eta intentsitate mota des-

berdinak agertu baitziren.

— D eredua, azkenik, oso txikia zen: 10 urteko haurretan %15. Ikastoletan biltzen zen nagusiki, nahiz

herri-eskoletan sartzen hasia izan eta ikastetxe pribatu batzuetan ere bai. Etxetik euskaldun diren

ikasleez osatua zegoen neurri handi batean (orduan %60tik gora ziren etxetik euskaldun, baina gero

proportzio hori gutxituz joan da). Euskara maila altua zuten besteen aldean.

Ikusten denez, euskara maila oso desberdinak zeuden hiru irakastereduetan. Gaztelaniaren ezagutza, ai-

tzitik, berdintsua zen. Euskaraz eskolatutako haurrek ere gaztelania ongi zekiten. Horrela, B ereduak lortzen

zuen gaztelania mailarik altuena, A baino pixka bat goragoko puntuazioarekin; D ereduko ikasleek ere antze-

ko puntuazioak lortu zituzten, nahiz eta pittin bat baxuagoak izan. Nolanahi ere, bi hizkuntzen ezaguera ore-

katuena D ereduko ikasleek lortzen zutela ikusi zen.

Alderdi kuantitatiboaz gain, ikerlanak bazuen xede kualitatiborik ere: hizkuntzen ezagutzan eragiten du-

ten faktoreen eragina aztertzea, hain zuzen. Alor horretan, eredu bakoitzak ikuspegi berezia erakusten zuen.

Oro har, esan daiteke etxeko eta inguruko hizkuntza-giroak guztiz garrantzizkoak direla. Eskolan euskarari ema-

ten zaion denbora ere oso inportantea agertzen zen, bereziki B ereduan. Azkenik haurraren gaitasun pertso-

nalak nabarmentzen ziren, batik bat D ereduan. Gaztelaniaren azterketan ere gaitasun pertsonalek erakutsi zu-

ten pisurik handiena. Jakinekoa da gaztelaniak presentzia indartsua duela gizartean eta, ondorioz, haurrek

ezagutza-maila ona lortzen dutela kasurik gehienetan. Hori dela-eta, haurren arteko gaztelaniaren ezagutza-

maila desberdinak esplikatzerakoan, gaitasun pertsonalek hartzen dute indarrik handiena. Antzeko zerbait ger-

tatzen da euskararekin D ereduan.

Lehen EIFE hura argitaratuz geroztik, beste hainbat azterlan egin eta argitaratu ditu Hezkuntza, Uniber-

tsitate eta Ikerketa Sailak. Hasierako urteetan bertako Euskara Zerbitzuaren bidez egin zen lan hori, batez ere.

Gero, ISEI (Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Institutua) arduratu da hezkuntzazko ebaluazio-lanez, tartean

hizkuntzaren neurketaz.

Hona hemen euskararen edota gaztelaniaren neurketa, neurri batean edo bestean, ukitu duten azterla-

nen zerrenda: 

— EIFE 1 Euskararen Irakaskuntza: Faktoreen Eragina (OHO 2. eta 5. maila): HUIS Euskara Zerbitzua 1986.

— Zortzi-A Hizkuntza Testa (OHO 8. maila-A eredua): HUIS Euskara Zerbitzua 1986.

— PIR-5 Hizkuntza Testa (Eskolaurrea): HUIS Euskara Zerbitzua 1987.

— EIFE 2 Euskararen Irakaskuntza: Faktoreen Eragina (OHO 5. maila): HUIS Euskara Zerbitzua 1989.

— EIFE-3 Euskararen Irakaskuntza: Faktoreen Eragina (OHO 2. maila): HUIS Euskara Zerbitzua 1990.
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— HINE. Hizkuntza Idatziaren Neurketa Eskolan (OHO 8. maila): HUIS Euskara Zerbitzua 1991.

— Lehen Hezkuntzako 6. mailaren ebaluazioa 1999: ISEI-IVEI, 1999.

— DBHko ebaluazioaren txostena 2000: ISEI-IVEI, 2000.

— Hizkuntzak eta bere ikaskuntza euskal hezkuntza-sisteman. Lehen Hezkuntza: ISEI-IVEI, 2004.

— Probaren hizkuntzak ebaluazioen emaitzetan duen eragina: ISEI-IVEI, 2004.

— PISA 2003. Ebaluazioaren lehen txostena: ISEI-IVEI, 2004.

— Euskararen B2 maila derrigorrezko irakaskuntzaren amaieran: ISEI-IVEI, 2005.

— Lehen Hezkuntzako ebaluazioa 2004. Laburpen exekutiboa. Ondorioak eta hobetzeko proposame-

nak: ISEI-IVEI, 2006.

Ikerketa bakoitzaren nondik norakoak ematen hastea gehiegizkoa izan liteke. Oro har, lehen azterlan

hark emandako argazkia baieztatuz joan ziren hurrengoak ere, hainbat xehetasun eta zertzelada erantsiz. B ere-

duak bilakaera positiboa erakutsi zuen, bere emaitzak A eredutik urrundu eta D ereduaren espektrorantz hur-

bildu baitziren. A ereduak, aldiz, ez zuen hobekuntza nabarmenik erakusten.

Prediktoreen artean irakaslearekiko erlazio-hizkuntzak edo etxeko hizkuntzak duten garrantzia gero eta

nabarmenago ageri zen. Argi egiaztatu zen etxetik erdaldun diren haurrek euskara-maila ona lortzen zutela B

eta, batez ere, D ereduetan, baina, oro har, ez zutela adin horretakoak eta etxetik euskaldun ziren maila era-

kusten. Bestalde, oso garbi gelditu zen B eta D ereduetan ikasten zuten etxetiko erdaldun horiek ez zutela be-

ren gaztelania-mailan kalterik izaten. Halaber, hizkuntzaren erabilerak zona soziolinguistikoarekin eta etxeko

hizkuntzarekin duen erlazioa agerian gelditu zen.

Azterlan horien guztien datuen laguntzaz osatuz doan ikuspegia oso beharrezkoa gertatu zaio irakas-

kuntza-sistema elebidunari: urratuz doan bidearen lekuko objektibo da azterketa-bide hori.

Gauza batzuk gero eta argiago ikusten dira: adibidez, behin eta berriro egiaztatu da, partez edo osoz,

euskaraz ikasten duten ikasleen gaztelania-maila ona dela oso adin baxuetatik, gaztelaniaz ikasten dutenen pa-

retsukoa. 

Gaur egun, bestalde, B eta D ereduak ez dira hasierako uharte txiki haiek. Eskolako ezagutzen transmi-

sio-bide da euskara, jadanik ikasle asko eta askorentzat (ez asignatura hutsa). Hori oso elementu garrantzizkoa

da hizkuntza eskuratzeko. Beste elementu inportantea ikasgelaz kanpoko hizkuntza da: ikaslearen harreman

sarea (irakasleekin, idazkariarekin, lagunekin, etab.) euskarazkoa bada, askoz ere egoera hobean egongo da

haur hori euskara bizi baten jabe egiteko. Alde horretatik, ahalegin handia egiten ari da hainbat ikastetxe, ikas-

gelaz kanpoko giroa ere euskalduntzeko.

Azkenik, ezin aipatu gabe utzi oinarri-oinarrizko beste faktore bat: etxeko hizkuntza. Euskararen (eta

edozein hizkuntzaren) transmisioaren giltza mendetan zehar izan dena, gurasoen eta haurren arteko hizkun-

tza, bultzatu eta zaindu beharra dago orain ere. Azken batean, euskara etxeko harreman-hizkuntza izateak

eguneroko erabilera jarraitua segurtatzen du, eskolak ukitzen ez dituen hainbat esparrutan, berez sortzen di-

tuen lotura afektiboez gain. 

2.3. Giza baliabideen hizkuntza-osaera 

Era askotako nekeak eta eragozpenak ekarri ditu berekin ele biko irakaskuntzak. Lege-marko berria sor-

tu behar izan da, batetik; euskarazko ikasbideak eratu eta metodo egokiak osatu behar izan dira, bestetik. Eta
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hori guztia, gurasoen gogo-nahia aintzakotzat hartzen saiatuz egin behar izan da. Lan nekeza izan da hori, ar-

duradun eta eragile askorentzat. Kontua ez da hori bakarrik, ordea. Izan da bestelako zailtasunik ere, oso kon-

tuan hartzekorik. Baliabide falta, edo baliabideen eskasia, izan da garapen-bide osoaren eragozpen handiene-

tako bat. Ikasmaterial gutxi zegoen, esate baterako, jakintza-gaiak gero eta ikasmaila gehiagotan bertako

euskaraz lantzeko (aurrerago helduko diogu gai horri). Ez da hori izan, ordea, eragozpen larriena. Irakasle eus-

kaldunak (praktikan, elebidunak) behar ziren, gero eta ugariago, eta hasieran ez zegoen ia irakaslerik euskara

edo euskaraz irakasteko gai zenik. Lan handia egin behar izan da alor horretan. Esfortzu hori era askotakoa izan

da. Horren guztiaren berri eman nahi da atal horretan. Hiru sailetan banatuko da, horretarako, giza baliabide-

ei buruzko azalpena.

2.3.1. Irakasleen hizkuntza-osaerak izan duen bilakaera 

Gorago esan denez, irakasle gehienak erdaldun huts ziren orain dela hogeita hamar urte. Hala ziren he-

rri-ikastetxeetan, SIADECOren azterketaren arabera, eta halatsu ziren ikastetxe pribatuetan. Datu horien argi-

tan, bere burua euskalduntzat aitortzen zuten Lehen Hezkuntzako irakasleak %5 eskas ziren sektore publiko-

an, eta uste da antzekoa zatekeela pribatuan. Ikastolak ziren, batez besteko joera horretatik aldentzen ziren

bakarrak.

Hurrengo irudi grafikoak adierazten du, labur-labur bada ere, hasierako egoera hura eta ordutik honako

bilakaeraren zenbatekoa.

15. irudia. Haur eta Lehen Hezkuntzako (lehenago, EAko eta OHOko) herri-ikastetxeetako irakasleen hizkun-

tza-osaeraren bilakaera. HE2, EGA edo baliokidea duten irakasleen portzentajea.

Ikusten denez, bilakaera hori ez da bat-batekoa izan, pausoz pausokoa baizik. Bilakaera gradual hori

uniforme samarra izan da, bestalde. Ezin esan liteke, inola ere, irakasleen euskalduntze-lana batez ere une

bateko edo legegintza-aldi bakarreko kontua izan denik. Argi dago, orobat, prozedura horrek bide luzea ku-

rritu duela dagoeneko: azken datuen arabera, sektore publikoan ari diren irakasle guztien ia %80 inguruk

badu dagoeneko HE2, EGA edo baliokidea (konkretuki, %79,45ek, xehetasun gehiagorako, ikus txosten ho-

nen III.2 atala).
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2.3.2. Irakasle-eskolak eta Fakultateak euskalduntzea

Gorago esan denez, Unibertsitatea oro har eta Irakasle-eskolak bereziki ez zeuden euskaraz irakasteko

gai izango ziren profesionalak sortzeko prestatuak. Duela hogeita hamar urte arte gaztelania(z) irakasteko pres-

tatzen zuten batak zein besteak gazte jendea. Hortik abiatu behar izan zen, beraz, ele biko irakas-sistema hel-

buru izango zuen unibertsitate-esparrua eratuz.

a) Irakasle-eskolak:

Irakasle-eskola berriak sortu ziren, batetik, 1975-80 epean: bi eskola berri, irakasle-gai euskaldunak pres-

tatzeko pentsatuak. Horrezaz gainera, lehengo irakasle-eskolak birmoldatu egin ziren, eskola-molde berriaren

beharrizanei aurrez aurre erantzuteko.

Autonomia aurreko epean bertan ekin zitzaion birmoldaketa-lan horri: bai unibertsitate-eskola publiko-

etan eta bai pribatuetan. Eskola guztiek ez zioten beharrizan horri abiada berean erantzun: ez hasieran eta ez

geroago ere. Joera, halere, uniformea izan zen guztietan. Gero, 1982ko Normalkuntza Legeak berariazko xe-

dea ezarri zuen eskola horientzat. Partez, beterik dago xede hori, eta, partez, betekizun.

b) Fakultateak:

Irakasle-eskolen bidez, Eskolaurrerako eta OHOrako irakasle-gai euskaldunak prestatzea (prestatzen has-

tea) lortu izan da. Batxilergorako eta Lanbide Heziketarako irakasle-gaien prestakuntza ezin zen, ordea, era ho-

rretan bideratu. Zer egin da, horretarako? 1980-81etik hasita, Batxilergorako (eta, partez, Lanbide Heziketara-

ko) irakasle-gai euskaldunak prestatzeko plan berezia eratu zen EHUko Leioako eta Donostiako Campusetan,

batez ere zientzia-tekniken alorreko fakultate gehienetan. Programa xumea zen, karrera horietako 4. eta 5. ur-

teetan euskarazko alfabetatze zientifikoa bideratzeko aukera eman zuena. Gerora, Fakultate gehienetan eus-

karazko ikasbide gehienak eratu eta garatu dira. Ikasbide horiek bihurtu dira, normalean, Batxilergorako eta

Lanbide Heziketarako irakasle-gai euskaldun berrien harrobi.

2.3.3. IRALEren bidezko euskalduntzea eta hizkuntza-prestaera

Gorago esan dugunez, jaiotze kopuruak jaisten hasi ziren, nabarmen, 1978tik aurrera. Handik gutxira,

ikasle kopuruak ere jaisten hasi ziren eskola-munduan. Ez zen unerik egokiena, irakasle berri asko kontratatzen

hasteko. Beste aldetik, beharra larria zen: eskola publiko eta pribatu gehienetan lanean ari ziren irakasle asko

gazte ziren adinez, eta hizkuntzaz erdaldun edo erdal-elebidun. Ikastoletan besterik zen: ia irakasle guztiak eus-

kaldun ziren. Bai horietan eta bai gainerako ikastetxeetan, halere, irakasle euskaldunen prestaera akademikoa

erdarazkoa zen oro har. Are gehiago: etxetik euskaldun zen irakasle askok bazuen euskara aldetik zer hobetu:

alfabetatze sendo baten beharrean zegoen hainbat, eta beren gaia euskaraz irakasteko alfabetatze teknikoa-

ren beharrean gehienak.

Hori guztia kontuan izanik, irakasleak alfabetatzeko eta euskalduntzeko programa eratu zuen Hezkun-

tza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak: IRALE programa. 1981ean ekin zion IRALEk bere ibilbideari, Hezkuntza Sai-

leko Euskara Zerbitzuaren eskutik. Mende-laurden pasako ibilbidean, hainbat ekimen bideratu izan ditu.

Bere ibilera luzean, gizatalde landua osatu du IRALEk: eginkizun horretarako berariaz prestaturiko eki-

poa. Helduen (konkretuki: irakasleen) hizkuntza-prestakuntzan espezializaturiko taldea da gaur egun, laurogei

lagun ingurukoa, hiru hiriburuetako lau irakastegietan IRALE kudeatzen duen ekipoa.
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Irakastordu barneko ikastaroak ematen ditu, batetik, IRALEk: jendeak, hizkera xumean, «liberazioak»

deitzen dituen ikastaroak. Bestetik, berriz, irakastorduz kanpoko ikastaroak eskaintzen dira: irakaslea «libera-

tu» gabe, klaseak ematen dituela alegia, aparteko orduetan (eskolatik kanpora edo eskolan bertan) euskal-

duntzeko, alfabetatzeko edo goi-mailako hizkuntza-prestaera jasotzeko ikastaroak.

IRALE programa, askotan, irakastordu barneko ikastaroekin identifikatu izan da. Esan dugu gauzak ez di-

rela horrela: irakasle gehiagok parte hartu izan du irakastorduz kanpoko ikastaroetan, irakastordu barnekoetan

baino. Ulertzekoa da, halere, «liberazio»-en zentraltasuna. Azter ditzagun, beraz, labur-labur, irakastordu bar-

nekoak. Hasieran hiru hilabeterako liberatu izan ziren irakasleak, beren eskoletatik, euskara ikaste aldera. Gero

urte-erdi. Gero urtebete, urte eta erdi, bi urte, bi eta erdi eta, azken urteotan, hiru urte.

Eztabaida luzeak eragin izan ditu IRALEk, emaitzak direla-eta. Alde batetik, hainbat denbora eskainita

(eta, beraz, hainbat diru horretan inbertituz) emaitzak (hizkuntza-eskakizunen gainditze-tasak) ahulegiak dire-

la eta ebaluazio jarraikiari leku zabalagoa eman behar zaiola argudiatu izan da.

Beste aldetik, datuak begien bistan daude: HEik gabeko irakasleen kopuruak jaisten ari dira etengabe,

eta HE1ekoen multzoa ere estabilizaturik dago, %5 eta %10 artean. Ondorio garbia dakar horrek: lehenengo

azterraldian ez bada bigarrenean, edo hurrengo batean, gainditu egiten dute irakasleek hizkuntza-eskakizunen

azterketa. Azterketa hori edo baliokideren bat.

Bada, azkenik, HE2dunen euskara-maila mugatuaz kexatzen denik: ikasleak eta gurasoak dira, batzue-

tan, kexu horren egile. Irakasleak berak dira, beste zenbaitetan, gaitasun-muga horien (eta muga horrek ira-

kaskuntza ondo bideratzeko sentitzen dituzten eragozpenen) aitorle.

Ez da batere lan erraza interes guztiak ongi uztartzea. Ezin garantiza liteke, itsu-itsuan, eraman den bi-

dea egokiena denik. Eztabaida kuantitatiboak, askotan, ezkutuan edo bigarren planoan utzi izan du dimentsio

kualitatiboa. Biak dira kontuan hartu beharrekoak. Gauza batzuk argi daude, nolanahi ere: irakasleen euskal-

duntze-lanak aurrera egin du, ikuspegi kuantitatibotik. 

2.3.4. IRALEko zenbait datu, gaingiroki

Irakastordu barneko zifretan zentratuko gara, lehenik. Oinarrizko ikastaroen kopuru-bilakaera ikusiko

dugu lehenik, eta goi-mailakoena ondoren. Gero, labur-labur, irakastorduz kanpoko ikastaroen bilakaera az-

tertuko dugu: goi-mailakoena, hain zuzen.

a) Oinarrizko ikastaroak, irakastordu barnekoak: sortu zenetik hona bi etapa edo fase izan ditu, argi-

argi, ikastaro sail horrek. 1981etik 1998ra edo 2000ra artekoa batetik, eta ordutik honakoa bestetik. Horrela,

— lehenengo 15-20 urtean, ikasketari-kopuruen bilakaera goranzkoa izan da oro har. Ondoko taula-iru-

di bikoteak ematen du igoaldi horren berri.

IKASKETARI KOPURUAK

81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95/96 96-97 97-98

85 158 212 261 396 408 415 468 468 521 759 780 787 848 1065 1160 1226

9. taula. Oinarrizko ikastaroak, ikasketari kopuruak 1981-98.
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Horra orain, irudi bidez, zenbaki bidezko azalpen hori berori:

16. irudia. Oinarrizko ikastaroak, ikasketari-kopuruak 1981-98.

— Azken zazpi-zortzi urtean, berriz, beheranzko joera nagusitu da erabat. Motiboa, bistakoa da: eus-

karaz ezer ez dakiten edo gutxi dakiten irakasleen kopurua beherantz doa etengabe, eta oinarri-mai-

lako ikastaroen eskea ere beherantz doa maila berean.

IKASKETARI KOPURUAK

98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

1.457 1.298 1.022 760 520 457 525 479 281

10. taula. Oinarrizko ikastaroak, ikasketari-kopuruak 1998-07.

Horra orain, irudi bidez, zenbaki bidezko azalpen hori berori:
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17. irudia. Oinarrizko ikastaroak, ikasketari-kopuruak 1998-2007.

b) Goi-mailako ikastaroak, irakastordu barnekoak. Atal honetan R ikastaroak hartzen dira kon-

tuan. Hots, hiru hilabeteko (hasieran, iraupen laburragoko) liberazioa duten R300, R400, R500 edo R600

ikastaroak. Dagoeneko HE2, EGA edo baliokidea eskuratua duten irakasleek hartzen dute parte, bertan.

Hamar urte ditu, funtsean, goi-mailako R ikastaroen ibilbide horrek. Ondoko taulak eta irudiak ematen du

garapen horren berri.

IKASKETARI KOPURUAK

96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

256 262 254 334 359 430 453 478 577 602 685

11. taula. Goi-mailako ikastaroak, ikasketari-kopuruak 1996-2007.
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18. irudia. Goi-mailako ikastaroak, ikasketari-kopuruak 1996-2007.

c) Irakastorduz kanpoko ikastaroak, goi-mailakoak. Batez ere H ikastaroak sartzen dira atal hone-

tan. Bertako ikasketari kopuruak ere goranzko argia izan du azken hamarkadan. Azken urte eta erdian jaisten

ari da ordea24. Ondoko taulak eta irudiak ematen du horren guztiaren berri.

IKASKETARI KOPURUA

96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

142 983 1469 1746 1231 1920 1797 1994 2029 1777

12. taula. Irakastorduz kanpoko goi-mailako ikastaroak, ikasketari-kopuruak.

Amaiera gisa, zera esan liteke: Goi-mailako ikastaroek hartu diotela txanda, IRALEn, bai irakastordu ba-

rruan eta bai irakastorduz kanpora, oinarrizko ikastaroei. Beharrak ere hor antzematen dituzte, nagusiki, ira-

kasleek beraiek. Beren ebaluazio-orriak aski adierazgarriak dira, alde horretatik.
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19. irudia. Irakastorduz kanpoko goi-mailako ikastaroak, ikasketari-kopuruak. 

2.4. Ikasmaterialgintzaren bilakaera

Hezkuntza-jarduna artez aurrera eramateko, behar-beharrezkoak ditugu ikasmaterialak. Material sinple-

sinpleak edota landuagoak, euskarri idatzian nahiz teknologia berrien formatu sofistikatuagoetan prestatuak,

baina ikasle-irakasleen eguneroko beharrei aurrez aurre erantzuteko pentsatuak eta hartarako prestatuak. Ira-

kasleen hezkuntza-lanak beharrezko du tresna hori, eta ikasleek ere nekez aurrera egin dezakete oin-egitura

material egokirik gabe.

Euskara eta euskaraz ikasteko eta irakasteko materialen sorrera, kalitate-kontrola (onespen-azterketak),

diru-laguntza, produkzioa eta zabalkundea (doakotasuna, katalogazioa eta erabilera) aipatu nahi dira atal ho-

netan. Labur-labur emango da horren guztiaren berri, oraingoan ere azken mende-laurdeneko edo hogeita ha-

mar urteko bilakaera nagusia kontuan izanik. 

2.4.1. Ikasmaterialen sorrera

Badu bere lana, euskararen pareko hizkuntza txiki batean, irakasmaila eta jakintza-gai guztietarako ikas-

materiala sortzeak. Material-sortzaile posibleak ez dira asko; hizkuntza ez da orain gutxira arte hartarako pres-

tatua egon, estilo-lanketaz eta terminologiaz; irakurleak ere ez daude euskarazko prosa modu honetara ohi-

tuak; argitaldarientzat ez da lan erraza erosle gutxiko tiradak antolatzea; curriculumaren euskal dimentsioa bera

eztabaida-gai izan ohi da sarri, eskolan eta eskolatik kanpora, eta zail da beraz irakasle eta guraso gehienen go-

gozko azalpenak ematea, eta abar. Hori guztia kontuan izanik, sorkuntza-mailari dagokionez denetik topa dai-

teke euskal ikasmaterialetan: jatorrizkoak, itzulpenak, egokitze-lanak eta birmoldaketak. Material batzuk Eus-

kal herrian (gehienak Gipuzkoan edo Bizkaian) sortuak dira, eta beste batzuk hemendik kanpora, estatuko

argitaletxeetan edo produkzio-etxeetan. Aniztasuna, hori guztia dela medio, aski zabala da gure arteko ikas-

materialetan.
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2.4.2. Ikasmaterialen kalitate-kontrola

Berariaz zaintzen dute, bai argitaldariek eta produkzio-etxeek batetik, eta bai Administrazioak bestetik,

ikasmaterialen kalitatea. Lau bide erabiltzen ditu Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, nagusiki, ikas-

materialen kalitatea zaintzeko:

a) Edukizko onespen-azterketa

Legearen edo arauzko erabakiaren ildotik, EAEn erabiltzekoak diren materialek edukizko azterketa pasa

izan dute. 1998koa da, alde horretatik, Eusko Jaurlaritzak argitara emana daukan azken araua. Konkretuki,

1998ko azaroaren 3ko 295/98 Dekretua (EHAA, 1998-XI-27).

b) Hizkuntzazko onespen-azterketa

Euskarazko ikasmaterial guztiek, Sailaren diru-laguntza jaso ahal izateko, hizkuntzazko onespen-azter-

keta pasa behar izaten dute. Euskaltzaindiaren arauak ongi betetzen direla segurtatzen da horrela, batetik. Be-

rariazko hainbat xehetasun (ortotipografia, erdal kalkoen kontua, toponomastika, eta abar) ongi erabiltzeko bi-

deak eskaintzen dira bestetik. Horretarako, berariazko estilo-liburua osatu da. Onespen-azterketaz arduratzen

den lan talde bat arduratzen da lan horretaz, koordinatzaile baten gidaritzapean. Irizpide nagusiei dagozkiene-

tan nondik nora jo behar den jakiteko, berriz, ikasmaterialen Aholku —batzordea dago eratua: Euskaltzaindiak,

Euskal Editoreen Elkarteak eta Euskadiko Interpretari-itzultzaileen Elkarteak ordezkari bana dute batzorde ho-

rretan.

c) Teknikazko egokitasun-azterketa

Oinarri tekniko berria (ikus-entzunezkoa, softwarea…) duten materialetan, goiko horrezaz guztiaz gai-

nera, ikasmaterialek teknikoki ongi erantzuten dutela eta eskoletako tresneriarako egokiak direla segurtatzen

da egokitasun-azterketa horren bidez.

d) Aurkezpena, enkoadernazioa, irudi-lanketa, eta abar

Aurrerago aipatuko diren Ixaka Lopez-Mendizabal eta Migel Altzo sarien bidez erantzuten zaio, partez,

eginbehar horri.

2.4.3. Ikasmaterialak sortzeko eta produzitzeko diru-laguntzak

Euskal ikasle-irakasleei auzo-hizkuntza nagusietan ikasten-irakasten ari direnei adinako ikasmaterial-au-

kera eman nahirik, eta Euskararen Erabilera Normaltzeko Legeak hartarako ematen duen babesa oinarritzat har-

turik, euskarazko ikasmaterialen laguntza-bideari ekin zion Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, hasie-

ra-hasieratik: EIMA programa sortu zuen horretarako. 1983ko dekretuaren eta aginduaren ildotik, urteroko

deialdiak egiten ditu Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak. 
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EIMA programaren xedea horixe dugu, hortaz: unibertsitate aurreko mailetarako euskarazko ikasmate-

rialak sortu, argitara eman eta zabalkundea izan dezaten administraziotik bertatik sustatze-lana egin eta la-

guntza eskaintzea.

Diru-laguntzak ematen ditu Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, batetik, euskarazko ikasmate-

rialgintza bultzatu eta zabaltzeko. Konkretuki sei deialdi egiten ditu HUISek, urtero, ikasmaterialgintza diruz la-

guntzeko. Ondoko seiok dira urteroko EIMA deialdiak:

— EIMA I: Ikasmaterial inprimatuak argitaratzeko diru-laguntzak.

— EIMA II: Ikus-entzunezko ikasmaterialak argitaratzeko diru-laguntzak.

— EIMA III: Hezkuntza-softwarerako, hau da, euskarri informatikoan ateratzen diren ikasmaterialeta-

rako diru-laguntzak.

— EIMA IV: Mintegien bidez ikasmaterialen prestakuntza-lana egiten duten egile, mintegi edo egoki-

tzaileentzako diru-laguntzak (alegia, argitaratu aurreko fasea).

— SARIAK:

— – Ikasmaterial inprimatu hoberenak saritzeko Ixaka Lopez-Mendizabal lehiaketa.

— – Ikus-entzunezko ikasmaterialak eta hezkuntza-software hoberenak saritzeko Migel Altzo lehiaketa.

2.4.4. Ikasmaterialen zabalkundea

Sortzea eta produzitzea ez da aski. Materialen zabalkundea egin behar da, horrekin batera, testu-libu-

ruak eta atlasak, hiztegiak eta metodoak, bideoak eta CD-ROMak ikasle-irakasleen eskuetara iritsiko badira. Do-

akotasuna edo ohiko salmenta, materialen informazio-eskaintza, katalogazioa eta erabilera funtsezko puntuak

dira alor horretan. 

Azken urteotan argitaratutako ikasmaterialen kopurua

Produkzio-kopuruak alde handiak izaten ditu urte batetik bestera. Sortutako materialari hiruzpalau urte-

ko salmenta segurtatu nahi izaten diote argitaldariek, gutxienez, egindako inbertsioei aurre egin ahal izateko.

Ikasketa-planek aldiro-aldiro izaten dituzten berrikuntzek, bestetik, aldaketak eragiten dizkiete edizioetan. Ba-

tez beste, urtero 300-400 ikasmaterial argitaratzen da, lau deialdien babesean. Irakasmaila guztietako mate-

rialak izaten dira, 0-18 urte bitartekoak, eta indarrean dauden curriculumen arabera eginak.

2.5. Hizkuntzazko gaitasun-agiriak: antolamendua eta emaitzak

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila da, askogatik, euskarazko gaitasun-maila gehien neurtzen eta

egiaztatzen duen erakunde publikoa. Ezagunak dira, alde horretatik, 1982tik aurrera daraman lana EGAren alo-

rrean, eta 1994tik aurrera hezkuntzako hizkuntza-eskakizunen esparruan. Horri guztiari, bestalde, HUISen men-

peko hizkuntza-eskola ofizialen langintza erantsi behar zaio. Horren guztiaren berri ematen da, labur-labur, hu-

rrengo lerrootan.
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2.5.1. EGA

Euskararen Gaitasun Agiria 1982an sortu zuen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, Euskaltzain-

diaren «D titulua» esan ohi zitzaion euskara-agiriaren oinordeko gisa. Erreferentziazkoa da EGA, ezaguna de-

nez, euskara-agiri guztietan. EAEn eta Nafarroan parez pare bideratzen dute bertako Hezkuntza Sailek EGA,

nork bere eskumen-esparruan. Iparraldean Euskaltzaindiak bideratzen du, aspaldidanik, EGAren pareko agiria. 

Hamasei urte baino gehiagoko herritar guztiei irekia dago EAEn; azken aldian, hamabost mila pertsonak

egiten dute urtero, batez beste, deialdi irekian zein deialdi itxian, azterketa. Guztira, hortaz, dagoeneko

300.000 bat herritarrek egina dute EGA azterketa azken mende-laurdenean eta, horietarik, ia 80.000 dira gain-

ditu eta EGA agiria erdietsi dutenak.

2000 urteaz geroztik, EGA agiria dela medio, ALTE (Association of Language Testers in Europe) erakun-

deko kide oso da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Europako hizkuntza-azterketa nagusien kalitate-

parametroekin homologatuta dago, beraz, EGA agiria, eta bertako jokabide-arauak betetzen ditu. Zehazki, AL-

TEren eta Europako Kontseiluaren C1 maila aitortua du EGAk: hau da, Gaitasun Operatibo Eraginkor izenekoa.

2.5.2. Irakasleen hizkuntza-eskakizunak

Eusko Legebiltzarrak eta Eusko Jaurlaritzak sortu zituzten irakasleen HE1 eta HE2 eskakizunak, 1993 ur-

tean. Irakasleen Kidegoei buruzko Legearekin hasi eta handik gutxira egin zen 47/1993 Dekretuarekin sortu zi-

ren hizkuntza-eskakizun horiek.

— HE1: Ez da euskara eta ez euskaraz irakasteko, baina euskara zerbitzu-hizkuntza legez erabiltzeko

gaitasuna garantizatzen du.

— HE2: Euskara edo euskaraz irakasteko gaitasuna bermatzen du.

— HLEA (Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria): Hizkuntza-eskakizun hau 66/2005 Dekretuaren

bidez sortua da. HE1 eta HE2 eskakizunen arteko gaitasun-maila da. Hala ere, mintzamenari dago-

kionez, gaitasun altu samarra eta hitz-jario egokia eskatzen da, langile hauek ahozko hizkuntza be-

har baitute, batez ere, beren lanerako.

Hizkuntza-eskakizunen azterketak deialdi irekian nahiz deialdi itxian egiten dira. Deialdi irekien azterke-

tari kopurua handitzen joan da urterik urte. Gainera, oposizioak daudenean gorakada handiagoa da, harik eta

3.000 pertsona inguru bildu arte. Deialdi itxietan, aldiz, azterketari kopurua txikiagoa da eta, gainera, jaisten

ari da etengabe, irakasleen euskalduntze-prozesua amaitzen ari delako.

2.5.3. Hizkuntza Eskola Ofizialak

Zabalkunde handia izan du euskarak, azkenik, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko

Hizkuntza Eskola Ofizialetan ere. Milaka gaztek eta helduk egiten du, EAEko eskola ofizialen batean, maila ba-

teko edo besteko euskara-azterketa. Bertan ematen den zenbait agiri edo maila-aitormen EGArekin edo

HE1ekin baliokideturik dago.
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2.6. NOLEGA, Ulibarri

2.6.1. Zer da NOLEGA?

NOLEGA (Normalizazio Legearen Garapena) izeneko atala 1984an sortu zen. Bere egitekoak bi arlo nagu-

sitan gauzatu dira: Eskola-giroa euskalduntzea batetik, eta Hezkuntza Administrazioa euskalduntzea bestetik.

Eskola-giroa hitza aipatzen denean, oso zentzu zabalean aipatzen da. Ikastetxean euskara ikasteko kla-

se emankizun formaletatik kanpora geratzen den baina ikasleak euskara bereganatu, landu, sakondu eta era-

biltzeko eragin handia duen une, ekintza eta esparru oro sartzen da bere barnean. Izan ere, eremu urriko hiz-

kuntzen kasuan, soziolinguistikako adituek gero eta garrantzi handiagoa aitortzen diete ikaskuntza akademiko

hutsaz aparteko suspergarri eta lagungarriei. Ikasleek euskara erabiltzea dute xede inportanteena arlo honetan

antolatzen diren ekimenek.

Hezkuntza Administrazioa euskalduntzeari dagokionez ere, hainbat ahalegin egin da azken urteotan. Hez-

kuntza sailburuak 1985ean bertan eman zuen Administraziotik ikastetxeetarako dokumentazio isuriaren hizkuntz

jarduera arautzen zuen agindua. Administrazioan bertan ere agindu hori gauzatu ahal izateko pauso sendoak eman

ziren, hasieran Lan-giroko Trebakuntza izena izan zuen eta gerora ALET bilakatu zen planarekin, batez ere egoitza

nagusian. Gerora hizkuntz eskakizunen ezarpena egin da eta une honetan erabileraren erronkari aurre egiteko urra-

tsak planteatzen ari dira. Ikastetxeei begira une honetan Hizkuntz Normalkuntzako Programa dago indarrean.

2.6.1.1. Dirulaguntza-deialdiak

Lau deialdi dira: Ahozko Adierazmena indartzekoa, Ikasgelaz Kanpoko Ekintzak (IKE), Euskal Girotze Ego-

naldiak (EGE) eta Ikastetxeen Arteko Binakako Loturak (IKABIL).

2.6.1.2. Hitzarmen bidezko eskaintzak

Ikastetxeei dirulaguntza zuzena emanez ez, baizik eta bi elkarterekin hitzarmenak eginez gauzatzen di-

ren bi ekimen dira: ‘Idazleak Ikastetxeetan’ programa Euskal Idazleen Elkartearen eskutik eta ‘Euskara Zine Are-

toetara’ programa Tinko Euskara Elkartearenetik.

Euskal Idazleen Elkartearen eta Hezkuntza Sailaren arteko Hitzarmena 1997an sinatu zen lehen aldiz eta

handik hona etengabe berritzen da. 

Euskara Zine Aretoetara programarako Hitzarmena ere 1997an sinatu zen lehen aldiz. Handik hona eten-

gabe urtero sinatzen da hitzarmen hau. 

2.6.1.3. Euskal Girotze Barnetegiak

Bost Euskal Girotze Barnetegi daude martxan une honetan: Alkiza, Plentzia, Barria, Elgoibar eta Segurakoak. 

Euskal Girotze Barnetegi horien helburu nagusia etxeko eta/edo kaleko erdal giroan bizi diren haurrei euskal

giro aberats bat ezagutzeko eta, are gehiago, bertan euskaraz bizitzeko aukera eskaintzea da. Etxe horietan aste be-

teko egonaldiak egiten dituzte A, B zein D eredukoek. Barnetegiok ezin dituzte hartu eskaera egiten duten talde

guztiak. Helburu berberekin ikastetxeek hainbat eta hainbat egonaldi antolatzen dituzte bestelako egoitzetan ere. 
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2.6.1.4. Euskararen Kalitatea. Lehiaketak

Arlo honi ere gero eta arreta handiagoa eskaini beharra azpimarratzen dute hizkuntza-adituek, erabi-

lera eta kalitatea elkarren zordun jotzen baitituzte. 1995ean Euskaltzaindiak antolatutako euskara zuzenari

buruzko jardunaldietan ere arlo honetan ahalegindu beharra plazaratu zen. Irakasleek eta ikastetxeetako lan-

gileek beren euskararen kalitatea hobetzeko beren bideak dituzte, IRALE edo IVAP-HAEEren bidez, dagozkien

agiriak lortzeko, lehenik, eta euskara landu eta sakontzeko, ondoren. IRALE programan euskaraz eskaintzen

diren ikastaroek ere oso aukera ona ematen dute gai jakin bateko prestakuntza hizkuntza horretan jaso eta

lantzeko. 

Ikasleen euskararen kalitatea sustatzeko propio antolatutako bi lehiaketa ditu NOLEGA atalak. Ida-

tzizkorako, Urruzuno literatura-lehiaketa, azken hogeita bat urteetan Irakaskuntza Ertainetako ikasleen

emaitzak suspertu eta urteroko argitalpenetan plazaratu dituena. Ahozkorako, eta jendaurreko irakurketan

ebakera, doinu eta erritmo egokia helburu harturik, hamasei urte beteak dituen Abelino Barriola saria, gaz-

teagoei zuzendua. 

2.6.1.5. Irakasleen prestakuntza

Hainbat ikastaro, mintegi eta antzeko antolatu izan da eta GARATU nahiz IRALEko prestakuntza-bideak

erabili izan ohi dira horretarako. 

2.6.2. ULIBARRI programa: Ikastetxeetako Hizkuntza Normalkuntza 

1990. urte inguruan egin ziren lehenengo saioak, Ulibarri programaren antzekorik eratzeko. Baina

1996an ekin zitzaion, gogoz, eginbehar horri. Beste zenbait herrialdetan ez bezala, hautazkoa da EAEn nor-

malkuntza-proiektua egina izatea. Hautazkoa da eta, egin ere, ikastetxe batzuek aurrez aurre heldu diote egin-

behar horri eta beste hainbatek ez. Horren berri emango da atal honetan zehar.

2.6.2.1. Deialdiak

1996-97 ikasturtean 23 ikastetxetan Hizkuntza Normalkuntzako saiakuntza-proiektuak bideratu ziren.

Gerora 1997-98 eta 1998-99 ikasturteetarako proiektu horietan parte hartzeko deialdi irekiak egin ziren.

2003ko abenduaren 30eko EHAAn ikusi zuen argia ULIBARRI programari legezko bermea ematen zion 2003ko

abenduaren 23ko Dekretuak. Ordutik urtero egiten zaie dei ikastetxeei Aginduaren bidez. Gaur egun 395 ikas-

tetxek jarraitzen dute programa honetan.

Honako hauek dira proiektuen zutabe nagusiak:

a) Normalkuntza proiektuen motorra ikastetxean bertan dago.

b) Ikastetxeko motor hori kanpoan ere elikatu egin behar da.

c) Ikastetxeak eta inguruneak elkar elikatu behar dute.
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2.6.2.2. Zer egiten dute ULIBARRIn dauden ikastetxeek?

— Ikastetxearen diagnosia egin. Aztertu zein egoeratan dagoen euskararen erabilera ikastetxeko espa-

rru batzuetan eta besteetan. Datuak jaso eta horretarako propio diseinatutako aplikazioan sartu.

— Lau urterako normalkuntza proiektua diseinatu eta adostu.

— Ikastetxeko Normalkuntzako Teknikaria izendatu, batzordea osatu eta dedikazioak finkatu.

— Ikasturte bakoitzean urteko plangintza egin eta gauzatu.

— Ikasturte amaieran plangintza ebaluatu. Plangintza berrirako norabideak finkatu.

2.6.2.3. Zer eskaintzen zaie HUISetik?

— Berritzeguneetako teknikarien etengabeko jarraipena eta aholkularitza.

— Gunea: Programan dauden eskualdeko ikastetxeekin osatutako mintegia.

— Diru-baliabideak edo dedikazio orduak Normalkuntza Teknikarientzat.

— Proiektuak gauzatzeko tresna informatikoak eta orientabideak.

— Prestakuntza, aholku-elkarteak.

— Dokumentazioa eta materialak, gaiaren inguruan.

— Koordinazioa eta gidaritza.

— Ulibarri programan gauden guztion arteko elkar komunikaziorako tresnak.

3. EGUNGO EGOERA

Azken hogeita hamar urteak eskola-munduan aldaketa handikoak izan direla ikusi dugu. EAEko ira-

kas-sistema errotik aldatu da, bertako hizkuntza-jardunari dagokionez. Prozesua, bestalde, ibilian dabilela

ikusi da. Haur edo Lehen Mailako Hezkuntza mailak, batetik, eta Batxilergoa edo Lanbide Heziketa, beste-

tik, oso diferenteak dira euskararen presentziari edo zentraltasunari dagokionez. Diferentzia horren zati bat

estrukturala da, edo izan daiteke: ikasle batzuk, adinean aurrera joan ahala, euskaraz nekez egin dezake-

telako edo beren geroko unibertsitate-aukera edo lan-enplegurako orientazio jakina hartua dutelako, ere-

du erdaldunenera pasatzen dira berez. Aldaketa hori, bereziki, 16 urterekin gertatzen da bizien. Ordura arte

B ereduan ibilitakoek A eta D ereduen artean aukeratu behar izaten dute eta gehienek A eredua aukera-

tzen dute.

Aurreko atal nagusian ikasle kopuruek, irakasleen euskalduntzeak eta abarrek hizkuntza eta eredu alde-

tik zer bilakaera izan duten ikusi da. Orain, aldiz, une jakineko argazkia eskaini nahi da. Konkretuki, 2006-07koa

edo, hartarako datu segururik ez dagoenean, 2005-06koak. Has gaitezen ikasleekin.

3.1. Ikasleak ereduka

2006-07 ikasturteko datuak dira ondoren eskaintzen direnak. Datu globaletatik hasiko gara eta, gero,

ahalik eta daturik konkretuenetara iristen saiatuko.
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3.1.1. Ereduak, oro har

Galdera sinpleena, honako hau da: unibertsitate mundua eta arauz kanpoko ikasketak alde batera utzi-

ta, zer leku du euskarak gure eskoletan? Zer leku du gaztelaniak? Saia gaitezen galdera horri erantzuten, ere-

duen presentzia numeriko osoa eta beraien arteko banaketa portzentuala eskainiz:

X A B D Guztira

Ikasleak 1.898 69.742 72.567 170.529 314.736

% 0,6 22,16 23,06 54,18 100

13. taula. Irakastereduen proportzioa.

20. irudia. Irakastereduen proportzioa.

Ikusten denez, EAEko unibertsitateaz kanpoko eskoletan D eredua da nagusi. Horren ondoren (baina aski

atzera) datoz B eta, gero, A ereduak25. Goian emandako datu horiek zuzenak dira, baina ez dute egia osoa esa-

ten; hori baino korapilatuagoa da egia, izan ere. Eredu bakoitzaren proportzioa aldatuz doa, zenbait faktoreren

arabera. Aldakuntza-iturri nagusiak honako hauek dira: irakasmaila, lurraldea eta ikastetxe mota. Aldakuntza-

iturri horiek banan-banan ikusiko ditugu hurrengo ataletan. 

3.1.2. Ereduak, irakasmailaka

Ereduen banaketa oso diferentea da, irakasmaila batetik bestera. D eredua askoz zabalagoa da Haur Hez-

kuntzan, eta askoz ahulagoa Lanbide Heziketan. Gradazio mailakatu argia dago, batetik bestera. Hurrengo tau-

lak eta irudiek ematen dute horren guztiaren berri. Has gaitezen taularekin.

X A B D

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Lanbide Heziketa X A B D Guztira

Ikasleak 0 20.523 717 5.125 26.365

% 0 77,84 2,72 19,44 100

Batxilergoa X A B D Guztira

Ikasleak 167 15.819 402 14.271 30.659

% 0,54 51,60 1,31 46,55 100

DBH X A B D Guztira

Ikasleak 517 16.583 17.260 34.867 69.227

% 0,75 23,95 24,93 50,37 100

LMH X A B D Guztira

Ikasleak 812 11.002 32.080 59.797 103.691

% 0,78 10,61 30,93 57,66 100

HH X A B D Guztira

Ikasleak 392 4.718 20.508 50.205 75.823

% 0,51 6,22 27,04 66,21 100

14. taula. Irakastereduak, irakasmailaka.

Argi ikusten denez, gradazio horrek badu ordena kronologikoa ere: orain Batxilergoan eta Lanbide He-

ziketan ari diren ikasleak orain dela hamalau-hamabost urte sartu ziren eskolara eta, partez, orduko eredu-au-

kera (beren haurrak Eskolaurrean sartu zituzten gurasoen orduko eredu-aukera) adierazten dute. Ez hori baka-

rrik, ordea. Irakasmaila batetik hurrengora eredu-aldaketarik gertatu ohi da, eta DBH amaierako eredu-aldaketa

ohargarria da, handik aurrera B eredurik (ia) ez dagoelako, besteak beste. 

Taulak zenbaki bidez adierazitakoa era grafikoan eskaintzen du hurrengo irudiak:
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21. irudia. Ereduak, irakasmailaka.

Praktikan, zertxobait distortsionatu egiten du irudi honek errealitatea. Ikasle kopuru handienak, gorago

azaldu denez, LMHn, HHn eta DBHn daude (ordena horretan). Emaitza totala «urdinagoa» da, hortaz, lehen

begiratu honek iradokitzen duena baino. Gogoan izan, azkenik, HHko eta LMHko banaketa, handik urte ba-

tzuetarako, DBHko errealitatearen prediktore fidagarri samarra izan ohi dela. 

3.1.3. Ereduak lurraldeka

Gorago esan dugunez, lurralde batetik bestera ere aldea dago ereduen banaketan: Zonalde soziolin-

guistikoak, era sotilean bada ere, bere eragina du alor horretan26. Zenbatekoa da eragin hori? Hasieran baino

txikiagoa, dudarik gabe: indartuz ordez ahulduz doa lurralde arteko diferentzia hori, modernizazio-prozesuak

eta gizarte-berrikuntzak berekin dakartzaten uniformatze-joera nagusiak zabaltzearekin batera. Ez da egia, or-

dea, diferentziarik ez dagoenik edo diferentzia hori hutsaren hurrengoa denik.

Ikus dezagun, diogunaren frogagarri, 2006-07ko eredu-banaketa hiru lurraldeetan, Haur Hezkuntzan,

LMHn, DBHn, Batxilergoan eta Lanbide Heziketan.

X A B D

HH

LMH

DBH

Batxilergoa

Lanbide Heziketa

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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3.1.3.1. Ereduak lurraldeka eta irakasmailaka zifra absolutuetan

a) Ereduak, lurraldeka, Haur Hezkuntzan

b) Ereduak, lurraldeka, LMHn

c) Ereduak, lurraldeka, DBHn

d) Ereduak, lurraldeka, Batxilergoan

e) Ereduak, lurraldeka, Lanbide Heziketan
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3.1.3.2. Ereduak lurraldeka eta irakasmailaka, portzentajez

a) Ereduak, ehunekotan, Lanbide Heziketan

b) Ereduak, ehunekotan, Batxilergoan

c) Ereduak, ehunekotan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan

d) Ereduak, ehunekotan, Lehen Mailako Hezkuntzan

e) Ereduak, ehunekotan, Haur Hezkuntzan
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3.1.4. Ereduak ikastetxe motaka

Eredu-banaketaren hirugarren aldakuntza-iturri nagusia, gorago esan dugunez, ikastetxe mota da. Ere-

duen banaketa aski diferentea da ikastetxe publikoetatik ikastetxe pribatuetara. Ondoko taulek eta irudiek ema-

ten dute horren guztiaren berri.

3.1.4.1. Ereduak ikastetxe publikoetan

D ereduak hedadura handia hartu du herri-ikastetxeetan. Bertako ikasle guztien %70 D ereduan dabil.

Lanbide Heziketa ere kontuan hartuta egina dago kalkulu hori.

22. irudia. Ereduak ikastetxe publikoetan.

Ikasle kopurua %

X 0 0

A 27.734 18,00

B 18.402 11,94

D 107.976 70,06

Guztira 154.112 100

15. taula. Ereduak ikastetxe publikoetan.

Irakasmailakako analisia egingo bagenu hemen, A eredua atzerantz doala ikusiko genuke, batez ere D

ereduaren fabore.

3.1.4.2. Ereduak ikastetxe pribatuetan

Oso bestelakoa da ikastetxe kontzertatu edo pribatuen alorrean ereduek ageri duten banaketa. 

X A B D
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Ikasle kopurua %

X 1.898 1,18

A 43.165 26,87

B 53.008 33,00

D 62.553 38,94

Guztira 160.624 100

16. taula. Ereduak ikastetxe pribatuetan.

23. irudia. Ereduak ikastetxe pribatuetan.

Hemen ere D eredua da zabalduena, eta urtetik urtera zabaltzen ari da gainera, baina bere nagusitasu-

na ez da inola ere herri-ikastetxeetan ageri denaren parekoa. Ikasleen %39 inguru dabiltza D ereduan, sektore

pribatuan. Kontuan izan, gainera, ikastola asko sektore honetan kokatua dagoela eta ikastetxe horiek ia denak

D eredukoak direla. Egoera dibertsifikatuagoa bizi dute, beraz, ikastetxe pribatuek. 

Badu ikastetxe publikoen eta pribatuen arteko bereizkuntza horrek eragin-indarrik, aurrera begirako

planteamenduetan ere. Ez da hori ordea txosten honen egitekoa, eta bego horretan.

3.2. Irakasleen hizkuntza-osaera

Ondoko taulak ematen du EAEko irakasleen hizkuntza-osaera, azken datuen arabera: datuok 2005-06ko

ikasturtekoak dira, Euskara Zerbitzuak 2007ko otsailaren 9an jasoak.

X A B D
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Irakasleak
HE 2koak HE 1ekoak

guztira
Irakasleak % Irakasleak %

Publ. 19.135 15.206 79,46 1.143 5,97

Irakasmaila guztiak Prib. 12.107 7.619 62,93 475 3,92

Guzt. 31.242 22.825 73,05 1.618 5,17

Publ. 8.712 6.667 76,52 630 7,23

DBH + DBHO Prib. 6.498 3.841 59,11 259 3,98

Guzt. 15.210 10.508 69,08 889 5,84

Publ. 9.366 8.014 85,56 367 3,91

HH + LMH Prib. 6.131 4.216 68,76 244 3,97

Guzt. 15.497 12.230 78,91 611 3,94

17. taula. Irakasleen hizkuntza-osaera 2005-06an, 2007ko otsailaren 9ko datuen arabera. 

Datu horiek errazago ulertzeko eta argiago baloratu ahal izateko, honako irudi saila prestatu da. Pausoz

pauso azalduko da bertan, zabaletik xumera joanaz, EAEko irakasleen gaur eguneko hizkuntza-osaeraren hain-

bat xehetasun. Goazen pausoz pauso, hortaz.

3.2.1. Irakasleen hizkuntza-osaera, guztira (EAE, publiko gehi pribatu, irakasmaila guztiak)

Ondoko irudiak ematen du informazio horren azalpen grafikoa.

24. irudia. Irakasleen hizkuntza-osaera.
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3.2.2. Irakasleen hizkuntza-osaera, adin-tarteka

Adina faktore garrantzitsua da, irakasleen hizkuntza-osaerari dagokionez. Ikus dezagun informazio hori,

EAE osorako lehenik.

25. irudia. Irakasleen hizkuntza-osaera, adin-tarteka.

3.2.3. Herri-ikastetxeetako irakasleen hizkuntza-osaera, ikastetxe motaka

Ikastetxe motak ere badu eraginik, irakasleen hizkuntza-osaeran. 30. irudian emana dago eragin horren

lehen azalpena. Sektore publikoan, irakasleen hizkuntza-osaera honako hau da:

26. irudia. Herri-ikastetxeetako irakasleen hizkuntza-osaera, adin-tarteka.

Zenbat eta adinez helduagoa izan, orduan eta txikiagoa da euskaraz irakasteko gai den irakasleen por-

tzentajea. Jauzi estatistiko garrantzitsua nabari da 50 urteen artean.
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3.2.4. Ikastetxe pribatuetako irakasleen hizkuntza-osaera, adin-tarteka

Sektore pribatuan, berriz, irakasleen hizkuntza-osaera honako hau da:

27. irudia. Ikastetxe pribatuetako irakasleen hizkuntza-osaera, adin-tarteka.

Sektore publikoko irakasleez esandakoak berdintsu balio du, hein handi batean, itunpeko sektoreari da-

gokionez. Guztiarekin ere, bistan da berriki kontratatutako irakasleen % 20k (berez, gehixeagok) ez daukala

2HEik, EGArik edo baliokiderik.

3.2.5. Irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka

Irakasmaila ere faktore garrantzitsua da, irakasleen hizkuntza-osaera determinatzerakoan. Aldeak dau-

de, alegia, irakasmaila batetik bestera. Ikus dezagun aldaera horren eragina, EAE osoan lehenik. 

28. irudia. Irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka.
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Garbi ikus daitekeenez, 2Hea, EGA edo baliokidea duten irakasleen portzentajea handiagoa da hasiera-

ko hezkuntza-mailetan. Datu hau bat dator —eta espero izatekoa zen— ereduen araberako banaketarekin.

3.2.6. Herri-ikastetxeetako irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka

Hona, labur-labur, atal honi dagozkion datu nagusien azalpen grafikoa:

29. irudia. Herri-ikastetxeetako irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka.

3.2.7. Ikastetxe pribatuetako irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka

Ondoko irudiak ematen du atal honi dagozkion datu nagusien azalpen grafikoa:

30. irudia. Ikastetxe pribatuetako irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka.
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3.2.8. Arabako irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka

Lurralde batetik bestera ere aldea dago, irakasleen hizkuntza-osaerari dagokionez. Irakasle-kolektiborik eus-

kaldunena Gipuzkoakoa da, eta euskaldun gutxien biltzen dituena, aldiz, Arabakoa eta, distantzia gutxira, Bizkai-

koa. Datu hau ere bat dator lehenago aipatu den ereduen banaketarekin. Hona hemen, hasteko, Arabako datuak.

31. irudia. Arabako irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka.

3.2.9. Bizkaiko irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka

Bizkaiko datuak, berriz, honako hauek dira:

32. irudia. Bizkaiko irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka.
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3.2.10. Gipuzkoako irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka

Horra, azkenik, Gipuzkoako datuak:

33. irudia. Gipuzkoako irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka.

Ondorio gisa: irakasleen oinarrizko euskalduntze-lan gehiena egina dago Gipuzkoan. Kontratazio berrien

arrazoizko trataera batek (jubilazioak etab) Gipuzkoako irakasleen hizkuntza-osaera zeharo elebiduna izatea

ekar dezake, beti ere oinarrizko mailan. Bestelakoa da Bizkaiak eta Arabak oinarrizko mailan oraindik ibiltzeko

duten bidea. Maila aurreratuan ere askoz handiagoa da hiru lurraldeek eginkizun daukatena.

3.3. IRALEko parte hartzea, 2005/06an

4.350 irakasle inguruk parte hartu du, 2005-06 ikasturtean, IRALEn. Programak berekin duen erakar-

menaren eta irakasleen euskalduntze- edo trebakuntza-behar sendoagoaren seinale da hori. Nahiz eta xede-

multzo klasikoa ia erabat agortu, xede-multzo berria indartuz joan da. Horra datu zehatzak: 

Irakastordu barnean: Irakastorduz kanpora:

— Oinarrizko mailan: 479 — Oinarrizko mailan: 1.506

— Goi-mailan: 602 — Goi-mailan: 1.777

18. taula. 2005-06an IRALEn ibili diren ikasketarien kopuruak.

Hori horrela izanik ere, bistan da berrikuntza sakon baten beharrean dagoela IRALE programa, egoera

berriak berekin dituen ezaugarriei eta erronkei egoki erantzuteko. 
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3.4. EIMAren antolamendua gaur egun

Labur-labur azalduko dira, kasu honetan ere, EIMA programaren gaur eguneko ezaugarri batzuk. Horre-

la, kontuan izatekoak dira ondoko puntuok. 

3.4.1. Ikasmaterialen egokitasuna eta kalitatea

Hezkuntza Sailak, argitaratzekoak diren ikasmaterialak egokiak eta kalitatezkoak direla ziurtatzeko, hiz-

kuntzazko eta edukizko azterketak egiten dizkie (teknikazko azterketa ere bai, materiala euskarri informatiko

edo ikus-entzunezkoan doanean), diru-laguntzetara aurkeztutako material guztiei. Azterketa hori egiteko ar-

dura teknikari berezituen eskuetan ipintzen du Sailak eta, jasotako emaitzen argitan, onespena eman ala uka-

tu egiten dio ikasmaterial bakoitzari, dagokion egile edota argitaletxea orrazketa egitera bultzatuz. 295/1998

Dekretuak arautzen ditu ikasmaterialen onespen-prozedura eta onespenerako irizpideak. 

3.4.2. Eskola-materialen Estilo Liburua

Hainbat dira, euskarazko ikasmaterialen hizkuntzazko egokitasun-azterketa ahalbidetu aldera, finkatu,

adostu eta eguneratu beharreko hizkuntza-irizpideak. Horretan dihardu Ikasmaterialen Aholku-batzordeak. Ho-

rren harira, eskola-materialen Estilo Liburua osatzea du asmo aspaldidanik Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerke-

ta Sailak. Dagoeneko argitaratu ditu lehenengo hiru liburukiak: Ortotipografia (2004), Kalko okerrak (2005) eta

Onomastika (2005). Abian dira beste hainbat txosten ere: Letra larrien erabilera, Morfosintaxia, Puntuazio-mar-

kak, Ahoskera eta prosodia, Tradizioko testuen transkripzio-arauak, eta abar. 

3.4.3. Informazio-eskaintza: EIMA katalogoak

Langintza honen xedea zehatza da: irakasmunduan protagonista zuzen diren ikasle, irakasle, ikasmate-

rial-banatzaile eta saltzaile, hezkuntza-zerbitzuetako teknikari, eta abarri gaur egun salgai edo eskueran dau-

den euskal ikasmaterialen berri ematea. 

Berariazko katalogoen bidez eskaini du, orain arte, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak infor-

mazio-zerbitzu hori: berariazko katalogoak prestatu (eta ikastetxe guztietan banatu) izan dira orain arte, alegia,

bai ikasmaterial idatziari buruz (EIMA I katalogoa), bai ikus-entzunezkoaz (EIMA II katalogoa), eta bai, beran-

duagotik hasita, softwaregintzakoaz (EIMA III katalogoa).

3.5. NOLEGA eta ULIBARRI: gaurko zenbait ezaugarri

NOLEGAren azken orduko datu soil batzuk eskainiko dira, txosten honi amaiera emateko. 

Esplikazio handietan sartzea baino, hobe izango da, noski, zenbaki global eta sektorial batzuk eskain-

tzea. Horixe da, hain zuzen, hurrengo taulak eskaintzen duena. 
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HIZKUNTZA NORMALKUNTZA IKASTETXE GELA IRAKASLE IKASLE
ULIBARRI PROGRAMA KOPURUA KOPURUA KOPURUA KOPURUA

Hizkuntza Normalkuntzako Proiektuak 390 8.646 12.576 180.977

DIRULAGUNTZA DEIALDIAK
IKASTETXE TALDE SAIO IKASLE
KOPURUA KOPURUA KOPURUA KOPURUA

Ahozko Adierazmena 364 3.240 1.842 57.369

* Eskola Antzerkigintza 254 701 12.004

* Eskola Bertso-lanketa 219 637 10.553

* Eskola Kantagintza 226 857 16.513

* Kontalaritza 60 173 3.025

* Irratigintza 130 872 15.274

Ikasgelaz Kanpoko Ekintzak (IKE) 315 97.603

Euskal Girotze Egonaldiak (EGE) 177 618 14.170

Ikastetxeen arteko binakako loturak (IKABIL) 46 66 1.423

HITZARMEN BIDEZKO ESKAINTZAK
IKASTETXE TALDE SAIO IKASLE
KOPURUA KOPURUA KOPURUA KOPURUA

Idazleak Ikastetxeetan (EIE) 389 15.560

Literatura-bideak (EIE) 25 1.000

Euskara Zine Aretoetara (TINKO) 332 4.607 272 71.190

EUSKAL GIROTZE BARNETEGIAK
HIZKUNTZA EGONALDI EGUN IKASLE

EREDUA KOPURUA KOPURUA KOPURUA

Alkiza B 27 5 798

Plentzia B 27 5 695

Barria A 27 5 675

Segura D 27 5 734

Elgoibar D 27 5 846

LEHIAKETAK
IKASTETXE TALDE IKASLE

KOPURUA KOPURUA KOPURUA

Urruzuno 440

Barriola 52 114 2.280

19. taula. 2005-06 ikasturtean NOLEGA programaren baitan antolatutako ekimenak, zenbakitan.
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ERANSKINA

1978-79an egindako lehen eredu-diseinua: A, B, C eta D ereduak.

A eredua

SARRERA:

— 3 (5) urteko haur erdaldunak.

— Ingurune soziolinguistiko erdalduna.

PROZESUA:

Ikasketa guztiak erdaraz: Euskara 2. hizkuntza.

— ESKOLAURREA: Euskararekiko jolas bidezko hurbilpena.

— OHO I: Euskara: Hasierako maila.

— OHO II:

— – Euskara: Oinarrizko maila.

— – Euskal kultura: erdaraz.

— BBB- LH:

— – A taldeak: Hobekuntzazko maila.

— – B taldeak: Oinarrizko maila.

B eredua

SARRERA:

— Erdara nagusi den taldeetan, eta orobat inguru soziolinguistikoa erdalduna denean, eta C tipologia

aplikatzeko modurik ez dagoenean.

— 3 urteko haur erdaldunak (5 urteko haur erdaldunak).

PROZESUA:

— ESKOLAURREA: Erdara: nagusiki. Euskara: kanta, jolas bidez familiartzea: hasierako maila.

— OHO I: 

— – Ikasgaiak: Erdaraz.

— – Eduki nagusiak: erdaraz.

— – Eduki praktikoak: euskaraz.

— – Euskara: oinarrizko maila.

— OHO II:

— – Ikasgaiak: Gehienak erdaraz: eduki nagusiak.

— – Batzuk:Euskaraz: Euskal kultura: gai praktikoak.
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— – Euskara: 

— – • Hobekuntza maila.

— – • Terminologia zientifikoa.

— BBB- LH:

— – 1. Taldea: (C-D tipologietara aldaketa aukera.

— – 2. Taldea: (C-D aldaketa lortu ez dutenak, II EGB-ko plana jarraitu).

C eredua

SARRERA:

— 3 (2) urteko haur erdaldunak.

— haur elebidunak, baina erdara nagusi dutenak.

PROZESUA:

— ESKOLAURREA:

— – EUSKARA-ERDARA:

— – • erabilera orekatua: erdi eta erdi gai guztietan.

— – • erdara nagusi.

— – • euskara: Hasierako maila eta Oinarrizko maila.

— OHO I:

— – Irakurketa-Idazketa euskaraz egiteko gai direnentzat lehenengo aldaketa D eredura.

— – Irakurketa-Idazketa: Erdaraz.

— – Ikasgaiak: Euskaraz eta erdaraz. Erdi eta erdi.

— – 3. urtean Irakurketa-Idazketa: Euskaraz.

— – Helburua: Oinarrizko euskara eta Hobekuntzako euskara. Guztiek menderatzea.

— OHO II: D ereduan bezala.

— BBB- LH: D ereduan bezala.

D eredua

SARRERA:

— 3 urteko haur euskaldunak.

— haur elebidun orekatuak.

PROZESUA:

— ESKOLAURREA: Euskara hutsez (euskalkitik Euskara Batu mintzatura mailaka).

— OHO I:

— – Irakurketa-Idazketa: Euskaraz.
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— – Ikasgai guztiak: Euskaraz.

— – Erdara mintzatua: sarrera mailakatua.

— – Irakurketa-idazketa: 3. urtetik.

— OHO II:

— – Ikasgai guztiak: Euskaraz.

— – Euskal Kultura (Geografia, Historia, Literatura, Historia...).

— – Erdara: 

— • Sakontzea.

— • Gramatikalizazioa/Literatura.

— • Terminologia zientifikoa.
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Euskal Autonomia Erkidegoan egun dauden
irakastereduak berrikusteari buruz batzorde

juridikoak egindako txostena

IÑIGO URRUTIA, SANTIAGO LARRAZABAL, ANDER BERGARA ETA NIEVES JAKUE

Vitoria-Gasteiz, 2006ko abendua

Dokumentu honen helburua Batzorde Juridikoari egin zaizkion eskaerei erantzutea da; batzorde hori,

hain zuzen, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak babestutako eta zuzendutako ira-

kastereduen azterketa-prozesuan osatu zen. 

Dokumentuan honako gai hauek landu dira:

1. Ofizialtasun bikoitz bateratua, EAEn.

2. Hezkuntzan, hizkuntza-erregimena arautzeko eskumena.

3. Egungo esparru juridikoa.

4. Hezkuntzan egun dagoen irakasteredu-sistema berrikusiz gero, egon litezkeen aukerak.

1. OFIZIALTASUN BIKOITZ BATERATUA, EAE-n

Eleaniztasuna arautzeko eredu asko eta asko daude, eta horietako bat ukipenean dauden hizkuntzen ofi-

zialtasun bateratua aitortzea da. Hain zuzen, 1978ko Konstituzioan eredu hori onartu zen. Ofizialtasun bikoi-

tza aitortzeak bi ikuspegi ditu: alde batetik, ukipenean dauden hizkuntzen harreman juridikoak zehazten ditu

(horien maila juridikoa); eta bestetik, hizkuntza horiek hitz egiten dituzten pertsonei (eta, ondorioz, baita esta-

tus hori ez duten beste hizkuntzak hitz egiten dituztenei ere) eskubide-multzo txiki bat aitortzea adierazten du:

hizkuntza-eskubideak dira.

Botere publikoen aitorpenak eta jarduerak egiteko erabiltzen den hizkuntza, oro har, honek zehazten du,

modu inplizituan: hizkuntza jakin bati hizkuntza ofizialtasuna onartzen dion arauak. Euskararen eta gaztela-

niaren ofizialtasun bikoitz bateratuaren estatusa Konstituzioaren 3.2. artikuluan eta Gernikako Estatutuaren 6.

artikuluan oinarritzen da, eta honako ezaugarri hauek dituzte:

— Estatus berdina: Gernikako Estatutuan euskararen nahiz gaztelaniaren ofizialtasuna modu bateratuan

aitortzen da, autonomia-erkidegoko lurralde osorako. Euskararen eta gaztelaniaren ofizialtasun bi-

koitz bateratuaren erregimenaren ondorioz, bi hizkuntzen estatus juridiko formala berdina da EAEn.

Ikuspegi formaletik, ofizialtasunaren estatus berdina izateak hizkuntza-berdintasuna adierazten du. Ez

da soilik erabilera- edo ikaskuntza-askatasunak aitortuz, hizkuntzen edo hizkuntza-komunitateen el-

karbizitza bermatzeko sistema bat; horrez gain, hizkuntza-integraziorako baldintzak lortu behar ditu,

hizkuntza-aniztasuna bermatu ahal izateko.

Dokumentuaren jatorrizko idazkuntza: gaztelaniaz.



— Hizkuntzako (eta hezkuntzako) eskubideak eta betebeharrak: Ofizialtasun berdina izateak euskara

nahiz gaztelania bereizketarik gabe erabiltzeko oinarrizko eskubidea ematen du. Hizkuntza-askatasu-

na adierazpen-askatasunaren adierazpen bat izatetik eskubide publiko subjektibo izatera pasatzen da,

eta horrek erantzun bat eskatuko die botere publikoei, zerbitzu-jarduera positibo bat ematea. Hiz-

kuntza bat aukeratzeko eskubidea ofizialtasun berdinaren oinarrizko estatutuaren edukian oinarritzen

da. Euskararen edo gaztelaniaren erabilera askatasun-eskubidea da herritarrentzat, autonomia-erki-

degoko botere publikoekin dituzten harremanetan erabiltzen duten hizkuntza ofiziala edozein izan-

da ere, horiek erantzunak eragingo baitituzte. Hori da, hain zuzen, EAEn aplikatu den ofizialtasun bi-

koitzaren ereduaren faktore erabakigarria. 

Gernikako Estatutuan, herritarrek dituzten hizkuntza-betebeharrak ez daude modu esplizituan zehaztu-

ta. Eskubideak soilik bermatzen ditu, eta, ondorioz, zerbitzuak emateko ardura ezartzen die euskal botere pu-

blikoei; besteak beste, bi hizkuntza ofizialen «ezagutza bermatzeko beharrezkoak diren bitartekoak eta balia-

bideak» arautzea eta erabakitzea. Hori adierazten du Konstituzio Auzitegiak: «gaztelaniaren eta erkidego

bakoitzeko hizkuntza propioaren koofizialtasuna aitortzeak bi hizkuntza ofizialak (estatukoa eta erkidegokoa)

derrigorrezko hezkuntzan irakasgaitzat sartzera behartzen ditu botere publikoak, horien erabilerarako eskubi-

dea (konstituzioan eta estatutuan agertzen dena) bermatzeko» (Konstituzio Auzitegiaren 337/1994 epaia, 4.

zuzenbidezko oinarria; Konstituzio Auzitegiaren 87/1983 Epaia, 5. Zuzenbidezko Oinarria eta Konstituzio Au-

zitegiaren 88/1983 Epaia, 4. Zuzenbidezko Oinarria). Euskara eta gaztelania hizkuntza ofizial aitortuta daude-

nez, hizkuntza horiek irakaskuntza arautuan beren ezagutza bermatzeko adinako indarraz sartu behar dira. Be-

raz, EAEn dauden ikastetxeetan matrikulatuta dauden ikasleek bi hizkuntza ofizialak ikasteko betebeharra dute.

Hizkuntza ofizialen ikaskuntza ezin du herritarren nahiak baldintzatu, hizkuntzen estatus instituzionala-

ren eskakizun bat baita. Ofizialtasun bikoitzaren estatusak dimentsio material bat hartzen du: hezkuntza-siste-

maren bitartez, elebitasun integratu bat eratu behar da, herritar elbidunek osatua.

Hezkuntzan, hizkuntza ofizial biek maila juridikoa berbera dute; beraz, hezkuntza-sistemak helburu be-

rak jarri beharko ditu euskarari eta gaztelaniari dagokienez. Ofizialtasun-estatusak hezkuntzan eragiten duen

ondorio bakarra ez da euskara hezkuntza-curriculumean derrigorrezko irakasgaitzat sartzea soilik. Euskararen

ofizialtasun-estatusak hezkuntza-sistemak hizkuntza horren ezagutza bermatu beharra dakar, sistemaren oina-

rri bat izan behar du horrek. Helburuak berak integrazioaren neurria zehaztuko du, eta baliteke hori bermatze-

ko irakaskuntza berezi bat behar izatea.

Aurrez aipatu bezala, hizkuntza bat aukeratzeko eskubidea ofizialtasun berdinaren estatutuaren oina-

rrizko edukiaren parte da. Hala ere, eskubide hori ofizialtasun berdinaren estatusarekin lotura duten beste prin-

tzipio batzuen bidez gauza daiteke eta gauzatu behar da; besteak beste: berdintasun-printzipioaren eta ekin-

tza positiboen printzipioaren bidez (aurrerago aipatuko ditugu). Printzipio horiek, hain zuzen, gutxietsita

dagoen hizkuntzaren erabilera normalizatzeko neurri berdintzaileak hartzeko eskatzen dute. Hori dela-eta, hiz-

kuntza aukeratzeko eskubideak (oro har, ofizialtasun berdinaren aitortzatik eratorria) ez du derrigorrean ira-

kaskuntzako hizkuntza askatasunez aukeratzeko eskubidea adierazi nahi; izan ere, eskubide hori gauzatzeari

mugak jar dakizkioke, baztertuago dagoen hizkuntzaren normalizazioa sustatzeko (kasu honetan, euskara).

Horri dagokionez, Konstituzio Auzitegiak adierazi duenez, «hizkuntza-koofizialtasunaren estatutua duten

lurraldeetan, partikularrek hizkuntza ofizialetako edozein nahierara erabil dezakete, lurralde horretako edozein

botere publikorekin dituen harremanetan, pertsonek hizkuntza ofizial bat erabiltzeko duten eskubidea Konstitu-

zioan eta dagokion Autonomia Estatutuan oinarritzen baita» (Konstituzio Auzitegiaren 82/1986 epaia, 3. Zu-

zenbidezko Oinarria eta Konstituzio Auzitegiaren 337/1994 Epaia, 21. Zuzenbidezko Oinarria). Beraz, herritarrek

eraginkortasun juridiko osoz hizkuntza ofizialetako edozein nahierara erabil dezakete Hezkuntza Administrazio-

arekin eta horren mendean dauden ikastetxeekin dituzten harremanetan, eta horiek eskubide hori eraginkorta-

sunez betetzeko aukera eman beharko dute. Konstituzio Auzitegiaren arabera, horrek ez du oztopatzen, hiz-
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kuntza ofizialetako baten normalizazioa sustatu nahian, hizkuntza hori hezkuntza- nahiz administrazio-jarduere-

tan (barnekoak edo kanpokoak) adierazpen-modu normaltzat eta ohikotzat erabiltzea; baina, betiere, hizkuntza

hori pertsona partikularrek ikastetxeekin dituzten harremanetako hizkuntza bakar izatea bultzatzen ez badu

(Konstituzio Auzitegiaren 337/1994 Epaia, 21. Zuzenbidezko Oinarria). Ildo berean, auzitegi nagusi horrek adie-

razten duenez, «EKren 27. artikuluari jarraiki hau ondoriozta daiteke: araudi honetan aitortutako hezkuntzara-

ko eskubide konstituzionalaren edukia nahiz, bereziki, bere 2., 5. eta 7. atalak kontuan hartuta, ezin da esan ira-

kaskuntza autonomia-erkidegoan koofizial diren bi hizkuntzetako bakar batean jaso daitekeenik, interesatuek

hala aukeratu dutelako» (Konstituzio Auzitegiaren 337/1994 Epaia, 9. Zuzenbidezko Oinarria). 

Beraz, aurrerago xehetasun osoz azalduko denez, hezkuntzako hizkuntza-askatasunaren lege-aitorpena

aukera bat baino ez da, hizkuntzaren ofizialtasun bikoitzaren erregimenean egin daitekeen garapenetako bat

baino ez. Aitorpen horrek ezin ditu mugatu hizkuntzen estatus instituzionaletik eratorritako ondorioak. Ofizial-

tasun bikoitzaren ikuspegitik, helburu hori lortzeko tresna gisa osatzen da hezkuntza-sistema. Sistemak bi hiz-

kuntza ofizialen ezagutza bermatu behar du, horiek erabiltzeko eskubidea gauzatu ahal izateko.

— Hizkuntza-diskriminaziorik eza: Estatutuaren 6.3. artikuluan, hizkuntzaren diskriminazio ezaren prin-

tzipioa aitortzen da. Ofizialtasun bikoitz bateratua dagoen sistema batean, hizkuntza-berdintasuna-

ren eta hizkuntzaren diskriminazio ezaren printzipioa hizkuntzen estatus berdinarekin berarekin lo-

tzen da. Bi hizkuntzei estatus bera aitortzeak herritarrek nahi duten hizkuntza erabil dezaketela

adierazi nahi du; aukeratzeko eskubide hori, gainera, botere publikoek bermatu egin behar dute. Hala

ere, horrek ez du adierazi nahi irakaskuntzako hizkuntza askatasunez aukeratzeko eskubide konsti-

tuzionala dagoenik; izan ere, aurrez aipatu bezala, konstituzio-mailako beste printzipio batzuek (esa-

terako, berdintasun-printzipioa) irakaskuntzan hizkuntza aukeratzeko eskubide orokorra modulatu

eta mugatzen dute.

Hizkuntzen berdintasunaren printzipioak izaera juridikoa du, batez ere, eta, arrazoi historikoak, politiko-

ak, sozialak eta bestelakoak direla-eta sortutako hizkuntzen berdintasun faltako testuinguruan edo egoeran

aplikatu behar da. Horregatik, botere publikoek euskararen (hizkuntza gutxituaren) aldeko neurri positiboak

bultzatu behar dituzte, berdintasun-printzipioari jarraiki. Tratamendu bereiziaren muga diskriminazioan dago;

hain zuzen, diskriminazioa dagoela esaten dugu tratu-diferentziak justifikazio objektiborik ez badu, lortu nahi

den helbururako arrazoizkoa ez bada edo bitartekoak edota eragiten dituen ondorioak neurriz kanpokoak ba-

dira. Diskriminaziozko tratua eta berdintasunik gabeko tratua bereizi egin behar dira, euskararen eta gaztela-

niaren arteko berdintasun formala benetakoa eta eraginkorra izan dadin.

— Arautzeko zuhurtzia: «Herritar guztiek» bi hizkuntza ofizialak ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea ai-

tortzen da, eta, horrez gain, bi hizkuntzen erabilera bermatzea eta horien ezagutza ziurtatzeko beha-

rrezko diren neurriak eta bitartekoak hartzea autonomia-erkidegoari dagokiola zehazten da (hau da,

esplizituki, guztien erakunde direnei, eta ez foru-aldundiei). Guztien erakunde direnei arautzeko eta be-

tearazteko eskumena ematea da; hau da, euskal errealitate soziolinguistikoari jarraiki, ofizialtasun bi-

koitzak eragiten dituen ondorioen legezko antolamendu bat ezartzeko eta euskararen erabilera eta

ezagutza normalizatzeko eskumena ematea. Horri, zehazki, hizkuntza-normalizazioaren agindua dei-

tzen zaio; erkidegoko botere publikoei eskumena ematen zaie, eta berriro bidaltzen gaitu EKren 3.2.

artikulura: ofizialtasunaren eraginkortasun-maila modulatu egin behar da. Ofizialtasuna printzipio for-

mal bat da, baina Gernikako Estatutuan bere dimentsio materiala ere jaso zen, botere publikoei esku-

mena ematen zien agindu baten bidez, euskararen eta gaztelaniaren arteko berdintasun-egoera bate-

ra iristeko prozesua abian jar zezan. Bere helburuak gidatutako agindu bat da. Normalizazio-prozesua

behar bat da, eta hori gauzatzea erkidegoetako erakundeen esku uzten du Estatutuak. 

Bestalde, Estatu osoko egoera kontuan hartuta, Konstituzioaren 3.1. artikuluan, Estatuko hizkuntza ofi-

ziala gaztelania dela adierazi behar da. Termino horietan egindako aitorpenak gaztelaniaren lurralde osoko ofi-
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zialtasuna bermatzen duen sistema konstituzionalizatzea dakar, eta, ondorioz, Estatuko lurralde guztian hiz-

kuntza hori erabiltzearekin lotutako hizkuntza-eskubide guztiak bermatzea. Hau da, horren ondorioz, gaztela-

niaz hitz egiten den lurraldeetan, lurraldetasun osoaren sistema konstituziozko sistematzat indartzen da, eta,

beste lurraldeetan, berriz, nortasun-sistema ezartzen da, gaztelaniarekiko.

Hizkuntza propioa duten autonomia-erkidegoetan, ofizialtasun bikoitz bateratuko sistemak daude. Ofi-

zialtasun bikoitz bateratuaren erregimen bakoitza geografikoki mugatuta dauden zenbait eremutan ezarriko

da: hizkuntza propioa duten autonomia-erkidegoen lurraldeetan. Salbuespen bakarra Nafarroako Foru Erkide-

goa da, ofizialtasun bikoitz bateratua ez baita erkidegoko lurralde osoan aplikatzen; zehazki, gune euskaldu-

nean eta, zati batean, gune mistoan aplikatzen da. Euskadiko, Galiziako, Kataluniako, Valentziako, Balear Uhar-

teetako autonomia-erkidegoetan eta, zati batean, Nafarroako Foru Erkidegoan, hizkuntza propioak

gaztelaniaren estatus bera du; horregatik esaten zaie ofizialtasun bikoitz bateratuaren sistemak. 

Hizkuntzen ofizialtasun bateratuak eskubide batzuk ematen dizkiete herritarrei; aldiz, berezko hizkun-

tzatzat aitortzeak hizkuntza sustatzeko eremuan egiten du lan, normalizazio-helburuari lotuta. Berezko izatea-

ren printzipioak berezkotzat aitortzen den hizkuntzaren erabilera nagusi izateko neurriak legitimatzen ditu. Au-

zitegi Gorenak adierazten duenez, «konstituzionalki posible da erkidegoko legediak Galiziako erkidegoko

administrazio publikoetan eta tokiko erakundeetan galizieraren erabilerari lehentasuna ematea» (2000ko irai-

laren 25eko Konstituzio Auzitegiaren Epaia, 7. Zuzenbidezko Oinarria). Berezko izatearen printzipioaren helmen

zehatza ez du kontzeptuak berak baldintzatuko, baizik legegileak, azken horri baitagokio hori gauzatzea. 

EAEko hezkuntzako hizkuntza-sistemaren eta Kataluniako, Balear Uharteetako edo Galiziako sistemen

arteko aldea honako hau da: EAEn, legeak onartu egiten du ikasketak euskaraz edo gaztelaniaz egin aukera-

tzeko norberak duen eskubide subjektiboa; beste sistemetan, aldiz, ez. Hori da, hain zuzen, euskal sistema gi-

datzen duen parametroa; gainerako kasuetan, sistema gidatzen duen parametroa beste bat da: ikasleak ez dira

hautatzen duten hizkuntzaren arabera banatuko ikasgelatan.

Legeak, hizkuntza aukeratzeko eskubidea aitortzen duen heinean, euskal sistemako hizkuntza-banake-

ta eragiten du. Aldiz, urtarrilaren 7ko Kataluniako Parlamentuaren 1/1998 Legeak, hizkuntza-politikari buruz-

koak, honako hau xedatzen du 20. artikuluan:

«1. Katalana hezkuntza ez unibertsitarioko irakaskuntza- eta ikaskuntza-hizkuntzatzat erabili behar da,

normalean. 

«2. Haurrek eskubidea dute lehen irakaskuntza beren ohiko hizkuntzan jasotzeko; hau da, katalanez

edo gaztelaniaz. Administrazioak eskubide hori bermatu eta hori eraginkor bihurtzeko beharrezko

diren neurriak jarri behar ditu. Gurasoek edo tutoreek beren seme-alaben izenean hori betetzeko

eska dezakete.

«3. Katalanaren eta gaztelaniaren irakaskuntzak bermatuta egon behar du irakaskuntza-plangintzetan;

horrela, haur guztiek (irakaskuntza-prozesua hastean beren hizkuntza dena delakoa izanda ere) bi

hizkuntza ofizialak erraztasunez eta behar bezala hitz egin ahal izango dituzte, derrigorrezko hez-

kuntza amaitzen dutenean.

«...

«5. Ikasleak ez dira ikastetxe eta talde desberdinetan banatu behar, beren ohiko hizkuntza dela-eta. 

«6. Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua ez zaio emango katalanez eta gaztelaniaz hitz egiteko

eta idazteko gaitasuna (etapa horretan izan beharko lukeena) egiaztatzen ez duen ikasleari».

Galiziako, Balear Uharteetako eta Valentziako parlamentuetako legeek jarraitutako ildo bera da; izan ere,

azken kasuan izan ezik, lehenengo ikaskuntza ikaslearen hizkuntzan («ama-hizkuntzan», «ohiko hizkuntzan»
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edo «ikaslearen hizkuntzan») jasotzeko eskubidea aitortzen da. Ondorengo etapei dagokienez, ordea, Legeak

ez du ikasleen hizkuntza-eskubideak zeintzuk izango diren zehazten1.

«Lehen irakaskuntza» ikaslearen ohiko hizkuntzan egitea bermatzeko dauden legezko preskripzioen era-

ginkortasunari dagokionez, zenbait galdera sortzen dira. Lehenengoa hau da:  zer da lehenengo irakaskuntza?

Legeak ez du Estatuko oinarrizko araudian jasotzen den terminologia bera erabiltzen hezkuntza-etapei buruz

hitz egiteko («haur hezkuntza» eta «lehen hezkuntza», baizik «lehenengo hezkuntza»); ondorioz, araudia egi-

terakoan gai hori nola zehaztu kontuan hartu beharko da. Azaleratu den bigarren gaia, berriz, hau da: nola ber-

matu behar dute ikastetxe publikoek lehenengo hezkuntza ikasleen ohiko hizkuntzan egitea? Bereziki, zenbait

epaitan (aurre)matrikulazio-inprimakietan laukitxo bat jartzeko beharra aipatu da, gurasoek ikasleen ohiko hiz-

kuntza zein den zehaztu dezaten eta haurrek lehenengo irakaskuntza hizkuntza horretan jaso dezaten (katala-

nez edo gaztelaniaz); ikus. 2004ko irailaren 14ko Justizia Auzitegi Nagusiaren Epaia (Administrazioarekiko Auzi-

prozesuaren 972 Jurisdikzio Errekurtsoa) eta 2005eko azaroaren 24ko Justizia Auzitegi Nagusiaren Epaia

(Administrazioarekiko Auzi-prozesuaren 997 Jurisdikzio Errekurtsoa).

2. HEZKUNTZAN, HIZKUNTZA-ERREGIMENA ARAUTZEKO ESKUMENA

Aipatu den bezala, Espainiako Konstituzioko 3. artikuluan eta Autonomia Estatuaren 6. artikuluan, EAEn

euskarak eta gaztelaniak duten ofizialtasuna zehazten da. 

Autonomia Estatutuaren 6.1. artikuluan zehazten denez, «Euskara, Euskadiko berezko hizkuntza, hiz-

kuntza ofiziala izango da Euskadin, gaztelania bezala, eta bertako biztanle guztiek bi hizkuntzak ezagutzeko

eta erabiltzeko eskubidea dute». Horrez gain, 2. atalean, honako hau gaineratzen da: «Euskadiko dibertsitate

sozio-linguistikoa kontuan hartuta, autonomia-erkidegoko erakundeek bi hizkuntzen erabilera bermatuko

dute, horien ofizialtasuna neurtuz, eta, gainera, horien ezagutza bultzatzeko behar diren neurriak eta bitarte-

koak erabaki eta arautuko dituzte».

Hau da, autonomia-erkidegoak eskumena du hizkuntza-ofizialtasun bikoitza arautzeko eta hizkuntza-

normalizazioa bermatzeko neurriak sustatzeko eta ezartzeko; alegia, hizkuntza koofizialen ezagutza bermatze-

ko eta erabilera sustatzeko. Era berean, EAEri dagokio hezkuntzako hizkuntza-erregimena arautzea eta zehaz-

tea; ahalmen hori, hain zuzen, hizkuntza-normalizazioari dagokionez erkidegoak dituen eskumenetan

oinarrituz gauzatzen da (Konstituzio Auzitegiaren 337/1994 Epaia, 10. Zuzenbidezko Oinarria). 

Bestalde, aipatutako Autonomia Estatutuaren 16. artikuluan zehazten denaren arabera, honako hau kon-

tuan izan behar da: «Konstituzioaren lehenengo Xedapen Gehigarrian agindutakoari jarraiki, hezkuntza (bere he-

dapen, maila, modalitate eta espezialitate guztietan) Euskal Autonomia Erkidegoko eskumena da, eta ez die kalte-

rik eragingo hori garatzen duten Konstituzioaren 27. artikuluari eta Lege Organikoei, horren 149.1.30. artikuluak

Estatuari ematen dizkion ahalmenei eta hori betetzeko eta bermatzeko beharrezkoa den Goi Ikuskaritzari».

3. EGUNGO ESPARRU JURIDIKOA

Lantzen ari garen gaia kontuan hartuta, honako arau hauek azpimarratu behar dira: 
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Ikus. Ekainaren 15eko Galiziako Parlamentuko 3/1983 Legearen —hizkuntza-normalizazioari buruzkoa— 13.1. artikulua: «haurrek lehe-

nengo hezkuntza beren ama-hizkuntzan jasotzeko eskubidea dute»; apirilaren 29ko Balear Uharteetako Parlamentuko 3/1956 Legearen

—hizkuntza-normalizazioari buruzkoa— 18.1. artikulua: «ikasleek lehen hezkuntza beren hizkuntzan jasotzeko eskubidea dute, katala-

nez edo gaztelaniaz»; azaroaren 23ko Valentziako Gorteetako 1/1983 Legearen —valentziera erabiltzeari eta irakasteari buruzkoa— 19.

artikulua: valentziera nagusi den lurraldean, «ikastetxeek dituzten antolaketa-aukeren arabera, haur guztien lehenengo irakaskuntzak

beren ohiko hizkuntzan (valentziera edo gaztelania) jasotzea bultzatuko da». 



3.1. Estatuko araudia

1978ko Espainiako Konstituzioaren 3. artikuluan, lehenengo ahapaldian, honako hau zehazten da:

«gaztelania Estatuko hizkuntza ofiziala da» eta «espainiar guztiek hori ezagutzeko betebeharra eta erabiltzeko

eskubidea dute». Bigarren eta hirugarren ahapaldietan, hau gaineratzen da: «Espainiako gainerako hizkuntzak

ere ofizialak izango dira, bakoitza dagokion autonomia-erkidegoan eta bertako Estatutuen arabera» eta «Es-

painiako hainbat hizkuntza-modalitateren aberastasuna kultura-ondarea da, eta hori errespetatu eta babestu

egin behar da». 

Beharrezkoa da, era berean, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzakoa, aipatzea; izan ere,

horren arabera, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko helburuez gain, mai-

la bakoitzak honako helburu hauek ere baditu, hurrenez hurren: «gaztelania eta, egonez gero, autonomia-er-

kidegoko hizkuntza koofiziala behar bezala ezagutzea eta erabiltzea... (17.e artikulua); «gaztelaniaz eta, ego-

nez gero, autonomia-erkidegoko hizkuntza ofizialean testu eta mezu konplexuak ulertzea eta hitzez eta idatziz

zuzentasunez adieraztea... (23.h artikulua)»; eta «gaztelania eta, egonez gero, autonomia-erkidegoko hizkun-

tza koofiziala menderatzea, hitzez nahiz idatziz» (33.e artikulua). 

3.2. Euskal Autonomia Erkidegoko araudia

Aurreko epigrafean aipatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 6. artikuluaz gain, jarraian

zerrendatuko diren arauek irakastereduei buruzko autonomiako oinarrizko esparru juridikoa osatzen dute.  

3.2.1. Lege-mailako araudia

a) Azaroaren 24ko 10/1982 Legea, euskararen erabilpena arautzen duena

Lege horren II. idazpuruan hezkuntzan egiten den euskararen erabilera arautzen da. Lege horrek, alde

batetik, zenbait hezkuntza-mailatan, irakaskuntza euskaraz nahiz gaztelaniaz jasotzeko eskubidea aitortzen du;

eta bestetik, Eusko Jaurlaritza eta Legebiltzarra behartu egiten ditu «Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-

sisteman elebitasuna etengabe hedatzen joateko behar diren neurriak hartzera».

Gainera, 16. artikuluan, honako hau zehazten du: «Unibertsitate-ikasketak hasi arteko irakaskuntza-pro-

zesuetan, derrigorrezkoa izango da gurasoek eta tutoreek edo, bestela, ikasleak berak irakaskuntzarako hau-

tatu ez duten hizkuntza ofiziala irakastea», eta gaineratzen duenez, «Gobernuak ikastetxe bakoitzeko irakas-

tereduak arautuko ditu, gurasoen edo tutoreen nahia eta eremu horretako egoera soziolinguistikoa kontuan

hartuta».

Bestalde, 17. artikuluak hau arautzen du: «Nahitaezko ikastaldiak bukatzerakoan, ikasleek bi hizkuntza

ofizialak erabiltzeko adinako ezagutza erreala izateko xedezko neurriak hartu eta euskara-giroa bermatuko du

Jaurlaritzak, bai barneko nahiz kanpoko ekintzabideetan, bai administrazioko jardueretan eta dokumentuetan». 

b) Otsailaren 19ko 1/1993 Legea, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa

Lege horretan adierazten denez, eskola horren helburuetako bat «derrigorrezko irakaskuntza-aldia bu-

katzean, ikasle guztiek, baldintza berdinetan, bi hizkuntza ofizialen ezagupen praktikoa izango dutela berma-

tzea da, erabilera bultzatuz eta euskararen normalizazioari lagunduz» (3.2. g artikulua).
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Lege beraren 5. e) artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoei ematen die irakastereduen

plangintza egiteko funtzioa «gurasoek eta ikasleek eredua aukeratzeko duten eskubidea gauzatu ahal izan de-

zaten, bai eta aukeratzeko askatasun hori bermatuko duten administrazio-bideen garapena ere».

Gainera, Lege horren III. idazpuruan (18. artikulutik 24. artikulura) euskara euskal eskola publikoan arau-

tzeari buruz dihardu, eta hau xedatzen du: «Euskara eta gaztelania euskal eskola publikoan egingo diren ira-

kaskuntza-programetan sartuta egongo dira, bi hizkuntzen ahozko zein idatzizko ulermena eta ahozko eta ida-

tzizko adierazpena benetakoa izan dadin; horrela, gutxienez, harreman-hizkuntzatzat eta ohiko erabilerako

hizkuntzatzat erabili ahal izango dira».

Halaber, 20. artikuluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailaren proposamenari jarraiki, Eusko

Jaurlaritzak irakastereduak arautzeko Dekretua onartuko duela xedatzen du, eta, 21. artikuluan, berriz, Jaurla-

ritzak irakastereduen eskaintza-plangintza zehazten duten oinarrizko irizpideak arautuko dituela.

Amaitzeko, Lege horrek hezkuntza-sistema guztian (publikoan eta pribatuan) ezarri beharreko hiru ira-

kastereduak aipatzen ditu, hamargarren xedapen gehigarrian. 

Hala eta guztiz ere, hirugarren xedapen iragankorrean indarrean mantentzen du uztailaren 11ko

138/1983 Dekretua, Euskadiko irakaskuntza ez unibertsitarioan hizkuntza ofizialen erabilera arautzen duena;

dekretu horri jarraian aipatuko da.

3.2.2. Araudi-mailako araudia

a) 138/1983 Dekretua, uztailaren 11koa

Dekretu horrek A, B eta D irakasteredu elebidunak arautzen ditu, I. eta II. eranskinetan; eredu horiek,

hain zuzen, indarrean jarraitzen dute, otsailaren 19ko 1/1993 Legearen 20. artikuluan aurreikusitakoa egiten ez

den bitartean.

Era berean, Dekretu horretan adierazten denez, euskara eta gaztelania derrigorrezko ikasgaiak dira ikas-

tetxe guztietako irakaskuntza-maila hauetan: Eskolaurrean, OHOn, BBBn, UBIn eta LHn (egun, Haur Hezkuntza,

Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa).

b) Beste arau batzuk

Aurreko dekretuaz gain, atal honetan, honako beste arau hauek ere aipa daitezke:

— Hezkuntza eta Kultura Sailaren Agindua (1983ko abuztuaren 1ekoa), 138/1983 Dekretua (uztailaren

11koa) garatzen duena.

— 1984ko maiatzaren 3ko Agindua, uztailaren 11ko 138/1983 Dekretuaren 9 c) artikulua garatzen due-

na. Agindua hori 1986ko martxoaren 20ko Aginduak aldatu zuen (maiatzaren 23ko EHAA).

— Azaroaren 15eko 286/1988 Dekretua, uztailaren 11ko 138/1983 Dekretuaren aldi baterako bigarren

xedapenean ezarritako epea (irakaskuntza euskaraz emateko edo programak euskaraz garatzeko

epea) luzatzen duena.

— 1992ko abuztuaren 13ko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoan Haur Hezkuntza eta Lehen Hez-

kuntza ezartzen dituena.
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— Uztailaren 21eko 213/1994 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan Derrigorrezko Bigarren Hezkun-

tzaren curriculuma zehazten duena. Urtarrilaren 13ko 25/1996 Dekretuak eta urtarrilaren 21eko

5/2003 Dekretuak aldatu dute.

— Apirilaren 29ko 97/1997 Dekretua, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako irakaskuntzaren ezarpena

eta dagozkien tituluei buruzko jarraibideak arautzen dituena. Dekretu hori behin eta berriz aldatu

dute azaroaren 30eko 423/1999 Dekretuak, uztailaren 9ko 170/2002 Dekretuak eta urtarrilaren 20ko

5/2004 Dekretuak.

4. HEZKUNTZAN EGUN DAGOEN IRAKASTEREDU-SISTEMA BERRIKUSIZ GERO, EGON LITEZKEEN

AUKERAK

4.1. Irakastereduen egungo sistema mantentzea

Irakastereduen egungo sistema mantenduko balitz, hauek lirateke esku-hartzeko aukerak: 

4.1.1. Egungo esparru juridikoa aldatu gabe

Indarrean dagoen araudi osoa errespetatuz, A eta B ereduetan euskararen agerpena areagotu liteke, uz-

tailaren 11ko 138/1983 Dekretuko I. eta II. eranskinek baimentzen duten arte. Eranskin horiek hau adierazten

dute, hitzez hitz:

«I. eranskina

Eskolaurrean eta OHOn (egungo Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hez-

kuntzan).

A eredua. Irakasgai guztiak —euskara izan ezik— gaztelaniaz landuko dira oinarriz. Euskara irakasgai

denean, gainerakoak bezala emango da, eta eginkizun horri Hezkuntza eta  Kultura Sailak (egun, Hezkuntza,

Unibertsitate eta Ikerketa Saila) erabakitako ordu-kopurua eskainiko zaizkio astean. OHO baino goragoko mai-

letan, beste zenbait gai ere euskaraz landu ahal izango dituzte, baldin eta ikasleak euskara erabiltzeko behar

bezala trebaturik baleude.

B eredua. Bai gaztelania, bai euskara beste irakasgaiak lantzeko erabiliko dira. Gaztelania, berez, ira-

kurketa, idazketa eta matematika bezalako irakasgaietan erabiliko da. Euskara, berriz, gainerako irakasgaietan:

esperimentuak, plastika eta denari buruzko dinamika. Gainera, euskara eta gaztelania irakasgaitzat ere landu-

ko dira, eta horiei Hezkuntza eta Kultura Sailak (egun, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila) zehaztutako

orduak eskainiko zaizkie astean.

D eredua. Irakasgai guztiak —gaztelania izan ezik— euskaraz emango dira; euskara bera ere irakas-

gaitzat landuko da, eta eginkizun horri Hezkuntza eta Kultura Sailak (egun, Hezkuntza, Unibertsitate eta Iker-

keta Saila) erabakitako ordu-kopurua eskainiko zaizkio astean.

Gaztelania, berriz, eskolatze-hasieratik emango da, gainerako beste irakasgaiak bezala.
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II. eranskina

BBBn, UBIn eta LHn (egungo Batxilergoa eta Lanbide Heziketa).

A eredua. Irakasgai guztiak —Euskal Hizkuntza eta Euskal Literatura eta Hizkuntza Berriak izan ezik—

berez, gaztelaniaz emango dira. Euskara irakasgaia guztiek emango dute eta derrigorrezkoa izango da, eta, as-

tean, Hezkuntza eta Kultura Sailak (egun, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila) erabakitako ordu-kopu-

rua eskainiko zaizkio. Euskararen ezaguera-maila ona eskuratu duten ikasle-taldeekin, zenbait gai euskaraz lan-

du ahal izango dira.

D eredua. Irakasgai guztiak —Gaztelania Hizkuntza eta Gaztelaniaren Historia eta Hizkuntza Berriak

izan ezik—, berez, euskaraz emango dira; euskara bera ere, gaztelania legez, irakasgaitzat landuko da, eta egin-

kizun horri Hezkuntza eta Kultura Sailak (egun, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila) erabakitako ordu-

kopurua eskainiko zaizkio astean».

4.1.2. Uztailaren 11ko 138/1983 Dekretua aldatuz

Horri dagokionez, lehenik eta behin, azpimarratu behar da, uztailaren 11ko 138/1983 Dekretua aldatzea

otsailaren 19ko 1/1993 Legearen 20. artikuluan xedatutakoak eragindako eskakizuna dela; zehazki, hau adie-

razten da haren lehen atalean: «Jaurlaritzak, Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren proposamenari ja-

rraiki, dekretu bidez onartuko du irakastereduen araubidea, lege horren 47. artikuluan erabakitakoari kalterik

eragin gabe...» Beraz, soilik lege-agindu hori betetzen ez den heinean, 138/1983 Dekretuak (1/1993 Legearen

Hirugarren Xedapen Iragankorra) indarrean jarraituko du, behin-behinean.

1/1993 Legearen 2. atalean gaineratzen denez, «Aurreko atalean aipatu den eskumena gauzatzean,

Jaurlaritzak kontuan izango du irakastereduen hizkuntza- eta akademia-errendimendu osoaren ebaluazioa, eta,

hala badagokio, baita ikastetxeek beren autonomia pedagogikoa gauzatzean proposatutako ekimenena ere». 

Hain zuzen, irakastereduak berriro arautuz gero, arautze hori aipatutako otsailaren 19ko 1/1993 Legea-

ren eta azaroaren 24ko 10/1982 Legearen (euskararen erabilpena arautzen duena) mendean egongo litzateke.

Horrek zera adierazten du: egungo hiru ereduak (A, B eta D) mantendu beharko direla, baina 1/1993 Le-

gearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutako baldintzen arabera; hau da, A ereduan, funtsean, curri-

culuma gaztelaniaz eman beharko litzateke, baina horren zenbait jarduera edo gai euskaraz eman ahalko lira-

teke. Juridikoki, «funtsean» adberbioak mugimendu-aukera handia uzten du, A ereduan duen agerpena

handitzeko; baina, betiere, A eredua indargabetzen eta ezkutuko B eredu bihurtzen ez duen bitartean. B ere-

duan euskaraz eta gaztelaniaz irakatsi beharko litzateke, eta hizkuntza baten nahiz bestearen ehunekoek ez

leudeke aurrez ezarrita. Horrenbestez, askoz ere mugimendu-marjina handiagoa egongo litzateke euskararen

agerpena indartzeko, legeak ez baitu horretarako arau zehatzik ezartzen. Hori bai, biek irakaskuntza-hizkuntza

izan beharko lukete. Azkenik, D eredua euskaraz emango da.

Hala eta guztiz ere, 1/1993 Legeak araututakoari jarraiki, hiru irakastereduetan, Gaztelania Hizkuntza eta

Gaztelaniako Literatura, Euskal Hizkuntza eta Euskal Literatura eta Hizkuntza Berriak irakasgaiak bakoitza bere

hizkuntzan irakatsi beharko lirateke, bereziki.

Amaitzeko, azaroaren 24ko 10/1982 Legearen 16.2 artikuluari jarraiki, honako hau gogoratu behar da:

Jaurlaritzak gurasoen edo tutoreen nahia eta eremu horretako egoera soziolinguistikoa kontuan hartuko ditu

irakastereduak arautzean (16.2. artikulua). 
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4.2. Irakastereduen egungo sistema kentzea/aldatzea

Aurrez aipatu bezala, irakastereduen egungo sistema kentzeko/aldatzeko, indarrean dagoen legedia al-

datu behar da; hau da: azaroaren 14ko 10/1982 Legea —euskararen erabilpena arautzen duena— eta otsaila-

ren 19ko 1/1993 Legea —Euskal Eskola Publikoari buruzkoa—.

Aldaketak egiteko aukerak handiagoak izango lirateke; mugak Konstituzioak eta Estatutuak jarriko li-

tuzkete. Kasu horretan, irakaskuntza-hizkuntza askatasunez aukeratzeko indarrean dagoen eskubidea bera ere

ken liteke, eta, ondorioz, irakastereduen egungo sistema aldatu eta eredu bakarra jar liteke.

Hori oinarri hartuta, ildo horretan egin diren proposamenak aztertuko dira jarraian; hain zuzen, hauek dira:

4.2.1. Egungo D irakasteredua lurralde guztietara eta egungo hezkuntza-maila eta sare guztietara

zabaltzea

Irakaskuntzan hizkuntza aukeratzeko eskubideari dagokionez, Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia-

ren arabera, eskubide hori ez da zuzenean Konstituziotik eratorria («EKren 27. artikuluaren atal bakar batean

ere (...) ez da konstituzionalki bermatutako zati edo elementutzat aipatu gurasoek, eurek hautatutako ikaste-

txeetan, seme-alaben irakaskuntza zein hizkuntzatan egin aukeratzeko duten eskubidea» —Konstituzio Auzi-

tegiaren 195/1989 eta 337/1994 Epaiak—).

Ildo horretan, esanguratsua da Konstituzio Auzitegiaren 337/1994 epaia, beste konstituzio-epai batzue-

tako doktrina kontuan hartuz hau adierazten baitu: «bestalde, berriz ere EKren 27. artikuluaren ikuspegia kon-

tuan hartuta, honako hau ondorioztatu behar da: ez agindu horretan aitortzen den konstituzio-eskubidearen

edukian, ez agindu horren 2., 5. eta 7. ataletan ezin da ondorioztatu irakaskuntza autonomia-erkidegoan ko-

ofizialak diren bi hizkuntzetako bakarrean (interesatuek aukeratua) jasotzeko eskubidea, Ez da ahaztu behar

pertsona guztiek hezkuntza jasotzeko duten eskubidea hezkuntza-sistema jakin batean gauzatzen dela; hez-

kuntza-sistema horretan, hain zuzen, botere publikoek —hau da, Estatuak (oinarrizko legediaren bitartez) eta

autonomia-erkidegoek (gai horretan dituzten eskumenen bitartez)— hainbat irakaskuntza-maila, -etapa, -ziklo

eta -graduren, gutxieneko irakaskuntzen eta ikaskuntza-gai diren eremu edo gai zehatzen curriculumak zehaz-

ten dituzte, eta, era berean, horiek ikastetxeetan nola garatu antolatzen dute. Hezkuntza, beraz, araututako

jarduera bat da, oro har. Horrela, Konstituzioak bermatzen duen hezkuntza-eskubideak ez dakar interesatuek

irakaskuntza-hizkuntza askatasunez aukeratzeak botere publikoek gai horretan ematen duten zerbitzua bal-

dintzatu dezakeenik. Eta horregatik, hezkuntzako eskumen-banaketari jarraiki, botere publikoek —Estatuak eta

autonomia-erkidegoek— ahalmena dute autonomia-erkidego batean koofizialak diren bi hizkuntzak hezkun-

tzako komunikazio-hizkuntzatzat duten erabilera zehazteko».

Aukeratzeko eskubidea ez da eskubide konstituzionala, legezkoa baizik; hau da, legeak emandako es-

kubidea litzateke, eta, beraz, legea aldatuko balitz (alegia, bertan behera geldituko balitz), hori ez litzateke zu-

zenean konstituzioaren aurkakoa izango. Hala ere, argi utzi behar da  jurisprudentzia konstituzionalak aukera

ematen duen arren, hizkuntza ofizialetako baten normalizazioa sustatu nahian, hizkuntza hori hezkuntza- nahiz

administrazio-jardueretako adierazpen-modu normaltzat eta ohikotzat erabiltzeko, eta, horrez gain, hizkuntza-

normalizazioari dagokionez, katalana —eta, beraz, gure kasuan, euskara—, elebitasun-eredu horren garrantzi-

gune izan daitekeela dioen arren («...konstituzioaren ikuspegitik, ez du gaitzespenik merezi Kataluniako ikas-

tetxeetan katalana adierazpen-modu normal izateak, ez barne-jardueretan, ez kanpokoetan»); muga bat ere

ezartzen du: hain zuzen, aurrekoaren ondorioz gaztelania irakaskuntza-hizkuntzatzat ez baztertzea, autono-

mia-erkidegoan hizkuntza horren ezagutza eta erabilera berma dadin («Kataluniako hizkuntza-normalizazioa-

ren helburuari jarraiki, zilegi da katalana elebitasun-eredu horren garrantzi-gune izatea; betiere, gaztelania ira-
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kaskuntza-hizkuntzatzat baztertzen ez duen bitartean eta autonomia-erkidegoan hizkuntza horren ezagutza

eta erabilera bermatzen den heinean».) (Konstituzio Auzitegiaren 337/1994 Epaia):

Beraz, jurisprudentzia hori kontuan hartuz, egungo D eredua lurralde guztietara, hezkuntza-maila guz-

tietara eta sare guztietara zabaltzea ez litzateke bideragarria izango, gaztelania irakaskuntza-hizkuntzatzat baz-

tertzea eragingo balu. 

4.2.2. Eredu bakarra: «Anglo B»

Aurreko kasuan bezala, irakaskuntza-hizkuntza askatasunez hautatzeko eskubidea kentzea ekarriko luke.

Eredu horretan, curriculumaren zatirik handiena euskaraz irakatsiko litzateke, eta gainerakoa gaztelaniaz

eta ingelesez (biak antzeko ehunekoetan); eredu hori defendatzea, ordea, zaila da ikuspegi juridikotik, hizkun-

tza ofizial bat eta ofiziala ez den atzerriko beste hizkuntza bat berdin landuko bailirateke. 

Gainera, Eskualde Mailako edo Gutxiengoen Hizkuntzen Europako Karta berrestean, eskolaurrea, Lehen

Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa euskaraz emateko konpromisoa hartu zuen estatuak, 8.

artikuluan xedatutakoari jarraiki. Euskaraz hezkuntzaren zati bat soilik ezartzeko aukera ematen zuen sistema

batek artikulu horrekiko Espainiak hartutako konpromisoarekin bateragarritasun-arazoak sor zitzakeen.

4.2.3. Ikastetxeek bertan ezarri beharreko irakasteredua hautatzeko aukera

Hasteko, argi esan behar da hipotesi hori gertatuz gero oinarrizko legedi bat ezarri beharko litzatekeela,

eta hori, gainera, ikastetxe guztiek errespetatu beharko luketela. 

Baina, hala gertatu arren, sistema edo eredu hori ezartzeak ezingo luke de facto Gernikako Estatutuko

6.2 artikuluaren edukia hustu. Hain zuzen, artikulu horretan zehazten denaren arabera, autonomia-erkidego-

ko erakunde komunek (Legebiltzarrak eta Eusko Jaurlaritzak) bermatu behar dute bi hizkuntza ofizialak erabil-

tzea; eta, horretarako, horien ofizialtasuna arautu eta horien ezagutza bermatzeko beharrezko baliabideak era-

baki eta arautu behar dituzte.

Bestalde, egungo legediak ikastetxeetako autonomia pedagogikoa aitortzen duen arren, onarpen hori

ez da erabatekoa; ez bederen, praktikan, hizkuntza-eskaintza arautu eta kontrolatzeko adinakoa, zeregin hori,

aurrez aipatu bezala, erakunde komunei baitagokie.

Nola nahi ere, aukeratutako sistema dena delakoa izanda ere, honako hauek bermatu behar ditu: alde

batetik, Espainiako Konstituzioaren 27. artikuluak aitortutako hezkuntzarako eskubidea errespetatzea, eta, on-

dorioz, irakaskuntza ikaslearentzat ulergarri den hizkuntza batean ematea (behar izanez gero, gainera, irakas-

kuntzen legezko antolamenduan neurri malguak ezarri beharko lirateke, egoera bereziei erantzun ahal izate-

ko); eta, bestetik, eskolatze-aldia amaitzean, ikasleek bi hizkuntza koofizialak behar beste ezagutzea eta horiek

zuzen erabiltzeko gai izatea.
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Lan-talde soziolinguistikoak adostu
duen txostena

XABIER MENDIGUREN (Kontseilua) ERRAMUN OSA (EHIK),

LIONEL JOLY (Sozioling. Clusterra) ANA EIZAGIRRE (EHIGE),

JOSEBA ERKIZIA (HPSO) FRANCISCO LUNA (ISEI) ETA MIKEL ZALBIDE (HUIS) 

Eibarren, 2006ko abenduaren 13an

SARRERAKO OHARRAK

a) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak hala agindurik, lanean jardun dugu lan-talde honen ki-

deok 2006ko irailetik. Sailak hasieran emandako orientabide nagusiak eta aldian-aldian adierazitako

gehigarriak puntuz puntu errespetatu ditugu, gure ibilbide horretan. Horrela, hasierako sei lankideoi

zazpigarrena gehitu zaigu bidean. Akta prestatzen eta abarretan laguntza arteza eskaintzen duen

zortzigarren kidea ere izan dugu, bestalde, urritik aurrera. 

b) Azterketa-bidea, hasieran adostutakoa izan da funtsean: azterketa osoaren jardunerako lau lan-talde

izango zirela jakinik, batez ere ikuspegi soziolinguistikoan zentratzen saiatu gara. Zenbait kidek be-

rariaz azpimarratu zuen, halere, zaila edo oso zaila gertatuko zela ikuspegi soziolinguistiko hutsari

eustea. Hori dela-eta, aurkeztera goazen txostenean bada beste ikuspegien alorreko gogoeta-biderik

ere. Ikuspegi soziolinguistikoari lehentasuna ematen saiatu gara, halere, eta lortu ere hainbatean lor-

tu dugula uste dugu.

c) Lan-taldea irailean bertan hasi zen lanean, esan bezala, eta hilero bilera bana egin du. Abenduaren

13koarekin lau lan-bilera dira, hortaz, guztira. Lankide gehienek aski lan-agenda estua dutenez, den-

bora eta esfortzua aditu bakoitzaren ekarpen indibidualean oinarritu da, ahal izan den guztian. 

d) Hasierako bileran oinarrizko adostasun-markoa eratu genuen. Orduan adostutako bideari eutsi dio-

gu funtsean, handik aurrera. Taldekide bakoitzak hitzez eta, bereziki, idatziz egin dituen ekarpenak

banan-banan aztertu dira bileretan, eta ekarpen horiek batera biltzen ahalegindu da lan-taldea. Per-

tsona adituak direnez bertako lan-kideak, denboraren zatirik handiena ez dugu bateratze-saioetan in-

bertitu beharrik izan. Zenbait kasutan, denbora irabazte aldera, aztergai jakinei nork bere puntuazioa

emanaz eta puntu guztien batura aintzakotzat hartuz jokatu dugu. 

e) Lana arintze aldera, berariazko dokumentazioa izan du lan-taldeak (hots, taldekide bakoitzak) es-

kueran. Irailean egin zen lehenengo dokumentu-banaketa. Hortik aurrera, inork hala eskatu due-

nean edo dokumentu berririk iritsi ahala dokumentu hori kide guztion artean banatzeari ekin zaio.

Euskararen Gizarte-erakundeen Kontseiluak, bestalde, ele biko irakastereduei buruzko jardunaldia

egin du azaroan. Bere ondorio-txostena eskuartean izateko aukera izan dugu, Xabier Mendigure-

nen bidez.

Dokumentuaren jatorrizko idazkuntza: euskaraz.



f) Horiek izan dira, funtsean, ekarpen-txosten hau prestatzeko eman diren pausoak. Txostena, Sailak

emandako orientabideen ildotik, ez da bereziki luzea. Sintesi-lana izan da, hainbatean, lan-taldeak

irailetik hona egin duena. Teoria jeneralen deskribapen-oharrik ez da ekarpen-txostenean falta. Bere-

ziki saiatu gara, halere, formulazio konkretuetarako lagungarri izan litezkeen kontsiderazio praktiko-

ak eskaintzen.

g) Taldekideek hala aukeraturik, euskara izan da bertako lan-hizkuntza nagusia. Euskaraz idatzia dago,

beraz, lan-taldearen ekarpen-txostena. Txosten horren itzulpenak, bai gaztelaniazkoa eta bai ingele-

sezkoa, itzulpen-etxe baten bidez egingo dira.

h) Ahal izan den guztian, gure uste-iritziak aho batez adosten saiatu gara. Halakorik iritsi ezin izan de-

nean, gehienen ustea azaltzearekin batera desadostasun-puntua ere aurrez aurre markatu da.

LANKIDEAK

Sailak erabakitako lankideok jardun dugu, oraindainokoan, ekarpen-txosten hau prestatzen. Zortzi lan-

kide ari izan gara guztira: Ana Eizagirre, Joseba Erkizia, Lionel Joly, Francisco Luna, Xabier Mendiguren, Erramun

Osa, Lurdes Otaegi (idazkari) eta Mikel Zalbide (batzordearen arduradun). 

Aurrerago (abenduaren 13ko bileran adostutakoa oinarri izanik, eta itzulpen-lana egin bezain azkar),

txostenaren berri izango du lan-talde honetara berariaz gonbidatu den Bruselako unibertsitateko Hugo Bae-

tens-Beardsmore irakasleak. 

Handik gutxira, abenduaren 20a aurretik nolanahi ere, gainerako lan-taldeetako kideei eta kanpotik eto-

rriko diren gainerako adituei banatuko zaie ekarpen-txostena. Azkenik, abenduaren 20an eta 21ean Gasteizen

egingo den bateratze-saioan nork bere oharrak egin ahal izango dizkio txostenari. 

GALDERA NAGUSIAK

Ele biko irakastereduen gainean jardun behar du gure lan-taldeak, bere txosten honetan. Ez edozein mo-

dutan, ordea: perspektiba soziolinguistikotik heldu behar dio gaiari, ahal duen neurrian. Hesi-muga argia da

hori, alde batetik. Gaiaren ikuspegi jakinean sakontzeko modua, bestetik: sakontzeko modu bakarra, segurue-

nik. Gainerako perspektibak beste lan-taldeentzat utzirik, batez ere galdera jakin batzuei erantzun behar die-

gula esan nahi du horrek. Galdera gutxiri erantzun behar diegu, baina ahalik eta sakonen, argien eta zehatzen.

Galdera horiek aurrez emanak daude: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak hasierako plan-gidan ezarri-

takoak dira. Hiru galdera nagusi egin dizkio Sailak lan-talde soziolinguistikoari. Honako hiru hauek, hain zuzen: 

a) Zer dago eskolaren esku, hizkuntza indarberritu eta luze-zabaleko elebitasun funtzional orekatua es-

kuratzeko? 

b) Zer gehiago egin dezake eskolak, euskararen erabilera (eskola-esparruan eta handik kanpora) indar-

tzeko?, eta 

c) Zer egin behar da eskolatik kanpora, EAEko lege-helburu nagusiak bete nahi badira?

Beste gairik ere jorratu da, gorago esan denez, gure lan-taldean. Ele biko irakaskuntzak azken mende-

laurden inguruan eraman duen bideaz, esate baterako, berariazko gogoeta-saiotxorik egin da sarrerakoan. Ho-
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rrek esan nahi du lau atal dituela funtsean, eta ez hiru, gure txostenak: orain arteko ibilbidea batetik, eta Sai-

lak emandako beste hiru puntuak, horren ondoren. 

Kontua argitzen lagundu dezaketen bestelako oharrak ere erantsi dizkiogu gure azalpenari. Lau atal na-

gusietan txertaturik doaz gehigarrizko oharrok. Puntu gehien-gehienak ikuspegi soziolinguistikotik edo sozio-

pedagogikotik landurik daude, dena den, eta ahal izan den neurrian Sailak egindako hiru galdera nagusietan

txertatu ditugu. Sarrerako atala laburra da, eta gure ikuspegi jeneralaren erakusgarri izan nahi du.

Ikus dezagun beraz, bestelako atzera-aurrerarik gabe, lan-talde soziolinguistikoak irailetik hona adostu

duen ekarpen-txostena.

EKARPEN-TXOSTENA

I. Orain arte egindako ibilbideari buruzko hausnarketa

I.1. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-munduak, eskola-sare publikoak, pribatuak eta ikastolak,

euskararen aldeko ahalegin handia egin du azken hamarkadotan. Eraman den prozesua positiboa izan da oro

har, belaunaldi berrien ele biko hizkuntza-trataerari dagokionean. Erdaraz ondo jakiteaz gainera, oro har eus-

kaldunago dira orain EAEko gazteak. Lehen (demagun, orain dela hogeita bost urte) baino askoz gazte gehia-

gok daki orain euskaraz, neurri batean edo bestean. Konkretuki,

Gero eta ikasle gehiagok entenditzen dute euskaraz, oso hizkera itxian egiten ez bazaie, eguneroko gai

arruntez ari garenean. Hizkera formal-espositiboan egiten zaien hainbat azalpen, eskola-esparrukoak bereziki,

ulertzeko gai dira gero eta gazte gehiago. 

Hizketan ere lehen baino gazte gehiagok dakite euskaraz. Gehienek ez dute hitz-etorri handirik hizkun-

tza honetan, ez eta mintzamolde bizi, lasai, aberats eta gatz-piperrez horniturik. Bai, ordea, eguneroko komu-

nikazio-egoera arruntenetan oro har, eta eskola-girokoetan bereziki, esan behar dutena esaten asmatzeko ba-

lio dien gaitasunik. 

Euskaraz irakurtzen eta idazten ere badakite gainera, halako neurri batean, gazte horietariko askok. Mu-

gatua eta aski nola-halakoa da ikasle askoren idazmena eta irakurmena. Baina hor dago hori ere, eta kontuan

hartzekoa da: orain gutxira arteko eskolak, salbuespenak salbuespen, ez zuen, euskarazko idaztrebetasunei da-

gokienez, berariazko gaitasunik eskuratzen. 

Hori guztia hor dago, eta ezin da ahaztu. Asko egin da eskola-munduan, ele biko irakastereduen il-

dotik, bertako hizkuntza ahula indarberritze aldera. Hainbat alorretan (juridiko-instituzionalean, ekonomikoan,

ele biko irakasbideei buruzko ezagutza teorikoan,...) ezin ukatuzko lorpenak erdietsi dira. Euskara-erdaren es-

kola-munduko trataera lehen baino parez parekoagoa da orain: legez onartua dago euskarazko edota ele biko

irakaskuntza, eta eguneroko jarduera instituzionalez sendotua; gizajendez, baliabide materialez eta dirubidez

askozaz hornituago ere bai; elaborazio teorikoz jantziago dago bertako jarduera, bai unibertsitatean eta bai

hezkuntza alorreko hainbat instantzia teknikotan; eta, azkenik, milaka irakasle saiaturen lehen ez bezalako es-

karmentu profesional zabalaz zurkaiztua dago euskal eskola, bai sektore publikoan eta bai gizarte-ekimenezko

pribatuan. Aktibo sendoak dira horiek guztiak: ganorazko hobekuntzarik egin nahi baldin bada ondo kontuan

hartu beharrekoak. 

I.2. Batez besteko bilakaera hori positiboa izan den arren, balorazio negatiborako motiborik ere bada-

go tartean. Ezin esan liteke, besterik gabe, gauzak ondo doazenik eta bere horretan jarraitzearekin aski denik.

Ez da egia, bereziki, ele biko irakaskuntzaren sailean zer hobeturik ez dagoenik. Gauza askotxo dira hobetu be-
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harrekoak. Gauza horietariko gehienak ez dira, gainera, kontu hutsalak. Horrainokoan adostasun handia ageri

da han-hemengo profesionalen, adituen eta iritzi-emaileen artean. Ondo zer ez dabilen, eta konpondu beha-

rrekoa justu-justu zer den, zehazteko orduan ageri dira aldeak. Ez nolanahiko aldeak, sakonak eta zabalak bai-

zik. 

I.3. Era askotako iritziak ageri badira ere tartean, argi dago azken urteotako eskola-molde elebidunari

buruzko kexu nagusiak, zorrotz-deigarrienak bai behintzat, ondoko hiru argudio-oinarriotan bildurik daudela

nagusiki:

a) Batzuen aburuz, eskola bidezko euskalduntze-prozesua ez da fruitu onik ematen ari. Emaitzak ez dira

behar bezalakoak: ikasleek ez dakite euskaraz; ez, behintzat, behar adina. Are gehiago, gabezia hori

bere onera ekartzeko hobekuntza-bidea, hezkuntza-administrazioak eraman beharrekoa, mantso

doa: gehiegi luzatzen ari da. Euskal kultura, bestalde, behar baino baztertuago dago EAEko eskole-

tan. Gizartearen eskabidea aurrerago doa, oro har, hezkuntza-administrazioaren erantzuna baino.

Hori dela medio, legeak dioena ez da betetzen ari: urrundik ere ez. Jarrera sendoagoa, interbentzio

zuzenagokoa, agertu behar dute hortaz herri-aginteek egungo egoera konpontzeko. Baliabide gehia-

go jarri behar dira eskueran, eta ausartago jokatu behar da aginte-esparrutik. 

b) Beste batzuen ustean, euskalduntze-prozesua azkarregi joan da eta aldakuntzak urrunegi eraman

dira. Elebitasunaren izenean guraso askoren aukera-askatasuna behartzen ari da, de facto, hezkun-

tza-administrazioa. Euskaldundu beharraren beharraz, hezkuntza-kalitateari eta aniztasun soziokul-

turalari kalte egiten ari zaio. Eskola-bizitzaren eta ikasleen etekin akademikoen kaltean gertatzen ari

da, oro har, euskalduntzea azkarregi eta urrunegi eraman nahi izate hori. Euskaraz ez dakiten irakas-

leak baztertu eta gutxiestea dakar horrek, bide batez. Gauza asko zaindu behar ditu eskolak, ez eus-

kara eta euskal kultura bakarrik. Lasaiago joan beharra dago, presaka eta gaizki hartu den hainbat

neurri berraztertuz eta, hala badagokio, gauzak bere onera itzuliz. 

c) Badago, azkenik gure artean (hezkuntzako profesionalen, ele biko hezkuntza-adituen eta iritzi-era-

tzaileen artean bereziki), hainbat kritika konkretu erabat onartuz (zenbaitetan, inork baino lehenago

eta ozenago formulatuz) EAEko eskola-munduan egin dena funtsean ondo egina dagoela uste due-

nik. Orain dela hogeita bost edo hogeita hamar urte euskal gizartearen muga-baldintza nagusiak eta

baliabide zuzenak nolakoak ziren jakinik, eta gizartearen aniztasun soziokultural, demolinguistiko eta

ideologikoa kontuan izanik, askoz gauza hoberik nekez egin zitekeela uste du halakok. Gauza asko

dago konpontzeko, iritzi-molde horren ustez, baina eskola-munduan eraman den funtsezko norabi-

dea zuzena izan da oro har.

I.4. Goiko hiru ikuspegi horiek ezkontzen zailak dira, oso. Eskola-sistema ororen eginkizunez eta berez-

ko ahalmenez irudi desberdin eta, hainbatean, kontrajarria dute, hasteko. Perspektiba sozioedukatibo diferen-

tetik abiatzen dira sarri, eta aski ondorio berezietara iristen. Iritzi-diferentzien kontua ez dago, funtsaren fun-

tsean, eskola-esparrura mugatua. EAEn orain arte eramandako hizkuntza-politika osoa da, halako neurri batean

behintzat, ikuspegi kritiko horiek elkarrengandik banatzen eta bereizten dituena. Formulazio batzuen oinarrian

pedagogiazko edo metodologiazko aipamen gutxi dago, funtsaren funtsean. Herri-aginteek azken mende-laur-

denean eskola-esparruan eramandako hizkuntza-politika da, askotan, formulazio horien benetako aztergai.

Euskal Autonomia Erkidegoko eskoletan eraman den hizkuntza-politikaren ebaluazio dibergentea da, sarri,

ikusmolde kontrajarri horien sorburu.

I.5. Aldeak eta diferentziak ez dira, gainera, soil-soilik hizkuntza-politikaren alorrekoak. Batzuek eta bes-

teok eskolaketaz eta eskola bidezko euskalduntze-bideaz ari garenean ez gara askotan esparru horretako hiz-

kuntza-politikaz bakarrik ari, horren oinarrian dagoen beste zerbaitez baizik. Euskal herriaz (bere osaera etno-
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kulturalaz, lurralde-hedaduraz eta aurrera begirako formulazio operatiboez) batzuek eta besteok ditugun iritzi

diferente eta kontrajarrien errainu dira, hainbatean, hizkuntza-politikazko desadostasun horiek. Batzuek eta

besteok buruan dugun etorkizuneko Euskal herri horretan euskara-erdarek zer leku behar luketen, eta horreta-

rako nolako eskola modu nahi dugun: hori da eztabaidaren muinetako bat. 

Labur bilduz: era bateko edo besteko iritzi kontrajarriak ageri dira, batetik, mende-laurden luzez eskola-

munduan eraman den euskalduntze-bideaz, bere lorpenez eta hutsegiteez. Sakoneko iritzi-desberdintasunak

ageri dira, bestetik, aurrera begirako gizarte-moldeaz eta horren baitan euskara-erdarek behar luketen zentral-

tasunaz eta balio-indarraz. Eskola-munduan eramandako euskalduntze-bidea, eta geroko nahi genukeen gi-

zarte-eredua: horiek ditugu egungo eztabaida askotxoren iturburu nagusi. Ez da harritzekoa, batez besteko gi-

roa hori izanik, ele biko irakastereduen inguruan halako egonezina eta ikuspegi kritiko-iluna hain zabaldurik

egotea.

I.6. Hezkuntza alorreko euskalduntze-saioak azken hamarkadotan izan duen bilakaera sendoa ilun ikus-

te horrek badu, azkenik, bestelako iturbururik ere. Esfera akademikotik datorkio, kasu honetan, eragina. Hiz-

tun-herri txikiek beren on beharrez eraikitako hezkuntza molde berezien eta han-hemengo Establishment aka-

demikoen arteko egonezina (zenbaitetan, ezin elkar hartua) kontuan hartu beharreko elementua da orobat.

Hizkuntza minorizatuen gaiei erantsiriko jarrera subjektibo ezkorraren tradizio luzean kokatu behar da, beste-

ak beste, ezinegon hori. Esate baterako,

a) Kasu batzuetan, teoria hutsaren aldetik ezinezko bidean barrena goazela dio aski hedaturik dagoen

pentsaera akademiko batek: contra naturako saio (miresgarri baina alferrikako) batean sarturik gau-

dela esatera, edo inplizituki iradokitzera, iristen da pentsamolde hori, soziolinguistikaren mundu za-

baleko hainbat ekarpen teoriko eta ebidentzia enpiriko gutxietsiz. Hizkuntza bera da, hasteko, en-

barazu nagusi. Argudio-bide ezaguna dugu, aspalditxodanik, honelakorik dioena: «Zer egin behar

dugu eskola-munduan, orain puntura arte ganadua gobernatzeko eta antxoaren arrantzan jardute-

ko baizik erabili ez den hizkuntza ilun, zail eta pobre batekin? Ibilbide mugatua du horrek, onene-

an ere, zientziaren eta goi-kulturaren esparru serioan. Nahi izanda ere, hizkuntza horrek ez du ho-

rrenbesterako ematen». Berezko eta ezin gaindituzko ezintasun-mugak ditu, ikusmolde horren

arabera, esku artean dugun ele biko hezkuntza-proiektu honek: asmoz eta jakitez zuhur jardun

arren, gainditu ezin izango diren eragozpen-mugak. Ez da komeni, hortaz, ezinezkoa den bidean

barrena urrunegi saiatzea.

b) Beste zenbait ikuspegi akademikok, berriz, kontsiderazio praktikoen izenean egiten du hemengo es-

kola-saio elebidunaren balioespen ezkorra. Eskola bidez lortu nahi den elebitasuna eskuragarria da

berez: hori ez du ukatzen. Baina bide hori desegokia da oso, bere ustez. Luze-zabaleko gizarte-al-

dakuntza eskatzen du euskarazko (edota euskarak presentzia zabala izango duen) hezkuntza mol-

deak, eta itzulipurdikatze horrek mesede baino kalte gehiago dakar berekin. Hala ekarriko du gure

artera ere, gaur ez bada bihar. Euskara eskola bidez indarberritu nahian ari den jendea interes lokal-

itsuen morroi bihurturik dago, historiak bazterturik utzi duen hizkuntza xahar-traskil hori mundu be-

rri-modernorako berregokitu nahian ari delarik. Berak besterik uste badu ere, gizarte osoaren etor-

kizuna hipotekatzen ari da jende hori. Gizartearen etorkizuna oro har, eta askatasun indibidualari

gero eta garrantzi handiagoa ematen dion gizaki supraetnikoaren ongi-izatea konkretuki, oztopa-

tzen ari da. Konpartimentazio etniko estu-itogarriak gaindituko dituen elebakartasun zabalean (gi-

zarte bakoitzak historiaren ondorio hutsez «bere» duen ele bakarrean) oinarrituriko eskola-moldea

da, gizaki berri horrentzat ere, formulazio normal, egoki eta desiragarria. Aska ditzagun kateak, fue-

ra hizkuntza txikiak!

Lan-talde soziolinguistikoak adostu duen txostena 93



Hari batetik zein bestetik tira, ondorioa bakarra da: gaizki ari dira, funtsaren funtsean, euskarari eskola-

munduan leku zabal eta sendoa eskaini nahi diotenak.

Ez da egia Establishment akademiko guztia bide horretatik doanik, inondik inora. Gero eta aniztasun za-

balagoa antzematen da, gai hauei dagokienean, esfera horretan ere. Ezin uka liteke, ordea, bere eragina eta

oihartzun-indarra duela ikuspegi ezkor horrek etxeko eta inguruko tradizio akademiko-intelektualean. Hori ere

kontuan hartu behar du, hortaz, ele biko irakaskuntzak gure artean izan duen ibilbidea aztertu nahi duenak.

Are gehiago, jakina, ibilbide horretaz ageri diren ikuspegi ezkorrak hizkuntza-soziologiaren perspektibatik ana-

lizatu nahi dituen txostenak. 

1.7. Jarrerak eta iritziak alde batera utzita ere, badago zertaz kezkatua euskara-erdaren erabilerak egu-

neroko gizarte-bizitzan ageri duen eramoldeaz. Horrela, eta besteak beste,

a) Euskarak eskola-giroan izan duen zabalkundea, eta eskolatik kanporako bilakaera, ez doaz eskuz

esku. Herri-aginteetatik bidera litezkeen jardun-esparruetan (helduen euskalduntze-alfabetatzean,

komunikabide publikoetan, era bateko eta besteko programazio kulturalean, administrazio-zerbi-

tzuetan, ...) aurrerabide nabariak izan badira ere, ez da oro har eskola-munduan egindako zabalkun-

dearen parekorik egin. Are gehiago: bide horretan barrena doazkeen pausoak eman direnean ere,

euskararen askozaz hedapen mugatuagoa lortu da. Euskal Telebistaren euskarazko katearen ohiko

ikusleak askoz gutxiago dira, proportzioan, D eredura doazen ikasleak baino. Erabateko jauzia dago,

alde horretatik, euskarazko irakaskuntzak hartu duen bueloaren eta beste esfera instituzional edo

mediatikoetan eskuratu den aldaketaren artean.

b) Lan-munduari dagokionez, esan liteke kopuruz eta proportzioz, euskarak nekezago egin duela au-

rrera azken mende-laurdenean; izan ere euskararen erabilera lan-munduan normalizatzeko saio-plan-

gintza sistematikoak hezkuntza alorrekoak baino beranduagokoak dira, batez ere azken hamarkada

honetan landu baitira. Bertako hizkuntzak berariazko (zenbaitetan, nagusitasun osozko) lekua zuen

hainbat lan-molde (nekazaritza, arrantza, ostalaritza, artisautza, herri barruko industria xume-dina-

mikoa, asteroko merkatu-azoka,...) ahultzen ari da ziztu bizian, hainbatetan galtzen ere bai. Nagusi-

ki edo huts-hutsik euskaraz bideratu ohi ziren lanbide horien ordez nagusiki edo soil-soilik erdaraz an-

tolaturiko lan-moldea zabaltzen ari da bazterretan. Esparru isolatuetan, industria-munduan eta, batez

ere, kulturgintzari lotutako enpresa jakinetan, osatu da euskarazko lan-giro moderno, jakinaren gai-

nekoa, ahozko euskal jardunari hainbatetan (ez beti) idatzizkoa ere txertatu diona. Hortik kanpora gu-

txiengoa osatzen dute oraindik euskarak ahoz eta idatziz presentzia nabarmena (errotulazio nagusi-

tik eta saltoki handietako eskaintza-errotulu elebidunetatik harantzagokoa) duten enpresa publiko

eta pribatuek, baina aipagarria da urtero batez beste ehun enpresatik gora direla erabilera-planak au-

rrera eramaten dituztenak. 

c) Etxea eta auzoa, herriko plaza eta feria-azoka, lagunarte hurbila eta familia zabala, bertako esku-lan-

gintza eta ohiko jai-ospakizunak, kale-bizitza sotila eta eguneroko jarduera arrunt, ahoz ahokoa: ho-

riek izan ditu euskarak azken mendeotan bere gordeleku zabal eta transmisio-bide sendo. Horrela iri-

tsi da bizirik, gugana. Debeku izan ditu sarri, eta zigorrez kargatuak inoiz, jardun-esparru

formaletarako sarbidea, goi-kulturaren agerbide eta agerrune nagusiak, eskola eta idatzizko harre-

man-sare gehien-gehienak. Berea izan du ordea eguneroko bizibide barrenkoi-intimoetako buru-kan-

tsazioen, atsegin-beldurren, poz-haserreen, gorroto-maitasunen, inbirien eta burla-iseken mintzaera

sotil eta goxoa, lekuan lekuko hizkera-moldean oratua, aurrez aurreko interakzio etengabeez elika-

tua eta eguneratua, bertsoz eta irriz aberastua eta herritar gehienen mundu-ikuskera gutxi-asko au-

torregulatuan zurkaiztua. 
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d) Gizarte-berrikuntzak eragin nabarmena izan du, azken mende-laurdenean, horretan guztian. Indus-

trializazioak eta hirigintzak, irismen zabaleko bide-berritze sendoak eta komunikazio-bide ugariak

ekarri ditu. Luze-zabaleko komunikabideak ere bai, erdal irrati-telebistei sukalderainoko sarbide sen-

doa eskainiz. Lan-postua etxetik eta herritik urrun (askotan, euskaraz egiten ez den edo erdararen mi-

rabe diren hiriburuetan edo herriburuetan) bilatu beharra ekarri du gizarte-berrikuntzak, familia

gehienetan aita-amak egun osoa etxetik kanpora pasatu beharra eta haurren kargu egiteko aitona-

amonarik inguruan ez izatea, irispide zabaleko kontsumo- eta turismo-joera indartsuak areagotzea,

ingelesaren azken urteotako inpaktua: labur bilduz, euskal arnasguneen urritzea eta ahultzea,... Eus-

karazko bizibide tradizionalaren (gutako askoren gurasoen belaunaldira arte arau nagusi izandakoa-

ren) arrisku-iturri gogor dira, dudarik gabe, gizarte-berrikuntzaren bidelagun ditugun ezaugarri ho-

riek. Biziera berri-modernoak ez du ezinbestean euskararen eta euskal kulturaren etsai izan beharrik,

egia da hori. Euskara-erdarek gure gizartean duten indar- eta ahalmen-banaketa arras desberdinaren

argitan, ordea, indartsuak ahula menderatzeko joera argia da oso: gizarte-ordainsari sendoenak be-

rekin dituen erdarak (eta berari asoziaturiko erdal kulturak) sarbide sendoagoa dute modernitatearen

munduan, euskarak eta euskal kulturak baino. 

e) Gizarte-berrikuntzaren alde bateko desoreka nagusia hor egonik ere, ez du horrek gizartearen nora-

koa bere huts-hutsean gidatzen. Faktore gehiago dira tartean, gizarte-uren isuria alde batera edo bes-

tera makurtzen dutena. Autorregulazio soziokulturalerako gogoa eta jokabide sendoa, besteak bes-

te. Gizartearen hainbat sektorek ez du Euskal herriaren menderik mendeko izaera berezia oro har,

bertako hizkuntza zaharra batez ere, berritasunaren zurrunbiloan galtzerik nahi. Ez dago moderniza-

zioaren aurka, baina bai modernizazio euskal-galgarriaren kontra. Euskara ere bizirik dagoen, bere

errepertorio linguistikoaren zati aktibo eta preziatua den (hala izaten jarraituko duen, hala izatera iri-

tsiko den) gizartea du amets, ez modernizazio ekonoteknikoaren eta globalizazio soziokulturalaren

izenean ele bakarreko uniformidade hutsean gesaldutako gizartea. Ikuspegi horrek oinarrizko ados-

tasun zabala (ez erabatekoa, baina bai zabala) eskuratu zuen orain dela hogeita hamar urte, eta eus-

karari ordura arte ez bezalako sarbidea eman behar zitzaiola euskal gizarte-bizitzan adostu zen. 

f) Oinarrizko adostasun horretatik etorria da, beste inondik baino areago, 1978ko Konstituzioaren,

1979ko Autonomia Estatutuaren eta Euskararen Erabilera Normaltzeko 1982ko Oinarri Legearen

konfigurazioa, euskara-erdarei ofizialtasun osoa aitortzeaz gainera ikasle guztiek, derrigorrezko ikas-

keta-aldia amaitzean, hizkuntza biak jakin beharko dituztela agintzen duena. Euskarari aspaldi ez be-

zalako itzala aitortu dio adostasun horrek, plano legalean. Plano enpirikoan, berriz, euskara ikastea-

ren (eta, horrenbestez, gizarte-bizitzan euskaraz luze-zabal egin ahal izatearen) ardura haurren eta

gazteen bizkar gainera bota du, funtsean, gizarteak. Alabaina ardura-delegatze horren salbuespen ai-

pagarria da helduen euskalduntze-alfabetatze mugimendu zabala. Gizartean unean-unean gidari eta

nagusi diren heldu-belaunaldietatik, urtero ia 40.000 lagun aritzen dira euskaltegietan euskara ikas-

ten nahiz hobetzen eta ikasturteko lauzpabost mila euskaldun berri ematen ditu mugimendu horrek.

g) Bistan da, abiaburuko datuak gogoan izanik, nekez egin zezakeela oso bestelako gauzarik. Orain dela

25 edo 30 urte hartutako bidea ia ezinbestekoa izateak ez du esan nahi, ordea, erraza denik. Ez eta

eskuragarria denik ere, eskolaz kanpoko beste hainbat erabaki sendo adosten eta garaiz aplikatzen

ez badira. Hizkuntzaren indarberritze aktiboa eskola-munduan kontzentratu izanak eta ele biko bizi-

molde zabalaren aplikazio konkretua nagusiki hurrengo belaunaldira transferitu izanak baditu, bistan

da, bere ondorio zorrotzak. Hasteko, ikasleen eta belaunaldi gazteen uste-iritzietan bertan antzema-

ten dira ondorio horietariko zenbait: ikasgelan eta eskola-giroan esaten zaiena gizarte-bizitzaren egu-

neroko praktika zabalarekin kontrastatzera jotzen dute, arrazoizkoa denez, EAEko neska-mutilek eta
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gazteek, eta aski ondorio pragmatikoak ateratzen: euskara beharrezkoa edo mesedegarri dutela sen-

titzen duten neurrian (lekuan lekuko eta unean uneko interakzio-kontestuen argitan) hartaz baliatzen

dira. Baliatu egiten dira edota, hainbateraino gai ez badira, dakiten hura euskaraz esaten, irakurtzen

edo idazten saiatzen. Erabiliaren erabiliz euskaldunagotu egiten dira, batzuk, hitzez eta idatziz. Era-

biltzen ez duten neurrian, berriz, aurrerapen eskasa egiten dute beren hizkuntza-gaitasunean, eta oso

erdararen aldeko isuria duen elebitasuna desorekatua eratzen. Eskola eta gizartea lokarri sendoz es-

tekaturik daude, eta lokarri horiek ezin hauts litezke irakasle-jendearen ekimen saiatu hutsaz. Horixe

da, besteak beste, mende-laurden honetan ibilitako bideak behin eta berriro erakusten diguna. Hori-

xe da hain zuzen, hurrengo atalburuan xehexeago aztertu nahi duguna.

II. Zer egin lezake eskolak, eta zer ez?

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak lan-talde soziolinguistikoari egindako lehen galderak hone-

la dio, zehatz-mehatz: «zer dago eskolaren esku, hizkuntza indarberritu eta luze-zabaleko elebitasun funtzio-

nal orekatua eskuratzeko?» Horixe da, beraz, atal honetan aurrez aurre landu nahi dugun gaia. 

Ahuldutako hizkuntza indarberritzeko orduan, lanabes garrantzitsua da eskola. Inork gutxik eztabaida-

tzen du hori. Hori baino ondotxoz gehiago eskain dezake eskolak, zenbaiten ustean: eskola-antolamendu on

baten bidez, indarberritze hori erabatekoa izan litekeela, alegia. Hots, etxetik euskaldun diren umeak zeharo al-

fabetatzeaz gainera etxetik erdaldun direnak euskaldun funtzional sendo bihur ditzakeela, ahoz eta idatziz.

Hots, eskolaren bidez ikasle guztiak, derrigorrezko eskolaldiaren amaieran, elebidun sendo izatea lor litekeela. 

Egia ote da EAEko ikasle guztiak euskaraz eta erdaraz, hitzez eta idatziz, behar adinako trebetasunez jar-

duteko gai bihur ditzakeela eskolak? Egia ote da eskola-sistema gai dela, bere baitarik eta bere hutsean, be-

launaldi oso-osoak elebitasun funtzional orekatura eramateko? Posible al da hori? Baiezkotan, nola eta zer ele-

bitasun mailatara? Ezezkotan (hots, bere baitarik eta bere indar hutsez eskolak hori guztia lortu ezin badu) zer

dago eskolaren esku, eta zer ez? 

II.1. Zer dio teoriak? 

Teoriaz denaz bezainbatean, bada mundu zabaleko hainbat eskola-esperientzia jaso, aztertu, kontrastatu

eta, azkenik, lortutako ondorioak hizkuntza-soziologiaren araberako konstruktu teorikoetan txertatu duen adi-

turik. Gure artean agian ezagunena delakoan, aipa dezagun J. A. Fishman. Bere bibliografia ugaria inola ere ahaz-

tu gabe1, Fishman irakasleak 1989an, Bilbon egindako Euskal Eskola Publikoaren 1. Biltzarrean, erakutsitakoa go-

gora liteke. Eguna baino argiagoa da bere erakutsia: eskolaren eragina hizkuntza indarberritzeko orduan

mugatua da. Zeregin argia du eskolak hizkuntza ahula indarberritzeko orduan, baina behar bezala ulertuz du ze-

regina, ez nolanahi. Prozesu zabal eta konplexuago baten zatia baizik ez da berau, eta kontu handiz uztartu be-

har da prozesu zabal-konplexu horren baitan. Irakurgarria da, orain ere, orduko bere txostena, gero (zerbait osa-

turik) Reversing Language Shift famatuan txertatu zuena2. Fishman-en esanean, labur bilduz, 
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a) eragile sozial, kognitibo eta moral zabalena izateaz gainera azken erremediozko eragile sozial, moral

eta kognitibo bihurturik daukagu eskola. Gizartearen edozein gaitz eta eskasia berez (bere hutsez eta

bere baitarik) konpontzeko gai dela eskola: horretan dugu jendeak fedea. Gehiegizko fedea da hori,

ordea. 

b) Eskolaren ahalmena funts-funtsetik aldatzen ari da azken urteotan: gero eta ahaltsuago ordez, gero

eta ahulago ari da eskola bihurtzen goi-asmo horiei artez erantzun ahal izateko. Oinarri-oinarrizko

muga du beregan, horrezaz gainera, eskolak: bertan (orobat komunikabide askotan eta administra-

zio-giroan) maizenik erabiltzen den hizkera motak lotura ahula du eguneroko mintzaira-moldearekin,

pertsona gazteen eta helduen mintzajardunaren ardatza osatzen duenarekin. Zail da, horregatik be-

ragatik, hizkera modu hori hurrengo belaunaldiaren ama-hizkuntza bihurtzea.

c) Neurri artezak hartzen ez badira beste esparruetan, eta beraz etxean eta auzoan, lagunartean eta hur-

bileko gizarte-bizitzan euskara erabiltzen ez bada edo gutxi erabiltzen bada, belaunaldi berriak eskola

bidez euskalduntzearekin zera gertatuko zaigu onenean: belaunez belauneko transmisio-bide natura-

lak huts egingo duela hainbatean eta, horren ondorioz, euskaraz ezer asko jakin gabe iritsiko direla EA-

Eko haur gehienak eskolara. Hori dela-eta eskolak, behin eta berriro, hutsetik edo ia hutsetik hasi be-

harko du haurrak euskalduntzen, onenean ere justu aurreko belaunaldiarekin iritsi zen puntura iritsiz. 

d) Gero eta gizarte konplexuagoan bizi gara gehienok, eta ohiko etxe-auzo-herri konstelazio hurbilari

lehiaketari sendoak sortzen ari zaizkio ezker-eskuin: haurraren sozializazio-lanean gero eta eragin ga-

rrantzitsuagoa dute lehiaketari horiek, askotan familiaren eta eskolaren lekua hartzen ari direlarik par-

tez. Eskolaz eta etxe-auzoez gainera beste hainbat gizarte-zerbitzuren parte-hartzea ere kontuan har-

tu behar da, hortaz, hizkuntza ahula haurren eta gazteen artean indarberritzeko planak eratzerakoan.

e) Eskola bidez eskuratutako hizkuntzetan hitz-etorri erraza lortzeak eta hitz-etorri on horri eusteak

gehiago zor die eskolaz kanpoko ikasleen mintzajardunari eta eskola-aldia amaitu ondoko faktore so-

ziolinguistikoei (hizkuntza hori sarri erabiltzeko aukerari, erabilera horren balio funtzionalari eta an-

tzeko faktoreei), eskola barneko faktoreei (ikastordu kopuruari, irakasteko metodologiari eta ikasma-

terialei) baino. Horregatik beragatik, ikusmira ez da eskolan bakarrik jarri behar, ez eta eskolan gehi

haur garaiko familian. Horrezaz gainera, gazte horien hizkuntza-gaitasunean, erabileran eta jarrere-

tan eragimen bizia duten eskolaz eta etxeaz kanpoko solaskideak eta jardunguneak ere oso kontuan

hartu behar dira.

f) Argi dago, beraz, ondorioa: etxean eta famili giroan, auzoan eta lagunartean, hurbileko kale-bizitzan

eta laguntza-zerbitzuetan indartu beharra dago euskara, benetan indarberrituko bada. Horrekin ere

lanak izango ditu, eta handiak. Hori gabe ezin da ordea, inola ere, euskararen eta, oro har, gurearen

pareko hizkuntza ahularen belaunez belauneko transmisio sendoa segurtatu.

Ez du inor askok, dakigularik, azalpen horien oinarrizko zuzentasuna auzitan jarri. Izan da tartean3, for-

mulazio hori aski ez dela esan duenik. Ez, ordea, esijenteegia dela eta berez eskola bidezko interbentzio on ba-

tekin aski litzatekeela defendatu duenik. Oro har, ikuspegi integratu horrekin bat datoz han-hemengo formu-

lazio gehienak. Bai RLS argitara eman aurretik, eta bai geroztik, metatuz doaz han-hemen eskolaren eta

gizartearen funtsezko lotura hori azpimarratzen duten (eta, beraz, eskola-bide hutsezko indarberritze-ahalme-

na kolokan uzten edo auziperatzen duten) azalpenak4.
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II.2. Bertako esperientziak zer dio?

Xehetasun konkretuetara bagoaz, eta legeak agindutako ikasle elebidun orekatuaren konstruktua bal-

din badugu gogoan, hamarkada hauetako eskarmentuak zera erakusten du, besteak beste: 

a) Derrigorrezko eskola-aldiaren amaieran EAEko ikasle gehienek ageri duten hizkuntza-maila oso alda-

korra da, leku batetik bestera. Aldakorra da ikastetxe batetik bestera, gela batetik bestera eta are,

hainbatetan, gela bereko ikasle batetik bestera. Aldakortasun hori oso diferentea da, euskarari eta

gaztelaniari dagozkionean. Badira eskolatik euskal elebidun irteten diren ikasleak (hots, euskaraz er-

daraz baino errazago moldatzen direnak); badira elebidun orekatuak (ez erabat, baina bai hor non-

bait, oreka batean dabiltzanak); eta badira, azkenik, erdal elebidunak (euskaraz baino gaztelaniaz

errazago, askoz errazago edo konparaziorik gabe errazago moldatzen direnak). 

b) Erdaraz tutik ez dakien euskaldunik5 ez dago EAEn, urrundik ere, 16 urteko ikasleen artean6. Bada

tartean, aitzitik, erdaldun hutsik: azken-azken orduko etorkin asko, eta euskara ikastetik salbuetsi-

ta egon diren ikasle apurrak (ikasleria osoaren %0,8 inguru) egoera horretan egon litezkeela pentsa

liteke. A ereduko eta 16 urte inguruko ikasleez dagoen informazio kontrastatu eta jarraikia, azke-

nik, urria da zinez. Unibertsitateko hautaprobetako neurketa izan liteke iturburu bat, eta ISEIren B2

mailako proba dugu bestea. B2 proba egin zuten ikasleek badakigu, jakin, ez zutela maila hori gain-

ditu. Horrek ez du esan nahi, jakina, euskaraz tutik ez dakitenik7. 

c) Era bateko edo besteko ikasle-kopuruei dagokienez, erdal elebidunek osatzen dute, askogatik, mul-

tzo nagusia. Horiek markatzen dute gaur egun, dudarik gabe, EAEko ikasleen elebitasun-pauta na-

gusia. Gutxiago dira, nabarmenki, elebidun orekatuen multzoan daudenak, eta are gutxiago euskal

elebidun nabarmenak.

d) Ikasle batzuen eta besteen gaztelaniazko gaitasun-mailan dagoen aldea txikia da oro har. Txikia edo

oso txikia, euskarazko gaitasun-mailan batzuek eta besteek ageri dituzten tarte nabarmenen aldean.

Estatuko ikasle gehienen antzeko gaztelania-maila ageri dute bertako gazteek, hitzez eta idatziz: bai

etxetik erdaldun direnek, eta bai ama-hizkuntzaz euskaldun direnek; bai A eredukoek, bai B eredu-

koek eta bai D eredukoek. Badago alderik beraien artean, eta alde horiek nabarmenago ager litezke

gaitasun-neurketa sakondu edo jaso ahala, baina joera nagusia zutik mantentzen da: bertako ikasle-

ek ez daukate gaztelaniazko defizit nabarmenik, estatuko beste ikasle gehienekin konparatuta. Labur

bilduz: hamasei urteko ikasleen gaztelania-mailak aldakortasun apala du EAEn, eta batezbesteko mai-

la estatukoaren antzekoa da. 
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& S. LAPKIN (1986): «Immersion French in secondary schools: The «goods» and the “bads”». Contact 5, 3, 2-9. WOLFE, A. (1994): Immer-

sion / Bilingual Approaches to Second Language Acquisition. Aberdeen: Northern College, Language Research and Development Unit.

WONS FILLMORE, L. (1991): Second language learning in children: A model of language learning in social context. In Bialystock (ed.)

1991:46-69.
5

Alde batera utzita, jakina, umetatik gaixotasunen bat izanik L2z jabetu ez diren gazte euskaldunak edo antzeko kasu berezi-bereziak.
6

Erdaraz ez dakiten bakarrak, inon egotekotan, azken orduko etorkinen artean bilatu behar dira. Haietan ere nekez topa liteke horrelako

asko, urtebetetik gora hemen bizi izaten daramatenen artean.
7

Are gutxiago A ereduak erdal elebakar hutsak sortu behar dituenik ezinbestean: hamahiru edo hamalau urtez eta astean hiruzpalau or-

duz euskara (berdin du frantsesa, ingelesa, alemana,...) ikasten jardun ondoren zail da, oso, ikasleek ezer ez jakitea. Hori horrela izatera,

alferrik leudeke munduko ingeles-akademia, Cervantes institutu, HABE eta AEK guztiak. Ez daude alferrik, ordea, urteetako esperien-

tziak behin eta berriro erakusten duenez. Hori bezain egia da, bestalde, ahuldutako hizkuntza ikasgai moduan erakusten den munduko

leku gehienetan aski emaitza pobreak lortzen direla. Horrek ere zerbait esan nahi du.

Bigarren hizkuntza baten eskuratze-mailan eragiten duten faktoreak askotxo dira, ez input-orduen kopurua eta hizkuntzaren

ikasgai/ikasbide izaera bakarrik, eta faktore-aniztasun horren argitan analizatu behar dira ondorioak ere. Ikasleen hizkuntza-beharrak eta

beraien edo familien espektatibak, besteak beste, faktore posibleen zerrendan sartzea komeni da.
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e) Ondotxoz aldakortasun handiagoa ageri da, aldiz, EAEko ikasleen euskara-mailan. Euskarazko hiz-

kuntza-gaitasunean alde handiak ageri dira ikasle batzuetatik besteetara. Badira, batetik, euskaraz

zoragarri egiten duten ikasleak, hitzez eta idatziz (aldakortasun-bandaren goi-muga eratzen dute

ikasle horiek). Eta badira, beste punta-muturrean, euskaraz erraz irakurtzeko, txukun idazteko eta ta-

xuz hitz egiteko inondik inora gai ez direnak (aldakortasun-bandaren behe-muga osatzen dute ho-

riek). Azken 25 urtean egindako ebaluazioek, bai 16 urte inguruko ikasleen artean egindakoek eta

bai beste edozein adinetakoek, behin eta berriro ageri dute gertaera hori. 

f) Aldakortasun horretan faktore askok eragiten du. Orain arteko azterketei dagokienez, aldakortasun

horren iragarleetariko bat da eredua. Ez, inola ere, iragarle bakarra. Eskolako A, B edo D ereduaz gai-

nera etxeko hizkuntza nagusia, kalean eta lagunartean nagusiki egiten dena, zonalde soziolinguisti-

koa, ikasleen gurasoen maila soziokulturala eta ikasle bakoitzaren adimen-maila, besteak beste, ira-

garle adierazgarriak dira orain arteko azterketen argitan.

g) Ereduen emaitzari dagokionez, badago batez bestean mailakatze argia: D eredukoak euskaldunago

dira B eredukoak baino, eta B eredukoak euskaldunago (nahiz eta, gehien-gehienetan, erdal elebidun

izan) A eredukoak baino. Mailakatze hori ez zaio ereduari bakarrik zor, inondik inora: etxetik euskal-

dun huts (edo, gero eta maizago, euskal elebidun) diren eta EAEko herri euskaldunenetan bizi diren

ikasle gehienak D ereduan dabiltza, eta Dn ez dabiltzan apurrak Bn. Azken emaitzen parte bat, ez ino-

la ere parterik txikiena, ereduari ez baino etxetik euskaldun izateari zor zaio hortaz. Horrexegatik da

hain aldrebesa ereduen euskalduntze-ahalmenaz egiten den zenbait konparazio numeriko. Argitu or-

dez ilundu egiten du horrek, erabat, aztertu beharreko fenomenoa.

h) Eredu berean (demagun, halaxe baita gehienetan, D ereduan) dabiltzan ikasleen artean euskara-mai-

la hobea erakusten dute, normalean, etxetik euskaraz dakiten eta lagunekin ere euskaraz egiten du-

ten ikasleek. Eskolak ezin du, partez baizik, eguneroko jardunean erdaraz (edo nagusiki erdaraz) ari

diren ikasleen euskal gaitasuna erabat berdindu. Are gutxiago hizkuntza bizi orok hain bereak dituen

aldaera arrunt, informal, barrenkoi-intimoetan trebatu. Eman dezakeena errejistro jaso-formal-espo-

sitiboetan ematen du eskolak, batez ere, denik eredu euskaldunenean ere. 

Askotan esan diren kontuak dira horiek. Ikerketa eta ekarpen kontzeptual gehienek antzeko emai-

tzak agertu izan dituzte. Ez da harritzekoa beraz, horrexegatik ere, ele biko irakastereduen kontua au-

zigai ia-kroniko bihurturik egotea. Askoren galdera da honako hau: Zer egin dezake eskolak, ikasle

batzuen eta besteen arteko gaitasun-diferentzia hori berdintzeko? Posible al da, eskola-bide hutsez

erabateko elebitasun orekatua garantizatzea?

II.3. Garbi dago familia bidezko eta hurbileko gizarte-ingurumenaren baitako sozializazioak bermatu

izan duela normalean hizkuntzen belaunez belauneko transmisioa eta iraupena. Hala izan da munduko es-

kualde eta garai-aldi gehienetan, eta halaxe izan da gure artean ere, euskarari dagokionez. Gero, azken bi men-

deetan batez ere, etxean ikasitako hizkuntza bere errejistro formaletan irakasteko (edo estatuak «bere» hiz-

kuntzatzat aukeratutakoa, lehenbailehen eta etxekoa ahaztuz hainbatean, etekinik osoenaz transmititzeko)

zeregina hartu du bere gain eskolak. Azkenik, XX. mendearen bigarren erdialdetik hona batik bat, ohiko hel-

buruez gainera lekuan lekuko hizkuntza ahula indarberritzeko zeregina bereganatu du eskolak, gure artean eta

mundu zabaleko beste hainbat hiztun-herritan: etxea eta auzoa gero eta ahulduago zegoenez horretarako, hiz-

kuntza ahularen transmisio-ardura leporatu zaio gure eskola-munduari. Eginkizun horrek aberastu eta korapi-

latu egin du, aldi berean, bere lana. 

II.4. Korapiloak azken hamarkadotako gizarte-berrikuntzaren eskutik datoz hainbatean. Horrela, 

a) Etxea eta familia, auzo-giroa eta hurbileko gizarte-bizitza ahuldu ahala, handik harako harreman-sare

irekien, aisiazko eta lanbidezko esperientzia dibertsifikatuagoen eta erdarazko mass medien estimu-
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lu sendoa nagusitzen ari da orain gutxira arte euskararen arnasgune izandako hainbat esparrutan.

Euskaldun askoren ohiko erreferentziak eta estimulu eragingarriak aldatzen ari dira gogor, eta esko-

laren eragimena, aldakuntza horiei babes-hesia ezartzeko ahalmena galduz doa. Kontuan hartu be-

harreko errealitatea da hori ere.

b) Eskolak behinola galarazi zuena berak berrindartu ahal izango duelako ustea ustela da gaur egun, gi-

zarte-aldaketek eskolaren lekua bera aldarazi egin baitute eta eskolak, instituzio gisa, behialako pres-

tigioaren zati on bat galdu egin baitu tarte-bitarte horretan. 

c) Mendebaldeko Europa osoan bezala gizarte-berrikuntzak berekin ekarri duen albo-ondorio zenbai-

tek, Gemeinschaft-etik Gesellschaft-erako iraulketa sendoak besteak beste, areagoko neke-zailtasu-

nak ekarri ditu berekin. Hizkuntza ahularen ohiko transmisio-bidea (eta, horrenbestez, belaunez be-

launeko jarraipena) ahuldu egin dute bizi-modu berriaren joera indibidualistek. Horrek ere ez dio

aparteko mesederik egingo euskararen aldeko apustuari. 

II.5. Labur bilduz

Atzerriko formulazio teorikoa (bai Joshua A. Fishmanek garatua eta bai beste hainbeste aditurena) eta

bertako esperientzia praktikoa bat datoz, gai honi dagokion hainbat zertzelada nagusitan. Hizkuntzaren be-

launez belauneko transmisio-bidearen ikuspegi globalean txertatu behar da eskolaren zeregina, bere ahalbide

sendoekin eta eragozpen-muga larriekin. Laguntza ederra eman dezake eskolak, gurea bezalako hizkuntza

ahula indarberritzeko orduan. Guztia ez dago ordea, hurrik eman ere, eskolaren esku. 

Ereduen hobekuntza-aukera, eta horretatik espero izan litekeen etekina, perspektiba zabalago horretan

txertatu behar da beraz. Hezkuntza-sistema osoari azken helburu hau edo hori jartzea ez da aski. Eskola-ordu

erdiak, gehienak edo guzti-guztiak ahuldutako hizkuntzan ematea ere ez. Dezakeena emango du eskolak, gero

ere, bere indar hutsean oinarritzen bagara. Emaitza hoberik atera nahi duenak alde batera utzi beharko du eus-

kara eskola-bide hutsez indarberritzeko formulazioa, eta bere ekimena gizarte-perspektiba zabalean txertatu. 

III. Zer gehiago egin lezake eskolak bere esparru zabalean?

III.1. Dezakeena bakarrik egin dezake eskolak, ez edozer gauza. Halaxe esan berri dugu. Horrek ez du

esan nahi, dagoeneko egiten duenaz gain beste ezer egin ezin duenik edota ezer gutxi egin dezakeenik. Ikasle

erdaldunak euskalduntzea eta etxetik euskaldun edo elebidun direnak alfabetatzea bere esku dago hein bate-

an. Neurri asko har litezke horretarako. Esate baterako, eta perspektiba soziolinguistikotik funtsezkoak direla-

koan, honako hauek azpimarra litezke:

a) Irakasbideak hobetzea. Ikasleen hizkuntza-mailan, beren garapen kognitiboaren kaltetan izan gabe,

emaitza hoberena eskaintzen duten ereduak zein diren azaldu eta haiek babestu litezke, esate bate-

rako. Etxetik euskaldun diren haurrek, besterik frogatzen ez den artean, aski emaitza egokiak esku-

ratu ohi dituzte partez (B ereduan) edo osoz (D ereduan) euskaraz ikasiz. Lehen Hezkuntzan eta De-

rrigorrezko Bigarren Hezkuntzan aski zabaldurik dagoen bide hori DBHOra zabaldu ezinik ez legoke.

Etxetik erdaldun edo erdal elebidun diren haurrekin, bestalde, murgiltze-bideak aparteko eragina izan

du, han eta hemen, azken berrogei urteotan. Ez da bide bakarra, inondik inora, baina bai oso kon-

tuan hartzekoa. Gurasoen gogoaz eta ikasleen garapen kognitiboa zainduz, aurrerantzean ere bide

zabala eskain dezake. 
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b) Irakasleen gaitasun linguistikoa eta metodologikoa areagotzea. Irakasleen eta ez-irakasleen hizkun-

tza maila jasotzeko ahaleginak berrindartu egin behar dira, lortu beharreko mailak zehazki definituz,

neurpideak objektiboki aplikatuz eta epeak ongi mugarrituz. Egia da azken mende-laurdenean oso

egoera xumetik abiatu behar izan dela EAEn, irakasleen euskara-mailari eta euskara(z) irakasteko for-

mazio metodologikoari dagokienez. Aurrera begira bi eginkizun ikusten dira esparru horretan, zein

baino zein garrantzitsuago: irakasle berriek elebidun sendo izan behar dute, batetik, ahal den neurri-

rik zabalenean. Pertsonal ez-irakaslearekin ere bide horretan barrena joatea komeni da, eskola-giroa

bere osoan euskararen pizgarri izango bada. Lehendik irakaskuntzan ari diren profesionalei (bai ira-

kasleei eta bai pertsonal ez-irakasleari), bestetik, goi-mailako hizkuntza-prestakuntza eman behar

zaie. Egindakoa ondo dago, baina zer egin handia dago oraindik. Bertako unibertsitate-esparrutik

oraindainokoan baino babes-laguntza sendoagoa jasotzea espero eta desio izatekoa da, gaitasun-ho-

bekuntza horietan aurrerapausoak eman ahal izateko.

c) Gelaz kanpoko saioen bidez euskararen erabilera-guneak, aukerak eta jardunak indartzea. Ikasleen

euskarazko mintzagaitasunak mugatuegia izaten jarraituko du, gero ere, euskarazko interakzio-es-

parruak, mintzagai-sorta eta jarduera-aukerak areagotzen eta dibertsifikatzen ez badira. Asko ari da

eskola esparru horretan egiten, Ulibarri eta Euskaraz Bizi programen eta antzekoen bidez. Ondotxoz

gehiago, eta etekin sendoagoz, egiten saiatzea komeni da ordea alor horretan ere. Eskola bakoitzak

bere normalkuntza-proiektua prestatu, garatu eta, aldian aldiko ebaluazioen argitan, eguneratzea ko-

meni da horretarako. Hor ere, beste hainbat alorretan bezala (eta agian inon baino argiago), ikaste-

txe bakoitzak bere neurriko trajea egitea komeni da. EAEko egoera soziolinguistikoaren aniztasunak,

lekuan lekuko gurasoen eta irakasle-klaustroen asmo-ahalmenak eta, batez ere, eskola bakoitzeko

ikasle-taldeen elebitasun-moldeak ezinbestekotzat-edo ematen du jokabide hori.

d) Curriculumaren euskal dimentsioa lantzea. Hizkuntzak ez dira vacuum batean bizi, hiztun jakinen eta,

bereziki, hiztun-elkarte jakinen baitan baizik. Hiztun-elkarteek menderik mende izandako esperien-

tziaren oihartzuna dira lekuan lekuko kulturaren hainbat ezaugarri. Ezaugarri horiek ere aldatuz doaz,

gizarte-berrikuntzaren ildotik. Neurri batean edo bestean, hartarako autorregulazio-ahalmen sozio-

kulturala bere baitan gorderik duen heinean, erabakitzen du hiztun-elkarte bakoitzak (zehazkiago,

hiztun-elkarte horri asoziaturiko gizarteak) zertan lehengoari eutsi, zer berritu, noraino eta nola. Hiz-

tun-elkarte bakoitzak (berari asoziaturiko gizarteak) erabakitzen duen hori, nolakoari dagokionez, es-

kola bidez transmititzen da neurri batean. Behar-beharrezkoa du euskal gizarteak ere, eskola bidez-

ko curriculum osoaren baitan euskal dimentsio hori lantzea. Egia da pauso bat baino gehiago eman

dela bide horretan barrena, azken mende-laurdenean. Hori bezain egia da, ordea, askotxo dagoela

oraindik eginkizun. 

e) Ikasmaterialen kalitatea. Modu errealistan ikusita, hizkuntzaren erabilera aktiboa gutxituz doa hez-

kuntza-mailetan gora egin ahala, eta horrek aski erabilera molde pasiboetara baztertzen du euskara:

ulermenera, irakurketara eta, tarteka, idazketara. Gauzak horrela, klase barruko jarduna hizkuntzen

erabilera areagotzeari begira egon dadin ahaleginak egin beharko lirateke, besteak beste, irizpide ho-

rietara hurreratzen ez diren materialak-eta baztertuz, eraldaketak gertatzeko irakasleriaren presta-

kuntzan jardunez (ikastetxeak osotasun batean hartuz) eta abar.

III.2. Eredu-sistemaz aldatu behar al du eskola-munduak?

Ereduen arloan aldaketarik egin behar den edo ez, eta egitekotan zer- nolako aldaketak komeni den egi-

tea, eztabaida-gai zabal eta bizia bihurturik dago egungo egunean. Gai horri perspektiba soziolinguistikotik hel-
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tzerakoan, berriz, aldeko eta kontrako asmoak, jarrerak eta jokabideak aurrez aurre eta behar den errespetuz

aztertzea komeni da. Aldeko eta kontrako jarrera eta jokabide horiek bizirik daude hezkuntza-munduan, era

batera edo bestera. Bizirik daude eta ez da gutxiestea komeni: gurasoek eta ikasleek, irakasleek eta eskola-ar-

duradunek, bertako aldizkari espezializatuek eta luze-zabaleko komunikabideek, alderdi politikoek eta sindika-

tuek, han-hemengo adituek eta hezkuntza-administrazioak berak, era askotako iritziak plazaratuak dauzkate

gai horren gainean. Hori dela-eta gizarteak bere osoan, eta hezkuntza-munduak zehazkiago, ez dute edozein

aldaketa hain erraz onartzen. Asmo bakoitzaren on-gaitzak aldez aurretik neurtzea komeni da, horregatik, ho-

bera ordez okerrera egingo ez badugu. Goazen puntuz puntu. Horrela,

a) Epe ertainera edo luzera begira, hau da bost edo hamar urteko epean gehienez, gaur egun indarre-

an dagoen ele biko irakastereduen markoa aldatzea edo egokitzea komeni da. 

b) Aldaketa edo egokitze horrek zer aldatu nahi den ondo pentsatu, bide alternatiboak zehazki proba-

tu eta beraien emaitzak konprobatzea eskatzen du. Bost edo hamar urteko denbora-tartea eskatuko

du horrek, seguruenera. (Iritzi nagusia, ia erabatekoa, epe zabala hartzearena izanik ere bada beste-

rik dioenik: epe luzeegia dela bost edo hamar urteko hori; hainbat itxaron gabe berehala heldu be-

har zaiola aldaketa-bideari. Berehala ekin eta, hiruzpalau urtean, buruturik egon behar lukeela).

III.3. Ereduz aldatzekotan, nola?

Proposamen konkretuak gorpuzteko orduan, honako hau deritzo lan-taldeak: ikasleen hizkuntza-gaita-

suna garatzeko aukera eskaini behar du eramolde berriak, orain baino neurri zabalagoan. Bost irizpide hartu

beharko dira horretarako, besteak beste, kontuan: 

a) euskalduntzea eta garapen kognitiboa ganoraz uztartu behar ditu eramolde berriak: ikasleen gara-

pen kognitiboa ezin da garapen linguistikoaren aitzakian atzendu. On da, horretarako, honako hau

gogoratzea: hizkuntzarekin gauzak eginaz ikasten da hizkuntza bera menderatzen. 

b) azken helburuak finkatuta, horiek lortze aldera, pertsonen eta hezkuntza-eragile nagusien askatasun-

esparrua ez da itotzea komeni. Goitik beherako dinamika ez ezik, behetik gorakoa ere sendo babes-

tu behar da. 

c) Gizartean egiten ari diren bestelako urratsekin bateratsu, eskuz esku joatea komeni da alfabetatze-

eta euskalduntze-lan horretan. Kontrako erreakzioa sor liteke bestela;

d) formulazio berriak oraingo eredu-sistemak baino emaitza hobeak eman behar ditu, luze-zabal apli-

katzeko. Hori guztia enpirikoki frogatu behar da, ez a priori segurutzat eman; eta 

e) oinarri juridiko sendo eta egokia eduki behar du eramolde berriak: segurtasun juridikorik izan ezean,

hobekuntza-iturri ordez gatazka-sortzaile izateko aukera guzti-guztiak izango ditu formulazio be-

rriak, eta aurrerapen sendo izan ordez atzerapen larri gerta liteke.

III.4. Aldaketak, betiere, lehendik ondo egindakoaren gain

Gaur eguneko baldintzak ez dira 80ko hamarkadakoak berak. Beraz, ele biko irakastereduak egunera-

tuko dituen bide berria eratzeko abagunea eskuartean izan liteke. Kontua, nolanahi ere, ezin izan liteke orain

artekoa birrintzea, orain arte egindako ibilbide luze eta gogoangarrian metatu den esperientzian sakonduz
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urrats berriak egitea baizik. Urrats horiek era bateratuan kontuan hartzea komeni da. Urrats berrietako batzuk,

gizarte-aldaketa kontuan izanik, ondoko bidean barrena joan litezke: 

a) Eleaniztuna. Eleaniztasuna izan liteke, ele biko hezkuntza-marko horren altzoan, etorkizunean esko-

latuko diren ikasleen osagai argietariko bat. Gauzak horrela eratzekotan, dena den, zuhur jokatu be-

harko da: «eleaniztasuna bai, baina, ez edonola» izan beharko luke ikuspegi zabalago horrek goibu-

ru. Helburua garbi definituz: euskaldun eleaniztunak sortu nahi ditugu: hots, euskaraz, erdaraz eta,

halako neurri batean, atzerri-hizkuntza batean edo bitan -maila apalagoan- jarduteko gai diren gaz-

teak. Ele anitzeko planteamendu horren bidez arrazoizko itxarobidea opa nahi zaio, beti ere, bertako

hizkuntza ahulari: beste hainbat esparrutan galdurik edo bereganatu gabe daukan bizi-esparrua, na-

gusitasunezko arnasgunea, eskaini behar dio eskolak euskarari, oro har. Eskolaren ardatz nagusieta-

ko bat izaten jarraitu behar du euskarak. 

b) Horretarako, derrigorrezko irakaskuntza amaitzen duen gazte batek gaztelaniari, euskarari, ingelesa-

ri eta laugarren hizkuntza bati (gure kasuan, frantsesari) buruz eskuratu beharko lituzkeen gaitasu-

nak ongi definitu eta hizkuntzen arteko curriculuma eraikitzea komeni da.

c) Ereduak malgua izan behar du: helburu komunak izendatu behar ditu sistema osoarentzat baina ikas-

tetxe bakoitzak bere premietara egokituriko ibilbide propioa molda lezake.

d) Azken helburuak zehaztuta ikastetxe bakoitzak, bizi duen errealitatea (soziolinguistikoa eta abar)

kontuan izanik, bere ibilbide propioa (hizkuntza-proiektua) zehaztu beharko luke (behetik gorako di-

namika).

e) Helburu horiek aintzat harturik Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, kanpo-ebaluaziozko sis-

tema baten bidez, tarteko mailak lortzen diren ebaluatuko luke arian-arian, jarraipena eginaz eta zail-

tasunak dituztenei laguntza emanaz (goitik beherako dinamika). Termino profesional eta objetiboe-

tan eta irizpide estandar internazionaletan oinarrituz antolatu behar da kanpo-ebaluazio hori. Horrela

bakarrik antola litezke, hizkuntzaren ezagupen-mailen baliokidetze edo homologazioak ere. Helburu

hori behar bezala bete ahal izateko organo edo egitura sendo bat antolatu eta prestatu behar da au-

rrez ezinbestean. Gurea baino arrakastatsuagoak diren hizkuntza-sistemetara hurreratuko gintuzke

jokamolde horrek.

III.5. Ibilbide horri ekiteko eta han-hemen leudekeen erresistentziak gainditzeko, jabetza mota diferen-

teko eta egoera desberdinetatik abiatzen diren ikastetxez osatutako talde pilotua osa liteke, saiakuntzei ekite-

ko. Ohiz kanpoko bitartekoak izango lituzkete ikastetxe horiek (antolaketa, prestakuntza eta abar bideratzeko).

Sistema berrirako bidegileak izango lirateke horiek. Esperientzia hori zabalduz joango litzateke, emaitzak kon-

probatu ondoan, harik eta sistema osora hedatu arte. Helburu komunak dituzten hezkuntza-zentro adina ere-

du izatera eramango luke berrikuntza-bide horrek.

III.6. Berrikuntzaren beste zenbait ezaugarri

Honako ezaugarriok hobetsi dira, orobat, formulazio berrirako.

a) Hezkuntza-sistema osoa hartu beharko litzateke kontuan; batetik, Batxilergoan nola baita Lanbide

Heziketan euskarazko irakaskuntzak dituen arazoak bideratzeko ahaleginak biderkatu egin beharko

lirateke. 
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b) Bestetik, Unibertsitateetan, kreditu berberak hizkuntza desberdinetan eskaini ordez, kredituak hiz-

kuntza desberdinetan eskaintzeko urratsak egin beharko lirateke. Era horretara, ikasketak burutu be-

har dituenak, ikasketetan aurrera egiteko, hiru edo lau hizkuntza behar-beharrezko izango lituzke,

hizkuntzak gauzak egiteko beharrezkoak bihurtuz eta hizkuntza desberdinetan duen hizkuntza-gai-

tasuna indartuz.

c) Esperientzia horrek bidea egiten duen bitartean, etorkinak euskalduntzeko prozesuari lehenbailehen

ekitea komeni da, etorkin-kopuruak handiegi izan baino lehen. Langile etorkinak euskalduntzeko ba-

liabide batzuk jarri behar dira abian.

IV. Zer egin behar da eskolatik kanpora, EAEko lege-helburu nagusiak bete nahi badira?

Gorago esan denez gizarte osoaren eramoldea, mintzajardunari dagokionez, funtsezkoa da eskolaren

euskalduntze-ahalmenaren ikuspegi globalean. Eskola ez dago gizarte-bizitzatik aparte, kristalezko ontzi bate-

an isolaturik, gizarte horren uste-sinesmenen, iritzi-balioen eta jarrera-joeren zurrunbilo bizi eta zalapartatsuan

murgil-murgil eginik baizik. Eskola bidezko alfabetatze- eta euskalduntze-saioak ondo gogoan izan behar du

hori. Bai alfabetatze- eta euskalduntze-saio horrek bere osoan, eta bai saio horren bizkarrezur argia den eredu-

sistemak. 

IV.1. Aurreko atalean, eskola bidezko hainbat hobekuntza-bide konkretu iradoki dira. Euskal eskolaren

barne-hobekuntzarako neurri moduak izan litezke horiek. Barne-hobekuntza horiek beren mugak dituzte, or-

dea. Ez da oso arrazoizkoa, orain arte eskolaren alorrean egin dena oso txarra dela eta hemendik aurrera bar-

ne-hobekuntza horiek edo beste zenbait lagun, erabateko aurrerapenak (beltzetik zurira modukoak) egin ahal

izango direla uste izatea. Eskolak orain ematen duena baino nabarmenki gehiago eman dezan, eskola barruko

hobekuntzak ez dira aski. 

IV.2. Ereduen planteamendua aldatuz soilik ez da lortuko, hizkuntza mailan emaitza hobeak ateratzea:

beste eragile batzuetara jo beharra dago horretarako. Arrazoi ugari daude, arrazoi teorikoak eta praktikoak,

hori pentsarazten dutenak. Teorikoez zerbait esan da gorago, Joshua A. Fishmanen formulazioa agertzerako-

an. Gatozen kontsiderazio praktikoetara. Horrela, 

a) Nekez lor liteke eskolaren eragimen hutsez euskal arnasguneak (euskara oraindik ere nagusi den jar-

dungune fisiko-geografikoak edota soziofuntzionalak) zaindu eta babestea. Are gutxiago irizpide so-

ziolinguistikoen miramendu txikiena gabe erabakitzen badira lurralde-antolakuntzari, merkatalgo-

eta industria-guneen ezarpen fisikoari, hirigintzaren zabalkundeari eta ondorio demografiko sendo-

ak dituzten gainerako politikei buruzko irizpide nagusiak. Horiek dira, bertako hizkuntza aski ahul-

durik duten gizarte modernizatu gehienetan bezala, hizkuntza-politikaren osagai nagusiak. 

Literatura-sariek, liburugintzarako laguntzek, errotulazio elebidunak edota euskararen aldeko jai-os-

pakizunek eta kanpainek, mesedegarrizko eragina izan badezakete ere zenbait alorretan, eragin mu-

gatua dakarte berekin: beren asmo ederraz eta onginahi guztiaz ere ezer gutxi egin dezakete egune-

roko eta zernahitarako mintzajardunaren giza arteko moldaera nagusian eragin sakon eta zabala

duten goiko fenomeno sozial horien kontra. Literatura-sariak ematea, euskararen jai-ospakizunak an-

tolatzea eta kalean edo dendetan ele biko errotulazioa jartzea baino neurri sendoagoa da, dudarik

gabe, eskola-mundua alderik alde euskalduntzea. Sendoagoa izanik ere eragin mugatua du, ordea,

goian aipatu diren esparru horietan garaiz eta zuzen eragiten ez bada.

b) Etxea eta auzoa, litezkeen etxe-auzo euskaldunenak ere, gero eta kanpo-interazkzioez erasanago

daude. Komunikabideen zabalkunde-eztanda eta auzogintzaren gero eta determinatzaileago diren
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laguntza-zerbitzuen eragina gero eta kontuanago hartu behar dira alde horretatik. Komunikabideei

dagokienez, batetik, azken hamar-hamabost urteotan gertatu den zabalkunde gehiena batez ere er-

dararen eskutik gertatu da. Hurbileko lan-munduaren transformazioa ere ezin da begien bistatik gal-

du: orain gutxira arte euskarak berariazko (zenbaitetan, nagusitasun osozko lekua) izan duen lan-es-

parrua (nekazaritza, arrantza, ostalaritza, herri barruko industria xume-dinamikoa, asteroko

merkatu-azoka,..) galtzen eta ahultzen ari da, eta lanbide horien ordez erdara hutsean edo nagusiki

erdaraz antolaturiko lan-moldea zabaltzen ari.

c) Horrek guztiak eragin zuzena du ikasleen artean. Bai eskola-ume txikien artean eta bai, bereziki, adin

batetik aurrerakoetan. Eskola-ume txikiei dagokienez irakasle eta guraso, hezkuntza-aditu eta eba-

luatzaile asko kezkaturik dago eskolaren bidezko euskara-maila kaskarraz. Baita D eredukoaz ere.

Etxean euskaraz besterik entzun eta egin ez duen haurra eskolara (D eredura) bidali eta handik gu-

txira bere euskara-maila, osatzen eta aberasten hasi ordez, trakesten hasten dela esango dizu hain-

batek. Hori ez du eredu-sistemaren hobekuntzak batere erraz konponduko. Adin batetik aurrerako-

en artean, berriz, ezer gutxi egin dezake eskolak eskolaz kanpoko mundu zabalak gazte horri

eskaintzen dizkion interakzio-aukera erakargarrien eta interakzio-pauta jarraitu beharrekoekin. Har-

tara biltzen da gaztea, ezinbestean, gizarteratzeko bere prozesu normalean.

IV.3. Zer egin liteke, gizarte-perspektibatik?

Eskolaz kanpoko beste erabilera-esparruak ere landu egin behar dira, ahuldutako hizkuntza indarberri-

tzeko asmoz eta hartarako baliabide artezez. Horrela, eta besteak beste,

a) euskararen erabilera areagotzeko urratsak sendotu egin behar dituzte eskolaz kanpoko erakunde pu-

blikoek eta elkarte-enpresa pribatuek, haurren eta gazte-jendearen harreman-sareak, jardun-guneak

eta interakzio-esparruak beren eskumenekoak diren neurrian: haurren eta gazteen musika-akade-

miak, bibliotekak, kiroldegiak eta kirol-programazioa, osasun-zerbitzuak eta lekuan lekuko irrati-te-

lebistak, antzerki- eta zine-emanaldiak, hitzaldiak, informatika-ikastaroak, gorputz-hezkuntza eta ba-

lleta, kantaldiak eta bertso-saioak, poesia-lehiaketak eta -entzunaldiak, xake- eta antzeko

karta-jokoak, zinegintza-, margolaritza- eta sukaldaritza-ikastaroak, adinekoen atentzio-taldeak, kan-

guro-zerbitzuak, aste-bukaeretako mendi-irteerak, txango-bidaiak eta kultur ibilaldiak, dantza-saioak

eta gazte-bazkunak,.. Mundu oso bat dago hor, eskolatik kanpora nagusiki, haurra eta gaztea etxe-

tik aldenduz beregana biltzen eta erakartzen duena. Mundu oso bat dago hor, lagun-taldeen osae-

ran eragin bizia duena eta, segun nola antolatzen den, neska-mutil eta gazte-gaztetxo horien min-

tzajarduna euskal edo erdal aihekara makurtuko duena. Mundu oso bat, inolako eta inoren debekurik

ez duena «D ereduko» ekimenak antolatzeko eta, are gehiago, euro bakar bat gehiagoren gasturik

ez dakarrena printzipioz. Nork esan du Pirinioetara (eskiatzera edo mendi-gailurrez gailur ibiltzera) do-

azen gazteentzako «D ereduko» autobusa (txangoaren gida euskaldun delarik, joan-etorriko bideo-

emanaldian euskarazkoak ere eskainiz eta ostatu-zerbitzuetan beste gazte euskaldunekin interaktua-

tzeko aukerak aurrez programatuz) antolatzea oraingo irteera hizkuntza aldetik orotarikoak baino

garestiagoa denik? 

b) Erabateko garrantzia du, eskola-umeen hizkuntza-gaitasuna sendotu, garatu eta helduen gizarte-bi-

zitzan iraupen-garantiaz txertatu ahal izateko, ekimen horiek ongi antolatu eta zuhur kudeatzeak. Ez

dago batere argi, euskarazko auzogintza eta zerbitzugintza hori euskal eskola baino garrantzi txikia-

gokoa denik euskara indarberritzeari dagokionez. Gizajendez eta dirubidez, antolamenduz eta pres-
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taeraz orain arte baino mila aldiz atentzio handiagoa merezi eta behar du euskarazko auzogintza eta

zerbitzugintza horrek, langintza osoa hizkuntza-normalkuntzazko ingurumen-plan batean txertatuz.

c) Ekimen horien eskumena publikoa denean (udalak, mankomunitateak, aldundiak, Jaurlaritzako bes-

te zenbait sail,...) ingurumen-planak adostu behar dituzte kasuan kasuko sailak/sailek, beste herri-

aginte horiek eta lekuan lekuko ikastetxeek, guraso-elkarteek eta auzo-elkarteek. 

d) Ekimen horien eskumena edo iniziatiba pribatua denean, berriz, kasuan kasuko eragileentzako asis-

tentzia teknikoa eta laguntza-bideak eratu behar dira. Lehentasun osoa dute ekimen hauek, eskola

bidez euskalduntze- eta alfabetatze-saioak hobekuntza nabarmenik izango badu.

e) Auzogintzaren eta hurbileko zerbitzugintza horren alorreko ekimen horiek, eskolako ikasbide arautu

gehienek ez bezala, aparteko aukera eskaintzen dute hizkuntzaren aldaera-sorta osoa lantzeko: bai

errepertorio formaleko aldaera jasoak landu litezke bertan (bibliotekan, poesia-lehiaketetan eta oler-

ki-entzunaldietan, antzerki-emanaldietan,...) eta bai, berezi-bereziki, eguneroko mintzajardun arrun-

tari dagozkion lagunarteko eta esparru barrenkoi-intimoetarako aldaera xume, lasaiak, egunero bizi-

beharraren larria eta aldiroko bizi-pozaren xarma gatz-piperrez eta aparteko kolore-graziaz estaltzen

dutenak. Lekuan lekuko euskalkitik edo Umgangssprache-tik hurbilago ibili ohi den hizkera ere ikasi

egin behar da, eta eskolak oso neurri mugatuan eskaintzen du hartarako aukera. Aldiz auzogintzan

edota hurbileko zerbitzugintzan ari diren eragileek, normalean hitzezko (ez hainbat idatzizko) hiz-

kuntza erabiltzeaz gainera, hizkera-molde lasai horixe izan ohi dute erreferente nagusi. Horretaz ba-

liatzen dira gehienik eta, lautatik hirutan, aldaera horretaz baliatzera behartzen dute ekimen horieta-

ra bildutako umea edo gaztea. Funtsezkoa da puntu hau ere: Umgangssprache-hizkera hori da izan

ere, inor izatekotan, hurrengo belaunaldiak partez edo osoz euskaraz egingo duela berma dezakeen

bakarra. Newton-en legea ongi azaltzeko eskola-liburuek darabilten definizio-hizkera hotz eta inper-

tsonala traketsa da, oso, etxera edo neskalagunarekiko zitara ordu-erdi beranduago zergatik etorri

garen esplikatzeko. 

IV.4. Osagarrizko oharrak

Esana dago, batzuetan xeheago eta besteetan axaletik, eskolatik kanpora zer egin litekeen (eta lan-tal-

dearen ustez zer egin behar den), hizkuntza-normalkuntzaren EAEko lege-helburu nagusiak betetzeaz gainera

belaunaldi berrien euskaltasun aktiboa bermatu nahi bada. Gauza gehiago ere esan liteke, baina funtsezkoe-

nak esanik daudela uste dugu. Lauzpabost oharrekin osatu nahi dugu atal hau, ekarpen-txostenari amaiera

emanaz. Horrela,

a) Eskola barruko eta eskolaz kanpoko mugak ez dira, sarri, hitzez esanik diruditen bezain zorrotzak. Ba-

dirudi eskola diogunean ikasgelaz, bibliotekaz, jolaslekuaz eta kirol-eraikinaz ari garela soil-soilik. Ho-

rretaz edota, gehienera ere, eskola-komunitateaz. Gauzak ez dira ordea horrela. Eskolaren eragina es-

kola-komunitatearen mugetaraino soilik iristen bada ere formalki, badakigu jakin eguneroko

funtzionamenduan hori baino harreman ugariagoak dituela eskolak bere ingurumen fisikoarekin,

profesionalarekin eta soziokulturalarekin. Alde horretatik, eredu-hobekuntzaz jardun dugunean esan-

dakotik harantz doa, berez, eskolaren hizkuntza-eragina. Alde batetik bere esku dago, halako neurri

batean, bere harreman-sare profesionalarekin (banketxe eta aurrezki-kutxekin, eskolarako material-

hornitzaileekin, osasun-zerbitzuekin,...) zer hizkuntza baliatu eta mintzajardun mota babestu, indar-

tu eta eragin. Bestetik, guraso askoren solaskide ere bada eskola. Hamarnaka edo, maizago, ehunka

(inoiz milaka) gurasoren solaskide. Gurasoekiko harreman-hizkuntza zaintzea eta lantzea, garrantzi-
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tsua da orobat. Gurasoen gogoa eta deliberamendua oso-osorik errespetatuz, asko da alor horretan

ere egin litekeena. Are gehiago: komunitate horretako partaideen atxikimendua areagotzeko eragile

guztiz garrantzitsua ere bada eskola. Etxeko ohituretan eragiteko modu bikaina da, etxeko haurren

bidez eta guraso-eskolen bidez, elkarrekin adostutako solaskidetza-hizkuntza landu eta garatzea.

Erreferente moral, kognitibo eta bide-urratzailea den neurrian, eskolaz kanpoko normalkuntza-lane-

an ere lagungarri sendoa gerta liteke. Ez da lan erraza, adostasun-bilaketa eta etengabeko lanketa

eskatzen baitu horrek, baina ondorio emankorren iturburu gerta liteke berez.

b) Asko da esan duguna, eta gutxi (oso gutxi) ebidentzia enpirikoen argitan azaldutakoa. Egia da es-

karmentu luzea daukagula dagoeneko, mende-laurdenetik gorako eskarmentu zabala, baina eskar-

mentua ez da aski. Ebaluazioen behar gorrian gaude. Inon beharrezkoak badira ebaluazioak, hone-

lako lanetan dira behar-beharrezko. Ebaluazio asko, ez bat, egin behar dira alde batetik. Joera

handiegia daukagu ebaluazio-saio bakar batetik egundoko jeneralizazioak egiteko. Hori ez da oso

bide egokia, gure errealitate soziokulturala eta soziolinguistikoa oso konplexua baita eta situazio ja-

kin batean ateratako ondorioek nekez baitute lehen begiratuan dirudien balio-indar sendorik. Beste-

tik, aztergaia bera dibertsifikatu beharra dago. Oker handia da normalkuntza-legeak eta antzeko

lege-arau nagusiek diotena ongi ala gaizki betetzen ari den jakiteko aztergai bakarra ikasleen euska-

ra-maila dela uste izatea. Eskola ez da euskaltegi bat, hori baino ondotxoz instantzia zabalagoa eta

helburuz dibertsifikatuagoa baizik. Hori baino ikuspegi zabalagoaz jokatu beharra daukagu beraz, ba-

tzuek eta besteok, eskolaren eragimenaz, emaitzez eta hobetu-beharrez geure burua engainatu nahi

ez badugu. 

c) Batetik euskara-maila (orobat gaztelaniarena eta, hainbatean, atzerri-hizkuntzarena) neurtu behar

da, neurketa horietatik ondorio artezak, ez nolanahikoak atereaz. Bestetik, dudarik gabe, ikasleen ga-

rapen kognitiboa ere neurtu egin behar da, hizkuntza batean zein bestean ikasiz honetaz edo hartaz

zer dakiten eta zer lan egiteko eta zer problema askatzeko gai diren analizatuz. Hori ere ezin izan li-

teke azterketa bakar baten bidezko Damoklesen ezpata, korapilo guztiak bat-batean eta betiko as-

katuko lituzkeena, aldiro eta profesionalki bideratu beharrekoa baizik. 

d) Azkenik, eta puntu hori bereziki dagokio lan-talde soziolinguistiko honi azpimarratzea, eskola-ume-

en eta eskola-aldiko gazteen hizkuntza-erabilerak ere aztergai nagusi izan behar du ebaluazio-pro-

grama horretan. Erabateko garrantzia du, EAEko eskola-munduari belaunez belauneko transmisioan

eragile artez izateko ardura atxiki zaionez legez, ikasle-jendearen mintzajarduna aurrez aurre analiza-

tu eta mintzajardun horren nolakoan eta zenbatekoan ageri den aldakortasuna irizpide zientifikoz

(ahalik eta zientifikoenez, gutxiegi landutako azterketa-eremua baita hori) analizatzea. Aldakortasun

horren iragarle posibleak berariaz identifikatuz. Horrela bakarrik lortu ahal izango da lan-talde honen

ustez, legeek eta gizarteak eskola-munduari atxiki dion egitekoa, ahuldutako hizkuntza indarberritu

eta belaunez belauneko jarraipen-lanean partaide artez izatekoa, garaiz eta zuzen bete ahal izatea.

e) Orain arte esandakoa errazagoa da esaten, egiten baino. Gorago (ikus txosten honen x, y eta z ata-

lak) adierazi denez konplexutasun handiko gizartea da gurea, bere txikitasunean ere. Aniztasun han-

dikoa eta interes kontrajarri sendoz hornitua. Esparru horretan jokatu behar da hizkuntzaren (eta, oro

har, hizkuntzen) auzia. Gehienentzat egoki diren neurriak eta jokabideak bilatu eta adostea eskatzen

du horrek, besteak beste. Hori ez da zientzia hutsa. Adituen arteko jakite-kontuak txukun argitzen as-

matzeaz gainera herritarren eta beraien ordezkarien asmoak, jarrerak eta jokabideak ere inportante-

ak dira oso, eskuartean dugun kontu honetan. Gaiari batzuek eta besteok nondik heltzen diogun, eta

zer asmoz, hori ere funtsezkoa da: arazoak konpontze aldera, ez lehen baino hauts handiagoak ha-

rrotzera, orientatu behar genituzke guztiok geure pausoak. Korolario zuzena du asmo-jarrera horrek,
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besteak beste: eskuartean dugun eginkizun zabalak ondorio onik izango badu identifikazio eta men-

dekotasun ideologiko itxiegiak saihesten saiatu behar genuke guztiok. Ez, noski, gaiari ideologiarik

gabeko erantzun objektiborik eman dakiokeela eta eman behar zaiola uste delako, horrelakorik ez

baita mundu honetan izaten. Bai, ordea, hizkuntza bat bizirik aterako bada hiztun-herri osoaren ager-

bide, eduki-gordailu eta talde-ikur konpartitu izan behar duelako. Guztion eginkizuna da, alde ho-

rretatik, jarrera itxiak eta jokabide baztertzaileak saihesten asmatzea.
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Glotodidaktika batzordearen txostena.
Ele biko irakastereduak

JASONE ALDEKOA ARANA, JOSEAN BUENO SÁEZ DE ALBÉNIZ, IÑAKI ETXEBERRIA IÑIGO,

MIKEL ORMAZABAL LOINAZ, IBON OLAZIREGI SALABERRIA, ANTTON PEÑALBA ALBERDI, URI RUIZ BIKANDI

Gasteizen, 2006ko abenduaren 14an

SARRERAKO OHARRAK

a) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak hala agindurik, lanean jardun dugu lan-talde honen ki-

deok joan den irailetik. Sailak hasieran emandako orientabide nagusiak eta aldian-aldian adierazita-

ko gehigarriak puntuz puntu errespetatu ditugu, gure ibilbide horretan. 

b) Azterketa-bidea, hasieran adostutakoa izan da funtsean: azterketa osoaren jardunerako lau lan-tal-

de izango zirela jakinik, batez ere ikuspegi glotodidaktikoan zentratzen saiatu gara. Zenbait kidek

berariaz azpimarratu zuen, halere, zaila edo oso zaila gertatuko zela ikuspegi psikolinguistiko hutsari

eustea. Hori dela-eta, aurkeztera goazen txostenean bada beste ikuspegien alorreko gogoeta-bide-

rik ere.

c) Lan-taldea irailean bertan hasi zen lanean, esan bezala, eta hilero bilera bana egin du. Abenduaren

14koarekin lau lan-bilera dira, hortaz, guztira. Lankide gehienek aski lan-agenda estua dutenez, den-

bora eta esfortzua aditu bakoitzaren ekarpen indibidualean oinarritu da, ahal izan den guztian. 

d) Hasierako bileran oinarrizko adostasun-markoa eratu genuen. Orduan adostutako bideari eutsi dio-

gu funtsean, handik aurrera. Taldekide bakoitzak hitzez eta, bereziki, idatziz egin dituen ekarpenak

banan-banan aztertu dira bileretan, eta ekarpen horiek batera biltzen ahalegindu da lan-taldea. Per-

tsona adituak direnez bertako lan-kideak, denboraren zatirik handiena ez dugu bateratze-saioetan in-

bertitu beharrik izan. 

e) Lana arintze aldera, berariazko dokumentazioa izan du lan-taldeak (hots, taldekide bakoitzak) es-

kueran. Irailean egin zen lehenengo dokumentu-banaketa. Hortik aurrera, inork hala eskatu duene-

an edo dokumentu berririk iritsi ahala dokumentu hori kide guztion artean banatzeari ekin zaio. 

f) Horiek izan dira, funtsean, ekarpen-txosten hau prestatzeko eman diren pausoak. Txostena, Sailak

emandako orientabideen ildotik, ez da bereziki luzea. Sintesi-lana izan da, hainbatean, lan-taldeak

irailetik hona egin duena. Bereziki saiatu gara formulazio konkretuetarako lagungarri izan litezkeen

kontsiderazio praktikoak eskaintzen.

g) Taldekideek hala aukeraturik, euskara izan da bertako lan-hizkuntza nagusia. Euskaraz idatzia dago,

beraz, lan-taldearen ekarpen-txostena. Txosten horren itzulpenak, bai gaztelaniazkoa eta bai ingele-

sezkoa, geroko lanak izan dira.

h) Ahal izan den guztian, gure uste-iritziak aho batez adosten saiatu gara. 
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LANKIDEAK

Sailak erabakitako lankideok jardun dugu, oraindainokoan, ekarpen-txosten hau prestatzen. Zazpi lanki-

de ari izan gara guztira: Uri Ruiz Bikandi, Antton Peñalba Alberdi, Mikel Ormazabal Loinaz, Iñaki Etxeberria Iñi-

go, Josean Bueno Sáez de Albéniz, Ibon Olaziregi Salaberria (idazkari), Jasone Aldekoa Arana (batzordearen ar-

duradun).

Aurrerago (abenduaren 14ko bileran adostutakoa oinarri izanik, eta itzulpen-lana egin bezain azkar),

txostenaren berri izango dute lan-talde honetara berariaz gonbidatu diren Ignasi Vila eta Josiane Hamers uni-

bertsitate-irakasleek. 

Handik gutxira, abenduaren 20a aurretik nolanahi ere, gainerako lan-taldeetako kideei eta kanpotik eto-

rriko diren gainerako adituei banatuko zaie ekarpen-txostena. Azkenik, abenduaren 20an eta 21ean Gasteizen

egingo den bateratze-saioan nork bere oharrak egin ahal izango dizkio txostenari. 

GALDERA NAGUSIAK

Ele biko irakastereduen gainean jardun behar du gure lan-taldeak, bere txosten honetan. Ez edozein mo-

dutan, ordea: perspektiba glotodidaktikotik heldu behar dio gaiari, ahal duen neurrian. Hesi-muga argia da

hori, alde batetik. Gaiaren ikuspegi jakinean sakontzeko modua, bestetik: sakontzeko modu bakarra, segurue-

nik. Gainerako perspektibak beste lan-taldeentzat utzirik, batez ere galdera jakin batzuei erantzun behar die-

gula esan nahi du horrek. Galdera gutxiri erantzun behar diegu, baina ahalik eta sakonen, argien eta zehatzen.

Galdera horiek aurrez emanak daude: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak hasierako plan-gidan ezarri-

takoak dira. Bi galdera nagusi egin dizkio Sailak glotodidaktika-batzordeari: 

— Zer neurri har litezke, hemen eta orain, ikasleen euskarazko (eta, hainbatean, gaztelaniazko) lau tre-

betasunak garatu, osatu eta hobetzeko? 

— Zer egin liteke irakasleen prestakuntza-alorrean, zer curriculum-diseinuan, zer metodologia egokia-

goak aplikatzeko eta zer, azkenik, mailaz maila lortuz doazen emaitzak neurtu eta, ahal delarik, ho-

betzeko?

Beste gairik ere jorratu da, gorago esan denez, gure lan-taldean. Ele biko irakaskuntzak azken mende-

laurden inguruan eraman den bideaz, esate baterako, berariazko gogoeta-saiotxorik egin da. 

EKARPEN-TXOSTENA: ADOSTASUNAK

Adostasun hauek idazteko bi oinarri izan ditugu: alde batetik, partaideen txostenak eta, bestetik, lan-bi-

leretan eman diren iritziak. Dokumentu hau bai posta elektronikoz eta bai bileretan eztabaidatu eta adostu da.

Bi zati nagusi ditu: alde batetik «Gaurko egoera» deitu dugun diagnostiko moduko bat, eta bestetik «Aurrera-

bideak» izeneko atala, bertan aurrera begira egin beharreko hobekuntzak zerrendatzen dira. 

GAURKO EGOERA 

1. Euskarazko irakaskuntzak izan duen garapena eta lortu dituen emaitzak aipagarriak dira

Azken 25 urtean euskarazko irakaskuntza gure Erkidegoko bazter gehienetara zabaldu da. Haur guztiek

ikasten dute euskara eskolan eta horietatik askok maila ohargarria lortzen dute (hainbat azterlanetan jasotzen

dira lorpen-maila horiei buruzko datuak: EIFE, HINE, B2...). Horrez gain, gero eta ikasle gehiagok aukeratzen du
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euskaraz ikasteko bidea. Zeuden beldurrak ere uxatzen joan dira: gaztelania ez zaie ahanzten euskaraz ikasten

dutenei. Badakigu eskolak bere mugak dituela hizkuntzak irakasteko, baina hala ere, eskolak euskara irakasten

du era eraginkorrean. Alor horretan eskolak dituen mugak ezagutzen dituenarentzat, irakaskuntzaren ebalua-

zio-emaitzak ez dira txarrak: ikasle asko eta asko euskalduntzen ditu eskolak. Triunfalismotik ere ihes egin be-

har da. Erabateko arrakasta, nolanahi ere, ezin da aldarrikatu. Garai batean euskara jakitea eta erabiltzea gau-

za bertsua zela uste genuen; gaur egun garbi dago euskara irakastea gauza bat dela eta ikasleen

hizkuntza-erabileran eragitea beste bat.

2. Gaztelania-maila egokia lortzen dute ikasleek

Ikasleek lortzen duten gaztelania-maila hobetu liteke, baina, oro har, Erkidegoko ikasleek badakite, de-

rrigorrezko eskola-aldiaren amaieran, gaztelaniaz irakurtzen, idazten eta mintzatzen, eta entzuten dutena

ulertzen dute. Ezagutza hori, gainera, irakasteredua zeinahi izanik ere lortzen dute. Alde txikiak izan daitezke

jakina, baina esan liteke euskara hutsez eskolatutako ikasleek ere kasu gehienetan lortzen dutela gaztelania-

maila ohargarria «Lengua Española» asignatura soilik gaztelaniaz jasota. Maila hori Estatuko beste ikasleen

parekoa da, oro har1. Hala bada, esan daiteke gure ikasleriaren gaztelania-gaitasunak zerikusi handiagoa due-

la eskola-errendimenduarekin, etxeko hizkuntzarekin edo zonalde soziolinguistikoarekin, eta ez hainbat ira-

kastereduekin.

3. Euskararen ezagutza-maila egokia ez dago beti ziurtatuta

Ikasleek lortzen duten euskara-gaitasuna, aldiz, oso desberdina da. Etxeko hizkuntza edota beren zonal-

dean euskarak duen indarra, faktore garrantzizkoak dira maila horretan. Gaztelaniaz ez bezala, eskola da eus-

karazko gaitasuna eskuratzeko faktorerik garrantzizkoena ikasle asko eta askorentzat. Beste hitz batzuetan

esanda, aukeratzen duten ikasteredua da euskararen jabe egiteko duten aukera bakarra. Horren motiboa argia

da: euskara hizkuntza gutxitua edo eremu urriko hizkuntza da; ez du, beraz, gizartean gaztelaniak duen oihar-

tzuna. Ereduei dagokienez, esan beharrik ez dago D ereduak lortzen dituela emaitzarik onenak. B eredua ere,

kontuan hartuta ikasle gehienak etxetik erdaldunak direla, hainbatetan hurbiltzen da euskarazko gaitasun onar-

garri batera. Aldiz, A eredua, euskara-ezagutzari dagokionez, urrun gelditzen da helburu horretatik2. Urrun, be-

raz, Normalizazio Legearen 17. art.ak zioenetik:

«Jaurlaritzak, ikaslegoari nahitaezko ikastaldiak bukatzerakoan bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko adina eza-

gutuko ditueneko segurantza emateko neurriak hartu eta euskara-giroa bermatuko du».

4. Hizkuntzak ez dira eskolan bakarrik ikasten

Pertsonaren inguru hurbilak eta gizarteak, oro har, oso paper garrantzitsua jokatzen dute hizkuntza-ikas-

kuntzan. Eskolak oinarri sendoak jar ditzake hizkuntza-ikaskuntza prozesuan, baina ikasleak lortu duen ezagu-

tza hori gizarteak sendotu behar du. Hizkuntzaren ikaskuntzan alderdi asko daude: ekonomia, kultura, politi-

ka, aisialdia, gizarte-ongizatea… Eta zehazkiago, etxeko hizkuntzak, familia-baldintzak, ingurune

soziolinguistikoak, harreman-sareak… Horregatik, hain zuzen ere, D ereduan ibili arren, ikasleen artean daude

horrenbeste desberdintasun. Fishmanek honela zioen Euskal Eskola Publikoaren Lehen Kongresuan:

«Eskolatik bakarrik ezin espero liteke konponbiderik: etxe-auzo-bizigiro multzo korapilatsu horren falta, bere

funtzionamendu aldrebesa edo are kontraerasoa ezin neutraliza dezake…»
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5. Eskolaz kanpoko normalkuntza prozesua apala izan da

Eskolak euskararen normalkuntzan egin duen aurrerapena ikusgarria izanik ere, euskal gizartearen bes-

te esparruetan aurrerapen hori, oro har, askoz apalagoa izan da. Haurrek eta gaztetxoek euskara-mailan dituz-

ten hutsuneen zergatiko bat hor bilatu behar da. Hizkuntza elementu erabat soziala da eta gizarte-heldulekuak

behar ditu garatzeko. Haurren eta gazteen bizimoduan eragin handia du gaztelaniak: zerbitzu publikoak, zine-

ma, beren gustuko telebista-programak, internet, blogak… lagunartea edo lan-mundua ez aipatzearren. Arlo

horietan eta beste batzuetan euskarak oihartzun handiagoa izan dezan lortzen ez badugu, eskolaren lana ko-

lokan geldituko da. Arlo horiek, ordea, ez daude eskolaren eragin-esparruan. Administrazioaren beste atalek

eta sare sozialaren beste eragile batzuek ere erantzukizuna badute hutsune horretan.

6. Atzerriko hizkuntza

Atzerriko hizkuntza indartsuen premia gero eta nabarmenagoa da gure artean. Espainiera nazioarteko

hizkuntza aski garrantzitsua izan arren, ingelesaren beharra ere badago. Atzerri-hizkuntza ikasteko bideak hain-

bat izan daitezke. Saiakuntza desberdinak martxan jarri dira: ikaskuntza goiztiarra, berantiarra, ele anitzeko es-

perientziak, murgiltzea… Goizegi da, ordea, bide eraginkorrenak zein diren ondorioztatzeko. Euskal irakas-sis-

temak tinko heldu behar dio erronka berri horri. 

7. Etorkinak

Azken urteetan jasotzen ari garen atzerriko etorkin multzoa gero eta handiagoa da. Fenomeno berri

honek eskola-antolamendua zaildu egin du, eta euskarazko irakaskuntzan ere aldaketak dakartza. Ikasle ho-

riek etxetik dakartzaten hizkuntzak hainbat dira eta ikasle horietariko asko gutxienez bi hizkuntza berri, eus-

kara eta gaztelania, ikasi beharrean aurkitzen dira, atzerriko hizkuntzaz gain. Etorkinen proportzio handi ba-

tek badaki gaztelaniaz (latinoamerikarrak baitira), baina, nolanahi ere, euskara urruneko zerbait ikusten dute.

Gaztelera ez dakitenentzat, berebiziko garrantzia du hori ikasteak, horrek baitu zabalkuntzarik handiena gi-

zarte honetan. Eskolak giza talde horien integrazioa ahalbideratu behar du bertako hizkuntzak irakatsiz. Ho-

rretarako, lekuan lekuko errealitatea aztertu eta hizkuntzei zein trataera emango dien erabakita, behar diren

baliabideak —bai pertsonalak eta bai curriculum mailakoak— jarriko ditu. Zentzu honetan, ikasleen lehen hiz-

kuntzak oso kontuan izango dira eta, ahal den neurrian, euren ahozko eta idatzizko mantenimendua/garape-

na sustatuko da.

AURRERABIDEAK

8. Eskolan euskara bultzatu beharra dago oraindik

Euskarazko irakaskuntzaren bilakaera handia izan bada ere, euskararen garapena bultzatzen jarraitu be-

har dugu oraindik. Azken hamarkadetako joerari eutsi egin behar zaio. Alde batetik, kontuan hartu behar da

zabalkunde kuantitatiboa oraindik ez dela amaitu: irakasteredu euskaldunenak zabaltzen jarraitzen dute. Gai-

nera, euskarazko ereduak eskaintzen dituzten ikastetxeetan ere oraindik asko falta da euskara benetan finka-

tzeko. Alde horretatik, aurrerapausoak eman behar lirateke bai metodologia aldetik eta bai ikastetxeen bizitzan

euskara normaltzen. Irakastereduez haratago, eskolaz kanpoko eta eskola barneko faktore sakonak eraldatzen

saiatu behar genuke.
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9. Irakasle eta langile elebidunak behar dira

Gure Erkidegoak diru eta ahalegin handiak inbertitu ditu irakasleei alfabetatze-, euskalduntze- eta sa-

kontze-prestakuntzak ematen. Irakasleek, beren aldetik, ahalegin pertsonala eta profesionala jarri dute proze-

su horretan. Gaur egun euskaraz irakasteko behar den ziurtagiria (HE2 , EGA edo baliokidea) dute irakasle

gehienek (%70ek). Jakina, irakasle horiek euskaraz irakasteko izan ditzaketen hutsuneei eta birziklatze-beha-

rrei erantzun behar zaie, irakasle guztiak baitira materia guztietan eta neurri handi batetan, hizkuntza-irakasle.

Ikastetxeetako beste langile ez-irakasleei buruz ere antzekoa esan daiteke: euskalduntze-prozesuan bidea egi-

ten hasiak dira, langile-multzo batzuk beste batzuk baino aurreratuago badaude ere. Helburua irakasle eta bes-

telako langile guztiak elebidunak izatea da. Horrek garrantzi handia du eskola-emankizunez haratago, eskola

barneko harreman-hizkuntza ere euskara izan dadin. Gauden fasean egonik ez da justifikagarria sistemara sar-

tzen diren irakasle eta langile gazteenek euskarazko prestakuntzarik ez izatea. 

10. Hizkuntza irakasteko metodologia hobetu behar da eskolan

Zabalkunde kuantitatiboan aurrera egiten jarraitu behar dela esan dugu arestian. Baina kalitatea ere be-

gien aurrean izan behar dugu. Hizkuntzen jabekuntza-ikaskuntza prozesua nolakoa den garbiago dago gaur.

Era berean, jakina da hizkuntza-kanal guztiek azpiko kontzeptu oinarri-sistema bera dutela pertsona eleaniztu-

nengan. Hizkuntza guztiak kontzeptu-sistema horretatik elikatzen dira eta, aldi berean, elikatzen dute. Hiz-

kuntza-sistemok autonomoak ez izateak badu ondoriorik irakaskuntzan: artikulazio psikologiko horrek hizkun-

tzen trataera bateratua eskatzen du, hiztunak haien arteko zubiak eta erlazioak bilatzea eta haietan sorturiko

diskurtso eta testuen azterketarako bide kontzeptual berdintsuak erabiltzea. Hizkuntzek eurak ere, antzekota-

sun handiak dituzte euren artean. Zentzu honetan, hizkuntzen irakaskuntza munduan (lehen, bigarren eta on-

dorengo hizkuntzetarako) akordio handiak daude metodologia-ildoei dagokienez eta Europatik datozen orien-

tabideak horren froga dira. Eskolak han jartzen direnetara egokitzen segitu behar du, erabilera, metodologia

aktiboa eta ikasleen elkarreragina bultzatuz, hizkuntza-tresna gisa eta ez ezagutza-gai bakarrik kontsideratuz.

Gure hezkuntza-sisteman jarraibide horiekin bat etortzeko, beharren neurriko bitartekoak jarri behar dira eta

irakasleek bere gaitasun metodologikoa hobetu eta sakondu dezaten ekimenak sustatu. 

11. Bigarren hizkuntzaren menderakuntza bidea mailakatu behar da

Jatorrizko hiztunaren maila lortzea oso gauza zaila da bigarren edota gainontzeko hizkuntzetan. Hori

ongi oinarritua dago ikerketan eta esperientzian, eta halaxe dago jasota Europako orientabideetan ere. Honek

esan nahi du ikasleak bere hizkuntza-ikaskuntzan bide luzea egiten duela. Hastapenetik menderatzeraino urra-

tu behar duen ibilbidea adierazpide praktikoz deskribatu eta helburuak zehaztu beharra dago. Ibilbide hori, nos-

ki, ezin da berdin-berdina izan denentzat, abiapuntua ikasle bakoitzarentzat desberdina baita, eta helmuga ere

ezin erabat berdina izan. Etxetik euskaldun direnak, etxetik erdaldun direnak, etxetik bi hizkuntza dakizkitenak,

atzerriko hizkuntza batean mintzo direnak… ezin dute ibilbide bera egin, ez eta eskola-aldiaren bukaeran hiz-

kuntza-gaitasun berdina eskuratu, bai ordea, gutxienez bera.

12. Eskola bakoitzak bere hizkuntza-proiektua egin behar du

Ereduak ezin dira egitura zurrunak izan, dinamikoak baizik. Ezin dira hizkuntza bakoitzari eskainiko

zaion ordu-kopurura bakarrik mugatu. Ikasleen beharrizanak ezberdinak dira, eta eredua dena dela ere, ikas-

tetxe bakoitzak erabaki behar du ikasle elebidunak (bi hizkuntza ofizialetan gaituak) edo eleaniztunak (nazio-

arterako komunikaziorako ere neurri batean gaituak) lortzeko zein nolako ibilbide kurrikularra egingo duen.
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Eskola-komunitatean hizkuntzen presentzia eta erabilera nolakoak diren diagnostikatu ondoren, hizkuntza-

proiektu propioa garatu behar luke ikastetxeak. Erabaki behar luke, esaterako, hizkuntza bakoitzak zer-nola-

ko presentzia izango duen ikasgela barruan (bai ikasgai bezala, bai irakasbide bezala) eta ikasgelaz kanpo (jan-

tokian, eskolaz kanpoko ekintzetan, irakasle eta ikasleen arteko harremanetan…). Zein leku izango duen

hizkuntza bakoitzak ikastetxearen antolamenduan (dokumentazioan, bileretan, pertsonal ez-irakaslea, erro-

tulazioetan, iragarpen tauletan…); harremanetan (familia eta gizartearekiko harremanetan…); normalkuntza

planak nolakoak izango diren... Hizkuntza proiektua izatea, azken finean, egoera aztertu eta helburu jakin ba-

tzuk eskuratzeko eman behar diren urratsak aurreikustea, ematea eta ebaluatzea da, bitarteko egokiak jar-

tzea, alegia. 

13. Haur Hezkuntzan euskara luze-zabalean landu

Euskarari leku handia eman behar litzaioke eskolaketaren lehen urteetan (2 urteko haur gehienak esko-

lara joaten dira gurean), edozein delarik ere jarraituko duten irakasteredua. Horrek, gero, jakintzagai batzuk

euskaraz emateko aukera ematen du, eta horrekin batera hizkuntza erreala praktikan jartzeko aukera. Alde ho-

rretatik, egokia da haur-eskoletan irakasleek eta hezitzaileek haurrekin euskara erabiltzea3. 

14. Irakasteko tresna bihurtu behar da euskara

Hizkuntzak harremanetarako bitartekoak dira, komunikazio, pentsamendu eta ekintza sozialaren tres-

nak. Gaur, beren funtzio nagusi horiek kontsideratuz, bigarren hizkuntzen irakaskuntza munduan axiomatikoa

da haiek ikasteko biderik onena dela benetako helburuetarako erabiliak izatea. Zentzu honetan, jokabide me-

todologiko onartuena da hizkuntzak eskolan irakasbide modura erabiltzea, munduan ume eta gazteekin joka-

bide hori izan baita emaitzarik onenak erakutsi dituena. Horrela, euskara-gaitasunean dauden hutsuneak es-

taltze aldera, euskarak ikasbide izan behar luke irakasteredu guztietan, neurri batean edo bestean. B eta D

ereduen euskalduntze-ahalmena euskararen tresna-izaera horri zor zaio, neurri handi batean. Horregatik, eus-

karak irakasgai hutsa izateari utzi eta eduki-transmisore izan behar luke ikastetxe guztietan. Haur Hezkuntzan

ikasitakoari eskerrak, ikasle guzti-guztiek izan behar lukete jakintzagai batzuk, osorik edo partez, euskaraz ja-

rraitzeko gai. 

15. Gaztelania irakasgai

Azterketek erakutsi dutenez,4 gizartean -kalean, hedabideetan, harreman-sareetan, familietan...- gazte-

laniak duen indarrak eta oihartzunak ahalbidetzen du ikasle gehienek gaztelaniaz egiteko gaitasuna eskuratzea,

Oro har, ez da ikusten eskolak gaztelania indartzeko neurri bereziak hartu behar dituenik. Bai ordea, bere ira-

kaskuntza hobetzeko. Irakasteko metodologia hobetu beharra dago, ikuspegi komunikatiboagoa emanez eta,

batez ere, irakaste hori ikasleei egokituz: gaztelaniaren ahozko eta idatzizko gaitasuna lantzeari eta osatzeari

dagokionez. Gaztelaniak gutxienez asignatura izan behar du, orain arte bezalaxe. Hortik aurrera, proportzio

desberdinak eman dakizkioke ikasleen beharren arabera: ez da gauza bera etxetik gazteleradun diren ikaslee-

kin landu beharrekoa, zonalde euskaldun batean irakatsi behar dena edota gaztelania ez dakiten ikasle etorki-

nek behar dutena. Alde horretatik, ikasle bakoitzaren hizkuntza-jatorria eta egoera kontuan hartu beharreko

faktorea da, bere ikas-prozesua hobeto gidatzeko.
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iraila) erakusten dute 3-4 urterekin lortutako euskarazko mintzamen-gaitasunak 11-12 urterekin lortutako gaitasunarekin korrelazio po-

sitiboa duela.
4 Ikus, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Ebaluazioaren Txostena 2000 (http://www.isei-ivei.net/eusk/argital/eso2000e.pdf )



16. Eleaniztasuna

Gaztelania hizkuntza ikasbide izatea derrigorrezkoa ez bada, are gutxiago atzerriko hizkuntza. Ezin da

ukatu, halere, atzerriko hizkuntzak, bigarren hizkuntzak bezala, hobeto ikasten direla edukien bide direnean.

Ahaztu gabe gure Erkidegoan ofizial diren bi hizkuntzek duten lehentasuna, posible da kasu batzuetan zenbait

gai ingelesaren bidez ikastea. Zentzu honetan, ikastetxe batzuetan zenbait saio egiten ari dira. Honetan ere,

ikerketek esan beharko dute hezkuntza-helburu nagusiari kalterik egin gabe, zeintzuk diren biderik onenak in-

gelesa irakasteko eta zeintzuk, merezi ez dutenak. Nolanahi ere, eskolak ematen duen oinarrizko formazioaren

kalitatea izan behar du helburua. 

17. Eredu indartsuenak ere hobetu beharra

A ereduaz aparte, indartsuago diren B eta D ereduetan ere badira hobetzeko premiak; batez ere, irakas-

teredu horiek, bereziki D ereduak, irakaskuntzan duten pisua kontuan izanik. Esate baterako, etxetik euskaldun

diren ikasleei ematen zaien arreta areagotu behar litzateke. Euskara eskolan ikasi duten ikasleekin metodologia

zorroztu behar da eta oso presente izan ikasleok bigarren hizkuntzan laguntza espezifikoa behar izaten dutela

urteetan zehar. Bi eredu hauen euskarazko eta gaztelaniazko eskakizun-maila Erreferentzia Markoaren B2 edo

horren hurbilekoa izan behar luke DBH amaieran eta B1 maila LMH amaieran. Ezin da ahaztu, alabaina, ikasle

guztien baldintzak (etxeko hizkuntza eta inguruabarrak) ez direla berdinak eta horrek izango duela bere isla

emaitzetan ere.

18. DBHOn euskarazko irakaskuntza zabaltzea

Euskarazko irakaskuntzak dituen hutsuneen artean DBHOn euskal ereduek duten ezartze-maila eskasa

dago, batez ere Lanbide Heziketan. Lan-munduan euskara normaldu nahi bada, beharrezkoa da irakasmaila ho-

rretan euskarazko irakaskuntza segurtatzea. Oztopoak hainbat dira: espezialitate ugaritasuna, gaien espeziali-

zazio maila altua, euskara gaitasunik ez duten ikasleak euskaldunekin nahastu behar izatea, irakasleen euskal-

duntze maila beste irakasmailetan baino pixka bat apalagoa izatea5. Baina oztopoak izanik ere, irakasmaila

horietan aurrerapausoak emateko garaia da, ahaleginak biderkatzeko garaia. 

19. Kalitatea, prestakuntza, Unibertsitatea

Gure herriak bizi duen hizkuntza-egoera ez da ohikoa hizkuntzen irakaskuntzan. Hobetze-bidean, pres-

takuntza teorikoa indartu eta praktikaren azterketari lotuta, hausnarketarako eta ikerketarako bideak areago-

tzea behar-beharrezkoa zaigu. Horretarako:

— Unibertsitateak hizkuntza irakaste-, jabetze- eta ikaste-prozesuen inguruko ikerkuntza sustatu eta

gertutik jarraitu behar ditu, izan ere, auzoari begira bakarrik nekez egingo dugu aurrera.

— Unibertsitateak, eta bereziki irakasle-eskolek, irakasle elebidunak prestatu behar dituzte6. Bestalde,

irakasle-eskolek eskolarekin inoiz izan zuten lotura berreskuratu beharko dute eta irakasle berriak hiz-

kuntzen metodologia arloan jantzi eskolako errealitatea ondotik ezagututa.

— Hezkuntza Sailak irakasleen prestakuntza beharrei erantzun beharko die: hizkuntzen ezagutzan sa-

kondu, irakaskuntza metodoak aztertzeko eta berritzeko gaitu, ahozko jarduna indartzeko bideak
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5 Orotara %63,7, baina ikastetxe pribatuetan gutxiago 
6 Normalizazio Legearen 19. art.



arakatu, materialak sortu, elkarrizketa bidezko irakaskuntza indartzeko ildoak zabaldu, hizkuntzen

trataera bateratua landu...

— Ebaluazio-lerroak eraiki. Irakas-sistema elebidunak aski fenomeno konplexua izanik, ezin dira ebalua-

zio bakar baten argitan aztertu. Ikuspegi desberdinak, denboran zeharreko ebaluazioak etab. behar

dira datuak ongi kontrastatu eta erabakiak hartzeko. 

20. Gurasoek aukeratzeko eskubidea izatea gauza positiboa da

Irakasteredua (edo eskola-programa), ezin liteke ulertu gurasoen borondatetik aparte. Irakastereduak (ez

orain artekoak eta ez etorkizunean izan daitezkeenak), ez dira asignatura eta hizkuntza banaketa hutsa. Osae-

ra soziologiko handia dute, hizkuntzarekiko motibazioa eta jarrera ere adierazten dute. Askotan, eredu batean

lortutako emaitzak ez zaizkio eskola-plangintzari bakarrik zor, gurasoen eta inguruaren motibazioak pisu han-

dia du beroietan. Horregatik, aukeratzeko eskubidea positiboki baloratu behar da, ez bakarrik arautegiak hori

ahalbideratzen duelako, baita ere hogei urteotan aukera egin ahal izateak herritar askok benetako gizarte ele-

biduna izateko duten borondatea egia bilakatu duelako. Gaur eguneko egoera orain dela 20 urtekoa baino ho-

bea izatea gurasoen borondatearen isla da, neurri handi batean. Guregana bizi izatera etorritako gurasoei gure

hezkuntza sistemak dituen ezaugarrien zergatiak eta elebitasunaren abantailak adierazteko neurriak hartu be-

har lirateke. 

21. Edozein aldaketa era progresiboan egitea komeni da, jendearen parte-hartzearekin

Euskarazko irakaskuntza segurtatua dago hala nahi duten guraso eta ikasleentzat, gutxienez derrigorrez-

ko eskola-aldian. Hala ere, A ereduak oraindik pisua handia du, batez ere goiko irakasmailetan (DBHOn %63,7

A ereduan dago eta ia B eredurik ez da). Hortik aurrera joateko bideak patxadaz eta ongi pentsatuta egin behar

dira. Gaur eguneko hiru hizkuntza-ereduak ez dira inondik ere orain dela 20 urte sortu zirenak: eboluzioa izan

da praktikan, batez ere B eta D ereduetan. A ereduak, aldiz, ez du eboluzio handirik izan. Alde horretatik, ikasle

horientzat euskara indartzeko eta gehiago erabiltzeko prozedura eta programak indartu behar dira. 

22. Hizkuntzek suposatzen duten aberastasun kulturalaren aldeko jarrera lantzea komeni da

Alde batetik, gure komunitateko bi hizkuntzak baloratzeko helburua izan behar du gure hezkuntza-sis-

temak, bereziki euskararen kasuan, hau baita hizkuntzarik ahulena. Bestetik, gure kaleetan gero eta maizago

entzuten diren beste hizkuntzekiko errespetuzko jarrerak sustatzea merezi du, mundu osoko hizkuntzek supo-

satzen baitute giza aberastasuna.
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Lan talde operatiboaren ekarpenak1

TALDE OPERATIBOA

Gasteizen, 2006ko abenduaren 21ean

1. SARRERA

EAEko irakaskuntzako hizkuntza-ereduak direla eta, horien balizko aldaketa baten inguruko proposamen

bat Eusko Legebiltzarrean aurkezteko asmoz, HUISk zenbait lan-talde eratu zituen, gaiari adarretatik helduz, ha-

ren oinarrizko zenbait galdekizun legezko, soziolinguistiko eta glotodidaktiko analizatzeko. 

Talde horiez bat, operatibo deitu zaion beste bat ere eratu zuen, eta hari hainbat eginkizun jarri zizkion,

hala nola, hizkuntza-ereduen egungo egoera aldatzeak izan zitzakeen ondorioen analisia eta aukera zitekeen

proposamenaren bideragarritasun ekonomikoa zenbatestea, kontuan izanik batik bat sor zitezkeen irakasle-be-

har gehigarriak zein antolakuntzari eta araudiari legozkiokeen aldaketak. 

Talde operatibo hau gehienbat HUISren barneko teknikoek osatu dute, alegia: Ikastetxeen Zuzendaritza-

ko Jose Mari Heras eta Pello Iturrioz, Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritzako Aitor Erauzkin eta Felix Gonzalez,

Administrazio eta Dirubideen Zuzendaritzako Idoia Basagoiti, Ikuskatzailetza Zerbitzuko Ikuskari Nagusi den

Juan Mari Aztiria eta Kepa Mujika ikuskaria, eta koordinazio zein idazkari-lanetan ibili den Euskara Zerbitzuko

Roberto Gonzalez de Viñaspre; baina horiez gain Kristau Eskola ugazaba-elkartearen arduradunetako bat den

Aitor Bilbaorekin lankidetza eskerga ere izan dugu, zeinak norbanako izaera soilez egin dituen ekarpenak eta

ondorioz, argi utzi behar da, talde operatibo honen lanari dagokionez, berak ez duela itunpeko ikastetxeen

inongo ugazaba-elkarteren ordezkapen-titulurik. 

Lan-talde honek izan dituen zailtasunik handienak denbora-eskasia, eta batik bat, lan-hipotesi anitzak el-

karrekin uztartzeko orduan egon den indefinizioa izan dira. Hasieratik lau hipotesi nagusiren abaroan lan egi-

teko esan bazitzaigun ere, ondorengo bileretan hipotesi horietatik abiatuz, bide operatiboak zehaztu nahi izan

direnean, zalantza eta atzera-aurrera asko egon dira, eta horien harira hainbat galdera egin zitzaizkion talde ju-

diriko-legalari. Hark emandako erantzunak kontuan izan dira txosten hau idaztean. 

Beti gogoan izan behar den alderdi funtsezkoa honako hau da: egiten diren aurreikuspen guztiak izaera

makro edo globalekoak dira, hau da, ikastetxeak batera biltzen dituzte zein saretakoak diren, publikokoak ala

pribatukoak, aintzat hartuz. Ez da, horregatik, bistatik galdu behar arazoak areagotu daitezkeela edozein ba-

lizko aldaketa ikastetxe jakin bakoitzean gauzatzeko orduan. Gorabehera hori oso nabarmen ikusi da itunpeko

ikastetxeetan; horietan ez baita ematen irakaskuntza publikoan egun dagoen irakasleen mugikortasuna, le-

kualdatze-lehiaketak, zerbitzu-betekizunak eta abar tarteko direla. Ondorioz, plantea daitekeen edozein pro-

posamen ikastetxeen egoera banakoaren arabera ere aztertu beharko da. 

Azkenik, aipatu behar dugu azterlan hau irakasleriari buruz HUISaren Estatistika Zerbitzuak eta Euskara

Zerbitzuak eskura utzi diguten informazioari esker burutu dela.

1 2006ko abenduaren 19an banatu zen gaztelaniazko txostenean aurkitu diren gabeziak eta errakuntzak osatzen eta zuzentzen ditu behin

betiko euskarazko txosten honek, eta berau hartuko da azken txostentzat. 



2. AURRETIAZKO GOGOETAK

2.1. Landu beharreko aukerak

Talde operatiboak landu behar zituen lau hipotesiak honako hauek izan dira:

1. Gaur egungo hizkuntza-ereduei eutsi, baina A eredua indartuz. 

2. Eredu bakarra, egungo D eredua, non jakintzagai guztiak euskaraz irakasten diren, gaztelania eta

atzerritar hizkuntza salbu. 

3. Anglo B deituko geniokeen eredua, non % 50 euskaraz, % 25 gaztelaniaz eta gainerako % 25a in-

gelesez irakatsiko den. 

4. Ikastetxe bakoitzak bere eredua zehaztuko du, eta erabakiko du zenbateko denbora eskainiko dion

aipaturiko hizkuntza bakoitzari.

2.2. Aurreko lau aukeretan erabilitako hipotesiak

Talde operatiboaren lan nagusia aurreikustea izan da aztertu diren lau aukeretako bakoitzean, alde ba-

tetik, euskaraz eta/edo ingelesez beharrezko hizkuntza-gaitasunik ez izateagatik gelatik baztertuta gera litez-

keen irakasleen kopurua, eta bestetik, horrek soldataren aldetik HUISarentzat dakarren kostu gehigarria. 

Horretarako, taldeak honako suposizioak egitea erabaki zuen, gertagarrientzat jo zituelako, eskura zuen

informazioaren arabera:

1. Eusko Legebiltzarrak ezartzea erabaki lezakeen eredu berriaren gauzatzea 2008ko irailean hastea.

2. Lehen gauzatze-ikasturtean (2008-09an) ezarpena Haur Hezkuntza osora eta Lehen Hezkuntzako 1.

mailara mugatuko da. 

3. Ikasturte horretatik aurrera eredu-aldaketa mailaz maila hedatzen joango da, eta era horretara 2014-

15 ikasturtean DBHko 1. kurtsoa ukituko du, 2018-19an Batxilergoa zein Erdi Mailako Heziketa Zi-

kloak eta 2020-21ean Goi Mailako Heziketa Zikloen 1. kurtsoari helduko dio.

4. Hemendik aurrera inongo irakasle erdaldunik ez dela euskaldunduko jo da. 

5. Erretiroa hartzeko adina egun gertatzen denaren araberakoa izatea, non legez 60 urterekin erretira-

tzeko aukera izanik ere, eragindako irakasleria guztiak ez duen halakorik egiten. Izatez, gutxi gora-

behera tasa % 60koa da. 

3. PROPOSATUTAKO HIPOTESIETAN AURREIKUS DAITEKEEN EGOERAREN AZTERKETA

3.1. A eredua indartuz gaur egungo ereduak mantentzea

3.1.1. Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta DBHko 1. zikloa

I. eranskinean, 14. zutabean ikus daitekeenez, izan daitekeen aldaketa horren eragina ñimiñoa da sare

publikoan, kontuan hartzen bada Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila bere gain hartzen ari dela gaur

egun, 329 irakaslek euskara ez jakiteagatik, irakasteko aukerarik gabe izateak suposatzen duen gainkostua (10.

zutabea). 

Sare pribatuari dagokionez, ez omen dago zailtasunik A eredu indartua ezartzeko. 
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Hori dela eta, ekonomiaren ikuspegitik bideragarria da, dirudienez, eredu hori ezartzea. Hala ere, hona-

ko gogoeta hauek hartu behar dira kontuan:

a) A eredua poliki poliki iraungitzen ari da irakaskuntza publikoan, eta horrela ikus daiteke lehen aipa-

tutako eranskinean, 2. eta 3. zutabeetan. Hala ere, zuhurtziaren kariaz, gerakin bat izatea aurreikusi

da, Haur Hezkuntzan ikasturte bakoitzeko 16 ikastaldek sartzen jarraituko dutela begiz joz. Hipotesi

horren arabera, 2017-2018 ikasturtearen mugan —urte horretan bukatzen baita eredu berriaren

ezarpena derrigorrezkoaren ondoko hezkuntzan— hizkuntza-errefortzuak ukitutako ikasleen kopu-

rua honako hau izango litzateke: 16 (talde / ikasturte) x 14 (ikasturte) x 25 (ikasle / talde) = 5.600 ikas-

le, irakaskuntza publikoan. Sare pribatuan ere fenomeno berbera gertatzen da, ikasgelak murriztuz

doaz, eta litekeena da gaur egun eredu horretan dagoen kontingentea, 620ren bat taldekoa, dato-

zen urteetan nabarmenki jaistea.

b) Gaur egungo A ereduak euskararen ezagutza-maila nahikoa lortzea bermatzen ez duela begi-bistakoa

denez, Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Oinarrizko Legearen 17. artikuluaren arabera, Eusko Jaur-

laritzarentzat zilegi da honako neurri hauek hartzea: «ikaslegoari nahitaezko ikastaldiak bukatzerako-

an bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko adina ezagutuko ditueneko segurantza emateko xedezko neu-

rriak». Hala ere, Euskal Eskola Publikoari buruzko Legearen hamargarren xedapen gehigarriaren

arabera A ereduan «ikasgaiak batipat gazteleraz emango dira, zenbait ekintza edo gai euskaraz eman

ahal izango direlarik», eta horrek nolabaiteko muga ezartzen du. Eusko Lege Biltzarrean izandako zen-

bait hitzaldik agerian utzi dute beltzez jarritako hitzek duten karga semantikoa, ez baitira aipatzen ja-

kintzagaiak edo materiak bezalako hitzak. Hori dela eta, antza denez, eredua indartzeko errekeri-

menduari erantzun ahal izateko legea birformulatu beharko da, baldin eta arlo, jakintzagai edo

materiaren bateko curriculum osoa euskaraz irakatsi nahi bada, euskara bera irakasteaz gain.

c) Inguruabar hori kontuan izanik, oso gomendagarria da birformulazioa ordezkari politikoen arteko

adostasun zabalarekin egitea. Izan ere, adostasun hori izango ez balitz, ordezkari politikoen arteko

eztabaidan arriskua egongo litzateke, hiritarren artean beste eredu batzuen alde gertatzen den ados-

tasuna ahazteko edo agian higatzeko, nahiz eta eredu horiek neurri batean soilik betetzen dituz-

ten lehen aipatutako 17. artikuluan ezarritako helburuak.

d) Adostasun hori gertatzen ez bada, badira lehentasuna duten oinarrizko erronkak B eta D ereduak 

hobetzeko bidean. Erronka horiek berehalako kontrola, hizkuntza eredu horien eraginkortasunaren

ebaluazioa eta neurri zuzentzaileen inplementazioa eskatzen dute, eredu horien lege aldetiko defini-

zioaren esparrutik atera gabe. Ikasle gehienengan legeak ezarritako helburuak betetzeko eraginko-

rragoak dira neurri horiek, gizartean progresiboki onarpena galtzen ari den eredu bati buruzko ezta-

baida antzua baino.

3.1.2. DBHko 2. zikloa, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa

Kostu ekonomikoa hutsaren hurrengoa izango da sare publikoan, baldin eta 2007-2008 ikasturtetik au-

rrera urtero irakaspostu kopuru jakin bati hizkuntza eskakizuna aldatuz bagoaz.

Aurreikustekoa da, azkeneko 20 urteotan etengabe esperimentatzen ari den bezala, B eta D ereduek A

eredua ordezteak bere jarraipena izango duela 2007-2016 aldian, eta horrek eragingo du urtero 60 edo 70 ira-

kasposturen hizkuntza-eskakizuna pixka-pixka baina progresiboki aldatzea (hori onar daiteke, gehigarrizko kos-

tu ekonomikorik gabe, urtero-urtero erretiroa hartzen duten 2. HErik gabeko irakasleen irakaspostuen kontura

egingo bailitzateke aldaketa). 

Kasu horretan, 2016-2017 ikasturtera heltzean, 2. HE duten irakasleen kopurua nahikoa izango da A

eredu indartua ezartzeko, kostu ekonomiko gehigarririk gabe.
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Sare pribatuari dagokionez, kasu honetan ere, dirudienez, eredu hori ezartzeak ez luke ekarriko gehiga-

rrizko kosturik, baldin eta hemendik bertatik aurrera erretiroek sortutako lanpostu hutsak betetzeko, hizkuntza

titulazio nahikoa duten irakasleen kontratazio politika zorrozki burutzen bada. 

3.1.3. Erabaki beharreko kontuak

a) Zein den euskaraz emango den irakasgaia zehaztea (kasuan kasuko kurtsoko ikasle guztiek hartuta-

ko jakintzagai bat izan beharko luke edo, gutxienez, Batxilergoko modalitateko jakintzagai bat), gu-

txienezko ordutegia 3 ordukoa izanik.

b) Administrazioak egingo du aukera edo ikastetxe bakoitzari utziko zaio berarentzat egokiena dena au-

keratzen (administrazioak finkatutako mugak tarteko)?

c) Gauez edo urrutiko hezkuntzan ematen diren Batxilergo eta Heziketa Zikloetan ere ezarriko al da ere-

du hori, nahiz eta ikasle gehien-gehienak helduak izan eta horietatik asko ez egon gaituta euskaraz

emandako irakaskuntza jarraitzeko?

d) Euskaratik salbuetsitako ikasleak izateko aukerak bere horretan jarraituko al du? Baiezkoan, nola

emango zaie salbuetsita dauden ikasle horiei irakasgai bat euskaraz?

Euskaratik salbuesteari buruz, gure ustez erabat aldatu behar da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Sailak gaur egun jokatzen duen modua. Talde operatibo honetan parte hartzen dugun ikuskaritzaren kideon

ustez, salbuestea ez da, gaur egungo lege-ordenamenduaren arabera, ikaslearen eskubide bat, baizik eta hez-

kuntza-agintaritzaren ahalmena, autonomia-erkidego honetako berezko hizkuntza koofiziala ikasteko ahalegi-

nean, gaur egungo legediak aurreikusten dituen lorpenetara iristeko bidean oztopogarri gerta daitezkeen ego-

erak saihesteko balia dezakeen ahalmena2, hain zuzen: Legegilearen izpirituaren jatorrizko kontzeptu horretatik

ez da ondorioztatzen ia automatikoki salbuespenak baimentzea, gaur egun horixe gertatzen bada ere. Erkide-

goko berezko hizkuntzatik salbuesteari buruzko zenbait erregelamenduk, Galiziako Autonomia Elkartekoak

kasu, argi eta garbi gonbidatzen digute zenbait jarduera berraztertzera, berezko hizkuntzaren ondarea azpiba-

loratuta dagoela erakusten duten konplexu zaharren ondorio besterik ez baitira jarduera horiek.

Esandakoa esanda, aitortu behar da ez dela zentzuzkoa adierazitako aldaketa urte batetik bestera egi-

tea, baizik eta ekintza progresiboa eta argudio operatibo sendoez justifikatua izan beharko luke, ez baitago lege

eragozpenik —hala diogu berriro— euskaratik salbuesteko gaur egun dauden eskaeren uholdea geldiarazteko.

Horretarako beharrezkoa izango da argi eta garbi adieraztea zein diren ikasmailaz ikasmaila lortu beharreko

ezagutza-mailak, eta ikasle guztiei erkidego honetan eskolatuta daramatzaten urteen arabera dagokien maila

eskatzea.

3.2. D eredu orokortua

3.2.1. Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta DBHko 1. zikloa

II. eranskineko 10. zutabean ikus daitekeen bezala, nabarmena da sare publikoan aldaketa horrek izan

dezakeen eragin ekonomikoa; izan ere, kontuan hartzen bada, euskara ez dakitelako, irakasteko aukerarik ez

duten 329 irakasle izateak suposatzen duen gainkostua jada gaur egun Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Sailak bere gain hartu duela, gainkostu horrek biziki gora egingo du, irakaskuntzan jarduteko aukerarik izango

ez duten irakasle aktiboen kopurua 800ekoa izatera iristen denean, 2015-2016 ikasturtean (5. zutabea).
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Sare pribatuari dagokionez, D eredua ezartzeko aldiaren bukaeran 537 izango lirateke 2. HEren balioki-

dea den titulaziorik gabeko irakasleak, eta horrek ekarriko luke urtez urte irakasle-soberakinen kopurua XII.

eranskineko 5. zutabean adierazten dena izatea. Soberakin horiek gerta daitezkeen egoera horren aurrean,

planteatzen den arazoa da nola kudeatuko den ukitutako irakasleen lan eta ekonomiaren aldetiko berregoki-

tzapena. Gure ustez, arazo horrek ikerketa honen irispidea gainditzen du, eta, beraz, V. eranskinean kantitate

eta kontzeptu homogeneoak azaldu ahal izateko, sare pribatuari sare publikoari ematen zaion tratamendu bera

ematea erabaki da. 

Datu horien arabera, eredu orokortu hori ezartzearen ondorioz, izugarrizko asaldura gerta daiteke hez-

kuntza-erkidegoa osatzen duten estamentu guztietan. 

3.2.2. DBHko 2. zikloa, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa

Sare publikoan zehatzago aztertu da X. eranskinean garatutako lau lan-suposizioetatik hirugarrena. Ai-

patutako eranskineko 8. orrialdean adierazitako irakasle-kopuruek eta D eredu orokortua progresiboki ezartzen

joango den urteetan aurreikus daitezkeen A ereduko taldeetatik -IV. eranskinean hondo bilbatuaren gain dau-

de adierazita talde horiek- ondoriozta daitezkeen irakasle-kopuruek bi fokapen ezberdinetan datzaten irizpide

maximalistari eta minimalistari, hurrenez hurren, jarraitzen diote, eta bien arteko konpromisozko balorazioa egi-

tera iritsi behar izan da, ikusirik zein alde handia dagoen bi irizpideen araberako irakasle-kopuruen artean. Ba-

lorazio horren ondorioz, ondorengo soberakin-kontingenteak aurreikusi dira, eta V. eranskinean dagozkien le-

kuetara eraman dira. 

Ikasturtea Soberakinak Ikasturtea Soberakinak

2016-2017 709 irakasle 2019-2020 1048 irakasle

2017-2018 772 irakasle 2020-2021 1027 irakasle

2018-2019 904 irakasl 2021-2022 1153 irakasle

Sare pribatuari dagokionez, D eredua ezartzeko aldiaren bukaeran 578 irakasle izango lirateke 2. HEren

baliokidea den titulaziorik gabekoak, eta horrek ekarriko luke urtez urte irakasle-soberakinen kopurua XII.

eranskineko 5. zutabean adierazitakoa izatea.

3.2.2. Erabaki beharreko kontuak

a) Gauez edo urrutiko hezkuntzan ematen diren Batxilergo eta Heziketa Zikloetan ere ezarriko al da ere-

dua, nahiz eta ikasle gehienak helduak izan eta horietatik asko euskaraz emandako irakaskuntza ja-

rraitzeko gaituta ez dauden eta ez diren egongo?

b) Euskara-salbuespenak: lehen hipotesian komentatu dena, nabarmenago gertatzen da bigarren hipo-

tesi honetan.

c) Zer egingo da A eta B ereduetako ikasleekin, baldin eta maila errepikatu eta D ereduan sartu behar

dutela ikusten bada?

d) Aurreikus daitekeen legez ikasle etorkinen kopurua goraka joango denez gero, berriro planteatu be-

har dira kolektibo hori eskolatzeko proposamenak, kontuan izanik horietatik inork ez duela izango

euskararen gutxienezko ezagutza ere. 

e) Arazo nagusia hizkuntza-eskakizunik gabeko irakasle-soberakina da. Planteatu beharko da hezkun-

tza-sisteman funtziorik bete ahal izango duten, izan ere, ezingo baitute klase ordurik eman, edo bes-

tela soberazkoak izango diren ondorio guztietarako. Dena den, ordeztu egin beharko dira, eta, be-

raz, gehigarrizko kostu ekonomiko moduan zenbatu behar da kolektibo hori.
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3.3. Anglo B eredua

3.3.1. Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta DBHko 1. zikloa

III. eranskineko 9. zutabean ikus daitekeen bezala, sare publikoan nabarmena da balizko aldaketa horren

kostu ekonomikoa eta, kontuan hartzen bada, euskara ez dakitelako, irakasteko aukerarik ez duten 329 ira-

kasle izateak suposatzen duen gainkostua jada gaur egun Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak bere gain

hartu duela, gainkostu horrek biziki gora egingo du, irakaskuntzan jarduteko aukerarik izango ez duten irakas-

le aktiboen kopurua 970ekoa izatera iristen denean, 2015-2016 ikasturtean (5. zutabea).

Irakatsi ezin duten irakasleen urteroko gehikuntza hori hizkuntza eskakizun nahikoa ez duten irakasle fin-

koen soberakinek (2. zutabea) hornitzen dute. Gaur egun irakasle horiek betetzen dute euskarazko hizkuntza-

eskakizunik gabeko lanpostuen % 100, kolektibo horretan 329 irakaslek osatutako hasierako soberakina bai-

tago. Hau da, Anglo B eredua ezartzeak berehala eragiten du hizkuntz eskakizunik gabeko irakasleen artean

soberakinak izatea, eta horri gehitzen zaio A eta B taldeen murrizketa naturalaren eragina (eragin biak batzea-

ren ondorio dira 2. zutabeko kopuruak); gainera, hizkuntza-eskakizun egokirik gabeko irakasleen erretiroen

erritmoak (6. zutabea) ez du ia leuntzen eragin horien ondorioa. Gerta daiteke D ereduko taldeetan ere Anglo

B eredua ezartzearen ondorioz funtzionarioren bat ordezkatua izatea, baina egonkortasunik gabeko 600 bitar-

teko irakasle izateak konpentsatzen du hori, horiek izango bailirateke ordezkatu beharko liratekeen lehenak.

Hala ere, hizkuntza-eskakizunik gabeko irakasleekin gertatzen denaren kontra, ingelesa dela eta, gaur egun

arte D eredukoak izan diren taldeetan ordezkatuta gerta daitezkeen irakasleek beren lekua aurki dezakete sis-

temara sartzen diren talde berrietan, talde-gehikuntza guztiak D ereduan gertatzen direlako. Hori dela eta, 3.

zutabean ikusten den bezala, urtero-urtero 2.HE duten irakasle gehiago sartu behar dira hezkuntza-sisteman. 

Lehen Hezkuntzan eredu berria ezartzea bukatu arte gutxitzen hasiko ez den irakasle-soberakin horren

aurrean, ingeleserako IRALE moduko zerbait eratzeko aukera azter daiteke. Hala ere, serioski pentsatu behar da

horrelako gastuan sartzea merezi ote duen.

Sare pribatuari dagokionez, kontuan hartu behar da, sare publikoan bezala, eredu honetako irakasle guz-

tiek 2.HEren baliokidea den hizkuntza ezagutza izan behar dutela eta gutxienez horien % 25 gai izan behar

dela eskolak ingelesez emateko, kendu eta, beraz, eredu honen kostua gutxienez D eredu orokortuaren kos-

tuaren adinakoa da. Hori dela eta, oraingoz zehaztasun handiagorik gabe, ontzat jotzen dugu D eredu orokor-

tuari buruz lehen aipatu duguna eta horrela islatu da V. eta XII. eranskinetan.

Azkenik, kopuruei dagokienez, pentsatu behar da norainokoak diren sare pribatuko nahiz publikoko pre-

miei erantzuteko urtero ingelesezko 200 irakasle edukitzeko aukerak. Horri buruz, Hezkuntza, Unibertsitate eta

Ikerketa Saileko langile-horniketarako zerbitzuek adierazi dute gaur egun ere zailtasunak dituztela ingelesezko

irakasleen ordezkapen arruntei erantzuteko.

3.3.2. DBHko 2. zikloa, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa

Sare publikoan zehaztasun handiagoz aztertu da berriro X. eranskinean adierazitako lau lan-suposizioe-

tatik hirugarrena. Eranskin horretako 12. eta 13. orrialdeetan adierazitako kopuruek eta Anglo B eredua pro-

gresiboki ezartzen joango den urteetan aurreikus daitezkeen A ereduko taldeetatik -IV. eranskinean hondo bil-

batuaren gain daude adierazita talde horiek- ondoriozta daitezkeen irakasle-kopuruek bi fokapen ezberdinetan

dautzan irizpide maximalistari eta minimalistari, hurrenez hurren, jarraitzen diote, eta bien arteko konpromi-

sozko balorazioa egitera iritsi behar izan da, ikusirik zein alde handia dagoen bi irizpideen araberako irakasle-

kopuruen artean, ikasturte jakin batean. Balorazio horren ondorioz, ondorengo soberakin-kontingenteak au-

rreikusi dira, eta V. eranskinean dagozkien lekuetara eraman dira. 
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Ikasturtea Soberakinak Ikasturtea Soberakinak

2016-2017 0 2019-2020 0

2017-2018 0 2020-2021 0

2018-2019 115 irakasle 2021-2022 0

Sare pribatuari dagokionez, izan daitezkeen soberakinak XII. eranskineko 5. zutabean adierazi dira. Ko-

puru horiek aurreko atalean adierazitakoaren arabera interpretatu behar dira eta txosten honen sarreran adie-

razitako kautelaz begiratu behar dira. 

3.3.3. Erabaki beharreko kontuak

a) Hiru hizkuntzetatik bakoitzean emango diren irakasgaiak zein diren zehaztea.

b) Administrazioak egin dezake aukera edo bestela ikastetxe bakoitzak egokiena aukeratzeko baimena

eman dezake (administrazioak ezarritako mugak tarteko)?

c) Ezarriko al da eredu hau gauez edo urrutiko hezkuntzaren arabera ematen diren Batxilergo eta Hezi-

keta Zikloetan ere, kontuan hartuta ikasle gehienak helduak direla eta euskaraz edo ingelesez eman-

dako irakaskuntza jarraitzeko gaituta ez daudela?

d) Euskara-salbuespenak. Aurreko hipotesietan bezala.

3.4. Ikastetxe bakoitzak bere eredua definitzeko autonomia izatea

3.4.1. Ondorioak

Ezinezkoa da hipotesi horrek ekar lezakeen kostu ekonomikoa zenbatzea, ikastetxe bakoitzak hartzen

duen azkeneko erabakiaren araberakoa izan baitaiteke. Logikoa denez, hipotesi hori bideragarriagoa da itun-

peko ikastetxe pribatuetan, ikastetxe horien autonomia-mailak horrelako erabakiak posibilitatzen dituelako. 

Ikastetxe publikoei dagokienez positibotzat jotzen da ikastetxeak bere pedagogia-autonomian sakondu

ahal izatea eta ikastetxe bakoitzak bere testuinguruaren arabera izan ditzakeen premia zehatzei hobeto eran-

tzun ahal izatea. Hala ere, Hezkuntza Sailarentzat berarentzat nekeza izan daiteke hipotesi hori kudeatzea. Hiz-

kuntza-ereduei dagokien egungo testuingurua aldatzeko, egokitu beharreko araudia aldatzeaz gain, beharrez-

koa da beste arau batzuk ere aldatzea, hain zuzen ikasleak onartzeari eta, agian, eskola-mapari dagozkienak.

Izan ere, koherentzia izan behar da Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan eskaintzen diren hizkuntza ereduen eta

gaur egungo eskola maparen arabera horiek atxikita zaizkien Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako hizkuntza

ereduen artean.

Garatu beharko litzatekeen beste alderdi bat ikastetxe bakoitzean hizkuntza-eredua aukeratzeko eta

agian aldatzeko prozedurari dagokio. Ziurtatu beharko litzateke erabaki hori ez dagoela bakarrik irakasleen

esku, baizik eta familiek, udalek eta Hezkuntza Sailak berak parte hartu beharko luketela. Izan ere, azken ba-

tean, Hezkuntza Sailak baietsi edo ezetsi beharko luke ikastetxearen proposamena, ikastetxetik eta beste era-

kunde batzuetatik datorren informazioarekin konparatu ondoren, zerbitzu teknikoek ematen duten informa-

zioaren arabera.

Azken batean, kontuan izanik Euskal Eskola Publikoari buruzko Legeak Hezkuntza, Unibertsitate eta Iker-

keta Sailari ahalmena ematen diola ikastetxe bati hizkuntza eredu bat esleitzeko —21. artikulua— eta ikaste-

txeari bere hezkuntza-eskakizunari egokitzen zaizkion hizkuntza-ereduak proposatzeko aukera aitortzen diola

—52. artikulua—, ezin da legez eragotzi ikastetxeak bere proposamenak egitea, legeak berak ematen baitio
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horretarako autonomia. Dena dela, pedagogia-autonomia hori indarrean dagoen legediak ezarritako gutxiene-

ko programak errespetatuz garatu behar denez gero —45. artikulua—, guztiz beharrezkoa eta presazkoa

da gaitasunei dagokienez irakasmaila bakoitzean hizkuntza eredu bakoitzean gutxienez lortu behar di-

ren edukiak eta helburuak zein diren zehaztea, eskumena duen agintaritzak, kanpoko ebaluazio ob-

jektiboaren bidez, jakin ahal dezan ezarritako gutxienekoak betetzen diren ala ez, eta ikastetxeak aurkeztuta-

ko eskaria aintzakotzat hartu behar den ala ez.

3.4.2. Erabaki beharreko kontuak

a) Erabaki behar da zein den ikastetxean bertako hizkuntza eredua aukeratzeko ardura duen organoa,

eta zein den familiei eta udalei erabaki hori hartzeko orduan eman nahi zaien protagonismoa.

b) Zein baldintza bete behar dira hautaketa egiteko orduan? Motibatu egin behar da? Administrazioak

oniritzia eman behar dio hautatutako aukerari edo besterik gabe onartu behar du?

c) Lehen Hezkuntzako ikastetxeek eta horiek atxikita dauden Bigarren Hezkuntzako ikastetxeek zeharo

desberdinak diren ereduen aldeko aukera egiten dutenean, arazoa aztertu eta erabaki beharko da.

d) Zein baldintza eskatuko dira hasieran hautatutako ereduaren aldaketa baimentzeko? Epe jakin bat

igaro beharko da? Gehiengo kualifikatua eskatuko al da? Eskatuko al da aldaketak administrazioa-

rentzat kostu ekonomikorik ez ekartzea?

e) Nola bermatuko du administrazioak ereduen eskaintza anitza, gurasoek seme-alabentzat nahi dute-

na aukeratzeko modukoa, baldin eta ikastetxe bakoitzak berea zehazten badu eta zonalde jakin ba-

tean ikastetxe guztiek eredu berbera aukeratzea gerta badaiteke?

4. ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK

— Sarreran adierazi den bezala, hizkuntza-ereduei buruzko araudiaren aldaketak eragin diezaiokeen

ikastetxe bakoitzaren informazioaren errealitatea ezkuta dezakete datu orokorrek.

— Azken urteotako joera mantentzen bada, A ereduak atzeraka jarraituko du; D ereduak, ordea, haz-

kunde-fasean jarraituko du.

— Hizkuntza-ereduak ezartzeko erabili den egutegi hipotetikoaren ondorioz, epe motzeko ondorioak

Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan izango dira.

— A eredua indartuta, gaur egungo sistema mantentzeak du, egingarritasunaren ikuspegitik, eraginik

txikiena irakasleengan.

— D eredua eredu orokor gisa ezartzea egingarria da sistema publikoan, baina erantsitako kostua han-

dia da, eta egingarria da baldin eta gaur egungo araudian beharrezko aldaketak badaude, datozen

urteetan erretirora joateagatik izan daitezkeen lanpostu huts guztiak 2.HE duten irakasleek betetzea

ahalbidera dezaten aldaketak, hain zuzen. Horrek berekin dakar irakasleen lanpostu-zerrendak epe

ertaineko premiak kontuan izanik planteatzea, eta hori ezinezkoa da gaur egun. Horrez gainera, opo-

sizioetan ateratzen diren irakaspostu guztiek 2. HEkoak izateko baldintza hori bete beharko lukete.

— Anglo B eredua eredu orokor gisa ezartzea izango litzateke sistema publikoan bideragarritasunik txi-

kiena izango lukeena; hala ere, itunpeko sare pribatuan egingarriagoa izan daiteke, langileen kontra-

tazioaren ezaugarri bereziak kontuan izanik. Eredu hori da kostu ekonomiko handiena eskatzen due-

na, izan ere, besteak beste, irakasleen oso kolektibo handiari ingelesezko berariazko prestakuntza

eman beharko bailitzaioke, eta horrek IRALEren antzeko sistema bat antolatzea eskatuko bailuke. D

ereduaren kasuan bezala, noski, orain ere araudia aldatu beharko litzateke eta lanpostu-zerrendetan

ingelesa jakiteko baldintza betetzen duten lanpostuak definitu beharko lirateke. Horrez gainera, ge-
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roko irakasleen hasierako prestakuntzan, unibertsitate-sistemak lehentasuna eman beharko lioke in-

gelesaren ikaskuntzari, unibertsitateaz kanpoko geroko eskakizunei eman beharreko erantzuna ber-

matu ahal izateko.

— Ikastetxe bakoitzak eredu autonomoa izatea, eraginda gerta daitezkeen langileen kopurua zenbatu

ezin denez, askoz bideragarriagoa da itunpeko sare pribatuan, ikastetxe horiek autonomia maila han-

diagoa baitute. Horrek ere eskatzen du araudiaren aldaketa sakona, eta, aldi berean, Hezkuntza, Uni-

bertsitate eta Ikerketa Sailak ikastetxeetan neurri jakin batzuk hartzea eskatzen du, eskola mapan,

ikasleak onartzeko irizpideetan eta ikastetxeko hizkuntza-eredua aukeratzeko eta agian aldatzeko iriz-

pideetan eragina izango dutenak.

— Eredu autonomoa izateko proposamen hori baliagarritzat joko balitz, Hezkuntza Sailak kontrol han-

diagoa egin beharko luke, indarrean dagoen araudian ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen dire-

la berma dadin.

— Edozein hipotesiren kasuan euskara-salbuespenekin bukatu behar da, ez baita aurreikusten beste cu-

rriculum-jakintzagaietatik salbuestea. Horrek berekin dakar salbuespen horiek posibilitatzen dituen

gaur egungo jarduna aldatzea, eta, berandu eskolatzen diren ikasle etorkinen eta beste autonomia-

erkidego batzuetatik datozenen kasuan, jakintzagai horren curriculuma malgutzeko eta egokitzeko

aukera aztertu beharko litzateke.

— Lortu beharreko helburu nagusia hauxe da: ikasle guztiek hizkuntza ofizialetan eduki behar duten gai-

tasuna erdiestea, geroko ikasketak horietako edozeinetan egin ditzaten, eta hori osatzeko ingelesez-

ko ezagutza maila nahikoa izatea. Aukeratutako eredua alde batera utzita, helburu horrek lortzeko

modukoa izan behar du, eta Hezkuntza Sailak, helburu hori betetzen ote den egiaztatzeko, diagnosi

moduko ebaluaketak egin behar dizkie ziklo edo maila jakin batzuetako ikasleei, eta, helburua bete-

tzen ez bada, ikastetxearen antolamendua edo hizkuntza-eredu bera aldatzeko ahalmena izan be-

harko du legez, helburua lortzea posibilitatuko duen hizkuntza-eredu berria ezartzearren.
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ERANSKINEN ZERRENDA3

I. Eranskina: A eredua Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta DBHko 1. zikloan indartzeak daka-

rren kostu ekonomikoa.

II. Eranskina: D eredua Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta DBHko 1. zikloan orokortzeak da-

karren kostu ekonomikoa.

III. Eranskina: Anglo B eredua Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta DBHko 1. zikloan ezartzeak

dakarren kostu ekonomikoa.

IV. Eranskina: D orokortuaren edo Anglo Bren progresioa urtez urte.

V. Eranskina: Urtekako kontratazio gehigarri metatuen kopurua 2007-2008 ikasturteko egoerarekin

erkatuta.

Vbis. Eranskina: V. eranskinaren balorazio ekonomikoa.

VI. Eranskina: Erretirora joateen portzentajearen kalkulua

VII. Eranskina: Estatistika Zerbitzutik jasotako datuen normalizazioa, IV. Eranskinean jasotako progre-

sioa eraiki ahal izateko.

VIII. Eranskina: Hizkuntza-ereduen berrikustea (2006ko urria)4

IX. Eranskina: Hizkuntza-eredu berrien eragina Bigarren Hezkuntzako lanpostuen zerrendan (2006ko

azaroa).

X. Eranskina: Hizkuntza-eredu berrien eragina Bigarren Hezkuntzako lanpostuen zerrendan (2006ko

abendua).

XI. Eranskina: Ikastereduen ikerketa. Itunpeko hezkuntza.

XII Eranskina: Sare pribatuko irakasle soberakinak.

XIII. Eranskina: Erregimen Orokorreko Irakaskuntzak.
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3 Bitarteko eranskin guztiak, sare publikoa zein pribatua bere baitan hartzen dituen V.a izan ezik, irakaskuntza publikoari soilik dagozkio. 
4 Agiri honetan agertzen diren zenbait lan-hipotesi, hala nola ezarpen-egutegia, aldatu egin dira adostasun osoz talde operatiboan, baina

bertan jasotzen diren zenbait xehetasun hain garrantzizkoak izanik, eranskinen zerrendan sartu dira, beste eranskinak ulertzea errazten

baitute. 
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Preliminary

As an introduction a preliminary comment on the achievements of the Basque Autonomous

Government in the promotion of bilingualism for all citizens is appropriate. In my capacity as consultant to

many official and semi-official instances across the world (including Brunei, China, Hong Kong, Ireland,

Canada, Singapore, the United States) I regularly quote the example of the Basque Autonomous Region as

a model for inspiration in bilingual education issues. Given the specific history of the Basque language and

its unique characteristics, the political and social environment, and the demographic complexity of the

Basque Country, the most important lessons other authorities can take from this model is its attempt to

achieve consensus, to allay fears and to avoid tension in the promotion of wide-spread bilingualism. This has

been partially achieved by the non-imposition of a single model of education, but the proposal of 3 models,

A, B & D, which take into account both the linguistic background and wishes of parents. At the same time,

the careful research monitoring both of the pedagogic and social aspects and the information campaigns

destined to reach the general public have helped promote the most successful models for developing

Basque-Castilian bilingualism, leading to a natural decline of the least successful model A, which is also an

excellent achievement.

The Revision Process

The installation of three research-driven commissions to assess and review the ‘state of the art‘ in the

region’s bilingual educational policy is an excellent procedure and far more thorough than is often the case in

other countries attempting similar reviews. The outcome of the activities conducted by the three commissions

was well synthesised at the December meeting and enabled participants to get an overview which helped to

avoid incoherent or conflicting outcomes. 

Comments on the presentations and discussions below reflect impressions, which appeared to be shared

by the majority of the external experts invited to participate, as came to the fore in the round-table meetings

for all participants.
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Glottodidactic Aspects

There was a clear consensual desire to improve outcome levels in Basque, even though all existing models

reveal that Basque is taught efficiently and Castilian knowledge is good. However, high levels of Basque are not

attained in model A, as is to be expected, given its structure and design. There was considerable discussion on

a proposal to eliminate model A, but there was no absolute agreement on this. Model A tends to be selected

mostly by poorer socio-economic groups and recent immigrants. The three models also reveal a strong

difference between knowledge of Basque and its actual usage, but the latter is more of a sociological than an

educational issue. A proposal to restrict future provision to models B and D met with some approval, together

with proposals to reinforce the presence of Basque in schools, to improve teaching methodology, to promote

research on language teaching and to co-ordinate language and culture issues in schools.

Proposals

The availability of Model A has probably avoided many potential tensions over language in education. Its

declining success and unsatisfactory outcomes on the propagation of Basque usage imply that over time this

model should die a natural death or could be phased out gradually, without any necessary new legislation to

abolish it. Steps could be taken to modify model A by enabling it to develop into model B as children progress

towards secondary education, taking some inspiration from the Luxembourg model, where the second

language gradually increases in proportion of curricular time as children move up from class to class in primary

school.

Alternatively, model A could be strengthened in the secondary school programme by adding two or three

non-language subjects taught entirely in Basque as the children get older, so that it does not become the

equivalent of model B (50%-50%) but nevertheless reinforces contact time with Basque at no expense to the

development of skills through Castilian. Inspiration could also be taken from one of the German models of

bilingual education in secondary schools, where non-linguistic content-matter subjects are taught through the

second language for a maximum of two years, before changing the type of subject-matter content course, so

as to guarantee the ability to handle the subject in either the stronger (Castilian) or the weaker (Basque)

language. In this way model A would grow nearer to model B but would come across less as a threat to parental

and pupil choice.

Operational Aspects

There was far less consensus among all the participants on the results of this commission’s activities,

perhaps because of the more technical and legalistic nature of their objectives. There were some contradictions

on the constitutional implications of the existence of models A and D, which were not resolved. Similar

questions were raised with reference to exemptions from learning Basque, where the administration can refuse

exemption but where such refusal may be unconstitutional. No clear justification was given to the participants

for exemptions from Basque, though this may be because most participants were aware of the reasons used. 

Questions were also raised about the cost implications of eliminating model A and promoting model D,

together with the re-allocation of surpluses that might arise by the elimination of a particular model. 

Several questions arose which did not get clear responses. The basic premises about costs and about

teacher competence were unclear. It was stated that schools should be allowed to choose the model they

wished to apply independently but that the administration must approve the choice. It was not clear what

determined the choice of the schools or the administration’s approval. It was also unclear what outcome levels

in Basque, Castilian and general education the three models should attain, taking into account the background

128 Euskal irakaskuntza aztergai



origin of pupils. There was no clear definition of the so-called Anglo-B model, or its justification as a separate

category within the Basque Autonomous Region.

Proposals

Clarification is required on the following issues:

— Outcome expectations should be expressed more precisely for all three models, since these appear to

be assumed but were never explicitly given, which makes it hard for outsiders to appreciate the quality

of each model.

— A clear definition is required of how to interpret the avowed goal of producing ‘functional bilingualism

in Basque and Castilian‘, since it is not self-evident what is meant by ‘functional bilingualism‘, though

the terms are consistently used as policy goals.

— The so-called Anglo-B model should be more clearly justified and outlined, since it could well be a

weakening of the B model as far as proficiency in Basque is concerned, though this is not a necessary

corollary, merely a possibility, given the lack of information.

— Little mention was made of the introduction of a third language, usually English, at a very early stage

of schooling. The Basque Region is rather unique in introducing a third language at an extremely

young age (kindergarten) and it is not clear whether this is justified educationally, or what its impact

may be on the development of Basque-Castilian bilingualism. Nor is it clear whether this early

introduction is warranted, given that proficiency in a third language usually develops very well at a

later stage when the pupils are already bilingual. Consideration could be given as to whether it would

not be wiser to reinforce the learning and usage of Basque in the very early years and to delay the

introduction of the third language, as is done elsewhere (in Luxembourg at age seven and a half, in

many other countries in the final year of primary school or even in secondary school.)

— Any legal modifications, which may affect the choice and provision of different models, should be a

medium-term operation and not based on improvisation or short-term goals. Bilingual development

is always a long-term process.

Sociolinguistic Aspects

The activities of this commission cover a wide range of issues, more difficult to present succinctly. The

Basque Autonomous Region can be congratulated for the amount of research funding that has been devoted

to the major social issues of developing Basque and bilingual competence. The results of previous studies clearly

provide useful information on the success of promoting Basque within a generally consensual climate and

should be further stimulated. However, many questions were not addressed or not mentioned by the

participants, and these can be summarised in the following proposals.

Proposals

All questions dealing with language and education must be the responsibility of the entire Cabinet of the

Basque Autonomous Government and should not be left primarily to the responsibility of the Minister of

Education and the Minister of Culture, for example. If the promotion of Basque is left entirely to these two

ministries the burden is too great and success will be much harder to attain. Countries with vigorous language

planning policies (e.g. Singapore) have handled the issues involved at Cabinet level, unlike those with less
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successful bilingual development policies (e.g. Ireland), where the burden tends to be borne solely by the

Ministry of Education.

More attention needs to be paid to sectors of society that were hardly mentioned in the reports, e.g. pre-

school initiatives, adult education, lifelong learning.

No mention was made of initiatives taken at the European level and how the Basque situation fits into

the general European picture. More attention should be paid to linking the Basque experience to the Action

Plan for Language Learning (2003) as produced by the European Commission, with its priority promotion of the

following five areas:

— Mother tongue plus 2 other languages for all citizens

— Early language learning

— CLIL/EMILE (Content and Language Integrated Learning/Enseignement d’une Matière par Intégration

d’une Langue Étrangère)

— Lifelong learning

— Promotion of Linguistic Diversity.

Although the Basque Region has much experience in these areas, none of it seems to be explicitly linked

to what is going on elsewhere in Europe, particularly, examples of good practice, initiatives to meet the major

objectives of the Action Plan, obstacles with reference to these goals, and proposals to overcome the obstacles.

Inspiration could be taken from initiatives launched elsewhere in Europe to promote linguistic

integration. These include the initiatives taken in Wales and Scotland to encourage bilingual schooling by

providing all future parents who attend ante-natal clinics with serious information on how best to develop

bilingualism in their future children and where they can go for help and advice. For immigrant populations the

Irish government has also developed a programme known as ‘Integrate Ireland‘ which specifically services

recent immigrants and refugees, and this type of initiative might also be of inspiration for the Basque

Autonomous Region.

There was little mention of the role played by businesses and enterprises from the private sector in the

promotion of linguistic proficiency in two or more languages. 

Little mention was made of outcome levels, assessment criteria and examinations, yet these are vital for

an appreciation of progress in the acquisition of Basque. It would be advisable for the Basque measurement

scales to be calibrated along the Council of Europe’s Common European Frame of Reference and the European

Language Portfolio, so as to make outcome levels and achievement transparent and coherent for comparative

purposes inside the Basque Autonomous Region and across the rest of Europe. Ever more countries are

beginning to do this.

Finally, if so desired the Basque Autonomous region could apply for an evaluation of its Language

Education Policy in the form of a Country Profile, as has already been done by many countries or regions,

including the Grand Duchy of Luxembourg, the Region of Lombardy, or the Region of the Val d’Aosta, since the

collaborative project leads to the bringing together of internal and international expertise. A Country profile is

‘a process of reflection by the authorities and involves civil society, together with Council of Europe experts who

have the function of acting as catalysts ‘ (Council of Europe, 2004.) Much of the work involved in producing a

Country Profile has already been done by the present commissions, but a more thorough and more rigorous

investigation might well be of benefit. The Council of Europe has produced a Guide for the Development of

Language Education Policies in Europe (2003), which could be of some help.
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Re-examining language education in the CAV:
Observations in language policy analysis perspective

Notes prepared on the basis of the Meetings on the Bilingual Models

of Education in the Basque Autonomous Community

FRANÇOIS GRIN,

Université de Genève

Vitoria-Gasteiz, 20-21 December 2006

1. Preliminary Remarks

The following is not a full-fledged policy analysis report, and these few pages pursue a much more

limited goal. They recall the main points of the interventions made orally by the author during the plenary

session of 21st December, and attempt to lay out in more detail their methodological underpinnings. These

considerations may be used, in a subsequent stage, to organise a more extensive policy analysis exercise.

This document is organised as follows. In section 2, I lay out some basic principles of policy analysis. In

section 3, I review the contributions that the techniques of policy analysis (particularly those that are derive from

the narrower field of language economics) can make to the study and treatment of language policy questions.

In section 4, I suggest some pointers for a policy analysis design for the specific case of bilingual education in

the Basque Autonomous Community (hereafter: CAV). Section 5 provides a short list of specialist references on

language economics, language policy analysis, and language education policy evaluation.

2. Basics of policy analysis

The tools of policy analysis can be applied to policies contemplated or implemented by most types actors,

including not only states, but also non-governmental non-profit organisations, and even, in some cases, private

sector companies. However, this document refers to public sector policies, carried out by the state (whether at

a national or regional/local level) or its surrogates. Policy analysis is commonly practiced in fields such as energy,

transportation, health or the environment; in the field of language policy, it remains a marginal exercise.

It is useful to distinguish between two kinds of policy analysis.

1. The ex ante kind is carried out when the authorities, or legislative bodies, or even public opinion,

consider that an existing situation is not satisfactory and should be improved, presumably through

public policy. It essentially relies on the use of comparisons. A first-level comparison is made between

the situation as it is, and the situation is it should be, which allows to identify more precisely what

ought to be changed. A second-level comparison is made between competing policy scenarios that

can be designed to engineer the desired change. Typically, policy recommendations will then be

formulated in terms of a rank-ordering of scenarios on the basis of the identification and
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measurement of their respective advantages (or ‘benefits’, or degree of congruence with the goals

pursued) and drawbacks (or ‘costs’). It must be clear that advantages and drawbacks are not confined

to material or financial ones, but should include various forms of political, social and cultural

dimensions.

2. The ex post kind, carried out after a policy has been selected, designed and implemented, focuses on

evaluating its effects and assessing them in relation with the resources used up in the processes. It is

often referred to as policy evaluation, and typically yields indicators of the relative effectiveness and

cost-effectiveness of different policies. Here again, the underlying information is not confined to

material or financial aspects, and should incorporate a wider range of dimensions. The interest of the

resulting indicators lies less in their absolute value than in (i) their relative value, which allows for a

rank-ordering of existing policies; (ii) a more systematic identification of the conditions under which

some effects and some costs actually arise. This generates policy recommendations regarding what

policies to maintain, adjust or discontinue.

Clearly, the issues raised in both types of analysis (and the concepts used in dealing with those issues) are

closely related, and ex ante evaluation banks on factual knowledge that it directly or indirectly derived from

formal or informal ex post evaluations; reciprocally, ex post analysis, just like ex ante analysis, makes sense as a

way to make policy choices. In practice, much policy analysis works sits astride this divide (and this is apparently

the case on the revision of bilingual education models in the CAV). Accordingly, many of the most important

tools and techniques in policy analysis are used both in ex ante and ex post approaches.

It would be beyond the scope of these observations to list and describe these techniques (but the

reference section at the end of this document includes several entries where these are presented). However, it

is useful to say a few words about the specific contribution of policy analysis as a discipline (along with the

‘economics of language’, which supplies many of the concepts used when applying policy analysis to language),

and to point out in what ways it differs from other disciplines often called upon in the study of language policy

problems. The three disciplines with which I wish to contrast the one used here are law, sociolinguistics, and

language didactics. What I intend to show is that all four disciplines are necessary, but also that they answer

different questions and serve other purposes.

Law can be said to be in a dialectical relationship with policy analysis. On the one hand, it precedes it, in

the sense that it defines the legal framework within which policy measures can be adopted. At the same time,

it also follows it, in the sense that policy choices, which result from political debate, concentrate on the

substance of what social actors (organised as a political community) want. The field of law, however, does not

provide (or only in small part) the analytical or factual information, nor the tools to process the raw information

and transform it into the type of indicators needed to justify specific policy choices. It is the function of policy

analysis to provide the procedure for such choices, and a legal perspective is then brought in again to give a

proper form to such choices, in the guise, for example, of language legislation.

In a more extensive discussion, it would be useful to distinguish sociolinguistics from the sociology of

language on the one hand, and applied linguistics on the other hand. For the purposes of this document, suffice

it to say that in terms of epistemological generality, sociolinguistics sits between the other two. As such, it

provides a prime panoramic vantage point on many of the issues addressed in language policy. Sociolinguistics is

the premier discipline for the gathering and the proper interpretation of the language-related information that

is relevant for understanding these issues. However, it does not offer an organised set of criteria for decision-

making (which is, by contrast, the sort of thing that policy analysis provides) and consequently lacks a general

basis for making recommendations (at least, policy recommendations of the kind outlined earlier in this section).

Language didactics (which, for the purposes of this document, we could also call ‘pedagogy’) focuses

on language teaching. But apart from the fact that, by definition, this discipline studies what goes on within

the educational sphere (which, in practice, generally means ‘the classroom’), and leaves out most dimensions
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of language policy, which is not confined to education, its usefulness only becomes manifest ‘downstream’ in

the selection, design and implementation of policy.

In order to better understand this last point, let us try to look again at the complementarity between

disciplines from another angle, by asking ourselves what are the main questions that must be answered before

a policy is chosen (or continued, or adjusted, or discontinued). These three questions are (i) ‘what to do?’,

(ii) ‘why?’ (or ‘for what reasons?’) and finally, (iii) ‘how?’ (or, more precisely, ‘how best to do it?’).

Clearly, in language education policy, the ‘what-questions’ are of the form: what languages should be

taught? To whom? Aiming at what level of competence in what skills? For everybody or only for some segments

of the population? Everywhere or in certain regions only? Etc. Typically, the answers might be of the form: ‘we

want the entire population of the CAV to be fluent in Basque and Castilian’; or ‘within an overall objective of

generalised bilingualism, some degree of variation in the level of skills achieved in both languages is acceptable

across different types of student profiles, but with certain minimum levels for all’, etc.

Then, in order to justify and explain the answers given to the ‘what-questions’, we have to answer the

‘why-questions’, and explain why it is better to implement the corresponding policies than to do something

different (including doing nothing). The reasons given might include (if the data prove it) that speaking Basque

carries a high rate of return; or that independently of rates of return, a widely spread competence in Basque is

appropriate because the language is part of the people’s identity and heritage, as well as an intrinsically valuable

component of mankind’s cultural diversity; and that at the same time, Castilian should be known by all because

it is the native language of a majority of the population in the region, and an indispensable skill for everybody

on the labour market in Spain nowadays. Note in passing that the legalistic response ‘because the Constitution

requires it’ would not constitute a proper answer, because it would beg for the question: ‘well then, why does

the Constitution require it?’; also observe that the best language didactics research in the world, which tells us

how best to teach a language, does not address ‘why-questions’ such as rates of return, historical identity or

national cohesion.

Turning now to the ‘how-questions’, we can bring in language didactics, because this discipline does tell

us (which policy analysis cannot) what methods work best under what conditions to achieve the goals set in

answer to the ‘what-questions’. As to sociolinguistics, it suffuses much of the exercise. But by and large, just

like language didactics, its chief function is to provide the conceptual tools and the factual knowledge that can

lend content to the policy analysis work, which provides the organising analytical grid and the corresponding

techniques (e.g. distinctions between efficiency, effectiveness, cost-effectiveness; between ‘internal’ and

‘external’ efficiency; between resource allocation and resource distribution [fairness]; the concept of

counterfactual; techniques for the identification and measurement of material and non-material benefits and

costs; etc.).

3. Uses of language economics / language policy analysis

At the most general epistemological level, a language economics or language policy analysis approach

can serve three types of purposes, which I call substantive, methodological and rhetorical.

1. The substantive purpose focuses on understanding, both theoretically and empirically, some

essential relationships, such as those that determine language vitality. For example (among many; see

references below), we may try to understand how language skills impact on the cost structure in

economic production processes; understanding these impacts should help us to understand whether

skills in Basque, Castilian, English, French, etc. are genuinely valuable for businesses, and how this

value emerges; consequently, we can better understand how and why business recruit employees

with particular language skills—which will, in turn, stimulate patterns of language acquisition and

intergenerational transmission, and hence influence language vitality. Note that an applied linguistics
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approach documenting multilingual practices at work would not provide us with this type of

information, because it would not tell us how costs and profits are affected by language skills and

therefore how the economic incentive mechanisms actually respond to and bear upon acquisition and

transmission patterns.

2. The methodological purpose is centred on the appropriate use of particular conceptual tools (e.g.

marginal cost; the counterfactual; distribution v. allocation; more integrative constructs like the

‘policy-to-outcome-path’ [P-TOP], etc.) that are necessary for the systematic comparison of policy

choices. To use an example quoted during the meeting, it is the joint use of the concepts of marginal

cost and counterfactual that enable us to show that moving from a unilingual to a bilingual education

system in the CAV carries a modest cost (below 3% per year).

3. The rhetorical purpose banks on the preceding two in order to develop lines of argument that are

more likely to convince previously sceptical target publics. This can be particularly useful with respect

to what I have just called ‘why-questions’. In fact, one weakness of some sociolinguistic

argumentation (when addressing ‘why-questions’) is that it may be self-referential and carry so-

called petitions of principle and non sequiturs—i.e., it assumes agreement by the audience of the

very point that one should, in fact, demonstrate, and it makes logical leaps. For example, there are

innumerable examples of arguments stating that because ‘our language is a treasure’, or because

‘linguistic diversity in Europe is a resource’, we must promote one particular language, or widespread

trilingualism, through such-and-such policy measures. However, many people are not a priori

convinced that a particular language is a treasure or that linguistic diversity is an asset (some

wouldn’t need to be pushed very hard to concede that they actually see linguistic diversity as a

burden). Repeating the mantra of language-as-a-resource, unless it is backed up by some kind of

theoretical and empirical elaboration, often comes down to preaching to the converted, with limited

usefulness. A language economics approach often provides more specific arguments that can win

over some segments of the public.

Turning now to the contents of language economics, we can identify three theme areas.

1. The first one focuses on what we might call the {E�L} relationships, that is, how economic variables

affect linguistic ones. For example, does economic globalisation (and the need to expand operations

on foreign markets, facing down competition from other companies) imply that companies need

employees with competence in English only? Or in specific up-and-coming languages like Mandarin?

Or in unusual ones like Turkish and Bahasa Indonesia?

2. The second theme area focuses on the reciprocal type of relationships (that is, {LàE}) and consider how

linguistic variables affect economic ones. For example (again, among many others), does speaking

English mean that one earns a higher wage, all other things being equal? What about speaking

Mandarin or Arabic?

3. Finally, the third theme area (and in many ways the most exciting one) focuses on the analysis of

language policies (not only in the sphere of education). Interestingly, it is not indispensable, in this

latter area of work, that standard economic variables be present; what matters is that we apply an

economic approach, in the sense of weighing the pros and cons of different courses of action.

Both break-downs can be combined to generate a 3x3 typology of work in the field. In practice, any

project (whether theoretical, empirical, or more explicitly action-oriented) will sit astride several cells of the

corresponding 3x3 matrix, but many will have a ‘centre of gravity’ in specific some cells. For example, research

on the rates of return on second or foreign language skills (differentiated by type of skill, by skill level, by gender,

etc., as has been carried out in Canada, Switzerland, or Luxembourg) mainly belongs to the second theme area

(that is, {L�E} causal links) and primarily addresses ‘substantial’ concerns, although this research, which raises

fresh analytical questions, also serves ‘methodological’ purposes, and its results are used in a ‘rhetorical’

perspective in the debate over the best language education policy to follow.
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Let us briefly turn to the issue of the protection and promotion of regional or minority languages, in

which language economics research has tended to cluster around four paradigms:

— the first one rests on the idea of language as a source of creativity and banks on the literature in

intercultural management. The hypothesis is stimulating, but has failed so far to generate any strong

theoretical or empirical results;

— the second one refers to regional economics (a word of terminological warning: some authors,

particularly in the context of Western European minority languages, have sometimes confused

‘regional economics’ with the distinct field of ‘development economics’, which would not be a

relevant label in this case). This paradigm explores the notion that respect for the local language is a

condition for balanced and sustainable regional economic development; at this time, the theory

remains general and the empirical illustrations somewhat anecdotal, but they are interesting enough

to justify digging deeper into this hypothesis;

— the third one looks at state programmes in support of regional or minority languages, showing that

these programmes generate knock-on (‘multiplier’) effects from which the regional economy as a

whole may benefit; while well-taken, this line of argument is open to the criticism that spending

money on other (not language related) programmes would also have generated knock-on effects (and

possibly stronger ones);

— finally, the fourth one views regional and minority languages as ‘public goods’ (comparable to

environmental quality), whose protection through policy measure is therefore justified. Though

possibly less glamorous, this fourth paradigm appears to be the most robust of all.

Summing up, the economics of language, together with its application to language policy analysis,

provides a general organising framework. It is important to remember, however, that the factual terrain

knowledge on the specific processes at hand will be supplied by other disciplines, particularly sociolinguistics

and language didactics. In other words, the exercise requires a genuinely interdisciplinary ethos.

4. Application to the bilingual education models in the CAV

This section does not contain a policy analysis plan, but only a (very) simplified version of what the

structure of such an analysis may look like. Its aim is to describe how a principle of comparison may be

operationalised.

The apparent starting point of the exercise is that the current models, although they have delivered some

commendable results in term of the increase in the occurrence and level of Basque-language skills in the

population of the CAV, requires an overhaul. The general sociolinguistic and political context have hardly been

discussed during the meeting, and even if, by way of consequence, these dimensions are not touched upon in

this document, it is clear that they constitute an indispensable background for a proper policy analysis exercise.

In what follows, I assume that we are (mainly) in an ex ante context where the problem is to move,

through language education policy, from a not entirely satisfactory current situation to a more satisfactory one.

In such cases, a reasonable strategy is to structure the examination around a comparison between the

current state of affairs (or, to use the very convenient German expression: the ‘Ist-Zustand’, or situation as it is)

and the desired state of affairs (what could be called a ‘Soll-Zustand’, or situation as it should be).

Starting with the latter, and assuming the examination only bears upon residents’ skills levels, the goals

in terms of competence (in Basque—the general agreement apparently being that skills in Castilian are not a

problem) should be laid out in relative detail. More specifically, a matrix of the desired competence levels should

be designed in terms of the five skills defined in the Common European Frame of Reference (language
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portfolio). Conceivably (but this, of course, is a choice that should be examined and argued), the ‘Soll-Zustand’

may include not one, but several language profiles depending on educational stream, region, etc. Assuming

three profiles are defined, we would then end-up with a 5x3 matrix of language skills specifying the goals that

learners should reach:

Profile 1 Profile 2 Profile 3

Listening s
11

s
12

s
13

Reading s
21

s
22

s
23

Spoken interaction s
31

s
32

s
33

Spoken production s
41

s
42

s
43

Writing s
51

s
52

s
53

This ‘Soll-Zustand’ matrix should then be compared with a similarly constructed ‘Ist-Zustand’ matrix. A

term-by-term comparison between the two will indicate for what skills and what profiles particular efforts have

to be made in order to fill the gap between ‘where we are now’ and ‘where we would like to be’. Given the

wealth of existing sociolinguistic data in the CAV, much of the necessary information for the ‘Ist-Zustand’ matrix

is probably already available.

The next stage in the procedure is to identify the measures (along with the necessary resources) needed

to reach the desired goals. From the documents supplied by the ‘operational group’ at the meeting, it appears

that the assumption has been made that the main or only resource whose input required investigation was the

(quantitative) supply of teachers. While this is probably a central aspect of the assessment, several others should

be examined, particularly in order to make sure that they could indeed be assumed to remain constant. This

concerns in particular the following variables (and I should hasten to add that the list is, of course, not closed):

Regarding teacher supply

• teacher-pupil ratios

• teacher wages (given labour market conditions and age structure in the profession)

• teacher attrition rates

• standard (average) teaching load

• teacher enrolment in training/retraining programmes

Regarding educational (systemic and didactic) operations

• weekly endowment in periods in different models/streams

• student enrolments in different models/streams

• policy choices regarding educational objectives

• appropriateness of teaching materials

• share of different languages in (necessarily CLIL-based) bilingual streams

Regarding other factors

• range and development of extra-curricular activities supporting the in-school language acquisition

process.

Formally, one should reconstruct what is known as an educational production function (in fact, a set of

such functions, possibly one for each cell in the matrix) where the dependent variable is the level of skills
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achieved, and the independent variables are all those (teacher-, pupil-, or school-related) that influence this level

of skills. While such functions have been developed, in the education economics literature, for aggregate

scholastic achievements, I am not aware of any such function having been drafted, let alone tested, for the

specific case of language skills (however, constructing an a priori plausible function and obtaining consensus

around it should not be too difficult).

Using the ‘Soll’ and ‘Ist’ matrices, as well as the range of variables included in the educational production

function, should allow us to pinpoint the sources of the differences between situations where students do reach

the desired competence levels, and situations where they don’t. These would then be seen as precisely the areas

where priority efforts be made (and policy measures taken accordingly) in order to increase skills levels.

While the above provides an integrated approach for the selection and design of a language education

policy plan, several considerations need to be brought in if we are to move to practical implementation. At this

point, two points, in particular, need to be made. The first one has to do with curricular matters, and more

precisely, with the break-down of the aggregate learning process into a succession of stages; the second one

has to do with the allocation of actual budget resources.

Curricular aspects: working, as it were, ‘backwards’ from the desired outcomes (as suggested earlier in

this section), implies that a strong emphasis is placed on the logical sequencing of problem-solving, in which

we move from the generic to the specific. Our generic starting point is made up of the desired (final) outcomes

in terms of language competence. Reaching these outcomes implies that various inputs (essentially, the

production factors in the educational production function) should be invested in the process. However, a proper

representation of this process normally requires a dynamic vision of language acquisition, where the final

outcomes are seen as the result of intermediate outputs. These can, in turn, be interpreted as the competence

levels reached by the learner at successive stages of a curriculum spanning many years, or possibly the entirety

of his schoolyears. Therefore, the basic (and usually synchronic) educational production function is merely a

stepping-stone towards a dynamic, diachronic model of L2 acquisition, in which learning objectives are set for

key stages of a multi-year curriculum. The precise role of the production factors intervening in the educational

production function then needs to be spelled out for each successive year (alternatively, for each cycle in the

curriculum, where cycles usually cover two to three years, exceptionally more). To some extent, we may assume

(and this seems to be the case in the documents prepared for the meeting) that no particular curriculum re-

development is necessary. This assumption is correct to the extent that (i) the competence levels achieved by

students in the existing B and D models are satisfactory and (ii) the inclusion of a higher proportion of each

cohort (in particular, the approximately 9% of students currently enrolled in the A model) will not require any

alteration of curricular applications. The second assumption is not crucial (even if it is not empirically confirmed,

remedial approaches can be enough to deal with necessary adjustments, particularly in light of the fact that the

share of each cohort enrolled in the A model is comparatively modest). The first assumption, however, is of

paramount importance, and it is possible that the re-examination of the CAV’s models of bilingual education

should also address curricular matters. If so, curriculum redevelopment is likely to require the revision, or

possibly the setting up of a monitoring and testing system that will provide the means to check that actual

learning proceeds apace with the goals assigned to the education system.

Budgetary implications: the procedure sketched above, because it rests on a systematic parsing of the

problem, will generally allow for a more precise identification of the financial costs involved, as well as of the

organisational problems that these measures might raise. It is useful, however, to make a distinction between

an ‘ideal’ and a ‘practically feasible’ set of policies. The above exercise is designed to rough out ‘ideal’, or at

least strongly desirable polices, given the objectives pursued and a plausible amount of financial and human

resources available. This constitutes a necessary stage in the precise costing of the proposed policies. In practice,

however, it will not always be possible to implement exactly the set of measures so defined, whether for

political, material/organisational, or financial reasons. Decision-makers may need to move on to a next round

of work, devoted to the move from the general policy plan to the practicalities of everyday policy
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implementation in schools. The role of policy analysis, in this fine-tuning process, is minor, and it is best carried

out by the administrations concerned, in consultation with representatives of the various stakeholders, while

policy analysts may simply be asked, in this last stage, to examine the consistency of proposed adjustments and

their compatibility with the core principles of efficiency and fairness.
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Report on the meeting of December 20th-21st 2006

JOSIANE F. HAMERS,

Catedrática de Psicolingüística y Bilingüismo

Université Laval de Québec

January 19th 2007

As required this document will answer the two following points:

1. General point of view of the main perspective aimed at the December 20th -21st meeting

2. Concrete recommendations to the Basque Educational Authorities

1. GENERAL POINT OF VIEW OF THE MAIN PERSPECTIVE AIMED AT THE DECEMBER MEETING 

Generally speaking the meeting attained its objectives. The presentations were clear and very well

constructed. The state of the art was well explained and, although the English translation was not flawless (the

Spanish one was a lot better, but it is very hard for me to follow Spanish for an extended period of time), it was

rather easy to understand the different reports. 

However, we could have been better prepared for the meeting had we received some of the documents

in advance and if it had been clearly stated what was expected from us. Perhaps two or three clearly formulated

questions, received two or three weeks in advance, had been very useful. Also it should be taken into account

that foreign experts are not always well aware of the different situations. For example, although I am, in a

general way, familiar with the educational solutions of the Spanish Basque Country, I had to look up what was

meant by the A, B and D programs. A short introduction to the Basque situation of the language of education

had been useful.

The written report by the glotodidactica committee on bilingual education models was very clear and

very thorough. The committee did an excellent job of it and as such must be congratulated. From this report it

is evident that the Basque Educational Authorities have a clear grasp of the problems and are looking for the

right solutions. In that sense the Basque Country might even be mentioned as an example to be followed. 

The knowledge of Spanish and Basque have been adequately evaluated and the former one compared

with the national norms (points 2 and 3). Relying on our knowledge on bilingual education the results, showing

that the programs with more Basque would lead to a good command of both Basque and Spanish, could have

expected. 

However I had also like to see other comparisons with national norms, as for example in math and

science. Perhaps this has been done but was not apparent in the report. 

The committee is also aware of the relevance of the presence of the Basque Language in the social

environment (points 4 and 5 of the report) but seems to think that very little can be done about it; I am not sure

I completely agree with it and will in the next part make a number of suggestions.
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The relevance of learning foreign languages is also mentioned (point 6) and the Basque Educational

System is experimenting a number of ways of doing so, at least with English. No other foreign language is

mentioned.

The committee is very much aware of a new challenge introduced by the presence of immigrant children

in the Basque schools (point 7). From the report it is evident that they will have to deal with this new challenge

in the future, whatever the choice of the languages of education is.

Concerning the recommendations for the future, the committee is very much aware of most of the

problems that do exist and they propose a number of interesting solutions to it. I tend to agree with all points

put forward by the committee (points 8 to 22) and as will be apparent in the next section I will also suggest

some of the solutions put forward by the committee.

The time spend working with the team was to short. In my view, a full day of team work had been more

efficient.

Finally, it appear to me that the time spend evaluating the work of the different teams was a waste of

time, at least for the experts. It might be a very useful and excellent internal exercise, but probably the time of

the external experts could have been put to a better use.

2. CONCRETE RECOMMENDATIONS TO THE BASQUE EDUCATIONAL AUTHORITIES 20th -21st MEETING

According to the report and the conclusions of the meeting the following recommendations can be

done:

A. Concerning education in the Basque Country

1. Basque should be at all times the major instrument of teaching (point 14 in the report). This

is probably the most important recommendation. It is the only way to respond to the article 17 of

the Law of Normalisation of Basque and should never be neglected in planning educational

programs. As I already mentioned it calls for an elimination of the A-model.

2. The strongest models need to be improved (point 17). It is clear from the report that a lot of

improvement can be done with models B and D. I would suggest to experiment and evaluate a

number of models varying between B and D. They would vary according to the school population and

the region. For example, a D model can be maintained with a 100% Spanish-speaking population, at

least in the first years of schooling; however if the school population is mixed Spanish-Basque a 75%

Basque-25% Spanish model could be experimented. The two-way education program (Cazabon, M.,

Lambert, W. E. & Hall, G., 1993) could serve as a model. If the population approaches a 100% Basque

population a bilingual program but in majority using the Basque language should be experimented.

The time spend teaching through both the languages can also vary over the curriculum. For example,

if we take one of the Belgian immersion programs for Francophone children, Dutch is used 75% of

the time throughout kindergarten and the first two years of elementary education, 50% of the time

throughout Grade 3 and 4, and 25% of the time in Grade 5 and 6 and throughout secondary

education. More flexibility in the programs is advisable. Because of the strength and the prestige of

the Spanish language in the community, no program should contain less than 50% of the Basque

language as a language of education (more likely 75% or even more).

3. The previous recommendation responds to the committee recommendation that each school should

use its own model (point 12). The amount of Basque and Spanish used should also be adapted to the
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amount of language used in the region and the community. Thus, paying a higher attention to school

population and region. As mentioned in recommendation 12 the presence of the Basque language

in the school and the community should be assessed and taken into consideration in the choice of a

bilingual program. This point is also taken up in point 11 of the recommendations in the report. To

this I would ad that it might also be necessary to look at the development of literacy in some socially

disadvantaged communities or in rural communities. Whenever possible the promotion of literacy

should be done through the Basque language. According to the specific situation, the valorisation of

the Basque language as a tool for literacy might have to precede the introduction of Spanish. 

4. No monolingual program teaching Spanish only as a subject should be used. At least one subject

should be taught in Spanish. The choice of the subject should be left to the schools. 

5. The evaluation of the programs. All programs should be evaluated and compared with each

other and with existing programs. The programs should be evaluated for at least the following

aspects : Basque competence, Spanish competence, school results in math and science and possibly

some of the benefits linked to bilingual development (such as analytic tests, visuo-spatial tests,

divergent thinking, etc. See Hamers & Blanc, 2000). 

6. The use of Basque in Pre-school Education (point 13). Basque should be used intensively in pre-

school education, probably alongside some Spanish. The amount of Basque and Spanish will again

vary with region and community, but the Basque language should always be predominant. A special

attention should be paid at the valorisation of Basque. The aim of this approach is to make the

children bilingual enough so that they can function in both languages at the beginning of the

Elementary School. 

7. The use of Basque should be promoted outside the school. Although this is mostly not under

the responsibility of the schools a certain amount of lobbying can be done with a number of

agencies for a greater promotion of the Basque language in the community. Schools can also make

use of extracurricular activities such as theatre. They can also make use of modern technologies

(computer, email, internet) to encourage the use of the Basque language; for example introduction

to the use of computer, an activity highly valorised by the parents, can be done in Basque. They can

further encourage children in the use of Basque. For example, knowing the relevance of

interlinguistic contact with peer-groups in promoting the command of a second language, they

could establish contacts with the Basque children of the French Basque Country (ikastola). Having

no other language in common than Basque, this should encourage them to the use of Basque.

8. Teacher and other school employees should be bilingual (point 9 of the recommendations). All

teachers using the Basque language should have a native or native-like command of the Basque

language. Apparently the Basque Government made great efforts to reach this aim by improving the

language skills of the teachers and attained very positive results. This should however be continued.

It might just be a matter of time before the whole teacher population is fluently bilingual, but no

lack of Basque fluency should be tolerated in the younger teacher population. Especially teachers

addressing the very young children in pre-school and primary classes should be fluently bilingual.

Teachers who lack the necessary fluency in Basque should only teach in Spanish or the Spanish

language arts. It is also important that other school employees are bilingual and the schools should

implement a policy requiring the use of Basque for all activities. Basque should be the

communication language throughout the school and for all activities.

9. Concerning the methodologies used in learning the languages (point 10) this should be mainly

based on mother tongue instruction in both languages as is the case in immersion programs.

Whenever a good command of the two languages (or in the case of trilingual programs the three

languages) can be attained before the first grade of elementary school, as should be the case in most
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conditions, only mother tongue instruction in both languages should be used. In that case no second

language teaching methodology is required. There might be a provision of second language

teaching methods done for children who join a school in the middle of the curriculum and have no

command of the Basque language; even here the methodology chosen should insist on the

interactive communicational aspects of the language. The use of language as a tool of cognitive

functioning will be taken care of by the curriculum.

10. Multilingualism (point 16). Multilingualism might be introduced, but only provided a good

command of Basque and Spanish is guaranteed. Models like the Anglo-B model might be of interest,

specially as a demand from the parents can be responded to. However, it must be kept in mind that

the first priority of any program should remain a Basque-Spanish bilinguality. At no time should the

introduction of a foreign language be done at the cost of the Basque-Spanish bilinguality. If a

trilingual program has to be set up, the strategies of teaching the third language should be similar

to those of the bilingual programs. Besides the introduction of teaching English, and knowing the

relevance of communication with peer-groups, it could also be of interest for the Basque Country to

think about a trilingual Basque-Spanish-French program. There is a French-speaking Basque

population close by and this opportunity to use the Basque language in extra-curricular activities

should not be overseen. A very good command of three languages at an early age could also lead

to a facilitation of acquiring a fourth language later in the school curriculum. In the future it is not

impossible, that according to the EU direction cross-boarder school could exist close to the French

border. This opportunity should not be overseen, at least in the northern part of the Basque Country.

11. Teacher training (point 19). Special attention should be given to teacher training programs. I could

not agree more with the conclusions of the report. All teacher training programs should be aimed

at bilingual education and all teachers should be required to be fluently bilingual. Such programs

exist in other parts of the world, i.e. in Canada where a number of Teacher Training Colleges have

special programs for immersion teachers. But the Basque country should develop its own programs

adapted at the Basque reality.

12. As stated in point 20 of the report it is important to take into account the will of the parents.

However, they should not be given the choice of the A model which will fail to make the children

bilingual. The parents should be given a certain choice as some anxiety might exist. As stated in the

report the choice of the parents often reflects their attitudes, motivation and believes. It should be

of importance that a number of studies on parental attitudes, motivation and believes are conducted

among the parental population of the Basque Country. The aim of the educational program should

be very well explained to the parents. Parents moving to the Basque Country should be made aware

of the legal requirements concerning Basque education. As proposed it is also advisable to foster

positive attitudes towards all the languages (point 22).

13. Whereas the use of the Basque language is guaranteed at all levels of compulsory education (points

18 and 21) it should, as stated, be expanded to post-compulsory education. At least model B should

be the only acceptable model. However this will probably be established in time. 

14. The problem of immigrant allophone children. I kept this point for the last, not because it is

unimportant, on the contrary, but because we are dealing with a different problem. As stated in

point 7, the rising of the phenomena in the recent years is making the school organisation more

complex. The first requirement of their education is that they acquire an excellent command of both

the Basque and the Spanish language. According to the age of their arrival the schools might want

to provide them with teaching of Basque and Spanish so that they might integrate in the Basque

school system. A special attention should be paid at the development of literacy even at a very

early age. For these children, the valorisation of the mother tongue, as a tool for cognitive

functioning can be of the uttermost importance.
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Although it is absolutely impossible to expect that all mother tongues can be used as a means of

schooling, valorisation of all mother tongues present in the class can easily be done. One way of

approaching the problem can be through language awareness programs and teachers should be

trained in language awareness. Incidentally, language awareness might profit to all children in the

class,although it will never replace language instruction. Whenever possible, allophone children

should receive a minimum of teaching of their own mother tongue. Schools should also pay

attention to the degree of valorisation the mother tongue receives in the home as a tool of cognitive

functioning and even might want to develop some programs valorising the mother tongue as such. 

Whatever the choice of the Basque for their bilingual education programs, the issue of allophone

immigrant children has to be addressed if they are to be integrated in the community. Teacher

training should make the teachers aware of this problem. The approach towards the presence of the

allophone children in school should be addressed since pre-school education and schools should be

aware of it throughout the curriculum. The evaluation of the results obtained with allophone pupils

should not be overseen. I would suggest that a special program be set up, in the framework of the

Basque schools to attend to the problem. This program will most likely vary from one school to the

other, according to the number, the status and the origin of the allophone children.

B. Concerning the meeting

1. I would suggest a better preparation for the experts, i.e. receiving the information in advance and a

clearer explanation of our role in the meeting; perhaps a few questions put to us in advance would have

been helpful;

2. Perhaps, at least concerning the psycholinguistic-glotodidactic team, take an extra day to visit some

of the schools would have been of definite use. As an expert I am a great believer in staying very close

to the field and have an awareness of the reality of the school and of the views expressed by the

teachers;

3. Have more time to discuss within the team, not only about what has been done but also about the

possible improvements.

To conclude, in my opinion the meeting can be consider a success and will allow to improve on the

models of bilingual education used in the Basque Country. Both the organizers and all who participated in the

preparing the meeting have to be congratulated.

Bibliography

CAZABON, M., LAMBERT, W. E. & HALL, G. (1993). Two-way Bilingual Education: A Progress Report on the Amigos

Program (Research Report No 7). Santa Cruz, Ca: National Center for Research on Cultural Diversity and

Second Language Learning.

HAMERS, J.F, (2005). Le rôle de la L1 dans les acquisitions ultérieures. In L.F. Prudent, F. Tupin & S. Wharton (Édit.)

Du plurilinguisme à l’école (pp271-292). Bern : Peter Lang.

HAMERS, J. F. (à paraître) Le développement de l’immersion et ses conséquences cognitives pour l’enfant. In L.

Puren (édit.) L’Éducation au-delà de frontières, Presses de l’université de Lille.

HAMERS, J. F. & BLANC, M. H. A. (2000). Bilinguality & Bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press, 2nd

Edition.

Report on the meeting of December 20th-21st 2006 143
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Barcelona, 5 de febrero de 2007

El texto que sigue constituye la versión escrita de la exposición oral llevada a cabo el día 21 de diciembre

de 2006 durante los «Encuentros sobre los modelos educativos bilingües vigentes en la Comunidad Autónoma

vasca». En el interior del texto, para facilitar su consulta, se destacan en negrita los límites jurídicos que condi-

cionan la configuración del sistema lingüístico escolar del País Vasco.

1. LÍMITES Y CONDICIONANTES DE PROVENIENCIA EXTERNA DEL PAÍS VASCO

1.1. Límites y condicionantes internacionales

Los límites internacionales tienen lugar, por un lado, a través de los tratados internacionales ratificados por

España que afectan a la materia, en cuanto una vez publicados oficialmente en España pasan a formar parte del

ordenamiento interno, siendo entonces sus preceptos normas vigentes e invocables ante los tribunales; por otro

lado, tienen lugar en virtud de lo establecido en el art. 10.2 de la Constitución Española (en adelante, CE). Se-

gún este precepto, «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución re-

conoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.» En este caso, no se trata ya única-

mente de la incorporación al ordenamiento interno, que también tiene lugar, sino además de que el contenido

de aquellos tratados y acuerdos internacionales deviene pauta interpretativa de este ordenamiento: en concreto,

de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce.

Son muy pocos los tratados internacionales universales que contienen normas expresas relativas a la lengua

en la enseñanza. A este respecto, deben citarse la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la

esfera de la enseñanza (que para España entró en vigor el 20 de noviembre de 1969); la Convención sobre los De-

rechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989; y el Convenio (N. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países

independientes, adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del

Trabajo. Siendo el objeto de este último los pueblos indígenas y tribales, sólo nos interesan a nosotros los dos pri-

meros. Ahora bien, los condicionantes que de ellos se desprenden son mínimos. De la Convención relativa a la lu-

cha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, conviene tener en cuenta, si bien sólo afecta a las mi-

norías nacionales, lo estipulado en el art. 5.1 c en la medida que reconoce a favor de los miembros de aquellas

minorías el derecho a emplear y/o a enseñar su propio idioma. Por cuanto, en principio, el derecho a reconocer es

optativo, basta para cumplir con la Convención el establecimiento del derecho a recibir la enseñanza de la propia

lengua. Por consiguiente, la Convención no llega a condicionar la lengua vehicular. Tampoco parece querer con-

dicionarla la Convención sobre los Derechos del Niño, que limita las obligaciones de los Estados Partes a la cir-

cunstancia de tener que encaminar la educación a «Inculcar al niño el respeto (…) de su idioma y sus valores».



Hoy es algo comúnmente aceptado que determinados derechos y libertades fundamentales llevan con-

sigo, de manera ínsita, una dimensión lingüística. En este sentido, debemos preguntarnos si los derechos a la

educación y a la instrucción que los tratados internacionales reconocen —así, por ejemplo, el art. 13 del Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales—, y la garantía del pleno desarrollo de la perso-

nalidad que aquellos derechos conllevan, encierran algún contenido lingüístico esencial. De haberlo, este con-

tenido, al tener que ser respetado necesariamente por los Estados, se erigiría en un límite o condicionante. En

nuestro caso, además, al tratarse de un derecho fundamental, condicionaría, con arreglo a lo dispuesto en el

art. 10.2 CE, la interpretación del derecho a la educación que consagra el art. 27 CE.

A nuestro juicio, y como mínimo, los derechos a la instrucción y a la educación engloban el derecho de

los niños a recibir la enseñanza en una lengua comprensible. El contenido lingüístico ínsito y esencial de aque-

llos derechos podría abarcar también, en la medida que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la

personalidad humana, el derecho de los niños a recibir la enseñanza de la propia lengua cuando cursan estu-

dios en una escuela situada dentro del territorio donde la colectividad lingüística a la que pertenecen ha per-

manecido tradicional e históricamente, y es el territorio donde aún hoy permanece.

Por consiguiente, a partir de los derechos a la educación o a la instrucción proclamados en los tratados

internacionales, deben concluirse, al menos, los siguientes límites:

— Derecho a recibir la enseñanza en una lengua comprensible.

— Derecho a recibir la enseñanza de la propia lengua.

Los derechos a la educación o a la instrucción no conllevarían ni el derecho a elegir la lengua de la en-

señanza ni el derecho a recibir la enseñanza en la propia lengua.

Así lo ha confirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) al examinar el con-

tenido lingüístico inherente al derecho a la instrucción del art. 2 del primer Protocolo adicional al Convenio Eu-

ropeo de Derechos Humanos (Tratado internacional regional ratificado por España).

En efecto, según el TEDH, el art. 14 del Convenio, que consagra el principio de la no discriminación, in-

cluso combinado con el art. 2 del primer Protocolo adicional, que garantiza los derechos a la instrucción y a la

educación, «n’a pas pour effet de garantir aux enfants ou à leurs parents le droit à une instruction dispensée dans

la langue de leur choix». (Sentencia de 23 de julio de 1968. Asunto relativo a ciertos aspectos del régimen lin-

güístico de la enseñanza en Bélgica). En otro pasaje, el Tribunal también recuerda que el art. 2 del primer Proto-

colo «n’impose pas aux Etats le respect dans le domaine de l’éducation ou de l’enseignement, des préférences

linguistiques des parents, mais uniquement celui de leurs convictions religieuses et philosophiques.»

Así pues, en cuanto al contenido lingüístico inherente a los derechos a la instrucción y a la educación, el

TEDH rechaza que de estos derechos se infiera el derecho a elegir la lengua de la enseñanza. Asimismo, en la

medida que en la Sentencia de 23 de julio de 1968 el TEDH admite la validez del régimen lingüístico-escolar te-

rritorial belga, resulta que el Tribunal acepta que el derecho a la instrucción no conlleva ineludiblemente el de-

recho a recibir la enseñanza en la propia lengua.

En definitiva, desde la perspectiva del contenido lingüístico esencial e intrínseco de los derechos a la

educación o a la instrucción, los poderes públicos gozan de una gran libertad a la hora de determinar la len-

gua docente.

Ahora bien, la restricción a la libertad de elección no puede establecerse indiscriminadamente. Esta res-

tricción debe basarse en algún elemento objetivo jurídicamente relevante (en el «interés público», en el caso

belga); la medida debe ser proporcionada; la lengua que se impone no puede ser cualquiera (en el caso belga,

sirve que sea una de las lenguas nacionales) y, según parece extraerse de los razonamientos del Tribunal, la res-

tricción debe dejar alguna área de libertad (en el caso belga: la subsistencia de escuelas privadas no subvencio-

nadas que no respetan el régimen lingüístico general). Por tanto, la determinación de la lengua docente por los
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poderes públicos, para ser conforme con los derechos a la instrucción y a la educación, no puede ser indiscri-

minada. En suma:

La determinación de la lengua docente por los poderes públicos debe responder a una justifi-

cación objetiva jurídicamente relevante, debe ser proporcionada y debe dejar libertad a la enseñan-

za privada no subvencionada. Asimismo, aquella determinación no puede ser inconsistente, ya que la

lengua que se impone debe guardar alguna relación con el territorio o los sujetos afectados.

Que la restricción a la libertad de elección no puede ser arbitraria se deduce también de la posterior Sen-

tencia del TEDH, Chipre c. Turquía, de 10 de mayo de 2001. Ante la supresión no justificada de la enseñanza

secundaria en griego por parte de las autoridades de la denominada «República turca de Chipre del Norte», el

TEDH concluye que hay una violación del derecho a la instrucción. En esta decisión, sin embargo, el Tribunal no

declara que tal derecho a la instrucción, según lo consagra el art. 2 del primer Protocolo adicional, acarree el

derecho a la elección de la lengua vehicular o a recibir la enseñanza en la lengua propia del alumno. Es más, la

Sentencia Chipre c. Turquía no sólo no revoca la Sentencia sobre el asunto belga, sino que la cita expresamen-

te. Son varias circunstancias específicas —entre las que sobresale que los alumnos ya han cursado la escolari-

dad primaria en una escuela chipriota griega— las que compelen al Tribunal a reconocer la imperiosidad de es-

tablecer una enseñanza secundaria en griego como medida apropiada para satisfacer las exigencias del art. 2

del primer Protocolo. A mi juicio, de la Sentencia Chipre c. Turquía se deduce una consecuencia lingüística muy

importante para el derecho a la educación, que debe retenerse: que la lengua vehicular no puede estatuirse de

forma arbitraria y, por tanto, que, en determinadas circunstancias, el derecho a la educación puede requerir una

lengua vehicular determinada. Este sería, en consecuencia, otro límite o condicionante:

Los poderes públicos no pueden fijar la lengua docente de modo arbitrario y, por tanto, en de-

terminadas circunstancias, el derecho a la educación puede requerir una lengua vehicular determinada.

Junto a la circunstancia de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos (incluido su primer Protoco-

lo adicional) forma parte de nuestro ordenamiento interno, merece destacarse aquí especialmente que los pro-

nunciamientos del TEDH que hemos reseñado tienen entre nosotros especial relevancia, habida cuenta que, con

arreglo al art. 10.2 CE, resultan ser pauta interpretativa para nuestro Tribunal Constitucional (en adelante, TC)

a la hora de interpretar el derecho a la educación del art. 27 CE.

Todavía en relación con los límites y condicionantes internacionales, debemos mencionar otros dos tra-

tados internacionales regionales también ratificados por España. Se trata del Convenio Marco para la Protec-

ción de las Minorías Nacionales y de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ambos con re-

ferencias expresas a la lengua en la enseñanza. Ello no obstante, el primero tiene para nosotros escaso interés,

dado que en último extremo solamente garantiza el aprendizaje de la lengua de la minoría (véase su art. 14).

En cambio, la Carta Europea tiene mayor incidencia, puesto que España la ha ratificado en unos términos que

conllevan el compromiso de prever en las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia centros docentes

suficientes que garanticen a todos aquellos que así lo soliciten poder recibir la enseñanza en los distintos nive-

les y etapas no universitarias en la respectiva lengua oficial propia —en euskera, para el caso que nos ocupa.

(Véanse la declaración que acompaña la ratificación de la Carta y el parágrafo 1, apartados a.i; b.i; c.i; y d.i del

art. 8 de la Carta). De esta manera, con arreglo a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minori-

tarias debe preverse una educación preescolar, una enseñanza primaria, una enseñanza secundaria y

una enseñanza técnica y profesional garantizada en euskera. Esta previsión no debe abrazar lógicamen-

te todos los centros de enseñanza, puesto que la Carta no impone un solo modelo o sistema, sino que se de-

ben garantizar aquellas enseñanzas en euskera a quien lo demande. En la medida que la Carta lo condiciona a

«según sea la situación de cada una de ellas [las lenguas regionales]», es posible pensar que cabe condicionar

la prestación de aquella educación a la exigencia de un número de alumnos mínimo que la justifique. Por otro

lado, la Carta Europea estipula aquella previsión, «sin perjuicio de la enseñanza de la(s) lengua(s) oficial(es) del

Estado». En el supuesto de España, tendremos ocasión de destacar que la enseñanza obligatoria en los Planes
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de Estudio del castellano, que es «la lengua española oficial del Estado» (art. 3.1 CE), constituye una exigencia

constitucional que el Legislador estatal y, en su caso, autonómico han desarrollado.

Para terminar los límites y condicionantes internacionales, merece la pena citar un límite de naturaleza

supranacional, proveniente de la Unión Europea. Este límite, que procede de la Directiva 77/486/CEE, de 25 de

julio de 1977, relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes, consiste en el deber que se

establece para el Estado de acogida miembro de la Unión Europea de adoptar, en cooperación con el Estado de

origen, también de la Unión, las medidas pertinentes con miras a promover, en coordinación con la enseñanza

normal, la enseñanza de la lengua materna de los hijos de los trabajadores nacionales del Estado miembro de

origen que residan en el Estado miembro de acogida, cuando esos trabajadores ejerzan o hayan ejercido en di-

cho Estado de acogida una actividad por cuenta ajena. Notemos cómo la Directiva es tremendamente pruden-

te, ya que puramente obliga a los Estados a adoptar las medidas pertinentes para promover la enseñanza de la

lengua materna, sin garantizar efectivamente su enseñanza, que en ningún caso se articula como un derecho.

Por otra parte, ninguna referencia hay a la lengua docente.

1.2. Límites y condicionantes procedentes de la Constitución Española (CE)

La CE no contiene preceptos expresos relativos a la lengua en la educación, salvo el art. 148.1.17ª, que

autoriza a las Comunidades Autónomas a asumir competencias en materia de fomento de la enseñanza de la

lengua de la Comunidad Autónoma. Los límites de la CE provienen, sobre todo, de los arts. 3 y 27.

El art. 3 atribuye la condición de lengua oficial del Estado al castellano y reconoce la condición de len-

gua oficial a las demás lenguas españolas en las respectivas Comunidades Autónomas. De este estatuto de len-

guas oficiales deriva una consecuencia importante para los poderes públicos en el campo de la enseñanza: el

deber de incorporar su aprendizaje obligatorio en los planes de enseñanza. Por su parte, el art. 27 consagra el

derecho a la educación. Los límites y condicionantes que proceden de este artículo, que nada dice de las len-

guas en la educación, son, en virtud del art. 10.2 CE, los que nacen del contenido lingüístico de aquel derecho,

de conformidad con los tratados internacionales que le reconocen. A estos últimos, ya he tenido la ocasión de

referirme con anterioridad.

El TC español ha tenido la oportunidad de precisar en distintas sentencia los límites y condicionantes pro-

venientes de los arts. 3 y 27 CE. Nada más seguro, por tanto, que acudir a la opinión del intérprete supremo de

la Constitución. De acuerdo con su doctrina, los límites y condicionantes consistirían en lo siguiente:

Deber de incorporar las lenguas oficiales en el sistema de enseñanza de tal manera que los

alumnos terminen la educación obligatoria conociéndolas de forma satisfactoria y puedan utilizarlas.

En palabras del TC: «Por tanto, del reconocimiento de la cooficialidad del castellano y de la lengua propia de

una Comunidad se deriva el mandato para los poderes públicos, estatal y autonómico, de incluir ambas lenguas

cooficiales como materia de enseñanza obligatoria en los Planes de Estudio, a fin de asegurar el derecho, de

raíz constitucional y estatuaria, a su utilización.» (STC 337/1994, FJ 14). Véanse también, relativas al País Vas-

co, las SSTC 87/1983 y 88/1983.

Deber de garantizar el derecho a recibir la enseñanza en una lengua comprensible. Este derecho

es en lo que fundamentalmente consistiría el contenido lingüístico del derecho a la educación. Así lo ha enten-

dido el TC en la citada STC 337/1994, de 23 de diciembre, al declarar que, en virtud del derecho a la educa-

ción, los alumnos tienen el derecho a «recibir la educación en una lengua en la que puedan comprender y asu-

mir los contendidos de las enseñanzas que se imparten» (FJ 11). Este derecho es también una exigencia del

principio de igualdad proclamando por el art. 14 CE y de la correspondiente interdicción de toda discriminación

por razón de cualquier condición o circunstancia personal o social. 

148 Euskal irakaskuntza aztergai



Deber de prever la adopción de medidas lingüísticas suplementarias y flexibles para atender a

los alumnos que se integran tardíamente al sistema escolar con desconocimiento de la lengua vehi-

cular. Es esta una consecuencia lógica o corolario del contenido lingüístico antes referido, que el propio TC ha

destacado en la citada STC 337/1994. En concreto, en el FJ 11 se lee lo siguiente: «De otro lado, respecto a

quienes ya han cursado estudios en una Comunidad Autónoma donde sólo el castellano es materia obligatoria

y pasan a integrarse en los Centros educativos de otra Comunidad donde existe un régimen de cooficialidad

lingüística, del mencionado principio se deriva una exigencia adicional para los poderes autonómicos: la de es-

tablecer medidas de carácter flexible en la ordenación legal de las enseñanzas para atender estas especiales si-

tuaciones personales.»

En cuanto a los concretos límites a la facultad de los poderes públicos de determinar la lengua vehicular, el

TC ha hecho las siguientes precisiones, contenidas todas ellas en la STC 337/1994, de 23 de diciembre, ya citada:

Admite la constitucionalidad de modelos lingüísticos escolares que no reconocen a los padres o tutores,

o a los propios alumnos, el derecho a elegir la lengua vehicular durante toda la enseñanza, y ello porque del

contenido del derecho constitucional a la educación no se desprende «el derecho a recibir la enseñanza en sólo

una de las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma, a elección de los interesados» (FJ 9), ni tam-

poco existe, en opinión del TC, desde la perspectiva del citado derecho a la educación, «un derecho a la libre

opción de la lengua vehicular de enseñanza» (FJ 11). A partir de ahí, que el Tribunal considera que la determi-

nación de la lengua vehicular por parte de los poderes públicos no vulnera necesariamente la Constitución. En

este sentido, el Alto Tribunal afirma sin vacilación que «los poderes públicos […] están facultados para deter-

minar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una Comunidad Autónoma como lenguas de co-

municación en la enseñanza» (FJ 9). Posteriormente, reconoce incluso, al examinar el modelo catalán de con-

junción lingüística, que «es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en

Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión

del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de

la Comunidad Autónoma» (FJ 10). Para el TC no se desprende pues tampoco un derecho a recibir toda la en-

señanza en la propia lengua, aunque sea una de las dos lenguas oficiales. Más adelante, en el mismo FJ 10, el

Tribunal afirma que de los arts. 3 y 27 CE y del art. 3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 (que era

el artículo que hacía efectiva la oficialidad del catalán en Cataluña), deriva «el derecho de los ciudadanos a re-

cibir, durante los estudios básicos […], enseñanza en catalán y en castellano» (FJ 10). Parece que este derecho

de los ciudadanos a recibir enseñanza en castellano es independiente del uso docente del castellano que, lle-

gado el caso, fuera necesario, si así sucediese, para garantizar el nivel de conocimiento adecuado de dicha len-

gua al finalizar la enseñanza obligatoria. Sin embargo, nada se nos dice de la extensión de aquella enseñaza en

castellano (que no parece que deba ser excesiva), y que, en todo caso, para el TC cumplía suficientemente el

sistema lingüístico escolar catalán de conjunción lingüística. Quizás, en el sistema catalán, porque se garantiza

la «primera enseñanza» en la lengua habitual del alumno, sea ésta el catalán o el castellano. Sin embargo, la

garantía lo es para quién la tenga como lengua habitual, no como un derecho para cualquiera. 

En fin, a modo de síntesis, para el TC, a parte de los tres deberes ya señalados más arriba en negrita

que deben satisfacerse, el límite a la determinación de la lengua vehicular por los poderes públicos con-

siste en la necesidad de no excluir el castellano como lengua docente, cuando sea necesario para que los

alumnos adquieran su conocimiento con un nivel que les permita utilizarlo también correctamente al fi-

nal de la educación obligatoria (lo que entronca con el primero de los tres deberes más arriba indica-

dos). Para el supuesto en que no sea menester su uso docente para alcanzar este nivel de conocimiento,

parece que el Tribunal Constitucional también reconoce que debe garantizarse el derecho a recibir en-

señanza (no la enseñanza) en castellano, sin precisar su extensión, derecho que el sistema de conjunción

lingüística catalán, que es el sistema examinado por el TC, cumplimentaría suficientemente.

En relación con los sistemas que reconocen el derecho a la elección de la lengua docente, el TC, además

de reconocer su constitucionalidad (véase la STC 137/1986, de 6 de noviembre, FJ 1), ha manifestado una pre-
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cisión de interés, a saber: que «ninguno de los múltiples apartados del artículo 27 de la Constitución incluye

[…] el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación en la lengua de preferencia de sus progenitores

en el Centro docente público de su elección.» (SSTC 195/1989 y 19/1990). O sea, debe haber centros educati-

vos suficientes que ofrezcan la enseñanza vehiculada en cualquiera de las dos lenguas oficiales a fin de garan-

tizar el derecho a la elección de la lengua docente, pero no todos y cada uno de los centros deben garantizar

el ejercicio de aquel derecho. 

1.3. Límites y condicionantes procedentes de la legislación española

Los límites o condicionantes más importantes que prevé la legislación española a la configuración de los

sistemas lingüísticos escolares son los siguientes:

En el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, Ley Orgánica —y, por tanto, Ley estatal— 3/1979, de 18

de diciembre, que constituye la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no en-

contramos referencia alguna explícita a la lengua en la enseñanza. Sin embargo, merece la pena citar su art. 6,

en la medida en que introduce un límite formal que conviene recordar: la atribución a las Instituciones Co-

munes de la Comunidad Autónoma del País Vasco de la competencia para arbitrar y regular las medidas

y medios necesarios para asegurar el conocimiento del euskera y del castellano.

Ya con carácter material o sustantivo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante

LOE), fija unos niveles de conocimiento de las lenguas oficiales que deben alcanzarse en las distintas

etapas del sistema educativo. Estos niveles, que los sistemas lingüístico escolares deben respetar, vienen de-

finidos a través de objetivos. Así, el objetivo previsto para la educación primaria de «Conocer y utilizar de ma-

nera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarro-

llar hábitos de lectura» (art. 17 e); el objetivo previsto para la educación secundaria obligatoria de «Comprender

y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial

de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estu-

dio de la literatura» (art. 23 h); y, finalmente, el objetivo previsto para el bachillerato consistente en «Dominar,

tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad

Autónoma» (art. 33 e).

Debe además tenerse en cuenta la posterior concreción de aquellos objetivos en horas lectivas obligato-

rias de lengua castellana que suelen contener los Reales Decretos por los que se establecen las enseñanzas mí-

nimas de las distintas etapas. En este sentido, interesa recordar aquí el reciente Real Decreto 1513/2006, de 7

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria. En efecto, dejando

ahora de lado la importante cuestión de si este Real Decreto respeta el orden de competencias asumido por el

País Vasco, conviene tener presentes el horario escolar y la precisión del último párrafo del anexo III de la nor-

ma reglamentaria citada por cuanto pueden condicionar levemente alguno de los sistemas lingüístico escolares

posibles. En concreto, me refiero a la novedad del incremento horario de la enseñanza del castellano o del

deber de impartir una hora de enseñanza en castellano fuera del aprendizaje de esta lengua. Aquel

párrafo dice exactamente lo siguiente: «Los contenidos referidos a estructuras lingüísticas que puedan ser com-

partidos por varias lenguas en un mismo ciclo podrán impartirse de manera conjunta. En este caso, si la lengua

de enseñanza de estas estructuras comunes fuera diferente del castellano, deberá garantizarse que el alumna-

do recibe enseñanzas de lengua y literatura castellana o en lengua castellana en un número de horas no infe-

rior al que corresponda al área en aplicación de los criterios anteriores.» (Las cursivas son mías).

Finalmente merece la pena traer aquí una de las múltiples actividades propias de la alta inspección que

fija y enumera el artículo 3 del Real Decreto 480/1981, de 6 de marzo, sobre el funcionamiento en el País Vas-

co y Cataluña de la alta inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria. Se trata de la actividad

de «Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en
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el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos y, en par-

ticular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, de acuerdo con las disposiciones aplicables.» (art.

3, quinta. La cursiva es mía). Obsérvese que en este precepto se habla del derecho «de recibir enseñanza en la

lengua oficial del Estado», si bien «de acuerdo con las disposiciones aplicables». Por lo tanto, el Real Decreto

480/1981 no fija este derecho, cuyo alcance, en su caso, deben precisarlo otras normas. Ahora bien, si cito aho-

ra este Real Decreto relativo a la alta inspección es para remarcar algo que me parece de interés: que el dere-

cho por el que debe velar la alta inspección es, en su caso, el de «recibir enseñanza» en la lengua oficial del Es-

tado (o sea en castellano), y no el de «recibir la enseñanza» en dicha lengua oficial del Estado. El Real Decreto

trasluce el convencimiento de que puede haber un derecho a recibir enseñanza (o sea, una parte de la ense-

ñanza) en castellano, pero que no debe reconocerse ineludiblemente un derecho a recibir toda la enseñanza,

la enseñanza, en castellano, aspecto que coincide con la opinión manifestada por el Tribunal Constitucional en

su STC 337/1994, que ya se ha destacado con anterioridad. La ausencia del artículo determinado «la» en el art.

3, quinta, del Real Decreto 480/1981 no es pues casual o fruto del azar. Al analizar la legislación escolar vasca

volveré sobre esta cuestión del distinto significado de las expresiones «recibir enseñanza» y «recibir la ense-

ñanza», si bien en el contexto de otros preceptos.

2. LÍMITES Y CONDICIONANTES PROVENIENTES DE LA PROPIA LEGISLACIÓN DEL PAÍS VASCO

2.1. Límites y condicionantes establecidos mediante normas con rango de Ley

Los dos textos legales que deben tenerse en cuenta son la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de

Normalización del uso del Euskera (en adelante, LNE) y la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública

Vasca (en adelante, LEPV). Paso a expresar los límites o condicionantes más relevantes que contienen.

Empecemos por la LNE. Esta ley, como no podía ser de otro modo, por cuanto es un límite que provie-

ne, según hemos visto, de la CE, obliga a enseñar las dos lenguas oficiales (art. 16.1), y expresa la voluntad

de garantizar un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar los estudios

de enseñanza obligatoria (art. 17).

El otro límite o condicionante que contiene la LNE, sin duda el más importante, consiste en el reconoci-

miento del derecho de recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano en los diversos nive-

les educativos. Lo consagra el párrafo primero del art. 15, que dispone textualmente lo siguiente:

«Se reconoce a todo alumno el derecho de recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano en los

diversos niveles educativos.»

Mediante este precepto, la ley definió el sistema lingüístico escolar vasco, prefigurando el Legislador el

sistema de separatismo lingüístico electivo con la ayuda de la previsión de futuros modelos (art. 16.2 LNE) 

—veremos en el apartado 3.2 que el párrafo primero del art. 15 LNE, aislado, es susceptible de otra interpreta-

ción—, y, por tanto, congeló con aquel rango el sistema. A este respecto, conviene recordar que la definición

del sistema lingüístico escolar debía hacerse ineludiblemente mediante norma con rango de Ley, por cuanto su

establecimiento afecta derechos y deberes básicos de los ciudadanos. Corresponde pues al Legislador fijar el sis-

tema, condicionando así al Ejecutivo, el cual podrá desarrollar y complementar el sistema lingüístico escolar,

pero no podrá alterarlo ni modificarlo, dado que las normas reglamentarias, por ser de inferior rango, están so-

metidas a la Ley. Aquí topamos pues con un límite formal, que era inevitable.

Con posterioridad a la LNE, el Decreto 138/1983, de 11 de julio, por el que se regula el uso de las len-

guas oficiales en la enseñanza no universitaria en el País Vasco, ha concretado aquel sistema de separatismo lin-

güístico electivo, con la particularidad de establecer, en su desarrollo, tres modelos. Téngase en cuenta que el

art. 16.2 LNE habla ya de modelos («el Gobierno regulará los modelos lingüísticos a impartir en cada centro»),

si bien no los determina. La regulación de los modelos se hace en los términos expresados en los Anexos I y II
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del citado Decreto, cuyo contenido garantiza el derecho de recibir la enseñanza tanto en euskera (Modelo D)

como en castellano (Modelo A) en los diversos niveles educativos, derecho que constituye la médula del siste-

ma. Junto a los Modelos A y D, el Decreto establece el Modelo B (para preescolar y E.G.B. —hoy educación pri-

maria y secundaria obligatoria), en el que tanto el euskera como la lengua castellana se utilizan para impartir la

docencia. Estando ordenada por Decreto la configuración concreta de los modelos, su modificación requiere

tan sólo de una norma reglamentaria de este rango. Reproduzco en nota el texto de los Anexos I y II del De-

creto 138/1983, de 11 de julio1. De todas maneras, la posterior disposición adicional 10ª LEPV, como tendre-

mos ocasión de ver con detalle más adelante, condicionará radicalmente la modificación del Decreto 138/1983

en aquel punto.

Veamos ahora qué límites o condicionantes se contienen en la LEPV. Esta ley, posterior a la LNE, respeta

el sistema instituido por ésta.

Como no podía ser de otro modo, y en términos más precisos que la LNE, la LEPV prevé para la escue-

la pública vasca la incorporación obligatoria del euskera y del castellano a los programas de ense-

ñanza que en ella se desarrollen, en orden «a conseguir una capacitación real para la comprensión y expre-

sión, oral y escrita, en las dos lenguas, de tal manera que al menos puedan utilizarse como lenguas de relación

y uso ordinarios.» (art. 18). En la misma tesitura, el art. 3.2.g. LEPV incluye previamente entre los fines de la es-

cuela pública vasca el de garantizar a todos los alumnos el conocimiento práctico de ambas lenguas oficiales al

acabar el período de enseñanza obligatorio.

También en relación con la escuela pública vasca, la LEPV define el sistema lingüístico escolar. Pero lo hace

en unos términos, conviene reparar en ello, que, en contra de las apariencias, difieren del sistema previsto con

carácter general en la LNE. Al menos así se desprende del tenor del art. 12.1, en su versión en lengua castella-

na, tenor que, por lo que nuestro conocimiento alcanza, no ha sido objeto de corrección de errores.

El art. 12.1 LEPV dispone exactamente que:

«En la escuela pública vasca se garantizará el derecho de todos los alumnos a recibir enseñanza tanto en eus-

kera como en castellano en los diversos niveles educativos.»
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El texto de los Anexos I y II es el siguiente:

«ANEXO I

Para Preescolar y E.G.B.

Modelo A. Todas las materias —exceptuando el euskara— se impartirán básicamente en castellano. El euskara se impartirá como cual-

quiera de las otras materias comunes, dedicándosele semanalmente las horas que establezca el Departamento de Educación y Cultura.

Cuando los alumnos hubieran adquirido una buena práctica en la utilización del euskara, en los niveles superiores de E.G.B. se podrán im-

partir en euskara algunos de los temas de otras materias.

Modelo B. Tanto la lengua castellana como el euskara se utilizarán para impartir las otras materias. La lengua castellana se utilizará,

en principio, para materias tales como la lectura y la escritura y las matemáticas. El euskara para las demás materias: las experiencias, plás-

tica y dinámica sobre todo. Además el euskara y el castellano se trabajarán como materias de aprendizaje dedicándoseles por semana las

horas que el Departamento de Educación y Cultura establezca.

Modelo D. Todas las materias —exceptuando la lengua castellana— se impartirán básicamente en euskara, trabajándose éste tam-

bién como materia de aprendizaje, dedicándosele para ello por semana las horas que establezca el Departamento de Educación y Cultura.

La lengua castellana se impartirá desde el inicio de la escolarización como cualquiera de las otras materias escolares.»

«ANEXO II

Para B.U.P.-C.O.U. y F.P.

Modelo A. Todas las materias, excepto la Lengua y Literatura Vasca y las Lenguas Modernas se impartirán básicamente en la lengua

castellana. El euskara tendrá tratamiento de materia común y obligatoria, dedicándosele por semana las horas que establezca el Departa-

mento de Educación y Cultura. Con grupos de alumnos que hayan adquirido buen conocimiento del euskara se podrán trabajar algunos

temas también en euskara.

Modelo D. Todas la materias, exceptuando la Lengua y Literatura Castellana y las Lenguas Modernas, se impartirán básicamente en

euskara, impartiéndose éste también como materia de aprendizaje al igual que la lengua castellana, siguiendo para ello los programas y

horarios que se establezcan por el Departamento de Educación y Cultura.»



Pues bien, obsérvese que mientras la LNE garantizaba el «derecho de recibir la enseñanza [o sea, toda la

enseñanza] tanto en euskera como en castellano en los diversos niveles educativos», la LEPV se limita a garan-

tizar, para la escuela pública vasca, el «derecho a recibir enseñanza [pero no «la enseñanza»] tanto en euskera

como en castellano en los diversos niveles educativos»; o sea, que no se reconoce en la escuela pública vasca

aquel derecho para toda la enseñanza de cada uno de los diversos niveles educativos.

Me parece esencial resaltar esta particularidad del art. 12.1 LEPV, por cuanto introduce una flexibilidad

más grande en el sistema lingüístico escolar establecido, para el supuesto de la escuela pública vasca. Por cier-

to, que el redactado del citado art. 12.1 LEPV se reitera en la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de cuerpos docen-

tes. Su art. 48 dice así: «De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de la Escuela Pública Vasca,

se garantizará en ésta el derecho de todos los alumnos a recibir enseñanza [no se dice «la enseñanza»] tanto

en euskera como en castellano en los diversos niveles educativos. El ejercicio de este derecho y la acción de los

poderes públicos en este ámbito se desarrollan en el marco de lo previsto en el título III de dicha ley y en la Ley

10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera.» La remisión que aquí se hace a lo

previsto en la LNE no invalida en nada lo que se viene argumentando.

La distinción entre «recibir la enseñanza» (o sea, toda la enseñanza) o «recibir enseñanza» (o sea, una

parte de la enseñanza) no es gratuita ni constituye una disquisición forzada. Todo lo contrario, cuenta con pre-

cedentes. Ya lo hemos visto en el caso del Real Decreto 480/1981, de 6 de marzo, sobre el funcionamiento en

el País Vasco y Cataluña de la alta inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria. Téngase en

cuenta que si el derecho a que se refiere aquel Real Decreto «de recibir enseñanza en la lengua oficial del Es-

tado» comprendiera toda la enseñanza, entonces no sería posible el modelo de conjunción lingüística aplicado

en Cataluña. Y es significativo, en la misma dirección de la omisión del artículo determinativo, el precedente

histórico de una de las enmiendas que se presentaron al art. 50 de la Constitución de la Segunda República Es-

pañola (art. 48 del proyecto), cuestión que comento con detalle en mi monografía Derechos lingüísticos y de-

recho fundamental a la educación. Un estudio comparado: Italia, Bélgica, Suiza, Canadá y España (Madrid, Ci-

vitas, 1994, págs. 413-414), a la que me remito. También la falta del artículo «la», con los efectos interpretativos

que invoco aquí, la encontramos en ejemplos foráneos, como es el caso del art. 1.2(a) del Acuerdo De Gaspe-

ri-Gruber, de 5 de septiembre de 1946, que posibilitó a las potencias aliadas preconizar la generalización de es-

cuelas bilingües en el Tirol del Sur.

La LEPV contiene en el apartado 1 del art. 20 un mandato dirigido al Gobierno Vasco consistente en que

éste debe aprobar mediante decreto «la regulación de los modelos lingüísticos, sin perjuicio de lo establecido

en el artículo 47 de esta ley.» Si la LEPV no contuviera más determinaciones significativas sobre el sistema lin-

güístico escolar que las que he comentado, parece claro que el Gobierno dispondría de una notable libertad a

la hora de regular mediante decreto los modelos y, en particular, para la escuela pública vasca podría incluso

generalizar, con carácter obligatorio, un modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral en el que

se diera cabida para todos los alumnos, y para todos los niveles, a enseñanzas impartidas en una y otra lengua

oficial, gracias a la omisión del artículo «la» en el art. 12.1 LEPV. En relación con la remisión al art. 47 del art.

20.1, lo único a que obliga consiste en el necesario respeto a las determinaciones que corresponden a los

proyectos curriculares de los centros, pero estas determinaciones no suponen definir el sistema lingüístico

escolar.

Ahora bien, la LEPV incluye un precepto que condiciona precisamente el ejercicio del mandato dirigido

por el art. 20 al Gobierno Vasco. Se trata de la disposición adicional 10ª, que hace expresa invocación al art. 20,

y que dice así:

«Los modelos lingüísticos a los que se refiere el artículo 20 de la presente ley serán de aplica-

ción en todo el sistema de enseñanza, público y privado, y serán los siguientes:

a) Modelo A en el que el currículo se impartirá básicamente en castellano, pudiéndose impar-

tir en euskera algunas actividades o temas del mismo.
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b) Modelo B en el que el currículo se impartirá en euskera i castellano.

c) Modelo D en el que el currículo se impartirá en euskera.

En los tres modelos la lengua y literatura castellana, la lengua y literatura vasca, y las lenguas

modernas se impartirán primordialmente en sus respectivos idiomas.»

Por consiguiente, el Gobierno, al aprobar por decreto la regulación de los modelos lingüísticos, debe ce-

ñirse a los modelos prevenidos en la disposición adicional 10ª. «Serán los siguientes», estipula sin ambages la

disposición adicional, que a su vez precisa que lo serán «en todo el sistema de enseñanza, público y privado».

Por tanto, el Legislador, al autorizar al Gobierno, decidió limitarle considerablemente su discrecionalidad, fijan-

do de antemano los modelos y definiéndolos con notable detalle. Delimitada así la labor del Gobierno, éste

cuenta con un margen de elección más bien escaso a la hora de ejercer la potestad reglamentaria. De ahí que

el contenido de la disposición adicional 10ª constituya la limitación más acusada contenida en la LEPV, y de ahí

que hayamos resaltado su texto en negrita, que es la manera como destaco los límites. Sin embargo, como ve-

remos enseguida, la propia disposición adicional 10ª contiene deliberadamente algunas indeterminaciones que

permiten justamente al Gobierno escoger entre distintas alternativas. Por otra parte, a la hora de definir los mo-

delos, el tenor literal de la disposición adicional 10ª no coincide exactamente con el tenor del Decreto 138/1983,

lo que favorece que el decreto que el Gobierno Vasco debe dictar al amparo del art. 20 LEPV pueda apartarse

de lo previsto en el Decreto hoy vigente.

Porque, y conviene aclararlo, la disposición adicional 10ª no ha derogado el Decreto 138/1983, de 11 de

julio, sino que sólo resulta ser un marco de cumplimiento obligado para la regulación reglamentaria futura. Por

si alguna duda cabía al respecto, la misma LEPV se ha cuidado de precisar en la disposición transitoria 3ª que

«En tanto no se proceda a dictar las disposiciones reglamentarias a las que se refiere el título III de esta ley [en-

tre las cuales figura el decreto que debe aprobarse en virtud del art. 20.1] , se mantendrá en vigor lo dispues-

to en el Decreto 138/1983, de 11 de julio, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza

no universitaria en el País Vasco, así como las demás disposiciones de aplicación en esta materia.» (La cursiva

es mía).

Ya hemos visto que la disposición adicional 10ª establece que los modelos, tal como ella misma los defi-

ne, se aplicarán a «todo el sistema de enseñanza, público y privado». Ahora bien, antes de pasar a analizar las

posibilidades de modificar a través de decreto el sistema vigente, conviene hacer una precisión: Mientras para las

escuelas que no integran la escuela pública vasca, la disposición adicional 10ª (que se aplica a todo el sistema de

enseñanza, público y privado) debe ponerse en relación con el primer párrafo del art. 15 LNE, en cambio, para

los centros de la escuela pública vasca, aquella disposición adicional se proyecta a lo dispuesto en el art. 12.1

LEPV. Esta precisión resulta trascendente, porque permite al Gobierno Vasco proceder con algo más de flexibili-

dad en relación con la escuela pública vasca, cuando vaya a dar cumplimiento al mandato de aprobar por de-

creto la regulación de los modelos lingüísticos que, según hemos visto, se contiene en el art. 20.1 LEPV.

Un último límite o condicionante me interesa ahora recordar aquí. Lo contiene el art. 21 LNE, que dis-

pone lo siguiente:

«Los alumnos que hayan iniciado sus estudios de EGB. fuera de la Comunidad Autónoma del País
Vasco o aquellos que justifiquen debidamente su residencia no habitual en la Comunidad Autónoma, po-
drán ser eximidos de la enseñanza del euskera según el procedimiento que se establezca a tal efecto.»

Así pues, en virtud de esta habilitación del Legislador vasco, la Administración educativa queda faculta-

da para poder eximir de la enseñanza del euskera a aquellos alumnos que hayan iniciado sus estudios

obligatorios fuera del País Vasco o que justifiquen su residencia no habitual en dicha Comunidad. Re-

sulta incontrovertible que esta facultad de dispensa, que la ley regula en términos muy amplios, puede incidir

sobremanera, sobre todo si se la aplica con generosidad y no de manera restrictiva, en el sistema lingüístico edu-

cativo, pudiendo incluso llegar a condicionarlo. De ahí que no podamos obviar el tratamiento de las exencio-

nes, aspecto sobre el que volveré más adelante.
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2.2. Límites y condicionantes establecidos mediante normas reglamentarias

No voy a desarrollar estos límites, por cuanto no sujetan la actividad del Gobierno, que puede libremen-

te derogar, modificar o complementar los reglamentos que se han dictado sobre los modelos lingüísticos, a tra-

vés de decretos, respetando, eso sí, los límites y condicionantes externos y la legislación aprobada por el Parla-

mento Vasco.

3. POSIBILIDADES DE MODIFICACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA LINGÜÍSTICO ESCOLAR VIGENTE

EN EL PAÍS VASCO

3.1. Posibilidades de modificación mediante decreto del Gobierno Vasco

La modificación por decreto supone dar cumplimiento al mandato contenido en al art. 20.1 LEPV. Ante

de proseguir y pasar a examinar las posibilidades concretas de modificación mediante decreto, me permito ha-

cer una brevísima consideración de carácter general. Se trata de recordar que la reforma por decreto está so-

metida a una doble limitación. Por un lado, a la necesidad de respetar, en virtud del principio de jerarquía nor-

mativa, todos los límites y condicionantes provenientes de las normas con rango de Ley dictadas por la

Comunidad Autónoma del País Vasco (además, claro está, de tener que respetar, por razón de la estructura del

ordenamiento jurídico, todos los límites y condicionantes externos señalados más arriba), y, por otro, a la im-

posibilidad de definir enteramente el sistema lingüístico escolar, y ello no sólo porque está definido en normas

con rango de Ley, sino porque sólo las normas de este rango pueden definir sus rasgos esenciales. Estos ele-

mentos esenciales que caracterizan al sistema son materia reservada a la Ley, habida cuenta que, como ya se

dijo con anterioridad, son definidores de derechos y obligaciones básicos.

Sin alterar la esencia del actual sistema lingüístico escolar, lo que exigiría intervenir mediante Ley (modi-

ficando o suprimiendo, por ejemplo, la disposición adicional 10ª), entiendo que por decreto cabe introducir al-

gunos cambios relevantes. A ellos voy a referirme a continuación, y voy a hacerlo analizando separadamente

las novedades que es posible introducir en cada uno de los modelos.

Empezaré por el Modelo A, no para ser fiel a la ordenación alfabética de los modelos, sino por la cir-

cunstancia de que este Modelo requiere una reforma más urgente, a la vista de que es el único Modelo que

hasta la fecha no ha sido capaz de respetar los límites constitucionales. En concreto, el Modelo A no satisface

la exigencia constitucional, que ya conocemos, de que los alumnos deben alcanzar, al terminar la enseñanza

obligatoria, un nivel de conocimiento adecuado y satisfactorio de las dos lenguas oficiales, por cuanto el nivel

de euskera obtenido resulta ser muy deficitario, según lo acreditan y denuncian numerosos informes y docu-

mentos oficiales (entre otros: Plan General de Promoción del Uso del Euskera, aprobado por unanimidad por el

Consejo Asesor del Euskera, el 24 de junio de 1998, y ratificado posteriormente por el Gobierno Vasco, el 28

de julio del mismo año; Informe Evaluación del nivel B2 de euskera, del Instituto Vasco de Investigación y Eva-

luación educativa (ISEI-IVEI); Informe sobre la situación de la enseñanza en la CAPV (2000-2004), del Consejo

Escolar de Euskadi).

3.1.1. Modelo A

El decreto, obviamente, no podrá contradecir lo que para este Modelo dispone la disposición adicional

10ª que, recordémoslo, es lo siguiente: «el currículo se impartirá básicamente en castellano, pudiéndose im-

partir en euskera algunas actividades o temas del mismo.»

Si de lo que se trata es de mejorar la capacitación en euskera, lo que debe hacer un futuro decreto es fa-

vorecer que, como admite la disposición adicional, algunas actividades o temas sean impartidos en aquella len-
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gua. En este sentido, considero que el decreto, más allá de reiterar que se podrán impartir en euskera algunas

actividades o temas, puede incluso obligar a que determinadas actividades o temas se impartan en euskera. En

efecto, la disposición adicional 10ª utiliza la expresión «pudiéndose impartir en euskera algunas actividades o

temas», expresión que significa que pueden hacerse temas y actividades en la lengua vasca: la ley, en conse-

cuencia, faculta para que así pueda procederse. De todos modos, que se impartan o no se impartan activida-

des o temas en euskera, es algo que depende de una decisión posterior a la del Legislador: dependerá de que,

bien el Gobierno, o bien el proyecto curricular del centro, establezca que deban impartirse. Por tanto, a dife-

rencia del actual Decreto, que se limita como la ley a establecer que «se podrán impartir» en euskera algunos

de los temas, transfiriendo la decisión a un nivel posterior, el futuro decreto puede asumir ya la facultad de de-

cidir y, en consecuencia, establecer que determinadas actividades y temas «deberán impartirse» en euskera.

A mi juicio, el decreto incluso puede precisar más, si así se considera conveniente, y, por ejemplo, podría

establecer porcentajes de temas en materias o asignaturas y determinar actividades que deberán impartirse en

euskera. La LEPV limita el uso docente del euskera a «algunas actividades o temas» del currículo. No pueden

ser pues todas las actividades, ni es posible tampoco para materias o asignaturas completas. Aquellos porcen-

tajes, cuyo valor y alcance debe ser respetuoso con la médula del Modelo (su tope lo marca asimismo la ley

cuando establece que el currículo se impartirá básicamente en castellano), podrían incluso oscilar entre un mí-

nimo y un máximo, dejando la fijación, entre ambos extremos, a la determinación del proyecto curricular, dan-

do así juego al art. 47 LEPV. También, o en su lugar, podría dejarse a los centros un margen de elección entre

temas y actividades. De todos modos, el margen de elección de los centros (en el porcentaje, o en los temas y

actividades), si se estableciera, no debería ser muy amplio, para evitar una proliferación excesiva de submode-

los, luego difícilmente reconducible. No debe redimensionarse la autonomía de los centros en materia lingüís-

tica. Si bien es verdad que el art. 20.1 LEPV hace mención expresa del art. 47 («sin perjuicio de lo establecido

en el artículo 47 de esta ley»), este último artículo refiere únicamente las determinaciones lingüísticas de los

proyectos curriculares de los centros a los objetivos y a los contenidos de enseñanza, cuestiones que no coinci-

den necesariamente con las determinaciones que aquí estamos comentando.

Dado que el término «básicamente» de la expresión «se impartirá básicamente en castellano», que sig-

nifica que la mayoría debe hacerse en castellano, constituye un concepto que admite un cierto margen de dis-

crecionalidad a la hora de fijar el alcance de los temas o actividades que pueden impartirse en euskera, y te-

niendo en cuenta que en las escuelas públicas vascas no se garantiza el derecho a recibir la enseñanza (su

totalidad) tanto en euskera como en castellano, cabría a mi juicio, si se juzgara oportuno, distinguir entre los

centros de la escuela pública vasca y los demás centros privados concertados, fijando para los primeros por-

centajes de impartición en euskera más elevados que para los segundos, siempre respetando que «el currículo

se impartirá básicamente en castellano». Esta distinción, sin embargo, no resulta obligada, y debe tenerse en

cuenta, por otro lado, que la propia disposición adicional 10ª, al permitir algunas actividades o temas del currí-

culo en euskera, tanto en el sistema público como en el privado, matiza, como norma con rango de Ley poste-

rior que es, la contundencia (el derecho de recibir la enseñanza en castellano) del art. 15, párrafo primero, de

la LNE. 

En todo caso, para salvaguardar la constitucionalidad del Modelo A, hoy más que dudosa a la vista de

que no garantiza para el euskera un nivel de conocimiento satisfactorio, sería conveniente, al menos, si no se

quería generalizar la impartición en euskera de actividades y temas en alguno de los términos que se han apun-

tado, que el decreto ordenara que deberán impartirse en euskera algunas actividades y temas cuando sea ne-

cesario para garantizar que los alumnos alcancen al finalizar la educación obligatoria un nivel satisfactorio de

conocimiento de aquella lengua que permita su utilización. Téngase en cuenta, además, que el Modelo A po-

dría estar vulnerando los niveles de euskera exigidos por la LOE.

Podríamos preguntarnos, para terminar, si mediante decreto sería posible suprimir el Modelo A. En mi

opinión, dos motivos lo impiden. Primero, porque vulneraría la disposición adicional 10ª, que garantiza la exis-

tencia de los tres Modelos en todo el sistema educativo, público y privado, cuando dispone que «Los modelos
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lingüísticos […] serán de aplicación en todo el sistema de enseñanza, público y privado, y serán los siguientes:

a) Modelo A […] b) Modelo B […] c) Modelo D». Cosa distinta es que el Modelo pueda llegar a extinguirse por

falta de solicitudes. Y, en segundo lugar, porque quedaría sin garantizar en las escuelas privadas concertadas el

derecho de recibir la enseñanza en castellano en los diversos niveles educativos, quebrantándose el párrafo pri-

mero del art. 15 LNE, al menos tal como se le suele interpretar hasta la fecha.

3.1.2. Modelo B

En relación con el Modelo B, el decreto que se dictara al amparo, y dando cumplimiento, al mandato del

art. 20.1 LEPV también podría incorporar novedades para reforzar el conocimiento del euskera, refuerzo con-

veniente en la medida que los niveles de conocimiento de esta lengua alcanzados en ese Modelo son todavía

algo deficitarios.

En este sentido, el futuro decreto podría, en primer lugar, si didácticamente y pedagógicamente resulta-

ra deseable, apartarse del actual Decreto 138/1983, abandonando la actual distribución lingüística de las ma-

terias, consistente en que en principio deben impartirse en lengua castellana materias tales como la lectura y la

escritura y las matemáticas, y en que debe utilizarse el euskera para las demás materias: las experiencias, plás-

tica y dinámica sobre todo. La definición del Modelo B contenida en la disposición adicional 10ª abona cual-

quier distribución de las materias entre el euskera y el castellano y no impone que esta distribución haya de ser

equitativa. Obsérvese que aquella disposición adicional se limita a ordenar escuetamente que en el Modelo B

«el currículo se impartirá en euskera y castellano», sin determinar materias ni fijar porcentajes de utilización de

una y otra lengua. Cabe, por tanto, que el futuro decreto redistribuya las materias que deben impartirse en eus-

kera y las que deben serlo en castellano, y/o que prime la utilización de una de las dos lenguas —el euskera,

por ejemplo, para mejorar el nivel de su conocimiento—, habida cuenta que la disposición adicional 10ª no im-

pone una utilización paritaria de ambas lenguas. En todo caso, pues otra cosa sería desnaturalizar el Modelo,

el decreto siempre debería dejar para la otra lengua un uso docente perceptible, equivalente, al menos, en su

conjunto, a una materia o área completa, y para algunas actividades, si no es que incluso debe dejar más. Por

supuesto, el decreto puede hacer una regulación pormenorizada, o limitarse simplemente a establecer un mar-

co que los posteriores proyectos curriculares de los centros deban completar. También aquí, una proliferación

excesiva de submodelos sería en mi opinión poco recomendable y ya he apuntado antes el alcance en principio

modesto del art. 47 LEPV respecto a la cuestión que nos ocupa.

No me corresponde, por tratarse de una cuestión de mera oportunidad, pronunciarme sobre la exten-

sión que debería cubrir en el Modelo B la enseñanza en euskera si se abandonaba el criterio aproximadamen-

te paritario del Decreto actual. Dejando claro que el decreto futuro puede primar la docencia en euskera y que

no puede excluir la docencia en castellano, creo que el Gobierno debería valorar cuidadosamente el grado de

aquella extensión. Teniendo presente que el sistema lingüístico escolar vasco se sustenta sobre la voluntariedad

—libre elección de modelos—, debe evitarse que un incremento muy significativo y repentino de la enseñanza

en euskera retrajera a quienes procedentes del Modelo A han decidido pasarse al Modelo B. En este sentido, el

Modelo B no tiene porque ser idéntico en todos los niveles, ciclos y etapas. El decreto puede, por ejemplo, es-

tablecer una graduación que, a partir del inicio paritario en euskera y en castellano, incorpore progresivamen-

te un incremento razonable de la enseñanza en euskera.

En segundo lugar, el nuevo decreto podría y debería ampliar la aplicación del Modelo B al bachillerato —

nivel no alcanzado por el Decreto 138/1983— y demás enseñanzas no universitarias en las que no está hoy pre-

visto. No se trata de una posibilidad, sino que se trata de una exigencia de la disposición adicional 10ª que em-

pieza justamente diciendo que «Los modelos lingüísticos a los que se refiere el artículo 20 de la presente ley

serán de aplicación en todo el sistema de enseñanza, público y privado, y serán los siguientes: […]»
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3.1.3. Modelo D

El Modelo D es, conforme a la disposición adicional 10ª, aquel «en el que el currículo se impartirá en eus-

kera.»

Este Modelo resulta ser el que en principio ha planteado hasta la fecha menos problemas legales. Al me-

nos, por lo que conozco, los conflictos que se han suscitado lo han sido únicamente por la asignación de los

modelos lingüísticos a impartir en cada centro [véase, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justi-

cia del País Vasco de 26 de octubre de 2000 (Aran RJCA 2000/2724)], asignación que debe hacerse, según el

art. 21 LEPV, «teniendo en cuenta la voluntad de los padres o tutores y la situación sociolingüística de la zona.»

Tan sólo deberá darse obligatoriamente algún tema o actividad en castellano, por exigencia constitucional, en

el supuesto que fuera necesario para que los alumnos lo puedan utilizar correctamente al final de la educación

obligatoria, o, por exigencia legal, en el supuesto de que no se alcanzaran los niveles requeridos por la LOE. En

todo caso, conviene recordar que estos mismos niveles deben garantizarse para el euskera, lo que, por cierto,

vale para los tres Modelos. Recuérdese, al respecto, que la LOE reclama la misma capacitación lingüística en cas-

tellano y en la lengua cooficial de la respectiva Comunidad Autónoma (euskera, en nuestro caso), cuando de-

fine los objetivos lingüísticos que corresponden a cada etapa. 

Respecto al Modelo D vale la pena introducir una pequeña aclaración para disipar una posible interpre-

tación errónea de la doctrina del TC. Cuando hemos examinado los límites y condicionantes constitucionales,

o sea, los que proceden de la CE, hemos visto que el TC parecía declarar la existencia de un derecho a recibir

enseñanza (una porción de la enseñanza, no la totalidad de la enseñanza) en castellano. Pues bien, el Modelo

D no infringe ese derecho, a pesar de no ordenar preceptivamente un mínimo de enseñanza en castellano. No

lo infringe, porque aquel derecho no es exigible en todos y cada uno de los centros educativos (se aplicaría aquí

la doctrina de las SSTC 195/1989 y 19/1990, ya citada de antemano), ni es tampoco exigible en la integridad

del sistema educativo. Siendo electivo el sistema lingüístico escolar vasco, quienes deseen ejercitar aquel dere-

cho pueden hacerlo simplemente escogiendo el Modelo A o el Modelo B. Otra cosa sería si el Modelo D cu-

briera la totalidad del sistema educativo vasco, lo que no es del caso, ni es legalmente posible, ya que la misma

disposición adicional 10ª, según nos consta, garantiza la existencia de los tres Modelos.

3.1.4. Otras consideraciones

En lo que se refiere a las enseñanzas de lenguas y literaturas, el decreto deberá respetar para todos los

Modelos, evidentemente, la previsión, por otro lado totalmente razonable, contenida en el último párrafo de la

disposición adicional 10ª, según la cual «En los tres modelos la lengua y literatura castellana, la lengua y litera-

tura vasca y las lenguas modernas se impartirán primordialmente en sus respectivos idiomas.» Esta es, por cier-

to, la única mención que la disposición adicional hace de las lenguas modernas.

Vale la pena preguntarse si el decreto que debería aprobar el Gobierno conforme al mandato conteni-

do en el art. 20.1 LEPV, y que ha de observar el contenido de la disposición adicional 10ª, podría prever ense-

ñanzas en una lengua moderna o extranjera. Al respecto debe observarse que a la hora de establecer los mo-

delos lingüísticos y, con ello, fijar las lenguas docentes, aquella disposición adicional se limita a mencionar

únicamente el castellano y el euskera, lo que parece excluir a todas las demás lenguas. Por consiguiente, la

respuesta debe ser en principio negativa. Ello no obstante, un precepto que aceptara el uso docente de una

lengua extranjera de manera episódica o esporádica en algún tema o actividad como continuidad (como un

continuum) de la enseñanza de esta lengua, o con carácter experimental, no creo en principio que invalidara

necesariamente el decreto que lo contuviera. En cambio, distinta calificación merecería la previsión reglamen-

taria y generalizada de un uso regular y sistemático de la lengua moderna o extranjera como lengua docente.

En este caso, la previsión, al contradecir lo establecido categóricamente en la disposición adicional 10ª, esta-

ría viciada de nulidad.

158 Euskal irakaskuntza aztergai



Una cuestión que seguramente convendría que afrontara el decreto, si se dictase, sería la de regular el

tránsito de unos Modelos a otros de los alumnos que así lo desearan. Sobre esta materia, la ley es muy parca

(véase el párrafo segundo del art. 21 LEPV) y el desarrollo reglamentario podría complementarla.

A su vez, sería recomendable que un futuro decreto abordara la cuestión de las exenciones de la ense-

ñanza del euskera, reguladas actualmente en el art. 5 del Decreto 138/1983, de 11 de julio, que desarrolla el

art. 21 LNE. La doctrina ya se ha cuidado de advertir que «sobre las dispensas del aprendizaje del euskera […]

se aprecia […] una normativa inconcreta, no actualizada y superada por la práctica, que convendría corregir.»

(Iñigo Urrutia Libarona, Derechos lingüísticos y Euskera en el sistema educativo, Pamplona-Iruña, Lete, 2005, p.

501) y ha alertado de alguno de los fraudes a que puede dar lugar (Iñaki Agirreazkuenaga, Diversidad y convi-

vencia lingüística. Dimensión europea, nacional y claves jurídicas para la normalización del Euskara, Donosita

— San Sebastián, Gipuzkoako Foru Aldundia — Diputación Foral de Guipuzkoa, 2003, p. 251).

A decir verdad, no será mucho lo que podrá innovar el decreto en materia de exenciones, por cuanto es

la LNE la disposición que enuncia las dos causas o supuestos en que las dispensas pueden otorgarse, remitien-

do a las disposiciones reglamentarias el establecimiento del procedimiento que deba seguirse a tal efecto. En

realidad, la LNE no podía remitir el establecimiento de las causas al posterior reglamento de desarrollo, puesto

que las causas de dispensa han de estar previstas, en principio, en la norma que establece la obligación gene-

ral, ya que, de otro modo, podría quedar afectado el principio de igualdad reconocido en el art. 14 CE. Ade-

más, si interpretamos el término «podrán» del art. 21 LNE en el sentido de atribución de la potestad (que se

podrá hacer), y que asimismo deberá hacerse —otorgarse la exención— si se acredita una de las dos circuns-

tancias, en lugar de interpretarlo como la atribución de una facultad discrecional que puede o no puede ejerci-

tarse según la voluntad de la autoridad competente, resulta que poco podrá aportar el reglamento más allá de

fijar el procedimiento que deba seguirse al efecto. La ausencia de atribución de discrecionalidad o de un mar-

gen de decisión a favor de la Administración en el art. 21 LNE puede venir avalada por el carácter no indeter-

minado de las dos causas —en particular la primera— previstas en el citado artículo.

Ahora bien, también sería posible, e incluso más adecuado y convincente, interpretar el término «po-

drán» como atributivo de un cierto margen de apreciación a favor de la Administración, atendiendo a la cir-

cunstancia de que el Legislador emplea el término «podrán» en lugar del término «deberán», y al hecho de que

en el art. 21 LNE no se habla del reconocimiento de un derecho a la exención. Asimismo, según veremos al fi-

nal del apartado 3.2, esta interpretación resulta ser la más conforme con el deber de los poderes públicos, que

nace de la oficialidad constitucionalmente reconocida («Las demás lenguas españolas serán también oficiales

en las respectivas Comunidades Autónomas...» dispone el art. 3.2 CE), de incorporar en los Planes de Ense-

ñanza el estudio obligatorio de las lenguas oficiales y, por tanto, del euskera en el País Vasco. Si estamos ante

una potestad discrecional, la Administración educativa, al aplicar las causas del art. 21 LNE, debe motivar su de-

cisión —los actos que se dictan en el ejercicio de potestades discrecionales deben motivarse [art. 54.1.f de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (en adelante, LRJPC)]—, y, además, debe aplicar criterios razonables y conformes con el

espíritu de la LNE que, a falta de mayores precisiones (si no se contienen, por ejemplo, en una instrucción), de-

berá crear a partir de los supuestos planteados; por otra parte, la Administración debe respetar los criterios en

sus decisiones posteriores, pudiéndose separar únicamente del criterio seguido en las actuaciones precedentes

si razones de interés público, que deberá motivar (art. 54.1.c LRJPC), realmente lo aconsejan y justifican.

En todo caso, valdría la pena que desde el Departamento de Educación, Universidades e Investigación

del Gobierno Vasco se examinara detenidamente el funcionamiento del procedimiento previsto en el Decreto

138/1983 (resolución por el Delegado Territorial de Educación, a petición motivada del interesado, padre o tu-

tor, previo informe de la Inspección Técnica) para detectar si durante estos años se ha asistido a la concesión de

un número razonable o, por el contrario, abusivo de exenciones y, en su caso, modificar convenientemente el

actual procedimiento introduciendo otras intervenciones destinadas a reducir la discrecionalidad —en la medi-

da que consideremos que la hay— de los Delegados Territoriales de Educación y/o atribuyendo la resolución a
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otros órganos o autoridades. Lo que ya resulta dudoso es que el decreto pueda introducir reglas materiales o

sustantivas, aunque ello sea deseable, para reducir la discrecionalidad que la ley pueda presumiblemente haber

atribuido a las autoridades educativas, habida cuenta que la LNE remite únicamente la determinación del pro-

cedimiento («según el procedimiento que se establezca a tal efecto», reza el final del art. 21 LNE). Ahora bien,

también es verdad que el art. 21 LNE establece que «podrán ser eximidos», pero no dice que «deberán ser exi-

midos», lo que, en este caso, puede poner de relieve, como se ha dicho, que es voluntad del Legislador el de-

jar cierto margen de apreciación a la Administración educativa, margen de discrecionalidad que, de ser así, una

norma reglamentaria podría reducir mediante el enunciado de algunas reglas materiales. En todo caso, de acep-

tarse la inclusión de alguna regla material —que se podría formular a partir de los criterios seguidos en la prác-

tica administrativa—, esas reglas no podrían desnaturalizar el art. 21 LNE y, por supuesto, y con toda seguridad,

lo que no podría hacer el decreto sería modificar las dos circunstancias para las que la LNE admite la exención.

Una tal modificación vulneraría, al menos, el principio de la jerarquía normativa.

Dicho todo lo anterior, surge la duda de si un decreto futuro puede someter a un plazo la virtualidad o

efectividad de las causas del art. 21 LNE, más allá de someter temporalmente, como ha hecho la Orden de 1 de

agosto de 1983, los efectos de la exención («Las exenciones que se concedan tendrán la duración del año aca-

démico al que se refieran», dispone el Punto 7.2 de la mencionada Orden).

En el supuesto de la primera causa —inicio de los estudios obligatorios fuera del País Vasco—, sería sen-

sato establecer una limitación temporal. En la medida que consideremos que el art. 21 LNE no confiere un de-

recho a la exención a los alumnos, sino una facultad —la de poder eximir— a la Administración, podría proba-

blemente el decreto fijar un plazo razonable a partir del cual el alumno debiera ya seguir un procedimiento de

adaptación adecuado y proporcionado. Menos dudas me plantea la segunda causa —la circunstancia de la re-

sidencia no habitual—, por cuanto una limitación temporal impediría posibles prácticas fraudulentas —empa-

dronarse en un municipio externo y limítrofe con el País Vasco— y sería claramente coherente con el espíritu y

la finalidad perseguidos por la ley. En este sentido, el decreto podría concretar mejor la causa —la circunstan-

cia de la residencia no habitual—, admitiendo únicamente la exención cuando la residencia no habitual tuviera

carácter temporal, o sea, cuando la residencia no habitual alegada lo fuera por un período de tiempo limitado

que hiciera transitoria dicha situación, período a partir del cual, una vez transcurrido, la dispensa no podría re-

novarse. La exención de la enseñanza del catalán hasta un máximo de tres cursos prevista en el supuesto de

«residencia transitoria en las Islas Baleares» (disposición adicional cuarta de la Ley del Parlamento de las Islas Ba-

leares 3/1986, de 29 de abril, de Normalización Lingüística) puede servir de ejemplo, aun cuando hay diferen-

cias notables: la limitación temporal de la causa y de la exención se encuentra en la propia ley (en la mencio-

nada disposición adicional cuarta) y la causa no coincide exactamente con la del art. 21 LNE: en lugar de

«residencia no habitual», la Ley de las Islas Baleares habla de «residencia transitoria», supuesto más preciso y

apropiado para el tema que nos ocupa. Recuérdese, a partir de los arts. 15 y 16 de la Ley estatal 7/1985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que, y refiriéndonos al País Vasco, la residencia no habitual

la ostentan aquellos alumnos que estando empadronados en un municipio que no pertenece al País Vasco, se

escolarizan en un centro de esta Comunidad. En cambio, la residencia transitoria corresponde a quienes pro-

cediendo originariamente del exterior del País Vasco, son vecinos de un municipio de esta Comunidad (por es-

tar en él empadronados), pero que tienen la intención o la previsión de abandonar aquella Comunidad Autó-

noma en un plazo no muy dilatado.

Volviendo a la primera causa recogida en el art. 21 LNE, el decreto probablemente podría, para evitar

también un uso fraudulento contrario al espíritu y finalidad de la norma, establecer, complementando a la ley,

que los alumnos que acrediten haber iniciado los estudios obligatorios fuera del País Vasco deban asimismo,

para que se les pueda otorgar la exención, justificar debidamente haber residido fuera de la Comunidad du-

rante aquel período escolar. No se trata aquí de reducir la supuesta discrecionalidad del art. 21 LNE, sino de

complementar la ley paliando su posible déficit en aquel punto con la finalidad de poner coto a posibles frau-

des, lo que parece legítimo y procedente. Recuérdese, por lo demás, que las dispensas, en tanto en cuanto su-

ponen una excepción al criterio general, han de interpretarse y aplicarse de manera restrictiva. 
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A las exenciones me referiré de nuevo, brevemente, al tratar de la modificación del sistema lingüístico

escolar mediante disposiciones con rango de Ley.

Una advertencia antes de terminar el apartado dedicado a las posibilidades de modificación mediante

decreto. El reglamento que supuestamente vaya a aprobarse en el futuro deberá respetar no sólo los preceptos

legales que hemos mencionando expresamente, sino también todos los demás que se contienen en las dispo-

siciones con rango de Ley aprobadas en el País Vasco y que afectan a la materia lingüístico escolar, entre los que

destacan los recogidos en el Título III de la LEPV, que lleva por rúbrica «Del euskera en la escuela pública vas-

ca». Todos estos otros preceptos, complementarios, ya no son determinantes del sistema lingüístico escolar, de

ahí que, para no sobrecargar esta exposición, haya optado por no comentarlos.

3.2. Posibilidades de modificación mediante Ley del Parlamento Vasco

Para concluir nos queda por examinar el alcance que puede tener una modificación del sistema lingüís-

tico escolar a través de una Ley del Parlamento Vasco. En este sentido, podemos adelantar que, si finalmente

lo que se desea introducir son cambios más vigorosos, que impliquen abandonar el sistema lingüístico escolar

vigente, entonces la vía legal que deberá escogerse será necesariamente la de la reforma mediante norma con

rango de Ley.

Los límites que sujetan al Legislador vasco son mucho menores que aquellos a los que está ineludible-

mente subordinado el Ejecutivo, y los he desgranado a lo largo del apartado 1 de esta exposición, relativo a los

«Límites y condicionantes de proveniencia externa del País Vasco». A ellos me remito y fácil es constatar por de-

ducción la gran variedad de sistemas lingüístico escolares que tienen cabida en el ordenamiento y por los que

puede, en consecuencia, optar el Legislador.

Para cambiar de sistema lingüístico escolar no es imprescindible derogar los arts. 12.1 LEPV y el párrafo

primero del art. 15 LNE. Basta con modificar la disposición adicional 10ª, si lo que se pretende es mantener el

sistema de los modelos, pero introduciendo reformas que van más allá de lo que es posible hacer recurriendo

al decreto. Si, en cambio, lo que se pretende consiste en suprimir el sistema de modelos para sustituirlo por otro

radicalmente o parcialmente distinto, la sola derogación de la disposición adicional 10ª LEPV y, en su caso, de

los demás preceptos concordantes que se refieren a los modelos lingüísticos (entre los que se halla también el

art. 16.2 LNE), ya allanaría el camino para ello.

Así, eliminados los modelos, ya sabemos que el redactado del art. 12.1 LEPV habilitaría para establecer

un sistema de conjunción lingüística o de bilingüismo integral —enseñanza en las dos lenguas oficiales— para

todos los alumnos de los centros de la escuela pública vasca. Pero, además, si se suprimieran los modelos, me

pregunto, tras una relectura del primer párrafo del art. 15 LNE (que es el otro precepto capital), si entonces di-

cho párrafo no sería susceptible de otra interpretación.

Hasta la fecha, la expresión «tanto en euskera como en castellano» del primer párrafo del art. 15 LNE se

interpreta o se aplica considerando que se garantiza el derecho de recibir la enseñanza, según la elección de los

padres, tutores o alumnos, en euskera o en castellano (aparte que puedan añadirse otros modelos). Es decir,

que la Administración debe ofertar paralelamente las enseñanzas en euskera y en castellano. Esta es la inter-

pretación que resulta a partir del art. 16.1 LNE [«…será obligatoria la enseñanza de la lengua oficial que no

haya sido elegida por el padre o tutor o, en su caso, el alumno, para recibir sus enseñanzas.» (Las cursivas son

mías)] y que, por tanto, estaría en consonancia con la voluntas legislatoris imperante al aprobarse la Ley. Aho-

ra bien, el derecho de recibir la enseñanza «tanto en euskera como en castellano», ¿no puede significar que lo

que se garantiza es el derecho de recibir la enseñanza en euskera y en castellano, o sea, indistintamente en una

y otra lengua oficial? Parece claro que el sentido literal de la expresión admite la interpretación que se sugiere.

La forma gramatical distributiva utilizada por el precepto (tanto… como…) confiere ambigüedad a la expresión

y no cierra ninguna de aquellas dos interpretaciones. De ser así, si adoptáramos entonces la interpretación lite-
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ral ahora sugerida, una vez eliminadas las normas con rango de Ley que hacen referencia a los modelos, y una

vez modificado oportunamente el art. 16.1 LNE —todo lo cual daría fe de la voluntad del Legislador de apar-

tarse del sistema lingüístico precedente y, por tanto, atribuiría legitimidad plena a aquella interpretación literal

del primer párrafo del art. 15 LNE que se aparta del sentido y del espíritu originarios de dicho precepto—, no

habría ya ningún obstáculo para que el Legislador, dejando incluso intacto el primer párrafo del art. 15 LNE, ge-

neralizara, si lo desease, un sistema lingüístico escolar de conjunción lingüística o bilingüismo integral, u otro

de parecido, en todo el sistema de enseñanza, público y privado. Incluso, eliminadas aquellas normas referen-

tes a los modelos, y modificado el art. 16.1 LNE, si se adoptara la interpretación apuntada del párrafo primero

del artículo 15 LNE, cabría diferir a un decreto posterior la concreción del sistema lingüístico escolar, siempre y

cuando, claro está, la Ley señalara los principios y criterios rectores del mismo. La interpretación literal sugerida

para la expresión «tanto en euskera como en castellano» del párrafo primero del art. 15 LNE vale, lógicamen-

te, para la expresión idéntica contenida en el art. 12.1 LEPV, y sin necesidad en este caso de modificar el art.

16.1 LNE, al no ser forzosamente aplicable este artículo en tal supuesto, dada la previsión distinta contenida en

el art. 12.1 LEPV respecto del párrafo primero del art. 15 LNE, a causa de la omisión del artículo «la» que ya co-

nocemos.

Para adoptar otros sistemas lingüístico escolares más alejados de los indicados haría falta, según los ca-

sos, derogar asimismo el párrafo primero del art. 15 LNE o este párrafo y el art. 12.1 LEPV.

Así, por ejemplo, conviene advertir que la disposición adicional 10ª LEPV y el párrafo primero del art. 15

LNE constituyen el escollo que impide implantar un sistema lingüístico escolar multilingüe en el que, además

del euskera y del castellano, se emplee regularmente, y no esporádicamente, una lengua extranjera como ve-

hículo de enseñanza. La reforma mediante Ley se hace pues imprescindible si lo que se quiere es instituir un sis-

tema lingüístico escolar multilingüe, y ello incluso si lo que se pretende es mantener en lo esencial el sistema de

modelos actual con la única salvedad de incorporar, en todos ellos, o sólo en uno o en alguno de ellos, ense-

ñanzas impartidas regularmente, y no experimentalmente, en una lengua extranjera. Tan sólo si el sistema mul-

tilingüe se introdujera únicamente en el Modelo B, respetando los otros dos modelos, no sería necesaria la mo-

dificación del primer párrafo del art. 15 LNE. Por lo demás, ya he señalado que si la docencia en la lengua

extranjera se circunscribiera a algún posible tema o actividad, y consistiera en una práctica episódica, o tuviera

carácter experimental, podría probablemente bastar entonces el nivel normativo reglamentario para acometer

su regulación.

De entre los límites que condicionan la actividad del Legislador vasco, me permito recordar aquel que

proviene de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y que consiste en el deber de prever una

educación preescolar, una enseñanza primaria, una enseñanza secundaria y una enseñanza técnica y profesio-

nal garantizada en euskera. Este límite no contradice que se pueda generalizar, por ejemplo, si así se desea, un

sistema de conjunción lingüística o bilingüismo integral, pero esta generalización deberá ser respetuosa con, y,

por tanto, tendrá por límite, el deber de la Administración de ofertar, si hay demanda, una enseñanza en eus-

kera para las distintas etapas educativas. Evidentemente, como ya se ha señalado con anterioridad, el deber de

la Administración de prever una enseñanza en euskera que nace de la Carta Europea no tiene que materiali-

zarse en todos los centros docentes y parece que puede condicionarse a la exigencia de un número de alum-

nos mínimo que lo justifique.

Para terminar, quisiera volver sobre el asunto de las exenciones de la enseñanza del euskera, cuestión a

la que ya he hecho referencia de manera concisa al hablar de los límites y condicionantes provenientes de las

normas con rango de Ley adoptadas en el País Vasco, y en el apartado relativo a la reforma mediante decreto.

Como pudimos apreciar entonces, las causas o supuestos que permiten la exención se hallan regulados en una

Ley; en concreto, en el art. 21 LNE.

Recordemos las dos circunstancias que, de conformidad con el citado art. 21 LNE, permiten obtener la

exención: 1) haber iniciado los estudios de EGB. fuera del País Vasco y 2) justificar que la estancia en esta Co-

munidad constituye una residencia no habitual. Pues bien, para el supuesto de los alumnos que hayan iniciado
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sus estudios fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, considero que, salvo supuestos extraordinarios,

no está justificada la exención. A lo que sí estaría obligada la Administración educativa, en todo caso, sería a

adoptar medidas auxiliares destinadas a acelerar el aprendizaje del euskera y favorecer la integración de los

alumnos (en la línea prevista en el art. 79.1 LOE para los alumnos que, procedentes de otros países, se integran

tardíamente en el sistema educativo español) y, temporalmente, podría aquella Administración requerir niveles

de conocimiento inferiores a los legalmente previstos. La generosa previsión actual de la dispensa para los alum-

nos que se incorporan tardíamente al sistema educativo vasco no parece justificada como regla general, y ame-

naza, sobre todo si su aplicación se hace en base a criterios laxos (por ejemplo, renovándola indefinidamente

en el tiempo), y ante el previsible incremento notable de la inmigración, en convertirse en el caballo de Troya

del sistema lingüístico escolar del País Vasco. El segundo supuesto parece más razonable, aunque está defi-

cientemente definido y se le debe someter, si se le mantiene, a un período temporal, transcurrido el cual la re-

sidencia no habitual —mucho mejor, la residencia transitoria— carecería de justificación. Basarlo en la residen-

cia no habitual (véase la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 1 de julio de 1992), en

lugar de hacerlo en la residencia transitoria (lo que invierte los términos del punto geográfico de referencia), fa-

cilita, como es fácil imaginar, y ya se dijo, el abuso y el fraude. Las excepciones, de todos modos, deberían su-

primirse, salvo para supuestos extraordinarios, si en un futuro sistema lingüístico escolar se decidiera suprimir

el Modelo A, puesto que entonces carecerían de sentido.

Una reforma mediante Ley del sistema lingüístico escolar del País Vasco debería ineludiblemente refor-

mular y reducir (o, incluso, suprimir, salvo para supuestos extraordinarios) los supuestos de exención de la en-

señanza del euskera. Se trataría de adecuarlos a la nueva realidad sociolingüística, bien distinta de la existente

hace más de 24 años, cuando se aprobó la LNE. Una aplicación no restrictiva de los criterios actuales podría

mermar, para un número nada desdeñable de alumnos, el objetivo de la capacitación real de éstos en el uso co-

rrecto, oral y escrito, de ambas lenguas oficiales que la condición de oficialidad constitucionalmente reconoci-

da impone. Es cierto que el TC admite exenciones al aprendizaje de las lenguas oficiales propias de las Comu-

nidades Autónomas. Pero la amplitud de estas dispensas no debe ni puede desfigurar una de las consecuencias

de la oficialidad, que el mismo TC ha proclamado: la necesaria inclusión del aprendizaje obligatorio de aquellas

lenguas en los planes de enseñanza. En palabras del Alto Tribunal, referidas en el caso de autos a la enseñanza

del catalán en las Islas Baleares, «la posibilidad de acordar la exención del estudio del catalán, lengua propia de

las Islas Baleares, se configura como una excepción al recién aludido mandato que pesa sobre los poderes pú-

blicos de incluir en los Planes de estudio como materia curricular obligatoria a las lenguas propias de las Co-

munidades Autónomas.» (STC 134/1997, de 17 de julio, FJ 4. Las cursivas son mías). La exención, según el TC,

«se configura como una excepción». Esta opinión del intérprete supremo de la Constitución refuerza la inter-

pretación restrictiva del art. 21 LNE que ha sido sugerida al hablar del desarrollo reglamentario de este precep-

to, interpretación que es la que más se ajusta a las exigencias constitucionales y que, como ya he manifestado

antes, me parece la más adecuada y convincente.
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INTRODUCCIÓN

La discusión sobre los modelos lingüísticos obliga a una reflexión general sobre la organización del siste-

ma educativo. Es verdad que la organización de la educación en la Comunidad Autónoma Vasca, basada en los

tres modelos lingüísticos, tenía como principal referencia la consecución del bilingüismo individual del alumna-

do al finalizar la enseñanza obligatoria, pero no se puede olvidar que, en definitiva, vertebraba toda la educa-

ción escolar. Por eso, la discusión sobre los modelos lingüísticos no se puede separar de la organización de la

educación escolar. En concreto, me referiré a dos cosas. Primero, a una parte de los cambios económicos, ins-

titucionales, sociales e ideológicos experimentados en los últimos años y su relación con las funciones de la edu-

cación escolar. Segundo, a las necesidades organizativas y metodológicas para asegurar con mayor eficacia los

objetivos lingüísticos que inspiraron el desarrollo de los modelos lingüísticos. Finalmente, y de forma sucinta,

me atreveré a sugerir algunas líneas de actuación que miren hacia el futuro.

1. ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS MÁS RELEVANTES QUE OBLIGAN A REPENSAR LAS CONCEPCIONES

SOBRE LA RELACIÓN ENTRE DESARROLLO LINGÜÍSTICO Y EDUCACIÓN ESCOLAR?

A nadie se le escapa los cambios producidos de la mano de la globalización y, en definitiva, la configu-

ración de una nueva sociedad, conocida como «sociedad de la información», que tiene unas características cua-

litativamente distintas de la «sociedad industrial».

Es imposible referirse en este escrito a todos estos cambios y sus implicaciones sobre la educación es-

colar. Por eso, voy a referirme exclusivamente a aquellos aspectos que se refieren al objeto de discusión y re-

flexión.

1.1. El incremento espectacular de la movilidad de las personas

La movilidad siempre ha formado parte de la humanidad. No es un fenómeno nuevo, la novedad está en

sus razones y en sus implicaciones para el conjunto de la humanidad. La sociedad de la información, a pesar de

los primeros cantos de sirena que acentuaban sus beneficios para disminuir las desigualdades sociales y las de-

sigualdades entre estados y naciones, ha mostrado que no sólo no es así, sino que, en relación con la sociedad

industrial, las desigualdades han crecido espectacularmente (Tedesco, 1999). Desigualdades entre estados y na-

ciones y desigualdades entre las personas en el marco del mismo estado o nación. Varias son las razones. Unas,

económicas, y otras, con la confusión existente entre información y conocimiento. Dejo las primeras y me cen-

tro en la segunda. Información y conocimiento no es lo mismo. Estar informado y saber usar la información
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comporta capacidades muy distintas. Los problemas con que se enfrentan las personas actualmente tienen poco

que ver con el acceso a la información, sino con las capacidades necesarias para poder transformar la informa-

ción en conocimiento. Capacidades que sólo se pueden desarrollar desde la educación escolar. La contraparti-

da es un fenómeno nuevo: la marginación y la exclusión que, en origen, no están necesariamente unidos con

la pobreza, aunque ciertamente la gente con menos recursos tiene más probabilidades de sumirse en dicha si-

tuación.

A la vez, la sociedad de la información ha modificado notablemente la estructura social. De la sociedad

vertical hemos pasado a una sociedad horizontal, de modo que la «integración social» pasa por la distancia de

las personas en relación con los núcleos que detentan la producción de información. Ello significa un cambio

radical en la «movilidad social». En la sociedad industrial, la movilidad se relacionaba con el «ascenso social»

en una escala jerárquica y la educación tenía mucho que ver con ello. En la sociedad de la información, la mo-

vilidad se relaciona con los cambios de las personas para mantenerse a una distancia «adecuada» respecto a

los núcleos que vertebran la sociedad, lo contrario es la exclusión.

Y, esta forma de movilidad afecta a todas las personas en el ámbito planetario con capacidades para

transformar la información en conocimiento. Ello significa que, desde cualquier lugar del planeta, las personas,

bien individualmente, bien las familias, se pueden plantear el desarrollo de un «proyecto de vida» en cualquier

otro lugar terrenal. Y, además, pueden modificar su «lugar de aterrizaje» todas las veces que haga falta para

garantizar dicho proyecto. Ciertamente, esta forma de movilidad social era desconocida, especialmente su ex-

tensión universal.

Sus consecuencias son múltiples, pero aquí me interesa destacar aquellas que afectan directamente

a las cuestiones lingüísticas implicadas en la educación escolar. Así, dado que las personas que tienen más

posibilidades de modificar su lugar de vida son las que viven actualmente en países que, por los efectos de

la globalización, sus economías se han visto profundamente afectadas, y, dado que dichos países son le-

gión en el mundo actual, los procesos de emigración hacia sociedades en las que previsiblemente, desde su

punto de vista, pueden garantizar proyectos de vida interesantes y con sentido, hace que, en muy pocos

años, las sociedades occidentales se hayan convertido en un mosaico de culturas, orígenes, identidades y

lenguas. La inmigración hacia Europa, mientras no cambien los parámetros económicos (y nada hace pen-

sar que sea así), no cesará por muchas barreras y directrices que intenten impedirlo desde las instituciones

de la Unión Europea.

El aumento espectacular de la diversidad lingüística en origen del alumnado plantea problemas nuevos

que, hasta hace muy poco tiempo, eran desconocidos en nuestros sistemas educativos. Así, cada vez será más

normal que las lenguas en origen del alumnado de un aula sean cuatro, cinco o más y que, en el conjunto de

una escuela, haya diez, once, doce o más lenguas. Ciertamente, esta situación tiene poco que ver con las re-

flexiones realizadas desde la educación bilingüe hasta mediados de los años 90 del siglo pasado, para la cual lo

importante era cómo organizar la escuela para abordar la diversidad lingüística de dos o, como máximo, tres

lenguas. Más adelante, volveré sobre esta cuestión.

Pero, la actual movilidad social no afecta únicamente al traslado de las personas a lo largo del planeta.

También afecta a las personas que, con pocas variaciones, siempre han ocupado una cierta área geográfica. Ello

significa cambios en la composición del alumnado en una misma escuela, y en sus aulas, a lo largo de la ense-

ñanza obligatoria. Los grupos-clase cada vez son menos homogéneos en su composición. Así, una parte del

alumnado se traslada a otras aulas, cuyas plazas son ocupadas por otros alumnos y otras alumnas que lo hacen

«tardíamente»1. Esta situación tiene también importantes implicaciones para la práctica educativa que comen-

taré posteriormente.
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1.2. Las tendencias a la segregación escolar

La situación que he comentado tiene importantes consecuencias en las concepciones educativas de las

familias con mayores expectativas educativas. Así, aunque a veces no lo parezca, todos los indicadores sociales

muestran que las familias perciben la educación como una especie de «salvavidas» para el futuro de sus cria-

turas. ¿Qué significa esta afirmación y por qué?

He señalado anteriormente la importancia de la distinción entre información y conocimiento. Así, a di-

ferencia de épocas anteriores, la construcción de capacidades para poder transformar la información en cono-

cimiento se ha convertido en un aspecto fundamental del desarrollo de la infancia y la adolescencia. Cierta-

mente, no existe una concepción clara sobre esta cuestión, pero si que existe una percepción social de que la

educación se ha convertido en «algo» muy importante para el desarrollo de las personas. Por eso, en las fami-

lias con más expectativas educativas, todas las discusiones y «afirmaciones» sobre el descenso de los conteni-

dos, el fracaso escolar, la presencia de criaturas inmigrantes, etc. hacen mella y, en consecuencia, las familias

buscan situaciones escolares en las que, de una u otra manera, su hijas y sus hijos puedan «escapar» de los ma-

les que, hoy en día, se atribuyen a la educación escolar.

Esta situación se corresponde, a la vez, con una situación muy distinta a la de hace dos décadas en los

centros escolares. De hecho, es innegable que el trabajo educativo se ha complicado enormemente y, por eso,

existe una buena parte del profesorado que, de una u otra manera, intenta recuperar situaciones educativas an-

teriores a la extensión de la obligatoriedad de la educación hasta los 16 años. De ahí, el término de «objetores

escolares» o de la reivindicación de itinerarios, especialmente en el segundo ciclo de la ESO.

Ambos aspectos, explicitan tendencias segregadoras que, en muchos países occidentales, han llevado a

la constitución de redes escolares claramente diferenciadas. En el Estado Español, la existencia de dos redes de

titularidad distinta, ambas subvencionadas con fondos públicos, constituye una base para dar «cobijo» a estas

tendencias. Por eso, hay que tener cuidado con las propuestas organizativas que se realizan en relación con el

desarrollo lingüístico del alumnado y evitar situaciones segregadoras que consoliden, a la larga, desde la bue-

na voluntad, situaciones no deseables.

1.3. La importancia de la escuela inclusiva en la sociedad de la información

El término «escuela inclusiva» está relacionado en origen con la escolarización del alumnado con nece-

sidades educativas especiales. Es decir, los partidarios de la escuela inclusiva abogaban por la integración de este

alumnado en las aulas habituales y la desaparición de las «escuelas especiales».

No obstante, algunas de las características de la sociedad de la información, ya comentadas, han colo-

cado, en primer plano, la necesidad de una «nueva» función de la educación, relacionada con la cohesión so-

cial, cuya traducción es «aprender a vivir juntos». Las tendencias segregadoras no existen únicamente en rela-

ción con la educación, sino que impregnan cada vez más a la sociedad. Así, la reivindicación de la ciudad difusa

frente a la ciudad compacta es un buen ejemplo. Ello tiene enormes problemas de todo tipo y obliga a la es-

cuela a hacer visible la diversidad real de las sociedades. Y, ciertamente, ello no es posible, si la diversidad real

no está presente en las escuelas. Por eso, las propuestas organizativas escolares, promovidas desde la segrega-

ción y en base a una mayor eficacia educativa2, se deben de rebatir desde dos frentes distintos. Primero, por-

que atentan contra la cohesión social y, segundo, porque relegan a una parte del alumnado a centros escola-

res en los que existen muy pocos referentes educativos, los cuales acaban «reproduciendo» las situaciones de

origen del alumnado con sus consecuencias negativas asociadas.
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Por eso, la discusión sobre los modelos lingüísticos no puede eludir la discusión sobre la necesidad de

una «escuela inclusiva» que promueva conocimiento del euskara a todo el alumnado, desarrolle sus capacida-

des para transformar la información en conocimiento y promueva un conjunto de valores y actitudes que ga-

ranticen la cohesión social.

1.4. En forma de resumen

a) Existe un incremento notable de la movilidad social relacionada con «proyectos de vida».

b) Esta movilidad afecta a la población autóctona y, además, comporta la llegada de personas que pro-

ceden de cualquier punto del planeta.

c) Esta situación comporta un notable incremento en las sociedades occidentales de la pluralidad lin-

güística y cultural.

d) A la vez, frente a una inmensa mayoría de población «fija» en un territorio, los desplazamientos son

cada vez más frecuentes con sus consecuencias en los centros escolares del territorio.

e) La «incorporación tardía» tendrá cada vez más importancia y, en situaciones como la de la Comuni-

dad Autónoma Vasca, comporta, al menos para una parte de este alumnado, la escolarización en un

programa de cambio de lengua del hogar a la escuela.

f) Las tendencias segregadoras en educación son cada vez más importantes y cuentan con el apoyo so-

cial de la mayoría de familias con elevadas expectativas educativas.

g) Pero, a la vez, la necesidad social de la escuela inclusiva se hace cada vez más patente.

h) La consecución de los objetivos lingüísticos no puede conllevar de manera unidireccional fórmulas or-

ganizativas escolares que promuevan la segregación educativa.

2. ALGUNOS DATOS SOBRE LOS MODELOS LINGÜÍSTICOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA

ISEI-IVEI (2006) ha publicado la Evaluación de la Educación Primaria realizada el año 2004. La muestra

ponderada era de 2.053 alumnas y alumnos y 111 centros escolares. La Tabla 1 Muestra la distribución del alum-

nado según el nivel sociocultural de las familias en los distintos centros de la muestra.

Nivel sociocultural Nivel sociocultural Nivel sociocultural Nivel sociocultural

bajo medio-bajo medio-alto alto

Modelo A público 49,9 29,2 13,6 7,2

Modelo B público 36,2 28,4 22,8 12,6

Modelo D público 23,5 24,8 25,0 26,6

Modelo A concertado 23,4 23,8 27,0 25,8

Modelo B concertado 22,6 26,5 26,3 24,6

Modelo D concertado 14,8 21,8 26,3 37,1

Fuente: ISEI-IVEI (2006).

Tabla 1. Nivel sociocultural y distribución escolar del alumnado. Educación Primaria. Curso 2003-2004.
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La Tabla I muestra algunas de las tendencias apuntadas en el apartado anterior. Así, el Modelo A públi-

co tiene el mayor porcentaje de alumnado de nivel sociocultural bajo frente al Modelo D concertado que tiene

en sus aulas el mayor porcentaje de alumnado de nivel sociocultural alto. Así, da la impresión que la situación

organizativa actual favorece las tendencias segregadoras que se pueden acentuar en la medida en que aumente

el número de niñas y niños procedentes de la inmigración3.

A la vez, los resultados escolares responden también a esta situación. Así, el informe afirma que «el mo-

delo A público está por debajo de la puntuación global en todas las áreas, y sus resultados son inferiores a los

del resto de los estratos» (2006:53). Además, dichas diferencias son mayores respecto al conocimiento de eus-

kara y al conocimiento del medio (currículo vasco). Una de las explicaciones del informe se relaciona con la gran

influencia del nivel sociocultural de las familias del alumnado en los resultados escolares.

Igualmente, los resultados muestran, de acuerdo con todas las evaluaciones, que el modelo A no pro-

mueve suficiente conocimiento de euskara entre la inmensa mayoría de su alumnado.

Es decir, la situación organizativa actual, basada en los tres modelos lingüísticos, tiene problemas para

garantizar los objetivos lingüísticos a una parte del alumnado (aquel que está escolarizado en el modelo A) y,

además, es enormemente sensible a las tendencias sociales segregadoras, de modo que, especialmente en el

modelo A público, se concentra una gran parte de alumnado de nivel sociocultural bajo o medio-bajo.

3. LA ESCUELA Y SU APORTACIÓN A LA EUSKALDUNIZACIÓN

El énfasis en el desarrollo de las capacidades de las personas y otras cuestiones de orden teórico4 ha ex-

tendido el concepto habitual de educación. Así, hoy en día, se distingue entre «educación» y «educación es-

colar». Con ello se invoca la responsabilidad educativa de otros agentes, más allá del profesorado, como son,

por ejemplo, los medios de comunicación, la familia o el grupo de iguales. A la vez, se reivindica su correspon-

sabilización mediante proyectos educativos compartidos en los que cada uno de los agentes, por separado, ejer-

za su responsabilidad educativa.

Por lo que hace al aprendizaje y el desarrollo del euskara es vital que los distintos agentes educativos

apunten en la misma dirección de la escuela. De hecho, la posibilidad de elección de las familias de la lengua

de la escuela, independientemente de la lengua familiar, contemplada en el desarrollo actual de los modelos

lingüísticos, va en esta dirección. Así, es difícil pensar que las familias que optan por modelos D no trasmitan

en el contexto familiar, al igual que la escuela, actitudes positivas hacia el euskara y el mismo contexto escolar.

Ciertamente, la contrapartida es la elección del modelo A de manera consciente, cosa que también ocurre.

Pero, no cabe duda que, a lo largo de los años5, poco a poco, las actitudes lingüísticas a favor del eus-

kara han ido ganando terreno entre la población de la Comunidad. Los datos empíricos sobre la evolución de

los modelos lingüísticos avalan esta afirmación. Así, desde el curso 1984-1985 al curso 2004-2005, el modelo

A escolar ha pasado de un 48,2% a un 8,5% en el conjunto de la Comunidad, mientras que el modelo D es-

colar ha crecido de un 28,1% a un 61,6%. A la vez, no cabe duda que la existencia de los modelos lingüísticos

y su evolución en el sistema educativo ha hecho posible, a partir de los años 80, la extensión del conocimiento

del euskara entre la población escolarizada.

Probablemente, este último aspecto es el más relevante desde el punto de vista de la evaluación de la

propuesta organizativa escolar basada en los modelos lingüísticos. Así, una de las razones de su existencia: pro-

mover el conocimiento de euskara y castellano entre la población escolar, se ha conseguido en una buena par-

te. Sin embargo, también es verdad que los resultados son desiguales y que, de acuerdo con los presupuestos
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de la educación bilingüe, todas las evaluaciones muestran que dichos objetivos se consiguen fundamental-

mente desde el modelo D y que, por tanto, para conseguirlos plenamente (es decir, para el conjunto de la po-

blación escolar) hace falta aumentar la presencia del euskara en aquellas situaciones (especialmente en el mo-

delo A) en las que su presencia aún es pequeña.

En definitiva, una de las principales aportaciones de la escuela a la euskaldunización: promover conoci-

miento de euskara entre la población escolar se ha ido consiguiendo a lo largo de los años. La discusión, a mi en-

tender, por tanto, no se encuentra en este punto, sino en saber si dicha organización escolar va a permitir en los

próximos años cumplir dicha función o, al contrario, ya ha dado de sí todo lo que podía dar y hace falta pensar

otra manera distinta de organizar el sistema educativo de la Comunidad. En lo que sigue me refiero a este punto.

3.1. Inmersión lingüística versus nueva inmersión

La propuesta organizativa de los modelos lingüísticos se apoyó en consideraciones teóricas relacionadas

con la importancia de la lengua familiar en los procesos de enseñanza y aprendizaje y, a la vez, tenía en cuen-

ta las actitudes lingüísticas reales de la sociedad vasca de finales de los años 70. Ciertamente, como ya he di-

cho, las cosas han cambiado notablemente tanto desde el punto de vista de los presupuestos teóricos como de

las actitudes lingüísticas de la población. Y, en consecuencia, los modelos no son situaciones uniformes sino

que, en un mismo modelo, se pueden encontrar situaciones organizativas relativamente distintas en cuanto a

la consecución de objetivos lingüísticos semejantes. Por ejemplo, la preocupación por el aprendizaje de una len-

gua extranjera ha provocado modificaciones importantes en el modelo D tradicional o la presencia del euskara

en el modelo B puede ser muy distinta (ya no se habla de los modelos B intensivos —probablemente porque

una gran parte se han convertido en modelos D— pero es un ejemplo de lo que quiero apuntar). Con ello quie-

ro decir que la puesta en práctica real de los modelos se ha ido adecuando en cada sitio tanto a la composición

lingüística del alumnado y a la situación sociolingüística territorial como a las expectativas educativas de las fa-

milias. Y, no cabe duda, que esta manera de hacer cuenta en el haber positivo de su aplicación.

Probablemente, uno de los aspectos más notables de su realización reside en la elección del modelo D

por parte de muchas familias de lengua familiar castellana. O, en otras palabras, independientemente de su di-

seño, es evidente que la puesta en práctica del modelo D (y también en modelos B) significa para una parte muy

importante de su alumnado un programa de cambio de lengua del hogar a la escuela. A la vez, y sin entrar en

más pormenores, una buena parte de las condiciones de dichos programas desde el punto de vista de la pro-

moción del éxito escolar se cumple (voluntariedad, profesorado bilingüe, recursos humanos y materiales espe-

cíficos, etc.). Sin embargo, en la situación que he descrito al inicio de este escrito ello ya no está tan claro y, no

obstante, nadie puede poner en duda que para promover conocimiento de euskara en la Comunidad Autóno-

ma Vasca hay que reforzar, como ya he dicho, aún más la presencia del euskara en la enseñanza y, por tanto,

para miles y miles de alumnas y alumnos, los programas escolares continuarán siendo situaciones de cambio de

lengua del hogar a la escuela.

Por eso, se ha acuñado el término de «nueva inmersión» que refleja dos ideas diferentes. De una parte,

la idea de que se han de mantener programas de cambio de lengua del hogar a la escuela para promover el co-

nocimiento de lenguas socialmente minoritarias y, por tanto, aquello que se haga está en continuidad con la in-

mersión lingüística y, de la otra, la idea de que sus condiciones de aplicación —organizativas y didácticas— tie-

nen que adecuarse a la situación real del alumnado que participa en dichos programas y que sólo en parte están

en continuidad con las propuestas organizativas y didácticas que subyacen a la inmersión lingüística, tal y como

fue concebida a lo largo del Siglo XX.

Paso al segundo punto. La preocupación de la educación bilingüe a lo largo del Siglo XX siempre fue la

organización escolar como forma de tratamiento de la diversidad lingüística en origen. Un buen ejemplo es la

propuesta de modelos lingüísticos de la Comunidad Autónoma Vasca o las propuestas relacionadas con la in-
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mersión lingüística desde Canadá a Catalunya sin olvidar a los Estados Unidos de América. De hecho, la inmensa

mayoría de las propuestas de la educación bilingüe, de una u otra manera, buscaban la adaptación organizati-

va escolar, de acuerdo con las actitudes y las expectativas lingüísticas de la población, en situaciones sociales en

las que existían dos lenguas percibidas como propias por parte de sus hablantes. Sin embargo, en el panorama

que se va configurando, poco a poco, ello ya no es posible. Es verdad que la Comunidad Autónoma Vasca está

lejos de otras situaciones como las de las provincias de Ontario y Quebec en Canadá o de Catalunya y Balears

en el Estado Español, pero estoy convencido, como ya he señalado al inicio de este escrito, que la tendencia es

imparable. La discusión sobre esta cuestión se centra en saber ¿hasta dónde llegará este fenómeno? y ¿hasta

cuándo?, no a su existencia. Es decir, no sé si en la Comunidad Autónoma Vasca, en diez años, habrá seis o diez

lenguas con un número importante de alumnas y alumnos, junto con veinte o cuarenta lenguas más, lo que sí

sé es que las lenguas presentes no serán únicamente el euskara y el castellano. Igualmente, las causas y las ra-

zones que conllevan el aumento espectacular del plurilingüismo no parece que vayan a desaparecer a corto y

medio plazo y, por tanto, lo que se denomina con el nombre de «incorporación tardía» al sistema educativo va

a continuar. 

Esta situación modifica notablemente los presupuestos organizativos de la educación bilingüe, tal y como

los hemos conocido durante muchos años. Así, cualquier propuesta que contemple el tratamiento organizati-

vo de la diversidad lingüística en origen está condenada al fracaso. Y, paso a explicarme. En la «nueva» situa-

ción ello puede significar dos cosas distintas:

a) Mantener un sistema escolar que trate exclusivamente la diversidad lingüística en origen de las dos

lenguas oficiales, euskara y castellano, y se olvide de las otras lenguas presentes, o

b) Organizar un sistema escolar que trate la diversidad lingüística en origen de todo el alumnado con

una presencia lingüística significativa en el sistema escolar.

Ambas propuestas tienen muchos problemas. La primera se puede mantener mientras el alumnado de

otras lenguas es poco significativo, ¿pero, cómo se mantiene una vez que este alumnado haya sobrepasado el

10% del conjunto de la población escolar? Y, la segunda, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿De dónde sale el pro-

fesorado bilingüe? ¿Y la escuela inclusiva, en dónde queda? A estas alturas, es impensable un sistema escolar

en el que cada grupo lingüístico tenga su propia red escolar.

Por eso, de lo que se trata es de dar la vuelta a la moneda. La cuestión no es el tratamiento de la diver-

sidad lingüística en origen, sino el tratamiento de la diversidad respecto al conocimiento de la lengua de la es-

cuela. Desde esta perspectiva, la cuestión no es el número de lenguas en una escuela o en un aula, sino qué

práctica educativa garantiza que, independientemente de la lengua de origen del alumnado y de su momento

de incorporación a la escuela, todo el alumnado desarrolle capacidades lingüísticas respecto a la lengua esco-

lar (Vila, Siqués y Roig, 2006).

Y, ciertamente, esta concepción significa, como ya he dicho, que una buena parte del alumnado se es-

colariza en un programa de cambio de lengua del hogar en la escuela que, en la medida en que no cumple las

condiciones de la inmersión lingüística (no hay profesorado bilingüe, en muchos casos no hay voluntariedad,

etc.), no puede ser «tratado» desde los presupuestos didácticos de la inmersión lingüística, sino que se debe

construir una nueva inmersión que, como ya he dicho, en parte sí que está en continuidad didáctica con la in-

mersión lingüística.

3.2. Una breve nota sobre los presupuestos didácticos de la nueva inmersión

A mi entender, la clave de la cuestión está en conseguir una práctica educativa que permita a todo el

alumnado, independientemente del nivel escolar, de su lengua de origen y de su momento de incorporación a

la escuela, la negociación de los significados implicados en lo que se dice y se hace en el aula. De hecho, el pro-
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fesorado de parvulario y de ciclo inicial de los programas de inmersión lingüística sabe mucho sobre esta cues-

tión y, por tanto, no se trata de inventar muchas cosas, sino de extender dicha práctica educativa al conjunto

del sistema educativo y, desde la administración, dotar a los centros escolares de los recursos humanos y mate-

riales para hacerla posible.

Esta afirmación tiene muchos flecos, pero me interesa resaltar uno. La posibilidad de negociar activa-

mente los significados implicados en lo que se dice y se hace en el aula tiene que ver tanto con la práctica edu-

cativa del profesorado como con el sentido que el alumnado atribuye a la institución escolar y a las actividades

que en ella se suceden. Y, de acuerdo con la inmersión lingüística, el sentido que el alumnado atribuye a la ins-

titución escolar no es independiente –en relación al caso que nos ocupa- ni de las actitudes lingüísticas familia-

res, ni de la forma en que la escuela acoge y trata la lengua inicial del alumnado.

Por eso, el tratamiento didáctico de la diversidad lingüística respecto al conocimiento de la lengua de la

escuela comporta, a la vez, la presencia de las distintas lenguas de origen en el contexto escolar. Ciertamente,

no en forma de asignatura, ni sobre la existencia de profesorado bilingüe o de formas semejantes, sino sobre

la base de su reconocimiento como aquello que es propio —y, por tanto, positivo— del alumnado diverso lin-

güísticamente. Ejemplos como el «dual language» u otros en los que la presencia de las lenguas de origen se

realiza a partir de la implicación de las familias en el trabajo escolar son buenas prácticas que tienen dos ven-

tajas. Una, aumentar la autoestima del alumnado desde la valoración escolar de aquello que siente como suyo

y, por tanto, aumentar su implicación en las tareas escolares y, dos, introducir a las familias en las actividades

escolares y, por tanto, establecer continuidades educativas entre el contexto escolar y el contexto familiar con

sus ventajas asociadas.

3.3. La dimensión comunitaria de la educación

El último párrafo me sirve para introducir el último aspecto sobre la contribución de la escuela a la eus-

kaldunización. Ya he señalado que la euskaldunización le incumbe a toda la sociedad y que no es únicamente

una «competencia» escolar, aunque, evidentemente, como también he señalado, la contribución de la escuela

es decisiva (no hay euskaldunización si no hay conocimiento de euskara). También es cierto que la euskalduni-

zación va de la mano, entre otras cosas, de las actitudes lingüísticas del conjunto de la sociedad y que, por lo

tanto, el refuerzo de dichas actitudes desde la argumentación y el convencimiento resulta indispensable. Y, en

este sentido, la modificación de la composición social de la población no garantiza actitudes lingüísticas positi-

vas hacia el euskara para siempre. Un buen ejemplo es la población de origen hispano la cual, de entrada, dada

la situación sociolingüística de la Comunidad, no tiene razones para sentirse atraída por el euskara.

Por eso, la escuela puede contribuir también a la euskaldunización a través de incidir positivamente en

las actitudes lingüísticas de las familias. ¿Qué mejor manera de aprender una nueva lengua que quien lo solici-

ta y la enseña valora y asume la lengua del aprendiz? La euskaldunización sólo será posible si el conjunto de la

población asume que el euskara es la lengua común de la diversidad lingüística de la Comunidad y, para ello,

se ha de poder contemplar que las personas, la ciudadanía en este caso, puedan desarrollar su propia lengua.

Y, a ello, la escuela puede hacer una contribución muy importante.

3.4. A modo de resumen

a) Los modelos lingüísticos han servido para aumentar el conocimiento lingüístico de la población esco-

larizada a partir de los años 80 del siglo pasado.

b) A la vez, en la actualidad, los modelos lingüísticos no son realidades uniformes sino que, en un mismo

modelo, hay situaciones organizativas, desde el punto de vista del tratamiento lingüístico, diferentes.

172 Euskal irakaskuntza aztergai



c) Actualmente, la consecución de los objetivos lingüísticos requiere una mayor presencia del euskara,

especialmente en el modelo A, en el sistema educativo de la Comunidad.

d) Los programas que se diseñen para conseguir un buen conocimiento de euskara y de castellano en la

Comunidad Autónoma Vasca serán, durante mucho tiempo, programas de cambio de lengua del ho-

gar a la escuela para una parte muy importante del alumnado.

e) Hoy en día, las condiciones didácticas y organizativas de los programas de cambio de lengua hogar-

escuela no pueden ser las mismas que las que subyacen a las propuestas de la inmersión lingüística.

f) Los cambios demográficos y el aumento del plurilingüismo obligan a modificar la perspectiva tradi-

cional de la educación bilingüe. Del tratamiento de la diversidad lingüística en origen se debe de pa-

sar al tratamiento de la diversidad lingüística respecto al conocimiento de la lengua de la escuela.

g) La garantía de un adecuado tratamiento de este tipo de diversidad reside en la práctica educativa y

en las medidas organizativas de cada escuela, así como en los recursos aportados por la administra-

ción que apoyen las decisiones de los centros.

h) Las escuelas deben acoger y promover el desarrollo de las distintas lenguas presentes de las y los es-

colares. En este sentido, la incorporación de las familias a los proyectos educativos escolares es de-

terminante.

i) La escuela, además de garantizar el conocimiento de euskara y de castellano, debe promover tam-

bién actitudes positivas hacia el euskara en las familias.

4. NOTAS PARA UNA POSIBLE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS MODELOS LINGÜÍSTICOS

La narración, hasta ahora realizada, me sirve para justificar algunas propuestas que, a mi entender, fa-

vorecerían tanto el aprendizaje del euskara como las bases de una escuela inclusiva en la Comunidad Autóno-

ma Vasca.

Lo que sigue tiene forma de recomendaciones ya que, entre otras cosas, soy consciente de que hay as-

pectos de la cuestión que se me escapan y que, por tanto, sería excesivamente osado por mi parte hacer una

propuesta completa.

1. Creo que, en primer lugar, se debe de proclamar (me refiero a algún artículo en una futura ley) que

el euskara es la principal lengua vehicular del sistema educativo de la Comunidad Autónoma Vasca.

Hay muchas razones que avalan esta afirmación. No me refiero únicamente a razones ideológicas (las

razones ideológicas forman parte de la oficialidad del euskara y de los objetivos lingüísticos del siste-

ma educativo, según lo cuales toda la adolescencia al finalizar la enseñanza obligatoria debe de te-

ner un buen dominio del euskara). Me refiero a los instrumentos que pueden hacer posible los obje-

tivos lingüísticos que marca la ley. Todas las evaluaciones sobre el conocimiento de euskara realizadas

en el sistema educativo de la Comunidad muestran la importancia del uso de esta lengua como vehi-

cular de los contenidos de enseñanza y aprendizaje. Además, ello está de acuerdo con los presu-

puestos teóricos de la educación bilingüe.

2. Evidentemente, esta afirmación (y sus consecuencias) no puede ir en detrimento del conocimiento de

lengua castellana y de una o dos lenguas extranjeras.

Los datos de las evaluaciones realizadas en la Comunidad, así como los presupuestos teóricos de la

educación bilingüe, muestran que una mayor presencia vehicular del euskara no va en detrimento del

conocimiento de otras lenguas.

3. La afirmación de que el euskara debe ser la lengua vehicular principal del sistema educativo de la Co-

munidad debe completarse con el derecho de las familias a elegir como lengua vehicular del apren-

dizaje de la lectura y la escritura una de las dos lenguas oficiales, bien euskara, bien castellano.
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Esta consideración me parece evidente dadas las actitudes lingüísticas reales y las posiciones políticas

existentes en el Parlamento Vasco.

4. A la vez, debe de quedar claro (me imagino que, en forma de Decreto) que, a partir de Tercero de Pri-

maria, el euskara es la lengua vehicular, como mínimo, del 50% de las actividades escolares.

Si no es así difícilmente se pueden conseguir los objetivos de la ley.

5. Las cuatro consideraciones anteriores configuran, de hecho, dos situaciones que, respecto a lo que

existe hoy en día, y con ánimo de resumir, serían el modelo B y el modelo D.

Una mirada a los datos de escolarización del Curso 2004-2005 muestra que, en educación infantil,

ambos modelos agrupan al 91,5% de los centros y, en educación primaria, al 85’8% de los centros.

Es decir, no es una propuesta descabellada. Más bien está de acuerdo con la actual realidad escolar,

si bien sería un empujón a favor de la euskaldunización de aquellos centros escolares que mantienen

el modelo A.

6. Junto con estas propuestas (digamos de carácter administrativo) se debe de articular un proceso de

apoyo desde la administración para que cada escuela elabore su proyecto lingüístico de acuerdo con

las características de su alumnado, de las actitudes de las familias, de la situación sociolingüística del

territorio y de la capacitación lingüística del profesorado.

Este aspecto me parece fundamental. Además, considero que este apoyo y, en definitiva la elabora-

ción de los proyectos lingüísticos, se debería de hacer de acuerdo a un diagnóstico previo que se apo-

ye en los datos obtenidos en las distintas evaluaciones realizadas tanto en la Educación Primaria como

en la ESO.

7. Se debe de procurar que toda la infancia y la adolescencia extranjera se matricule en modelos D. 

Sospecho que no es posible un articulado, como La ley 101 de Quebec, que obligue a la infancia y

la adolescencia extranjera a escolarizarse en euskara. Entre otras cosas, tengo entendido que las

competencias que regulan la extranjería (y, de rebote, los procesos migratorios) son exclusivas del

Estado y que, por lo tanto, las Comunidades Autónomas tienen un margen de legislación muy pe-

queño. No obstante, si ello no es posible, debería de haber una conciencia clara desde la Adminis-

tración y de las comisiones de escolarización de promover la escolarización de estas criaturas en

modelos D.

De hecho, esto no supone ningún problema en los pueblos en los que sólo hay una escuela (cuyo mo-

delo es D), la cual también escolariza a la infancia extranjera.

8. Las escuelas deben de tener recursos humanos especiales para abordar el aprendizaje de la lengua de

la escuela por parte de las criaturas extranjeras (o de origen extranjero), bien nacidas en la Comuni-

dad, bien de incorporación tardía. Dichos recursos no pueden ser en forma itinerante, sino que de-

ben de estar integrados en el centro escolar y formar parte del claustro.

Estos recursos no pueden adoptar la forma de «aulas cerradas», sino que deben de combinar el «aula

ordinaria» junto con sesiones específicas de aprendizaje lingüístico.

Este aspecto tiene una gran importancia porque el euskara es la lengua «débil» en el medio social y,

por tanto, para una gran parte de la infancia las habilidades conversacionales en la lengua de la es-

cuela se deben de desarrollar desde la propia escuela.

Evidentemente, los proyectos lingüísticos de centro deberían de tener en cuenta esta cuestión y pro-

mover las medidas organizativas y didácticas que permitan la adquisición y el desarrollo de la lengua

de la escuela a todo el alumnado.

9. Por último, debería de haber un compromiso de la administración de apoyo de formas diversas a las

distintas propuestas lingüísticas que caminaran a favor del proceso de euskaldunización de todo el

alumnado.
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Arantzazuko ekarria

Ele biko irakastereduen azterketan jardun duen
Koordinazio-batzordearen batera bilduzko txostena

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

JUAN JOSE AGIRREZABALA, PELLO AKIZU, JASONE ALDEKOA,

ROBERTO GONZÁLEZ DE VIÑASPRE, LOURDES OTAEGI ETA MIKEL ZALBIDE

Gasteizen, 2007ko otsailean

Sarrera gisa

Bi mila eta bosteko abenduaren bian egindako osoko bilkuran, irakaskuntza-sisteman finkatuta dauden

ele biko irakastereduei buruzko proposamen bat aztertu zuen Eusko Legebiltzarrak. Gaia eztabaidatu ondoren,

honako testu hau onetsi zuen:

«1. Otsailaren 19ko 1/93 Legeak, Euskal Eskola Publikoari buruzkoak, bere 18. atalean ezartzen duen

moduan, “euskara eta gaztelania nahitaez sartuko dira eskola publikoan gara daitezen irakaskun-

tza-programetan, bi hizkuntzen ahozko zein idatzizko ulermena eta adierazpena benetakoa izan eta

gutxienez ohiko harremanetarako eta erabilerako hizkuntza gisa erabili ahal izan daitezen”.

«2. Urte luzeko praktikak adierazi duenez, eta ISEI-IVEIk egindako ebaluazioaren emaitzak kontutan

harturik, irakaskuntzan indarrean dagoen eredu-sistemak ez du euskararen beharrezko ezagutza

maila bermatzen. Horrenbestez, 93ko legeak berak agindutakoa ere ez da betetzen euskararen ka-

suan; bai, ordea, gaztelaniarenean.

«3. Hori horrela izanik, Eusko Legebiltzarrak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eskatzen dio,

hezkuntza-komunitateko eragile guztiekin batera, irakaskuntza arloan komunitateko bi hizkuntza

ofizialetan maila orotako konpetentziak bermatuko dituen eredu berri baten azterketari berehala

ekiteko, eta ahalik eta azkarren, praktikan jartzeko.

«4. Horrekin batera, eta eredu berriaren aplikazioa ziurtatzeko bide bakar gisa, irakaskuntzako legedia

berritzea eskatzen dio Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari, gaurtik hasi

eta 2007ko otsailera bitarteko epean».

Legebiltzarraren agindua betetzeko asmoz, eskatzen zaion eredu berriaren bilaketan ari izan da Hez-

kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila, zenbait hilabetez. Hainbat gogoeta, elkarrizketa eta aurreproiektu es-

Batera bilduzko txosten honen jatorrizko idazkera euskarazkoa da ia oso-osoan (lan-talde juridikoa-

ren ekarpenean eta kanpo-adituen aipamen solteetan izan ezik). Euskarazko eta erdarazko idazkun-

tzen artean duda-mudazko interpretazio-alderik sortuko balitz, hortaz, euskarazkoa har bedi, zati

horietan izan ezik, korapiloa askatzeko gidari.



kuartean izan ondoren, eta datorren otsailean aurkeztu behar duen proposamenaren aurrelan teknikoa hezur-

mamitze aldera, EBI programa sortu du Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak 2006ko irailean: hots, Ele

Biko Irakastereduak aztertzeko programa.

Lau lan-talde tekniko eratu ditu Sailak, aurrelan hori egiteko. Lau lan-talde eta, horiekin batera, Koordi-

nazio-batzordea. Bi xede nagusi izan ditu azken honek: batetik, lan-taldeei (eta kanpo-adituei) behar zuten la-

guntza ematea, beren lana garaiz eta zuzen bideratu ahal izateko. Bestetik, berriz, eginkizun delikatuagoa: lau

lan-taldeen txostenak, abenduko jardunaldietan batzuek eta besteek esandakoak eta kanpo-adituen irizpenak

kontuan izanik, batera bilduzko txostena prestatzea. Hots, Sailari aurreko hiruzpalau hilabeteetan egindako la-

naren ondoriozko dokumentu sintetikoa aurkeztea. Hiru fase izan ditu, hortaz, EBI programaren orain arteko

lanak. Lehena, lau lan-taldeena; bigarrena, abenduko jardunaldiarena; eta hirugarrena, batera bilduzko txosten

hau prestatzekoa. Ikus ditzagun hirurak, halako xehetasun batez.

a) Lan-talde bakoitzari galdera-sorta berezia aurkeztu zion Sailak. Kasuan kasuko galdera horiei eran-

tzuten saiatu da lan-talde bakoitza. Egindako galderak, konkretuki, ondoko hauek dira, taldez talde:

— Lan-talde juridikoan: Hizkuntza-eskubideen eta Herri-aginteen betebeharren ikuspegi nagusitik

abiatuta, eta euskara-erdarek eskola-munduan izan behar duten trataera ofizialari dagokionez,

zein dira ezinbestean errespetatu beharreko lege-baldintzak? Gaur egun eredu berriak eratzeko

orduan egiten diren proposamen nagusiak kontuan izanik, zer da egingarri, eta zer ez, indarrean

dagoen lege-markoaren barnean?

— Lan-talde soziolinguistikoan: Zer dago eskolaren esku, hizkuntza indarberritu eta luze-zabale-

ko komunikazio-gaitasunaren helburua eskuratzeko? Zer gehiago egin dezake eskolak, euskara-

ren erabilera (eskola-esparruan eta handik kanpora) indartzeko? Zer egin behar da eskolatik kan-

pora, EAEko lege-helburu nagusiak bete nahi badira?

— Lan-talde glotodidaktikoan: Zer neurri har litezke, hemen eta orain, ikasleen euskarazko eta

gaztelaniazko lau trebetasunak garatu, osatu eta hobetzeko? Zer egin liteke irakasleen presta-

kuntza-alorrean? Zer, curriculum-diseinuan? Zer, metodologia egokiagoak aplikatzeko? Eta zer, az-

kenik, mailaz maila lortuz doazen emaitzak neurtu eta, ahal delarik, hobetzeko?

— Lan-talde operatiboan: proposa litezkeen hobekuntza-planak zer neurritan dira hurrengo urte-

otan, epe labur eta ertainean (demagun, hurrengo bost-hamar urteotan), egingarri? Bideragarri-

tasuna dela-eta, batez ere, giza- eta diru-baliabideen aldetik, zer gastu ekonomiko osagarri dakar

irakasteredu berritu batzuen edo besteen aplikazioak? Zer ondorio ditu hautabide bakoitzak, ira-

kasleen hizkuntza-eskakizunetan? Zer ondorio dakartza horrek Lanpostuen Zerrendetan? Zer es-

kakizun ditu horrek irakasleen unibertsitate-eskolei begira? Zer ondorio Berritzeguneetako ahol-

kularien eraketan eta funtzionamenduan? Zer ondorio ikasmaterialen prestaeran?

Hiru hilabeteko jardunaren ondoan, bukatu du EBI programak bere lehen fasea, 2006ko irailetik aben-

duaren erdialdera artekoa. Lau lan-taldeen jarduna hileroko lan-bileren bidez eratu da horretarako, batetik; be-

ren arteko komunikazio pertsonal edo taldekakoa segurtatu, bestetik, telefonoz edo emailez normalean. Lan-

taldeen elkar-hartze hori babesten, bideratzen eta osatzen saiatu da Koordinazio-batzordea, esandako epe

horretan. Azkenik, launa bilera luze egin ondoan, lan-talde bakoitzak bere ekarpen-txostena amaitu eta aur-

keztu du. Ongi bete da beraz, aurrez egindako programazioari dagokionez, irailetik abendurako lehen fase hori.

b) Horren hurrena bigarren fasea etorri da: egun biko jardunaldi nagusia. Lau txosten horien elkarreki-

ko lanketa egin da bertan, batetik, eta guztion arteko gogoeta-saioa bideratu da, bestetik. Berrogei

bat lagun bildu gara Miñaon, Arabako Parke Teknologikoan, lau ekarpen-txosten horietatik abiatuz

ele biko irakastereduen gainean gogoeta-lan sakonagoa egin eta aurrera begirako hobespen posi-
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bleak aztertzeko eta baloratzeko. Bost kanpo-aditu izan ditugu bertan, nork bere espezialitate-arlo-

tik jardunaz guztion gogoeta-lana eta adostasun-bilaketa indartzen saiatzeko.

Bukatu da abenduaren 20ko eta 21eko bigarren fase hori ere. Jardunaldi horretan ere txukun mamitu

da, oro har, begiz jotako lan-egitaraua. Parte-hartzaileen ebaluazio-fitxek diotenez, jardunaldiaren batezbeste-

ko balorazioa ona edo oso ona izan da: euskal gizartearen aniztasuna eta konplexutasuna aintzakotzat hartu

ahal izan da bertan; eredu perfekturik ez dagoen arren, etengabeko hobekuntza-saioa bidezko eta zuzena dela

ikusi da.

c) Hirugarren faseari ekin dio Koordinazio-batzordeak, azkenik, Gabon ondoko egunetan. Horrela, eta

besteak beste,

— Abenduaren 26tik 29ra artean batzordearen hurrengo pausoen zerrenda lantzen, eta zenbait gai-

ren inguruko lehen gogoeta-saioa prestatzen, hasi da batzordea. Horretan oinarrituz ohiko lan-bi-

lera egin du Koordinazio-batzordeak urtarrilaren 9an, eginkizunen zerrenda hori begien aurrean

izanik egunez eguneko jarduna adosteko.

— Urtarrilaren 15ean batera bilduzko txosten honen idazkuntzari ekin ahal izateko errepaso-lana

egin du batzordeak, egun osoko jardunean. Adituen azalpen gehienak berriro entzun eta aztertu

dira bertan, eta funtsezkoak ziruditen gomendio-oharrak berariaz jaso dira.

— Aurreko pauso horien guztien argitan, berariazko lan-bilera egin da Arantzazun, 2007ko urtarri-

laren 17an eta 18an. Lan-bilera horren eginkizun nagusia batera bilduzko txostena egituratzea

izan da. Egin ere halaxe egin da. Arantzazuko ekarria da, beraz, hainbatean, batera bilduzko txos-

ten honek eskaintzen duena: horrexegatik jarri ere diogu, urtarrileko pauso gehienen nondik no-

rakoa laburbilduz, Arantzazuko ekarriaren izena. 1956ko euskaltzaleen biltzarrean, 1968ko eus-

kararen batasun-bileran eta, bereziki, 1979ko irakastereduen lehen diseinuan bezala, orain ere

gogoeta-leku gertatu da Arantzazu. Egiteko xumeagoa genuen oraingoan, halere, bertara bildu-

takook: aurreko hilabeteetan hitz egin, eztabaidatu eta, partez, adostu denari nolabaiteko sintesi-

egitura ematea.

— Arantzazun eratu eta gorpuztu den txostena hurrengo bi asteetan osatu eta amaitu da, txostena-

ren atalei azken idazkuntza emanaz. Batera bilduzko txosten hau ez da, beraz, hutsetik sortua: au-

rreko hilabeteetan egindako lanaren sintesi edo bilduma izan nahi luke, Sailetik jasotako agindua

ere horixe baitzen, eta ez gure kasako hobespen-formula partikularra. Asmoa eta eginbidea hori

izanik, Koordinazio-batzorde honek ahalegin handia egin du lau ekarpen-txostenak, bost adituen

abendu amaierako gomendio-irizpenak eta Miñaon bildutako biltzarkide guztien gogo-azalpenak

eta hobespen-usteak aintzakotzat hartzen. Bistan da ibilbide horretan parte hartu dugunon iritziak

ez datozela guztian bat: ez osorik, alderik alde; eta ez, hainbatetan, oinarri-oinarrizko puntuetan

ere. Askotxo izan dira, aitzitik, berariazko edo elkarren kontrako ikuspegi bi edo gehiago piztu di-

tuzten gaiak.

Lana borobiltze aldera, beste bi pauso ere eman dira. Batetik, 1978-79 inguruan A, B, C eta D ereduen

diseinu-sortzaile izan ziren espezialistei hiruzpalau hilabetean egindako bidea azaldu die Koordinazio-batzor-

deak, eta aurrera begirako beren iritzia eskatu die. Hasiera hartako bost diseinu-sortzailek parte hartu dute, hori

dela-eta, urtarrilaren 25ean beraiekin Miramongo Parke teknologikoan izandako lan-bilera monografikoan. Ha-

sierako beste bi diseinu-sortzailek (batek ondo ezik zegoelako eta besteak ezin alboratuzko lan-konpromisoa

zuelako) ez zuten bileran parte hartzerik izan. Hurrengo egunetan seigarren diseinu-sortzaile batekin biltzeko

modua izan da eta bere balorazioa idatziz jaso du Koordinazio-batzordeak. Zazpigarren diseinu-sortzaileak, or-

dea, ondo ezik dirau txosten hau idatzi denean eta, azkenean, ez da bere iritzirik jasotzerik izan.
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Esan bezala, adostasun-puntu argiez gainera, bide-banatze nabarmenak antzeman dira langintza osoan

zehar. Kontu jakinetan hain desadostasun argia izanik parte-hartzaileen artean, ez da posible izan guztien go-

goko formula bateraturik bilatzea. Hori horrela izanik, iritzi diferenteak hor daudela eta aski funtsezkoak direla

azpimarratu nahi izan du batzordeak, lehenik eta behin. Eta gero, agian erdibide edo hurbiltze-formularen bat

egon zitekeela uste izan duenean, erdibide horren bilaketan saiatu da. Irakurleak esango du noski, eskuartean

dituen datuen argitan, asmatu dugun ala ez.

Esandako bide horri eutsiz prestatu da, beraz, eskuartean duzun txostena. Testua luzeegi ez egiten saia-

tu gara. Jakin badakigu, nola ez, eragozpen argia duela laburtze-saio orok: hainbat partaidek azken hilabeteo-

tan esandakoak behar bezala ez jasotzea. Jakin badakigu, hainbat kontu aipatu arin geldituko direla. Ez gaitu

horrek, egia esan, gehiegi kezkatu: aurreko lau ekarpen-txostenak ere argitara emango ditu Sailak, dokumen-

tu honekin batean. Hemen falta diren xehetasun gehienak han irakurri ahal izango ditu, beraz, zehatz-mehatz,

horren interesa duenak.

Txostenaren idazkuntza-moldeaz ere zertxobait esan nahi genuke, amaitu aurretik. Bederatzi ataletan

banatu dugu, aurrerago azalduko denez, batera bilduzko txosten hau. Aipamen teorikoak eta espezialista han-

dien azalpenak falta ez badira ere tartean, txostenaren helburua kontuan izanik, beste zerbaitetan saiatu gara

bereziki: formulazio konkretuetarako lagungarri izan litezkeen kontsiderazio praktikoak eskaintzen. Asmo hori

izan da bederatzi atalen gidari.

Batera bilduzko txosten honen antolamenduaz hitz bi esan nahi ditugu, azkenik. Laburbilduz, eta fun-

tsezko atalei dagokienez, bederatzi zatitan egituratu da lana. Konkretuki, honako osaera du Koordinazio-ba-

tzordearen batera bilduzko txostenak:

Irakurlearen lana errazte aldera, bigarren mailako xehetasunak edota zehaztapen-maila handiagoko azal-

penak oin-ohar bidez emango dira txostenean, batetik, eta gai jakinen batean interes berezia duena dosier oso-

aren berariazko atalera bidaliko, bestetik. Gatozen beraz, besterik gabe, puntuz puntuko azalpenera.

1. HIZKUNTZAK GIZARTE-GIROAN: JARRERAK ETA IRITZIAK

Ereduen berrikustapen-lana eta hobekuntzarako proposamen konkretua: hori da, funtsaren funtsean,

Legebiltzarrak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eskatu diona. Horretan saiatzea eskatu digu Sailak,

orobat, hiruzpalau hilabetez langintza honetan jardun dugunoi.

1. Hizkuntzak gizarte-giroan: jarrerak eta iritziak.

2. Ele biko irakaskuntzaren lege-oinarria.

3. Lortutako emaitzak, aurrez ezarritako helburuen argitan.

4. Zer egin liteke, euskararen erabilera indartzeko?

5. Aurrera begira, zer? Adostasunak eta bide-banatzeak.

6. Berariaz aztertu diren hobekuntza-bide alternatiboak.

7. Hobekuntza-bide alternatiboen bideragarritasuna.

8. Hobekuntzarako aurrebaldintzak.

9. Hobekuntza-proposamenak.
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Goiko esaldia bere hutsean hartuta, eskuartean dugun lana kontu pedagogikoa, pedagogiko hutsa, dela

pentsa dezake norbaitek. Gauzak ez dira, ordea, horrela. Hezkuntza oro har, eta hizkuntza bereziki, gertaera

soziala dira lehenik eta behin. Gertaera soziala dira eta, horrexegatik, herritarren eta era guztietako gizarte-era-

gileen iritzi, uste eta balore-sinesmenen altzoan sendo txertatuak daude. Ondorio praktiko eragingarrietara iri-

tsi nahi bada, beraz, pedagogiazko zehaztasunak beren gizarte-giroan txertatu behar dira. Hori ez egiteak ez

du lana teknikoago eta objektiboago bihurtzen, itsuago baizik. Irakasleek eta ikasleek, guraso-elkarteek eta

sindikatuek, liburugileek eta argitaletxeek, administrazioko teknikariek eta unibertsitateko espezialistek, ere-

du-marko edo eredu-sistema baten alde edo kontra egiten dutenean begien aurrean izan ohi dute, sarri, gi-

zarte molde bat. Hori dela-eta, eskuartean darabiltzaten hezkuntzazko formulazio, hobespen, argudio eta

asmo bakarrak ez dira pedagogikoak, ez eta glotodidaktikoak ere. Horiek guztiak tartean egon ohi dira, eta

oso arrazoizkoa da formulazio tekniko-pedagogiko horiek agertu ere lehen lerroan agertzea. Formulazio gehie-

nek (guztiek, seguru asko) badute ordea, asmo eta xede glotodidaktiko horrezaz gainera, EAEko gizarteaz eta

herritarrez, hiztunez eta hiztun-elkarteaz era bateko edo besteko irudikapena: bai bere lehenaz, bai oraingo

egoeraz eta bai, bereziki, hemendik aurrerako izaera hobetsiaz. Garrantzi handia dute uste-iritzi horiek guz-

tiek. Euskal izateaz gure gizartean indarrean dauden ikuspegi nagusiekiko lotura sendoa dute irudikapen so-

zioedukatibo horiek, eta eskola bidezko elebitasun kontuan ere eredu-marko baten alde edo kontra eragiten

dute sarri.

Guztiongan du gizarte-giro horrek eragina. Baita langintza honetan jardun dugunongan ere. Gure lana

ahalik eta modurik tekniko, objektibo eta aseptikoenean egin nahi izan dugu, EBI programan parte hartu du-

gun lan-taldeok eta Koordinazio-batzordeko kideok. Jakin badakigu, ordea, ez dela zailtasunik gabeko eginki-

zuna: lana era objektiboan egin nahi izatea gauza bat dela eta bestea, aldiz, halaxe egin ahal izatea.

Geure buruari garbi aitortzen diogu, hortaz, izan litekeen distortsio-muga hori, baina ez dugu uste, bes-

talde, gurea denik soil-soilik. Dudarik gabe, gizarte osoan antzeman liteke gai horiei buruzko iritzi-desberdin-

tasun sendorik: bai gaztelaniak gure artean oro har (eta eskola-munduan bereziki) etorkizunean behar lukeen

lekuaz, eta bai euskarak behar duenaz. Bide-banatze handiak ditu gure gizarteak gai horren inguruan, eta be-

girune osoa zor zaio iritzi-aniztasun horri. Indarrean dagoen lege-marko nagusiak esparru zabal samarra defi-

nitzen du, eta horren barruko formulazio global guzti-guztiak dira lan-talde tekniko batentzat kontuan hartu

beharrekoak. Ezinbestekoa iruditzen zaigu gure gizartean diren abiaburu ideologiko desberdinak, eta are kon-

trajarriak, aintzat hartzea, aztergai honen inguruan diratekeen aukera-bide jakin baten edo batzuen alde egin-

go badugu, funtsezko molde teknikoan. Bestela jardutea ez litzateke izango ez biderik teknikoena eta ez, ba-

tez ere, jokamolde etikoa. Saia gaitezen, beraz, geure ezinbesteko distortsio-mugak argi aitortu ditugularik,

aztergaiari tinko helduz ahalik eta azalpen objektiboena egiten.

1.1. Ikuspegi nagusiak

Era askotakoak dira, gaur egun, euskal gizartean gure hizkuntzez (batez ere euskarari buruz) eta ele biko

hezkuntzaz indarrean dauden jarrerak eta iritziak. Kontuan izan behar ditu iritzi horiek, ezinbestean hiru ha-

markadaz eramandako bidea eta aurrerantzean eskura litekeena taxuz eta ganoraz aztertu nahi dituenak. Saia

gaitezen, beraz, EAEko hizkuntzei, hiztunei eta hizkuntza ahula eskola bidez indarberritzeko saioei buruzko iri-

tzi nagusiak batera biltzen.

Era askotako iritziak ageri badira ere tartean, azken urteotako eskola-molde elebidunari buruzko per-

tzepzio nagusiak, zorrotz-deigarrienak bai behintzat, ondoko hiru argudio-oinarriotan bildurik daudela uste

dugu:
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a) Batzuen aburuz, eskola bidezko euskalduntze-prozesua ez da fruitu onik ematen ari. Emaitzak ez dira

behar bezalakoak: ikasleek ez dakite euskaraz; ez, behintzat, behar adina. Are gehiago, gabezia hori

bere onera ekartzeko hobekuntza-bidea, hezkuntza-administrazioak eraman beharrekoa, mantso

doa: gehiegi luzatzen ari da. Euskal kultura, bestalde, behar baino baztertuago dago EAEko eskole-

tan. Gizartearen eskabidea aurrerago doa, oro har, hezkuntza-administrazioaren erantzuna baino.

Hori dela medio, legeak dioena ez da betetzen ari: urrundik ere ez. Jarrera sendoagoa, interbentzio

zuzenagokoa, agertu behar dute hortaz herri-aginteek egungo egoera konpontzeko. Baliabide gehia-

go jarri behar dira eskueran, eta ausartago jokatu behar da aginte-esparrutik.

b) Beste batzuen ustean, euskalduntze-prozesua azkarregi joan da eta aldakuntzak urrunegi eraman

dira. Elebitasunaren izenean guraso askoren aukera-askatasuna behartzen ari da, de facto, hezkun-

tza-administrazioa. Euskaldundu beharraren beharraz, hezkuntza-kalitateari eta aniztasun soziokul-

turalari kalte egiten ari zaio. Eskola-bizitzaren eta ikasleen etekin akademikoen kaltean gertatzen ari

da, oro har, euskalduntzea azkarregi eta urrunegi eraman nahi izate hori. Euskaraz ez dakiten irakas-

leak baztertu eta gutxiestea dakar horrek, bide batez. Gauza asko zaindu behar ditu eskolak, ez eus-

kara eta euskal kultura bakarrik. Lasaiago joan beharra dago, presaka eta gaizki hartu den hainbat

neurri berraztertuz eta, hala badagokio, gauzak bere onera itzuliz.

c) Bada hirugarren iritzi-molde bat, azkenik. Hezkuntzako profesionalen artean bere pisua du horrek,

erabatekoa ez izan arren. Goiko bi ikusmoldeen hainbat kritika konkretu erabat onartuz, EAEko es-

kola-munduan egin dena funtsean ondo egina dagoela uste dute hauek. Orain dela hogeita bost edo

hogeita hamar urte euskal gizartearen muga-baldintza nagusiak eta baliabide zuzenak nolakoak zi-

ren jakinik, eta gizartearen aniztasun soziokultural, demolinguistiko eta ideologikoa kontuan izanik,

askoz gauza hoberik nekez egin zitekeela uste dute. Gauza asko dago konpontzeko, iritzi-molde ho-

rren ustez, baina eskola-munduan eraman den norabide nagusia zuzena izan da oro har. Iritzi hone-

kin bat dator, funtsean, kanpoko hainbat aditu. Horietariko zenbaitek azken hilabetean emana du

bere aldeko iritzia, hitzez edota idatziz. Bada tartean aditurik, euskal irakastereduen sistema adibide

gisa erabiltzen duenik, munduan zehar ele biko hezkuntzaren era-molde egokiez ematen dituen azal-

penetan.

1.2. Oraindainoko hizkuntza-politika eta herrigintza auzigai

Goiko hiru ikuspegi horiek ezkontzen zailak dira, oso. Eskola-sistema ororen eginkizunez eta berezko

ahalmenez irudi desberdin eta, hainbatean, kontrajarria dute, hasteko. Perspektiba sozioedukatibo diferentetik

abiatzen dira sarri, eta aski ondorio berezietara iristen. Iritzi-diferentzien kontua ez dago eskola-esparrura mu-

gatua. EAEn orain arte eramandako hizkuntza-politika osoa da, halako neurri batean behintzat, ikuspegi kriti-

ko horiek elkarrengandik banatzen eta bereizten dituena. Formulazio batzuen oinarrian pedagogiazko edo me-

todologiazko aipamen gutxi dago, funtsaren funtsean. Herri-aginteek azken mende-laurdenean

eskola-esparruan eramandako hizkuntza-politika da, askotan, formulazio horien benetako aztergai. Euskal Au-

tonomia Erkidegoko eskoletan eraman den hizkuntza-politikaren ebaluazio dibergentea da, sarri, ikusmolde

kontrajarri horien sorburu. Aldeak eta diferentziak ez dira, gainera, soil-soilik hizkuntza-politikaren alorrekoak.

Batzuek eta besteok eskolaketaz eta eskola bidezko euskalduntze-bideaz ari garenean ez gara askotan esparru

horretako hizkuntza-politikaz bakarrik ari, horren oinarrian dagoen beste zerbaitez baizik. Euskal herriaz (bere

osaera etnokulturalaz, lurralde-hedaduraz eta aurrera begirako formulazio operatiboez) batzuek eta besteok di-

tugun iritzi diferente eta kontrajarrien errainu dira, hainbatean, hizkuntza-politikazko desadostasun horiek. Ba-

tzuek eta besteok buruan dugun etorkizuneko Euskal herri horretan euskara-erdarek zer leku behar luketen,

eta horretarako nolako eskola modua nahi dugun: hori da eztabaidaren muinetako bat.
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Laburbilduz: era bateko edo besteko iritzi kontrajarriak ageri dira, batetik, mende-laurden luzez eskola-

munduan eraman den euskalduntze-bideaz, bere lorpenez eta hutsegiteez. Sakoneko iritzi-desberdintasunak

ageri dira, bestetik, aurrera begirako gizarte-moldeaz eta horren baitan euskara-erdarek behar luketen zentral-

tasunaz eta balio-indarraz. Eskola-munduan eramandako euskalduntze-bidea, eta geroko nahi genukeen gi-

zarte-eredua: horiek ditugu egungo eztabaida askotxoren iturburu nagusi.

1.3. Ikuspegi akademiko-intelektual nagusiaren eragina

Hezkuntza alorreko euskalduntze-saioak azken hamarkadotan izan duen bilakaera sendoa ilun ikusten

du hainbat gizarte-eragilek. Ilun ikuste horrek badu, eskola-giroaz gainera, bestelako iturbururik ere. Mende-

baldeko tradizio akademiko-intelektualetik datorkio, kasu honetan, prebentziozko ikusmoldea1. Hiztun-herri

txikiek beren on beharrez eraikitako hezkuntza-bide berezien eta han-hemengo Establishment akademikoen ar-

teko egonezina (zenbaitetan, ezin elkar hartua) kontuan hartu beharreko elementua da orobat. Hizkuntza mi-

norizatuen gaiei erantsiriko jarrera subjektibo ezkorraren tradizio luzean kokatu behar da, besteak beste, ezi-

negon hori. Esate baterako,

a) Kasu batzuetan, teoria hutsaren aldetik ezinezko bidean barrena goazela dio aski hedaturik dagoen

pentsaera akademiko-intelektual batek: contra naturako saio (miresgarri baina alferrikako) batean

sarturik gaudela esatera, edo inplizituki iradokitzera, iristen da pentsamolde hori, soziolinguistikaren

mundu zabaleko hainbat ekarpen teoriko eta ebidentzia enpiriko gutxietsiz. Hizkuntza bera da, has-

teko, enbarazu nagusi. Ibilbide mugatua du ahalegin horrek, onenean ere, zientziaren eta goi-kultu-

raren esparru serioan. Nahi izanda ere, hizkuntza horrek ez du horrenbesterako ematen. Berezko eta

ezin gaindituzko ezintasun-mugak ditu, ikusmolde horren arabera, esku artean dugun ele biko hez-

kuntza-proiektu honek: asmoz eta jakitez zuhur jardun arren, gainditu ezin izango diren eragozpen-

mugak. Ez da komeni, hortaz, ezinezkoa den bidean barrena urrunegi saiatzea.

b) Beste zenbait ikuspegi akademiko-intelektualek, berriz, kontsiderazio enpirikoagoen izenean egi-

ten du hemengo eskola-saio elebidunaren balioespen ezkorra. Eskola bidez lortu nahi den elebita-

suna eskuragarria da berez: hori ez du ukatzen. Baina bide hori desegokia da oso, bere ustez. Luze-

zabaleko gizarte-aldakuntza eskatzen du euskarazko (edota euskarak presentzia zabala izango

duen) hezkuntza moldeak, eta itzulipurdikatze horrek mesede baino kalte gehiago dakar berekin.

Hala ekarriko du gure artera ere, gaur ez bada bihar. Gizartearen etorkizuna oro har, eta askatasun

indibidualari gero eta garrantzi handiagoa ematen dion dimentsio unibertsaleko gizakiaren ongi-

izatea konkretuki, oztopatzen ari da. Konpartimentazio etnokultural estu-itogarriak gaindituko di-

tuen elebakartasun zabalean (gizarte bakoitzak historiaren ondorio hutsez «bere» egin duen ele

bakarrean) oinarrituriko eskola-moldea da, gizaki berri horrentzat ere, formulazio normal, egoki

eta desiragarria.

c) Hari batetik zein bestetik tira, ondorioa bakarra da: gaizki ari dira, funtsaren funtsean, euskarari es-

kola-munduan leku zabal eta sendoa eskaini nahi diotenak. Ez da egia Establishment akademiko-in-

telektual guztia bide horretatik doanik, inondik inora. Gero eta aniztasun zabalagoa antzematen da,

gai hauei dagokienez, esfera horretan ere. Ezin uka liteke, ordea, bere eragina eta oihartzun-indarra

duela ikuspegi ezkor horrek etxeko eta inguruko tradizio akademiko-intelektualean.
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1.4. Aniztasun linguistikoaren eta jatortasun etnokulturalaren defentsa

Bada gure artean, goiko ikuspegi zabal horren ondoan, menderik mende aldatuz eta indartuz dato-

rren aski bestelako iritzia. Bertako jatortasun etnokulturala eta aniztasun linguistikoa, atzerapen-zama ez

baina balore positiboa da irizpide horrentzat: geure herri-izatearen muin-muinean dagoen balore positiboa

da hori, bere ustez. Entitate etnokultural horren historia berezian, bertako uste-sinesmen eta jokabide uga-

ritan, bizimolde arruntaren berezko hainbat ezaugarritan bezala, zer ikasia eta zer jasoa, zer zaindua eta zer

goraipatua badagoela uste du ikusmolde horrek. Guztiok (azken finean, munduko gizaki guztiok) ohituraz

eta hizkeraz, pentsaeraz, iritziz eta jokaeraz berdinak izatea kaltea litzateke beretzat, ez mesede. Ez du ho-

rrek, ezinbestean, etnozentrismoan erori beharrik. Badu arriskurik, eta ezin uka liteke behin baino gehia-

gotan hartarako joera zein hurbil dagoen. Aniztasunaren aldeko jokamoldeak hori baino oinarri soziofilo-

sofiko sendoagoak ditu ordea. Handi eta txiki, indartsu eta ahul, elkarrenganako begirunez eta nortasun

konpartituen moldaeraz bateragarriak diren bizi-esparruetan elkarren ondoan bizi ahal izatea du ikusmol-

de zabal horrek jomuga. Europako gizarte-pentsaeran, ikusmolde horrek ere badu bide-urratzaile argirik eta

tradizio sendorik.

Aniztasunaren eta jatortasunaren aldeko pentsaera-ildotik planteatzen da gure artean, gero eta sarria-

go, bertako hizkuntzaren eta kulturaren defentsa ere. Ez noski behialako kultura-ezaugarriei, inolako aldakun-

tzarik gabe, bere hartan iraunarazteko. Bai ordea euskaldun izateko nahi kolektiboa norbanako askatasunaren

eskutik, ez haren kontra, argudiatuz eta hartarako ezinbestekoa dugun maila bateko autorregulazio-ahalmen

soziokulturala eskuratuz eta aplikatuz. Honelatsu jaso liteke ikusmolde horren argudio-bide nagusia: «Txikie-

giak gara zenbakiz, eta ahulegiak gizarte-dimentsioz, neurri gabeko amets gaiztoen zurrunbiloan katigaturik ja-

rraitzeko. Badugu ordea munduari zer eskainia, eta eskola-mundua dugu esparru argienetako bat, autorregu-

lazio soziokultural hori aplikatzen saiatzeko, saio horretan zuhur eta tentuz jardunaz. Gure hizkuntza eta kultura

bizirik atxikiz, ohiko jatortasun-markak bizibide berri-modernoaren eskakizunetara egokituz eta kultura zabala-

goekin dugun mendeetako lotura ahaztu edo gutxietsi gabe».

Ikuspegi zabal horren barruan finkatu izan da, askotan, euskara eta euskal kultura indarberritzeko saioa,

belaunez belaun jendarteratu eta hainbat eragileren laguntzaz aurrera eraman izan dena. Halatsu da orain ere.

Ez da lan erraza, eta ez berehala eskuratzekoa, euskara eta bere kultura indarberritzearen hori. Saiatzea mere-

zi duen ekinaldia da ordea, euskaldun askorentzat. Horrexegatik bestegatik ez balitz ere ez da zuhurra, ez ter-

mino akademiko hutsetan eta ez gizabidezko etikarenean, bizinahi kolektibo hori gutxiestea edo are ukatzea.

Gogoeta sendoa merezi du eskolaren laguntzaz, ez inola ere eskola-bide hutsez, euskara eta euskal kultura in-

darberritzearen aldeko saioak. Saio horrek Konstituzioaren babes espresua eta Autonomia Estatutuaren agindu

sendoa duenez, are gehiago.

2. ELE BIKO IRAKASKUNTZAREN LEGE-OINARRIA

Demokraziazko politikaren hastapenetan, 1976tik-edo aurrera, hizkuntza eta kultura propioari iraunara-

zi eta indarberritzeko borondate argiaren oihartzun konkretuak hasi ziren lege-esparru berrian agertzen. Gizar-

te zabalean bizi zen gogo-nahi baten fruitu da, funtsean, garai hartan sorturiko legeen zenbait ezaugarri: bai

1978ko Konstituzioan mamitu ziren adierazpenak (bi hizkuntzen ofizialtasuna) eta bai 1979ko Autonomia Es-

tatutuan Euskal Autonomia Erkidegoak eskuratu zituen eskumenak, batez ere hizkuntza eta hezkuntza alorre-

koak. Hezkuntza arloko hizkuntza-kontuak arautzeko aginpidea eta eskumena norena den zehaztua dute, na-

gusiki, Espainiako Konstituzioak eta Euskal Autonomia Estatutuak. Hizkuntza bien kontsiderazio juridikoari
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dagokionez, konkretuki, «euskararen eta gaztelaniaren ofizialtasun bikoitz bateratuaren estatusa Konstituzio-

aren 3.2. artikuluan eta Gernikako Estatutuaren 6. artikuluan oinarritzen da».

Goiko bi ekimen nagusi horien ondorio dira, era batera edo bestera, Euskararen Erabilera Normaltzeko

10/1982 Oinarri Legea (Eusko Legebiltzarrak emandako oinarri-lege lehena eta, agian, bakarra) eta Euskal Es-

kola Publikoaren 1/1993 Legea. Ikus ditzagun laurak, banan-banan lehenik eta beren garapena ondoren, hala-

ko xehetasun batez2.

2.1. 1978ko Konstituzioa

Aldaketa handia ekarri zuen Konstituzioak, ordura arteko lege-marko nagusia paradigma berri batera

orientatuz. Ordura arte, eta urte luzez, indarrean egondako formulazio elebakarra alde batera utzi zuen 1978ko

Konstituzioak eta, haren ordez, ele-aniztasunaren babes-aitormen espresua eginez, ele biko ofizialtasun-mar-

koa onetsi. Hori da funtsean, hizkuntza kontuei dagokienez, 1978ko paradigma-aldaketa.

Bere neurrian hartu behar dira aldaketok, jakina. Zeharo alde batera edo bestera makurturiko irakurke-

ta neurrigabeak aski ahulak dira. Horrela, eta mutur bati dagokionez, ez da egia 1978ko marko berriak gazte-

laniaren ordura arteko status juridikoa ezabatu egin duenik. Ez du ezabatu status hura, eta ez funtsean indar-

gabetu: gaztelaniaren supraordinazio juridikoa zorrotz ezarria dago Konstituzioan. Estatu osoko gizartean

gaztelaniak aurrez eskuratua zeukan nagusitasun territorial, demografiko eta soziofuntzionala ez du Konstitu-

zioak arriskutan jarri, are gutxiago irauli. Oinarri gabeak dira, alde horretatik, inoiz edo behin entzuten diren

kexu-azalpenak, EAEko estatutu-marko berria eta bertako herri-aginteen edo zenbait gizarte-eragileren lege-

jarduera gaztelaniaren bizi-iraupena arriskupean jartzen ari direla diotenak. Lege aldetik ez dago hartarako oi-

narririk, eta sozialki informatua dagoen euskaldun ororentzat mingarri ere bada horrelako argudio moduak en-

tzun beharra.

Ez da egia, bestalde, 1978ko Konstituzioarekin hizkuntza kontuan ezer aldatu ez denik. Lehen ez beza-

lako aitormena eta lege-babesa du orain, EAEn, euskarak. Hizkuntza ofiziala da orain, gaztelaniarekin batera.

Legezko aldaketa horrek badakigu balio mugatua duela, bai lege-xedapenen transformazio-ahalmena aski mu-

gatua izan ohi delako gizarte-bizitzan oro har eta bai, bereziki, ele biko ofizialtasun-markoak bere garapen-fa-

sean izan ohi duelako eragimenik argiena, ez lege nagusiaren idazkuntzan bertan. Guztiarekin ere, panorama

berria ekarria du 1978ko Konstituzioak gure esparrura.

Nola mamitu da EAEn, funtsezko arkitektura juridikoari dagokionez, hizkuntza bien ofizialtasun-aitor-

men hori? 1978ko Espainiako Konstituzioaren 3. artikuluan, lehenengo ahapaldian, honako hau zehazten da:

«gaztelania Estatuko hizkuntza ofiziala da» eta «espainiar guztiek hori ezagutzeko betebeharra eta erabiltzeko

eskubidea dute». Bigarren eta hirugarren ahapaldietan, hau gaineratzen da: «Espainiako gainerako hizkuntzak

ere ofizialak izango dira, bakoitza dagokion autonomia-erkidegoan eta bertako Estatutuen arabera» eta «Es-

painiako hainbat hizkuntza-modalitateren aberastasuna kultura-ondarea da, eta hori errespetatu eta babestu

egin behar da».

Hori da, beraz, goren mailako lege-markoa. Gaztelania ofiziala da estatu osoan, baita erdaldun hutsik

ez dagoen herririk euskaldunenean ere. Horrekin batera ofiziala da euskara EAE osoan, baita demolinguistiko-

ki euskararen presentzia oso ahula den lekuetan ere, ofizial izate horrek hainbat eskubide eta hainbat eginbe-

har sortzen dituelarik.
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2.2. 1979ko Autonomia Estatutua

Gaztelaniaren ofizialtasuna definitzea Konstituzioari eta Estatuko instituzio ahalmendunei dagokien be-

zala, EAEko Autonomia Estatutuari dagokio euskararen ofizialtasuna definitzea. Eskumen horren haritik, Auto-

nomia Estatutuaren 6.1. artikuluan zehazten denez, «Euskara, Euskadiko berezko hizkuntza, hizkuntza ofiziala

izango da Euskadin, gaztelania bezala, eta bertako biztanle guztiek bi hizkuntzak ezagutzeko eta erabiltzeko

eskubidea dute». Horrez gain, 2. atalean, honako hau gaineratzen da: «Euskadiko dibertsitate sozio-linguisti-

koa kontuan hartuta, autonomia-erkidegoko erakundeek bi hizkuntzen erabilera bermatuko dute, horien ofi-

zialtasuna neurtuz, eta, gainera, horien ezagutza bultzatzeko behar diren neurriak eta bitartekoak erabaki eta

arautuko dituzte».

Hau da, autonomia-erkidegoak eskumena du hizkuntza-ofizialtasun bikoitza arautzeko eta hizkuntza-

normalizazioa bermatzeko neurriak sustatzeko eta ezartzeko; alegia, hizkuntza koofizialen ezagutza bermatze-

ko eta erabilera sustatzeko.

Puntu hau funtsezkoa da, eskuartean dugun azterketarako. Ele biko irakastereduen antolaketa ez da une

jakin bateko erabakimen borondatezkoa, Eusko Jaurlaritzak edo Eusko Legebiltzarrak atzera bota dezakeena,

Autonomia Estatutuak berariazko eginbehartzat definitzen duena baizik: «Euskadiko dibertsitate sozio-linguis-

tikoa kontuan hartuta, autonomia-erkidegoko erakundeek bi hizkuntzen erabilera bermatuko dute, horien ofi-

zialtasuna neurtuz, eta, gainera, horien ezagutza bermatzeko behar diren neurriak eta bitartekoak erabaki eta

arautuko dituzte».

Pasarte horren arabera, EAEko Herri aginteak (aginte guztiak, ez Hezkuntza Saila bakarrik) daude «eza-

gutza bermatze» horretara behartuak. Errazegi ahazten da datu hori, askotan: Autonomia Estatutuak ez dio

«ezagutza bermatze» hori eskola bidez egin behar denik soil-soilik. Beste era batera esanik, hizkuntza-normal-

kuntzaren formulazio zabalagoaz jokatzeko aukera (eta, are, beharra) dakar Autonomia Estatutuak berekin.

Kontrakoa ere egia da, noski: Herri Aginte guztiak daude euskalduntze-lan horretara behartuak, baina

bistan da hezkuntza-alorra funtsezko lanabesa dela helburu hori bete ahal izateko. Hala izan da orain arte, eta

aurrerantzean ere halatsu izan beharko du. Horretarako, hain zuzen, «EAEri dagokio hezkuntzako hizkuntza-

erregimena arautzea eta zehaztea; ahalmen hori, hain zuzen, hizkuntza-normalizazioari dagokionez, erkidego-

ak dituen eskumenetan oinarrituz gauzatzen da (Konstituzio Auzitegiaren 337/1994 Epaia, 10. Zuzenbidezko

Oinarria)».

Azkenik, aipatutako Autonomia Estatutuaren 16. artikuluan zehazten denaren arabera, honako hau kon-

tuan izan behar da: «Konstituzioaren lehenengo Xedapen Gehigarrian agindutakoari jarraiki, hezkuntza (bere

hedapen, maila, modalitate eta espezialitate guztietan) Euskal Autonomia Erkidegoko eskumena da, eta ez die

kalterik eragingo hori garatzen duten Konstituzioaren 27. artikuluari eta Lege Organikoei, horren 149.1.30. ar-

tikuluak Estatuari ematen dizkion ahamenei eta hori betetzeko eta bermatzeko beharrezkoa den Goi Ikuskari-

tzari».

2.3. 1982ko Euskararen Erabilera Normaltzeko Legea

Funtsezkoa da zinez, Konstituzioaren eta Autonomia Estatutuaren garapen nagusia bertan egin delako,

Azaroaren 24ko 10/1982 Legea, euskararen erabilpena arautzen duena. Estatuko beste hainbat esparrutan be-

zala (Katalunia, Valentzia, Baleareak…) hizkuntza-normalkuntzaren paradigmapean formulatua dago 1982ko

lege hori. Gizarte-bizitza osoan ofizialtasun bikoitzeko marko hori nola aplikatuko den zehazteaz gainera, es-
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parruz esparruko xedapenak eskaintzen ditu berak. Lege horren 2. idazpuruan hezkuntzan egiten den euska-

raren erabilera arautzen da. Ikus ditzagun haren ezaugarri nagusiak:

a) Legeak, alde batetik, zenbait hezkuntza-mailatan, irakaskuntza euskaraz nahiz gaztelaniaz jasotzeko

eskubidea aitortzen du.

b) Bestetik, Eusko Jaurlaritza eta Legebiltzarra behartu egiten ditu Euskal Autonomia Erkidegoko hez-

kuntza-sisteman elebitasuna etengabe hedatzen joateko behar diren neurriak hartzera.

c) Gainera, 16. artikuluan, honako hau zehazten du: «Unibertsitate-ikasketak hasi arteko irakaskuntza-

prozesuetan, derrigorrezkoa izango da gurasoek eta tutoreek edo, bestela, ikasleak berak irakaskun-

tzarako hautatu ez duten hizkuntza ofiziala irakastea».

d) 10/1982 Legeak gaineratzen duenez, «Gobernuak ikastetxe bakoitzeko irakastereduak arautuko

ditu, gurasoen edo tutoreen nahia eta eremu horretako egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta».

e) Azkenik, 17. artikuluak hau arautzen du: «Nahitaezko ikastaldiak bukatzerakoan, ikasleek bi hizkun-

tza ofizialak erabiltzeko adinako ezagutza erreala izateko xedezko neurriak hartu eta euskara-giroa

bermatuko du Jaurlaritzak, bai barneko nahiz kanpoko ekintzabideetan, bai administrazioko jardue-

retan eta dokumentuetan».

Hizkuntza-eskubideen norbanako irizpidean (ikus Mc Rae, 1975) oinarritzen da, funtsean, Euskararen

Erabilera Normaltzeko 10/1982 legea. EAEko hiritarrek (hiritar orok, banan-banan) hizkuntza-eskubide jakinak

dituzte, batetik, eta herri-aginteek (bai bertakoek eta bai agintaritza zentralak, EAEn diharduen neurrian) esku-

bide horiek betetzeko obligazioa. Ondorioa, alde horretatik, ezin argiagoa da gure iritziz: norbaitek euskaraz

(erabat edo, maizago, nagusiki euskaraz) ikasi nahi badu, euskaraz ikasteko eskubidea du, eta norbaitek gaz-

telaniaz (erabat edo, maizago, nagusiki gaztelaniaz) ikasi nahi badu, gaztelaniaz ikasteko eskubidea. Egia da

norbanako eskubide horri era bateko eta besteko modulazioak (ama-hizkuntza, zonalde soziolinguistikoa...) eta

betebeharrak (ikasketa-aldiaren amaieran lortu beharreko euskara-maila...) ezartzen zaizkiola. Baina modulazio

eta betebehar horiek ez dute funtsezko askatasun-esparrua, nagusiki euskaraz edo gaztelaniaz ikasi ahal izate-

koa, indargabetzen.

Bada, bide batez, azpimarratu beharreko beste puntu bat. Hizkuntza ofizial bi ditu Euskal Autonomia Er-

kidegoak, ez hiru edo gehiago. Hori dela-eta, ingelesak, frantsesak edo beste edozein atzerri-hizkuntzak ez du,

gure goi-mailako lege-markoan, euskararen eta gaztelaniaren pareko eskubide-aitormenik. Garrantzitsua da

puntu hori ere, joera baitago zenbaitetan ingelesa edo ingelesez ikasteko eskubidea (eta herri-aginteen parez

pareko obligazioa) maila berean jartzeko.

Euskararen Erabilera Normaltzeko 10/1982 Oinarri Lege honen garapenez eratuak dira (nahiz eta lehe-

nagotik diseinaturik egon) egungo A, B eta D ereduak. Lege horren garapen dira, izan ere, hiru ereduak legez-

tatu zituzten 1983ko «Elebitasun Dekretua» eta «Elebitasun Agindua». Aurrerago hitz egingo da horietaz.

2.4. 1993ko Euskal Eskola Publikoaren Legea

1982ko Lege hori esparru guztietarako zen, ez hezkuntza-esparrurako bakarrik. Legea argitaratu eta

handik hamar bat urtera eman zuen Legebiltzarrak, hain zuzen, zehatz-mehatz hezkuntza-munduan zentratu-

riko legea3. 1982koarekin batera, EAEko hizkuntzazko eta hezkuntzazko markoaren ardatzetako bat bihurtu
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den hori otsailaren 19ko 1/1993 legea da: hots, Euskal Eskola Publikoaren Legea. Lege honetan, besteak bes-

te, honako hauek zehazten dira:

a) Euskal eskola publikoaren helburuetako bat «derrigorrezko irakaskuntza-aldia bukatzean, ikasle guz-

tiek, baldintza berdinetan, bi hizkuntza ofizialen ezagupen praktikoa izango dutela bermatzea da,

erabilera bultzatuz eta euskararen normalizazioari lagunduz» (3.2. g artikulua).

b) Lege beraren 5. e) artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoei ezartzen die irakastere-

duen plangintza egiteko betebeharra «gurasoek eta ikasleek eredua aukeratzeko duten eskubidea

gauzatu ahal izan dezaten, bai eta aukeratzeko askatasun hori bermatuko duten administrazio-bide-

en garapena ere».

c) Gainera, Lege horren 3. idazpuruan (18. artikulutik 24. artikulura) euskara euskal eskola publikoan

arautzeari buruz dihardu, eta hau xedatzen du: «Euskara eta gaztelania euskal eskola publikoan egin-

go diren irakaskuntza-programetan sartuta egongo dira, bi hizkuntzen ahozko zein idatzizko uler-

mena eta ahozko eta idatzizko adierazpena benetakoa izan dadin; horrela, gutxienez, harreman-hiz-

kuntzatzat eta ohiko erabilerako hizkuntzatzat erabili ahal izango dira».

d) Halaber, 20. artikuluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailaren proposamenari jarraiki, Eusko

Jaurlaritzak irakastereduak arautzeko Dekretua onartuko duela xedatzen du, eta, 21. artikuluan, berriz,

Jaurlaritzak irakastereduen eskaintza-plangintza zehazten duten oinarrizko irizpideak arautuko dituela.

e) Amaitzeko, Lege horrek hezkuntza-sistema guztian (publikoan eta pribatuan) ezarri beharreko hiru ira-

kastereduak aipatzen ditu, hamargarren xedapen gehigarrian. Hala eta guztiz ere, hirugarren xedapen

iragankorrean indarrean mantentzen du uztailaren 11ko 138/1983 Dekretua, Euskadiko irakaskuntza ez

unibertsitarioan hizkuntza ofizialen erabilera arautzen duena. Dekretu hori jarraian aipatuko da.

Euskal Eskola Publikoaren Legea ere indarrean dago, osorik, eta ondo kontuan hartzekoa da beraz. Mi-

lian i Massanak uste du badela bien artean alde nabarmenik, puntu bati dagokionez4. Gainerakoan, ordea, ze-

haro bat datoz lege biak EAEko hizkuntza bien ofizialtasun-markoaren ezaugarri nagusietan.

2.5. Osagarrizko legeak eta arauzko xedapenak

Estatu osorako legeak edota arauzko xedapenak aipatuko dira hemen batetik, eta EAEkoak bestetik.

2.5.1. Estatu osorako legeak

Gai honi dagokionez, estatu mailako honako arau hau nabarmendu beharrekoa da: maiatzaren 3ko

2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzakoa. Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxiler-

goko helburuez gain, maila bakoitzak honako helburu hauek ere baditu, hurrenez hurren: «gaztelania eta, ego-

nez gero, autonomia-erkidegoko hizkuntza koofiziala behar bezala ezagutzea eta erabiltzea... (17.e artikulua);

«gaztelaniaz eta, egonez gero, autonomia-erkidegoko hizkuntza ofizialean testu eta mezu konplexuak ulertzea

eta hitzez eta idatziz zuzentasunez adieraztea... (23.h artikulua)»; eta «gaztelania eta, egonez gero, autono-

mia-erkidegoko hizkuntza koofiziala menderatzea, hitzez nahiz idatziz» (33.e artikulua).
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2.5.2. EAEko arauzko xedapenak

Aurreko epigrafean aipatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 6. artikuluaz gain, jarraian

zerrendatuko diren arauek irakastereduei buruzko autonomiako oinarrizko esparru juridikoa osatzen dute.

a) 138/1983 Dekretua, uztailaren 11koa

Dekretu horrek A, B eta D irakasteredu elebidunak arautzen ditu, I. eta II. eranskinetan; eredu horiek,

hain zuzen, indarrean jarraitzen dute, otsailaren 19ko 1/1993 Legearen 20. artikuluan aurreikusitakoa egiten ez

den bitartean.

Era berean, Dekretu horretan adierazten denez, euskara eta gaztelania derrigorrezko ikasgaiak dira ikas-

tetxe guztietako irakaskuntza-maila hauetan: Eskolaurrean, OHOn, BBBn, UBIn eta LHn (egun, Haur Hezkuntza,

Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa).

b) Beste arau batzuk

Aurreko dekretuaz gain, atal honetan, honako beste arau hauek ere aipa daitezke:

— Hezkuntza eta Kultura Sailaren Agindua (1983ko abuztuaren 1ekoa), 138/1983 Dekretua (uztailaren

11koa) garatzen duena.

— 1984ko maiatzaren 3ko Agindua, uztailaren 11ko 138/1983 Dekretuaren 9 c).- artikulua garatzen

duena. Agindua hori 1986ko martxoaren 20ko Aginduak aldatu zuen (maiatzaren 23ko EHAA).

— Azaroaren 15eko 286/1988 Dekretua, uztailaren 11ko 138/1983 Dekretuaren aldi baterako bigarren

xedapenean ezarritako epea (irakaskuntza euskaraz emateko edo programak euskaraz garatzeko

epea) luzatzen duena,

— Ekainaren 21eko 213/1994 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan Derrigorrezko Bigarren Hezkun-

tzaren curriculuma zehazten duena. Urtarrilaren 13ko 25/1996 Dekretuak eta urtarrilaren 21eko

5/2003 Dekretuak aldatu dute.

2.6. Zenbait ondorio eta balioespen, EAEko lege-oinarriaz

Lan-talde juridikoaren txostenetik, Milian i Massana irakaslearen irizpen-txostenetik eta Miñaoko jardu-

naldian entzundakoetatik, badirudi argi samar geratu direla puntu batzuk: ez guztiak, baina bai batzuk. Zer on-

dorio dira, bereziki, kontuan hartzekoak? Honako hauek behintzat bai, Koordinazio-batzordearen ustez.

2.6.1. Ondorioak

Zer ondorio ateratzen du Koordinazio-batzordeak, atal honetan guztian esandakoaz? Honako irizpide

hauek, bederen, zuzenak iruditzen zaizkigu5:
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Gurasoen (edo tutoreen) aukera, seme-alabek eskolaketa zein hizkuntzatan egingo duten erabakitzekoa,

egungo lege-markoaren oinarrizko ezaugarria da. Bertako lege nagusiek, Euskararen Erabilera Normaltzeko

10/1982 Oinarri Legeak eta Euskal Eskola Publikoaren 1/1993 Legeak, espresuki aitortzen dute gurasoen esku-

bide hori eta, beraz, lege horiek aldatu gabe ez dago gurasoen eskubide hori murrizterik. Alde horretatik egun-

go lege-markotik kanpora gelditzen dira zeharo aurrerago (ikus 6. atala) zehazten diren bigarren eta hirugarren

hobekuntza-bide alternatiboak. Dudazkoa da zinez, bestalde, laugarren hobekuntza-bide alternatiboaren le-

gezkotasuna. Alternatiba horietako bat aplikatzekotan (lehenengo bietan seguru, eta azkenekoan itxuraz), le-

geria hori aldatu egin beharko litzateke errotik.

Kontua ez da ezinbestean hor amaitzen. Ikuskizun dago, izan ere, lege horiek aldatuz ere zer formulazio

alternatibo konkretu ezar daitekeen, EAEko eta Estatu osoko legeria nagusia ongi errespetatzen duena eta nor-

banako irizpidea (nagusiki gaztelaniaz ikasteko eskubidea) saihestu dezakeena. Ikus, besteak beste, lan-talde

juridikoaren txostena eta Antoni Milian i Massana irakaslearen ekarpena.

Euskaraz ongi ikasteko, inork gutxik duda egiten du D eredua dela, oro har, euskalduntze-ahalmenik

handienekoa. Zer preziotan egin liteke, ordea, horrelako birmoldaketa erabatekorik? Zer neurritan kabitzen da

hori, lehenik eta behin, indarrean dagoen lege-marko nagusian?

2.6.2. Zenbait balioespen

Lan guztiak koordinatu eta marko kontzeptual batean txertatzeko agindua jaso dugunez, ezinbestekoa

dugu gure kezkaren bat edo beste agertzea. Horrela, eta besteak beste,

a) Balio handia eman zaie txosten bietan eta abenduko jardunaldietan, EAEko lege-markoaz eta bere

ahalmen posibleez hitz egiterakoan, Kataluniako eta inguruko legeei, dekretuei eta haien gaineko erre-

kurtsoei eta sententziei. Eskertzekoa da lan hori: lege-markoz aldatzekotan EAEn, ezer egiten hasi au-

rretik zuhurra da lehendik bide horretan (edo antzekoren batean) barrena abiatu direnek zer ondorio

atera dituzten jakitea. Lan-talde juridikoak konparazio-lan hori egin izana, eta 337/1994 sententzia lu-

paz begiratu izana, txalotzeko da beraz.

b) Gutxitxo landu duela ikusten dugu, aldiz, Euskararen Erabilera Normaltzeko 10/1982 Legearen hele-

giteari Konstituzio Auzitegiak 1986ko ekainean emandako sententzia. Hizkuntzak (eta, bereziki, gaz-

telania) gure artean ofizial izateak zer ondorio operatibo duen jakiteko, oker ez bagaude, balegoke

bertan probetxuzko azterbiderik. Kataluniakoa bezain azterbide sendoa agian, eta ondotxoz hurbila-

goa nolanahi ere. Eginkizunen poltsan gelditu da puntu hori, oker ez bagaude: atal horren azterketa

pausatuago batek mesede baizik ez liguke egingo guztioi.

c) Kontsiderazio juridiko hutsei, azkenik, baloratzea ez dagokigun baina jardunaldian berariaz aipatu

den egokitasun politikoaren ikuspegia erants dakieke. Alde horretatik harira dator Hugo Baetens-Be-

ardsmorek abenduko jardunaldian adierazitakoa. Bere esanean, eskola-hizkuntza definitzeko orduan

inor behartu ez izana oso erabaki ona izan da EAErentzat: «No constraint to follow a unique model

was a very good politic decision». Ez dagokigu, berriro esanik, inoren balioespenak baloratzen jardu-

tea. Hain aplikazio-esparru zabala duen argudioa isilpean uztea ere bidegabe gerta zitekeen ordea.

Bego bere horretan, beraz.

d) Egokitasun-esparrura biltzekoa da orobat, oker ez bagaude Antoni Milian i Massana irakasleak esan-

dakoa. Orain arteko lege- eta arau-markoak egonkortasun juridiko nabarmena atxiki dio EAEko ira-

kaskuntza-esparruari. Egonkortasun horren abantailak ez dira gutxietsi behar. Kataluniako hizkuntza-

plangintzaren arloko arauek sortu dituzten konstituzionaltasun gabeko edo susmopeko auzi-bideen
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aldean, hezkuntza-esparruan norberaren hautua egin ahal izateko aukera libre utzi izanak blindatu

egin ditu euskal legeak. Indartu egin du horrek, halako neurri batean, bertako hizkuntza-normalkun-

tzaren oinarrizko aukera: ez bere xehetasunetan, inondik inora, baina bai oinarrizko arkitektura juridi-

koan. Norbanako hautabide horrek ez du garantia sendorik eskaintzen, egia da, euskara indarberri-

tzeko pauso egokienak emango edo eman ahal izango direnik. Hiritar gehienek gaztelaniaren aukera

egiten badute, seme-alabak eskolatzeari dagokionez, hizkuntza-eskubideen norbanako irizpidean oi-

narritutako lege-marko horrek ez du helduleku sendorik ematen euskara eskola bidez indarberritzeko.

e) Alde horretatik, bistan da aski egoera asimetrikoan daudela euskara-gaztelaniak, eskola-munduan

ere: neska-mutilek gaztelania ikasiko ez duten beldurrik ez dago, oro har, D eredura joanda ere. Al-

diz, eredurik euskaldunenak ere lanak ditu ikasleen elebitasun funtzionala segurtatzeko eta, aitzitik,

garantia hori are ahulagoa da ikasleak B edo, zer esanik ez, A ereduan ari direnean. Egia da, beraz,

gurasoen hautapen-printzipio horrek ezkontza zaila duela gazte guztiek derrigorrezko eskola-aldia

amaitzean elebidun funtzional izan behar dutela dioen lege-xedapenarekin. Zaila eta, hainbatetan,

oso zaila. Zailtasunak zailtasun, guraso gehienek B eta, batez ere, D eredua aukeratzen duten neu-

rrian besterik da arazo nagusia: B eta, batez ere, D ereduetan ikasten duten ikasleek euskara- (eta

gaztelania-) maila egokia lor dezaten segurtatzea.

f) Ereduen kontua ez da, azkenik, erabat zurruna. Legezko zatiketa hirukoitzak aukera praktikoa eman

izan du, hasieratik, aplikazio modulatuak egiteko. Bai A ereduan, bai Dn eta bai, bereziki, Bn. Arlo

operatiboan eta glotodidaktikoan behar adinako malgutasunez jokatu izan da hainbatetan, bai ere-

du baten barruan formulazio diferenteak (B arina, B sendoa) eratzeko eta bai eredu batetik bestera-

ko iraganbideak zabalik edukitzeko. Aukera eman izan du horrek guztiak, azken batean, eredu eus-

kalduneranzko emaria ez oztopatzeko. Eredu malguaren komenentziaz mintzo direnek gogoan izan

behar lukete, arras malgua dela alde askotatik azken hogeita bost urteko eredu-sistema.

Badakigu, ordea, administrazioaren jarduna ez dela kontsiderazio juridikoetan amaitzen. Funtsezkoak

dira irizpide juridiko zuzen eta egokiak, mende-laurden luzean eraikitako etxea itxura gabe astindu eta, agian,

lurreratuko ez bada. Ez dira ikuspegi juridikoak bakarrik, ordea, kontuan hartu beharrekoak.

3. LORTUTAKO EMAITZAK, AURREZ EZARRITAKO HELBURUEN ARGITAN

Lau ataletan banatuko dugu kapitulu hau. Batetik ikasleen garapen kognitiboa aipatuko da, bestetik hiz-

kuntzen ezagutza-mailan lortzen ari dena, hurrengoan euskararen erabilera-maila eta, azkenik, emaitza horien

balioztapena gizarte-perspektibatik. Goazen, beraz, atalez atal.

3.1. Ikasleen garapen kognitiboa

Eskola ez da euskaltegia. Hori ere bada gurean, aski neurri zabalean. Baina ez da hori bakarrik, inondik

inora. Hori baino ondotxoz lan-agenda zabalagoa eta trinkoagoa duen instituzio soziala da eskola, gure artean

ere. Hainbat jakintza-gai, trebetasun praktiko eta balio transmititzeko instituzioa da, lehenik eta behin, eskola.

Josiane Hamers-ek ongi gogorarazi duen moduan, eskolaren lehen helburua ikaslearen garapen kognitiboa se-

gurtatzea da. Irizpide nagusi hori beti gogoan hartu beharrekoa dugu. Xede-helburu hori serioski konprometi-

tzen duen eskola-sistemarik edo irakasteredurik nekez justifika liteke luzaro. Gauza bat dira, noski, unean une-

ko ahuldadeak, urte gutxiren buruan berdintzen-edo direnak, eta bestea egiturazko ezinak, traba-eragozpenak

eta defizit kronikoak.
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Ongi segurtatzen al du gure eredu-sistemak ikasle guztien (batez ere, jaiotzatik edo etxetik berariazko

eragozpen-trabarik ez duten ikasleen) garapen kognitiboa6? Ongi lortzen al da garapen hori, bereziki, eskola-

ko gai «sendoak» bigarren hizkuntzan (normalean, euskaraz) ikasiz? Kontu hau serioa da, oso. Garrantzi han-

dikoa da, bi arrazoirengatik: batetik, erantzuna duda-mudazkoa edo ezezkoa izanez gero konpondu beharre-

ko arazo sendo baten aurrean gaudelako. Bestetik, gero eta irakas-sistema euskaldunagoa dugularik, arrisku

handia dagoelako ikasleen garapen kognitiboaren auzia (batez ere emaitza akademikoen balioespena) irakas-

sistema elebidun honen defendatzaileen eta detraktoreen arteko borroka-leku garratz bihurtzeko. Ebaluazio

honen, horren edo harako haren emaitzak errazegi astintzen dira zenbaitetan, alde batera edo bestera, norbe-

raren aldez aurretiko tesien indargarri edo, gutxienez, babesle, maiz aski.

Koordinazio-batzordeak ez du uste bide zuhurra denik hori, EAEko ikasleen garapen kognitiboa baldin

badugu benetan gogoan. Hori baino pausatuago, astiroago eta objektiboago jokatu behar genuke guztiok,

ezer ganorazkorik ateratzekotan. Hori dela-eta, arazo sendoa dauka Koordinazio-batzorde honek alor honetan

emaitza argi, orokorrik aurkezteko.

Egin dezakeena, garapen kognitiboaren kontua argitzen hasteko, zera da: gaur egun indartzen ari den

eskolatze-sistema gero eta haur gehiago B eta, batez ere, D ereduan duena dela onartuz, eskolatze-sistema ho-

rren aldekoek eta kontrakoek zer dioten aztertu eta jaso.

3.1.1. Aldekoen argudio-bidea

Ezaguna dugu, aspaldidanik, murgiltze-bidearen aldeko iritzia dutenen ikuspegi edo argudio-bide nagu-

sia: B eta, batez ere, D ereduek, euskararen ezagutza hobea eskaintzeaz gainera, ez diote ikaslearen garapen

kognitiboari kalte egiten. L1ean bezalatsu, eta zenbaitetan hobeto, ikasten dute murgiltze-bideko ikasleek

hainbat jakintza-gai, irakaskuntza bera ongi antolaturik badago. Eskolaren bestelako eginkizunak direla-eta,

maiz aski hipotetizatu izan da, halakoetan, ikasleek beren jakintza-gai gehienak bigarren hizkuntzan (hots, eus-

karaz) ikasi beharrak aberastu egiten duela ikasle horien adimena. Aberastu egiten duela eta, zenbaitetan, plus

bat eransten diola beren garapen osoari. Hirugarren edo laugarren hizkuntza bat ikasteko, adibidez, ele biko

eta murgiltze-bidezko hezkuntza-bide hori mesedegarri dela esan izan da maiz. Beste horrenbeste gertatzen da

beste jakintza-gaiak eskuratzeko ahalmenaz.

Beti-beti ez da, halere, hain mezu optimistarik jasotzen. Horrelakoetan, normalean, ez da hipotetizatzen

L2 bidez ikasteari eskerrak EAEko ikasleek emaitza hobeak ateratzen dituztenik. Besterik da, aldiz, hori baino

maizago entzuten dena: L2 bidez (euskaraz) edota L1 bidez (gaztelaniaz) ikasten duten ikasle erdaldunak (etxe-

tik erdaldunak) parez pare dabiltzala, oro har, emaitza akademikoei dagokienez. Ikasleen emaitza akademiko

hobeen edo okerragoen iragarle elementu asko dagoela esaten da: etxeko background soziokulturala, guraso-

en maila sozioekonomikoa, hiri/baserri dikotomia, norbanako ikaslearen adimena, ikastetxe mota eta abar.

Zer esan dezake batzordeak, horrezaz guztiaz? Egia da, hasteko, euskarazko edo ele biko hezkuntzaren

alde eman izan diren argudio nagusietan ezer gutxi dagoela garapen kognitiboaz esanik. «Eredu honek beste

horrek baino gehiago euskalduntzen du, eta hango beste hark baino askoz gehiago» esaten denean, alde ba-

tera uzten dira sarri ikasleen garapen kognitiboari dagozkion emaitzak. Horren erabateko frogantzarik ez dago,

dakigularik, gure artean. Alde batera uzten dira, edota emaitza kontrastatuen ordez hipotesi plausibleez (baina

ez beti behar bezain dokumentatuez) ordezkatzen.
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3.1.2. Eszeptikoen edo kontrakoen argudio-bidea

Antzera gertatzen da, beste aldera joanaz, euskal irakas-sistema sendoaren (B eta D ereduak nagusi

dituen sistemaren) eszeptikoekin eta detraktoreekin. EAEn indartuz doan eredu-sistemari (haur erdaldun

gehienak B eta D ereduetan dauzkanari) mesede baino kalte gehiago ikusten diote hauek. Euskararen alde-

ko iniziatiben izenean, ikasleen hainbat kalte kognitibo onartzen direla uste dute ikusmolde honen defen-

datzaileek.

Gure aburuz, kontuz ibili behar da horrelako baieztapenekin ere. Susmoak eta beldurrak izatea bidezko

da, alde batetik: arras bide berri batean murgildurik ari gara guztiok, EAEko eskola molde elebiduna dela me-

dio, eta honetan ere (Txirritak esango zukeenez) «surtan jartzean probatutzen da nolakoa dan eltzea.» Egia da,

bestalde, kezka-biderik eta buru-hausterik eman behar ligukeen emaitzarik ere ikusten dela tartean. Hori guz-

tia horrela dela onarturik ere, bidegabe nabaria da, batetik, euskaltzaletasuna berez jakintza-egarriaren etsai

dela aditzera ematea. Egon ez dago bestalde, dakigularik, hain ondorio bortitz eta jeneralizaturik sostengatzen

duen ebaluazio sorta sendo, jarraiki eta kontrastaturik. Euskarazko (eta, bereziki, L2ko) ikasbidea ez da ezeren

panazea unibertsala: egia da hori. Oinarri enpirikorik gabea dirudi ordea, orain arte argitara emandako datuen

argitan, L2ren bidezko ikasbideez hain gaitzespen erabatekorik egitea.

3.1.3. Azken gogoeta

Datu objektibo, argitaratu eta kontrastagarrietan oinarrituz baizik ezin da alor honetan aurrera egin. Ho-

rretarako, berriz, ikerketa-lerro sendoak behar dira batetik. Konparazio-gune egokiak bilatu behar dira, beste-

tik, emaitza «on»-ez eta «txar»-ez ari garenean objektiboki zertaz ari garen jakiteko. Ondoko esparruotan bila

liteke gaurkoz, besteak beste, konparazio-gune interesgarririk.

a) EAEko ikasleen batez besteko lorpen-mailak Europarekin eta munduarekin (PISA, etab.) konparatuz.

b) EAEko ikasleen batez besteko lorpen-mailak Espainiako batez bestekoekin eta beste Autonomia Er-

kidegoetako emaitzekin (bai ele bakarreko eta bai ele biko Erkidegoetakoekin) konparatuz.

c) EAE barruko konparazioak, ereduka.

d) Unibertsitatera sartzeko hautaprobetan lortzen diren emaitzak, ereduka eta abar.

Dakigun neurrian, konparazio-gune horien arabera argitara eman diren emaitzek ez dute oinarririk ema-

ten, L2 bidez ikasteak oro har atzerapen kognitiboa dakarrela esateko. Horrek ez du esan nahi, jakina, arazorik

gabeko irakas-sistema daukagunik.

Nolanahi ere, ez da txosten honen egitekoa zehaztasun horietan sakontzea. Halakorik egin nahi duenak

jo beza batetik ISEI/IVEI institutura, edota Estatuko ebaluazio-agentzietara, eta bestetik unibertsitate alorreko

instantzia akademiko eta ikerketa argitaratuetara.

3.2. Hizkuntzen ezagutza-maila

Ba al dakite gure ikasleek, behar besteko gaitasun-mailarekin, euskaraz, gaztelaniaz, eta atzerri-hizkun-

tzaren batean (normalean ingelesez)? Laburpen argigarria egin du, honetaz, lan-talde glotodidaktikoak. Hortik

hasiko gara, beraz, puntu garrantzitsu hau argitzen. Gero, aurrekoaren osagarri, lan-talde soziolinguistikoak gai

horri egin dion ekarpena erantsiko dugu.
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3.2.1. Lan-talde glotodidaktikoaren ikuspegia

a) Gaztelania-maila egokia lortzen dute ikasleek. Ikasleek lortzen duten gaztelania-maila hobetu liteke, bai-

na, oro har, EAEko ikasleek badakite, derrigorrezko eskola-aldiaren amaieran, gaztelaniaz irakurtzen,

idazten eta mintzatzen, eta entzuten dutena ulertzen dute. Ezagutza hori, gainera, irakasteredua zei-

nahi izanik ere lortzen dute. Alde txikiak izan daitezke jakina, baina esan liteke euskara hutsez eskola-

tutako ikasleek ere kasu gehienetan lortzen dutela gaztelania-maila ohargarria «Lengua Española» asig-

natura soilik gaztelaniaz jasota. Maila hori Estatuko beste ikasleen parekoa da, oro har7. Hala bada, esan

daiteke gure ikasleriaren gaztelania-gaitasunak zerikusi handiagoa duela eskola-errendimenduarekin,

etxeko hizkuntzarekin edo zonalde soziolinguistikoarekin, eta ez hainbat irakastereduekin.

b) Euskararen ezagutza-maila egokia ez dago beti ziurtatuta. Ikasleek lortzen duten euskara-gaitasuna,

aldiz, oso desberdina da. Etxeko hizkuntza edota beren zonaldean euskarak duen indarra faktore ga-

rrantzizkoak dira maila horretan. Gaztelaniaz ez bezala, eskola da euskarazko gaitasuna eskuratzeko

faktorerik garrantzizkoena ikasle asko eta askorentzat. Beste hitz batzuetan esanda, aukeratzen du-

ten ikasteredua da euskararen jabe egiteko duten aukera bakarra. Horren motiboa argia da: euskara

hizkuntza gutxitua edo eremu urriko hizkuntza da; ez du, beraz, gizartean gaztelaniak duen oihar-

tzuna. Ereduei dagokienez, esan beharrik ez dago D ereduak lortzen dituela emaitzarik onenak. B ere-

dua ere, kontuan hartuta ikasle gehienak etxetik erdaldunak direla, hainbatetan hurbiltzen da euska-

razko gaitasun onargarri batera. Aldiz, A eredua, euskara-ezagutzari dagokionez, urrun gelditzen da

helburu horretatik8. Urrun, beraz, Normalizazio Legearen 17. art.ak dioenetik: «Jaurlaritzak, ikasle-

goari nahitaezko ikastaldiak bukatzerakoan bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko adina ezagutuko ditue-

neko segurantza emateko neurriak hartu eta euskara-giroa bermatuko du».

c) Atzerriko hizkuntza. Atzerriko hizkuntza indartsuen premia gero eta nabarmenagoa da gure artean.

Espainiera nazioarteko hizkuntza aski garrantzitsua izan arren, ingelesaren beharra ere badago. Atze-

rri-hizkuntza ikasteko bideak hainbat izan daitezke. Zenbait saiakuntza martxan jarri dira: ikaskuntza

goiztiarra, berantiarra, ele anitzeko esperientziak, murgiltzea… Goizegi da, ordea, bide eraginkorre-

nak zein diren ondorioztatzeko. Euskal irakas-sistemak tinko heldu behar dio erronka berri horri.

d) Etorkinak. Azken urteetan jasotzen ari garen atzerriko etorkin multzoa gero eta handiagoa da. Feno-

meno berri honek eskola-antolamendua zaildu egin du, eta euskarazko irakaskuntzan ere aldaketak

dakartza. Ikasle horiek etxetik dakartzaten hizkuntzak hainbat dira eta ikasle horietariko asko gutxie-

nez bi hizkuntza berri, euskara eta gaztelania, ikasi beharrean aurkitzen dira, atzerriko hizkuntzaz

gain. Etorkinen proportzio handi batek badaki gaztelaniaz (latinoamerikarrak baitira), baina, nolanahi

ere, euskara urruneko zerbait ikusten dute. Gaztelania ez dakitenentzat, berebiziko garrantzia du hori

ikasteak, horrek baitu zabalkuntzarik handiena gizarte honetan. Eskolak giza talde horien integrazioa

ahalbideratu behar du bertako hizkuntzak irakatsiz. Horretarako, lekuan lekuko errealitatea aztertu

eta hizkuntzei zein trataera emango dien erabakita, behar diren baliabideak —bai pertsonalak eta bai

curriculum mailakoak— jarriko ditu. Zentzu honetan, ikasleen lehen hizkuntzak oso kontuan izango

dira eta, ahal den neurrian, euren ahozko eta idatzizko mantenimendua/garapena sustatuko da.

3.2.2. Lan-talde soziolinguistikoaren ikuspegia

Eskola ez dela euskaltegia esan da gorago. Kontrako bidea azpimarratzera gatoz orain. Hori bakarrik ez

da, baina hori ere bada gure eskola, aski neurri zabalean. Belaunaldi berriaren gehiengo zabala euskararekin
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kontaktuan sartzen den instituzio formal nagusia da eskola, hemen eta orain. Hori ere oso kontuan hartu be-

har da beraz.

Goian adierazitako marko juridiko horretaz baliatuz, euskararen aldeko ahalegin handia egin du Euskal

Autonomia Erkidegoko hezkuntza-munduak, hala eskola-sare publikoak nola pribatuak. Aparteko aipamena

zor zaie alor honetan, bide-urratzaile izanak direnez, gure ikastolei. Ikastetxe mota guztiek, lurralde guztiek

eta ikasmaila guztiek ez diote saio horri bizkortasun berarekin erantzun, edota batzuk lehenago eta besteak

geroxeago abiatu izan dira bide horretan barrena, baina antzeko norabidean jardun dute gehien-gehienek.

Eraman den prozesua positiboa izan da oro har, belaunaldi berrien ele biko hizkuntza-trataerari dagokionez.

Erdaraz ondo jakiteaz gainera, lehen baino euskaldunago dira orain EAEko gazteak, oro har. Lehen (demagun,

orain dela hogeita bost urte) baino askoz gazte gehiagok daki orain euskaraz, neurri batean edo bestean. Kon-

kretuki,

a) Ulertzeari dagokionez, gero eta ikasle gehiagok ulertzen du euskaraz, oso hizkera itxian egiten ez ba-

zaio, eguneroko gai arruntez ari garenean. Horrezaz gainera, hizkera formal-espositiboan egiten

zaien hainbat azalpen, eskola-esparrukoak bereziki, ulertzeko gai dira gero eta gazte gehiago.

b) Hizketan ere lehen baino gazte gehiagok daki euskaraz. Gehienek ez dute hitz-etorri handirik hiz-

kuntza honetan, ez eta mintzamolde bizi, lasai, aberats eta gatz-piperrez horniturik. Bai, ordea, egu-

neroko komunikazio-egoera arruntenetan oro har, eta eskola-girokoetan bereziki, esan behar dutena

esaten asmatzeko balio dien komunikazio-gaitasun minimorik.

c) Euskaraz irakurtzen eta idazten ere badakite gainera, halako neurri batean, gazte horietariko askok.

Mugatua eta aski nola-halakoa da, oro har, ikasle askoren idazmena eta irakurmena. Baina hor dago

hori ere, eta kontuan hartzekoa da: orain gutxira arteko eskolak, salbuespenak salbuespen, ez zuen

euskaraz idazteko trebetasunei dagokienez berariazko gaitasunik transmititzen.

Xehetasun konkretuetara bagoaz, eta legeak agindutako ikasle elebidun funtzionalaren konstruktua bal-

din badugu gogoan, hamarkada hauetako eskarmentuak zera erakusten du, besteak beste:

a) Euskarazko irakaskuntzak izan duen garapena eta lortu dituen emaitzak aipagarriak izan dira noski.

Azken 25 urtean euskarazko irakaskuntza gure Erkidegoko bazter gehienetara zabaldu da. Haur guz-

tiek ikasten dute euskara eskolan eta horietatik askok maila ohargarria lortzen dute (hainbat azterla-

netan jasotzen dira lorpen-maila horiei buruzko datuak: EIFE, HINE, B2...). Horrez gain, gero eta ikas-

le gehiagok aukeratzen du euskaraz ikasteko bidea. Zeuden beldurrak ere uxatzen joan dira:

gaztelania ez zaie ahanzten euskaraz ikasten dutenei. Badakigu eskolak bere mugak dituela hizkun-

tzak irakasteko, baina, hala ere, eskolak euskara irakasten du era eraginkorrean. Alor horretan esko-

lak dituen mugak ezagutzen dituenarentzat, irakaskuntzaren ebaluazio-emaitzak ez dira txarrak: ikas-

le asko eta asko euskalduntzen ditu eskolak. Triunfalismotik ere ihes egin behar da. Erabateko

arrakasta, nolanahi ere, ezin da aldarrikatu. Garai batean euskara jakitea eta erabiltzea gauza bertsua

zela uste genuen; gaur egun garbi dago euskara irakastea gauza bat dela eta ikasleen hizkuntza-era-

bileran eragitea beste bat. Horretaz gain, derrigorrezko eskola-aldiaren amaieran EAEko ikasle gehie-

nek ageri duten hizkuntza-maila oso aldakorra da, leku batetik bestera. Aldakorra da ikastetxe bate-

tik bestera, gela batetik bestera eta are, hainbatetan, gela bereko ikasle batetik bestera. Aldakortasun

hori oso diferentea da, euskarari eta gaztelaniari dagokienez. Badira eskolatik euskal elebidun irteten

diren ikasleak (hots, euskaraz erdaraz baino errazago moldatzen direnak); badira elebidun orekatuak

(ez erabat, baina bai hor nonbait, ele biko komunikazio-gaitasun funtzional batean dabiltzanak); eta

badira, azkenik, erdal elebidunak (euskaraz baino gaztelaniaz errazago, askoz errazago edo konpa-

raziorik gabe errazago moldatzen direnak).
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b) Erdaraz tutik ez dakien euskaldunik9 ez dago EAEko ikaslerian, urrundik ere, 16 urteko ikasleen arte-

an10. Bada tartean, aitzitik, erdaldun hutsik: azken-azken orduko etorkin asko, eta euskara ikastetik

salbuetsita egon diren ikasle apurrak (ikasleria osoaren %0,8 inguru) egoera horretan egon litezkee-

la pentsatzekoa da. A ereduko eta 16 urte inguruko ikasleez dagoen informazio kontrastatu eta ja-

rraikia, azkenik, urria da zinez. Unibertsitateko hautaprobetako neurketa izan liteke iturburu bat, eta

ISEIren B2 mailako proba dugu bestea. B2 proba egin zuten ikasleek badakigu, jakin, ez zutela maila

hori gainditu. Horrek ez du esan nahi, jakina, euskaraz tutik ez dakitenik11.

c) Era bateko edo besteko ikasle-kopuruei dagokienez, erdal elebidunek osatzen dute, askogatik, mul-

tzo nagusia. Horiek markatzen dute gaur egun, dudarik gabe, EAEko ikasleen elebitasun-pauta na-

gusia. Gutxiago dira, nabarmenki, elebidun orekatuen multzoan daudenak, eta are gutxiago euskal

elebidun nabarmenak.

d) Ikasle batzuen eta besteen gaztelaniazko gaitasun-mailan dagoen aldea txikia da oro har. Txikia edo

oso txikia, euskarazko gaitasun-mailan batzuek eta besteek ageri dituzten tarte nabarmenen aldean.

Estatuko ikasle gehienen antzeko gaztelania-maila ageri dute bertako gazteek, hitzez eta idatziz: bai

etxetik erdaldun direnek, eta bai ama-hizkuntzaz euskaldun direnek; bai A eredukoek, bai B eredu-

koek eta bai D eredukoek. EAEko ikasleek ez daukate gaztelaniazko defizit nabarmenik, estatuko bes-

te ikasle gehienekin konparatuta. Labur bilduz: hamasei urteko ikasleen gaztelania-mailak aldakorta-

sun apala du EAEn, eta batezbesteko maila estatukoaren antzekoa da.

e) Ondotxoz aldakortasun handiagoa ageri da, aldiz, EAEko ikasleen euskara-mailan. Euskarazko hiz-

kuntza-gaitasunean alde handiak ageri dira ikasle batzuetatik besteetara. Badira, batetik, euskaraz

zoragarri egiten duten ikasleak, hitzez eta idatziz (aldakortasun-bandaren goi-muga eratzen dute

ikasle horiek). Eta badira, beste punta-muturrean, euskaraz erraz irakurtzeko, txukun idazteko eta ta-

xuz hitz egiteko inondik inora gai ez direnak (aldakortasun-bandaren behe-muga osatzen dute ho-

riek). Azken 25 urtean egindako ebaluazioek, bai 16 urte inguruko ikasleen artean egindakoek eta

bai beste edozein adinetakoek, behin eta berriro ageri dute gertaera hori.

f) Aldakortasun horretan faktore askok eragiten du. Orain arteko azterketei dagokienez, aldakortasun

horren iragarleetariko bat da eredua. Ez, inola ere, iragarle bakarra. Eskolako A, B edo D ereduaz gai-

nera etxeko hizkuntza nagusia, kalean eta lagunartean nagusiki egiten dena, zonalde soziolinguisti-

koa, ikasleen gurasoen maila soziokulturala eta ikasle bakoitzaren adimen-maila, besteak beste, ira-

garle adierazgarriak dira orain arteko azterketen argitan.

3.3. Euskararen erabilera

Ez goaz gai honetan luzatzera, nahiz eta arrazoi sendoak eta zabalak dauden gai honi oraindainokoan

baino leku agiriagoa eskaintzeko. Motibo bi daude, bereziki, horretara garamatzatenak. Batetik, emaitza kuan-
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9 Alde batera utzita, jakina, umetatik gaixotasunen bat izanik L2z jabetu ez diren gazte euskaldunak edo antzeko kasu berezi-bereziak.
10 Erdaraz ez dakiten bakarrak, inon egotekotan, azken orduko etorkinen artean bilatu behar dira. Haietan ere nekez topa liteke horrelako

asko, urtebetetik gora hemen bizi izaten daramatenen artean.
11 Are gutxiago A ereduak erdal elebakar hutsak sortu behar dituenik ezinbestean: hamahiru edo hamalau urtez eta astean hiruzpalau or-

duz euskara (berdin du frantsesa, ingelesa, alemana...) ikasten jardun ondoren zail da, oso, ikasleek ezer ez jakitea. Hori horrela izatera,

alferrik leudeke munduko ingeles-akademia, Cervantes institutu, HABE eta AEK guztiak. Ez daude alferrik, ordea, urteetako esperien-

tziak behin eta berriro erakusten duenez. Hori bezain egia da, bestalde, ahuldutako hizkuntza ikasgai moduan erakusten duen mundu-

ko leku gehienetan aski emaitza pobreak lortzen direla. Horrek ere zerbait esan nahi du.

Bigarren hizkuntza baten eskuratze-mailan eragiten duten faktoreak askotxo dira, ez input-orduen kopurua eta hizkuntzaren

ikasgai/ikasbide izaera bakarrik, eta faktore-aniztasun horren argitan analizatu behar dira ondorioak ere. Ikasleen hizkuntza-beharrak eta

beraien edo familien espektatibak, besteak beste, faktore posibleen zerrendan sartzea komeni da.



titatibo esanguratsu gutxi dago gure artean, gai honen inguruan. Bestetik, inon eskolaren eragina partziala bal-

din bada, adin-tarte batetik aurrera bereziki, hizkuntzen erabileraren alorrekoa da. Zaila da, beraz, alde horre-

tatik, eragile askoren emaitza dena eragile bakar baten perspektibatik analizatzea. Arrisku bizia dago, horrela

jokatuz gero, eskolari ez dagokiona eta egin ezin izango duena berari leporatzekoa. Panorama ilundu egiten du

jokabide horrek, argitu ordez; ez genuke, beraz, irakurlea bide galduan barrena eraman nahi. Gatozen beraz,

besterik gabe, ustez seguruenak-edo diren ondorioak agertzera.

a) Haurra txikia denean, errazago lortzen da eskolak gizarte-instituzio autonomo gisa funtzionatzea eta,

eskola-komunitateak bertan ezarritako arau-debekuen argitan, euskararen erabilera segurtatzea edo

indartzea. Ikasleek adinean gora egin ahala, aldiz, «benetako munduan» murgil egiten hasten dira.

Etxean, kalean, auzoan, herrian, aste-bukaeretako kirol kontuetan, zein hizkuntza den nagusi, eta

zein mendeko, pausoz pauso ikasten joaten da neska edo mutil gaztea. Beren lagun- edo ikasle-tal-

deetan ere, hizkuntza horrek nagusitzera jo ohi du sarri: hori izaten da arau nagusia.

b) Eztabaida, inon sortzekotan, lagun- edo ikasle-taldean batzuek euskaraganako joera eta besteek er-

daraganakoa dutenean suertatu liteke. Horrelakoetan, kaleko hizkuntza nagusiak bere pisua inposa-

tzeko joera du. Ikasle- eta lagun-taldeak ere ez dira unibertso autonomoak, gero eta konstelazio so-

zial zabalagoan txertatutako harreman-sareak baizik. Eta horietan ere, maiz asko, kaleko hizkuntza

bihurtzen da sarri gazteen harreman-hizkuntza: bai A eta B ereduetan (eredu horiek indartsuen diren

ingurumenean, estatistikoki, erdara izan ohi da ia beti kaleko hizkuntza nagusia), eta bai, are, D ere-

duan ere. Ez da batere salbuespena etxetik gutxi-asko euskaldun den haurra, bizpahiru urteetatik D

ereduko gelara eta are D ereduko ikastetxera doana eta, halere, bere lagunekin gero eta maizago er-

daraz egiten duena. Batzuetan bera izaten da, euskaraz lagunek baino gutxiago dakielarik, erdaraz-

ko jardunera jotzen duena. Besteetan, berriz, gelako eta ingurumen hurbileko mintza-arau nagusira

makurtu nahiak eramaten du ikaslea euskarazko jardunetik gaztelaniazkora. Eskolak dezakeena, ikas-

leei hizkuntza ahula erakusteaz eta erabiltzen laguntzeaz, denaz bezainbatean, ez da inola ere gu-

txiestekoa. Urrundik ere ez da ordea, eta ezin liteke izan, zenbaitek errazegi begiz jo ohi dutenaren

pareko.

c) Egoera hori izanik, zalantzazkoa da ikasleen hizkuntza-erabileran euskal eredu sendoenen garapene-

an bezalako (ez doa, gutxienik, euskarazko gaitasun-mailan lortu diren emaitzen pareko) aurrerabi-

derik lortu denik.

Hemen ere kontuz jardutea komeni da ordea. Errazegi ahaztu izan dugu 1982ko legea ez dela euskara-

ren ezaguera normaltzea, euskararen erabilera normaltzea baizik. Alde horretatik, oso deigarria da orain pun-

tura arte arras funtsezkoa den aztergai hori behar bezala erantzun ez izana.

3.4. Emaitzen balioztapena gizarte-perspektiban

Azalpen bi bilduko ditugu hemen ere, elkarren osagarri direlakoan: lan-talde glotodidaktikoaren ikuspe-

gia batetik, eta soziolinguistikoarena bestetik.

3.4.1. Lan-talde glotodidaktikoaren ikuspegia

a) Hizkuntzak ez dira eskolan bakarrik ikasten. Pertsonaren inguru hurbilak eta gizarteak, oro har, oso

paper garrantzitsua jokatzen dute hizkuntza-ikaskuntzan. Eskolak oinarri sendoak jar ditzake hizkun-

tza-ikaskuntza prozesuan, baina ikasleak lortu duen ezagutza hori gizarteak sendotu behar du. Hiz-
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kuntzaren ikaskuntzan alderdi asko daude: ekonomia, kultura, politika, aisialdia, gizarte-ongizatea…

Eta zehazkiago, etxeko hizkuntzak, familia-baldintzak, ingurune soziolinguistikoak, harreman-sare-

ak... Horregatik daude, hain zuzen ere, D ereduan ibili arren, ikasleen artean horrenbeste desberdin-

tasun. Fishmanek honela zioen Euskal Eskola Publikoaren Lehen Kongresuan: «Eskolatik bakarrik ezin

espero liteke konponbiderik: etxe-auzo-bizigiro multzo korapilatsu horren falta, bere funtzionamen-

du aldrebesa edo are kontraerasoa ezin neutraliza dezake…».

b) Eskolaz kanpoko normalkuntza prozesua apala izan da. Eskolak euskararen normalkuntzan egin duen

aurrerapena ikusgarria izanik ere, euskal gizartearen beste esparruetan aurrerapen hori, oro har, askoz

apalagoa izan da. Haurrek eta gaztetxoek euskara-mailan dituzten hutsuneen zergatiko bat hor bilatu

behar da. Hizkuntza elementu erabat soziala da eta gizarte-heldulekuak behar ditu garatzeko. Haurren

eta gazteen bizimoduan eragin handia du gaztelaniak: zerbitzu publikoak, zinema, beren gustuko te-

lebista-programak, internet, blogak… lagunartea edo lan-mundua ez aipatzearren. Arlo horietan eta

beste batzuetan euskarak oihartzun handiagoa izan dezan lortzen ez badugu, eskolaren lana kolokan

geldituko da. Arlo horiek, ordea, ez daude eskolaren eragin-esparruan. Administrazioaren beste atalek

eta sare sozialaren beste eragile batzuek ere erantzukizuna badute hutsune horretan.

3.4.2. Lan-talde soziolinguistikoaren ikuspegia

Hori guztia hor dago, eta ezin da ahaztu. Asko egin da eskola-munduan, ele biko irakastereduen ildotik,

bertako hizkuntza ahula indarberritze aldera. Hainbat alorretan (juridiko-instituzionalean, ekonomikoan, ele biko

irakasbideei buruzko ezagutza teorikoan...) ezin ukatuzko lorpenak erdietsi dira. Euskara-erdaren eskola-mundu-

ko trataera lehen baino parez parekoagoa da orain: legez onartua dago euskarazko edota ele biko irakaskuntza,

eta eguneroko jarduera instituzionalez sendotua; gizajendez, baliabide materialez eta diru-bidez askozaz horni-

tuago ere bai; elaborazio teorikoz jantziago dago bertako jarduera, bai unibertsitatean eta bai hezkuntza alorre-

ko hainbat instantzia teknikotan; eta, azkenik, milaka irakasle saiaturen lehen ez bezalako eskarmentu profesio-

nal zabalaz zurkaiztua dago euskal eskola, bai sektore publikoan eta bai gizarte-ekimenezko pribatuan. Aktibo

sendoak dira horiek guztiak: ganorazko hobekuntzarik egin nahi baldin bada ondo kontuan hartu beharrekoak.

Batez besteko bilakaera hori positiboa izan den arren, balorazio negatiborako motiborik ere badago tar-

tean. Ezin esan liteke, besterik gabe, gauza guztiak ondo doazenik eta bere horretan jarraitzearekin aski denik.

Ez da egia, bereziki, ele biko irakaskuntzaren sailean zer hobeturik ez dagoenik. Gauza askotxo dira hobetu be-

harrekoak. Gauza horietariko gehienak ez dira, gainera, kontu hutsalak. Horrainokoan adostasun handia ageri

da han-hemengo profesionalen, adituen eta iritzi-emaileen artean. Ondo zer ez dabilen, eta konpondu beha-

rrekoa justu-justu zer den, zehazteko orduan ageri dira aldeak. Modurik objektiboenean eta hotzenean begi-

ratuta ere, badago zertaz kezkatua euskara-erdaren erabilerak eguneroko gizarte-bizitzan ageri duen era-mol-

deaz. Horrela, eta besteak beste,

a) Euskarak eskola-giroan izan duen zabalkundea, eta eskolatik kanporako bilakaera, ez doaz eskuz

esku. Herri-aginteetatik bidera litezkeen jardun-esparruetan (helduen euskalduntze-alfabetatzean,

komunikabide publikoetan, era bateko eta besteko programazio kulturalean, administrazio-zerbi-

tzuetan...) aurrerabide nabariak izan badira ere, ez da oro har eskola-munduan egindako zabalkun-

dearen parekorik egin. Are gehiago: bide horretan barrena doazkeen pausoak eman direnean ere,

euskararen askozaz hedapen mugatuagoa lortu da. Euskal Telebistaren euskarazko katearen ohiko

ikusleak askoz gutxiago dira, proportzioan, D eredura doazen ikasleak baino. Erabateko jauzia dago,

alde horretatik, euskarazko irakaskuntzak hartu duen dimentsioaren eta beste esfera instituzional edo

mediatikoetan eskuratu den aldaketaren artean.
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b) Lan-munduari dagokionez, esan liteke kopuruz eta proportzioz, euskarak nekezago egin duela au-

rrera azken mende-laurdenean; izan ere euskararen erabilera lan-munduan normalizatzeko saio-plan-

gintza sistematikoak hezkuntza alorrekoak baino beranduagokoak dira, batez ere azken hamarkada

honetan landu baitira. Bertako hizkuntzak berariazko (zenbaitetan, nagusitasun osozko) lekua zuen

hainbat lan-molde (nekazaritza, arrantza, ostalaritza, artisautza, herri barruko industria xume-dina-

mikoa, asteroko merkatu-azoka...) ahultzen ari da ziztu bizian, hainbatetan galtzen ere bai. Nagusiki

edo huts-hutsik euskaraz bideratu ohi ziren lanbide horien ordez nagusiki edo soil-soilik erdaraz an-

tolaturiko lan moldea zabaltzen ari da bazterretan. Esparru isolatuetan, industria-munduan eta, ba-

tez ere, kulturgintzari lotutako enpresa jakinetan, osatu da euskarazko lan-giro moderno, jakinaren

gainekoa, ahozko euskal jardunari hainbatetan (ez beti) idatzizkoa ere txertatu diona. Hortik kanpo-

ra gutxiengoa osatzen dute oraindik euskarak ahoz eta idatziz presentzia nabarmena (errotulazio na-

gusitik eta saltoki handietako eskaintza-errotulu elebidunetatik harantzagokoa) duten enpresa publi-

ko eta pribatuek, baina aipagarria da urtero batez beste ehun enpresatik gora direla erabilera-planak

aurrera eramaten dituztenak.

c) Etxea eta auzoa, herriko plaza eta feria-azoka, lagunarte hurbila eta familia zabala, bertako esku-lan-

gintza eta ohiko jai-ospakizunak, kale-bizitza sotila eta eguneroko jarduera arrunt, ahoz ahokoa: ho-

riek izan ditu euskarak azken mendeotan bere gordeleku zabal eta transmisio-bide sendo. Horrela iri-

tsi da bizirik, gugana. Debeku izan ditu sarri, eta zigorrez kargatuak inoiz, jardun-esparru

formaletarako sarbidea, goi-kulturaren agerbide eta agerrune nagusiak, eskola eta idatzizko harre-

man-sare gehien-gehienak. Berea izan du ordea eguneroko bizibide barrenkoi-intimoetako esparrua,

lekuan lekuko hizkera moldean oratua, aurrez aurreko interakzio etengabeez elikatua eta egunera-

tua, bertsoz eta irriz aberastua eta herritar gehienen mundu-ikuskera gutxi-asko autorregulatuan zur-

kaiztua.

d) Gizarte-berrikuntzak eragin nabarmena izan du, azken mende-laurdenean, horretan guztian. Indus-

trializazioak eta hirigintzak, irismen zabaleko bide-berritze sendoak eta komunikazio-bide ugariak

ekarri ditu. Luze-zabaleko komunikabideak ere bai, erdal irrati-telebistei sukalderainoko sarbide sen-

doa eskainiz. Lanpostua etxetik eta herritik urrun (askotan, euskarak presentzia ahula duen hiribu-

ruetan edo herriburuetan) bilatu beharra ekarri du gizarte-berrikuntzak, familia gehienetan aita-amak

egun osoa etxetik kanpora pasatu beharra eta haurren kargu egiteko aitona-amonarik inguruan ez

izatea, irispide zabaleko kontsumo- eta turismo-joera indartsuak areagotzea, ingelesaren azken urte-

otako inpaktua: laburbilduz, euskal arnasguneen urritzea eta ahultzea... Euskarazko bizibide tradi-

zionalaren (gutako askoren gurasoen belaunaldira arte arau nagusi izandakoaren) arrisku-iturri gogor

dira, dudarik gabe, gizarte-berrikuntzaren bidelagun ditugun ezaugarri horiek. Biziera berri-moder-

noak ez du ezinbestean euskararen eta euskal kulturaren etsai izan beharrik, egia da hori. Euskara-

erdarek gure gizartean duten indar- eta ahalmen-banaketa arras desberdinaren argitan, ordea, in-

dartsuak ahula menderatzeko joera argia da oso: gizarte-ordainsari sendoenak berekin dituzten

erdarek (eta berari asoziaturiko erdal kulturek) sarbide sendoagoa dute modernitatearen munduan,

euskarak eta euskal kulturak baino.

e) Gizarte-berrikuntzaren alde bateko desoreka nagusia hor egonik ere, ez du horrek gizartearen nora-

koa bere huts-hutsean gidatzen. Faktore gehiago dira tartean, gizarte-uren isuria alde batera edo bes-

tera makurtzen dutena. Autorregulazio soziokulturalerako gogoa eta jokabide sendoa, besteak bes-

te. Gizartearen hainbat sektorek ez du Euskal herriaren menderik mendeko izaera berezia oro har,

euskara batez ere, berritasunaren zurrunbiloan galtzerik nahi. Ez dago modernizazioaren aurka, bai-

na bai modernizazio euskal-galgarriaren kontra. Euskara ere bizirik dagoen, bere errepertorio linguis-

tikoaren zati aktibo eta preziatua den (hala izaten jarraituko duen, hala izatera iritsiko den) gizartea
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du amets, ez modernizazio ekonoteknikoaren eta globalizazio soziokulturalaren izenean ele bakarre-

ko uniformidade hutsean gesaldutako gizartea. Ikuspegi horrek oinarrizko adostasun zabala (ez era-

batekoa, baina bai zabala) eskuratu zuen orain dela hogeita hamar urte, eta euskarari ordura arte ez

bezalako sarbidea eman behar zitzaiola euskal gizarte-bizitzan adostu zen.

f) Oinarrizko adostasun horretatik etorria da, beste inondik baino areago, 1978ko Konstituzioaren,

1979ko Autonomia Estatutuaren eta Euskararen Erabilera Normaltzeko 1982ko Oinarri Legearen kon-

figurazioa, euskara-erdarei ofizialtasun osoa aitortzeaz gainera, ikasle guztiek, derrigorrezko ikasketa-

aldia amaitzean, hizkuntza biak jakin beharko dituztela agintzen duena. Euskarari aspaldi ez bezalako

itzala aitortu dio adostasun horrek, plano legalean. Plano enpirikoan, berriz, euskara ikastearen (eta,

horrenbestez, gizarte-bizitzan euskaraz luze-zabal egin ahal izatearen) ardura haurren eta gazteen biz-

kar gainera bota du, funtsean, gizarteak. Alabaina, ardura-delegatze horren salbuespen aipagarria da

helduen euskalduntze-alfabetatze mugimendu zabala. Gizartean unean-unean gidari eta nagusi diren

heldu-belaunaldietatik, urtero ia 40.000 lagun aritzen dira euskaltegietan euskara ikasten nahiz hobe-

tzen eta ikasturteko lauzpabost mila euskaldun berri ematen ditu mugimendu horrek.

g) Bistan da, abiaburuko datuak gogoan izanik, nekez egin zitekeela oso bestelako gauzarik. Orain dela

25 edo 30 urte hartutako bidea ia ezinbestekoa izateak ez du esan nahi, ordea, erraza denik. Ez eta

eskuragarria denik ere, eskolaz kanpoko beste hainbat erabaki sendo adosten eta garaiz aplikatzen

ez badira. Hizkuntzaren indarberritze aktiboa eskola-munduan kontzentratu izanak eta ele biko bizi-

molde zabalaren aplikazio konkretua nagusiki hurrengo belaunaldira transferitu izanak baditu, bistan

da, bere ondorio zorrotzak. Hasteko, ikasleen eta belaunaldi gazteen uste-iritzietan bertan antzema-

ten dira ondorio horietariko zenbait: ikasgelan eta eskola-giroan esaten zaiena gizarte-bizitzaren egu-

neroko praktika zabalarekin kontrastatzera jotzen dute, arrazoizkoa denez, EAEko neska-mutilek eta

gazteek, eta aski ondorio pragmatikoak ateratzen: euskara beharrezkoa edo mesedegarri dutela sen-

titzen duten neurrian (lekuan lekuko eta unean uneko interakzio-kontestuen argitan) hartaz baliatzen

dira. Baliatu egiten dira edota, hainbateraino gai ez badira, dakiten hura euskaraz esaten, irakurtzen

edo idazten saiatzen. Erabiliaren erabiliz euskaldunagotu egiten dira, batzuk, hitzez eta idatziz. Era-

biltzen ez duten neurrian, berriz, aurrerapen eskasa egiten dute beren hizkuntza-gaitasunean, eta oso

erdararen aldeko isuria duen elebitasun desorekatua eratzen. Eskola eta gizartea lokarri sendoz este-

katurik daude, eta lokarri horiek ezin hauts litezke irakasle-jendearen ekimen saiatu hutsaz. Horixe da,

besteak beste, mende-laurden honetan ibilitako bideak behin eta berriro erakusten diguna. Horixe da

hain zuzen, hurrengo atalburuan xehexeago aztertu nahi duguna.

4. ZER EGIN LITEKE EUSKARAREN ERABILERA INDARTZEKO?

Eskolari atxikitzen zaio gero eta sarriago, gizarte-esparrutik heldu zaizkion beste hainbat zereginen mo-

duan, ahuldutako hizkuntza indarberritzeko zeregina. Horretarako, lanabes garrantzitsua da eskola. Inork gu-

txik eztabaidatzen du hori. Hori baino ondotxoz gehiago eskain dezake eskolak, zenbaiten ustean: eskola-an-

tolamendu on baten bidez, indarberritze hori erabatekoa izan liteke, alegia. Hots, etxetik euskaldun diren

umeak zeharo alfabetatzeaz gainera, etxetik erdaldun direnak euskaldun funtzional sendo bihur ditzakeela,

ahoz eta idatziz. Hots, eskolaren bidez ikasle guztiak, derrigorrezko eskolaldiaren amaieran, elebidun sendo iza-

tea lor litekeela.

Egia ote da EAEko ikasle guztiak euskaraz eta erdaraz, hitzez eta idatziz, behar adinako trebetasunez jar-

duteko gai bihur ditzakeela eskolak? Ezezkotan (hots, bere baitarik eta bere indar hutsez eskolak hori guztia

lortu ezin badu) zer dago eskolaren esku, eta zer ez?
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4.1. Zer dio teoriak?

Bada mundu zabaleko hainbat eskola-esperientzia jaso, aztertu, kontrastatu eta, azkenik, lortutako on-

dorioak hizkuntza-soziologiaren araberako konstruktu teorikoetan txertatu dituen aditurik. Gure artean agian

ezagunena den J. A. Fishmanen arabera, eskolaren eragina hizkuntza indarberritzeko orduan mugatua da. Ze-

regin argia du eskolak hizkuntza ahula indarberritzeko orduan, baina zeregina behar bezala ulertuz, ez nola-

nahi. Prozesu zabal eta konplexuago baten zatia baizik ez da berau, eta kontu handiz uztartu behar da proze-

su zabal-konplexu horren baitan12.

Fishmanen esanean, laburbilduz,

a) Eragile sozial, kognitibo eta moral zabalena izateaz gainera azken erremediozko eragile sozial, moral eta

kognitibo bihurturik daukagu eskola, horretan dugu jendeak fedea. Gehiegizko fedea da hori, ordea.

b) Eskolaren ahalmena funts-funtsetik aldatzen ari da azken urteotan: gero eta ahaltsuago ordez, gero

eta ahulago ari da eskola bihurtzen goi-asmo horiei artez erantzuteko. Oinarri-oinarrizko muga du

beregan, horrezaz gainera, eskolak: bertan maizenik erabiltzen den hizkera motak lotura ahula du

eguneroko mintzaira-moldearekin. Eman dezakeena erregistro jaso-formal-espositiboetan ematen du

eskolak, batez ere, denik eredu euskaldunenean ere.

c) Neurri artezak hartzen ez badira beste esparruetan, eta, beraz, etxean eta auzoan, lagunartean eta

hurbileko gizarte-bizitzan euskara erabiltzen ez bada edo gutxi erabiltzen bada, belaunaldi berriak es-

kola bidez euskalduntzearekin zera gertatuko zaigu onenean: belaunez belauneko transmisio-bide

naturalak huts egingo duela hainbatean eta, horren ondorioz, euskaraz ezer asko jakin gabe iritsiko

direla EAEko haur gehienak eskolara. Hori dela-eta, eskolak, behin eta berriro, hutsetik edo ia hutse-

tik hasi beharko du haurrak euskalduntzen, onenean ere justu aurreko belaunaldiarekin iritsi zen pun-

tura iritsiz.

d) Eskolaz eta etxe-auzoez gainera, beste hainbat gizarte-zerbitzuren parte-hartzea ere kontuan hartu

behar da, hizkuntza ahula haurren eta gazteen artean indarberritzeko planak eratzerakoan.

e) Eskola bidez eskuratutako hizkuntzetan hitz-etorri erraza lortzeak eta hitz-etorri on horri eusteak

gehiago zor die eskolaz kanpoko ikasleen mintzajardunari eta eskola-aldia amaitu ondoko faktore so-

ziolinguistikoei. Gazte horien hizkuntza-gaitasunean, erabileran eta jarreretan eragimen bizia duten

eskolaz eta etxeaz kanpoko solaskideak eta jardunguneak ere oso kontuan hartu behar dira.

f) Argi dago, beraz, ondorioa: etxean eta famili giroan, auzoan eta lagunartean, hurbileko kale-bizitzan

eta laguntza-zerbitzuetan indartu beharra dago euskara, benetan indarberrituko bada.

Azalpenok eskolaren eta gizartearen funtsezko lotura hori azpimarratzen dute eta, beraz, eskola-bide

hutsezko indarberritze-ahalmena kolokan uzten edo auziperatzen dute.

4.2. Bertako esperientziak zer dio?

Teoriak dioena garrantzitsua da, dudarik gabe. EAEko normalkuntza-saioa mundu zabaleko jakintza-itu-

rrietatik elikatzea komeni da, ahal den neurrian, mediterraneo berriak deskubritzen jardun gabe. Egia da, or-

dea, munduko teoria gehienak ahul gertatzen direla gure eguneroko jarduna zehatz-mehatz aztertzeko eta ho-
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bekuntza-neurri konkretuak proposatzeko orduan. Jakituria teorikoaz gainera, bertako esperientzia ere oso

kontuan izan behar da horretarako. Zer dio esperientzia horrek?

a) Pertsonaren ingurumen hurbilak eta gizarteak, oro har, eragin-indar handia dute hizkuntza-ikaskun-

tzan. Eskolak oinarri sendoak jar ditzake hizkuntzaren ikasbidean, baina ikasleak lortu duen ezagutza

hori gizarteak sendotu behar du.

b) Eskolak euskararen normalkuntzan egin duen aurrerapena ikusgarria izanik ere, euskal gizartearen

beste esparruetan aurrerapen hori, oro har, askoz apalagoa izan da. Haurrek eta gaztetxoek euskara-

mailan dituzten hutsuneen zergatiko bat hor bilatu behar da.

c) Ereduen emaitzari dagokionez, badago batez bestean mailakatze argia: D eredukoak euskaldunago

dira B eredukoak baino, eta B eredukoak euskaldunago (nahiz eta, gehien-gehienetan, erdal elebidun

izan) A eredukoak baino. Mailakatze hori ez zaio ereduari bakarrik zor, inondik inora: etxetik euskal-

dun huts (edo, gero eta maizago, euskal elebidun) diren eta EAEko herri euskaldunenetan bizi diren

ikasle gehienak D ereduan dabiltza, eta Dn ez dabiltzan apurrak Bn. Azken emaitzen parte bat, ez ino-

la ere parterik txikiena, ereduari ez baino etxetik euskaldun izateari zor zaio hortaz. Etxetik euskaldun

izateari eta ohiko ingurumen hurbilean ikasleek euskarazko harreman-sareetan euskaraz jarduteari.

Horrexegatik da hain aldrebesa ereduen euskalduntze-ahalmenaz egiten den zenbait konparazio nu-

meriko. Argitu ordez ilundu egiten du horrek, erabat, aztertu beharreko fenomenoa.

d) Normalean, hizkuntzen belaunez belauneko transmisioa eta iraupena familia bidezko eta hurbileko

gizarte-ingurumenaren baitako sozializazioak bermatu izan du. Azken hamarkadotako gizarte-berri-

kuntzaren eskutik, ordea, aldakuntza handiak heldu zaizkigu. Horrela:

— Etxea eta familia, auzo-giroa eta hurbileko gizarte-bizitza ahuldu ahala, harreman-sare irekien, ai-

siazko eta lanbidezko esperientzia dibertsifikatuagoen eta erdarazko mass medien estimulu sen-

doa nagusitzen ari da orain gutxira arte euskararen arnasgune izandako hainbat esparrutan. Ho-

rren ondorioz, gaur egun, gizarte-aldaketek eskolaren lekua bera aldarazi dute eta eskolak,

instituzio gisa, behialako prestigioaren zati on bat galdu du.

— Mendebaldeko Europa osoan bezala gizarte-berrikuntzak berekin ekarri duen albo-ondorio zen-

baitek, Gemeinschaft-etik Gesellschaft-erako iraulketa sendoak besteak beste, areagoko neke-

zailtasunak ekarri ditu berekin. Hizkuntza ahularen ohiko transmisio-bidea (eta, horrenbestez, be-

launez belauneko jarraipena) ahuldu egin dute bizi-modu berriaren joera indibidualistek. Horrek

ere ez dio aparteko mesederik egin euskararen aldeko apustuari. Hori dugu ordea gure gizartea-

ren marka-seinalea, eta horretara begira jardun behar dugu ahaleginean.

— Eskolak, bestalde, hizkuntza irakasteko betebeharrez gain, beste hainbat erronkari ere erantzun

behar izan dio. Besteak beste, ikasleak atzerriko hizkuntzan gaitu, etorkinak eskolan integratu eta

Informazio Teknologia Berriei sarbidea eman, ikastetxeetan.

4.3. Eskola-esparrurako zenbait irizpide

Atzerriko formulazio teorikoa (bai Joshua A. Fishmanek garatua eta bai beste hainbeste aditurena) eta

bertako esperientzia praktikoa bat datoz, gai honi dagokion hainbat zertzelada nagusitan:

a) Hizkuntzaren belaunez belauneko transmisio-bidearen ikuspegi globalean txertatu behar da eskola-

ren zeregina, bere ahalbide sendoekin eta eragozpen-muga larriekin. Laguntza ederra eman dezake

eskolak, gurea bezalako hizkuntza ahula indarberritzeko orduan. Guztia ez dago ordea, hurrik eman

ere, eskolaren esku.
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b) Ereduen hobekuntza-aukera, eta horretatik espero izan litekeen etekina, perspektiba zabalago ho-

rretan txertatu behar da beraz. Hezkuntza-sistema osoari azken helburu hau edo hori jartzea ez da

aski. Eskola-ordu erdiak, gehienak edo guzti-guztiak ahuldutako hizkuntzan ematea ere ez. Dezake-

ena emango du eskolak, gero ere, bere indar hutsean oinarritzen bagara.

c) Emaitza hoberik atera nahi duenak alde batera utzi beharko du euskara eskola-bide hutsez indarbe-

rritzeko formulazioa, eta bere ekimena gizarte-perspektiba zabalean txertatu.

d) Bide horietatik joz, ezinbestekoa da zenbait esparrutan ekimen zehatzak garatzea. Hona hemen zen-

bait, zehazturik: Lehenik, gelaz kanpoko saioen bidez euskararen erabilera-guneak, aukerak eta jar-

dunak indartu behar dira. Bigarrenik, Curriculumaren euskal dimentsioa lantzea ere beharrezkoa da.

Hirugarrenik, ikasmaterialen kalitatea ere bereziki zaindu behar da eta, metodologiari dagokionez,

hizkuntzaren erabilera pasiboak nahiz aktiboak indartzen dituzten eskola-materialak sustatu.

e) Bestalde, gurasoek aukeratzeko eskubidea izateak euskararen irakaskuntzan izan ditzakeen alderdi

onuragarriak hartu behar dira kontuan. Izan ere, irakasteredua (edo eskola-programa), ezin liteke

ulertu gurasoen borondatetik aparte. Hizkuntzarekiko motibazioa eta jarrera ere adierazten dute ere-

duen hautapenek. Gaur eguneko egoera orain dela 20 urtekoa baino hobea izatea gurasoen boron-

datearen isla da, neurri handi batean. Guregana bizi izatera etorritako gurasoei gure hezkuntza sis-

temak dituen ezaugarrien zergatiak eta elebitasunaren abantailak adierazteko neurriak hartu behar

lirateke.

f) Ondorioz, eta aurretik esandakoa gogoan hartuta, bistakoa da edozein aldaketa era progresiboan

egitea komeni dela eta jendearen parte-hartzearekin. Gaur eguneko hiru irakastereduak ez dira inon-

dik ere orain dela 20 urte sortu zirenak: eboluzio nabaria izan da praktikan, batez ere B eta D ere-

duetan. A ereduak, aldiz, ez du eboluzio handirik izan. Alde horretatik, ikasle horientzat euskara in-

dartzeko eta gehiago erabiltzeko prozedura eta programak indartu behar dira.

g) Ildo beretik, bereziki lantzea komeni da hizkuntzek (euskarak, gaztelaniak eta atzerri-hizkuntzek) be-

rekin dakarten aberastasun kulturalaren aldeko jarrera.

4.4. Eskolak zertan hobetu lezake ikasleen euskara-maila?

Galdera bi egin zaizkigu Sailetik, gai honen inguruan. Honako hauek, konkretuki:

— Zer neurri har litezke, hemen eta orain, ikasleen euskarazko (eta, hainbatean, gaztelaniazko) lau tre-

betasunak garatu, osatu eta hobetzeko?

— Zer egin liteke irakasleen prestakuntza-alorrean? Zer, curriculum-diseinuan? Zer, metodologia egokia-

goak aplikatzeko? Eta zer, azkenik, mailaz maila lortuz doazen emaitzak neurtu eta, ahal delarik, ho-

betzeko?

Badakigu, batetik, eskolak bere mugak dituela hizkuntzak irakasteko, baina hala ere, eskolak euskara ira-

kasten du era eraginkorrean. Lehen esan bezala, alor horretan eskolak dituen mugak ezagutzen dituenarentzat,

irakaskuntzaren ebaluazio-emaitzak ez dira txarrak: ikasle asko eta asko euskalduntzen ditu eskolak. Erabate-

ko arrakasta, nolanahi ere, ezin da aldarrikatu. Garai batean, euskara jakitea eta erabiltzea gauza bertsua zela

uste genuen; gaur egun garbi dago euskara irakastea gauza bat dela eta ikasleen hizkuntza-erabileran eragitea

beste bat.

Bestetik, eskolaren esku dago ikasle erdaldunak euskalduntzea eta etxetik euskaldun edo elebidun dire-

nak alfabetatzea hein batean. Horretarako eskolan euskara bultzatu beharra dago oraindik. Izan ere, kontuan
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hartu behar da zabalkunde kuantitatiboa oraindik ez dela amaitu: irakasteredu euskaldunenak zabaltzen ja-

rraitzen dute. Gainera, euskarazko ereduak eskaintzen dituzten ikastetxeetan ere oraindik asko falta da euska-

ra benetan finkatzeko.

Neurri asko har litezke euskara-maila hobetzeko. Horrela, besteak beste,

a) Irakasbideak hobetzea. Ikasleen hizkuntza-mailan, beren garapen kognitiboaren kaltetan izan gabe,

emaitza hoberena eskaintzen duten ereduak zein diren azaldu liteke eta haiek babestu, esate bate-

rako.

b) Hizkuntza irakasteko metodologia hobetu egin behar da eskolan. Zabalkunde kuantitatiboan aurre-

ra egiten jarraitu behar dela esan dugu arestian, baina kalitatea ere begien aurrean izan behar dugu.

Gai horri sakonago heltzeko ikus, bereziki, txosten honen 9.5.2. atala.

c) Hobetze-bidean, prestakuntza teorikoa indartu eta praktikaren azterketari lotuta, hausnarketarako

eta ikerketarako bideak areagotu beharra dago. Ikus, horri buruz, txosten honen 9.8. atala.

d) Bigarren hizkuntza eskuratzeko bidea mailakatu egin behar da. Jatorrizko hiztunaren maila lortzea

oso gauza zaila da bigarren hizkuntzan edota gainontzekoetan. Ikasle bakoitzak bere L2 eskuratzeko

urratu behar duen ibilbidea adierazpide praktikoz deskribatu behar da, helburuak zehaztuz. Horretaz

argibide zabalagorik nahi duenak, ikus txosten honen 9.4 atala.

e) Eskola bakoitzak bere hizkuntza-proiektua egin behar du. Ikus, horri buruz, txosten honen 9.3.5. atala.

f) Haur Hezkuntzan, euskara luze-zabalean landu. Puntu hau txosten honen 9.2.1. atalean landua

dago. Xehetasun handiagotarako, jo atal horretara.

g) Garrantzitsua da irakasteko baliabide eta bitarteko tresna bihurtzea euskara. Xehetasun gehiago nahi

duenak horretaz, jo beza txosten honen 9.2.2. atalera.

h) Gaztelania ongi irakatsi behar da13. Irakasteko metodologia hobetu beharra dago horretarako, bate-

tik, ikuspegi komunikatiboagoa emanez eta, batez ere, irakaste hori ikasleei egokituz: gaztelaniaren

ahozko eta idatzizko gaitasuna lantzeari eta osatzeari dagokionez, badago zer hobetu. Xehetasun

gehiago nahi duenak horretaz, jo beza txosten honen 9.3.2. atalera.

i) Euskara irakaste aldetik indartsuen diren ereduak ere hobetu beharra dago. A ereduaz aparte, indar-

tsuago diren B eta D ereduetan ere badira hobetzeko premiak. Xehetasun gehiago nahi duenak ho-

rretaz, jo beza txosten honen 9.3.2. atalera.

Gorago esan denez, txosten honen 9. atalean lantzen dira puntuok, xehekiro. Hara bidaltzen dugu, be-

raz, gai horietan interesaturik dagoena.

4.5. Eskolatik kanpora zer egin liteke?

Aurreko atalean, eskola bidezko hainbat hobekuntza-bide konkretu iradoki dira. Euskal eskolaren barne-

hobekuntzarako neurri moduak izan litezke horiek. Barne-hobekuntza horiek beren mugak dituzte, ordea. Ez

da oso arrazoizkoa, orain arte eskolaren alorrean egin dena oso txarra dela eta hemendik aurrera barne-hobe-

kuntza horiek edo beste zenbait lagun, erabateko aurrerapenak (beltzetik zurira modukoak) egin ahal izango

direla uste izatea. Eskolak orain ematen duena baino nabarmen gehiago eman dezan, eskola barruko hobe-

kuntzak ez dira aski. Ereduen planteamendua aldatuz soilik ez da lortuko, hizkuntza mailan emaitza hobeak

ateratzea: beste eragile batzuetara jo beharra dago horretarako. Arrazoi ugari daude, arrazoi teorikoak eta
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praktikoak, hori pentsarazten dutenak. Teorikoez zerbait esan da gorago, Joshua A. Fishmanen formulazioa

agertzerakoan. Gatozen orain kontsiderazio praktikoetara. Horrela,

— Euskara eguneroko bizimoduan presente dago, eta herritarren ohiko harreman-hizkuntza da, hainbat

ingurumenetan. Euskararen arnasguneak dira ingurumen fisiko eta soziofuntzional horiek. Hizkuntza

aurrera aterako bada, eta ikasleen euskarazko mintzagaitasuna garatuko bada, garrantzi handikoa da

euskal arnasgune horiei finko eutsi eta, ahal den neurrian, zabaltzea. Nekez lor liteke eskolaren era-

gimen hutsez euskal arnasgune horiek (euskara oraindik ere nagusi den jardungune fisiko-geografi-

koak edota soziofuntzionalak) zaindu eta babestea. Are gutxiago, irizpide soziolinguistikoen mira-

mendu txikiena gabe erabakitzen badira irizpide nagusiak: lurralde-antolakuntzari, merkatalgo- eta

industria-guneen ezarpen fisikoari, hirigintzaren zabalkundeari eta ondorio demografiko sendoak di-

tuzten gainerako politikei buruzkoak. Jakitun gaude kontsiderazio honek inplikazio zail eta korapila-

tsuak dakartzala, baina soziolinguistikaren aldetik horiek dira, bertako hizkuntza aski ahuldurik duten

gizarte modernizatu gehienetan bezala, hizkuntza-politikaren osagai nagusiak.

— Etxea eta auzoa, litezkeen etxe-auzo euskaldunenak ere, gero eta kanpo-interazkzioez erasanago daude.

Komunikabideen zabalkunde-eztanda eta auzogintzaren gero eta determinatzaileago diren laguntza-zer-

bitzuen eragina gero eta kontuanago hartu behar dira alde horretatik. Komunikabideei dagokienez, ba-

tetik, azken hamar-hamabost urteotan gertatu den zabalkunde gehiena batez ere erdararen eskutik ger-

tatu da. Hurbileko lan-munduaren transformazioa ere ezin da begien bistatik galdu: orain gutxira arte

euskarak berariazko (zenbaitetan, nagusitasun osozko lekua) izan duen lan-esparrua (nekazaritza, arran-

tza, ostalaritza, herri barruko industria xume-dinamikoa, asteroko merkatu-azoka...) galtzen eta ahultzen

ari da, eta lanbide horien ordez erdara hutsean edo nagusiki erdaraz antolaturiko lan-moldea zabaltzen.

Horrek guztiak eragin zuzena du ikasleen artean. Bai eskola-ume txikien artean eta bai, bereziki, adin ba-

tetik aurrerakoetan. Eskola-ume txikiei dagokienez, irakasle eta guraso, hezkuntza-aditu eta ebaluatzaile asko

kezkaturik dago eskolaren bidezko euskara-maila kaskarraz.

Hortaz, eskolaz kanpoko beste erabilera-esparruak ere landu egin behar dira, ahuldutako hizkuntza in-

darberritzeko asmoz eta hartarako baliabide artezez. Horrela, eta besteak beste,

a) Euskararen erabilera areagotzeko urratsak sendotu egin behar dituzte eskolaz kanpoko erakunde pu-

blikoek eta elkarte-enpresa pribatuek, haurren eta gazte-jendearen harreman-sareak, jardun-guneak

eta interakzio-esparruak beren eskumenekoak diren neurrian: haurren eta gazteen musika-akade-

miak, bibliotekak, kiroldegiak eta kirol-programazioa, osasun-zerbitzuak eta lekuan lekuko irrati-te-

lebistak, antzerki- eta zine-emanaldiak, hitzaldiak, informatika-ikastaroak, gorputz-hezkuntza eta ba-

leta, kantaldiak eta bertso-saioak, poesia-lehiaketak eta -entzunaldiak, xake- eta antzeko

karta-jokoak, zinegintza-, margolaritza- eta sukaldaritza-ikastaroak, adinekoen atentzio-taldeak, kan-

guro-zerbitzuak, aste-bukaeretako mendi-irteerak, txango-bidaiak eta kultur ibilaldiak, dantza-saioak

eta gazte-bazkunak... Mundu oso bat dago hor, eskolatik kanpora nagusiki, haurra eta gaztea etxe-

tik aldenduz beregana biltzen eta erakartzen duena.

b) Erabateko garrantzia du, eskola-umeen hizkuntza-gaitasuna sendotu, garatu eta helduen gizarte-bi-

zitzan iraupen-garantiaz txertatzeko, ekimen horiek ongi antolatu eta zuhur kudeatzeak. Ez dago ba-

tere argi, euskarazko auzogintza eta zerbitzugintza hori euskal eskola baino garrantzi txikiagokoa de-

nik, euskara indarberritzeari dagokionez.

c) Ekimen horien eskumena publikoa denean (udalak, mankomunitateak, aldundiak, Jaurlaritzako bes-

te zenbait sail...) ingurumen-planak adostu behar dituzte kasuan kasuko sailak/sailek, beste herri-

aginte horiek eta lekuan lekuko ikastetxeek, guraso-elkarteek eta auzo-elkarteek.
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d) Ekimen horien eskumena edo iniziatiba pribatua denean, berriz, kasuan kasuko eragileentzako asis-

tentzia teknikoa eta laguntza-bideak eratu behar dira. Lehentasun osoa dute ekimen horiek, eskola

bidezko euskalduntze- eta alfabetatze-saioak hobekuntza nabarmenik izango badu.

e) Auzogintzaren eta hurbileko zerbitzugintza horren alorreko ekimen horiek, eskolako ikasbide arautu

gehienek ez bezala, aparteko aukera eskaintzen dute hizkuntzaren aldaera-sorta osoa lantzeko: bai

errepertorio formaleko aldaera jasoak landu litezke bertan (bibliotekan, poesia-lehiaketetan eta oler-

ki-entzunaldietan, antzerki-emanaldietan...) eta bai, berezi-bereziki, lagunarteari dagokion egunero-

ko mintzajardun arrunta. Lekuan lekuko euskalkitik edo Umgangssprache-tik hurbilago ibili ohi den

hizkera ere ikasi egin behar da, eta eskolak oso neurri mugatuan eskaintzen du hartarako aukera. Al-

diz, auzogintzan edota hurbileko zerbitzugintzan ari diren eragileek, normalean hitzezko (ez hainbat

idatzizko) hizkuntza erabiltzeaz gainera, hizkera-molde lasai horixe izan ohi dute erreferente nagusi.

Funtsezkoa da puntu hau ere: Umgangssprache-hizkera hori da izan ere, inor izatekotan, hurrengo

belaunaldiak partez edo osoz euskaraz egingo duela berma dezakeen bakarra.

4.6. Ohar osagarriak

Esana dago eskolatik kanpora zer egin litekeen (eta lan-taldearen ustez zer egin behar den), hizkuntza-

normalkuntzaren EAEko lege-helburu nagusiak betetzeaz gainera, belaunaldi berrien euskaltasun aktiboa ber-

matu nahi bada. Gauza gehiago ere esan liteke, baina funtsezkoenak esanik daudela uste dugu. Lauzpabost

oharrekin osatu nahi dugu atal hau.

a) Eskola barruko eta eskolaz kanpoko mugak ez dira, sarri, hitzez esanik diruditen bezain zorrotzak. Ba-

dirudi eskola diogunean ikasgelaz, bibliotekaz, jolaslekuaz eta kirol-eraikinaz ari garela soil-soilik. Ho-

rretaz edota, gehienera ere, eskola-komunitateaz. Gauzak ez dira ordea horrela eta I. Vilaren hitzek

hala berresten dute, «ciudad educadora» eta «escuela inclusiva» kontzeptuak aintzat hartuta. Esko-

laren eragina, formalki, eskola-komunitatearen mugetaraino soilik iristen bada ere, badakigu jakin

eguneroko funtzionamenduan hori baino harreman ugariagoak dituela eskolak bere ingurumen fisi-

koarekin, profesionalarekin eta soziokulturalarekin. Alde horretatik, eredu-hobekuntzaz jardun du-

gunean esandakotik harantz doa, berez, eskolaren hizkuntza-eragina. Alde batetik, bere esku dago,

halako neurri batean, bere harreman-sare profesionalarekin (banketxe eta aurrezki-kutxekin, eskola-

rako material-hornitzaileekin, osasun-zerbitzuekin...) zer hizkuntza baliatu eta zer mintzajardun mota

babestu, indartu eta eragin. Bestetik, guraso askoren solaskide ere bada eskola. Hamarnaka edo, mai-

zago, ehunka (inoiz milaka) gurasoren solaskide. Gurasoekiko harreman-hizkuntza zaintzea eta lan-

tzea, garrantzitsua da orobat. Gurasoen gogoa eta deliberamendua oso-osorik errespetatuz, asko da

alor horretan ere egin litekeena. Are gehiago: komunitate horretako partaideen atxikimendua area-

gotzeko eragile guztiz garrantzitsua ere bada eskola.

b) Gai horri buruzko ebaluazioak beharrezkoak dira. Joera handiegia daukagu ebaluazio-saio bakar bate-

tik generalizazioak egiteko. Bestetik, aztergaia bera dibertsifikatu beharra dago. Oker handia da nor-

malkuntza-legeak eta antzeko lege-arau nagusiek diotena ongi ala gaizki betetzen ari den jakiteko, az-

tergai bakarra ikasleen euskara-maila dela uste izatea. Hori baino ikuspegi zabalagoaz jokatu beharra

daukagu, eskolaren eragimenaz, emaitzez eta hobetu-beharrez geure burua engainatu nahi ez badugu.

c) Batetik, euskara-maila (orobat gaztelaniarena eta, hainbatean, atzerri-hizkuntzarena) neurtu behar

da, neurketa horietatik ondorio artezak, ez nolanahikoak atereaz. Bestetik, dudarik gabe, ikasleen ga-

rapen kognitiboa ere neurtu behar da, hizkuntza batean zein bestean ikasiz honetaz edo hartaz zer

dakiten, eta zer lan egiteko eta zer problema ebazteko gai diren, analizatuz.
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d) Azkenik, eskola-umeen eta eskola-aldiko gazteen hizkuntza-erabilerak ere aztergai nagusi izan behar

du ebaluazio-programa horretan. Erabateko garrantzia du, EAEko eskola-munduari belaunez belau-

neko transmisioan eragile artez izateko ardura atxiki zaionez legez, ikasle-jendearen mintzajarduna

aurrez aurre analizatu eta mintzajardun horren nolakoan eta zenbatekoan ageri den aldakortasuna

irizpide zientifikoz analizatzea, aldakortasun horren iragarle posibleak berariaz identifikatuz.

e) Azaldu den bezala, konplexutasun handiko gizartea da gurea, bere txikitasunean ere. Aniztasun han-

dikoa eta interes kontrajarri sendoz hornitua. Esparru horretan jokatu behar da hizkuntzaren (eta, oro

har, hizkuntzen) auzia. Gehienentzat egoki diren neurriak eta jokabideak bilatu eta adostea eskatzen

du horrek, besteak beste. Adituen arteko jakite-kontuak txukun argitzen asmatzeaz gainera, herrita-

rren eta beraien ordezkarien asmoak, jarrerak eta jokabideak ere inportanteak dira oso, eskuartean

dugun kontu honetan.

Korolario zuzena du asmo-jarrera horrek, besteak beste: eskuartean dugun eginkizun zabalak ondorio

onik izango badu identifikazio eta mendekotasun ideologiko itxiegiak saihesten saiatu behar genuke guztiok.

Ez, noski, gaiari ideologiarik gabeko erantzun objektiborik eman dakiokeela eta eman behar zaiola uste dela-

ko, horrelakorik ez baita mundu honetan izaten. Bai, ordea, hizkuntza bat bizirik aterako bada hiztun-herri oso-

aren agerbide, eduki-gordailu eta talde-ikur konpartitu izan behar duelako. Guztion eginkizuna da, alde horre-

tatik, jarrera itxiak eta jokabide baztertzaileak saihesten asmatzea.

5. AURRERA BEGIRA ZER? ADOSTASUNAK ETA BIDE-BANATZEAK

Esan bezala, iritzi asko agertu da gure artean, hiruzpalau hilabeteotan. Hainbat gauzatan bat etorri gara,

eta beste hainbatetan ez. Zertan bat etorri garen, eta zertan ez, azaldu nahi dugu atal honetan. Goazen, beraz,

pausoz pauso, gure arteko adostasunak eta bide-banatzeak azaltzera.

5.1. Adostasunak

Abenduaren 20ko eta 21eko jardunaldietan, adostasun handi samarra eskuratu zuen zenbait irizpidek.

Horrezaz gainera, egun bi horietan gutxitxo aipatu zen arren irailetik honako lan-taldeetan (zehazkiago: lan-tal-

de batean edo batzuetan) berariazko aipamena eta barne-adostasuna agertu izan du zenbait puntu konkretuk.

Puntu horien aipamen laburra egin nahi da hurrengo lerrootan.

5.1.1. Euskara, ardatz

Hezkuntza-sistemaren ardatz izan behar du euskarak, oro har, ez bigarren mailako osagai. Askok esan

du hori, edota horren antzekorik. Euskara-erdaren gizarte-egoera hain desorekatua kontuan izanik, berariazko

saioa egin beharra dago eskola-esparruan, bertako hizkuntza eta kultura indarberrituko badira. Ikuspegi hori ez

da berria. Konstituzioaren eta Autonomia Estatutuaren ildotik, Euskararen Erabilera Normaltzeko 10/1982 Oi-

narri Legea jakinarazi zenetik ikuspegi horretan oinarriturik dago, funtsean, EAEko eskola-mundua.

Lan-taldeetako kideen eta jardunaldietako parte-hartzaileen ikuspegi nagusia goiko hori izanik ere, izan

dira tartean bestelakorik gogorarazi dutenak. Goiko ikuspegi hori ukatu edo indargabetu gabe, hori baino ikus-

pegi dibertsifikatuagoa aldarrikatzen saiatu da zenbait kide, bai gaztelaniari eta bai (une eta garai jakinetan)

atzerri-hizkuntzari aski leku zabala aitortuz EAEko eskola-munduan.
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5.1.2. Hobekuntza-lerro nagusiak

Hobekuntza-lerro jakinak ditu gure irakas-sistemak eskueran. Oso kontuan hartu behar dira lerro horiek,

egungo eredu-markoa aldatzen edo eguneratzen hasterakoan. Lau lerro dira, gai honi dagokionez, bereziki

kontuan hartu beharrekoak:

a) Irakasleen prestakuntza: bai hizkuntzazkoa, bai metodologiazkoa eta bai curriculumaren euskal di-

mentsioari dagokiona.

b) Jarreren lanketa: gure gizartearen hizkuntza- eta kultura-aniztasunaz ikuspegi baikorra eskaintzen eta

zabaltzen saiatu behar du EAEko eskola-munduak.

c) Ikasmaterialen kalitatea indartzea: bai hizkuntzaz, bai edukiz eta bai prestamoldeaz.

d) Planteatzen diren hobekuntza-bideak, adostasun zabalez egin behar dira.

5.1.3. Lanbide Heziketa berariaz kontuan hartu behar da

Lanbide Heziketan dago egungo hutsarte nagusia. Hor ere aurrera egingo bada, lehentasun bideraga-

rriak jarri behar dira, lan-munduarekin lotuz. Hiru koordenatu-ardatz hauek uztartu behar dira, bideragarrita-

sunari dagokionez:

a) Gizarte-beharrak zehaztea, bai gaur eguneko lan-merkatuaren eta bai bihar-etziko hizkuntza-nor-

malkuntzaren ikuspegitik.

b) Ikasleen eskolatze-eskaria kontuan hartu behar da, bestalde: lanbide-ikasketak euskaraz, gaztelaniaz

(edota, partez, ingelesez edo atzerri-hizkuntzaren batean) egin nahi duten ikusi; eta

c) Ikastetxeen eta Hezkuntza-administrazioaren gaur eguneko edo etorkizun hurbileko baliabideak ain-

tzat hartu behar dira. Baliabideen kontua ez da estatikoa, dinamikoa baizik, baina ezin da aldagai hori

alde batera utzi.

Horretarako guztirako, adostasun-marko bati eman behar zaio bide. Marko horretan aurrera egingo

bada, honako hau argitu behar da besteak beste: zer neurri praktiko hartu behar ditu partaide bakoitzak (ez

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak bakarrik) bere esparruan?

5.1.4. Glotodidaktikazko hobekuntza-neurri teknikoak zehaztea

Besteak beste, honako hauek:

a) Murgiltze-metodoaren baldintzak.

b) Ama-hizkuntzaren trataera.

c) Oraingo (edo geroko) eredu bakoitzean lortu beharreko gaitasun-mailen erreferentziazko zehaztape-

na, agian LMH eta DBH amaieran.

d) Maila bereziak, bai abiaburuaren eta bai ibilbidearen arabera.

e) Lortuz doazen gaitasun-mailen ebaluazio-bidea definitzea. Kanpo-ebaluazioak bakarrik eskaintzen

du gauzak txukun antzean egiteko garantia, hainbat partaideren ustean. Bada, halere, beste biderik

ere tartean izan litekeela dioenik.
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f) Atzerri-hizkuntzen trataera, kanpo-adituen gomendioak aintzakotzat hartuz. Ele-aniztasuna, jenera-

lizatzekotan, goi-mailetan (LMHko azken zikloan, DBHn eta DBHOn) egitea komeni da.

g) Euskarazko ikasbidearen (oraingo D ereduaren) legezkotasuna bermatzea.

h) Gaztelaniazko ikasbidearen (oraingo A ereduaren) birmoldaketa, euskara ere ikasbide bihurtuz eta ez

ikasgai huts.

5.1.5. Etorkinen eta beren seme-alaben problematika berriari erantzun egokia eman behar zaio

Txanpon beraren alde bi dira hizkuntza-integrazioa eta gizarte-integrazioa: ezin banatuzko alde bi. Berta-

ko bi hizkuntzak ikasi behar dituzte etorkinen seme-alabek ere, hizkuntza bien gainean eraikitako euskal gizar-

tea baldin badugu etorkizunerako begiz joa. Bi hizkuntza ofizialak ikasi behar dituzte etorkinek edo beraien

seme-alabek, gizarte-integrazioa erabatekoa izango bada. Ingurumen hurbilean integratu behar dute lehen-le-

henik: ikastetxeko ikaskideekin, gelan eta inguruko esparruan. Integraziorako bidea eskaini behar die hizkuntzak.

Guztiok dakigu eskolako hizkuntzak menderatzea erabakigarria dela, neurri jakinean, ikasleak aurrera

egiteko gizartean. Gainerako ikasleei bezala, eta eskubide berberagatik, gazte hauei ere ahalik eta erantzun

egokiena ematen saiatu beharko du eskolak. Hausnarketa sakona egitera eraman beharko gaitu eginkizun ho-

rrek: eskolak ez ditu ikasleen arteko desberdintasunak sendotu edo areagotu behar. Ikasleok berariazko trata-

era jaso behar dute, horretarako.

Egia da, horrekin batera, egoera eta ezaugarri berezietako haurrak edo gazteak direla horietariko asko:

ez daukate gainerako gehienen oinarrizko abiaburu soziokultural amankomuna (ez gainerakoen neurrian,

behintzat), eta litekeena da horietariko askok, beren gurasoen lan-kokaera ebentualagatik, aldiunekoa baizik

ez den kokapen fisikoa izatea gure artean. Eta horri guztiari, azkenik, beste bi ezaugarri nagusi erantsi behar

zazikio: etorkin horiek dauden ingurumen hurbilean euskara-erdarek duten lekua eta nagusitasun-moldaera,

batetik, etorkinen jatorrizko hizkuntza, bestetik. Horrela,

a) Kokaguneari dagokionez, aldea dago hirigune nagusietan bizi diren etorkinen eta gainerakoen arte-

an: hirigune nagusietan (batez ere Bilbo Handian eta Gasteizen) bizi direnek apenas dute euskarare-

kiko kontakturik, esparru jakin-jakinetan izan ezik. Aldiz hirigune nagusietatik kanpora bizi diren etor-

kinen egoera (batez ere Gipuzkoan eta Bizkaiko hainbat eskualdetan bizi direnena) aski diferentea da.

Eskolaz kanpoko egoera soziolinguistiko hori kontuan hartu behar da.

b) Jatorri eta hizkuntza askotako ikasleak ditugu, gaur egun, gure eskoletan. Zenbaitek gaztelania (gazte-

laniaren Hego edo Erdi Amerikako aldaera bat) du ama-hizkuntza eta, ustez, «bere hizkuntza egiten den

lurralde batera» etorri da14. Beste etorkin asko, berriz, oso bestelako hizkuntzatakoak dira jatorriz. Hiz-

kuntza-aniztasuna, horientzat, bitxikeria nabarmena ez baina barru-barruan bizi duten gertakaria da.

Hori guztia dela medio, erraz samar txertatzen dira etorkin batzuk euskal giroan, eta bertako hizkuntzaz

berehala jabetzen hasten dira kalean, lagunarte berrian, ingurumen hurbileko harreman-sareetan, lantokian eta

abar. Aldiz, erdarak nagusitasun osoa duen lekuetara bizi izatera etorri den etorkin askok nekez lortzen du eus-

kararekiko eta euskal giroarekiko kontaktu handirik eta, horren ondorioz, bere bizileku berrian ongi txertatze-

ko ez du euskararen beharrik sentitzen.

Hizkuntza handia, gaztelania, probetxuzkoago gertatzen zaie gehienei, oro har; hizkuntza horrekin aski

dutela sentitzen dute askok. Ez da hori, funtsean, etorkinen problematika berezia: euskara-erdarek gure artean
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duten nagusitasun-moldaera kontuan izanik, bertako hainbat hiritarrek ere antzeko sentiera eta ikusmoldea du

euskararen beharraz. Gertaera horrek, jakina, indartu ordez ahuldu egiten du ele biko gizartearen paradigma

eta hizkuntza-normalkuntzaren xedea.

Gertaera horiek, eta beste hainbatek, zaildu egiten dute eskolaren lana, bai ikuspegi soziokulturalaren

aldetik, bai linguistikotik eta bai, bereziki, hizkuntza-normalkuntzarenetik. Adostasun handia agertu da, ere-

duen berrikustapen-lan honetan parte hartu dutenen artean, gai honi garrantzia aitortzerakoan: etorkinen eta

beren seme-alaben problematika berriari erantzun egokia eman behar zaio EAEko eskoletan. Hizkuntza-nor-

malkuntzaren xedea ere tartean izan behar du erantzun horrek, egokia izango bada.

5.2. Bide-banatzeak

Ereduen arloan aldaketarik egin behar den edo ez, eta egitekotan zer- nolako aldaketak komeni den egi-

tea, eztabaida-gai zabal eta bizia bihurturik dago egungo egunean. Gai horri perspektiba juridikotik, glotodi-

daktikotik, soziolinguistikotik eta operatibotik heltzerakoan behin eta berriro agertu dira puntuak, aldeko eta

kontrako iritziak pizten dituztenak. Iritzi kontrajarri horien oinarrian era askotako jarrerak eta jokabideak daude,

aurrez aurre eta behar den errespetuz aztertzekoak direnak. Aldeko eta kontrako jarrera eta jokabide horiek bi-

zirik daude hezkuntza-munduan, era batera edo bestera. Bizirik daude eta ez da gutxiestea komeni: gurasoek

eta ikasleek, irakasleek eta eskola-arduradunek, bertako aldizkari espezializatuek eta luze-zabaleko komunikabi-

deek, alderdi politikoek eta sindikatuek, han-hemengo adituek eta hezkuntza-administrazioak berak, era asko-

tako iritziak plazaratuak dauzkate gai horren gainean. Hori dela-eta, gizarteak bere osoan, eta hezkuntza-mun-

duak zehazkiago, ez dute edozein aldaketa hain erraz onartzen. Asmo bakoitzaren on-gaitzak aldez aurretik

neurtzea komeni da, horregatik, hobera ordez okerrera egingo ez badugu. Goazen puntuz puntu. Horrela,

5.2.1. Berrikuntzarik egin behar al da?

Inor gutxik defenditu du, ezer egin behar ez denik. Iritzi zabala nagusitu da, aitzitik, hainbat gauza ho-

betzearen alde. Horrela ikusita, badirudi adostasuna dagoela puntu horretaz. Ez da, ordea, erabat horrela. Be-

rritzekotan nola egin behar den hori (aldaketa zorrotzez edo eguneratze neurtuz), zer aldatu edo eguneratu

nahi den, zer orientabidetan eta nolako abiadan. Hor daude egon, besteak beste, arazo nagusiak.

5.2.2. Eredu-sistema aldatu egin behar da, edo eguneratu?

Azken mende-laurdeneko eredu-sistema aldatu egin behar da, edo eguneratu? Ezagunak dira, puntu horri

buruz, gure arteko bi filosofia nagusiak. Ez bakarrak, baina bai egungo egunean pisurik handiena ageri dutenak:

a) Gaur eguneko eredu-sistemak bereak eman ditu. Jarritako helburuak lortuko badira, sistemaren era-

bateko aldaketa ezinbestekoa da. Aldaketa horrek, oraingo eredu-sistemak ez bezala, gazte guztiak

eskola-amaieran elebidun sendo izango direla ziurtatu behar du. Erdaldun sendo izatea edozein ere-

duk garantizatzen duenez, euskaldun sendo izatea garantizatzen duen eredua aukeratzea da kontua.

D ereduak bakarrik lortzen duenez hori, hurbilenik bederen, hori da denentzat jarri beharrekoa.

b) Dugun sistema eguneratuz, baina dagoenetik abiatuz, hobekuntza-lerroak indartzearen aldeko apus-

tua egin behar da. Kontuan hartu behar dira, besteak beste, aldaketa horrek lege-markoan eta gi-

zarte-kohesioan ekar ditzakeen eten-urratzeak. Aurrez aztertu eta zentzuz alboratu behar dira horiek,

mende-laurdenean lortutakoa kolokan jarri nahi ez bada orain, bat-batean.
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Filosofia bi horiek bateraezinak dira, beren huts-hutsean hartuta. Filosofia biak agertu dira, indarrez, bai

lan-taldeen hiru hilabeteko jardunean eta bai, bereziki, Miñaoko jardunaldian. Baliteke, agian, formula bien ar-

teko lotura-bideren bat posible izatea. Aurrerago hitz egingo dugu horretaz, gomendioak-eta azaltzean.

5.2.3. Berehala aplikatu behar dira berrikuntzak, edo pausoz pauso?

Aldatze edo eguneratze hori berehala eta alderik alde egin behar da, edota pausoz pauso egin behar dira

berrikuntzak?

Bi irizpide nagusi agertu dira hor ere, lan-taldeetan:

a) Aldaketak berehalakoa eta orokorra izan behar du. Formulazio berria lurralde eta sare guztietara za-

baldu behar da, lehenbailehen. Hurrengo bost edo hamar urteko epean, gehienez, gaur egun inda-

rrean dagoen ele biko irakastereduen markoak aldaturik edo zaharberriturik egon behar du erabat.

b) Pausoz pauso joan behar da. Berritze-saiakuntzak egin behar dira lehenik, talde pilotuen bidez espe-

rimentatuz, emaitzak aztertuz, aukerabide bakoitzaren on-gaitzak gehiago ikertuz eta, hala dago-

kiola ikusten den neurrian, bide berriaren hedapena sistema osora zabalduz. Aldaketa edo egokitze

horrek zer aldatu nahi den ondo pentsatu, bide alternatiboak zehazki probatu eta beraien emaitzak

konprobatzea eskatzen du. Bost edo hamar urteko denbora-tartea eskatuko du horrek, seguruenera.

Iritzi nagusia, ia erabatekoa, epe ertain edo zabala hartzearena izanik ere, bada besterik dioenik: epe lu-

zeegia dela bost edo hamar urteko hori; hainbat itxaron gabe, alegia, berehala heldu behar zaiola aldaketa-bi-

deari. Berehala ekin eta, hiruzpalau urtean, buruturik egon behar lukeela berrikuntzak.

5.2.4. Aldatzekotan, norantz?

Berritu egin nahi dela eta abiada handiagoz edo laburragoz nahi dela esatea gauza bat da. Berrikuntza

horren mamia ere definitu beharra dago, ordea. Zer egin nahi da berrikuntza horrekin? Norantz begira jarri nahi

da berritze-prozesua?

Hobekuntza-bide alternatibo bat baino gehiago egon liteke, berez, eskueran. Hobekuntza-bide horieta-

riko zenbait ezagunak ziren lehendik, eta lan-taldeetako kide guztiei banatutako bibliografian aski zirriborratu-

rik ageri dira hipotesi nagusiak. Txosten honen hurrengo atalean, 6. kapituluan, ematen da lau aukerabide na-

gusien berri.

Lan-taldeetako jardunean, eta Miñaoko jardunaldian, defendatzaile argia izan dute alternatiba horiek.

Hiruk (lehenak, bigarrenak eta laugarrenak) argi asko, eta besteak (hirugarrenak) zeharbidez jaso dute babesa.

Garbi ikusi da gaur-gaurkoz ez dagoela, parte hartu duten kideen artean, aukera baten aldeko adostasun sen-

dorik, erabatekorik. Gai horri buruzko adostasun falta nabarmena da. Lau lan-taldeen ekarpen-txostenak ira-

kurrita, badirudi lan-talde glotodidaktikoaren eta soziolinguistikoaren arteko erdibide bat izan litekeela, agian,

sintesi modu hurbilena. Aurrerago hitz egingo da, xehekiago, horretaz.

5.2.5. Eskola aski al da, ikasle guztiak elebidun funtzional bihurtzeko?

Legeak hizkuntza-gaitasunaz ezartzen duen helburua ezaguna da oso: hamasei urtera iristen direnean,

ikasle guztiek elebidun funtzional izan behar dute; hots, oinarrizko komunikazio-gaitasuna eskuratua izan be-
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har dute, hitzez eta idatziz, euskaraz zein gaztelaniaz. Lortzen al da gaitasun-maila hori? Gaztelaniazko gaita-

sun funtzionalari dagokionez, badakigu baietz: oro har, eta salbuespenak salbuespen, estatuko beste herrial-

deetan lortzen den gaitasun-mailaren parekoa lortzen dute EAEko gazteek.

Euskaraz ere lortzen al dute halakorik? Bistan da hainbatek baietz baina askok ezetz. Irakas-sistemaren,

eskola-antolamenduaren eta hobekuntza metodologikoen bidez posible ote litzateke, ordea, gaur partez bai-

zik lortzen ez den hori bihar zeharo edo ia erabat lortzea? Aski al da eskola, bere baitarik eta bere hutsez, ho-

bekuntza nabarmen hori lortzeko? Gauza kuriosoa gertatu da atal honetan: formulazio teorikoa egiterakoan

edota aipamen autorizatuetara jotzean, adostasun handia dago gehienon artean: ez, eskola bide hutsez hobe-

kuntza sendo hori ez da posible. Hobekuntza-bideei begira eta aplikazio konkretuen bila hasi garenean, aldiz,

garbi samar ikusi da banaturik gaudela horretan ere. Laburbilduz bi jarrera daude:

— Zehaztasunak zehaztasun, beharrezko hobekuntzak eragiten badira EAEko eskola-sisteman (D eredua

edo horren antzeko zerbait orokortuz, demagun) helburu hori lor liteke, erabat.

— Eragin-ahalmen mugatua du eskolak, gai horretan ere. Bere eragimen hutsez ezin lor liteke beraz hel-

buru hori, eskola bidezko saioa ez badator, bere aurretik, aldi berean eta bere ondoren, hainbat gi-

zarte-esparrutako ekimen sendoez osaturik. Dezakeena baino gehiago ez zaio eskolari eskatu behar,

eta dezakeena baino gehiago eskatzea da hori.

5.2.6. Hizkuntza-eskubidea, norbanako ala lurralde-irizpide?

Gurasoek seme-alaben eskola-hizkuntza (eredua) aukeratzeko eskubidea lehenetsi behar da, edota hel-

buruak lor ditzakeen eredua (D eredua, Anglo-B edo ikastetxe bakoitzak erabaki dezana) ezarri behar da no-

nahi, gurasoen edota ikasleen beraien hobespenari jaramon egin gabe? Ñabardurarik eta matiz konturik falta-

tu izan ez bada ere tartean, funtsean bi jarrera agertu dira gure lan-jardunean eta Miñaoko bileran:

a) Marko juridikoa (batez ere goren mailakoa) eta gizarte-adostasuna funtsezko elementuak direla kon-

tuan izanik, eredua aukeratzeko eskubide hori mantentzeak onura handia dakar. Mantendu egin be-

har da, hortaz, gurasoen edo ikasleen eskubidea, ikasketak hizkuntza ofizial batean edo bestean egi-

tekoa.

b) Elebitasun osoaren helburuak lortzea (edota, beste zenbaiten hitzetan, beste printzipio alternatibo-

ren bat) lehenetsi behar da. Beraz, eskoletan aplikatuko den eredua asmo nagusi horren zerbitzura

jarri behar da. Bestalde, helburu-lorpena ez bermatzeaz gainera, ghettoak sortzeko eta diskrimina-

zioa areagotzeko bide bilaka liteke egungo eredu-aniztasuna.

5.2.7. Zabalkunde kuantitatiboa vs. hobekuntza kualitatiboa

Euskalduntze-abiada azkartu egin behar al du eskolak, eta harantzago joan behar al du? Euskara indar-

berritze kontuan gizarteko beste eragile askoren ondoan aski aurreraturik dabil eskola-mundua. Hori horrela

izanik, are bizkorrago joan behar al du eskolak, gainerako gizarte-esparruekin dagoeneko daukan tartea area-

gotuz, ala ikuspegi globalago batetik jardunaz beste sektoreetako indarberritzea lehenetsi behar da, hazkunde

kuantitatiboari dagokionez, eta eskola-munduko hizkuntza-berrikuntzak hobekuntza kualitatiboaren aldera

orientatu? Hots, azkartu ordez sakondu, esperimentatu eta dituen aukeretan eragin behar du eskolak, eginbe-

har ausartagoetan hasi aurretik?
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Ikuspegi kontrajarri biok argiak dira honetan ere. Horrela, eta berriro ere oinarrizko zatibitze horretara

mugatuz,

a) Bada garaia, eskolak orain arte ez bezalako urrats sendoa egiteko. Aldaketa sakonak egin behar dira.

Egin diren ikerketek garbi adierazi dute eredu batzuek ez dutela euskalduntze-alorrean ganoraz era-

giteko ahalmenik eta, horrezaz gainera, ikasleen arteko tarteak areagotu egiten dituztela.

b) Gure sistema oso konplexua da. Une delikatuan gaude. Eredu-sistema oraindik finkatzen ari da eta

azkarregi da erabateko ondorioak ateratzeko. Gehiago ikertu behar da, eta egokitzapenak emaitza

sendoen argitan egin.

5.2.8. Zer leku dagokie atzerri-hizkuntzei oro har, eta ingelesari bereziki, etorkizuneko eskolan?

Garrantzi handia aitortzen die EAEko eskola-sistemak atzerri-hizkuntzen (batez ere ingelesaren) irakas-

kuntzari. Ez da azken-azken orduko fenomenoa, eta ez axalekoa ere. Ele-aniztasunaren hainbat alorretan ai-

tzindari ere bada gure eskola-mundua. Atzerri-eskolek (batez ere kolegio frantses eta alemanek) ia mende ba-

teko tradizioa dute gure artean; ele anitzeko saiakuntzak asko hedatu dira, azken hamarkadotan, eta hartarako

materialgintza ere berariaz landu da15.

Hori guztia horrela izanik, eta lehendik zetozen esperientzien ildotik, ikasbide edo irakasbide bihurtu

dugu ingelesa, gero eta maizago, azken hamarkada honetan. Hala gertatu da herri-ikastetxeetan, eta halatsu

pribatuetan. Gero eta ikastetxe gehiagok parte hartzen du ele anitzeko hezkuntza-proiektuetan, eta oro har

gero eta goizago ekiten zaio prozesu horri. Saiakuntza bakana izatetik arau nagusi bihurtzeko bidean ere jarri

da, zenbait esparrutan, ele anitzeko ikasbide goiztiarra.

Duda-mudak eta zalantzak ere sortzen ditu, ordea, hazkunde sendo horrek. Arrazoizkoa al da, ele ani-

tzeko irakasbidea eskola guztietara eta Eskolaurretik bertatik abiatzea, atzerri-hizkuntza (normalean ingelesa)

ikasbide bihurtuz? Zer emaitza ditu horrek, oro har? Zer abantaila objektibo ditu ikasbide goiztiarraren aukera

horrek, beste alternatiba batzuekin konparatzen denean? Zer ondorio ditu uhin berri horrek, irakasleen osae-

ran eta ingelesez irakasteko prestakuntza-beharretan? Zer ondorio izango du horrek guztiak gure ikasleen eus-

kalduntze-bidean eta eskola-munduaren hizkuntza-normalkuntzan?

Hori guztia dela medio, zera antzeman du Koordinazio-batzordeak: anglobaikorrik eta angloeszeptiko-

rik ez dela gure artean falta. Itxuraz adostasun handia dagoela dirudien munduan zertxobait sakondu ondoren,

beste hainbatetakoa ikusi dugu: uste baino bide-banatze eta iritzi-desberdintasun edo, are, desadostasun han-

diagoa dagoela. Kanpoko adituek, besteak beste Ignasi Vila eta Hugo Baetens-Beardsmore irakasleek, argi eta

ozen esandakoak nabarmenagotu egin du desadostasun-giro hori. Ez dago dudarik oso kontu garrantzitsua

dela atzerri-hizkuntzari eskola-munduan eman nahi zaion trataera, baina hasieratik helburu pedagogiko zuze-

nak eta albo-interesak ongi bereiztea komeniko da. Helburu pedagogikoen aldetik, berriz, badirudi ez dagoela

batere garbi ele anitzeko eskolatze goiztiarrak abantaila glotodidaktiko argirik dakarrenik. Kanpo-aditu baten

baino gehiagoren ustean, gai honi dagokionez hobe da Europako estatu eta herrialde gehienek darabiltzaten

parametroak kontuan hartzea: leku eta enfasi sendoa haurrak hamar, hamaika edo hamabi urte dituenetik au-

rrera egitea hobe da, hortaz, ingelesari edo beste atzerri-hizkuntzaren bati.

Bide-banatze gehiago ere agertu da bileretan eta Miñaoko jardunaldian. Eztabaida-gunearen ardatz na-

gusiak goiko zortzi horiek izan direla uste du, dena den, Koordinazio-batzordeak.
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6. BERARIAZ AZTERTU DIREN HOBEKUNTZA-BIDE ALTERNATIBOAK

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ez du aldez aurretiko mugarik ezarri, lan-taldeen irailetik

abendurako jarduna definitu eta beharrezko baliabidez hornitzerakoan. Askatasun osoa izan du lan-talde ba-

koitzak, bere ustezko hobekuntza-proposamenak adosteko. Egin ere halaxe egin da, lan-talde soziolinguistiko-

an eta glotodidaktikoan.

Besterik da, aldiz, lan-talde operatiboaren jardunarekin gertatu dena. Lan-talde honek hasieratik azaldu

zuen, argi asko, alternatiba konkretuak jarri behar zitzaizkiola mahai gainean, alternatiba horien araberako kal-

kuluak egin ahal izango bazituen. Bestela ez zeukala lan egiterik.

Argudio hori pisuzkoa zela ikusirik, lau hipotesi edo alternatiba eratu ziren. Horretarako ez zen urrutira

joan. Gai horren inguruan azken urteetan aski iritzi perfilaturik agertu izan dela kontuan izanik16, ustez pisuz-

koenak izan zitezkeen lau hipotesi hartu ziren, lan-talde operatiboak nondik nora ibilia izan zezan. Lan-talde

operatiboarentzat prestaturiko lau hipotesi nagusiak honako hauek dira:

6.1. Lehen alternatiba: indarrean dauden ereduak hobetu eta garatzea

Indarrean dagoen eredu-sistema mantendu, eredu horiek (bai A, bai B eta bai D) hobetuz eta garatuz.

Hasiera batean, honako ezaugarri posibleok atxiki zitzaizkion hobekuntza-lan horri:

a) A eredua indartzea, asignatura edo jakintza-gai huts izatetik ikasbide-hizkuntza17 ere bihurtuz.

b) Ikaslearen ikasbidean eta hizkuntza kontuan (batez ere euskararenean) begiz jotako gaitasun-maile-

tan bestelako ezaugarriak ere (haurraren lehen hizkuntza, ingurumen hurbileko harreman-hizkun-

tza...) kontuan hartu ahal izatea.

c) Ereduen sistema unibertsitate aurreko maila guztietara zabaltzea.

Beren azterketari begira funtsezkoak ez zirelako, edota beren berehalako lanean aplikatzen oso zailak

gerta zitezkeelako, lan-talde operatiboari eta juridikoari ez zaie lehen ezaugarria baizik kontuan hartzea eska-

tu. Aurrera egin ahala, eta lan-talde batzuetan eta besteetan entzundakoak gogoan izanik, honelatsu ikusi izan

du Koordinazio-batzordeak lehen hobekuntza-bide honen osaera nagusia:

a) Baliabideen aldetik, A ereduan euskara-gaiaz gainera beste gai bat (edo horren baliokidea) euskaraz

emango litzateke.

b) B ereduari sarbidea emango litzaioke DBHn ere, LHn orain arteko ereduentzat aparteko formula adostuz.

c) Horrezaz gainera, adin batetik aurrera (lau urterekin edota LMH hasieran abiatuz, printzipioz) ingele-

sez eman ahal izango da asignatura bat edo bere baliokidea.

6.2. Bigarren alternatiba: Oraingo D eredua (edo antzekoa) ikasle, ikastetxe eta ikasmaila

guztietara orokortzea

Gurasoei eta tutoreei ez dagokie seme-alabentzako eskola-hizkuntza aukeratzea. Estatu edo gizarte ele-

bakar batean bezalako eskola-sistema bateratua, denentzat berdina, eratzea dakar hobekuntza-bide alternati-

bo horrek. Han-hemen entzundakoaren arabera, alde bat luke alternatiba horrek oraingo D eredutik zertxobait

diferente: ikasle guztiak (ez erdiak eta ez gehiengoa) elebidun funtzional izatea ekarriko luke.
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6.3. Hirugarren alternatiba: Anglo-B

Hobekuntza-bide alternatibo honetaz jaso diren azalpen nagusiak ondoko hauek dira:

— Ikasle guzti-guztien ikasbide-hizkuntzak euskara, gaztelania, eta ingelesa izango dira, Haur Hezkun-

tzan hasi eta DBHO amaitu arte.

— Portzentaje desberdinak plantea daitezke, esaterako:

— a) Euskaraz % 50, gaztelaniaz % 25, ingelesez % 25

— b) Euskaraz % 33, gaztelaniaz % 33, ingelesez % 33.

— Hezkuntza-administrazioak definituko ditu, eskola eta ikasle guztientzat, bai 12 urterekin (LMH

amaieran) eta bai 16 urterekin (DBH amaieran) euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez lortu beharreko

hizkuntza-gaitasunak. Lortu beharreko euskara- eta gaztelania-maila jakina izango da ikasle guztien-

tzat, tramu eta hizkuntza bakoitzean. Ingelesez ere maila bereko hizkuntza-gaitasuna lortzea izango

da helburu.

— Hipotesi hau aplikatuz, beraz, gurasoek ez dute beren seme-alaben ikasbideen hizkuntza aukeratze-

ko eskubiderik, orain arteko bidetik aldenduz.

6.4. Laugarren alternatiba: Eredu bakarra baina malgua

Eredu propioa egituratzea ikastetxe bakoitzaren esku uztea.

— Eskola bakoitzak zehaztuko du bere hizkuntza-proiektuan, bi hizkuntza ofizialei (eta atzerri-hizkun-

tzari) emango zaien lekua eta esparrua. Ikastetxe bakoitzak bere diseinu konkretua erabakiko du.

— Hezkuntza Sailak oinarrizko jarraipena eta kontrola egingo du, baliabideen eta malgutasunaren era-

bilera hori egokia dela bermatzeko eta esperientzia eragingarrienak zabaldu eta bultzatzeko. Sailak,

horretarako, bai gutxieneko baldintzak eta bai LMH edota DBH amaieran lortu beharreko hizkuntza-

gaitasun mailak definitu eta kontrolatuko ditu. Irakasteredu bakarra denez, LMH eta DBH amaieran

lortu beharreko hizkuntza-maila horiek uniformeak, bakarrak izango dira ikasle guztientzat.

— Jarraipena eta kontrola nola egingo den ez dago argi zehaztua: ikastetxe bakoitzak bere etxekoa, edo

Hezkuntza Sailak kanpo-ebaluazioz egina? Bistan da ebaluazio-bide batek eta besteak ez dutela,

urrundik ere, objektibotasun-berme bera edukiko.

— Malgutasunez jokatuko da ikastetxe bakoitzean, aurrez ezarritako helburuak ongi lortzeko, kurtso ba-

koitzeko ikasgaiak, ordutegiak eta antolaketa mota diferenteak zentzuz antolatzeko.

— Hipotesi hau aplikatuz, beraz, gurasoek ez dute beren seme-alaben ikasbideen hizkuntza aukeratze-

ko eskubiderik, orain arte egin izan den bezala. Eskola Kontseiluaren bidez bai, halere.

Gizartean gutxi gorabehera plazaraturik zeuden proposamenak eta iradokizunak aintzat hartuta, goiko

lau hipotesiok landu dira hortaz, berariaz, lan-talde operatiboan eta juridikoan:

7. HOBEKUNTZA-BIDE ALTERNATIBOEN BIDERAGARRITASUNA

Bideragarriak al dira hobekuntza-bide alternatibo horiek, orain eta hemen? Zer neurritan dira bideragarri?

Garrantzitsua da puntu hori, dudarik gabe. Erantzuna ez da, ordea, lehen begiratuan dirudien bezain argia. Zer esan

nahi du, izan ere, «bideragarri» izateak? Nola neurtu behar da, bestalde, alternatiba baten bideragarritasuna?
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Orain arte esandakotik, garbi dago irizpide bat baino gehiago erabil daitekeela alternatiba bakoitzaren

bideragarritasuna zehazteko. Programa honen hiru hilabeteko jardunean, bi txostenek landu dute bereziki bi-

deragarritasunaren auzia: lan-talde operatiboak, batetik, eta lan-talde juridikoak bestetik. Baliabideen aldetik

landu du lehenengoak bideragarritasun-auzia. Legezkotasun-oinarriaren aldetik, berriz, lan-talde juridikoak.

Dosier honetan emanik datoz, zehatz-mehatz, lanketa horien berri ematen duten dokumentuak. Hemen ez

gara, beraz, lehendik ondo asko esandakoak puntuz puntu errepikatzen hasiko. Gauzak argitzen laguntze al-

dera, hori bai, txosten horien laburpen modukoa egingo dugu.

Proposamen alternatibo baten bideragarritasuna neurtzeko orduan garrantzitsuak dira, oso, irizpide ju-

ridikoa eta operatiboa. Ez dira, ordea, bideragarritasuna definitzeko orduan kontuan hartzea merezi duten iriz-

pide bakarrak. Bideragarritasun operatiboa eta juridikoa ikusiko ditugu beraz, lehenik, eta gainerako irizpideak

azalduko ditugu, gaingiroki izango bada ere, ondoren.

7.1. Bideragarritasun operatiboa

Esan bezala, hobekuntza-bide alternatibo bakoitza baliabideen aldetik zer neurritan den bideragarri az-

tertu du lan-talde operatiboak. Lan handia egin du talde horrek, eta argi samar erakutsi du EAEko hezkuntza-

administrazioak, bertako herri-ikastetxeek eta ikastetxe pribatuek benetan zenbateko aukera daukaten, epe la-

bur eta ertainean, aintzat hartutako hipotesiak aplikatzeko. Haren emaitza esanguratsuetako zenbait,

konkretuki, honako hauek dira:

7.1.1. Lehen alternatibaren bideragarritasun operatiboa

Kostu ekonomikoei dagokienez, lan-talde operatiboaren esanean,

a) Eskola-sare publikoan aski apala da berrikuntza honen kostu ekonomikoa, betiere lan-taldeak esan-

dako baldintza konkretuak kontuan hartuz. Lan taldearen hitzetan esanik, 14 urte arteko ikasmaile-

tan bideragarria da kostu hori eta hortik gorakoetan ere aski eramangarria.

b) Eskola-sare pribatu kontzertatuan ere ez da ezin gaindituzko zailtasunik aipatzen: 14 urte arteko ikas-

mailetan ez omen dago aparteko zailtasunik berrikuntza hori aplikatzeko; hortik gorako mailetan, be-

rrikuntza horrek ez omen luke ekarriko gehigarrizko kosturik, erretiroak sortutako lanpostu hutsak

betetzerakoan behar bezalako hizkuntza-eskakizuna duten irakasleak kontratatzen badira.

Horrezaz gainera, bada kontuan hartu beharreko beste punturik ere hipotesi honetan. Horrela, eta bes-

teak beste,

a) Zehaztu egin beharko da, euskaraz emango d(ir)en irakasgaia(k) zein d(ir)en. Kurtsoko ikasle guztiek

hartutako jakintzagai bat izan beharko luke horrek edota, gutxienez, Batxilerreko modalitateko ja-

kintzagai bat.

b) Gutxieneko ordutegia, astean, 3 ordukoa izango litzateke.

c) Nori dagokio aukera egitea? Administrazioak egingo luke aukera, edota ikastetxe bakoitzari utziko li-

tzaioke berarentzat egokiena dena aukeratzen? (administrazioak finkatutako mugak tarteko).

d) Gauez edo urrutiko hezkuntzan ematen diren Batxilergo eta Heziketa Zikloetan ere ezarriko al da ere-

du hori? Kontuan hartu beharrekoa da egoera horretako ikasle gehien-gehienak helduak direla eta

horietatik asko agian ez daudela gaituta euskaraz emandako irakaskuntza jarraitzeko.
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7.1.2. Bigarren alternatibaren bideragarritasun operatiboa

Kostu ekonomikoan baino areago giza baliabidezko desoreketan islatzen da, nagusiki, hipotesi honen on-

dorio praktikoa. Irakasmaila guztietan oro har, bai sare publikoan eta bai pribatuan, joera nagusia honako hau da:

a) euskaraz dakiten irakasle gehiagoren beharra izango du sistemak, eta

b) euskaraz ez dakien hainbat irakasle klase emateko aukerarik gabe geldituko da.

Fenomeno hori ez da berria. Azken hiru hamarkadetan, oro har, salbuespen baino areago gertakari arrunt

izan da desoreka bikoitz hori. Are gehiago: duela zenbait urte egindako estudioen argitan, orain baino desore-

ka-neurri handiagoko faseak pairatu eta nola edo hala bideratu izan ditu hezkuntza-munduak18. Konponbiderik

bilatu izan da orain arte, eta gero ere bilatu ezinik ez legoke, berez. Kontratazio berrietan irakasle euskaldunak

hartzea da, jakina denez, lehen soluzio-bidea: eskoletara etorri aurretik euskaraz zein gaztelaniaz irakasteko gai

diren irakasleak eskuratzea. Hori dute ikastetxeen titularrek (bai Sailak eta bai ikastetxe pribatuek) konponbide

bat. Beste konponbidea, berriz, lanean ari diren irakasle erdaldunak IRALE bidez euskalduntzea. Askozaz lan ne-

kezagoa da bigarren bide hori, baina hainbat kasutan irtenbide bakarra edota egokiena bera gerta liteke.

Hori horrela izanik ere, goian esandako desoreka-kontua egiazkoa da eta, duen edo izan dezakeen he-

daduragatik, oso kontuan hartzekoa.

7.1.3. Hirugarren alternatibaren bideragarritasun operatiboa

Giza baliabideei eta diru-bideei dagokienez, hemen ere D eredu orokortuaren antzeko arazoekin egiten

da topo: irakasle-soberakinak sortuko dira batetik (aski kopuru hazietan sortu ere), eta irakasle gehiagoren pre-

mia sortuko da bestetik. Ingelesez irakasteko gai den eta, hainbat kasutan, HE2dun den irakasle multzo zaba-

laren premia ekarriko du bigarren hipotesiak, bai sektore publikoan eta bai pribatuan. Zailtasunak areagotu

egingo dira, beraz, bide horretatik aurrera egitea erabakiz gero.

Bestelako kontsideraziorik ere egin du lan-talde operatiboak. Besteak beste, IRALE moduko zerbait (An-

gloirale?) sortu behar ote den aztertzea komeniko litzatekeela iradokitzen du.

7.1.4. Laugarren alternatibaren bideragarritasun operatiboa

Lan-talde operatiboak berak esandakoa aldatuko dugu, ia hitzez hitz, laugarren alternatibari dagokionez:

a) Ezinezkoa da hipotesi horrek ekar lezakeen kostu ekonomikoa zenbatzea, ikastetxe bakoitzak hartzen

duen azkeneko erabakiaren araberakoa izan baitaiteke ondorioa ere.

b) Logikoa denez, hipotesi hori bideragarriagoa da itunpeko ikastetxe pribatuetan, ikastetxe horien au-

tonomia-mailak horrelako erabakiak ahalbidetzen dituelako.

c) Ikastetxe publikoei dagokienez, positibotzat jotzen da ikastetxeak bere pedagogia-autonomian sa-

kondu ahal izatea eta ikastetxe bakoitzak bere testuinguruaren arabera izan ditzakeen premia zeha-

tzei hobeto erantzun ahal izatea. Hala ere, Hezkuntza Sailarentzat berarentzat nekeza izan daiteke hi-

potesi hori kudeatzea. Hizkuntza-ereduei dagokien egungo testuingurua aldatzeko, egokitu

beharreko araudia aldatzeaz gain, beharrezkoa da beste arau batzuk ere aldatzea, hain zuzen ikasle-
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ak onartzeari eta, agian, eskola-mapari dagozkienak. Izan ere, koherentzia izan behar da Lehen Hez-

kuntzako ikastetxeetan eskaintzen diren ele biko irakastereduen eta gaur eguneko eskola-maparen

arabera horiek atxikita dituzten Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen ereduen artean.

d) Garatu beharko litzatekeen beste alderdi bat, ikastetxe bakoitzean irakasteredua aukeratzeko eta

agian aldatzeko prozedura da. Ziurtatu egin beharko litzateke, nolanahi ere, erabaki hori ez dagoela

bakarrik irakasleen esku, baizik eta familiek, udalek eta Hezkuntza Sailak berak parte hartu beharko

luketela erabaki-hartze horretan. Azken batean, Hezkuntza Sailak baietsi edo ezetsi beharko luke

ikastetxearen proposamena, ikastetxetik eta beste erakunde batzuetatik datorren informazioarekin

konparatu ondoren, zerbitzu teknikoek ematen duten informazioaren arabera.

e) Euskal Eskola Publikoari buruzko Legeak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari aitortzen dio

ikastetxe bati bertako irakasteredua esleitzeko ahalmena -21. artikulua- eta ikastetxeari bere hez-

kuntza-eskakizunari egokitzen zaizkion hizkuntza-ereduak proposatzeko aukera -52. artikulua-. Hori

guztia kontuan izanik, ezin da legez eragotzi ikastetxeak bere proposamenak egitea, legeak berak

ematen baitio horretarako autonomia.

f) Dena dela, pedagogiazko autonomia hori indarrean dagoen legeriak ezarritako gutxieneko progra-

mak errespetatuz garatu behar denez gero -45. artikulua-, beharrezkoa eta presazkoa da irakasmai-

la bakoitzean eredu bakoitzean gutxienez lortu behar diren edukiak eta helburuak zein diren zehaz-

tea, eskumena duen agintaritzak. Aginte horrek, kanpoko ebaluazio objektiboaren bidez, jakin ahal

izan izango du ezarritako gutxienekoak ongi betetzen diren ala ez, bai eta ikastetxeak aurkeztutako

eskaria aintzakotzat hartu behar den.

Horrezaz guztiaz gainera, laugarren hipotesi hau planteatzerakoan ongi argitu beharreko beste hainbat

erabaki-gai ere aipatzen du lan-talde operatiboak:

a) Ikastetxearen irakasteredua aukeratzeko ardura duen organoa zein da? Zein da familiei eta udalei era-

baki hori hartzeko orduan emango zaien protagonismoa?

b) Zein baldintza bete behar dira, hautalan hori egiteko orduan? Motibatu egin behar al da? Adminis-

trazioak oniritzia eman behar al dio lekuan-lekuan hautatutako aukerari, edota besterik gabe onartu

behar du?

c) Nola jokatuko da Lehen Hezkuntzako ikastetxeek eta horiek atxikita dauden Bigarren Hezkuntzako

ikastetxeek zeharo desberdinak diren ereduen aldeko aukera egiten dutenean?

d) Zein baldintza eskatuko dira, hasieran hautatutako ereduaren aldaketa baimentzeko? Epe jakin bat

igaro beharko al da horretarako? Gehiengo kualifikatua eskatuko al da? Aldaketak administrazioa-

rentzat gainkostu ekonomikorik ez ekartzea eskatuko al da?

e) Nola bermatuko du administrazioak ereduen eskaintza anitza, gurasoek seme-alabentzat nahi dute-

na aukeratzeko modukoa, baldin eta ikastetxe bakoitzak berea zehazten badu eta zonalde jakin ba-

tean ikastetxe guztiek eredu-molde berbera aukeratzea gerta badaiteke?

Ikusten denez, giza baliabideen eta diru-bideen aldetik aurreikuspenik egitea oso zaila izateaz gainera,

hainbat alderdi operatibo aldez aurretik ongi lotzea eskatzen du alternatiba honek.

7.1.5. Batezbesteko oharra, lan-talde operatiboaren ekarpenaz

Ekarpen handia egin du lan-talde operatiboak, lau hipotesiak hain xehe eta hain zabal aztertuz eta ho-

rien inguruko hainbat gogoeta eskainiz. Oinarri sendoa ematen du horrek, hobekuntza-bide bakoitzaren bide-
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ragarritasuna eztabaidatzerakoan hain funtsezkoa den atal operatiboa ongi segurtatua izateko. Egia da halere,

goian esan denez, bideragarritasunaren eztabaida ezin dela baliabideen planora mugatu. Orain dela hogeita

hamar urte horrela jokatu izan balitz, gaur ez genukeen seguruenik irakas-sistema elebidunik izango. Bestela-

ko irizpideak ere oso kontuan izan behar ditu erabaki-hartzaileak, ganoraz jokatzeko. Bideragarritasun juridi-

koa, hasteko, oso kontuan hartu beharrekoa da.

7.2. Bideragarritasun juridikoa

Lan-talde operatiboak bezala, hobekuntza-bide alternatibo bakoitza indarrean dagoen lege-markoaren al-

detik zer neurritan den bideragarri aztertu du lan-talde juridikoak. Lan sakona egin du talde horrek ere, eta argi

samar erakutsi du EAEko hezkuntza-administrazioak, bertako herri-ikastetxeek eta ikastetxe pribatuek benetan

zenbateko aukera daukaten, epe labur eta ertainean, hipotesiok aplikatzeko. Galdera horiei baino gehiagori

erantzuten saiatu bada ere bere txosten mamitsuan, bi galdera hauei oso bereziki erantzuten ahalegindu da:

— Zer neurritan da hipotesi alternatibo horietariko bakoitza egingarri, egungo egunean indarrean du-

gun lege-markoan?

— Hipotesi alternatibo bakoitzak zer mailatako lege-aldaketa eskatuko luke, aurrera eraman ahal izateko?

Ikus dezagun beraz, besterik gabe, lantalde juridikoaren ustez, hobekuntza-bide alternatibo bakoitza

lege aldetik zer neurritan den legezko, edota legezko izateko zer-nolako aldaketak behar lituzkeen.

7.2.1. Lehen alternatibaren bideragarritasun juridikoa

Legezko aukerarik badago, egon, lehen alternatiba hori aplikatzeko. Bide bat baino gehiago daude,

praktikan, alternatiba hori hezurmamitzeko: arauzko erabakien alorrean ezertxo ere aldatu gabe, batetik; de-

kretu bidezko aldaketak eginez, bestetik. Ikus ditzagun bi bideak, hurrenez hurren:

a) dekretu edo agindu aldetik ezertxo ere aldatu gabe

Bai lege-marko nagusia, eta bai indarrean dauden dekretu-aginduak, bere horretan mantenduz hainbat

hobekuntza egin liteke. Hona hemen lan-talde juridikoak aukerabide horretaz zer dioen: «Indarrean dagoen

araudi osoa errespetatuz, A eta B ereduetan euskararen agerpena areagotu liteke, uztailaren 11ko 138/1983

Dekretuko I. eta II. eranskinek baimentzen duten mugetara arte».

b) uztailaren 11ko 138/1983 Dekretua aldatuz

Aurreohar mamitsua egin du, honetaz, lan-talde juridikoak: 138/83 Dekretua aldatzeko eskubidea eta

beharra du Eusko Jaurlaritzak. Hartarako mandatua emana dio, konkretuki, 1/1993 Legeak (ikus 20. atala).

Hainbat berrikuntza egin liteke, lan-talde juridikoaren arabera, 138/83 Dekretua aldatuz. Horra, hitzez hitz, bere

ekarpen-txostenak zer dioen:

«Azpimarratu behar da, uztailaren 11ko 138/1983 Dekretua aldatzea otsailaren 19ko 1/1993 Legearen

20. artikuluan xedatutakoak eragindako eskakizuna dela; zehazki, hau adierazten da haren lehen atalean:

«Jaurlaritzak, Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren proposamenari jarraiki, dekretu bidez onartuko du
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irakastereduen araubidea, lege horren 47. artikuluan erabakitakoari kalterik eragin gabe...». Beraz, soilik lege-

agindu hori betetzen ez den heinean, 138/1983 Dekretuak (1/1993 Legearen Hirugarren Xedapen Iraganko-

rrak) indarrean jarraituko du, behin-behinean.

1/1993 Legearen 2. atalean gaineratzen denez, «Aurreko atalean aipatu den eskumena gauzatzean,

Jaurlaritzak kontuan izango du irakastereduen hizkuntza- eta akademia-errendimendu osoaren ebaluazioa, eta,

hala badagokio, baita ikastetxeek beren autonomia pedagogikoa gauzatzean proposatutako ekimenena ere».

Hain zuzen, irakastereduak berriro arautuz gero, arautze hori aipatutako otsailaren 19ko 1/1993 Legea-

ren eta azaroaren 24ko 10/1982 Legearen (euskararen erabilpena arautzen duena) mendean egongo litzateke.

Horrek zera adierazten du: egungo hiru ereduak (A, B eta D) mantendu beharko direla, baina 1/1993 Le-

gearen hamargarren xedapen gehigarrian zehaztutako baldintzen arabera; hau da, A ereduan, funtsean, curri-

culuma gaztelaniaz eman beharko da, baina horren zenbait jarduera edo gai euskaraz eman ahal izango dira.

Juridikoki, «funtsean» adberbioak mugimendu-aukera handia ematen du, A ereduan euskarak duen lekua han-

ditzeko; baina, betiere, A eredua indargabetzen eta ezkutuko B eredu bihurtzen ez duen bitartean. B ereduan

euskaraz eta gaztelaniaz irakatsi beharko da, eta hizkuntza baten nahiz bestearen ehunekoak ez daude aurrez

ezarrita. Horrenbestez, askoz ere mugimendu-marjina handiagoa izango da euskararen sartzea indartzeko, le-

geak ez baitu horretarako arau zehatzik ezartzen. Hori bai, biek irakaskuntza-hizkuntza izan beharko dute. Az-

kenik, D eredua euskaraz emango da.

Hala eta guztiz ere, 1/1993 Legeak araututakoari jarraiki, hiru irakastereduetan, Gaztelania Hizkuntza eta

Gaztelaniako Literatura, Euskal Hizkuntza eta Euskal Literatura eta Hizkuntza Berriak irakasgaiak zein bere hiz-

kuntzan irakatsi beharko dira.

Amaitzeko, azaroaren 24ko 10/1982 Legearen 16.2 artikuluari jarraiki, honako hau gogoratu behar da:

«Jaurlaritzak gurasoen edo tutoreen nahia eta eremu horretako egoera soziolinguistikoa kontuan hartuko ditu

irakastereduak arautzean (16.2. artikulua)».

Laburbilduz, juridikoki bideragarria da lehen hobekuntza-bide alternatiboa, bai gauzak bere horretan uz-

ten badira (arauzko xedapenik aldatu gabe) eta bai dekretu berri bat eginez. Alternatiba hau da, aurrerago iku-

siko denez, ikuspegi juridikotik bideragarriena.

7.2.2. Bigarren alternatibaren bideragarritasun juridikoa

D eredua orokortzeko, aldatu egin beharko lirateke Euskararen Erabilera Normaltzeko 10/1982 Legea eta

Euskal Eskola Publikoaren 1/1993 Legea. Goian esandako bi legeok, jakina denez, hizkuntza-eskubideen nor-

banako irizpidean (Mc Rae, 1975) oinarritzen dira bete-betean; D orokortuaren hipotesi alternatiboa, aldiz, hiz-

kuntza-eskubideen lurralde-irizpidean oinarrituko litzateke, inon oinarritzekotan19.

Lege biak aldatu-behar horretan ez dago eztabaidarik, adituen artean. Duda-mudak, aldiz, hortik aurre-

ra sortzen dira: EAEko bi legeok aldatu edo kenduta ere, legez posible ote litzateke D eredua (edo horren an-

tzeko bat) ikasmaila, ikastetxe mota guztietan eta EAEko lurralde osora hedatzea, eredu bakar gisa?

1978ko Konstituzioak eta 1979ko Autonomia Estatutuak markatzen duten lege-marko nagusian kabi-

tzen al da aukera hori? Lan-talde juridikoaren erantzuna ezezkoa izan da. Horra, bereziki, hurrengo pasarteo-

tan zer dioen:
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«Aukeratzeko eskubidea ez da eskubide konstituzionala, legezkoa baizik; hau da, legeak emandako es-

kubidea litzateke, eta, beraz, legea aldatuko balitz (alegia, bertan behera geldituko balitz), hori ez litzateke

zuzenean Konstituzioaren aurkakoa izango. Alde batetik, jurisprudentzia konstituzionalak aukera ematen du,

hizkuntza ofizialetariko baten normalizazioa sustatu nahian, hizkuntza hori hezkuntza- nahiz administrazio-jar-

dueretako adierazpen-modu normaltzat eta ohikotzat erabiltzeko. Horrez gain, hizkuntza-normalizazioari da-

gokionez katalana —eta, beraz, gure kasuan, euskara—, elebitasun-eredu horren garrantzi-gune izan daiteke-

ela dio: «...Konstituzioaren ikuspegitik, ez du gaitzespenik merezi Kataluniako ikastetxeetan katalana

adierazpen-modu normal izateak, ez barne-jardueretan, ez kanpokoetan».Beste aldetik, ordea, muga bat ere

ezartzen du: gaztelania irakaskuntza-hizkuntzatzat ez baztertzea, autonomia-erkidegoan hizkuntza horren eza-

gutza eta erabilera berma dadin («Kataluniako hizkuntza-normalizazioaren helburuari jarraiki, zilegi da katala-

na elebitasun-eredu horren garrantzi-gune izatea, baldin eta gaztelania irakaskuntza-hizkuntzatzat baztertzen

ez badu eta Autonomia Erkidegoan hizkuntza horren ezagutza eta erabilera bermatzen baldin badu», Konsti-

tuzio Auzitegiaren 337/1994 Epaia). Beraz, jurisprudentzia hori kontuan hartuz, egungo D eredua lurralde guz-

tietara, hezkuntza-maila guztietara eta sare guztietara zabaltzea ez litzateke bideragarria izango, gaztelania ira-

kaskuntza-hizkuntzatzat baztertzea eragingo balu».

7.2.3. Hirugarren alternatibaren bideragarritasun juridikoa

Aurrekoa bezala, aukera hau ere legez kanpokoa-edo da lan-talde juridikoaren esanean. Zalantzazko le-

gezkotasun hori, hiru motibotan oinarritzen du berak:

a) Gurasoei (edo tutoreei) ez die askatasunik ematen seme-alaben ikasbide-hizkuntza aukeratzeko.

b) Alde batera uzten du hizkuntza ofizial bi direla EAEn, ez hiru: ingelesari ez dagokio, beraz, euskara-

ren eta gaztelaniaren parez pareko trataerarik.

c) Ez da seguru, azkenik, formula alternatibo horrek Espainiak Europan onartuak dituen konpromisoak

ongi beteko lituzkeenik.

d) Argi dago, beraz, legez zalantzazkoa dela Anglo-B formula lan-talde juridikoaren ustean. Xehetasun

gehiagotarako, ikus oin-oharra20.

7.2.4. Laugarren alternatibaren bideragarritasun juridikoa

Lan-talde juridikoak ez du hobekuntza-bide hau ez-legezkotzat jotzen. Duda sendoak ageri ditu, ordea,

bere legezkotasunaz, aldez aurretik eta arauzko xedapen argiz hainbat muga-baldintza eta hainbat eskakizun

ongi ziurtatzen ez badira. Hona hemen bere azalpena:

«Hasteko, argi esan behar da hipotesi hori gertatuz gero oinarrizko legedi bat ezarri beharko litzatekee-

la, eta hori, gainera, ikastetxe guztiek errespetatu beharko luketela.
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maren zatirik handiena euskaraz irakatsiko litzateke, eta gainerakoa gaztelaniaz eta ingelesez (biak antzeko ehunekoetan); eredu hori

defendatzea, ordea, zaila da ikuspegi juridikotik, hizkuntza ofizial bat eta ofiziala ez den atzerriko beste hizkuntza bat berdin landuko

bailirateke. Gainera, Eskualde Mailako edo Gutxiengoen Hizkuntzen Europako Karta berrestean, Eskolaurrea, Lehen Hezkuntza, Biga-

rren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa euskaraz emateko konpromisoa hartu zuen estatuak, 8. artikuluan xedatutakoari jarraiki. Euskaraz

hezkuntzaren zati bat soilik ezartzeko aukera ematen zuen sistema batek artikulu horrekiko Espainiak hartutako konpromisoarekin ba-

teragarritasun-arazoak sor zitzakeen».



Baina, hala gertatu arren, sistema edo eredu hori ezartzeak ezingo luke de facto Gernikako Estatutuko

6.2 artikuluaren edukia hustu. Hain zuzen, artikulu horretan zehazten denaren arabera, Autonomia Erkidego-

ko erakunde komunek (Legebiltzarrak eta Eusko Jaurlaritzak) bermatu behar dute bi hizkuntza ofizialak erabil-

tzea; eta, horretarako, horien ofizialtasuna arautu eta horien ezagutza bermatzeko beharrezko baliabideak era-

baki eta arautu behar dituzte.

Bestalde, egungo legediak ikastetxeetako autonomia pedagogikoa aitortzen duen arren, onarpen hori

ez da erabatekoa; ez bederen, praktikan, hizkuntza-eskaintza arautu eta kontrolatzeko adinakoa, zeregin hori,

aurrez aipatu bezala, erakunde komunei baitagokie».

Edozein eratako «laugarren alternatiba» ez da legezko, beraz. Autonomia Estatutuak esana dauka, bes-

teak beste, EAEko hiritar guztien hizkuntza-jakitea ziurtatu behar dela. Hartara bidean jartzen ez den hezkun-

tza-moldea legez kanpokoa da, hortaz21.

7.3. Bestelako irizpideen araberako bateragarritasuna

Irizpide nagusi bi ikusi ditugu orain arte, hobekuntza-bide alternatiboen bideragarritasuna neurtzeko:

irizpide operatiboa batetik, eta juridikoa bestetik. Garrantzitsuak dira horiek, eta garbi ikusi da lau alternatibak

ez direla hein berean bideragarri. Bi irizpide horien arabera,

a) Lehen hipotesi alternatiboa da bideragarriena, alde handiz. Hiru ereduen markoari eutsi eta egin be-

harreko aldaketak markoaren barnean egitea, hori da juridikoki seguruen eta operatiboki bideraga-

rriena. Legezko arrisku handiegirik hartu gabe egin daiteke, eta baliabideen aldetik ez dakar bat-ba-

teko eraldaketa nabarmenik.

b) Horren ondoren, bideragarritasun-zerrendan, laugarren aukera dator: ikastetxe bakoitzak bere bidea

aukeratzea. Operatiboki konplikatuagoa da, batetik, eta lege aldetik ez dago argi noraino den egin-

garri. Zehazgabetasun-dudak sortzen ditu.

c) Beste bi aukerak, azkenik, ondotxoz zailagoak edo ezinezkoak dira egungo egunean aplikatzen, ja-

sotako informe horien argitan.

Bestela esanik, aukeratzeko esparrua lehenengo eta laugarren hobekuntza-formuletara mugaturik dago

nagusiki. Bigarren edo hirugarren formulak aplikatzekotan, «bestelako» bigarren edo hirugarren formulak izan

beharko lukete. Gaztelaniazko eta euskarazko ikasbide-aukera segurtatu beharko lukete, eta ingelesa ezingo

litzateke jarri euskara-gaztelanien parean.

Irizpide bi dira, ordea, operatiboa eta juridikoa; ez irizpide posible guztiak. Badira, bi horiezaz gainera,

lan-taldeek ongi kontuan hartu beharreko beste hainbat irizpide, bideragarritasun-auzia zehazten eta argitzen

laguntza ederra eman dezaketenak. Guztira, aurreko irizpide horiek ere kontuan izanik (eta irizpide operatiboa

bitan banatuz) hamar irizpide daude, batzorde honen ustez, alternatiben arteko konparazio-lana osatu eta abe-

rastu dezaketenak. Hona hemen hamar irizpideok:

1. BIDERAGARRITASUN JURIDIKOA: Lege barruan al dago kasuan kasuko hobekuntza-bide alternati-

boa? Lege barruan ez badago, zer lege aldatu behar da?

2. BIDERAGARRITASUN OPERATIBOA, administrazioaren aldetik: Operatiboa al da kudeatzeko, aplika-

garria al da eta zein neurritan?
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21 Lan-talde juridikoak bere txostena egin ondoan, Urrutia irakasleak eginiko irizpen-txostenak argi utzi du laugarren bide alternatibo hori

ez dela egungo lege-markoan kabitzen. Ikus laugarren dosierra.



3. BIDERAGARRITASUN OPERATIBOA, ikastetxeen aldetik: Lekuan lekuko bideragarritasuna. Ikastetxe-

entzat eta ikastetxeko zuzendarientzat noraino da aplikagarria?

4. BIDERAGARRITASUN FINALISTA: Oinarrizko komunikazio-gaitasunaren helburua zer neurritan ga-

rantizatzen du? Garantia-maila hori gizarte-baldintza jakinen arabera zehaztu liteke (haurraren etxe-

ko hizkuntza, lagunarteko edo ingurumen hurbileko jarduera-hizkuntza nagusia eta eskolatze-bide-

an euskarak duen zentraltasuna).

5. EBALUAGARRIA eta hobetzeko ahalmendun AL DA? Zer neurritan ematen du, besteak beste, kasu

bakoitzeko interbentzio-bidea identifikatu eta beste bideekiko konparazio-lana egiteko aukerarik?

6. Gurasoen HAUTAPEN-ESKUBIDEA zer neurritan ahalbidetzen du? Eskola-hizkuntza hautatzeko

oraingo eskubide-maila bera izango al dute gurasoek hipotesi alternatibo horietan?

7. ATZERRI-HIZKUNTZETARAKO (besteak beste, ingeleserako) AUKERA zabalik uzten al du? Noraino

ematen du atzerri-hizkuntzei bide zabala eskaintzeko eta etekin akademikoaren argitan aplikazio-

bide egokienak antolatzeko aukera?

8. GARAPEN KOGNITIBOA segurtatzeko egokia al da? Nola garantizatuko da ikasleek, batez ere L2n

ikasi behar dutenek, ikasketen amaieran defizit kognitiborik ez izatea? Nola garantizatuko du alter-

natiba bakoitzak, defizit ohargarririk antzematen den kasuetan (eta eredu barruko hobekuntza-bi-

derik ikusten ez den neurrian), kasuan kasuko ikaslea L1era orientatzeko aukera?

9. BATERAGARRITASUNA, zonalde soziolinguistikoaren irizpidearekin. Zer neurritan da alternatiba ba-

koitza egokia, egunetik egunera ahulagoa izan arren orain ere ohargarria den dibertsifikazio terri-

torial-demolinguistikoa aintzakotzat hartzeko?

10. BATERAGARRITASUNA, ama-hizkuntzaren edota L1-en irizpidearekin. Zer neurritan da alternatiba

bakoitza bateragarria ikasleen ama-hizkuntzarekin edo etxeko hizkuntzarekin? Zer leku-aukera es-

kaintzen dio irizpide horri guztiari alternatiba bakoitzak?

Zaila gertatu zaio Koordinazio-batzordeari, eskueran izan duen denbora-epe mugatuan, hamar irizpide-

on arteko konparazio konkreturik egitea. Aurreko hiruzpalau hilabeteetan egindako talde-lanak eta Miñaoko

jardunaldiak ez du, aski aberatsak izanik ere biak, horrenbesterainoko zehaztapen-aukerarik eman.

Zerbait-zerbait egin da ordea. Saiakuntza moduan izan bada ere, zenbait konparazio-saio egin du ba-

tzordeak. Hamar irizpide horiek era integratuan aztertuz, lau hipotesi alternatiboen analisi konparatiboa egin

da. Irizpide bakoitzari 0 eta hiru (kasu batean 4) punturainoko balio-tartea adjudikatu zaio, eta hobekuntza-bi-

deek irizpide bakoitzaren arabera zenbat puntu eskuratuko lituzketen argitzen saiatu da batzordea. Alde bate-

tik Koordinazio-batzordean aplikatu dugu saiakuntza hori, azpi-taldeak eginez eta gero emaitza bateratua

adostuz, eta bestetik batzordeaz kanpoko zenbait adituri iritzia eskatu diogu. Konkretuki, 1978-79 urtealdian

oraingo ereduen diseinu-sortzaile izan ziren adituei eskatu zaie iritzia. Horren guztiaren emaitza gisa, lehenen-

go bi irizpideekin (juridikoarekin eta operatiboarekin) ateratako ondorioa indartu da: lehenengo eta laugarren

hipotesi alternatiboak dira, ordena horretan, bideragarrienak22.
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22 Kontuz ibili behar da, dena den, emaitza horiekin. Hasteko, nola batu behar dira hain irizpide diferenteak? Balio bera eman behar al zaie

guztiei? Bistan da ezetz: irizpide batzuk ezinbestekoak edo lehentasun handikoak dira; beste batzuk, aldiz, kontuan hartu beharrekoak

baina ez guztiz erabakigarriak. Hori guztia horrela izanik, zer pisu eman behar zaio irizpide bakoitzaren araberako puntuazioari? Bistan

da gure saioan eraman den prozedura, guztiei 0tik 3rako puntuazio-tartea eskaintzekoa, aukera posibleetako bat baizik ez dela. Eta argi

dago, ororen gainetik, askoz aditu eta gizarte-eragile gehiagori pasa beharko litzaiekeela galdekizuna, halako segurtasun minimo batez

jardun ahal izateko. Berriro diogu: analisi sakon, zabal eta zehatzagoa eskatuko luke hamar (edo direnak direlako) irizpide horien arteko

konparazioak, ondorio segururik aurkezteko. Proba egin egin da, hori bai, eta ekarri duen emaitza ekarri du. Besterik ezin esan dezake

batzordeak.



8. OINARRIZKO AURREBALDINTZAK

Ikusitakoak ikusi, entzundakoak entzun eta irakurritakoak irakurri ondoan,

kontuan hartu beharreko iradokizunak prestatu ditu Koordinazio-batzordeak. Horren berri eman nahi

du, hain zuzen, azken atal honetan.

8.1. Gaiaren dimentsio politiko-instituzionala ez da inoiz ahanztea komeni

Ele biko irakastereduaren arloak badu osagai tekniko ugari. Bidezko da, hortaz, gaiari ahalik eta ikuspe-

gi teknikoenetik heltzen saiatzea. Itsutu gabe, ordea. Langintza tekniko horretan ari garenok badugu arriskua,

eskuartean dugun erronka irizpide tekniko hutsen argitan konpondu litekeela uste izateko. Ez da hori bide

zuhurra. Dimentsio politiko-instituzional argia du ele biko irakastereduen gaiak, eta dimentsio horri aitortu be-

har zaio lehentasuna. Alde horretatik ezer gutxi esan dezake, beraz, batzorde honek. Gehienez ere, arrazoiz-

koa dirudien gomendio-sorta xumea egin.

8.2. Adostasun zabala behar du formula berriak, gizarte-bizitzan

Hezkuntza elebidunaren EAEko eredu-markoa berritzekotan, oraingo markoak (hasieran, 1980 ingu-

ruan; eta gero, 1993an) izan zuen bezainbateko onarpen-maila sozial eta instituzionala behar luke proiektu be-

rriak. Adostasun zabala behar du honelako berrikuntza batek, aurrera aterako bada. Zenbat eta berrikuntza

handiagoa egin nahi den, hainbat eta adostasun zabalagoa behar du oro har. Alde horretatik, eta gauza argie-

netatik abiatuz,

a) Adostasun horrek Legebiltzarrean izan behar du bere bilgune nagusia: Legebiltzarra da EAEko hirita-

rron borondate politikoaren ordezkari gorena, eta oinarrizko adostasun ganorazkorik ezin lor liteke

erakunde horren bermerik izan gabe. Hortik aurrerako xehetasun instituzionaletan, jakina, ez dago-

kio batzorde honi sartzea.

b) Euskara indarberritzeko saioak, txostenean argi azaldu nahi izan denez, osagarri irmoak behar ditu

eskolaz kanpoko beste alorretan ere. Jaurlaritza osoa eta Herri-aginte guztiak inplikatzen ditu egitas-

mo zabal horrek, ondorio nabarmenik ekarriko badu. Garrantzitsua da, horregatik, Hizkuntza Politi-

karako Sailburuordetzaren eta, hala dagokion neurrian, Euskararen Aholku Batzordearen iritzia kon-

tuan izatea.

c) Euskadiko Eskola Kontseiluaren irizpena, orobat, zinez kontuan izatekoa da. Bertan biltzen diren or-

dezkarien (besteak beste sindikatuen eta guraso-elkarteen) garrantzia eta oihartzuna ez da inola ere

gutxiestea komeni.

d) Aparteko iritzi-lanketa merezi dute, horrezaz gainera, hezkuntzaren esparru profesionaleko gizarte-

eragileek: bai ikastetxeetako langileen (irakasleen eta ez-irakasleen) ordezkari sindikalek eta bai ikas-

tetxe pribatuen jabeek. Eragile horiekin kontatu gabe nekez berrikuntza handirik egin liteke, EAEko

eskola-munduaren eguneroko praktikan.

e) Beste hainbat kultur esparrutako ordezkarien adostasuna, edota gutxien-gutxieneko batera biltzea,

mesedegarri du orobat horrelako berrikuntza batek. Unibertsitatea, Euskaltzaindia eta Eusko Ikas-

kuntza, esate baterako, kontuan hartzeko iritzi-emaile kualifikatuak dira eta beren iritzia jaso eta so-

seguz analizatzekoa dela uste du batzorde honek.
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f) Hezkuntza-munduan protagonismo argia duen industria kulturala ere kontuan izan behar da, dago-

kion neurrian: ikasmaterialgintzan (ikasmaterialen produkzioan eta zabalkundean) diharduten enpre-

sak (argitaldariak, produkzio-etxeak) eta lan taldeak ere gogoan izan behar dira, alde horretatik.

g) Euskalgintzan ari diren gizarte-eragileak ere kontuan hartu behar dira, azkenik baina ez azken: goitik

beherako hizkuntza-plangintza instituzionalari behetik gorako ekimenaren ilusioa eta sormena erantsi

behar zaizkio, eta langintza horretan ezinbestekoa da gizarte-eragile batzuen eta besteen ekarpena.

8.3. Bideragarritasun argia behar du formula berriak

Gizarte zabalean eta instituzio mailan onargarria izateaz gainera, «hemen eta orain bideragarria» izan

behar du egitasmo berriak. Gorago aipatu dugunez, ikuspegi zabal batek hamar irizpide izan behar lituzke kon-

tuan, proiektuaren bideragarritasun-maila neurtzeko orduan. Guztiak ez dira, halaz ere, maila berean garran-

tzitsu. Gainerakoak ezertan gutxietsi gabe, lau irizpideok iruditzen zaizkio batzordeari nagusi.

— Helburuen aldetiko bideragarritasuna: Bai euskaraz eta bai gaztelaniaz, EAEko ikasleei komuni-

kazio-gaitasun funtzional egokia eskuratzeko gai izan behar du edozein egitasmok. Lehentasunezko

helburua da hori, legearen arabera, eta edozein formulazio berritan ere berariazko lekua zor zaio. Ar-

gitu egin behar da, hortaz, ikasleek zer neurritan eskuratu ahal izango duten komunikazio-gaitasun

funtzional hori, derrigorrezko eskola-aldia amaitzean.

— Gaitasun-maila hori zehazterakoan, jakina, zentzuz jokatu beharko da. Kontuz ibili beharko da, bere-

ziki, oinarrizko komunikazio-gaitasun funtzionala definitzerakoan: EAEko ikasle guztiek ezingo dute

16 urterekin hizkuntza-gaitasun bera erdietsi euskaraz. Hala frogatu dute ele biko hezkuntza-soziolo-

giaren eta psikolinguistikaren formulazio teoriko-enpirikoek batetik, eta milaka irakasleren egunero-

ko eskarmentuak bestetik. Haurraren eta gaztetxoaren etxeko hizkuntza, bere ingurumen hurbileko

harreman-hizkuntza (tartean eskola-lagunekikoa) eta bere eskolak euskarari ematen dion zentralta-

suna elementu garrantzitsuak dira, bakarrak izan gabe ere, gazte-gaztetxoek 12 edo 16 urterekin lor

dezaketen euskara-maila zehazteko orduan. Oinarri-oinarrizko datu horiek integratzen ez dituen for-

mulazio finalistak ez dauka, batzorde honen ustez, behar bezalako bideragarritasunik.

— Bideragarritasun operatiboa: Dauden baliabideekin (gaurko edo etorkizuneko baliabide egiantze-

koekin) bateragarria izan behar du egitasmoak. Baliabideen aldetiko desorekak direla-eta, ez du, ez

sare publikoan eta ez pribatuan, ezin gaindituzko gatazka-egoerarik ekarri behar. Egia da baliabide-

en muga ezin izan litekeela, oro har, premiazko berrikuntza sakonak oztopatzeko motiboa. Ez moti-

bo bakarra, behintzat. Edozein berrikuntza-asmok, asmo huts baino zerbait gehiago izan nahi badu

behintzat, behar-beharrezkoa du ordea halako bideragarritasun maila bat.

— Bideragarritasun juridikoa: Eratu nahi den elebitasun-marko berriak legezkotasun-azterketa gaindi-

tzeko kapaz izan behar du. Oraingoa bezain segurua izan behar du formula berriak lege aldetik, aldian

aldiko inpugnazioei eta gora-jotzeei arrazoizko mailan erantzuteko garantia eskainiz. Alde horretatik,

gurasoen erabakimena gogor murriztera edo ezabatzera datozen berrikuntza-aukerak ez dira, batzor-

de honen ustez, inola ere mesedegarri. Egia da gurasoen erabakimena ere ez dela absolutu bat. Baina

oso kontuan hartzeko elementua da. Hori da EAEko oraingo lege-markoaren osagai nagusia.

— Bideragarritasun soziologikoa: Ele biko irakasteredua (ele biko edozein eskola-programa, oro har)

nekez aurrera atera liteke gurasoen borondatea alde batera utzita. Irakastereduak (ez orain artekoak

eta ez etorkizunean izan daitezkeenak) ez dira, berez, asignatura- eta hizkuntza-banaketa huts. Osa-

era soziologiko nabaria dute beren baitan: EAEko osaera demolinguistikoaz gainera, eta askotan ho-

rren gainetik, hizkuntzarekiko eta euskal kulturarekiko atxikimendu maila ere adierazten dute maiz.
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— Era berean, eta gorago esan denez, eredu jakin batean lortutako emaitzak ez zaizkio eskola-plangin-

tzari bakarrik zor; gurasoen eta inguruaren motibazioak pisu handia du berorietan. Horregatik, auke-

ratzeko eskubidea positiboki baloratu behar da: batetik, indarrean dagoen araudiak hori bakarrik ahal-

bideratzen duelako; bestetik, hogei urteotan eredu-aukera egin ahal izateak herritar askoren nahia,

benetako gizarte elebiduna izatekoa, errealitate bihurtzen lagundu duelako. Euskararen gaur eguneko

eskola-egoera orain dela 20 urtekoa baino hobea izatea gurasoen borondatearen isla da, neurri handi

batean. Gizartearen aniztasun hori aintzakotzat hartzea ez doa ezinbestean ez integrazioaren eta ez

kohesioaren aurka: datu enpirikoak falta dira, batzorde honen ustez, baieztapen hori egiteko.

9. HOBEKUNTZA PROPOSAMENA

Azkenik, eta orain arte esandakoaren osagarri, zenbait hobekuntza proposatu nahi du Koordinazio-ba-

tzordeak. Proposamen horiek egiterakoan, espero izatekoa zenez, lan-taldeen lau ekarpen-txostenetan, Miñao-

ko jardunaldietan eta bost adituen irizpen-txostenetan esandakoak zuzen jasotzen saiatu da batzordea. Guzti-

guztia jasotzea ez da posible izan, iritzi batzuk beste zenbaitekin bateraezinak direlako besteak beste. Saio

berezia egin da, halere, ahalik eta sintesi zabal eta orekatuena egiten. Zortzi atal nagusitan banatuko dira, ho-

rretarako, batzorde honen hobekuntza-proposamenak. Hona hemen zortzi atalak:

1. Lege aldetiko argitze-saioa,

2. Euskarazko irakaskuntzaren garapena,

3. Gela barruko jardunbidea hobetzea,

4. Erreferentziazko hizkuntza-mailen finkapena,

5. Irakasleen prestakuntza,

6. Baliabideak eskuratzea,

7. Hezkuntza eta gizartea egokiro txertatzea,

8. Saiakuntza eta ikerketa bidezko hobekuntza.

Ikus ditzagun beraz, besterik gabe, zortzi atal horiek.

9.1. Lege aldetiko argitze-saioa

Kontzeptu-lanketa handia egin da alor juridikoan: bai lan taldearen ekarpenean eta bai lege-adituaren

irizpen-txostenean. Askotxo da, ordea, alor horretan oraindik eginkizun dagoena. Bi eratako dudak ikusten ditu

Koordinazio-batzordeak, lehenbailehen argitzea komeni direnak. Batetik, hizkuntzaren ele biko ofizialtasun bi-

koitzari dagozkion ondorio praktikoenak; bestetik, lehen eta laugarren hobekuntza-bide alternatiboen inguru-

koak. Aipa ditzagun kontu biak, halako xehetasun batez:

9.1.1. Zer da «hizkuntza ofiziala»? Bere ondorioak

Zer da hizkuntza bat «ofiziala» izatea? Zer ondorio du, EAEn, bai euskara eta bai gaztelania «ofizial» iza-

te horrek? Deigarria irudituko zaio hainbati, Konstituzioa eta Autonomia Estatutua onartu zirenetik hizkuntzen

«ofizialtasuna» argi aitortua egonik, orain, handik ia 30 urtera, ofizialtasunaren esanahiari buruzko gogoeta-

lana lehentasunezko eginbidetzat hartzea. Batzordeak ez du uste, ordea, eginbehar hori inolako zozokeria de-

nik. Bai, aitzitik, ereduen inguruko adostasun-bilaketa oinarrizko orok bere-berea izan behar duen xedea. Ofi-

zialtasunaren inguruko adostasuna ez baita, itxura guztien arabera, dirudien bezain argia.
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Zer da «ofizial» izate hori, euskarari dagokionez? Zer da «ofizial» izate hori, gaztelaniari dagokionez? Po-

sible al da hizkuntza ofizial bati, Katalunian egin den eran-edo23, eskola-esparruan mugak ezartzea? Eta, ezar-

tzekotan, noiz, nola eta zenbateraino? Kontu hori ez dago EAEn, itxura guztien arabera, behar bezain argi ze-

haztua. Argitasun falta horrek, berriz, legezko esparruaren nondik norakoaz eztabaida antzuetan sartzera

eraman gaitzake gehienok, edozein hobekuntza-asmo judizializazio-bidean barrena murgilduz. EAEko irakas-

sistemak ezer sendorik izan badu orain arte, indarrean dauden 1982ko, 1983ko eta 1993ko legeen eta arauz-

ko erabakien ildotik, lege-marko nagusiaren kontua izan da. Formula berriarekin ezer gutxi irabaziko da, le-

hengo segurtasun juridikoa alde batera utziz epaitegien bidea hartzen bada. Zer galdua gehiago dago, bide

horretan abiatuz, zer irabazia baino.

Argitasun juridikoa falta baldin bada alor horretan, eta badago hori uste izateko motiborik, orain arteko

lege-marko nagusiaren berrikuntza egin aurretik, ez horren ondoren, komeni da legezkotasun kontzeptu zen-

tral horiek argitzea. Konstituzio-auzitegiak eman dituen sententziak (batez ere Autonomia Erkidego honi bu-

ruzkoak, 1986ko ekainekoa buru delarik) analizatuz, jurilinguistikaz mundu mailan eta estatuan (Katalunian eta

besteetan) dagoen bibliografia teknikoa bilduz, kontrastatuz eta, ahal den neurrian goi-mailako espezialista ba-

ten gidaritzapean, sintetizatuz, erantzun betea ematea komeni da galdera horri, posible den heinean.

9.1.2. Hobekuntza-bide alternatiboen legezkotasun-maila zehaztea

Lehenengo alternatiba, baita dekretu berri baten bidezkoa ere, erabat legezkoa izan litekeela dirudi. De-

kretu bidezko birmoldaketak berrikuntza sendoa ekar lezake zenbait esparrutan, halere, eta horren legezkota-

suna ere aztergai legoke beraz. Bigarren eta hirugarren alternatiben kasuan, badirudi hipotesi horiek ez direla

egungo lege markoan kabitzen. Euskararen Erabilera Normaltzeko 10/1982 Legea eta Euskal Eskola Publikoa-

ren 1/1993 Legea aldatu beharko lirateke, gutxienik, horretarako. Horiek aldatuta ere, ez dago oso argi lege-

segurtasun sendorik eskuratu ahal izango luketenik alternatiba horiek.

Epe laburrean berrikuntzarik egin nahi bada, hortaz, badirudi lehenengo bidetik edo laugarrenetik jo be-

harko dela. Presa handikoa da, horrexegatik, lehen eta laugarren hipotesien legezkotasun-auzia zehatz-mehatz

argitzea. Hori egiten ez den artean, pauso segururik ezin da eredu-berrikuntzan eman24.

9.2. Euskarazko irakaskuntzaren garapena

Euskarazko irakaskuntzak bilakaera handia izan du EAEn, joan den hogeita hamar urtean. Ia gaztelania

hutsezko egoera batetik abiatuta, euskarak leku zabala duen irakas-sistema batera pasa gara. Halaz guztiz ere,

ele biko hezkuntza-molde hori ez dago erabat garaturik. Garapen horren azken muga aldez aurretik ezin finka

baliteke ere, bistan da eraldatze-fasean dagoela, oraindik, gure eskola-sistema. B eta, batez ere, D ereduen za-

balkunde kuantitatiboa ez da amaitu: irakasteredu euskaldunenak zabaltzen jarraitzen dute urtetik urtera, ikas-

maila batzuetan bereziki. Behetik abiatutako B eta D ereduko lerro asko, erdibidean daude. Lerro horiei guztiei

goranzko garapen-aukera bermatu behar zaie.

Badira, horrezaz gainera, eredu aldetik zertxobait bereziak diren bi esparru: Haur Hezkuntza batetik, eta

Lanbide Heziketa bestetik. Xehekiro aztertuko dira biak, hurrengo pasarteetan.
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9.2.1. Haur Hezkuntza

Euskararen Erabilera Normaltzeko Legeak eta Euskal Eskola Publikoaren Legeak diotena, oinarrizko ele-

bitasun funtzionala lortzekoa, prozesu luzea da berez. Bide luzea, bereziki, etxetik erdaldun diren haur eta gaz-

teentzat. Hasiera-hasieratik heltzea komeni da, beraz, ikasleen euskalduntze-bideari. Euskarari leku handia

eman behar zaio, horretarako, eskolaketaren lehen urteetatik hasita (bi urteko haur gehienak eskolara joaten

dira gurean). Leku zabala behar du euskarak haur-eskoletan, edozein delarik ere haur-eskola bakoitzak jarrai-

tuko duen irakasteredua. Badaude aukera horren aldeko arrazoi pisuzkoak. Aski frogatua dago, alde batetik,

L2 hizkuntzaren hots-ebakera hobea izaten dutela hizkuntza hori lehen haurtzaroan eskuratua dutenek. Beste-

tik, jakintza-gai batzuk euskaraz lantzeko aukera ematen du euskarazko eskolatze goiztiar horrek, eta horrekin

batera hizkuntza arrunta praktikan jartzeko aukera. Alde horretatik, gurasoen adostasunik baden neurrian ego-

kia dirudi haur-eskoletako irakasleek eta hezitzaileek haurrekin euskaraz egitea.

9.2.2. Lanbide Heziketa

Euskarazko eta ele biko irakaskuntzak beste mailetan baino ezarpen ahulagoa du Lanbide Heziketan:

bertako ikasle gehienek ez dute, gaur egun, euskararekiko kontakturik. Ondorio argiak ditu gabezia horrek: er-

dara hutsezko bidea indartzen ari da lan-esparruan, uste gabe edo jakinaren gainean. Lan-munduan euskarak

bere lekua izango badu, beharrezkoa da Lanbide Heziketan euskarazko ikaskuntza-aukera neurri egokian se-

gurtatzea. Aukera eman behar da, hortaz, bertako ikasketak partez edo osoz euskaraz egiteko. Ez espezialita-

te guztietan ezinbestean, eta ez denetan batera. Alor batzuetan, bereziki, espezialitate batzuk berariaz kontuan

hartzekoak dira. Horietatik hasi beharra dago, agian.

Zabalkuntza horretarako badaude oztopoak. Oztopoak benetakoak eta garrantzitsuak izanik ere, irakasmai-

la horretan aurrerapausoak emateko garaia da, ahalegin berezia egiteko abagunea. Horrek ez du esan nahi, ezin-

bestean, D eredua indartu beharra dagoenik beti. Hainbat kasutan, B eredua zabaltzea izan liteke formula egokie-

na: asignatura batzuk euskaraz eta besteak gaztelaniaz emateko aukerari atea ez zaio itxi behar. Hizkuntza bitik

hirurako bidea ere egokia gerta liteke. Atzerri-hizkuntza ere ikasbide izan liteke, partez, irakasmaila horretan.

9.3. Gela barruko jardunbidea hobetzea

Ereduak aldatu edo ez, emaitzen arrakasta edo porrota ikasgelan dago neurri ohargarrian. Hori ezin da

ahaztu. Ereduei ezin zaie, berena ez den errua egotzi. Emaitzak hobetu nahi badira, hortaz, klase-emankizuna

hobetu behar da besteak beste. Zer egin liteke gure eskoletan, ohiko klase-emankizunean, Legebiltzarrak agin-

du duen eran hizkuntzen (batez ere euskararen) ezagutza-maila hobetzeko?

9.3.1. Ikuspegi orokorra

Ahal den neurrian irakasteko tresna, lengua vehicular edo ikasbide-hizkuntza izan behar du euska-

rak, emaitza hobeak segurtatzeko. Gurasoak horren alde daudelarik, ikasleei bestelako kalterik eragiten ez zaie-

la zainduz eta horretarako behar diren baliabideak (batez ere hartarako gai diren irakasleak) eskueran izan aha-

la, hori da biderik argiena elebitasun funtzionalaren helburura gehien hurbiltzeko. Ez dago hor sekretu handirik:

ondo ikusia dago hori gure irakas-sisteman, euskararekin, azken hiru hamarkadotan; eta ondo frogatua dago

hori berbera, hemen eta nonahi, atzerri-hizkuntzen irakaskuntzarekin. Bigarren hizkuntzen irakaskuntzan axio-
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matikoa da gaur egun, hizkuntza bat ikasteko biderik onena hizkuntza hori benetako komunikazio-helburuz

erabiltzea dela. Horregatik, egokia da haurraren bigarren hizkuntza hori eskolako jakintza-gaiak ikasteko tres-

na bihurtzea. Jokabide hori izan da emaitza onenak erakutsi dituena munduan, umeekin eta gazteekin. Euska-

razko hizkuntza-gaitasunean ikasle askok dituen hutsuneak estaltze aldera, hortaz, ikasbide izan behar du eus-

karak irakasteredu guztietan, neurri batean edo bestean. Euskara ikasbide (ez ikasgai huts) izateari zor zaio,

neurri handi batean, B eta D ereduen euskalduntze-ahalmen sendoagoa. Horregatik, irakasgai huts izateari utzi

eta eduki-transmisore izan behar du euskarak, neurri batean edo bestean, ikastetxe guztietan. Haur Hezkun-

tzan lortutako euskara-mailari eskerrak, hortik aurrerako ikasle guztiek izan behar lukete jakintzagai batzuk,

osorik edo partez, euskaraz jarraitzeko gai.

Hori guztia gurasoen adostasunez egin behar da: murgiltze-bidearen jatorrizko ezaugarrietako bat da, be-

rez, gurasoen adostasun kontu hori. Eta hori guztia, era berean, partez edo osoz L2 bidez ikasten ari diren ikas-

leen garapen kognitiboa zainduz, kaltegarrizko atzerapenik eragin gabe, egin behar da. Orain arteko esperien-

tziak helburu hori posible dela erakutsi du hainbat kasutan. Aurrera begira ere, ez luke ezinezkoa izan behar.

9.3.2. Hizkuntzak ongi irakatsi behar dira

Goian esandakotik, pentsa liteke murgiltze-bidea bakarrik dela hizkuntzak ongi irakasteko bidea. Ez da

hori batzordearen ustea. Jakintza-gaien bidezko transmisio-ahalmena begien bistakoa izanik ere, hizkuntza-

asignatura bera ez da gutxietsi behar. Bai euskararentzat, bai gaztelaniarentzat eta bai ingelesarentzat balio du

arrazoibide horrek. Goazen zatiz zati:

a) Euskararen irakaskuntza

Ongi bereiztea komeni da, euskararen irakaskuntza dela-eta, gelako ikasle gehienen edo guztien etxeko

hizkuntza zein den. Etxetik euskaldun diren ikasleekin eta etxetik erdaldun direnekin hainbat bereizkuntza egin

dezake irakasleak.

Etxetik euskaldun diren ikasleen kasuan, berez dakartena osatu, zabaldu eta aberastea izan behar du

xede nagusi. Etxean eta kalean ikasitako euskalkia (edo lekuan lekuko aldaera) kontuan hartu behar du irakas-

leak, ahal delarik, bere lana ongi bideratzeko. Oinarri gotorra eskain dezake ezagutza horrek, ikasleen erreper-

torio berbala zabalduz eta aberastuz joateko: hitzezko jardunetik idatzizkora, eguneroko mintzamolde arrun-

tetik hizkera- eta idazkera-molde formal landuagoetara.

Etxetik erdaldun diren ikasleen kasuan, bigarren hizkuntzen irakaskuntzan oinarrizkoak diren irizpideak

berdin-berdin balio dute euskara-asignaturarako ere. Jarduera komunikatiboak, eta euskara-ikasleen euskaraz-

ko mintzajarduna areagotzen duten ikasbideak, sakonago landu beharra dago EAEko geletan.

Asko da, batzordearen ustez, alor horietan bietan aurrera litekeena. Kontuan izan behar da, betiere, hiz-

kuntza landu, osatu eta aberasteko ardura ez dela euskara-irakaslearena bakarrik. Irakasle guztiak dira, era ba-

tera edo bestera, euskara-irakasle.

b) Gaztelaniaren irakaskuntza

Askotan entzuten da: «gaztelania kalean ikasiko dute gure haurrek.» Egia da hori, baina egiaren erdia

bakarrik. Gaztelaniaren ohiko erabilera bizia eskuratzen dute kalean ikasleek. Baina horrekin ez dute aski: hiz-
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kuntzaren ezagutza formala ere landu behar dute, ahoz eta idatziz. Hizkuntzaren erregistro formalak ere esku-

ratu behar dituzte. Eta hori, nagusiki, eskolak egin behar du. Funtsezko irizpidea da hori ere, batzorde honen

ustez. Funtsezkoa da bertan jaiotako ikasleei begira; eta funtsezkoa, orobat, etorkinei edo etorkinen seme-ala-

bei begira. Irakasteko metodologia hobetu beharra dago horretarako, ikuspegi komunikatiboagoa emanez eta,

batez ere, irakaste hori ikasleei egokituz: gaztelaniaren ahozko eta idatzizko gaitasuna landu eta osatu egin be-

har da. Gaztelaniak asignatura izan behar du gutxienez, orain arte bezala. Hortik aurrera, proportzio desberdi-

nak eman dakizkioke ikasbideari, kasuan kasuko ikasleen beharra aintzakotzat hartuz: ez da gauza bera etxe-

tik gaztelaniadun diren ikasleekin landu beharrekoa, euskal giro sendoko ikasleei irakatsi behar zaiena edota

gaztelaniaz ez dakiten ikasle etorkinek behar dutena.

9.3.3. Exentzio- edo salbuespen-bidea

Kanpotik bertara datozen gurasoek, edota aldi baterako hemen direnek, euskararen berri ez duten seme-

alabak dituzte. Seme-alaba horientzat zaila gerta liteke, hainbat kasutan, EAEko eskola-sisteman txertatzea.

Zailtasun horiek kontuan izanik berariazko salbuespen-bidea onartu zen 1982an, eta 1983an dekretu eta agin-

du bidez arautu. Hori da, hain zuzen, orain ere indarrean dagoen exentzio-bidea.

EAEko eta bere inguruko populazio-molde berriak, batetik, eta etorkinen ugaritze azkarrak, bestetik,

egoera berriak sortu dituzte. Orain arteko exentzio-bidea arauberritzea eskatzen dute egoera berri horiek25. Hori

guztia kontuan izanik, honako hobekuntza-bidea proposatzen du Koordinazio-batzordeak:

— EAEko irakas-sistemara etorri berriak diren ikasleei, hezkuntza-administrazioak ezarritako epe muga-

tuan eta irizpide argien arabera, exentzioa ematea;

— Gainerako kasu guztietan curriculum-egokitzapenaren bidea hobestea. Hasieran (behar den epean)

curriculum-egokitzapenak aplikatu behar dira; gero, ikasbide normaletik jo behar dute ikasleek.

9.3.4. Ele anitzeko hezkuntza berariaz landu behar da

Atzerriko hizkuntzak (batez ere ingelesak) gero eta leku zabalagoa du gure artean, ikasgai moduan. Ho-

rrezaz gainera, ikasbide ere bihurturik dago hainbat kasutan. Ikasbide izate hori ez da, ordea, beharrezkoa. Ezin

da ukatu, halere, atzerriko hizkuntzak, bigarren hizkuntza guztiak bezala, hobeto ikasten direla edukien ikas-

bide direnean, eta ez ikasgai huts. Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen lehentasuna inola ere ahaztu gabe, posi-

ble da zenbait gai ingelesez edo beste atzerri-hizkuntza baten bidez ikastea. Ikastetxe batzuetan zenbait saio

egiten ari dira, dagoeneko, bide horretan barrena. Honetan ere ikerketek esan beharko dute, hezkuntza-hel-

buru nagusiei kalterik egin gabe zein diren biderik onenak ingelesa irakasteko eta zein, aldiz, gehiegi saiatzea

merezi ez dutenak.

Nolanahi ere, eskolak ematen duen oinarrizko formazioaren kalitatea bermatzea izan behar du bide ho-

rrek helburu. Horretarako, berriz, zuhur jokatu beharko da: «eleaniztasuna bai, baina ez nolanahikoa» izan be-

harko du ikuspegi zabalago horrek goiburu. Helburua garbi definitu beharko da, betiere. Euskaldun eleaniztu-

nak sortu nahi ditugu: hots, euskaraz, gaztelaniaz eta, halako neurri batean, atzerri-hizkuntza batean edo bitan

jarduteko gai diren gazteak.
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urte batetik bestera egitea, baizik eta ekintza progresiboa eta argudio operatibo sendoez justifikatua izan beharko luke, ez baitago lege-

eragozpenik —hala diogu berriro— euskaratik salbuesteko gaur egun dauden eskaeren demanda geldiarazteko».



Etekinaren perspektiba alde batera utzi gabe egin behar da, bestalde, saio hori. Etekinari dagokionez, ez

dago batere argi ingelesezko saio goiztiar trinkoa denik egokiena. Emaitzek esan behar dute, ez iritzi hutsek,

bide baten eta besteen lorpena, eta hartarako erabili diren bitartekoak (dirutan, irakasle eleaniztunen prestae-

ran, euskara-mailan) noraino diren arrazoizko. Horretan ere, unibertsitate alorreko adituek badute zer esanik

eta dagoeneko erakutsia dutena kontuan hartzea ez da, hasteko, biderik okerrena.

9.3.5. Eskola bakoitzak bere hizkuntza-proiektua egin eta aplikatu behar du

Edozein delarik ere ikastetxearen ele biko irakasteredua, bertako Hezkuntza Proiektuaren markoan ko-

katu behar da eskola horren hizkuntza-proiektua. Hezkuntza Proiektuarekin erabateko lotura du hizkuntza-

proiektuak, eta modu koherentean jokatu behar du. Egia da ikastetxe askotxori nekosoa gertatzen zaiola ho-

rrelako dokumentua prestatzea. Egia da, era berean, dokumentua amaitu ondoan, eguneroko jardunean, ez

zaiola askotan behar bezalako tresna-izaera aitortzen hizkuntza-proiektuari. Horretarako, ikastetxeko eragile

gehienen parte-hartzea lortzeaz gainera, bitartekoak eta aholkularitza eskaini beharko da eskola bakoitzak bere

hizkuntza-proiektua egiteko. Ikastetxeko hizkuntza-proiektuak helburu bikoitza du: batetik, curriculumeko hiz-

kuntza guztien trataera antolatzea; bestetik, ikastetxeak bere hizkuntza-normalkuntzako proiektua ongi kude-

atzen laguntzea. Sailak ezarritako helburu nagusien barruan kokatu behar da hori guztia.

Eskolaren hizkuntza-proiektua eta eskolaren irakasteredua ez dira elkarrekin nahastu behar: eredua eta

hizkuntza-proiektua ez dira, ezinbestean behintzat, gauza bera. Ikastetxe bakoitzak bere hizkuntza-proiektua

izatea eta ikastetxe bakoitzak bere eredua aukeratzea ere ez. Gauza diferenteak dira bata eta bestea. Ikastetxe

askok, eredu bera izan arren, bere ibilbidearen eta egoera soziolinguistikoaren arabera egokitu izan du bere hiz-

kuntza-proiektu propioa. Egia da, gaur eguneko lege-markoan ikastetxe bakoitzak baduela behar adinako au-

tonomia bere hizkuntza-proiektua egiteko.

9.4. Erreferentziazko hizkuntza-mailen finkapena

Garrantzitsua da puntu hau, alde askotatik. Lan talde batean baino gehiagotan, hizpide luzea eman du.

Ez da harritzeko: segun kontu hau nola planteatzen den, berrikuntza-bide guztia norabide batean edo bestean

joango da edo joan liteke. Garrantzitsua da, horregatik, puntu honi halako xehetasun batez erreparatzea. Ikus

dezagun proposamenaren oinarrian dagoen ikusmoldea lehenik, eta proposamen konkretua ondoren.

9.4.1. Proposamenaren oinarria

Eskola bidez ikasiz soil-soilik, oso zaila da euskaraz edo beste edozein hizkuntzatan jatorrizko hiztunaren

gaitasun-maila lortzea. Bigarren hizkuntzaz dioguna, berdin esan liteke hirugarrenaz edo hortik aurrerakoez.

Aski den neurrian frogatua dago hori, bai mundu zabaleko ikerketa askotan eta bai bertako profesionalen ur-

terik urteko esperientzian. L2ko ikastea prozesu luze eta konplexua da, oro har.

Horrezaz gainera, L2 hori gehiengoaren edo gutxiengoaren hizkuntza izateak eragin handia du bai hiz-

kuntzaren erabilera sozialean eta bai maila pertsonalean. Euskal hizkuntza menderatzeko aukera eta beharra

nabarmenki urriagoa denez gizartean, euskara ez da gaztelania bezain erraz ikasten. Ondo gogoan izan behar

da hori guztia, ikasleen ikaskuntza-bidea eta aldian-aldian lortu beharreko gaitasun-maila erreferentzialki be-

deren zehazterakoan.
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Ikasketen hastapenetik bigarren hizkuntza hori menderatzeraino, ikasle orok urratu behar duen ibilbidea

adierazpide praktikoz deskribatu eta helburuak zehaztu beharra dago. Ibilbide hori ezin da berdin-berdina izan

denentzat: abiapuntua diferentea da ikasle bakoitzarentzat, eta helmuga ere ezin erabat berdina izan. Etxetik

euskaldun direnek, etxetik erdaldun direnek, etxetik bi hizkuntzak dakizkitenek, atzerriko hizkuntza batean

mintzo direnek… ez dute ibilbide bera egiten, ez eta eskola-aldiaren bukaeran hizkuntza-gaitasun berbera es-

kuratzen. Nola jokatu behar da, ikasleei beren eskola-ibilbidean gaitasun-mailaketa bat ezartzerakoan? Egia da

gutxieneko maila bat lor dezaketela gehienek, baina oso gutxieneko mailaz ari gara: hortik gora, guztiek ez

dute maila bera lortuko; are gutxiago gorengo maila. Hori guztia ondo gogoan edukitzekoa da, Koordinazio-

batzordearen iritziz. Horrela,

a) Behe-beheko maila hartzen bada ikasle guztientzat erreferentzia bakar moduan, ia denek gaindituko

dute maila hori, baina aski euskara-maila eskasa garantizatu ahal izango du irakas-sistemak. Gogo-

ratu, adibidez, unibertsitateko hautaprobetan zer gertatzen den. Horrela jokatuz gero, ikasleek egiaz-

taturik duten euskarazko gaitasun-maila oso urruti geldituko da EAEko legeria nagusiak agintzen

duenetik. Hots, oinarrizko komunikazio-gaitasun funtzionaletik.

b) Aldiz, erreferentzia bakar moduan goreneko maila (etxetik, kaletik eta eskola moldetik euskaldun sen-

do diren ikasleena) hartzen bada, gehiengo zabal batek ezingo du maila hori gainditu. Hori baino gu-

txiago eskaturik ere, argi ikusi da errealitatea zein den.

c) Erdibideko maila eskatzea (B2, adibidez), lehen begiratuan ekitatiboago dirudi. Baina hori ere arazo-

iturri da. Hortxe ditugu, eskura, ISEI-IVEIk argitaratutako emaitzak. Esaterako, etxetik eta lagunarte-

tik euskaldun den eta eredu molderik euskaldunenera doan hainbat ikaslek erraz samar gaindituko

du hori; hiru baldintza horietatik bi edo bat bakarrik betetzen dutenek nekezago gaindituko du mai-

la hori; azkenik, baldintza horietariko bakarra betetzen ez duenak oso nekez lortuko du maila hori,

edo inola ere ez. Aramaioko, Lekeitioko eta Azpeitiko ikasleen eta Ibar ezkerreko edo Arabar Errio-

xako ikasleen euskara-maila ez da berehalakoan berdinduko. Eskolaren hizkuntza-trataera sendo eta

egokiak leundu egin ditzake alde horiek, hein batean, baina ezin ditu ezabatu eta ez ditu ezabatzen.

Hori ez dago eskolaren esku.

d) Hartzen den bidea hartzen dela, erreferentziazko gaitasun-mailak ezartzeko orduan on da Europako

Erreferentzia Markoa kontuan izatea eta egin beharreko zehaztapenak marko horren arabera egitea.

Gogoan hartu behar da, halaz ere, Europako Markoak ezarritako erreferentziak lekuan lekuko ikas-

leen atzerri-hizkuntzarako jarri zirela berez, eta ez etxeko hizkuntza dutenentzat.

Ondorio argia ateratzen da orain arte esandakotik. Ikasleen euskara-mailak nora iritsi behar duen ze-

hazteko, erreferentzia bakarreko sistemak ez du ikasle multzo batzuen edo besteen progresio-bide erreala ain-

tzakotzat hartzen eta, horrexegatik, arrisku handia du huts egiteko.

9.4.2. Gaitasun-mailaketa anitza

Koordinazio-batzorde honen ustez, Erreferentziazko gaitasun-mailaketa anitza ezarri behar da hor-

taz, euskara-mailari dagokionez, EAEko eskoletan. EAEko ikasleek erreferentzia moduan lortu beharreko eus-

kara-mailak, bai tartean (hamabi urterekin) eta bai azken aldean (hamasei edo hemezortzi urterekin) gradazio

batean ematea gomendatzen du Koordinazio-batzordeak.

Honako hau da, konkretuki, batzordearen gomendioa:

— Hamabi urteko ikasleei erreferentziazko euskara-maila batzuk jartzea, eta hamaseikoei edota heme-

zortzikoei beste batzuk, hamabikoenak baino altuagoak noski, kasu bakoitzean.
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— Erreferentziazko euskara-maila hori hirukoitza izatea, bai hamabi urtekoentzat eta bai hamaseikoen-

tzat: goi-maila, erdibidekoa eta behe-maila.

Nola eratu erreferentziazko mailaketa hirukoitz hori? Nola jakin hamabi (edo hamasei) urteko ikasle bati

euskara aldetik goi-maila aplikatu behar zaion erreferentzia moduan, erdi-maila edo behe-maila?

Kontuan hartuz egin diren ebaluazio-ikerketa guztiek esanguratsutzat ematen dituztela honako faktoreok:

a) etxeko lehen hizkuntza: haurraren ama-hizkuntza, lehen hizkuntza, eskolara datorrenean eta handik

aurrera etxean nagusiki entzuten eta egiten duen hizkuntza.

b) harreman-hizkuntza nagusia: ikaslearen lagun arteko eta eguneroko harreman-sare hurbileko hiz-

kuntza nagusia (eskola-lagunekiko eta bere bizi-ingurumeneko harreman-hizkuntza) eta,

c) eskolako irakastereduaren euskaltasuna: dabilen eskolan euskarak duen zentraltasuna, bai kurtsoko

asignaturak ikasteko orduan eta bai eskola-jarduera osoan.

Segun hiru faktore horiek nola konbinatzen diren ikasle bakoitzaren kasuan, halako erreferentzia maila

lortuko duela aurreikus daiteke gutxi gorabehera. Nolanahi ere, ezin albo batera utzi bestelako faktore batzuk:

motibazioa, errendimendu eskolarra, eskolaren eraginkortasuna...

Erreferentzia bakarra jarri ordez hiru erreferentzia jartzea zuhurrago da batzorde honen ustez. Hiru mul-

tzoetan (ez goikoan, erdikoan edo behekoan bakarrik) ahalik eta progresio handiena indartuko duen errefe-

rentziazko euskara-mailaketa eginez gero, ordea, gure ikasleen aniztasunari hobeto erantzungo diogu.

Eskolak askotan izan du joera ikasleak uniformizatzeko, ikasle guztiak berdinak bailiran tratatuz. Joera

horrek fabore txikia egiten dio ekitateari. Aniztasuna behingoz onartu eta bere alde apustu egin nahi genuke.

Berdintasunaren printzipioak ez dio pertsona guztiek tratamendu bera jaso behar dutenik. Aitzitik, trataera di-

bertsifikatua behar da helburu berdintsuak lortzearren.

Hizkuntza beste ikasgai guztien maila berean edo antzekoan jartzen bada, horrek, itxura batean, hiz-

kuntzari estatusa ematen dio. Baina gauzak ez dira horrela: gainontzeko jakintza-arloetan maila bertsutik has-

ten dira ikasle guzti-guztiak. Aldiz, euskara kontuan ez: batzuk euskaldun edo euskal elebidun dira eskolara

joan aurretik, beste batzuk erdal elebidun eta beste asko erdaldun huts. Ikasle bakoitzaren abiaburu horrek eta

ikasle-garaiko testuinguruak (etxean zer egiten duten, lagunekin eta kalean nagusiki zer egiten den, etab.) izu-

garrizko garrantzia du, bere hizkuntza-jabekuntzan.

Ona litzateke, nola ez, eskolak ikasle guztiei euskara-maila bakarra, eta ahalik eta altuena eskaintzea.

Hori ez dago, ordea, inondik inora eskolaren esku: ezta haur guztiak D eredura bidalita ere.

9.5. Irakasleen prestakuntza-maila hobetu egin behar da

Irakasleen prestakuntza-maila hobetu beharra dago. Irakasleen eta ez-irakasleen hizkuntza-maila jaso-

tzeko ahaleginak areagotu egin behar dira. Langintza batean edo bestean euskaraz eroso jarduteko, kasuan ka-

suko profesionalek bihar-etzi lortu beharreko trebetasun-maila ongi definitzea komeni da, goi-mailako trebeta-

sun horiek ere zehaztuz. Egia da azken mende-laurdenean oso egoera xumetik abiatu behar izan dela EAEn,

irakasleen euskara-mailari eta euskara(z) irakasteko formazio metodologikoari dagokienez. Asko egin da ordea

eta, horri eskerrak, posible da orain goi-mailako trebatze-bidea artez definitzea.

Hiru eratara komeni da, ereduen gaiari dagokionez, irakasleen prestakuntza-maila hobetzea: hizkuntza-

gaitasunaren aldetik, trebetasun eta ezagutza metodologikoen aldetik eta ezagutza kulturalen aldetik. Banan-

banan azalduko dira hirurak, ondoko atalotan:
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9.5.1. Euskara-maila hobetzea

Ahalegin handia egin du gure gizarteak, dirutan eta antolamendutan besteak beste, EAEko irakasleei al-

fabetatze-, euskalduntze- eta sakontze-prestakuntza egokia emateko. Irakasleek, beren aldetik, eginahal per-

tsonal eta profesional eskerga egin dute prozesu horretan. Gaur egun euskaraz irakasteko behar den ziurtagi-

ria (HE2, EGA edo baliokidea) dute irakasle gehienek (%73k). Jakina, irakasle horiek euskaraz irakasteko izan

ditzaketen hutsuneei eta birziklatze-beharrei erantzun behar zaie, irakasle guztiak baitira materia guztietan hiz-

kuntza-irakasle. Ikastetxeetako beste langile ez-irakasleei buruz ere antzekoa esan liteke: euskalduntze-proze-

suan bidea egiten hasiak dira, langile-multzo batzuk beste batzuk baino aurreratuago badaude ere. Irakasle eta

bestelako langile guztiak elebidunak izatea da helburua. Garrantzi handia du horrek, eskola-emankizunez ha-

ratago: eskola barneko harreman-hizkuntza ere izango bada, eta ez ikasgai edota ikasbide huts, pauso bat bai-

no gehiago eman beharra dago bertako irakasleen eta gainerako langileen prestaeran.

9.5.2. Hobekuntza metodologikoa

Hizkuntzen jabekuntza-ikaskuntza prozesua nolakoa den garbiago dago gaur, orain dela hogeita hamar

urte baino. Hizkuntzen trataera bateratuaren ildotik, aditu gehienak bat datoz ondoko honetan: hizkuntza-ka-

nal guztiek kontzeptu-sistema bera dute oinarrian, pertsona eleaniztunengan. Kontzeptu-sistema horretatik eli-

katzen dira hizkuntzak eta, aldi berean, elikatu egiten dute sistema. Hizkuntza-sistemok autonomo ez izateak

badu ondorio argirik irakaskuntzan: artikulazio psikologiko horrek hizkuntzen trataera bateratua eskatzen du,

hiztunak haien arteko zubiak eta erlazioak bilatzea eta haietan sorturiko diskurtsoen eta testuen azterketarako

bide kontzeptual berdintsuak erabiltzea.

Bestalde, euskara-erdarak aski diferenteak izanik ere, antzekotasun handiak dituzte hizkuntzek, oro har,

euren artean. Alde horretatik, hizkuntzen irakaskuntzan (lehen, bigarren eta enegarren hizkuntzetarako) akor-

dio handiak daude metodologia-ildoei dagokienez. Europatik datozen orientabideak ere diogun horren froga

dira. Orientabide horietara egokitzen segitu behar du eskolak, erabilera, metodologia, aktiboa eta ikasleen el-

karreragina bultzatuz, hizkuntza tresna gisa kontsideratuz, eta ez ezagutza-gai bakarrik. Gure hezkuntza-siste-

man jarraibide horiekin bat etortzeko, beharren neurriko bitartekoak jarri behar dira, irakasleek beren gaitasun

metodologikoa hobetuz eta hartan sakontzeko ekimenak sustatuz.

Lehendik irakaslanean ari diren profesionalen prestakuntza-beharrei erantzun beharko die, bestalde,

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak: irakaskuntza-metodoak aztertzeko eta berritzeko gaitu, ahozko

jarduna indartzeko bideak arakatu, elkarrizketa bidezko irakaskuntza indartzeko ildoak zabaldu eta hizkuntzen

trataera bateratua landu beharra dago.

9.5.3. Kultura-edukien aldetiko hobekuntza

Hizkuntzak, handi zein txiki, ez dira vacuum batean bizi. Elkarri uztarturik joan ohi dira hizkuntzak eta

kulturak, halako neurri batean. Euskara EAEko eskola mundura sartu denean, egitasmo zabalago baten altzo-

an sartu da: belaunaldi berriei transmititu nahi zaizkien ezagutza, trebetasun eta balioen artean euskal kultura-

ri buruzko ezaugarriak ere eskuratzeko asmoz. Eskola bidezko curriculumak, hori dela-eta, dimentsio bat baino

gehiago ditu berekin. Osagarri unibertsalez, europarrez eta Espainia osokoez gainera, euskal dimentsioa ere

bere baitan du EAEko eskola-curriculumak. Curriculumaren euskal dimentsioa edo CED deituko diogu horri.
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Hainbat gertaera direla medio, euskal dimentsio horren berri ez du, edo aski neurri murritzean du, EAE-

ko hainbat irakaslek. Bertako irakasmunduak gure ezaugarri soziokulturalen transmisio-lan egokia egin ahal

izan dezan, garrantzi bizia du EAEko irakasleak CED horretan gaitzea.

9.6. Baliabideak eskuratzea

Egitasmo orok aplikazio konkretua behar du, inora iritsiko bada. Planak eta programak aplikatu ahal izate-

ko, berriz, baliabideak behar dira: diru-bideak, giza baliabideak, antolamendu-neurriak eta baliabide materialak.

Antolamenduaz esana dago zerbait, dagoeneko. Diru-bideak, berriz, zeharka iragarri dira lan-talde operatiboaren

txostenean. Aurrera begira funtsezkoak diren osagai bi aipatu nahi ditu, hemen, Koordinazio-batzordeak: giza ba-

liabideak batetik, eta baliabide materialak bestetik. Banan-banan azalduko dira biak, ondoko pasarteetan.

9.6.1. Irakasle eta langile elebidunak

Gauden fasean egonik, salbuespenak salbu, ez da justifikagarria eskolara sartzen diren irakasle eta lan-

gile gazteenek euskarazko prestakuntzarik ez izatea.

Horretarako, jakina, aurretik hasi behar da: unibertsitatetik. Irakasle elebidunak prestatu behar dituzte

Unibertsitateek oro har, eta irakasle-eskolek bereziki. Aspalditik legez esana dago hori irakasle-eskolentzat, eta

neurri on batean (ez osoan) egia bihurtua. Bigarren hezkuntzako irakasleen harrobi diren fakultateek eta goi-

mailako eskola teknikoek ere ondo kontuan izan behar dute eskola-munduaren eskakizun hori.

Aurrera begira bi eginkizun ikusten dira hortaz, zein baino zein garrantzitsuago: batetik, irakasle berriek

elebidun izan behar dute, ahal den neurririk zabalenean, eta pertsonal ez-irakaslearekin ere bide horretan ba-

rrena joatea komeni da, legez adierazia dagoen moduan eskola-giroa bere osoan euskararen pizgarri izan da-

din. Bestetik, lehendik irakaskuntzan ari diren profesionalei (bai irakasleei eta bai pertsonal ez-irakasleari) goi-

mailako hizkuntza-prestakuntza eman behar zaie. Horretarako, unibertsitate-esparrutik oraindainokoan baino

babes-laguntza sendoagoa jasotzea espero eta desio izatekoa da, gaitasun-hobekuntza horietan behar bezala-

ko aurrerapausoak eman ahal izateko.

Horrezaz gainera, eta EAEko eskoletan atzerri-hizkuntzei eman nahi zaien hedaduraren arabera, atzerri-

hizkuntzan (gehienetan ingelesez) ere jakin beharko du hainbat irakaslek, hitzez eta idatziz. EAEko irakasleen

adin-egitura kontuan izanik, edozein irakasle ez dago ingelesez ikasteko unerik egokienean: gazteenetan zen-

tratu beharko da horretarako, ahal delarik. Eta horrezaz gainera, jakina, euskararekin bezala atzerri-hizkuntza-

rekin ere lanera hasi aurreko baldintza jartzea izango da, luzera begira, biderik eragingarriena. Ez da lan erra-

za, hiru hizkuntzatan erraz moldatzen diren irakasle-gaiak topatzea. Ezinezko eginkizuna ere ez da, ordea,

gauzak argi eta garaiz programatzen badira. Denbora eta planifikazio egokia behar da, eta diru-inbertsio ohar-

garria, helburua ongi betetzeko.

9.6.2. Ikasmaterial egokiak

Irakaslearen lana kalitatezkoa izango bada, ingurumen egokia behar du gelan eta eskolan. Aparteko le-

kua dagokie, alde horretatik, ikasmaterialei. Testu-liburuak eta gidak, material osagarriak eta erreferentziazko-

ak, guzti-guztiak ditu irakaskuntzak beharrezko. Material inprimatuak izaten ziren lehengoak, soil-soilik. Ikus-

entzunezkoak, hezkuntza-softwarea eta internet bidezko dokumentazioa erantsi behar zaie, orain, lehengo
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ikasliburuei. Bai hizkuntzak ikasteko, bai bertako eduki soziokulturalez jabetzeko eta bai, oro har, jakintza-gaiak

ongi ikasteko behar-beharrezkoa da ikasle-irakasleek beren inguruan ikasmaterial egokiak izatea. Produkzio

ugaria eskatzen du horrek, alde batetik. Hizkuntzaz eta edukiz kalitate onekoa izatea, bestetik. Zabalkundez eta

salmentaz eskuratzen erraza izatea, azkenik.

Alor horretan pauso handiak eman badira ere azken mende-laurdenean, badago oraindik zer eginik. Es-

parru horrek ere berariazko laguntza behar du, hortaz, EAEko irakasmundua herren geratuko ez bada.

9.6.3. Euskara-maila definitzeko eta ebaluatzeko baliabideak

Ikasleek 12 eta 16 urterekin lortu beharreko euskara-maila ongi definitzea, eta ikasle horiek lortuz doa-

zen maila egoki ebaluatzea, ez dira lan errazak. Bai, ordea, garrantzi handikoak. Ezer gutxitarako da ikasleen

euskara-maila hobetu nahi dela, eta horretarako hainbat aldaketa egingo direla, esatea, euskara-maila horiek

zehaztu, ebaluatu eta dokumentatzeko bide teknikorik eratzen ez bada. Hobekuntzari aurrez aurre heldu nahi

bazaio, 12 eta 16 urteko ikasleek lortu beharreko euskara-mailak zehaztu beharra dago.

Lan teknikoa da hori, hein handi batean: horretan jakitun diren espezialisten bidez egin beharrekoa. Egin

nahi den hobekuntzak, hartzen den bide konkretua hartzen dela ere, hor izango du bere puntu korapilatsue-

netarikoa. Langintza horrek, besteak beste, honako azpiatal hauek izango ditu berekin:

a) Kasuan kasuko maila finkatzea, Europako Erreferentzia Markoa aintzakotzat hartuz baina gure ego-

erara egokituz. L2rako pentsatua dago marko hori; euskara ez da ordea, bertako hainbat ikasleren-

tzat, L2. Sei maila finkatu beharko dira guztira, batzorde honen goiko proposamena ontzat ematen

bada: hamabi urtekoentzat hiru maila (goikoa, erdikoa eta behekoa), eta hamaseikoentzat beste hiru.

b) Maila horietarako azterketa-ereduak sortu, jakinarazi eta indarrean jarri behar dira. «Hamabi urteko

halako ikasle multzok A2, B1 edo B2 lortu behar du» esateak, demagun, ezer gutxitarako balio du

maila horietariko bakoitza neurtzeko azterketa-eredu egokiak eratzen ez badira.

c) EAEko irakasle-jendea maila eta azterketa-eredu horien jakitun egin behar da. Maila-neurketarako

tekniken jakitun egin behar da horretarako, bide batez; gaitasun-azterketak prestatzen, aplikatzen,

zuzentzen eta kalifikatzen jakin behar du hartan jardungo duen irakasle-jendeak.

d) Gaitasun-maila horien kanpo-ebaluazioa egin behar da, ezinbestean, ongi zehaztu beharko den eran

eta neurrian. Kanpo—ebaluazio hori eratzeko, aplikatzeko eta kudeatzeko, bistan da, baliabide ego-

kiak eskuratu eta kudeatu beharko dira.

9.7. Hezkuntzak eta gizarteak elkarren eskutik joan behar dute

Hezkuntza eta gizartea ezin dira alde banatatik ibili, ereduen kontuan ere, itxurazko emaitzarik lortu nahi

bada. Emaitzetako bat, goi-mailako legerian argi ezarria, euskararen hizkuntza-normalkuntza lortzea da. Elka-

rrekin egin beharreko saioa da, dudarik gabe, hizkuntza-normalkuntzarena. Eta hori guztia, gainera, aniztasun

soziokultural eta linguistiko nabarmeneko kontestuan bideratu behar da. Ikus ditzagun puntu biak:

9.7.1. Ereduak eta gizartearen hizkuntza-normalkuntza

Euskara eskola bidez indarberritzeko saioa, haurtzaroa amaitu orduko ahultzen hasi eta heldutasunera

iristean erabat hutsalduko ez bada, gizartegintza osoan txertatu beharra dago. Eskolaren ingurumen hurbilean,
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herrian eta gizarte osoan euskara indarberritzeko egiten den saio zabalean kokatzea komeni da eskola barru-

ko indarberritze-saioa. Erraldoi bakartiaren itxura hartzeko arriskua du bestela, hainbat ingurumenetan, eskola

bidezko saio horrek. Ez da erraldoia, ordea, eskola barrura mugatzen den saioa. Aitzitik, bere emaitza zail da

gizartean txertatzen eta belaunez belauneko transmisio-bidean proiektatzen, gizarte mailako indarberritze-saio

hori gabe. Lan talde soziolinguistikoaren txostenak dioenera bidaltzen dugu, preseski, gai honetaz informazio

zabalagoaren beharrean dena.

9.7.2. Aniztasun linguistiko-kulturala babestu eta indartzea

Alde batetik, Autonomia Erkidegoko bi hizkuntzak baloratzeko helburua izan behar du gure hezkuntza-

sistemak. Bereziki euskararen kasuan, hori baita hizkuntzarik ahulena. Bestetik, gure kaleetan gero eta maiza-

go entzuten diren beste hizkuntzekiko errespetuzko jarrera sustatzea merezi du, mundu osoko hizkuntzek be-

rekin baitute aberastasun ohargarria.

Sinboloen bidez transmititzen dira kultura-gai guztiak. Kulturak ez dira ikasitako jakintza-gaien, eskura-

tutako trebetasunen, geure baitako ohituren, uste-sinesmen berezien eta balioen emaitza huts. Horren guztia-

ren sinbolo ere badira. Kultura horren zati, ikur eta hezurmamitzaile. Hori dela medio on da, hizkuntzek bere-

kin duten aberastasun kulturalaren aldeko jarrera indartzea ikasleen artean. Are garrantzitsuago da hori,

hizkuntza-aniztasuna hain nabarmen areagotzen ari delarik gure eskoletan. Aldeko jarrerak lantzeko bideeta-

ko bat, jakina, hizkuntza horien ezagutza areagotzea da. Hizkuntzen didaktika lantzerakoan, orobat, kontuok

aintzat hartzea komeni da.

9.8. Ele biko hezkuntzari buruzko ikerketa indartzea

Gure gizarteak bizi duen hizkuntza-egoera ez da ohikoa, hizkuntzen irakaskuntzan. Egoera horren ho-

betze-bidean, prestakuntza teorikoa indartu beharra dago irakasleen artean. Ohiko praktikaren azterketari lo-

tuta, hausnarketarako eta ikerketarako bideak areagotzea komeni da. Horretarako, berriz,

— Hizkuntzen irakaste-, jabetze- eta ikaste-prozesuen inguruko ikerkuntza sustatu eta gertutik jarraitu

behar du Unibertsitateak. Auzoari begira egonik bakarrik, nekez egingo dugu gai horretan aurrera.

— Ele biko irakaskuntzaren eta hizkuntza-normalkuntzaren arteko loturak ere berariaz aztertu behar

dira. Eskola-munduko hizkuntza-erabilerak berariazko aztergune izan behar du, orain arteko saioak

indartuz eta azterbide berriak erantsiz.

Ebaluazio-lerroak indartu eta eraiki beharra dago, goiko puntu horietan eta beste hainbatetan. Irakas-

sistema elebiduna aski fenomeno konplexua izanik, ezin da ebaluazio bakar baten argitan aztertu. Ikuspegi des-

berdinak eta denboran zeharreko ebaluazioak kontuan hartu beharrekoak dira, ezinbestean.

Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko hezkuntza elebidunarekin ere harremanak egonkortu eta sendotzea

komeni da, elkarrenganako konfiantza-giroa eta elkarri laguntzeko gogoa gidari direla.

Espainiako beste hiztun-herrien ele biko eskola-esperientziak ere hurbilagotik aztertu eta, ahal den neu-

rrian, batzuen eta besteen esperientziak, aukera organizatibo eta programaziozkoak, eta emaitzak, konparti-

tzea ere abantaila handia luke gure irakas-sistemak. Diferenteak gara, bai, baina ez erabat diferenteak. Badago

Katalunian eta Valentzian, Balear Uharteetan eta Galizian zer ikusi eta zer ikasi. Oso kontuan hartu behar geni-

tuzke hango saioak, beren argi-ilunekin, eta ahal den neurrian gure beharretara egokitu beren emaitza baiko-

rrenak.
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Europako instantziekin eta, oro har, nazio artekoekin ere badugu ordua, elkar-langintza sendoagoan jar-

duteko. Bai Europako instantzia zentraletan dago zer ikasia aski, «life long learning» delakoaren bidetik esate

baterako, eta bai gure moduko hiztun-herriek elkar hartuz eratuak dituzten edo era ditzaketen ikasketarako eta

informazio-trukerako foroetan. Garrantzi handia du, gauzak txukun egin nahi badira, dakiguntxoa erakutsi eta

ikaskizun dugun hainbat gauza iturri zuzenetik edaten ikasteak26.

9.9. Hurrengo pausoak, nola?

Ohar jeneralak, aplikazio-ahalmen sendokoak baina helburuz orokorrak, eskaini ditugu txosten honen

8.4. atalean. Helburu xeheagoaz, hurrengo hilabeteotarako (gehienez, hurrengo ikasturterako) zenbait propo-

samen eskaini nahi genuke orain. Horra, labur-labur, gogoan izatekoak iruditzen zaizkigunak.

9.9.1. Indarrean dagoen eredu-markotik abiatzea komeni da

Aurreko atalean esandakoaren arabera egungo eredu-sistema hartu behar da oinarri, behar adinako se-

gurtasun juridikoa (eta, kasuren batean, gorago azaldu den bideragarritasun operatiboa) eskueran izan arte27.

9.9.2. Hiru ereduak mantenduz, gutxieneko presentzia segurtatu behar zaie euskarari eta

gaztelaniari

Presentzia hori bi eratara azter daiteke, batetik, ikasgai moduan, eta, bestetik, ikasbide moduan. Ikus di-

tzagun atal biak, banan-banan.

a) Hizkuntza ofizialak, ikasgai

LMHn, DBHn eta Batxilergoan, gutxieneko presentzia segurtatu behar zaie euskarari eta gaztelaniari.

Hots, ikasle guztien jakintza-gai izan behar du euskarak (eta euskal literaturak) batetik, eta erdarak (eta erdal li-

teraturak) bestetik28.

b) Hizkuntza ofizialak, ikasbide

Hizkuntza bien lekua eta bizi-indarra hain desberdina izanik gizartean, eta eskola-munduak bere-berea

duen hizkuntza-normalkuntza gogoan izanik, hainbat aldaketa eragin liteke, oraingo eredu-markoari eutsiz.

Konkretuki,

— A ereduan, euskara ikasbide: Euskal Hizkuntza eta Literaturaz aparteko asignatura bat, gutxienez,

euskaraz emango da A ereduan. Hala egingo da LMHn, DBHn eta Batxilergoan.

— DBHOn, A eta D ereduaz gainera B eredua ere aukeran emango da.
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— Lanbide Heziketan, asignatura batean bederen ikasbide izan behar du euskarak. Horrezaz gainera, le-

hentasunezko espezialitateetan euskararen B edo D ereduen bidezko presentzia areagotu behar da.

— Arauz kanpoko ikasketak ere euskaraz zein gaztelaniaz egin ahal izango dira.

— Ereduak malguak izango dira: eredu bakoitzean, gutxienezko eta gehienezko ordu-kopurua izango

du hizkuntza ofizial bakoitzak. Atzerri-hizkuntzari aukera-tarte horren araberako lekua eskainiko zaio

gela bakoitzean29.

9.9.3. Beharrezkoa eta egokia bada, ereduen markoa eguneratu edo aldatu egin liteke

Lau baldintza bete behar dira horretarako, batzordearen ustez:

a) Marko berria legezkoa izatea. Hor dago, gaurkoz, hainbat egitasmoren behaztopa-harri nagusia.

Nola-halako legezkotasuna dute edota, aski argi, ez dira legezkoak. Zerbait berria egitekotan, «zer-

bait» hori legezkoa izango den segurtasun handia behar da.

b) Horrezaz gainera, baliabide aldetik bideragarri izan behar du. Ez berehala eta oso-osorik, perspekti-

ba dinamiko eta gradual batean bideragarri baizik.

c) Oraingo eredu-sistemak baino emaitza hobeak (ez, behintzat, okerragoak) emango dituen garantia

berekin behar luke. Ez erabateko garantia, halakorik nekez izaten baita, baina bai gutxienekoa. En-

pirikoki edo teorikoki frogatua egon behar du garantia horrek, ahal delarik, ez a priori eta frogantza

teoriko-enpirikorik gabe segurutzat emana.

d) Gizartearen (gorago aipatu diren instantzien) onarpen zabala eskuratua behar du marko berriak.

9.9.4. Saiakuntza-bidea indartu egin behar da, hasieratik beretik

Hartzen den berritze-aukera hartzen dela, saiakuntza-bideaz baliatzea komeni da. Saiakuntza-bidez az-

tertu behar dira, ahalik sendoen eta ahalik arinen, sistema osoan ezarri nahi diren berrikuntzak. Beren eragoz-

penak, abantailak, albo-eraginak eta ondorioak lehenbailehen zehaztea komeni da. Behar-beharrezko lana da

hori. Irakas-sistema txikia da EAEkoa, beste leku askotakoarekin konparatuz. Bere neurri txikian ere mila ikas-

tetxe inguru, hogeita hamaika mila irakasle eta hirurehun mila ikasletik gora biltzen ditu. Kontu zabalegiaz ari

gara, horretaz, berritze-bidean barrena itsu-itsuan sartzeko.

Berrikuntzen ibilbide horri ekiteko, han-hemen leudekeen beldur-errezeloak uxatzeko eta era askotako

zailtasunak gainditzeko, jabetza mota diferenteko eta egoera diferenteetatik abiatzen diren ikastetxeez osatu-

tako saiakuntza-talde pilotua osa liteke. Ohiz kanpoko bitartekoak izango lituzkete ikastetxe horiek, saiakuntza

horietarako antolamendua, prestakuntza eta abar garaiz eta zuzen bideratu ahal izateko. Sistema berrirako bi-

degileak izango lirateke, nolabait, saiakuntza talde pilotu horiek.
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gatu. Ikasleen beharrizanak era askotakoak dira eta, aukeratzen den eredua aukeratzen dela ere, ikastetxe bakoitzak erabaki behar du

ele biko edo ele anitzeko ikasleak sortzeko zer ibilbide egingo duen. Hizkuntzen presentzia eta erabilera Eskola-komunitatean nolakoak

diren diagnostikatu ondoren, hizkuntza-proiektu propioa garatu behar luke ikastetxeak. Zehatz azaldu behar du proiektu horrek hiz-

kuntza bakoitzak zer-nolako presentzia izango duen ikasgelan (bai ikasgai moduan eta bai irakasbide gisa) eta ikasgelatik kanpora (jan-

tokian, eskolaz kanpoko ekintzetan, irakasleen eta ikasleen arteko harremanetan…). Zer leku izango duen hizkuntza bakoitzak ikaste-

txearen antolamenduan (dokumentazioan, bileretan, pertsonal ez-irakaslean, errotulazioetan, iragarki-tauletan…); harremanetan

(familiekiko eta gizartearekiko harremanetan…); bertako normalkuntza-plana nolakoa izango den... Hizkuntza-proiektua izatea, azken

finean, eskolako egoera aztertu eta helburu jakin batzuk eskuratzeko eman behar diren urratsak aurreikustea, ematea eta ebaluatzea

da. Bitarteko egokiak jartzea, alegia. 



Esperientzia hori arrazoizko epean zabalduz joango litzateke, emaitzak konprobatu ondoan, harik eta sis-

tema osora hedatu arte. Berrikuntza-bidea hasi eta zenbat urte behar diren garatzeko, ez dago zehaztua. Be-

rrikuntzaren izaerak, neurriak, lege-oinarriak eta baliabideen osaerak beren eragina izango dute, nolanahi ere,

zabalkunde horretan.

10. AMAIERAKO GOGOETAK

Iritsi da ordua, Koordinazio-batzorde honek bere lanari amaiera emateko. Ia urte-erdiko langintza osoa-

ren azken emaitza, esku artean duzun Batera bilduzko txosten hau da. Ez da lan erraza izan: denbora etsai

izan dugu sarri, eta askoren iritziak bateratzen jardutea lan korapilatsua gertatu da zinez.

Epez eta prozeduraz markatuak genituen mugen barruan jarduten saiatu gara eginahal bizian, eta muga-

esparru horretan ahalik eta lan txukunena egiten. Ingurumari hori kontuan izatea eskatu nahi genioke irakur-

leari, gure lanaren on-gaitzak neurtzerakoan. Eta, bereziki, erdal itzulpena zorrotzegi ez hartzea eskatzen. Itzul-

lanak noiz-nola egin behar izan diren kontuan izanik, oso litekeena da hainbat hutsarte izatea han-hemen. Ez

da hori, inola ere, itzultzaileen errua. Muga-baldintza estuetan jardun behar izan dute, eta esker oneko aitor-

mena egin nahi diegu gerora gabe.

Lan handia egin dute, zenbait hilabetez, txosten honen iturburu eta iritzi-sortzaile izan diren lan-taldeek,

kanpoko adituek, hezkuntza- eta gizarte-eragileek eta, azkenik baina ez azken, batzorde honi aurrera egiten la-

gundu dioten guztiek. Bakoitzak bere burua txosten honen zatiren batean edo bestean islaturik ikustea, hori

genuke gogoko. Hainbat lagunek parte hartu dugularik tartean, eta hain iritzi desberdinak mahai gaineratu di-

relarik, ez da erraza guztion gogoak asebete izana. Saiatu, horretan saiatu gara ordea. Irakurleak du orain hi-

tza, asmoa zein neurritan hezurmamitu den juzkatzeko.

Denbora gutxian esfortzu handia egin da, gure ustez, gai honen inguruko hausnartze-lana egiten, ekar-

penak jasotzen eta eragile askotxo langintza honetara biltzen. Zerbait ikasi dugulakoan gaude, ibilaldi bizkor

honen buruan. Ikasi uste dugun horren ikuspegitik zilegi iruditzen zaigu eskatzea, gaiak duen garrantziagatik

tentuz, zentzuz eta arduraz jokatzea: hala deritzo batzorde honek. Esku artean duguna garrantzitsua da gure

hezkuntza-sistemarentzat, eta ez gutxiago gure hizkuntza ahularen etorkizunarentzat. Bilbe askotxo ditu hari-

mataza horrek, eta iruditzen zaigunez ez da norberaren edo talde baten edo besteren iritzietan soilik oinarritu

behar edozein erabaki hartzeko orduan. Ezinbestekoa da kontuan hartzea gure gizartearen aniztasuna, eta gai

honen inguruan han eta hemen hainbat adituk eta eragilek egindako ekarpenak horren indargarri gertatu di-

relakoan gaude.

Gure eskuetan zegoen neurrian, ahal izan den modurik argienean, saiatu gara Sailak eskatutakoari eran-

tzuten. Besteri dagokio, orain, lan honi erabilera ona ematea. Erabaki zuzenak hartzeko orduan lagungarri ger-

tatzen bazaio, egindako saioa ez da alferlana izango.
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Dictamen que emite el Dr. Iñigo Urrutia a instancias 
de la Dirección de Innovación Educativa del Departamento 

de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco,
acerca de las posibilidades de mejora y desarrollo del sistema 

de modelos lingüísticos en la enseñanza 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

IÑIGO URRUTIA LIBARONA

Profesor Asociado Doctor de Derecho Administrativo

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Bilbao, 23 de febrero de 2007

Por la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, Universidades e Investigación

del Gobierno Vasco se requiere mi opinión en Derecho acerca de una eventual modificación del actual sistema

de modelos lingüísticos en la educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco centrada en las siguientes

dos hipótesis:

— de un lado, el mantenimiento de los actuales modelos lingüísticos de enseñanza introduciendo me-

joras en ellos, 

— y de otro lado, la posibilidad de que cada centro educativo configure su modelo lingüístico dentro de

un marco previamente determinado.

Aceptando gustoso los términos en que se me formula la consulta, tengo el honor de emitir el presente.

DICTAMEN

Antecedentes

Primero: El Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el día dos de diciembre de dos mil cinco,

aprobó una proposición no de ley relativa a los modelos lingüísticos con arreglo al siguiente texto: «1. Como

dice la Ley 1/93, de 19 de febrero, sobre la Escuela Pública Vasca, en su artículo 18, ‘el euskera y el castellano

estarán incorporados obligatoriamente a los programas de enseñanza que se desarrollen en la escuela pública

vasca, en orden a conseguir una capacitación real para la comprensión y expresión, oral y escrita, en las dos len-

guas, de tal manera que al menos puedan utilizarse como lenguas de relación y uso ordinarios. 2. Como ha de-

mostrado la práctica de largos años, y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación efectuada por ISEI-

IVEI, el sistema de modelos que está en vigor en la enseñanza no garantiza el conocimiento necesario del

euskera. Así, lo que dispone la propia ley del 93 no se cumple en el caso del euskera; sí, en cambio, en el caso

del castellano. 3. Así, el Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación, Universidades e Investigación

a que, junto con todos los agentes de la comunidad educativa, comience a estudiar inmediatamente un nuevo

modelo que garantice en el ámbito de la enseñanza todos los niveles de competencia en las dos lenguas ofi-

ciales de la comunidad, y que lo ponga en práctica cuanto antes».

Dokumentuaren jatorrizko idazkuntza: euskaraz.



Segundo: El Departamento de Educación Universidades e Investigación ha realizado una intensa labor en

orden a analizar las posibilidades de mejora del sistema actual, creando cuatro grupos de trabajo (jurídico, so-

ciolingüístico, glotodidactico y operativo) y a través de consultas a expertos extranjeros y grupos sociales… Del

trabajo realizado me consta que han surgido varias posibilidades de actuación, cuatro propuestas diferentes

concretamente. Ateniéndome a los términos en que me ha sido formulada la consulta únicamente me referiré

a las dos arriba citadas.

1. BASES JURÍDICAS DEL SISTEMA LINGÜÍSTICO EN LA EDUCACIÓN

El régimen lingüístico en el sistema educativo es fruto de la interacción de dos coordenadas. 

De un lado, supone la configuración lingüística de un derecho fundamental, como es el derecho a la edu-

cación, reconocido como tal por el art. 27 de la Constitución de 1978 (en adelante CE) y (entre otras normas)

por el art. 2 del Primer Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos (París 20 de marzo de

1952; firmado por España el 23 de febrero de 1978 y ratificado el 29 de noviembre de 1990, entrando en vi-

gor ese mismo día). El carácter fundamental del derecho a la educación tiene importantes implicaciones en ma-

teria lingüística, de entre las que ahora interesa destacar dos. Por una parte, el alcance del derecho a la educa-

ción reconocido por la Constitución española en el artículo 27 vendrá condicionado por los Tratados

Internacionales sobre derechos fundamentales, ya que según dispone el art. 10.2 de la Constitución, las nor-

mas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de

conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales

sobre las mismas materias ratificados por España. 

Por otra parte, el desarrollo legislativo (por parte del Parlamento) habrá de garantizar, en todo caso, lo

que quepa inferir como «contenido lingüístico esencial» del derecho a la educación. Es decir, su dimensión lin-

güística, ya que, caso de que las prescripciones legislativas sobre la lengua en la enseñanza llegasen a afectar

el núcleo del derecho fundamental a la educación, éste quebraría. Y es que, no hemos de olvidar, que el re-

conocimiento de derechos fundamentales supone un límite para el propio legislador. O si se quiere, supone

una garantía del ciudadano frente a la acción incluso del legislador. Ni tan siquiera a través de Ley cabe inter-

venir sobre los derechos fundamentales hasta el punto de desnaturalizarlos haciéndolos irreconocibles. El le-

gislador deberá garantizar, en definitiva, el «contenido lingüístico esencial» del derecho a la educación (artí-

culo 53.1 CE).

La segunda coordenada comprometida es la de la lengua. El estatus de las lenguas, su reconocimiento

jurídico, afectará al ámbito educativo configurándolo. La segunda coordenada vendrá marcada, pues, por la re-

gulación sobre la lengua, ya que de ello dependerá su posición jurídica en el sistema educativo. Si reparamos

en el caso del euskera habremos de afirmar que, desde la perspectiva jurídica, el euskera es: a) lengua oficial,

junto con el castellano, en el territorio de la CAPV; b) la lengua propia de la CAPV; c) pese a no haberse previs-

to su estatus constitucional pleno en el ámbito de la Unión Europea (se trata de una de las lenguas referidas por

el párrafo 2 del artículo IV-448 del proyecto de Tratado constitucional) ocupa un estatus intermedio entre las

lenguas beneficiarias de los derechos de uso pleno y aquellas otras lenguas europeas no reconocidas a ningún

efecto en el ámbito de la Unión; estatus que viene configurado en la actualidad por las conclusiones del Con-

sejo de la UE (de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores), de 13 de junio de 2005 relativas al uso oficial de

otras lenguas en el Consejo y, en su caso, en otras instituciones y órganos de la Unión Europea (DOCE C 148,

18.6.2005); d) es, a su vez, una lengua regional o minoritaria beneficiaria del estatus y acreedora de los dere-

chos lingüísticos reconocidos por la normativa internacional, en particular la Carta Europea de las lenguas re-

gionales o minoritarias de 1992. 

A continuación se analizarán, de forma breve, las implicaciones de esas bases jurídicas generales sobre

el régimen jurídico del euskera en la educación:
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1.1. Normativa internacional y europea

a) Derechos lingüístico-educativos y lenguas regionales o minoritarias

La publicación en el BOE de 15 de septiembre de 2001 del instrumento de ratificación de la Carta Euro-

pea de las Lenguas Regionales o Minoritarias supuso la inserción en el Ordenamiento Jurídico de una normati-

va de indudable trascendencia lingüística. Tras su publicación, las prescripciones de la Carta Europea de las len-

guas se han convertido en normas directamente aplicables, obligatorias y vinculantes para los ciudadanos,

autoridades y tribunales. La Carta supone el reconocimiento de derechos público subjetivos que, en lo que hace

al régimen educativo, se establecen en la Parte III de la misma (art. 8). Los párrafos del artículo 8 que han sido

suscritos por el Reino de España (respecto del euskera en la CAPV) son los siguientes:

«Art.8. En materia de enseñanza y, por lo que se refiere al territorio en que se hablan dichas lenguas y según

sea la situación de cada una de ellas, sin perjuicio de la enseñanza de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado, las Par-

tes se comprometen a:

a. i) Prever una educación preescolar garantizada en las lenguas regionales o minoritarias correspondientes.

b. i) Prever una enseñanza primaria garantizada en las lenguas regionales o minoritarias correspondientes.

c. i) Prever una enseñanza secundaria garantizada en las lenguas regionales o minoritarias correspon-

dientes.

d. i) Prever una enseñanza técnica y profesional garantizada en las lenguas regionales o minoritarias

correspondientes.

e. iii) Si, en razón del papel del Estado con respecto a los centros de enseñanza superior, los apartados i) y ii)

no pudieran aplicarse, fomentar y/o autorizar el establecimiento de una enseñanza universitaria u otras

formas de enseñanza superior en las lenguas regionales o minoritarias, o de medios que permitan es-

tudiar esas lenguas en la universidad o en otros centros de enseñanza superior.

f. i) Tomar disposiciones para que se impartan cursos de enseñanza para adultos o de educación per-

manente principal o totalmente en las lenguas regionales o minoritarias.

g. Tomar medidas para asegurar la enseñanza de la historia y la cultura de las que es expresión la len-

gua regional o minoritaria.

h. Garantizar la formación inicial y permanente del profesorado necesario para aplicar los párrafos

de a) a g) que haya aceptado la Parte.

i. Crear uno o varios órganos de control encargados del seguimiento de las medidas adoptadas y de los

progresos realizados en el establecimiento o desarrollo de la enseñanza de las lenguas regionales o mi-

noritarias, y redactar al respecto informes periódicos que se harán públicos.»

Por tanto, tal y como hemos destacado en letra negrilla, en los niveles de infantil, primaria, secundaria, téc-

nica y profesional, y educación permanente de adultos habrá que garantizar una enseñanza en euskera. Cualquie-

ra que sea el rumbo que adopte la reforma del sistema lingüístico en la educación, éste habrá de garantizar «el de-

recho a recibir la enseñanza en euskera». La normativa internacional reconoce ese derecho y proporciona cobertura

al modelo D. No es el caso del modelo A, ya que el castellano no se considera una lengua regional o minoritaria a

efectos del artículo 1.a) de la Carta Europea de las Lenguas. Esto significa que si se optase por un sistema lingüísti-

co caracterizado por la utilización de las dos lenguas como lenguas vehiculares para todos los alumnos (sistema de

conjunción lingüística) habría de garantizarse, asimismo, la posibilidad de cursar estudios en euskera.

b) Derechos lingüístico-educativos y minorías

Por lo demás, los Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos por el Reino de España relativos a los de-

rechos de las minorías no afectan a la posición jurídica del euskera en la enseñanza. Se entiende así porque los
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estándares de protección que establecen son bastante más limitados que los derivados del estatus de oficiali-

dad del euskera a los que luego nos referiremos. 

El enfoque internacional de protección de las minorías se realiza principalmente sobre la base del princi-

pio de no discriminación (art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; ratificación 27

abril 1977, BOE 30 abril 1977). Se trata de miembros caracterizados por su integración en un grupo diferen-

ciado sin que se haya reconocido el derecho a disfrutar de aquellos que les son específicos. La norma se dirige

a garantizar la prohibición de la discriminación por razones de lengua, estableciendo, asimismo, un es-

tándar de orientación permisiva. En el ámbito europeo, cabría citar el Protocolo Adicional nº 12 al Convenio Eu-

ropeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 2000, que dota de una carga de acción positiva al princi-

pio de no discriminación, aunque el Reino de España aún no lo ha ratificado.

La Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 abunda en la garantía de la no

discriminación por razones lingüísticas, y establece, en su artículo 29.1, que los niños han de ser educados ga-

rantizándoseles respeto a su idioma y a sus valores, en un contexto amplio, sin establecer concretas pres-

taciones públicas.

Por su parte la Convención sobre protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus fami-

liares, de 18 de diciembre de 1990, pese a no referirse a las minorías propiamente es interesante en la medida

que garantiza el principio de integración lingüística a través del aprendizaje escolar del idioma local de

acogida. Según el artículo 45.2 «los Estados de empleo, en colaboración con los Estados de origen cuando pro-

ceda, aplicarán una política encaminada a facilitar la integración de los hijos de los trabajadores migratorios en

el sistema escolar de acogida, particularmente en lo tocante a la enseñanza del idioma local». Se exige una po-

lítica lingüística de integración mediante el aprendizaje de la lengua «local» de acogida. Y en lo que hace al

caso inverso, el párrafo 3 del mismo artículo dispone «los Estados de empleo procurarán facilitar a los hijos de

los trabajadores migratorios la enseñanza de su lengua y cultura maternas y, cuando proceda, los Estados de

origen colaborarán a estos efectos». Los perfiles prestacionales de ese artículo se dibujan de manera muy rela-

tiva e imprecisa («procurarán facilitar»). De todas formas, en el ámbito europeo existe alguna norma algo más

concreta, como luego se verá.

La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de 14 de di-

ciembre de 1960 (ratificación 20 de agosto 1969, BOE 1 noviembre 1969) entiende que no es discriminato-

ria «la creación o el mantenimiento, por motivos de orden… lingüístico, de sistemas o establecimientos se-

parados… si la participación en esos sistemas o la asistencia a esos establecimientos es facultativa y si la

enseñanza en ellos proporcionada se ajusta a las normas que las autoridades competentes puedan haber fi-

jado o aprobado, particularmente para la enseñanza del mismo grado» (art. 2). Se admiten las escuelas se-

paradas por motivos lingüísticos, pero de forma condicionada. Por su parte, el artículo 5.1.c de la mis-

ma, reconoce a los miembros de las «minorías nacionales» el derecho de crear escuelas, y según la política

de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar su propio idioma siempre que con ello no se im-

pida a los miembros de las minorías comprender la cultura y el idioma del conjunto de la colectividad, ni que

comprometa la soberanía nacional… que el nivel de enseñanza de esas escuelas no sea inferior al nivel ge-

neral prescrito o aprobado por las autoridades nacionales, y que la asistencia a esas escuelas sea facultativa.

El derecho reconocido es el de establecer y mantener escuelas separadas, quedando comprendido en la li-

bertad de enseñanza.

La Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, reli-

giosas y lingüísticas, 18 de diciembre de 1992, es un instrumento no normativo. Sin embargo es importante ya

que sirve para interpretar el alcance de otros instrumentos como sería el caso del artículo 27 del Pacto Interna-

cional de 1966, que es citado en el preámbulo de la Declaración. Su artículo 4.3 dice que «los Estados deberán

adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías

puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma

materno». No se declara el derecho de las minorías a recibir la enseñanza de o en el idioma materno de sus
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miembros, aunque impulsa acciones positivas por parte de los Estados en orden a crear condiciones que las

haga posible.

Finalmente citamos el Convenio Marco para la protección de las Minorías Nacionales, de 10 de noviem-

bre de 1994 (ratificación 1 de mayo 1995; BOE 23 de enero 1998). Este instrumento, más que reconocer dere-

chos, establece principios y objetivos cuya garantía se encomienda a los Estados. No se declaran derechos in-

vocables por los ciudadanos sino obligaciones dirigidas a los Estados, de contornos no demasiado precisos,

exigiéndose medidas de implementación. El artículo 13.1 refiere la libertad de creación de centros escolares al

decir que «dentro del marco del sistema educativo, las partes reconocerán a las personas pertenecientes a una

minoría nacional el derecho de crear y dirigir sus propios establecimientos de enseñanza y formación». En lo

que hace a la enseñanza pública el artículo 14.2 dispone que «en las zonas geográficas habitadas tradicional-

mente o en número considerable por personas pertenecientes a minorías nacionales, si existe una demanda su-

ficiente, las partes se esforzarán por asegurar, en la medida de lo posible y en el marco de su sistema educati-

vo, que las personas pertenecientes a esas minorías nacionales tengan la posibilidad de aprender la lengua

minoritaria o de recibir enseñanza en esa lengua». Se trata de un artículo extremadamente cauto, que no es-

tablece una obligación prestacional concreta, ni tampoco aclara las alternativas que menciona. La redac-

ción del artículo deja un gran margen de apreciación a los Estados. La cantidad de condicionamientos introdu-

cidos hace prácticamente imperceptibles los derechos lingüísticos a que se refiere. Además, la falta de definición

del concepto de minoría en el instrumento encargado de protegerlas debilita en gran medida su régimen de

protección.

c) El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la lengua de educación

El artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950 (ratificación 26

de septiembre 1979, BOE 10 de octubre) garantiza en su artículo 14 el goce de los derechos y libertades reco-

nocidos contra cualquier clase de discriminación, mencionándose expresamente las fundadas en la «lengua».

El enfoque de protección de las lenguas se realiza a través del principio de no discriminación. No se trata de una

protección autónoma sino vinculada a los derechos reconocidos por el Convenio. 

Los derechos educativos se reconocen en el artículo 2 del primer protocolo adicional al CEDH (citado). En

él se impone a los Estados partes el respecto del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza

conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tuvo ocasión

de pronunciarse sobre el alcance «lingüístico» de ese derecho en la Sentencia de 23 de julio de 1968, relativa

a ciertos aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica. La demanda se planteó como conse-

cuencia de que la legislación lingüística imposibilitaba a algunos padres de familia, de expresión francófona, de

hacer instruir a sus hijos en francés en los municipios en los que residían. Dijo el Tribunal:

«el Convenio no impone obligaciones determinadas. En particular, la primera frase del artículo 2 no especi-

fica la lengua en la que la enseñanza debe impartirse para que el derecho a la instrucción sea respetado» (FD IB3).

Y más en concreto:

«Esta disposición no impone a los Estados el respeto de las preferencias lingüísticas de los padres en el cam-

po de la educación o de la enseñanza, sino únicamente el de sus convicciones religiosas y filosóficas. Interpretar los

términos «religiosas» o «filosóficas» de modo que comprendan las preferencias lingüísticas equivaldría a desvirtuar

su sentido ordinario y habitual, y hacer decir al Convenio lo que no dice» (FD IB6).

El Tribunal interpretó de forma restrictiva los términos en los que se pronuncia el CEDH, de tal forma que

hemos de entender que el derecho a la instrucción no incorpora el derecho a elegir la lengua docente. Esta con-

clusión no queda desvirtuada por la posterior Sentencia de 10 de mayo de 2001, Chipre c. Turquía, donde se

diría nuevamente que el art. 2 del Protocolo no garantiza el derecho de opción de lengua (pgr. 277). No obs-

tante, el hecho de que en la zona norte de la isla, dominada por Turquía, no se haya previsto enseñanza se-
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cundaria en lengua griega (y sí primaria) se entiende que carece de justificación objetiva y razonable. La alega-

ción de las autoridades turcas que cabe cruzar la frontera y acudir al sur de la isla para proseguir los estudios en

griego, no satisface la obligación educativa de los Estados, en razón de su impacto sobre la vida familiar. El Tri-

bunal entiende que es una medida arbitraria de las autoridades turcas (República turca de Chipre del Norte) y

por tal motivo, que afecta al derecho a la instrucción (pgr. 278).

d) Derechos lingüístico-educativos y Unión Europea

La apertura a los ámbitos culturales y educativos de la acción comunitaria, dentro de estrictos límites, se

produce a partir del Tratado de la Unión Europea de 1992, viéndose acompasada por una reafirmación de las

competencias de los Estados miembros sobre las cuestiones lingüísticas. Varios artículos del Tratado constituti-

vo de la Comunidad Europea (en su versión consolidada) hacen referencia a la diversidad lingüística europea y

a la acción educativa de la Unión Europea (UE). Destacamos el art. 149 (antiguo artículo 126) que dispone «la

Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados

miembros y, si fuere necesario, apoyando y complementando la acción de éstos en el pleno respeto de sus res-

ponsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como

de su diversidad cultural y lingüística».

El precepto deja claro que la acción educativa de la UE se concibe de forma complementaria y subsidia-

ria respecto de la acción de los Estados miembros, contemplándose el respeto a la diversidad lingüística como

un límite a la propia acción comunitaria. El respeto a la diversidad lingüística Europea también se reconoce en

el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, de 7 de diciembre de 2000.

El párrafo 2 del artículo 149 del Tratado CE dice que «la acción de la Comunidad se encaminará a: de-

sarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las

lenguas de los Estados miembros». Se hace referencia a las «lenguas de los Estados miembros» lo que admite

diversas interpretaciones, desde las más restrictivas a las más amplias. En cualquier caso, se trata de una acción

limitada, articulada a través de programas de fomento comunitarios, en los que se ha marcado el objetivo del

aprendizaje de al menos 2 lenguas comunitarias además de la materna (planteándose también como defensa

ante el cada vez mayor empuje de la lengua inglesa). Se ha buscado un cierto encaje a las lenguas regionales o

minoritarias en los recientes programas comunitarios dirigidos a crear un entorno favorable a las lenguas (Plan

de acción para el aprendizaje de las lenguas y la diversidad lingüística de 2003), aunque, como se ha dicho, su

operatividad es muy limitada.

Finalmente, podemos encontrar alguna referencia lingüística en la normativa de derecho derivado euro-

peo. Es el caso de la Directiva 77/486/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1977, relativa a la escolarización de

los niños de los trabajadores migrantes, cuyo artículo 3 establece «de conformidad con sus situaciones nacio-

nales y sistemas jurídicos, y en cooperación con los Estados de origen, los Estados miembros adoptarán las me-

didas pertinentes con miras a promover, en coordinación con la enseñanza normal, una enseñanza de la len-

gua materna y de la cultura del país de origen a favor de los hijos considerados en el artículo 1». La

implementación de esta Directiva se realiza a través de acuerdos bilaterales. 

1.2. Normativa constitucional y estatutaria

a) Derechos lingüístico-educativos y lenguas oficiales: doble oficialidad conjunta

El legislador no cuenta con total libertad para diseñar el régimen lingüístico de la educación. Éste ven-

drá jurídicamente condicionado por varios factores, de entre los que comenzaremos refiriendo el estatus de

las lenguas. 
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El párrafo primero del artículo 3 de la CE declara la oficialidad del castellano, asimismo, su segundo pá-

rrafo declara la oficialidad de las demás lenguas en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con

sus Estatutos de Autonomía. Para el TC, «aunque la Constitución no define sino que da por supuesto lo que

sea una lengua oficial, la regulación que hace de la materia permite afirmar que es oficial una lengua, inde-

pendientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos

como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena vali-

dez y efectos jurídicos» (STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2). La consecuencia de la oficialidad es el reconoci-

miento de validez y eficacia jurídica a los actos y declaraciones realizados en dicha lengua. La oficialidad doble

y conjunta también supone el reconocimiento implícito de derechos y libertades para los ciudadanos, como el

de valerse de una u otra lengua en las relaciones administrativas, así como de obligaciones (o deberes) como el

del aprendizaje escolar de las lenguas declaradas oficiales.

El artículo 6 del Estatuto de Gernika declara la oficialidad del euskera junto con el castellano, y el dere-

cho que asiste a todos los habitantes de conocer y usar ambas lenguas. El segundo párrafo del mismo artículo

impone a las instituciones comunes garantizar el uso de ambas lenguas, regulando su carácter oficial, y arbitrar

y regular «las medidas y los medios necesarios para asegurar su conocimiento». La oficialidad es un principio

formal asumiéndose por el Estatuto también su dimensión material, entendida como un proceso que produzca

como resultado esa situación final igualitaria entre las dos lenguas. Ello exige la adopción de medidas de afir-

mación positiva que favorezcan la lengua cuya oficialidad ha de materializarse y hacerse efectiva. El proceso de

normalización se concibe como una necesidad que el Estatuto encarga a las instituciones autonómicas.

El régimen de doble oficialidad conjunta no se dirige a garantizar la mera convivencia de lenguas o de

comunidades lingüísticas a través del reconocimiento exclusivo de libertades de uso y de aprendizaje; sino que

se trata de un sistema que ha de procurar también condiciones para una convivencia integrada de las lenguas,

como forma de garantizar el pluralismo lingüístico. Dice el TC que «el régimen de cooficialidad lingüística es-

tablecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la coexistencia sino también la

convivencia de ambas lenguas» (STC 37/1994, de 23 de diciembre, FJ 6). El estatus de doble oficialidad com-

partida exige que se garantice el aprendizaje de ambas lenguas oficiales a través de la educación. El aprendiza-

je del euskera no puede venir condicionado por la voluntad de los ciudadanos, siendo una exigencia del esta-

tus institucional de las lenguas.

El Estatuto no preconfigura el sistema lingüístico en la educación, pero explicita el objetivo de asegurar

el conocimiento de ambas lenguas oficiales. Esta norma no refiere el cómo, quedando a disposición del legis-

lador, pero sí a la finalidad. La garantía del conocimiento/aprendizaje de las lenguas oficiales se convierte en el

eje vertebrador de las opciones legislativas relativas al modelo lingüístico en la educación. 

El Tribunal Constitucional se refirió a la relación entre oficialidad y enseñanza al hilo de dos conflictos po-

sitivos de competencias planteados por la Comunidad Autónoma del País Vasco relativos, de un lado, a la re-

gulación sobre los horarios mínimos y, de otro, a las enseñanzas mínimas de los ciclos medio y superior de la

extinta Educación General Básica. El TC afirmó que:

«el Gobierno Vasco hace particular hincapié en el hecho de la cooficialidad del castellano y el euskera; en

efecto, todos los habitantes de Euskadi tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. Ello supone naturalmen-

te que ambas lenguas han de ser enseñadas en los centros escolares con la intensidad que permita alcanzar ese ob-

jetivo. Y es de observar en ese mismo sentido que tal deber no deriva solo del Estatuto sino de la misma Constitu-

ción» (STC 87/1983, de 27 de octubre, FJ 5; reproducida en STC 88/1983, de la misma fecha, FJ 4).

El Tribunal Constitucional relaciona el estatus de oficialidad de las lenguas y en particular los derechos

«al uso y al conocimiento» a los que se refiere el Estatuto de Autonomía, con el sistema educativo. Afirma, asi-

mismo, que el sistema educativo es el instrumento a través del cuál han de garantizarse los efectos de la ofi-

cialidad de las lenguas. Es cierto que únicamente se establece la obligación constitucional de conocer el caste-

llano (3.1), pero también lo es que el estatus de oficialidad del euskera exige, con carácter sustancial, que el

sistema educativo garantice su conocimiento. El Tribunal Constitucional afirmó también que:
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«de estos preceptos [con relación a los tres apartados del artículo 3 de la Constitución] resulta claro que el

Estado en su conjunto (incluidas las Comunidades Autónomas) tienen el deber constitucional de asegurar el cono-

cimiento tanto del castellano como de las lenguas propias de aquellas […] Una regulación de los horarios mínimos

que no permita una enseñanza eficaz de ambas lenguas en esa Comunidad Autónoma incumpliría el artículo 3 de

la Constitución» (ibidem).

En ese pasaje se afirma el carácter instrumental del sistema educativo en atención a la garantía de los

objetivos impuestos por el bloque de la constitucionalidad. Es decir, del estatus de oficialidad de las lenguas se

deriva la exigencia de que los poderes públicos aseguren, de forma eficaz, el conocimiento de las lenguas ofi-

ciales. Posteriormente, la STC 337/1994, de 23 de diciembre, cerraría la doctrina constitucional sobre la rela-

ción entre oficialidad y enseñanza, afirmando lo siguiente:

«el deber que se deriva de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía en este ámbito es que los pode-

res públicos aseguren, al término de los estudios básicos, que los estudiantes conozcan y puedan usar correctamente

una y otra lengua cooficial en la Comunidad Autónoma» (STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 12).

Planteada así la caracterización jurídica de la relación entre la oficialidad y la educación, el aspecto nu-

clear se traslada al plano finalístico, al objetivo, es decir, al deber de garantizar el conocimiento de las lenguas.

La relación entre la oficialidad lingüística y el sistema educativo viene caracterizada por la garantía de los resul-

tados. Quiere decirse con ello que ni la proyección competencial en materia de enseñanza puede limitar la fi-

nalidad de la garantía del conocimiento de las lenguas, ni tampoco sería correcto entender que la relación en-

tre la oficialidad y la educación quede agotada a través de la mera integración de la enseñanza de las lenguas

oficiales como asignatura en el sistema educativo. Tal y como el TC destaca, la organización de la enseñanza de

las lenguas oficiales debe ser lo suficientemente eficaz para cumplir con los objetivos de aprendizaje. La inte-

gración de las lenguas oficiales en el sistema de enseñanza no se entiende de forma neutra, sino orientada a la

consecución de ciertos objetivos de forma eficaz.

La doctrina del Tribunal Constitucional enseña que la integración de la enseñanza de las lenguas ofi-

ciales en el currículo educativo se configura con carácter instrumental, siendo lo verdaderamente trascen-

dente desde el punto de vista del estatus constitucional de las lenguas, la garantía de los resultados de co-

nocimiento. El carácter de oficialidad de las lenguas no impone un determinado régimen de bilingüismo

educativo. Solo se impone que el sistema escolar asegure un nivel de conocimiento de las lenguas oficiales,

de ambas, que posibilite el ejercicio del derecho a utilizarlas. La posición jurídica de las lenguas oficiales res-

pecto de la educación es idéntica, con lo que el sistema educativo habrá de garantizar ese efecto respecto

del euskera y del castellano.

2. BASES JURÍDICAS DEL SISTEMA LINGÜÍSTICO EN LA EDUCACIÓN DE LA CAPV

El Estatuto de Autonomía de Gernika declara el derecho, inherente al estatus de doble oficialidad, de co-

nocer y usar ambas lenguas (art. 6.1); asimismo, para hacer efectivo ese derecho encomienda a las institucio-

nes autonómicas regular las medidas y los medios necesarios para asegurar el conocimiento de las dos lenguas

oficiales (art 6.2).

El legislador ha regulado la materia desde dos perspectivas opuestas pero convergentes. De un lado,

a través de la legislación sobre normalización lingüística: la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de

Normalización del Uso del Euskera (LNE), dedica una parte sustancial de su articulado a la enseñanza; y de

otro lado, a través de la normativa educativa: la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Escuela Pública Vasca

(LEPV), que también presta atención a la normalización lingüística del euskera en el ámbito educativo. Ésta

última sustenta el régimen lingüístico en la enseñanza sobre los mismos pilares que la primera, aunque in-

troduce alguna novedad (como luego se verá). El sistema lingüístico en la educación de la CAPV se basa en

dos principios: de un lado, el reconocimiento del derecho de opción de lengua en la enseñanza, y de otro
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lado, la garantía de un cierto conocimiento lingüístico que el sistema escolar ha de garantizar a los alum-

nos que finalicen el período de escolarización obligatoria. Procedemos a continuación a estudiarlos por se-

parado. 

2.1. Reconocimiento de derecho de opción de lengua

a) En la Ley de Normalización del euskera

La libertad de opción de lengua se declara en el artículo 15.1 de la LNE según el cual:

«Se reconoce a todo alumno el derecho de recibir enseñanza tanto en euskera como en castellano en los di-

versos niveles educativos».

La Ley es la fuente introductora del sistema lingüístico en la educación, en la medida que declara el de-

recho de optar por recibir la enseñanza tanto en una como en la otra lengua. Siendo esto así, una primera con-

clusión se hace evidente, y es que sólo a la Ley corresponderá modificarlo. La LNE no determina qué modelos

han de existir ni los regula, se limita a reconocer el derecho de opción de lengua, parámetro rector que obliga

a articular un sistema dispensado, como mínimo, a través de dos modelos. 

Pese a que la LNE no diga qué modelos han de existir, sí que hace referencia a la articulación de «mo-

delos lingüísticos», encomendando esta labor al Gobierno Vasco, que es a quien corresponde regularlos. Se-

gún dice el artículo 16.2 LNE «el Gobierno regulará los modelos lingüísticos a impartir en cada centro educa-

tivo teniendo en cuenta la voluntad de los padres o tutores y la situación sociolingüística de la zona» (art.

16.2). Lo que viene a decirse, de una forma un tanto confusa, es que a la hora de fijar los modelos lingüísti-

cos en los centros educativos habrá de tomarse en consideración la voluntad de los padres y la realidad so-

ciolingüística de la zona. 

El reconocimiento del derecho de opción de lengua para recibir la enseñanza se complementa con lo dis-

puesto en el artículo 16.1 LNE que dispone «en las enseñanzas que se desarrollen hasta el inicio de los estudios

universitarios, será obligatoria la enseñanza de la lengua oficial que no haya sido elegida por el padre o tutor,

o, en su caso, el alumno, para recibir sus enseñanzas». Esta prescripción complementa el principio de libertad

de lengua que es el paradigma del sistema lingüístico en la educación tal y como se ha configurado por la LNE.

Se establece, en definitiva, la incorporación general del euskera con carácter obligatorio. 

El último aspecto básico a considerar se contiene en el artículo 21 de la LNE que dice «los alumnos que

hayan iniciado sus estudios de EGB fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o aquellos que justifiquen

debidamente su residencia no habitual en la Comunidad Autónoma, podrán ser eximidos de la enseñanza del

euskera según el procedimiento que se establezca a tal efecto». Se trata de un precepto sobre el que luego vol-

veremos, ya que su lógica aplicativa únicamente se produce en la medida que exista algún modelo en el que el

euskera sea exclusivamente lengua de estudio. Dicho de otra forma, está concebido para operar en el modelo A.

Pero ante una eventual reforma del sistema que suponga la extensión, siquiera parcial, de la utilización del eus-

kera como lengua vehicular de enseñanza para todos los alumnos (también del modelo A), se exigirá una re-

consideración de su contenido y alcance, de no quererse negar el propio derecho a la educación respecto de los

alumnos eximidos que verían imposibilitado aprehender los contendidos educativos transmitidos en euskera.

b) Trabajos parlamentarios 

Con la intención de aclarar los puntos que pueden resultar más confusos de esos artículos hemos

acudido a los trabajos parlamentarios de la LNE. La lectura de los debates muestra que la redacción del ar-

tículo 15 (que reconoce el derecho de opción lingüística) y 16.2 (que atribuye al Gobierno la regulación de
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los modelos lingüísticos) son fruto de una enmienda transaccional entre el grupo Nacionalista y Euskadiko

Ezkerra presentada durante el debate en la Comisión IV de educación y cultura (los debates pueden seguirse

a través de la publicación oficial del Parlamento Vasco titulada Ley Básica de Normalización del Uso del Eus-

kera. Colección de trabajos parlamentarios, Vitoria-Gasteiz, 1991, de la que se han extraído todas las refe-

rencias). 

La lectura lleva a afirmar que el principio de libertad de opción de la lengua vehicular fue un principio

asumido por todos los grupos parlamentarios (aunque quizás diferían en cuanto a su alcance), sin que llegase

a plantearse el establecimiento de un sistema de conjunción lingüística. En defensa de la enmienda transaccio-

nal, la parlamentaria del grupo nacionalista Boneta afirmaba que «nos parece que realmente se salva en esa en-

mienda transaccional un principio muy importante y es el derecho de elección del alumno del idioma en que

desea recibir sus enseñanzas y que tanto el euskera como el castellano son idiomas oficiales en la Comunidad

Autónoma» (p. 210). Ha de tenerse en cuenta que la realidad del sistema educativo de aquella época se carac-

terizaba por la más que precaria situación del euskera en los centros públicos. Las ikastolas representaban la re-

alidad educativa asociada al euskera más visible. 

Con relación al alcance del derecho de opción de lengua, el entonces Consejero de Educación, señor

Etxenike, se manifestó en términos más que contundentes durante la sesión en el Pleno del Parlamento sobre

el dictamen de la Comisión: 

«esta Ley no sólo garantiza, esta ley reconoce el derecho: los padres de los alumnos podrán escoger la len-

gua en que deseen que se impartan las enseñanzas. Está clarísimamente reconocido en esta ley varias veces, inclu-

so con reiteración. Y yo prefiero que esté recogido con reiteración, porque creo que la elegancia hay que dejarla a

veces. Y las técnicas jurídicas y el ordenamiento jurídico que sea bello, elegante, etcétera, si es posible, sí, pero hay

otros valores importantes. Y si esto había que decirlo varias veces, aunque perdiese elegancia la Ley, pues podría ci-

tar, como dijo un gran físico o químico, Boltzmann, que, cuando se trata de ponerse de acuerdo, la elegancia, si en

los principios se puede llegar a un acuerdo, hay que dejarla para los sastres.

En esta ley, tres veces se cita y se reconoce el derecho de los padres a escoger la lengua en que se efectua-

rán las enseñanzas, no sólo si esta lengua es la lengua materna, sino, además, si no es la lengua materna, como acer-

tadamente ha dicho el señor Maturana… este derecho está absolutamente reconocido» (p. 404).

El parlamentario socialista Maturana defendía el principio de la lengua materna del alumno (como for-

ma de garantizar un parámetro reglado a la hora de realizar la oferta prestacional), si bien argumentaba que

este principio:

«No quiere decir que necesariamente los padres que hablen una determinada lengua o que tengan una de-

terminada lengua, el padre o la madre, tengan que enseñar a su hijo en esa lengua, enseñarán en la lengua que con-

sideren necesario. Es decir, si hay una familia castellanoparlante que desea que su hijo sea alfabetizado en euskera

—porque tiene un entorno social, por las razones políticas o por las razones que sean—, naturalmente que habrá

que garantizarle también ese derecho. […] que el niño, al finalizar su escolarización, pueda dominar —que es a lo

que se compromete el Gobierno con este artículo, a lo que se compromete al final de su escolarización en EGB—

tanto el euskera como el castellano» (p. 401).

Interesa hacer un pequeño apunte con relación al confuso artículo 16.2 LNE que dispone «el Gobierno

regulará los modelos lingüísticos a impartir en cada centro…». De la lectura de los trabajos parlamentarios se

desprende que su redacción es fruto de una modificación in voce del texto de la enmienda trasnacional que re-

alizó la parlamentaria Boneta, de la siguiente forma: «Una cuestión de orden también Sr. Presidente, y es que

yo querría introducir, cambiar una palabra del texto de la Enmienda Transaccional nº 15, puesto que considero

que es una palabra más técnica, se podría, digamos, pensar en una corrección terminológica contemplada por

el Reglamento y en lugar de, cuando dice «no obstante el Gobierno fijará», yo pediría la sustitución de esa pa-

labra por «no obstante el Gobierno regulará», que me parece más ajustada a la técnica legislativa; regulará».

A lo que el Presidente respondió «Bien queda recogido» (p. 222). 
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A la vista de esas palabras parece claro que los criterios de «la voluntad de los padres o tutores y la si-

tuación sociolingüística de la zona» han de enlazarse no tanto con la regulación reglamentaria relativa a los mo-

delos (a la que, según esas palabras, la LNE parecería no aludir de forma expresa en el 16.2) sino con la fijación

de los modelos en los centros. Es decir, se trata de criterios que el legislador impone al Gobierno, limitando su

discrecionalidad, a la hora de articular la asignación, es decir, a la hora de establecer el mapa escolar de mode-

los. Sobre la base de estos antecedentes hemos de destacar que la LEPV, en su artículo 21, introduce alguna

modificación importante ya que dispone que el Gobierno «regulará los criterios básicos que determinen la pla-

nificación de los modelos», mientras que el Departamento de Educación «asignará los modelos a impartir, te-

niendo en cuenta la voluntad de los padres o tutores y la situación sociolingüística de la zona». Éstos últimos se

conciben como criterios de asignación para el Departamento, más que como criterios a la hora de regular los

modelos lingüísticos por Decreto del Gobierno Vasco.

Finalmente interesa hacer una breve anotación relativa al artículo 5.2.b) de la LNE que reconoce el «de-

recho lingüístico fundamental» a «recibir la enseñanza en ambas lenguas oficiales». Se trata de un precepto

susceptible de ser interpretado de formas muy diferentes, pudiendo dar pie a sistemas muy diferentes, incluso

al sistema de conjunción lingüística o bilingüismo total. Pues bien, se ha de decir que su redacción final se pro-

dujo durante la discusión final en el Pleno del Parlamento. El texto remitido por la Ponencia únicamente refería

el «derecho a recibir la enseñanza en euskera». El añadido «y castellano» se produce como consecuencia de

una enmienda transaccional entre los grupos, Nacionalista, Euskadiko Ezkerra y Socialista. Pronunciándose en

defensa de la misma, el Sr. Lizundia aclaraba su alcance diciendo «el derecho a recibir la enseñanza en euske-

ra y en castellano, en ambas lenguas oficiales. Yo creo que esto es interesante: cosa que durante lustros no se

ha podido hacer, que en este momento se haga. Y ningún vascoparlante ni ningún supuesto radical euskaltza-

le debe de tener el menor asomo de preocupación en este aspecto, porque de lo que se trata es de que la se-

gunda lengua, que hasta ahora no ejercía eso, pueda ejercer» (p. 355). En definitiva, la voluntad del legislador

parece vinculada a la garantía del principio de separación.

c) La regulación de los modelos lingüísticos 

Como se ha dicho, la LNE no reguló los modelos, aunque estableció su marco sistemático a través del re-

conocimiento del derecho de opción. La articulación normativa de los modelos se realizó mediante el Decreto

138/1983, de 11 de junio, que regula el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. Poste-

riormente se aprobó la Orden del Consejero de Educación de 1 de agosto de 1983, de desarrollo del Decreto

138/1983, de 11 de julio, que regula el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. La confi-

guración de los modelos lingüísticos se produjo a instancia de ese Decreto. Los modelos lingüísticos aplicables

en los niveles de educación obligatoria son, según dispone su Anexo I, los siguientes:

«— MODELO A: Todas las materias —exceptuando el euskera— se impartirán básicamente en castellano. El

euskera se imparte como cualquiera de las materias comunes, dedicándosele semanalmente las horas

que establezca el Departamento de Educación. Cuando los alumnos hubieran adquirido una buena

práctica en la utilización del euskera, en los niveles superiores de EGB se podrá impartir en euskera al-

gunos de los temas de otras materias.

— MODELO B: Tanto la lengua castellana como el euskera se utilizarán para impartir las otras materias. La

lengua castellana se utilizará, en principio, para materias tales como la lectura y la escritura y las mate-

máticas. El euskera para las demás materias: las experienciales, plástica y dinámica sobre todo. Además

el euskera y el castellano se trabajarán como materias de aprendizaje dedicándose por semana las ho-

ras que el Departamento de Educación establezca.

— MODELO D: Todas las materias —exceptuando la lengua castellana— se impartirán básicamente en eus-

kera, trabajándose éste también como materia de aprendizaje, dedicándosele para ello por semana las

horas que establezca el Departamento de Educación. La lengua castellana se impartirá desde el inicio

de la escolarización como cualquiera de las otras materias escolares.»
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Estos tres modelos se ofertan en los niveles de la educación obligatoria. El Decreto 25/1996, de 23 de

enero, por el que se implanta la educación Secundaria Obligatoria determina que a los alumnos que cursen este

nivel se les garantizará progresivamente la continuidad en el modelo lingüístico que optaron en primaria (art.

14). En los niveles post-obligatorios (Bachillerato) únicamente se ofertan los modelos A y D. La descripción del

modelo A permite una mínima presencia vehicular del euskera en los niveles superiores de la EGB cuando los

alumnos hayan adquirido el suficiente conocimiento de esta lengua. Se prevé únicamente impartir en euskera

«temas» de materias propias del currículo.

d) La Ley de Escuela Pública Vasca

La Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca fue aprobada diez años después de la LNE.

Ésta Ley reconoce el derecho de opción de lengua utilizando términos algo distintos de los que emplea la LNE,

al decir en el artículo 12.1 que:

«En la escuela pública vasca se garantizará el derecho de todos los alumnos a recibir enseñanza tanto en eus-

kera como en castellano en los diversos niveles educativos».

El artículo sólo se refiere a los centros que integran la escuela pública vasca, reconociendo el derecho a

recibir educación tanto en una como en la otra lengua. El alcance del precepto se concreta a través de una in-

terpretación sistemática de la norma en su conjunto, donde encontramos varias referencias a los modelos lin-

güísticos (artículos 19.5, 20 y 21) y especialmente la Disposición Transitoria tercera, que mantiene transitoria-

mente en vigor el Decreto 138/1983, de 11 de julio, en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario del

Título tercero de la citada Ley (desarrollo reglamentario previsto en el artículo 20 pero aún no llevado a efecto).

El Título tercero de la LEPV regula «el euskera en la escuela pública vasca» a través de seis artículos (del 18 al

23 ambos incluidos).

La Disposición Adicional décima de la LEPV afirma que los modelos lingüísticos son de aplicación en todo

el sistema de enseñanza, público y privado (no sólo en los centros que integran la escuela pública vasca) y cita

explícitamente los modelos A, B y D, que por primera vez son previstos en una norma con rango de Ley y de-

finidos de la siguiente manera: 

«a) Modelo A en el que el currículo se impartirá básicamente en castellano, pudiendo impartir en euskera

algunas actividades o temas del mismo, 

b) Modelo B en el que el currículo se impartirá en euskera y castellano; 

c) Modelo D en el que el currículo se impartirá en euskera.»

La Disposición Adicional 10ª añade que «en los tres modelos la lengua y literatura castellana, la lengua

y literatura vasca y las lenguas modernas se impartirán primordialmente en sus respectivos idiomas». La vigen-

cia de esta regulación se preveía limitada en razón del mandato que el artículo 20 LEPV realiza a favor del Go-

bierno en orden a redefinir los modelos (de lo que luego se hablará), pero en la práctica no ha sido así. Su vir-

tualidad principal se encontraría en dotar de mayor flexibilidad al contenido de los modelos lingüísticos

(privarlos de rigidez), abriendo a los centros educativos una cierta capacidad de determinación de las áreas a

impartir en cada lengua. Ahora bien, desde otra perspectiva esa disposición ha dotado a los modelos de una ri-

gidez formal de la que antes no disponían, al ser la Ley la que lo establece, limitando las posibilidades de las

formas normativas jerárquicamente inferiores como lo es el Decreto del Gobierno.

2.2. Garantía del conocimiento 

Si el primer pilar sobre el que se sustenta el sistema es el reconocimiento legislativo del derecho de op-

ción de lengua en la enseñanza, el segundo pilar es la garantía del conocimiento de las lenguas oficiales al fi-
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nalizar el período de enseñanza obligatorio. La garantía del conocimiento de las dos lenguas es una exigencia

constitucional. El TC se ha referido a los dos planos en los que operan esos parámetros: mientras que el reco-

nocimiento del derecho de opción de lengua no es más que una opción legislativa (STC 337/1994, FJ 10), la ga-

rantía del conocimiento de las lenguas oficiales es una consecuencia del estatus constitucional de las lenguas

(STC 87/1983, FJ 5, STC 88/1983, FJ 4). En conclusión, establecer y modificar el sistema lingüístico en la edu-

cación corresponde al legislador, pero cualquiera que sea la opción que adopte, habrá de garantizar el apren-

dizaje tanto de una como de la otra lengua.

Con relación al alcance del artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía, el TC dijo que «supone naturalmen-

te que ambas lenguas han de ser enseñadas en los centros escolares de la Comunidad con la intensidad que

permita alcanzar ese objetivo» (STC 87/1983, FJ 5). Se hace referencia a la intensidad con la que se ha de ase-

gurar el objetivo; se exige que el sistema sea eficaz.

El objetivo de conocimiento que ha de garantizarse a los alumnos se ha ido definiendo por la normativa

cada vez con más detalle. Al respecto las normas a considerar son: la LNE, la LEPV, la legislación orgánica del

Estado, la normativa básica curricular del Estado y la normativa de desarrollo curricular vasca.

El art. 17 LNE dispone:

«El Gobierno adoptará aquellas medidas encaminadas a garantizar al alumnado la posibilidad real, en igual-

dad de condiciones, de poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar los estu-

dios de enseñanza obligatoria».

El objetivo se establece, con relación a las dos lenguas, siendo muy poco ambicioso. Posteriormente se-

ría aprobada la LEPV, cuyo artículo 18 dispone:

«El euskera y el castellano estarán incorporados obligatoriamente a los programas de enseñanza que se de-

sarrollen en la escuela pública vasca, en orden a conseguir una capacitación real para la comprensión y expresión,

oral y escrita, en las dos lenguas, de tal manera que al menos puedan utilizarse como lenguas de relación y uso or-

dinarios».

El objetivo también es común para las dos lenguas, pero ya no se habla de «conocimiento práctico sufi-

ciente» sino de «capacitación real para la comprensión y expresión, oral y escrita».

Al igual que ocurrió primero con la LOGSE y luego con la LOCE, la actual LOE ha establecido previsiones

al respecto, que también afectan a las lenguas propias de las Comunidades Autónomas en el sentido que se

dirá a continuación. La normativa educativa del Estado ha fijado, con carácter básico, las áreas que han de im-

partirse en cada etapa educativa, así como los objetivos o capacidades mínimas que los alumnos han de desa-

rrollar. La fijación de las enseñanzas mínimas, que constituyen los elementos básicos del currículo, se enco-

mienda al Gobierno (art. 6.2 LOE). A partir de este primer nivel de concreción, serán las Administraciones

educativas las que establezcan el currículo, del que han de formar parte los aspectos básicos de las enseñanzas

mínimas, y a los centros educativos corresponde desarrollar y completar el currículo en uso de su autonomía.

Con relación a cada etapa educativa, las capacidades lingüísticas establecidas por la LOE son las siguientes:

Educación infantil: para esta etapa el art. 13. f) y g) de la LOE establecen los objetivos de: «desarrollar

habilidades comunicativas en diferentes lenguajes» e «iniciarse en… la lecto-escritura y en el movimiento, el

gesto y el ritmo». No se establecen determinaciones lingüísticas precisas, si bien el art. 14.5 dice que «corres-

ponde a las Administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los

aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil, especialmente en el último año».

Educación Primaria: esta etapa se organiza en «áreas», disponiendo el art. 18.2 que entre estas se en-

contrará «Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura» además de «lengua ex-

tranjera»; en el tercer ciclo de la etapa «las Administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua ex-

tranjera» (art. 18.4). Los objetivos se establecen en el art. 17 que dice:

Dictamen que emite el Dr. Iñigo Urrutia a instancias de la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, 253
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, acerca de las posibilidades de mejora y desarrollo del sistema de modelos

lingüísticos en la enseñanza de la Comunidad Autónoma del País Vasco



«e) conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Co-

munidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expre-

sar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.»

Educación Secundaria Obligatoria: esta etapa se organiza a través de «materias», habiéndose esta-

blecido las correspondientes a cada curso así como las obligatorias y las optativas. La «lengua castellana y lite-

ratura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura» así como «lengua extranjera» se establecen como materias

obligatorias (art. 24.2 y 25.1), la «segunda lengua extranjera» podrá ofertarse en el conjunto de los tres pri-

meros cursos (art. 24.5). En el cuarto curso de la ESO la «segunda lengua extranjera» se ofertará, habiéndose

incluido entre el conjunto de ocho materias de las que los alumnos deben cursar tres (25.2). En cuanto a las ca-

pacidades, el artículo 23 de la LOE establece:

«h) comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere,

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el cono-

cimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.»

Bachillerato: respecto de esta etapa el objetivo que establece el art. 33 de la LOE es:

«e) dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial

de su Comunidad Autónoma.

f) expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.»

La lectura que hemos de extraer es la siguiente:

— Los objetivos que han de garantizarse a los alumnos en cada etapa son comunes para el castellano y

el euskera. Sin embargo es distinto el tratamiento dispensado a las lenguas oficiales, de un lado, y a

las lenguas extranjeras de otro. El nivel requerido en lengua extranjera es menor al requerido en las

lenguas oficiales. Lo que contravendría la LOE es que el tratamiento dispensado a una lengua oficial

la relegara a la condición de lengua extranjera.

— Los niveles de competencia lingüística son progresivamente ascendentes respecto de cada etapa edu-

cativa, funcionando como parámetros los niveles de comprensión y de expresión oral y escrita. Se es-

tablece respecto de la educación Infantil «desarrollar habilidades comunicativas», para la Educación

Primaria «conocer y utilizar de manera apropiada», para la ESO «comprender y expresar con correc-

ción, oralmente y por escrito textos y mensajes complejos», para el Bachillerato «dominar tanto en

su expresión oral como escrita» ambas lenguas y expresarse con fluidez y corrección en la lengua ex-

tranjera.

El reciente Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas míni-

mas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en su art. 3 h) viene a reiterar, sin añadir nada nue-

vo, lo que dispone el art. 23 de la LOE en sus letras h) e i) (ya citados). 

Por su parte, respecto de esta etapa que pone fin al período de escolarización obligatorio, el Decreto

213/1994, de 21 de julio, que fija el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece

en su art. 4.h) el objetivo general de:

«comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad en euskera y cas-

tellano, y al menos en una lengua extranjera, utilizándolos para comunicarse y para organizar los propios pensa-

mientos y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje».

Un aspecto destacable es que el objetivo se establece respecto de las tres áreas lingüísticas. La equipa-

ración se ha producido a raíz de la elevación ostensible de la competencia en lenguas extranjeras.
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3. HIPÓTESIS RELATIVA A LA EVENTUAL REFORMA DEL SISTEMA DE MODELOS LINGÜÍSTICOS

La primera hipótesis de trabajo que se va a analizar consistiría en mantener los actuales modelos lin-

güísticos A, B y D, reforzando la presencia del euskera en los mismos. Principalmente se haría referencia a los

modelos A y B, ya que el modelo D es, por definición, un modelo en el que la docencia se imparte en euskera

(salvo las asignaturas de lengua y literatura castellana y lenguas modernas, que se imparten en sus respectivos

idiomas). Sobre la base de esta hipótesis, el modelo A dejaría de ser un modelo en el que el euskera es única-

mente objeto de estudio como asignatura, y pasaría a convertirse en un modelo en el que el euskera además

de objeto de estudio obligatorio también se utilizaría como lengua vehicular para la transmisión de una parte

del currículo (en una proporción mínima equivalente a una asignatura). Por su parte, el modelo B también re-

forzaría la presencia vehicular del euskera, planteándonos incluso si habría posibilidad de extenderlo a las eta-

pas de la Educación no universitaria posteriores a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

La hipótesis no supondría variar el sistema lingüístico general establecido por la LNE y la LEPV, basado en

la libertad de opción de lengua vehicular. Los modelos lingüísticos seguirían existiendo, si bien sus contenidos

sufrirían alguna modificación en orden a reforzar el mínimo de presencia en euskera en ellos. Es decir, se plan-

tearía una cierta flexibilización de la rigidez clásica de los modelos, tratando de garantizar que los alumnos lo-

gren un mayor conocimiento de las lenguas, pero sin modificarlos en esencia. 

Las cuestiones que plantea esta hipótesis son varias. Unas de naturaleza material, que harían referencia

al eventual contenido de la reforma, y otras de naturaleza formal, relativas a la forma normativa que cabría uti-

lizar para proceder a la modificación, es decir si cabría articular esa reforma a través de Decreto o se exigiría la

intervención del Parlamento Vasco a través de Ley.

Como consideración general y previa se ha de comenzar diciendo que la reforma del actual sistema de

modelos, y en particular del modelo A (y quizás también del B), se plantea como una necesidad a la que el pro-

pio Ordenamiento Jurídico empuja. No se trata de una cuestión de mera oportunidad, sino más bien se trata-

ría de una cuestión de legalidad (y quizás también de constitucionalidad). Se entiende ello así por dos razones:

De un lado, por cuanto que ya la LEPV, en su artículo 20, contiene una remisión a favor del Gobierno Vas-

co para que, a propuesta del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, reformule los mode-

los lingüísticos. Se trata de un impulso ya previsto por el legislador, en orden a proceder a una reformulación

del contenido de los modelos lingüísticos en su configuración original, y como luego se verá, también de su

esencia. 

De otro lado, porque el modelo A, y posiblemente también el B, presentan serias dudas de constitucio-

nalidad, en la medida que parece evidenciarse que no garantizan «el deber que se deriva de la Constitución y

de los Estatutos de Autonomía en este ámbito [que] es que los poderes públicos aseguren, al término de los es-

tudios básicos, que los estudiantes conozcan y puedan usar correctamente una y otra lengua cooficial en la Co-

munidad Autónoma» (STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 12 —cursiva añadida). Como sabemos, es doctri-

na del Tribunal Constitucional «que ambas lenguas han de ser enseñadas en los centros escolares con la

intensidad que permita alcanzar ese objetivo. Y es de observar en ese mismo sentido que tal deber no deriva

solo del Estatuto sino de la misma Constitución» (STC 87/1983, de 27 de octubre, FJ 5; reproducida en STC

88/1983, de la misma fecha, FJ 4). 

Incluso, si descendemos un peldaño y nos colocamos en el plano legal, surge la cuestión relativa a si los

modelos actuales son válidos para garantizar el objetivo de conocimiento que establecen la LNE, la LEPV o la

normativa básica del Estado (la LOE) para los alumnos de secundaria obligatoria. Ésta última, recordémoslo, es-

tablece un nivel de conocimiento de las lenguas cooficiales (donde las haya) igual al establecido para la lengua

castellana en cada etapa. Dispone el 23.h de la LOE el objetivo de: «comprender y expresar con corrección, oral-

mente y por escrito, en lengua castellana y si la hubiere en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, tex-

tos y mensajes complejos». 
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En definitiva, la reforma de los modelos ha de plantearse como una cuestión de legalidad. La garantía de

los objetivos de conocimiento ha de marcar la medida de la presencia (o de la integración) del euskera en cada

modelo. Esta idea, que ha de presidir la necesidad y justificación de la reforma, es igualmente válida respecto

de su eventual resultado, debiendo analizarse éste desde ese prisma. 

Comenzaremos haciendo referencia a las cuestiones de orden material que plantearía una eventual re-

forma de los modelos lingüísticos que aumentase la presencia vehicular del euskera.

3.1. ¿Existe un derecho a recibir la enseñanza en castellano que el legislador ha de garantizar 

en todo caso?

La primera cuestión material que hemos de analizar es la siguiente: en la medida que la reforma supon-

ga aumentar la presencia vehicular del euskera, el efecto que ello producirá es que, en adelante, el modelo A

dejaría de ser un modelo en el que la enseñanza se dispense en castellano. Pues bien, hemos de saber si cabría

alegar un pretendido derecho a recibir la enseñanza íntegramente en castellano que el legislador debería ga-

rantizar en todo caso y que podría suponer un límite a esa posibilidad.

La respuesta a esta cuestión entendemos que es negativa. La Constitución no reconoce el derecho a

la libre elección de la lengua para recibir las enseñanzas, y tampoco lo hace el Estatuto de Autonomía, con

lo que el legislador no se encuentra vinculado por ello. No existe un derecho de base constitucional a reci-

bir la enseñanza exclusivamente en castellano (con el euskera como asignatura). Esa ausencia es significa-

tiva teniendo en cuenta que la Constitución republicana de 1931 introducía ciertas garantías en este senti-

do en su artículo 50. La doctrina del Tribunal Constitucional es concluyente al afirmar que «este derecho

(art.27 CE) no incluye, como contenido necesario el de opción lingüística, como pretende el recurrente»

(STC 195/1989, FJ 3). 

Pero sería fundamentalmente la STC 337/1994, de 23 de diciembre, relativa al régimen lingüístico de la

educación en Cataluña, la que asentó finalmente la doctrina en esta materia. Ha de tenerse en cuenta que la

cuestión de inconstitucionalidad se planteó, en aquel caso, como consecuencia de una demanda que preten-

día la inconstitucionalidad del sistema catalán de conjunción, argumentando que el sistema de opción de len-

gua (el de separación) era el que se derivaba de la Constitución. El Tribunal no compartió esa idea ya que «ni

del contenido del derecho constitucional a la educación… ni tampoco, en particular, de sus apartados 2, 5 y 7

se desprende el derecho a recibir la enseñanza en una de las dos lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma

a elección de los interesados». Asimismo se dice que «el contenido del deber constitucional de conocimiento

del castellano no puede generar un pretendido derecho a recibir enseñanzas única y exclusivamente en caste-

llano. Pues tal derecho no se deriva del art. 3 C.E. ni del art. 3.3.E.A.C. al que se remite el art. 3.2. C.E.» (STC

337/1994, de 23 de diciembre , FJ 9.B). 

La aportación fundamental de esa Sentencia es que niega la existencia de un pretendido derecho a cur-

sar toda la enseñanza íntegramente en castellano, ya que ello no deriva del art. 27 de la Constitución (que re-

conoce el derecho fundamental a la educación) ni tampoco deriva del art. 3 de la misma (que regula el régimen

lingüístico de oficialidad compartida). 

3.2. ¿Qué consecuencias educativas produce el «deber de conocimiento» prescrito

constitucionalmente sólo respecto del castellano?

El deber de conocer el castellano declarado por el artículo 3.1 de la CE no genera un derecho de escola-

rización íntegramente en lengua castellana. El deber de conocer el castellano no condiciona la lengua vehicu-

lar, al menos de principio, ya que no supone el derecho a recibir toda la educación en castellano. No ampara un

256 Euskal irakaskuntza aztergai



derecho a la educación en castellano. Ahora bien, el deber de conocimiento del castellano sí que proyectará lí-

mites respecto de la regulación de la lengua vehicular:

«pues no cabe olvidar que el deber constitucional de conocer el castellano (art. 3.1. CE) presupone la satis-

facción del derecho de los ciudadanos de conocerlo a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos»

(STC 337/1994, FJ 10).

La operatividad del deber constitucional de conocimiento del castellano supone que se garanticen los

medios para asegurar su aprendizaje a través del sistema escolar. Esa garantía es substancialmente la misma que

la derivada de la oficialidad del euskera. Es decir, será la declaración de oficialidad conjunta la que exigirá la

adopción, por parte de los poderes públicos, de los medios necesarios para asegurar su conocimiento. El TC

destaca en ese sentido que «si al término de los estudios básicos los estudiantes han de conocer suficientemente

y poder usar correctamente las dos lenguas oficiales en Cataluña, es evidente que ello garantiza el cumplimiento

de la previsión del artículo 3.1 CE sobre el deber de conocimiento del castellano» (ibid)

El deber constitucional de conocimiento del castellano funciona como un mandato finalístico. La utili-

zación vehicular habrá de ser la suficiente para que su conocimiento quede garantizado al término del

período de enseñanza obligatoria. Si el sistema lo garantiza, ningún reproche cabrá hacerse desde la perspec-

tiva del deber constitucional de conocimiento del castellano, ni tampoco desde la perspectiva de la oficialidad.

El deber actúa a través del sistema educativo como factor caracterizador del resultado del proceso de ense-

ñanza. No caracteriza el medio (ya que de él no deriva un derecho subjetivo a emplear exclusivamente el cas-

tellano en todo el proceso educativo) sino que caracteriza el objetivo. 

El deber de conocimiento del castellano lo que va a producir, en definitiva, es un deber escolar. Un de-

ber académico derivado de su inclusión en el currículo educativo con la intensidad necesaria que garantice

su conocimiento. Se trata de un deber escolar de la misma naturaleza que el que existe respecto de las de-

más lenguas oficiales, por cuanto que el estatus de oficialidad exige la inclusión de esas lenguas en el currí-

culo educativo. 

En el ámbito educativo surge un deber de aprendizaje y, consiguientemente, un deber de conoci-

miento del euskera, exactamente igual al predicable respecto de la lengua castellana. De hecho, ambos de-

beres presentan idénticas características. Los dos son de acreditación necesaria, al exigirse la superación de las

pruebas o exámenes de conocimiento requeridos por la normativa escolar. En cualquier caso, no se exige que

se establezca un deber constitucional, ni tan siquiera que la lengua sea declarada oficial para que el deber es-

colar (de conocimiento) surja. Como se ha señalado, en el caso de que un alumno no apruebe el examen final

de lengua y literatura castellana, no estará trasgrediendo la Constitución (3.1 CE), solo faltaría. 

Podemos concluir, por tanto, que la circunstancia de que únicamente exista un deber constitucional de

conocimiento respecto del castellano no puede servir para alegar una pretendida exención del aprendizaje del

euskera, tampoco para exigir que el euskera no se utilice como lengua de enseñanza con la intensidad que re-

sulte necesaria para garantizar también su conocimiento.

3.3. Justificación de la reforma

Pese a que la Constitución no impone un determinado modelo lingüístico de enseñanza, no existe una

total libertad a la hora de articularlo. El primer parámetro a considerar será la garantía del conocimiento de

las lenguas oficiales. En ese sentido se afirma: «las instituciones autonómicas, dentro del marco competencial

en materia de educación que establecen los artículos 149.1.30 CE y 15 EAC han podido establecer … un régi-

men de la enseñanza en el que el catalán y el castellano no sólo son materia objeto de estudio sino lengua do-

cente en los diversos niveles educativos. Y ello con la finalidad, como antes se ha dicho, de que todos los estu-

diantes de Cataluña cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza puedan utilizar normal y
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correctamente el catalán y el castellano al final de sus estudios básicos. Este modelo de conjunción lingüística

que inspira la Ley … es constitucionalmente legítimo en cuanto responde a un propósito de integración y co-

hesión social en la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea la lengua habitual de cada alumno» (STC

337/1994, FJ 10). 

La cuestión se traslada, por tanto, a la necesidad de articular un sistema que garantice el conocimiento

de las lenguas. El TC se ha pronunciado claramente legitimando las actuaciones de los poderes públicos

en este sentido, al decir lo siguiente:

«A esta finalidad de garantía del suficiente conocimiento y uso correcto de ambas lenguas han de dirigirse

las actuaciones de los poderes públicos competentes en materia de educación […] ya que les corresponde determi-

nar el aprendizaje de una y otra lengua en los currículos de la Enseñanza Básicas y, en lo que aquí especialmente im-

porta, su empleo como vehículo de comunicación entre profesores y estudiantes, de forma que quede garantizado

su efectivo conocimiento. Lo que está constitucionalmente justificado, además, si se atiende a la íntima conexión

existente entre el conocimiento de la lengua como materia objeto de estudio, de un lado, y, de otro, su uso como

lengua docente, ya que lo segundo indudablemente, potencia lo primero. De tal manera que las decisiones de los

poderes públicos relativas a la enseñanza en una determinada lengua han de considerarse en estrecha conexión con

las medidas de política educativa encaminadas a asegurar el conocimiento de esa lengua» (STC 337/1994 FJ 10).

La lectura de ese fragmento del FJ 10 de la Sentencia no deja lugar a dudas. La doctrina constitucional

pone énfasis en la garantía de los resultados de conocimiento de las lenguas oficiales, que es a lo que han de

dirigir su atención los poderes públicos competentes en materia de educación, a la hora de determinar el em-

pleo de una y otra lengua oficial como lenguas docentes. 

En conclusión, la doctrina del TC se orienta en la dirección de afirmar la inexistencia de un derecho de

base constitucional a recibir la enseñanza íntegramente en castellano, sea como parte del contenido del de-

recho a la educación, sea como consecuencia del estatus de doble oficialidad o del deber constitucional de co-

nocimiento del castellano, sea como regla derivada de los valores constitucionales. No existe, por tanto, un

derecho a cursar los estudios en el modelo A que pudiera limitar la reforma de éste. Ahora bien, actuando

desde la perspectiva de la doble oficialidad, la normativa que establezca el régimen de utilización de las len-

guas en la enseñanza tendrá que garantizar el conocimiento de ambas lenguas al finalizar los estudios obli-

gatorios. La garantía del conocimiento de las lenguas oficiales justifica, asimismo, que se introduzcan medi-

das correctoras que doten de mayor presencia vehicular a la lengua desfavorecida con miras a lograr tal

finalidad constitucional.

3.4. Exigencias adicionales impuestas por el contenido lingüístico esencial del Derecho 

a la Educación

En la medida que la hipótesis planteada supone la utilización el euskera como lengua para transmitir en-

señanzas no lingüísticas, incluso en el modelo A ¿qué tipo de medidas habría que adoptar respecto de quienes

no alcanzan la capacidad mínima para seguir las explicaciones en euskera? Se trata de una cuestión importan-

te que ha de resolverse satisfactoriamente porque, de otra forma, podría quedar afectado el derecho funda-

mental a la educación. Hemos de recordar que según dijo el TC ha de garantizarse a los alumnos el derecho de:

«recibir la educación en una lengua en la que puedan comprender y asumir los contenidos de las enseñan-

zas que se imparten; ya que en otro caso podrían quedar desvirtuados los objetivos propios del sistema educativo y

afectada la plenitud del derecho a la educación que la Constitución reconoce» (STC 337/1994, FJ 11).

El contenido lingüístico esencial del derecho fundamental a la educación quedará afectado si no se ga-

rantiza a los alumnos el derecho de recibir la educación en una lengua comprensible (planteamiento ya

formulado por A. Milian y asumido por la STC citada). De forma relacionada con ello, los poderes públicos de-

berán diseñar medidas tendentes a garantizar que los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema esco-
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lar de la CAPV puedan comprender la lengua que ha de utilizarse, en alguna medida al menos, como lengua

vehicular (el euskera).

Ha de decirse que hasta la fecha esta cuestión no se había planteado en los términos en que habrá de

plantearse en el futuro (si el sistema se reforma). De hecho, la normativa sobre exenciones del aprendizaje del

euskera se articuló sobre la base de una hipótesis que, tras la reforma pretendida, no se producirá más, que

es la existencia de un modelo lingüístico en el que el euskera únicamente se imparte como asignatura. Las

exenciones estaban pensadas para operar únicamente en el modelo A. Una exención de euskera en los mo-

delo B o D supondría, como todo el mundo comprenderá, la negación del derecho a la educación, en la me-

dida que en esos modelos la transmisión de contenidos educativos se realiza, parcial o totalmente, en euske-

ra. De eximirse el aprendizaje de ésta, no habrá posibilidad de comprender los mensajes docentes si éstos se

realizan en euskera.

La cuestión es que la norma con rango de Ley que regula esta materia ha quedado obsoleta incluso para

dar respuesta a los problemas que se plantean hoy en día. Las causas de exención (dispensas) se regulan en el

art. 21 LNE, que dice: «Los alumnos que hayan iniciado sus estudios de EGB fuera de la Comunidad Autóno-

ma del País Vasco o aquellos que justifiquen debidamente su residencia no habitual en la Comunidad Autóno-

ma, podrán ser eximidos de la enseñanza del euskera según el procedimiento que se establezca al efecto» 

(véase también artículo 5 del Decreto 138/1983, de 11 de julo, y artículo 7 de la Orden del Consejero de 1 de

agosto de 1983 que regulan el procedimiento de exención).

Con relación a las dispensas, la jurisprudencia del TC ha afirmado que la competencia para regular y es-

tablecer exenciones del aprendizaje de la lengua cooficial corresponde a la Comunidad Autónoma, siendo apli-

cables también en los centros educativos dependientes del Ministerio de Defensa (STC 134/1997, FJ 5). Tam-

bién ha dicho, lo que es más importante, que el deber constitucional de conocimiento del castellano prescrito

por el artículo 3.1 CE no genera un pretendido derecho a ser eximido de la enseñanza de la lengua cooficial en

la Comunidad Autónoma (STC 337/1994, FJ 9). 

Al ser la LNE la norma introductora de la enseñanza del euskera, solo corresponderá a la Ley prever su

posible dispensa. El principio de igualdad (art. 14 CE) puede quedar afectado en el caso de que la dispensa no

traiga causa en la norma configuradora del deber general (STC 144/1988, de 12 de julio FJ 3). A través de una

reforma reglamentaria no se podrán modificar las causas de exención dispuestas en la Ley.

El art. 21 de la LNE dice que los alumnos «podrán ser eximidos» en los casos legalmente previstos y con-

forme al procedimiento determinado al efecto. La Administración, al ejercitar esta postestad, deberá sujetar

sus decisiones a los parámetros reglados recogidos en la Ley. La problemática se centra en la excesiva ampli-

tud con la que se han previsto las causas de dispensa. La circunstancia de haber iniciado los estudios de EGB

fuera de la CAPV es, en principio, causa de exención. Repárese en lo que esto podría significar desde la pers-

pectiva de la reforma pretendida. La segunda causa de exención es la circunstancia de residir temporalmente

en la CAPV. No se tienen que producir las dos causas acumulativamente, sino que con que se produzca una

ya es suficiente.

Además de la amplitud de los supuestos, también hemos de destacar sus efectos. La Ley habla de la

exención del «aprendizaje» del euskera. El alumno dispensado queda exento de aprender el euskera. No se

dice que queda exento de acreditar el nivel de conocimiento que se exige con carácter general, lo que posibi-

litaría que estos alumnos se introdujesen en el aprendizaje del euskera (de forma acomodada a su nivel de ini-

cio), sino que se dice que los alumnos quedarán exentos de aprender la lengua. En otros sistemas como el ca-

talán lo que prevé la normativa es la eventual dispensa en «la acreditación» del conocimiento de la lengua

propia pero no la dispensa de su «aprendizaje». Convendría además explicitar que los alumnos que se in-

corporen tardíamente al sistema educativo deben recibir un apoyo especial y adicional de enseñan-

za en euskera, de una forma similar a la prevista en el artículo 35.4 del reciente Estatuto de Autonomía de

Cataluña, que dispone:
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«Los alumnos que se incorporen más tarde de la edad correspondiente al sistema escolar de Cataluña gozan

del derecho a recibir un apoyo lingüístico especial si la falta de comprensión les dificulta seguir con normalidad la

enseñanza».

Ha de tenerse en cuenta que se trata de un caso idéntico al que se plantea cuando alumnos de origen

extranjero se incorporan al sistema educativo de una Comunidad como Madrid, Andalucía o la Rioja (especial-

mente en edad de escolarización obligatoria) respecto de los que la normativa estatal prevé programas especí-

ficos de aprendizaje de lengua española, pero, evidentemente, no la exención del aprendizaje del castellano. 

Interesa recordar la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual:

«respecto de quienes ya han cursado estudios en una Comunidad Autónoma donde sólo el castellano es

materia obligatoria y pasan a integrarse en los centros educativos de otra Comunidad donde existe un régimen de

cooficialidad lingüística […] se deriva una exigencia adicional para los poderes autonómicos: la de establecer me-

didas de carácter flexible en la ordenación legal de las enseñanzas para atender estas especiales situaciones per-

sonales. Pues de lo contrario, es claro que podría quedar afectada la continuidad de los estudios en todo el terri-

torio del estado por razón de lengua, con evidente vulneración del artículo 27 de nuestra norma fundamental»

(STC 337/1994, FJ 11).

Lo que exige el artículo 27 CE es, por tanto, que el sistema educativo prevea mecanismos de adapta-

ción. La LEPV no contiene referencias concretas a las adaptaciones curriculares por razones lingüísticas. La

actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dice en su artículo 3.8 que las enseñanzas «se

adaptarán al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará el ac-

ceso, la permanencia y la progresión de este alumnado en el sistema educativo». Pero, de forma específica

dice el art. 79 LOE que: 

«1. Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas específicos para los alumnos que

presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integra-

ción en el curso correspondiente.

2. El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la escolarización de los alumnos en los

grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje.»

La norma encomienda a la Administración educativa vasca, en nuestro caso, que articule programas es-

pecíficos respecto de alumnos que se integren en el sistema educativo vasco y que presenten «graves carencias

lingüísticas», lógicamente tanto del castellano como del euskera. Por su parte, el artículo 121.2 de la LOE pre-

vé que cada centro educativo establezca en su Proyecto Educativo «la forma de atención a la diversidad del

alumnado». Incluso, más en concreto, el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que establece las ense-

ñanzas mínimas de la ESO dice en su artículo 12.6 que:

«La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente en el sistema educativo se realizará aten-

diendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Cuando presente graves carencias en la len-

gua de escolarización del centro [repárese que dice «la lengua de escolarización del centro» y no la lengua castella-

na] recibirán una atención especializada que será en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos

ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal».

Cabe la posibilidad, asimismo, de «introducir medidas de flexibilización de las distintas etapas educati-

vas, cuando se considere necesario» (art. 74 LOE). Lo que nos lleva a pensar en la posibilidad de flexibilizar

la necesidad de acreditación del nivel de euskera respecto del alumnado que ingrese tardíamente al siste-

ma. Se prevén, asimismo, programas de diversificación curricular para el alumnado que precise una organiza-

ción de los contenidos, actividades y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general, y de

una metodología específica. Corresponde a las Administraciones Educativas establecer el currículo de estos pro-

gramas, exigiéndose respecto de la ESO que incluyan dos ámbitos, uno con elementos formativos de carácter

lingüístico social, y otro con elementos formativos de carácter científico técnicos (art. 13.3 RD 1631/2006, de

29 de diciembre).

260 Euskal irakaskuntza aztergai



En definitiva, respecto de quienes se integren tardíamente al sistema escolar vasco y no conozcan el eus-

kera, se deben articular medidas de refuerzo y programas específicos. Corresponde a la Administración

educativa vasca regular tales medidas con carácter general, y al Proyecto Educativo del centro establecerlas de

forma singularizada. Siendo ésta la normativa determinante en este momento, se exige una reinterpretación de

las causas de exención establecidas en la LNE. 

Entendemos que a través de Decreto, el Gobierno Vasco podría articular el desarrollo de la LOE en el sen-

tido previsto. El Decreto que reformule los modelos lingüísticos en la educación debe regular los «progra-

mas específicos» y de apoyo, y exigir a los centros educativos que, mediante sus proyectos educativos,

prevean refuerzos educativos que garanticen a los alumnos integrados tardíamente, tanto a los que hayan ini-

ciado sus estudios fuera de la CAPV como a los que tienen prevista su residencia temporal en la CAPV, lograr el

nivel de euskera suficiente en cada etapa educativa, acomodado a su situación de inicio. Estas previsiones re-

sultan de especial trascendencia para la viabilidad de la reforma.

3.5. La vertiente prestacional

En la medida que la hipótesis se basa en la coexistencia de tres modelos lingüísticos podemos pregun-

tarnos sobre los límites jurídicos de la actividad prestacional por parte de la Administración educativa a la hora

de asignar los modelos (reformados). Hemos de decir claramente que no se ha configurado el derecho de op-

ción de lengua como un derecho ejercitable en el centro docente público de elección. El TC al referirse a la ple-

na constitucionalidad del sistema de separación afirmó lo siguiente:

«No puede ponerse en cuestión la legitimidad constitucional de una enseñanza, en que el vehículo de co-

municación sea el euskera, que es lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial junto con el caste-

llano […] Asimismo es preciso reconocer la legitimidad constitucional de la coexistencia de enseñanza en euskera y

enseñanza en castellano, siempre y cuando queden garantizados, en igualdad de condiciones, los derechos de los

residentes en el País Vasco para elegir con libertad real uno u otro tipo de enseñanzas» (STC 137/1986, de 6 de no-

viembre, FJ 1).

El TC afirma dos cosas de importancia: de un lado confirma la constitucionalidad del sistema de mode-

los lingüísticos, y en particular la enseñanza en euskera como modelo de opción (que era en aquel caso el as-

pecto discutido). El derecho de elegir recibir la enseñanza en euskera o recibir la enseñanza en castellano sur-

ge en la medida que la Ley lo reconozca, siendo válido desde la perspectiva constitucional. 

Ahora bien, el Tribunal destaca que su validez dependerá de que se garantice «en igualdad de condicio-

nes» el derecho de elegir «con libertad real» uno u otro tipo de enseñanzas. Es importante destacar que en este

caso, el Tribunal Constitucional parece referirse a la dimensión de libertad del derecho de opción de lengua,

pero no a la dimensión prestacional. El TC no quiere decir que en todos los centros se deban garantizar ambos

tipos de enseñanzas. El Tribunal afirma la dimensión de libertad de lengua que reconoce la legislación autonó-

mica, y que no deriva de la Constitución. La opción del legislador es legítima, ahora bien, la cuestión a diluci-

dar se traslada al plano de la garantía de su ejercicio.

La lectura que cabe hacerse es que el Tribunal viene a afirmar la necesidad de una coherencia del marco

sistemático que representa el sistema de separación lingüística. Es decir, si se reconoce el derecho de opción por

parte del legislador, habrá de garantizarse enseñanza en una lengua oficial y en la otra lengua oficial. El marco

sistemático del sistema exige esa coherencia, aunque como inmediatamente se verá, no se exige una total si-

metría en la prestación del servicio.

El derecho de opción supone el derecho a disfrutar de las prestaciones configuradas por la Administra-

ción educativa. Podrá ejercitarse en los centros existentes y dentro del marco prestacional establecido por los

poderes públicos. A partir de 1989 el TC se refirió a esta cuestión en varias ocasiones, afirmando que:
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«ninguno de los múltiples apartados del artículo 27 de la Constitución […] incluye, como parte o elemento

del derecho constitucionalmente garantizado, el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación en la len-

gua de preferencia de sus progenitores en el centro docente público de elección» (STC 195/1989, de 27 de no-

viembre, FJ 3. Véase también STC 19/1990, de 12 de febrero, FJ 3, y STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 9.B).

En la medida que el legislador reconozca el derecho de opción de lengua vehicular, la Administración

educativa habrá de garantizar la libertad paterna de elección de lengua dentro de la oferta prestacional exis-

tente. Pero el reconocimiento de tal derecho no comporta que la Administración se encuentre obligada a crear

centros con las características que a cada ciudadano convenga, a determinada distancia del domicilio de todos

los ciudadanos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es reiterativa en el mismo sentido (véanse STS de 14 de

septiembre de 1987 (Aran 6002), STS de 3 de diciembre de 1987 (Aran 9376), FJ 4; 30 de enero de 1988 (Aran

379), STS de 11 de mayo de 1988 (Aran 4149), FJ 2; STS 16 de mayo de 1990, FJ 3, STS de 18 de julio de 1991

(Aran 5607) FJ4; STSJ Valencia de 2 de julio de 1999 (RJCA 5214); SJCA 3 de diciembre de 2003 (RJCA 219 de

2004). Las diferencias de trato en materia de lengua no resultan discriminatorias, en cuanto no sean arbitrarias,

por responder a una opción organizativa debidamente razonada.

Ahora bien, la voluntad paterna ha sido incluida por el legislador como criterio a la hora de acometer la

planificación de la oferta educativa. El artículo 21 de la LEPV dispone que el Departamento de Educación «asig-

nará los modelos lingüísticos a impartir en cada centro, teniendo en cuenta la voluntad de los padres o tutores

y la situación sociolingüística de la zona». El establecimiento de los modelos se enmarca dentro de una activi-

dad planificada, fijándose como criterio la voluntad de los padres o tutores. El Tribunal Superior de Justicia del

País Vasco ha tenido ocasión de referirse al alcance de ese criterio en varias ocasiones. La STSJPV de 26 de oc-

tubre de 2000 resuelve la impugnación parcial del Decreto 26/1996, que establece el Mapa Escolar, con rela-

ción a la determinación del modelo lingüístico D en el Instituto Miguel de Unamuno de Bilbao, concluyendo:

«[…] en el particular recurrido en estos autos, el Decreto carece de razonabilidad e infringe los criterios le-

gales que obligan a atender la demanda de los padres y la realidad sociolingüística de la zona […] así lo evidencian

de forma irrefutable los hechos acaecidos con posterioridad a la aprobación del Mapa Escolar, ya que fue necesario

cambiarlo al año siguiente para incluir en el Instituto Miguel de Unamuno el modelo B, debiendo asimismo ceder al

menos cuatro aulas al Instituto Martín de Bertendona para la escolarización en modelo A ante la saturación de este

último» STSJPV de 26 de octubre de 2000 (Aran RJCA 2000/2724), FJ 4; véase también el Auto TSJPV de 29 de ene-

ro de 2004 (RJCA 2004/124).

También la STSJPV de 28 de septiembre de 2000 se refiere a un caso similar, relativo a la localidad de Ba-

sauri, para concluir en sentido inverso al anterior diciendo:

«[…] no se aporta ningún elemento probatorio que permita cuestionar suficientemente que la decisión del De-

partamento de Educación se haya adoptado sin tener en cuenta los dos factores que deben intervenir: a) la voluntad

de los padres o tutores y b) la realidad sociolingüística de la zona, teniendo en cuenta que, como se indica por los re-

currentes, en Basauri existen tres institutos, cada uno con un modelo diferente» (STSJPV de 28 de septiembre de 2000

(Aran RJCA 2000/2284) FJ 3.3. En el mismo sentido STSJPV de 9 de octubre de 2001 (Aran JUR 2001/42746), FJ 3).

La conclusión que cabe extraer es que los criterios legales de planificación de la oferta impiden a la Ad-

ministración asignar los modelos lingüísticos a los centros de forma arbitraria, a espaldas de las opciones ma-

yoritarias. Tanto la actividad planificadora general como la asignación concreta de los modelos lingüísticos a los

centros habrán de tomar en consideración la demanda social sobre la lengua vehicular. En cualquier caso, no se

trata de un derecho prestacional sino de un criterio de planificación. El artículo 21 LEPV trata de garantizar que

no se produzcan desajustes importantes entre las demandas mayoritarias y la oferta lingüística, pero afecta ex-

clusivamente a la Administración como criterio al realizar la planificación. No configura un derecho a que las

opciones de cada progenitor sean garantizadas en los centros, ni tan siquiera a que alguna de las opciones dé

lugar al establecimiento de un modelo cuando un determinado número de progenitores lo solicite. En definiti-

va, la voluntad paterna ha de ser entendida exclusivamente como un criterio de planificación con base en el

cual, la Administración habrá de asignar los modelos de forma objetiva y razonable. 
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3.6. Vías de articulación de la reforma: ¿cabría materializarla a través de Decreto?

En la medida que se trata de configurar lingüísticamente un derecho fundamental, la intervención legis-

lativa se convierte en una exigencia. Al respecto dice el artículo 53.1 CE que «los derechos y libertades recono-

cidos en el Capítulo segundo del presente Título [donde se encuentra el art. 27 que garantiza el derecho fun-

damental a la educación] vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso, deberá respetar

su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo

con lo previsto en el artículo 161.1.a)».

Es claro que los aspectos sustantivos básicos definitorios del sistema lingüístico educativo habrán de

establecerse por Ley. Corresponde a la Ley caracterizar lingüísticamente el derecho a la educación, sea decla-

rando el derecho de opción de lengua vehicular, sea estableciendo que los alumnos no serán separados en ra-

zón de lengua y exigir un cierto nivel de conocimiento. 

Teniendo en cuenta que la hipótesis que estamos analizando (de fortalecimiento de la presencia del eus-

kera en los modelos) no supone la alteración de los principios básicos del sistema establecidos por la Ley (en

particular el reconocimiento del derecho de opción de lengua) no se exigiría una modificación legal para

poder articularlo. En principio, el único límite que establece el artículo 20 LEPV es la necesaria toma en con-

sideración del carácter instrumental de los modelos lingüísticos al decir que «estos modelos tienen un carácter

instrumental como medios idóneos para conjugar en cada caso el objetivo de la normalización lingüística esta-

blecido en el artículo 18 con el de la transmisión de los contenidos curriculares propios de todo el sistema edu-

cativo». Eso significa que el Gobierno, al regular los modelos lingüísticos a través de Decreto, debe reconocer

una cierta flexibilidad a los mismos, de tal forma que se garantice un margen de actuación a los cen-

tros escolares, para que, a través de sus proyectos curriculares, puedan intervenir en alguna medida en

la definición de la lengua docente. 

Podría pensarse, se nos ocurre, en que el Decreto defina los modelos lingüísticos de enseñanza a través

de una orquilla de porcentajes relativos a la presencia del euskera como lengua vehicular. Una orquilla que

suponga, respecto de cada modelo, un máximo y un mínimo de presencia de euskera, y cuya concreción se

realice en cada centro educativo, mediante el proyecto lingüístico del centro. Esto puede resultar positivo en

la medida que permita la adaptación del modelo a la concreta realidad sociolingüística del centro educativo y

de su ámbito de influencia. En cualquier caso, como luego se verá, las posibilidades de intervención del centro

en la definición del régimen lingüístico vehicular, dependiendo del contenido del Decreto, habrán de desen-

volverse dentro de ciertos límites. El principal lo supondrá el propio marco sistemático de referencia que

supone la Ley (caso de que ésta no se modifique).

En principio, el Decreto del Gobierno Vasco podría reformular los modelos tal y como el artículo 20 LEPV

refiere, con una cierta libertad, sin embargo, existen dos tipos de límites para aquel. Uno formal, que consisti-

ría en la necesaria compatibilidad con la Ley, y otro material, porque la Disposición Adicional 10 de la LEPV re-

gula el contenido de los modelos lingüísticos. Es por ello por lo que, a continuación, analizaremos de qué for-

ma vincula esta Disposición Adicional al futuro Decreto del Gobierno Vasco. La Disposición Adicional 10ª de la

LEPV establece lo siguiente:

«Los modelos lingüísticos a los que se refiere el artículo 20 de la presente Ley serán de aplicación en todo el

sistema de enseñanza, público y privado, y serán los siguientes:

a) Modelo A en el que el currículo se impartirá básicamente en castellano, pudiendo impartirse en euskera

algunas actividades o temas del mismo.

b) Modelo B en el que el currículo se impartirá en euskera y en castellano.

c) Modelo D en el que el currículo se impartirá en euskera.

En los tres modelos la lengua y la literatura castellana, la lengua y la literatura vasca y las lenguas modernas

se impartirán primordialmente en sus respectivos idiomas.»
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Surgen dudas sobre el alcance (y la razón de ser) de esta Disposición Adicional. Desde la perspectiva jurídi-

ca, la cuestión que se plantea es si a través de la Disposición Adicional 10ª se ha congelado el rango de la re-

gulación sobre los modelos lingüísticos. Repárese en que, por efecto del principio de jerarquía normativa, la re-

gulación contenida en la Ley sólo se podrá modificar a través de una Ley posterior. De tal forma que, si no se

modifica la LEPV (DA 10ª), tanto los tres modelos, como, sobre todo, las determinaciones relativas a su contenido,

supondrán límites para la regulación reglamentaria. Se está pensando, principalmente, en la definición que se hace

del modelo A, que sólo posibilitaría impartir en euskera «algunas actividades o temas» del currículo. Se habla de

actividades o temas del currículo, y no de «áreas» o «materias» (términos utilizados por el Decreto 213/1994, de

21 de julio, que fija el currículo de la ESO, o la LOE), de tal forma que sería más que dudoso que el Decreto del Go-

bierno Vasco pudiera referir la posibilidad de impartir asignaturas enteras en lengua vasca en el modelo A.

Es claro que el objetivo principal de la Disposición Adicional 10ª es privar de rigidez a la configuración de los

modelos que realiza el Decreto 138/1983, de 11 de julio. Una lectura comparativa entre los Anexos I y II de aquel y

la Disposición Adicional 10ª de la LEPV lo pone de manifiesto. Las posibilidades que se abren a la enseñanza en eus-

kera en el modelo A, pese a lo limitado, son mayores con la redacción de la Adicional 10ª; y lo mismo ocurre res-

pecto del modelo B, donde la distribución por materias que contenía el anexo del Decreto se ha obviado. 

Lo que parece evidente es que el legislador era consciente de las dificultades y problemática que entra-

ñaba una reordenación de los modelos lingüísticos a través incluso de Decreto, por lo que parece que optó por

dotarlos de mayor flexibilidad en tanto el Gobierno no procediese a aprobarlo. Pero siendo así, surgen varias

cuestiones. Si de lo que se trataba no era más que de flexibilizar la rigidez de los modelos en tanto no se lleva-

ra a efecto la reordenación de los mismos a través de Decreto, no se entiende muy bien por qué se recoge en

una Disposición Adicional y no en una Disposición Transitoria. De ordinario, en las Disposiciones Adicionales

suelen recogerse las normas sustantivas que no encuentran mejor ubicación en el articulado de la norma. En

este caso, de querer haberse congelado el rango de los modelos lingüísticos el lugar óptimo hubiera sido, sin

duda, el propio artículo 20 LEPV. Además de ello, surge la cuestión del alcance real de esta Disposición Adicio-

nal 10ª cuando la Disposición Transitoria 3ª mantiene en vigor el Decreto 138/1983, de 11 de julio, en tanto el

Decreto a que hace referencia el artículo 20 no sea aprobado. Y esto, como luego se verá, plantea problemas

de interpretación importantes, en la medida que habremos de acudir al Decreto 138/1983 para interpretar el

alcance de los términos de la Disposición Adicional 10ª.

Con todo lo dicho, podría argumentarse, quizás, el valor principal del artículo 20 LEPV sobre la Disposi-

ción Adicional 10ª; es decir, cabría sostener que, si bien es la Ley la que establece el contenido de los modelos

en la Disposición 10ª, el artículo 20 LEPV supone una auténtica «deslegalización». En tanto ésta no se lleve a

efecto, habrá de estarse a lo previsto en la Adicional 10ª. No obstante, razones de prudencia aconsejan defen-

der otra interpretación más moderada, según la cuál el Gobierno, al aprobar por Decreto la regulación de

los modelos lingüísticos, deberá ceñirse a los modelos previstos en la Disposición Adicional 10ª, así como a la

definición que de ellos se hace en esa Disposición. El Gobierno no cuenta con discrecionalidad a la hora de de-

finir los modelos, principalmente el modelo A. A continuación se esbozarán las líneas generales que cabría ar-

ticular mediante reglamento de acuerdo a esta última interpretación:

a) Modelo A 

Con relación al modelo A, la Disposición Adicional 10ª establece dos límites: en primer lugar, que el currícu-

lo se impartirá «básicamente en castellano» y, en segundo lugar, que podrán impartirse en euskera «algunas activi-

dades o temas del mismo». Con relación a lo primero, se hace difícil interpretar su alcance, de tal forma que el Go-

bierno contará con un cierto margen de discrecionalidad a la hora de determinarlo en el Decreto. «Básicamente

en castellano» significa que casi todo el currículo ha de realizarse en castellano. No obstante, contando con los pa-

rámetros reglados que suponen los elementos definitorios del sistema, entendemos que debieran tomarse en con-

sideración dos cuestiones: de un lado, que la determinación del porcentaje (o de la presencia concreta del euskera)
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que se fije, no se aleje de tal forma del derecho de opción legalmente reconocido que suponga su total desnatura-

lización; y de otro lado, atendiendo a la otra cara de la moneda, que se garantice el aprendizaje de las lenguas ofi-

ciales que exige la normativa curricular, pudiendo incluirse alguna referencia similar a la siguiente: 

«habrán de dispensarse en euskera las actividades o temas que resulten necesarios para garantizar que

los alumnos logren conocer suficientemente y usar correctamente el euskera.»

Atendiendo a estas limitaciones, es posible que no quepa ofertar el modelo A en todos los contex-

tos sociolingüísticos (en todas las zonas del país), en la medida que el máximo de presencia vehicular en eus-

kera que permite el modelo (sin desvirtuarlo radicalmente) puede que sea insuficiente para garantizar el obje-

tivo que exige la normativa. En cualquier caso, esto sería una cuestión relativa a la oferta prestacional de la

Administración y no tanto relativa a la definición normativa de la hipótesis.

En lo que hace al segundo parámetro, ha de repararse en que el precepto no hace referencia a «mate-

rias o áreas», sino a «actividades o temas», con lo que habremos de entender la posibilidad de vehicular en eus-

kera únicamente parte de las materias o asignaturas, pero no una entera. En este caso nada obstaría al Decre-

to a expresar una orquilla de porcentaje mínimo y máximo de utilización en euskera (siquiera sea como

actividades o temas), que podría ser o bien distribuida por los centros, o bien establecerse directamente me-

diante Decreto. Se trataría, en definitiva, de fijar los porcentajes de temas de las asignaturas que se estime con-

veniente deban realizarse en euskera en el modelo A con el fin de garantizar el nivel de euskera exigido. En

esta segunda posibilidad, el límite podría ser la referencia al artículo 47 que contiene el artículo 20.1 LEPV. Es

decir, la necesidad de que el Gobierno tome en consideración los proyectos lingüísticos de centro a la hora

de regular los modelos por Decreto; en otras palabras, la necesaria toma en consideración de la autonomía lin-

güística de los centros que la Ley reconoce (aunque no desarrolla).

La excesiva rigidez de la Disposición Adicional 10ª que faculta impartir en euskera únicamente algunas

«actividades o temas» (no materias) del currículo en el modelo A, se pone de manifiesto cuando lo compara-

mos con lo que dice, respecto de las lenguas extranjeras, el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que

establece las enseñanzas mínimas de la ESO, según el cuál «las administraciones educativas podrán autorizar

que una parte de las materias del currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga modifica-

ción de los aspectos básicos del currículo». Y a continuación prescribe que «los centros que impartan una par-

te de las materias del currículo en lenguas extranjeras aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión del

alumnado establecidos en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Entre tales criterios no se incluirán crite-

rios lingüísticos» (Disposición Adicional tercera). 

La cuestión que podemos plantearnos es qué ha de entenderse por «una parte de las materias del currí-

culo». No está claro si se acomodaría a esa expresión la posibilidad de que materias (asignaturas) puedan rea-

lizarse en inglés, o si únicamente se refiere a temas o actividades de alguna materia (o si cabría esta última po-

sibilidad respecto de varias materias a la vez). En cualquier caso, se trata de términos más generosos que los

asociados al uso vehicular del euskera en el modelo A en la LEPV. Lo verdaderamente trascendente es que a par-

tir de esa previsión del Real Decreto estatal, la presencia vehicular del inglés en los centros escolares del

País Vasco podría resultar ser mayor que la establecida respecto de la lengua vasca (en el modelo A in-

cluso reformado). Esto no resultaría de fácil encaje jurídico dentro de los parámetros derivados del estatus

jurídico igual entre las lenguas cooficiales, y el estatus jurídico distinto entre las lenguas oficiales y las no ofi-

ciales. Las consecuencias educativas en cuanto al uso escolar y el aprendizaje de las lenguas oficiales no puede

resultar inferior al vinculado a las no oficiales.

b) Modelo B 

La definición del modelo B contenida en la Disposición Adicional 10ª es bastante baga e imprecisa. Se

define como aquel modelo en el que el currículo se impartirá en euskera y en castellano. Antes de exponer el

Dictamen que emite el Dr. Iñigo Urrutia a instancias de la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, 265
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, acerca de las posibilidades de mejora y desarrollo del sistema de modelos

lingüísticos en la enseñanza de la Comunidad Autónoma del País Vasco



campo de actuación que se abre al Reglamento, interesa destacar una cuestión relativa al ámbito de aplicación

del modelo.

Como sabemos, en la actualidad, el modelo B sólo se oferta en las etapas de la enseñanza obligatoria.

El Decreto 138/1983, de 11 de julio, establece en su artículo 3 que la utilización de las lenguas oficiales se ajus-

tará a lo previsto en los Anexos I y II. El anexo I se refiere a las etapas de Preescolar y Educación General Básica

(tras la LOGSE, Infantil, Primaria y ESO) estableciendo los modelos A, B y D; mientras que el anexo II se refiere

a BUP, COU y Formación Profesional (hoy Bachillerato y FP), respecto de los que sólo se prevén los modelos A y

D. Pues bien, esa distinción cuyo efecto suponía la imposibilidad de ofertar el modelo B en las etapas post-obli-

gatorias cabría ser reinterpretada a la luz de lo dispuesto en la Disposición Adicional 10ª LEPV. 

Hemos de tener en cuenta que, hasta ahora, la distinción entre etapas obligatorias y post-obligatorias a

efectos de ofertar o no el modelo B no se soportaba sobre ninguna referencia de la LNE (que ni tan siquiera cita

qué modelos han de existir). Ello no resultó ser un obstáculo para introducir tal limitación a través de Decreto.

Ahora bien, la LEPV sí que cita los modelos, los tres modelos, diciendo (en la DA 10ª) que «serán de aplicación

en todo el sistema de enseñanza, público y privado». Los términos empleados no ofrecen lugar a dudas sobre

la extensión de los modelos a la enseñanza no pública (sea o no concertada), pero también podrían apuntar a

su extensión a todas las etapas del sistema educativo, incluyendo el Bachillerato, la Formación Profesional y, asi-

mismo, las enseñanzas de régimen especial (artísticas y deportivas) y la educación de personas adultas. En todo

caso, destacamos que, sobre la base de la Disposición Adicional 10ª LEPV, nada impide al Gobierno exten-

der el modelo B a las etapas en las que hoy no se oferta.

Con relación a su contenido, se ha de decir que los términos que utiliza la DA 10ª permiten desarrollos

muy diferentes. La indeterminación legal en la definición del modelo B es su nota característica, en la medida

que se describe como aquel en el que «el currículo se impartirá en euskera y en castellano». El Gobierno, a tra-

vés de Decreto podría, sin quebrar la Ley, establecer una amplísima gama de supuestos diferentes. Evidente-

mente, no se aprecian objeciones a la propuesta de aumentar la presencia del euskera como lengua de ense-

ñanza respecto de lo que ha venido siendo de aplicación hasta ahora, dentro de ciertos márgenes. Es decir, si

hasta ahora este modelo se había concebido con cierto carácter de equilibrio en cuanto al uso vehicular de las

lenguas, nada impediría un desarrollo futuro más escorado hacia el uso vehicular del euskera (en la línea del

modelo catalán o gallego). Esto podría hacerse a través de la determinación de las áreas o materias a im-

partir en una y otra lengua. La determinación de las áreas a impartir en euskera incluso podría diferirse a Orden

de Consejero (en vez de realizarse a través del Decreto), dotando al sistema de posibilidades de modificación

más dinámicas. 

De la misma forma, en lugar de determinar directamente (Decreto) o de forma diferida (Orden) las áre-

as a impartir en una y otra lengua, cabría aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo que abre la Ley

y establecer, mediante Decreto, una amplia orquilla de porcentaje de uso vehicular del euskera asociándola

al modelo B. De hacerlo así, cabría su posterior concreción mediante los proyectos lingüísticos de los cen-

tros o a través de una decisión del Departamento de Educación atendiendo a criterios objetivos (como

los citados en el artículo 21 de la LEPV) a propuesta de los órganos máximos de representación de los

centros, tal como expresa el artículo 52.1 de la LEPV. 

Las grandes posibilidades de desarrollo que ofrecen los términos legales con relación al modelo B harían

factible, también, un diseño progresivamente ascendente en cuanto al uso vehicular del euskera. Más mo-

desto en las etapas iniciales de escolarización y más intenso en las etapas finales. Eso lo podría fijar el proyecto

lingüístico de centro. 

Es difícil pronunciarse sobre los límites dentro de los cuales podría bascular el uso vehicular del euskera

en el modelo B. En principio hemos de pensar en el contexto sistemático de la Ley, es decir, en su coexistencia

de otros dos modelos (el A y el D), así como en la circunstancia de que, por prescripción legal, se trata de un

modelo mixto. Desde esta última perspectiva entendemos que, en todo caso, ambas lenguas oficiales habrán
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de utilizarse para transmitir enseñanzas de asignaturas no lingüísticas. De todas maneras, caso de resultar inte-

resante, no se ven obstáculos a que, si se optase por establecer una orquilla de porcentajes de uso del euske-

ra, que los márgenes superiores e inferiores fueran comunes (incluso se superpusiesen) a las de los mode-

los A y D, lo que podría facilitar el tránsito de modelos más fácilmente. Avanzando desde el de menor presencia

del euskera (sea el A o el B) hacia el de mayor presencia (sea el B o el D) en las etapas superiores.

c) Modelo D

El modelo D, tal y como se encuentra definido en la DA 10ª de la LEPV, sería el más rígido de los tres. La

rigidez se debe a los términos que utiliza la Ley, al definir el modelo D como aquél en el que «el currículo se im-

partirá» en euskera. No se dice «básicamente» en euskera, o «primordialmente» en euskera, que son los tér-

minos que utiliza esa misma Disposición para referirse a la utilización del castellano en el modelo A y a la utili-

zación vehicular de las lenguas modernas, respectivamente. Los términos son mucho más contundentes. 

Con relación al modelo D hemos de decir que se trata de un modelo de existencia necesaria. Lo es, en la

medida que cuenta con el respaldo legal de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, con base

en la cuál, ha de garantizarse una enseñanza íntegramente en euskera en los diversos niveles educativos, as-

pecto sobre el que ya se ha hablado y no se insistirá. Ello produce una consecuencia insoslayable, que es que

toda modificación del sistema lingüístico educativo deberá garantizar la subsistencia de un modelo

en el que la educación se dispensará íntegramente en euskera (el modelo D).

Pero dicho eso, también hemos de decir que el modelo D se encuentra sometido a los mismos condicio-

nantes relativos a la garantía del conocimiento de las lenguas que los demás modelos. Como sabemos, cual-

quiera que sea el sistema lingüístico escolar legalmente definido, éste habrá de garantizar la posibilidad de que

los alumnos, al finalizar su escolarización obligatoria, conozcan y puedan utilizar correctamente ambas lenguas

oficiales. 

De otro lado, un futuro Decreto que regule la presencia vehicular (o el porcentaje) del euskera deberá te-

ner en cuenta, para calcularlo, que las lenguas modernas «se impartirán primordialmente en sus respectivos

idiomas» según dispone la DA 10ª (in fine). A los mismos efectos de cálculo, quizás convendría también prever

la eventual utilización de lenguas extranjeras para transmitir enseñanzas no lingüísticas por los centros de mo-

delo D; no resulte que la falta de previsión convierta a este modelo en el único en el que se imposibilitarían ta-

les prácticas. 

Una cuestión que también cabe plantearse es si el Estado podría intervenir dotando de mayor presencia

vehicular de la lengua castellana en este modelo. No se está pensando tanto en la eventualidad (remota en

nuestro contexto sociolingüístico actual) de una falta de conocimiento final de la lengua castellana, sino más

bien en intervenciones normativas que, al regular los horarios mínimos de las enseñanzas comunes, pudieran

exigir una mayor carga horaria de la enseñanza «en» lengua castellana. Este es un supuesto que ha venido des-

pertando cierta inquietud en este modelo, en la medida que actúa en las etapas iniciales como un sistema de

inmersión. En la actualidad se plantea el caso de la previsión contenida en el Anexo III del Real Decre-

to1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO,

y en el Anexo III del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, que establece las enseñanzas mínimas en Pri-

maria. En ellas se dice que las CCAA con lengua cooficial dispondrán de un 10% del currículo para organizar

las enseñanzas de esa lengua (que es la diferencia del porcentaje de disposición autonómica entre las CCAA sin

lengua propia y con lengua propia). Ahora bien, «los contenidos referidos a estructuras lingüísticas que puedan

ser compartidos por varias lenguas en un mismo curso podrán impartirse de manera conjunta. En este caso, si

la lengua de enseñanza de esas estructuras comunes fuera diferente del castellano, deberá garantizarse que el

alumnado recibe enseñanzas «de» lengua y literatura castellana o «en» lengua y literatura castellana en un nú-

mero de horas no inferior al que corresponda a dicha materia en aplicación de los criterios anteriores». Se tra-
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ta de una previsión que presenta alguna duda de constitucionalidad en la medida que podría invadir las com-

petencias de fijación del currículo que corresponden a las Comunidades Autónomas. Desconozco si en la prác-

tica educativa vasca los contenidos relativos a las estructuras lingüísticas se comparten entre el euskera y el cas-

tellano, pero en cualquier caso el 10% del horario escolar ha de ser considerado como un límite indisponible

para la acción del Estado. Las enseñanzas comunes habrán de dispensarse dentro del 55% de horario escolar

total, sin que la carga horaria de las mismas pueda invadir el 45% del horario de disponibilidad autonómica.

3.7. Capacitación del profesorado

La puesta en práctica de la hipótesis que estamos analizando exigirá, asimismo, introducir ciertas refor-

mas en el Decreto 47/1993, de 9 de marzo, por el que se establecen criterios para la determinación de los per-

files lingüísticos y las fechas de preceptividad de los puestos de trabajo docentes. Muy posiblemente la necesi-

dad de que algunas «actividades o temas» del currículo deban dispensarse en euskera en los centros de modelo

A exija introducir algunas correcciones en las proporciones y preceptividades establecidas en el Decreto citado.

Habrá que introducir más o menos correcciones dependiendo del mayor o menor alcance de la presencia vehi-

cular del euskera en cada caso. Y lo mismo ocurrirá respecto del modelo B. Creo, en cualquier caso, que habría

de caminarse hacia la exigencia obligatoria de conocimiento del euskera para el acceso a las funciones públicas

docentes (PL2), y en lo relativo a la provisión de puestos de trabajo, hacia el establecimiento del criterio de la

lengua vehicular para determinar las preceptividades del modelo A. Podría comenzarse por la aplicación al mo-

delo A de los criterios establecidos para el modelo B en el sentido de la reforma introducida mediante el De-

creto 6/2000, de 18 de enero, de modificación del Decreto de perfiles, es decir, introduciendo como elementos

correctores de las proporciones entre perfiles y de las preceptividades tanto el proyecto lingüístico del centro

como la lengua de impartición de docencia (también en el caso de que sea mixta).

3.8. Informes

En lo relativo al procedimiento de elaboración del Decreto que pudiera modificar los modelos lingüísti-

cos, además de seguirse los trámites ordinarios para la aprobación de normas de carácter general (Ley 8/2003,

de 22 de diciembre, que regula el procedimiento de aprobación de disposiciones de carácter general), y en es-

pecial de los Reglamentos ejecutivos, habrá de evacuarse informe, asimismo, del Consejo Escolar de Eskadi así

como de la Secretaría de Política Lingüística (hoy Viceconsejería de Política Lingüística) por mor del artículo 20.3

de la LEPV.

4. HIPÓTESIS RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE QUE CADA CENTRO EDUCATIVO ESTABLEZCA SU

PROYECTO LINGÜÍSTICO 

La segunda hipótesis consistiría en la posibilidad de que cada centro educativo estableciera su propio pro-

yecto lingüístico dentro de un marco general previamente determinado. Se trataría de superar la rigidez de los

actuales modelos lingüísticos A, B y D mediante los proyectos educativos de los centros docentes, fijando en és-

tos determinaciones sobre la lengua vehicular de las enseñanzas en atención a las variables que pudieran esta-

blecerse y de los objetivos normativamente determinados.

Antes de proceder a analizar las posibilidades jurídicas de la hipótesis, se ha de decir que a falta de ma-

yores concreciones, su articulación puede presentar muy diversos desarrollos. Podríamos pensar en el estable-

cimiento de un sistema de conjunción lingüística (semejante al sistema catalán), cuyo desarrollo final se realice

a través de los proyectos lingüísticos de los centros, o podríamos pensar en un sistema que incluso pudiera ha-

cerse compatible, en alguna medida, con los modelos lingüísticos, con lo que buena parte de lo dicho al anali-
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zar la hipótesis anterior podría ser trasladable a esta. En la medida que los desarrollos pueden ser muy diferen-

tes, el grado de detalle a la hora de estudiar esta hipótesis será menor que en el caso anterior. Se analizarán las

posibilidades que ofrece el actual marco legislativo para transitar hacia otro que presente las características

apuntadas, partiendo de las previsiones legales vigentes.

El elemento clave de la hipótesis es determinar qué margen de autonomía quiere concederse a los cen-

tros docentes a la hora de fijar el régimen de las lenguas vehiculares de enseñanza, ya que de ello dependerá

que quepa articularse dentro del sistema de separación lingüística o haya de realizarse una más profunda mo-

dificación del sistema, acogiendo el de conjunción lingüística. Ambas posibilidades son jurídicamente factibles.

En el segundo caso, la intervención legislativa será necesaria, ya que habría que sustituir todas las referencias

relativas a la libertad de opción de lengua y a los modelos lingüísticos de la legislación hoy vigente, en el senti-

do que luego se dirá. En el primer caso, alguna modificación legal también resultará probablemente impres-

cindible, aunque de menor alcance, si bien las posibilidades de configuración de la autonomía lingüística resul-

tarán en este caso bastante más limitadas que de hacerlo a través de una modificación legal del sistema. 

En cualquier caso, ha de quedar claro que la total configuración del sistema lingüístico en la educación

no puede quedar en manos exclusivamente de los centros docentes. La autonomía de los centros docentes pú-

blicos habrá de desenvolverse dentro de ciertos parámetros, y lo mismo ha de ocurrir con relación a la delimi-

tación lingüística de la libertad de enseñanza reconocida a los centros no públicos. No cabría una total transla-

ción de la responsabilidad a los centros educativos, ya que el art. 6.2 del Estatuto de Autonomía lo impide; y

también las competencias de planificación lingüística encomendadas a la Administración autonómica. Al dise-

ñar un sistema sobre la base de esta hipótesis se habrá de fijar qué tipo de competencia y responsabilidad se va

a reservar la Administración educativa. A este respecto cabría pensar, de modo indicativo, en el sistema de re-

parto de responsabilidades en la fijación y desarrollo del currículo entre las distintas administraciones, lo que

podría ser, de algún modo, trasladable a la mecánica de fijación de la lengua vehicular para transmitir las ense-

ñanzas. Partiendo de una configuración básica legal, cabría articular un siguiente nivel de concreción a través

de norma reglamentaria, con base en la que la Administración ejerza sus potestades de planificación; finalmente

cabría reservar a los centros educativos un ámbito de decisión libre a la hora de configurar la oferta lingüística

prestacional. A continuación comenzaremos analizando cuál es el ámbito de autonomía lingüística de los cen-

tros partiendo de la normativa actual.

4.1. Autonomía de los centros y lengua

La capacidad de intervención de los centros escolares en cuanto a la determinación de la lengua vehicu-

lar va a depender de la caracterización de los modelos lingüísticos en la normativa y del ámbito de autonomía

reconocido a los centros educativos.

A diferencia de lo que ocurre con las Universidades, cuya autonomía está garantizada por la Constitu-

ción (art. 27.10 CE), los centros escolares disponen de una autonomía más limitada. Según dice el artículo 120

de la LOE «dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vi-

gente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la desarrollen». Quizás la novedad que

presenta la LOE sea el reconocimiento expreso, como manifestación de la autonomía de los centros, de la ca-

pacidad de adoptar experimentaciones, planes de trabajo o formas de organización específicas «en los térmi-

nos que establezcan las Administraciones educativas» (art. 120.4 LOE). Se trata de experimentaciones cuyo al-

cance real y horizontes no se aclara en el texto de la norma, aunque se someten a su aprobación por parte de

la Administración educativa.

La autonomía reconocida a los centros docentes es una autonomía limitada. Autonomía que, además,

no opera con idénticos caracteres en todos los centros, sean públicos, privados o concertados. La LEPV única-

mente regula la autonomía de los centros que integran la escuela pública vasca. 
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Los centros escolares son autónomos pero dentro de la Ley, es decir, dentro de las previsiones legales que

delimitarán sus ámbitos de gestión y de decisión propios. En lo relativo a la lengua, a los centros docentes (pú-

blicos) no les ha sido reconocida la facultad de determinar su modelo lingüístico. Dice el artículo 52.1 LEPV que

los órganos máximos de representación de los centros podrán proponer al Departamento de Educación «la im-

plantación de modelos lingüísticos adecuados a su demanda educativa». Se trata de una facultad de propues-

ta. Corresponde al Departamento determinar la implantación de los modelos lingüísticos dentro de un proce-

dimiento planificado (art. 52.3 LEPV).

La configuración legal de la autonomía «lingüística» de los centros educativos con relación a los mode-

los lingüísticos se realiza en el artículo 20.1 de la LEPV (especialmente en la segunda frase). Recordemos nue-

vamente lo que dispone:

«El Gobierno, a propuesta del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, aprobará por De-

creto la regulación de los modelos lingüísticos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47 de esta Ley. Estos mo-

delos tienen un carácter instrumental como medios idóneos para conjugar en cada caso el objetivo de la normali-

zación lingüística establecido en el artículo 18 con el de la transmisión de los contenidos curriculares propios de todo

el sistema educativo».

El impulso dirigido al Gobierno para que redefina los actuales modelos lingüísticos se acompaña de la ca-

racterización legal de estos. El precepto no contiene un reenvío reglamentario en blanco, sino que introduce va-

rios parámetros que el Gobierno habrá de tener en cuenta a la hora de aprobar el Decreto. Según dispone, los

modelos lingüísticos «tienen carácter instrumental como medios idóneos para conjugar en cada caso el objeti-

vo de normalización lingüística establecido en el artículo 18 con el de la transmisión de los contenidos curricu-

lares propios del sistema educativo». Los caracteres que la ley asocia a los modelos lingüísticos son: 

— en primer lugar, se afirma su carácter instrumental, 

— en segundo lugar, se pone acento en su vertiente finalística a través de la referencia al artículo 18, 

— y en tercer lugar, se introduce la referencia a los proyectos curriculares de los centros regulados en el

artículo 47.

El artículo 47 de la LEPV se ocupa del proyecto curricular, que es definido como el documento que «de-

sarrolla, en el centro docente, el proyecto educativo. Contendrá, al menos, las siguientes determinaciones: a)

Los objetivos y los contenidos de enseñanza adecuados para las necesidades de los alumnos en todos los as-

pectos docentes, incluidos los relacionados con la aplicación de los modelos de enseñanza bilingüe vigentes en

el centro» (cursiva añadida). Los proyectos curriculares han de regular, entre otras cosas, los aspectos pedagó-

gicos relativos a la aplicación del modelo lingüístico del centro, en atención a las características de sus alumnos. 

La Ley exige que la futura regulación reglamentaria sobre los modelos lingüísticos sea respetuosa

con los proyectos curriculares de los centros docentes. La regulación reglamentaria habrá de ser lo sufi-

cientemente flexible y dejar espacio suficiente a la autonomía de los centros. Es decir, habrá de reservarse a és-

tos un cierto ámbito de decisión en lo concerniente a la lengua vehicular, de tal forma que, en atención a la

realidad sociolingüística de sus alumnos/as, cada centro pueda determinar el peso que se deba conceder a la

enseñanza en euskera y a la enseñanza en castellano. La autonomía pedagógica lleva implícita un cierto ámbi-

to de decisión libre: la posibilidad de actuar sobre la presencia vehicular de las lenguas en aras a garantizar los

objetivos marcados por la legislación. 

Pero dicho eso, ha de decirse una cosa más. Lo que el precepto demanda es que los modelos lingüísti-

cos no operen rígidamente, pero sería dudoso que sobre esas bases pudiera sostenerse que los modelos

lingüísticos puedan dejar de existir. Es claro que los centros educativos podrán intervenir sobre la lengua

vehicular de la enseñanza pero, de no modificarse la legislación, podrán hacerlo sólo dentro de ciertos márge-

nes, y el principal lo será el modelo lingüístico que el mismo artículo 47.a LEPV cita. El proyecto curricular po-

drá actuar únicamente sobre la aplicación, en un determinado centro, de los «modelos de enseñanza

bilingüe».
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De particular importancia es la segunda frase del artículo 20.1 LEPV arriba trascrito. Además de caracte-

rizar a los modelos lingüísticos como meramente instrumentales, se afirma que éstos han de ser medios idóne-

os para conjugar el objetivo de normalización lingüística establecido en el artículo 18 con la transmisión de los

contenidos curriculares. En principio, se trata de un mandato de política normativa, pero tiene importancia en

la medida que dota a los modelos de un cierto grado de flexibilidad. Sorprende, por tanto, esta configuración

un tanto generosa en el artículo 20 cuando la Disposición Adicional 10ª dota a los modelos de una excesiva ri-

gidez (especialmente el modelo A). Es decir, parece que la propia Disposición Adicional 10ª quisiera encorsetar

la autonomía lingüístico-pedagógica que reconoce la conjunción entre los artículos 20 y 47 LEPV. Si bien es cier-

to que el contenido de la Disposición Adicional 10ª ha flexibilizado algo la definición normativa de los modelos

lingüísticos respecto de la normativa anterior, el sistema continúa presentando caracteres de excesiva rigidez

(mayor rigidez incluso desde la perspectiva formal, al ser la Ley la que lo regula). Ello limita prácticamente toda

capacidad de maniobra a los centros educativos. Es por ello, y por lo que luego se dirá, que propondremos la

derogación del segundo, tercer, cuarto y (quizás) quinto párrafos de la Disposición Adicional 10ª de la

LEPV (los enumerados con las letras a), b) y c) y el último por su referencia a los «tres» modelos).

La legislación, como estamos viendo, marca un camino. La LEPV orienta en la dirección de reconocer un

cierto ámbito de intervención a los centros docentes a partir de los modelos lingüísticos (o si se quiere, a partir

de la escolarización a través de un determinado modelo lingüístico). 

Evidentemente, sería posible articular una vía diferente a ésta introduciendo las modificaciones oportu-

nas en la LEPV, lo que permitiría dejar de lado a los modelos lingüísticos. Sería posible derogar el reconoci-

miento legal de opción de lengua en la enseñanza y avanzar hacia un sistema en el que se fije reglamenta-

riamente el mínimo de utilización del euskera, y su concreta medida se difiera a los proyectos

lingüísticos de centro, garantizando en todo caso el modelo D (en cuanto que la Carta Europea de las Len-

guas Regionales o minoritarias lo exige). En ese caso se trataría de la implantación de un sistema lingüístico-

educativo diferente: un sistema de conjunción lingüística, basado en el reconocimiento legal a todos los alum-

nos/as de recibir la enseñanza en las dos lenguas oficiales.

De querer actuar a través de las vías que abre la propia LEPV el resultado final será más limitado. Cabría

redefinir el contenido de los modelos (mediante porcentajes de utilización, por ejemplo), incluso podría pen-

sarse, caso de interesar, en limitar su número (pasando de tres a dos) de tal forma que, dentro de unos már-

genes más amplios (una orquilla porcentual máxima y mínima de uso vehicular del euskera) legal y reglamen-

tariamente establecidos, los centros dispongan de mayores posibilidades de actuar sobre la lengua

vehicular en cada uno de ellos, siempre dentro de los márgenes que permite el propio modelo lingüístico. Los

principales límites lo serán la no desconfiguración total del sistema basado en el derecho de opción de lengua,

así como la implantación del modelo lingüístico que corresponderá a la Administración (según establecen los

artículos 52.3 y 21 de la LEPV).

4.2. El proyecto lingüístico del centro

Sobre la base de una u otra vía cabría articular un sistema en el que los centros educativos puedan in-

tervenir sobre la lengua vehicular de la enseñanza, dentro de ciertos límites, con la finalidad de garantizar el

conocimiento de las lenguas que establece la legislación. La garantía de los objetivos de conocimiento no de-

pendería tanto de los modelos, como hasta ahora, sino de las actividades que desplieguen los centros educa-

tivos sobre la base de la autonomía que se les reconozca (del margen de capacidad de intervención que se les

reconozca).

Tanto si se optase por mantener el sistema de modelos, dotándolo de mayor flexibilidad (reducién-

dolos de tres a dos, o no), o bien si se optase por articular un sistema de conjunción lingüística caracteri-

zado por la utilización vehicular mixta de ambas lenguas de forma generalizada (introduciendo alguna mo-
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dificación legislativa en el sentido que luego se dirá), en ambos casos, pues, a través de Decreto del Go-

bierno Vasco podría garantizarse a los centros un cierto ámbito de disposición sobre la lengua

vehicular de forma claramente ligada, condicionada, a la garantía de los objetivos lingüísticos. La presen-

cia vehicular del euskera habrá de ser diseñada en atención al caso concreto, es decir, a las características

de los alumnos y al medio sociolingüístico en el que éstos se desenvuelven y en el que se integran. Se tra-

ta de medidas orientadas a dotar de mayor eficacia al aprendizaje de las lenguas. Y es esto lo que cada pro-

yecto lingüístico deberá justificar a la vista de la evaluación de sus resultados. Caso de interesar, sería posi-

ble que, dentro de los márgenes mínimos (y máximos) establecidos por Decreto, el proyecto curricular

determinara una presencia vehicular del euskera menor en las etapas iniciales y superior en las etapas

finales.

El proyecto lingüístico habrá de plasmarse en los instrumentos normativos previstos por la legislación

educativa. El artículo 121.1 LOE regula el proyecto educativo de los centros docentes, que ha de recoger «los

valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos esta-

blecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento

transversal de la áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas»; asimismo «dicho

proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la for-

ma de atención a la diversidad del alumnado…» (121.2 LOE). Según dispone el artículo 121.4 LOE, correspon-

de a las Administraciones educativas establecer el marco general que permita a los centros públicos y priva-

dos concertados elaborar sus proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su

conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. Dentro del marco general a que hace referencia

el precepto cabría establecer la presencia vehicular mínima del euskera. En ese sentido interesa recordar

que el art. 5.b) de la LEPV dispone que corresponde a los poderes públicos de la CAPV «la regulación de los cri-

terios y requisitos mínimos a partir de los cuales los centros públicos desarrollarán sus respectivos proyectos edu-

cativos y curriculares».

Por su parte la LEPV configura al proyecto educativo de centro como «la expresión de la opción educa-

cional asumida por los sectores de la comunidad escolar, que identificará los valores y objetivos básicos a cuyo

logro estarán vinculadas las actividades del centro» (art. 46.1 LEPV). La elaboración del proyecto educativo es

una de las atribuciones encomendadas al órgano máximo de representación del centro o Consejo Escolar en los

centros públicos, mientras que en los privados es dispuesto por su titular. Entre las determinaciones que el pro-

yecto educativo ha de incorporar está la de:

«Las directrices orientadas a la consecución de la normalización del uso del euskera» (art. 47.2.b.5 LEPV).

Los objetivos lingüísticos deben trasladarse desde la normativa (Legal y Reglamentaria) a los Proyectos

educativos de los centros. Las directrices básicas relativas a la forma de garantizarlos en el centro han de plas-

marse en este documento. El proyecto curricular a que hace referencia el artículo 47 LEPV ha de desarrollar

el proyecto educativo en su vertiente docente, y contener, como sabemos, «los objetivos y los contenidos de

enseñanza adecuados para las necesidades de los alumnos en todos los aspectos docentes, incluidos los re-

lacionados con la aplicación de los modelos de enseñanza bilingüe vigentes en el centro». Ha de partirse de

la circunstancia de que determinar los objetivos lingüísticos no es algo de disponibilidad escolar (ni paterna),

sino que viene determinada por la Legislación. Teniendo en cuenta eso, a través de sus proyectos, los cen-

tros habrán de articular los mecanismos necesarios para garantizarlos. En esa línea, hemos de citar el Decre-

to del Gobierno Vasco 213/1994, de 21 de junio, por el que se establece el currículo de la ESO, que dice en

su Anexo primero:

«Para un adecuado tratamiento lingüístico durante la ESO, cada centro docente, a partir de sus modelos

/ opciones lingüísticas y de la trayectoria escolar seguida durante la Educación primaria, elaborará un proyecto

coherente y tomará decisiones sobre el proceso a seguir a lo largo de la etapa: presencia y progresión de cada

una de las lenguas, lenguas vehiculares […] medidas de adaptación curricular que aseguren el logro de los ob-

jetivos…».
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4.3. Aprobación de los proyectos lingüísticos y control 

Una de las cuestiones que sugiere la hipótesis es la relativa a la forma de control de los proyectos lin-

güísticos de los centros escolares; aspecto relacionado con el procedimiento de aprobación de los mismos. ¿Qué

ocurriría si el proyecto lingüístico no resultara ser lo suficientemente eficaz para garantizar los resultados de co-

nocimiento? ¿Qué capacidad de intervención tendría la Administración en ese supuesto? Y ¿en el caso de que

se tratara de un centro privado?

Estas cuestiones no encuentran solución satisfactoria con la normativa hoy en vigor. El artículo 50 de la

LEPV dispone que «los proyectos y programas que se formulen en los centros se presentarán ante la Adminis-

tración educativa, a efectos de que ésta, previo informe de la Inspección Técnica de Educación, decida su con-

formidad con las disposiciones normativas que regulan los distintos aspectos en los que el proyecto o progra-

ma pueda incidir, y en particular con los contenidos curriculares que se establezcan» (cursiva añadida). La norma

hace referencia a una decisión administrativa sobre la base de su adecuación o no a la legalidad. El segundo pá-

rrafo del mismo artículo 50 establece, asimismo, que los proyectos y programas se someterán a informe de la

Inspección Técnica de Educación, en el que se tendrán en cuenta los recursos humanos e instalaciones técnicas

disponibles por el centro. Sobre la base de este informe la Administración educativa podrá formular propues-

tas y sugerencias que estime oportunas, para su consideración por el órgano máximo de representación y, en

su caso, por el claustro.

Evidentemente la LEPV no ha previsto que cada centro defina su proyecto lingüístico con total li-

bertad, sino dentro del marco que representa el modelo lingüístico asignado al centro, que correspon-

de fijar a la Administración educativa. El artículo 52.1 LEPV es claro al reconocer a los órganos máximos de re-

presentación la facultad de proponer al Departamento de Educación la implantación de modelos lingüísticos

adecuados a su demanda educativa. A los centros solo se les reconoce la capacidad de propuesta, pero no la

capacidad de fijar su propio modelo lingüístico. Dice el artículo 52.3 que «el Departamento adoptará la deci-

sión respecto de la implantación de modelos lingüísticos según lo establecido en el artículo 21 de esta Ley».

Es más, a la vista de la legislación, ni tan siquiera el Departamento de Educación es libre de fijar los mo-

delos lingüísticos en los centros, ya que por imperativo del legislador (artículo 21 LEPV), la asignación de los mo-

delos lingüísticos a impartir en cada centro habrá de hacerse «teniendo en cuenta la voluntad de los padres o

tutores y la situación sociolingüística de la zona». En definitiva, corresponde a la Administración determinar el

modelo, dentro de un proceso planificado (realizado a través del el mapa escolar).

En la medida que la hipótesis que estamos estudiando se dirige a reconocer una mayor autonomía a los

centros para que éstos definan su proyecto lingüístico, sin que a través de ello la Administración Educativa

haga dejación de sus competencias, quizás cabría considerar establecer un control más intenso por par-

te de la Administración sobre los proyectos lingüísticos de los centros, principalmente, si finalmente se

optase por un sistema de conjunción lingüística abandonando el sistema de modelos. Podría pensarse en un

sistema semejante al relativo a la asignación de modelos en los centros, sometido a los criterios legales de «vo-

luntariedad y de realidad sociolingüística de la zona» con los que la Administración mantendría su potestad

de planificación. 

Por el contrario, de optarse por una mera flexibilización del sistema de modelos, las modificaciones serí-

an menores, siendo válido el procedimiento de asignación de modelos actual (a través de Decreto), aunque qui-

zás también en este caso convendría repensar el sistema de control a que hace referencia el 50.1 LEPV, articu-

lando uno específico para los proyectos lingüísticos de los centros, caracterizado por su mayor

intensidad y correlativas garantías, y haciéndolo extensivo a los centros concertados y también a los

no concertados (a los que ese artículo de la LEPV no afecta). 

A este último respecto no cabe olvidar que la declaración de oficialidad es un título de intervención pú-

blica sobre la lengua, de la que surgen multitud de facultades reguladoras para hacer efectiva la oficialidad y, en-
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tre ellas, las relativas a las lenguas vehiculares en la educación. La capacidad de regular las lenguas de enseñan-

za afecta tanto a los centros públicos como a los privados, sean concertados o no. En atención al objetivo de la

normalización lingüística ha dicho el TC que «los poderes públicos están facultados para determinar el empleo

de las dos lenguas que son cooficiales en una Comunidad Autónoma como lenguas de comunicación en la en-

señanza» (STC 337/1994, FJ 10). Su explicitación se produce en el art. 15 de la LNE así como en la DA 10ª de la

LEPV al establecer, con relación a los modelos lingüísticos, que «serán de aplicación en todo el sistema de ense-

ñanza, público y privado». La regulación sobre las lenguas vehiculares afecta a los centros privados, de ahí que

si la reforma que se propone se articula sobre la base de los proyectos lingüísticos de los centros, ha de prever-

se un procedimiento de aprobación y control de los proyectos lingüísticos de los centros privados.

Con relación a los colegios extranjeros, sería conveniente actualizar y mejorar las referencias legales

contenidas en el artículo 16.3 de la LNE que dispone «los centros privados subvencionados con fondos públi-

cos que impartan enseñanzas regladas tomando como base una lengua no oficial en la Comunidad, impartirán

como asignaturas obligatorias el euskera y el castellano». El precepto limita la obligación de impartir la ense-

ñanza del euskera y del castellano a los centros extranjeros «subvencionados con fondos públicos», cosa que

convendría corregir. La cuestión es que el régimen jurídico aplicable a los centros extranjeros vigente cuando se

aprobó la LNE era una norma preconstitucional, el Real Decreto 1110/1978, de 12 de mayo, sobre el régimen

de centros extranjeros en España, sin embargo el posterior Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, de la mis-

ma rúbrica que el anterior, ha modificado el régimen de éstos, exigiéndose ahora el aprendizaje de las lenguas

cooficiales. De hecho, los centros extranjeros que pueden acoger alumnos de nacionalidad española han de dis-

pensar obligatoriamente la enseñanza del castellano así como la enseñanza de la lengua propia de la Comuni-

dad Autónoma en la que esos centros radiquen. Este efecto, derivado del estatus de oficialidad del euskera, ha

sido reconocido por la normativa del Estado, siendo indiferente que el centro en cuestión esté o no subvencio-

nado, como apunta la LNE como única posibilidad de intervención lingüística sobre los centros extranjeros.

4.4. Posibilidades y vías de articulación 

Las vías de articulación jurídica de la hipótesis planteada pueden ser diferentes según se parta del man-

tenimiento de los modelos lingüísticos o no. Es decir, dependerá de que se haga compatible con el principio de

opción de lengua vehicular en la enseñanza o no lo sea. En el primer caso, la autonomía «lingüística» de los

centros docentes será más limitada y habrá de desenvolverse dentro de la configuración reglamentaria que se

haga de los modelos lingüísticos. De hacerse compatible con los modelos, las reformas legales serían de menor

calado que las exigidas en el caso de que se estableciera un modelo de conjunción lingüística ex novo. A con-

tinuación se analizarán ambas posibilidades por separado.

a) A partir de los modelos lingüísticos

Para articular esta posibilidad, en primer lugar, habría que derogar los párrafos 2, 3, 4 y quizás tam-

bién el 5º de la Disposición Adicional 10ª de la LEPV. La Disposición Adicional 10ª quedaría con la siguien-

te redacción:

«Décima: Los modelos lingüísticos a los que se refiere el artículo 20 de la presente ley serán de aplicación en

todo el sistema de enseñanza, público y privado».

La referencia a «en los tres modelos» contenida en el último párrafo de la Disposición Adicional 10ª po-

dría ser suprimida, de tal forma que no se convierta en obstáculo para una eventual articulación (futura) de un

número diferente de modelos lingüísticos. En lo demás, el último párrafo podría mantener su redacción actual

«la lengua y literatura castellana, la lengua y literatura vasca y las lenguas modernas se impartirán primordial-

mente en sus respectivos idiomas».
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Tras la derogación de esos párrafos de la DA 10ª de la LEPV, el Decreto a que hace referencia el artículo

20 LEPV podrá regular los modelos lingüísticos con una cierta flexibilidad. El Decreto podría establecer por-

centajes mínimos y máximos de utilización vehicular del euskera con respecto a cada modelo, abrien-

do la posibilidad a cada centro educativo de articular y desarrollar, dentro de los límites reglamentarios, su

proyecto lingüístico, es decir, de determinar la presencia vehicular concreta del euskera. 

Ahora bien, la cuestión que se plantea es si el vigente reconocimiento legal del derecho de opción de len-

gua en todos los niveles educativos podría suponer un problema desde el punto de vista jurídico a este plante-

amiento. Hemos de decir que se nos plantean interrogantes al respecto. Todo dependerá de cómo evolucione

el sistema, especialmente del contenido de los proyectos lingüísticos y de la actividad prestacional de los cen-

tros educativos. 

Como sabemos, la jurisprudencia, a partir de la STC 337/1994, ha venido concediendo un carácter bas-

tante flexible a la relación entre la Ley y el Reglamento en materia de normalización lingüística. Ello se justifica

sobre la base de la finalidad que incorpora el proceso de normalización lingüística, de garantizar a todos los alum-

nos un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar los estudios obligatorios. Desde

esa perspectiva un cierto tratamiento asimétrico entre las lenguas resultará plenamente justificado en

tanto derive del deber impuesto a los poderes públicos de garantizar un conocimiento práctico suficiente de am-

bas lenguas oficiales. Ya hemos visto, además, que la propia Ley configura los modelos lingüísticos no con ca-

rácter rígido, sino con carácter instrumental para el logro de la finalidad de «conseguir una capacitación real para

la comprensión y expresión, oral y escrita, en las dos lenguas» (art. 20 LEPV que remite al art. 18). 

A través de Decreto del Gobierno Vasco cabría fijar unas orquillas que posibiliten a los centros dotar al

euskera de mayor presencia vehicular en los modelos lingüísticos correspondientes. Ahora bien esa posibilidad

encontrará el límite que supone llegar a hacer irreconocible el marco sistemático conformado por la Ley de

que trae causa, en particular la libertad de opción de la lengua vehicular tal y como fue reconocida por la LNE.

No hemos de olvidar que, según la lectura del TC, el reconocimiento legislativo del derecho de opción de len-

gua cuenta con dos dimensiones, la dimensión de libertad y la dimensión prestacional. Caso de reconocerse,

los poderes públicos habrán de garantizar el ejercicio de la libertad de opción de lengua de forma real y

efectiva; ahora bien, ello no significa que incorpore un derecho al establecimiento del servicio que a cada uno

interesa en el centro docente público de elección.

Desde esa perspectiva quizás pudiera ser interesante introducir algún parámetro en la Ley que sirva

para modular el alcance del reconocimiento del derecho de opción de lengua en la enseñanza, sin de-

jar lugar a dudas (ni a posibles interpretaciones interesadas que pudieran dar al traste con la reforma del sis-

tema). Compartimos la idea de que el artículo 12.1 LEPV (individualmente considerado) con su actual redacción

posibilitaría incluso articular un sistema de conjunción lingüística o bilingüísimo total (Antoni Milian i Massana,

en las Jornadas sobre reforma de los modelos lingüísticos celebradas en diciembre de 2006 en Miñano, Araba).

Efectivamente, el artículo 12.1 LEPV reconoce que «en la escuela pública vasca se garantizará el derecho de to-

dos los alumnos a recibir enseñanza tanto en euskera como en castellano en los diversos niveles educativos».

El precepto garantiza el derecho de recibir enseñanza, y no toda la enseñanza, tanto en euskera como en cas-

tellano. La ambigüedad de los términos utilizados posibilitaría establecer tanto un sistema de separación como

un sistema en el que todos los alumnos reciban educación «tanto en euskera como en castellano» es decir, en

las dos lenguas. No obstante, a renglón seguido, el artículo 12.2 establece que el ejercicio de este derecho y la

acción de los poderes públicos en este ámbito se desarrollarán en el marco de lo previsto en el título III de esta

ley y en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera». Y esta última Ley

presenta, a nuestro juicio, caracteres más rígidos en el artículo 15.1 al reconocer a todo alumno el derecho a

recibir «la enseñanza» tanto en euskera como en castellano.

Parece claro que de querer introducir un sistema de conjunción lingüística la formulación legal que debie-

ra emplearse no distaría mucho de la que emplea actualmente el artículo 12.1 de la LEPV. En cualquier caso, te-

niendo en cuenta que en esta primera hipótesis pretendemos valernos de los mismos parámetros legales que han
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sustentado el sistema hoy vigente, convendría afianzar los pasos a dar. Con la finalidad de dotar de suficiente se-

guridad a una eventual reforma que reconozca mayor capacidad de intervención lingüística a los centros par-

tiendo de los modelos lingüísticos, podría pensarse en añadir alguna idea complementaria a la libertad de

opción; por ejemplo cabría introducir alguna frase semejante a la siguiente en el artículo 16.1 de la LNE: 

«así como su uso vehicular en la medida que resulte necesario para garantizar un nivel de conocimiento equi-

valente de ambas lenguas oficiales al finalizar el período de enseñanza obligatorio» o algo similar.

La introducción de esa idea daría pie a una nueva interpretación del alcance de los modelos lingüísticos,

abriendo más las puertas a los proyectos lingüísticos de los centro, y dotarlos de justificación añadida (lo que

también podría resultar beneficioso desde la perspectiva del control).

También sería interesante dar una nueva redacción al artículo 5. e) de la LEPV, según el cual, correspon-

de a los poderes públicos de la CAPV, entre otras cosas, «la planificación de los modelos lingüísticos, con el fin

de hacer efectivo el derecho de los padres de los alumnos a elegir los modelos que deseen, así como el desa-

rrollo de los mecanismos administrativos que garanticen la libertad de esa elección». En la medida que esta hi-

pótesis es compatible con los modelos lingüísticos, cabría mantener la primera parte de la frase, pero sugeriría

suprimir lo demás a partir de «con el fin de…».

En todo lo demás serviría también para esta posibilidad lo que se dijo anteriormente sobre la necesidad

de articular medidas de apoyo especial para los incorporados tardíamente, la modificación de la normativa so-

bre dispensas y la necesidad de modificar la normativa reglamentaria de perfiles lingüísticos.

b) A partir de un sistema de conjunción lingüística o bilingüismo total

El sistema basado en la libertad de opción de lengua vehicular no es más que una de las posibilidades por

las que puede decidirse el legislador a la hora de configurar el sistema lingüístico en la educación. Como ya se

ha explicado, no se trata de un derecho de configuración constitucional sino legal, de ahí que pueda modificar-

se a través de una reforma legal. La doctrina del TC afirma la inexistencia de un derecho de base constitucional

a la libre opción de la lengua vehicular en la enseñanza, sea como parte del contenido del derecho a la educa-

ción, sea como consecuencia del estatus de doble oficialidad, sea como regla derivada de los valores constitu-

cionales. En definitiva, son igualmente válidos el modelo de separación y el modelo de conjunción, si bien en am-

bos casos se habrá de asegurar de forma efectiva la competencia lingüística en las dos lenguas oficiales. El deber

que recae sobre los poderes públicos es garantizar a todos los alumnos el aprendizaje de ambas lenguas oficia-

les a través de la educación, pero no se impone el modo concreto en que debe articularse ese objetivo.

El TC se pronunció sobre la justificación del sistema de bilingüismo total desde la perspectiva cons-

titucional. La STC 337/1994, de 23 de diciembre, afirma la posibilidad de que la Ley delimite el principio de li-

bertad de lengua en la enseñanza, procediendo a realizar un juicio de racionalidad de la intervención normati-

va. Afirma que: «este modelo de conjunción lingüística que inspira la Ley 7/1983, del Parlamento de Cataluña,

es constitucionalmente legítimo en cuanto responde a un propósito de integración y cohesión social en la Co-

munidad Autónoma» (FJ 10). El principio de integración (lingüística) hace legítima esa opción del legislador.

De las palabras utilizadas por el TC se desprende que la integración social, como bien constitucionalmente pro-

tegido, proporciona cobertura a la restricción que se produce sobre el principio de libertad de lengua. La edu-

cación ha de tender a la preparación activa para la vida social. El sistema educativo ha de proporcionar las con-

diciones adecuadas para el desenvolvimiento de los ciudadanos en el contexto lingüístico. En nuestra sociedad,

caracterizada por la convivencia de lenguas, el aprendizaje y conocimiento de las lenguas se plantea como con-

dición de adecuada socialización e inserción cultural.

En el sistema de conjunción los alumnos utilizan ambas lenguas oficiales como lenguas vehiculares de la

enseñanza, aunque en diferentes medidas. Teniendo en cuenta que se trata de configurar lingüísticamente un
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derecho fundamental, la intervención legislativa se convierte en una exigencia (art. 53.1 CE). Los aspectos sus-

tantivos básicos definitorios del sistema habrían de establecerse mediante Ley, introduciendo las modificaciones

necesarias en la LNE y en la LEPV. Las bases del nuevo sistema habrían de introducirse a través de Ley. Ca-

bría establecer la presencia mínima del euskera en la enseñanza de forma general a través de la propia

Ley o, en su defecto, a través de Decreto, y reservar un cierto ámbito de disponibilidad a los centros

docentes en orden a configurar lingüísticamente su oferta educativa.

En lo que hace a las reformas legislativas que serían necesarias, sin perjuicio de la conveniencia de em-

prender una reforma más en profundidad del Capítulo segundo del Título II de la LNE relativo al uso del euske-

ra en la enseñanza, habría que derogar los preceptos que refieren el sistema de modelos lingüísticos así como

los que reconocen el derecho de opción lingüística (o introducir las modificaciones puntuales que fueran preci-

sas para poder interpretarlos de forma distinta). Así:

Claramente, el art. 16.2 LNE habría de ser derogado, también el 16.1 por su referencia al derecho de

elección. En sustitución de esos preceptos convendría introducir alguna referencia relativa a la lengua vehi-

cular de la enseñanza que disponga que: 

«la presencia vehicular de las lenguas oficiales ha de ser la adecuada para que todos los niños y niñas, cual-

quiera que sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza puedan utilizar normal y correctamente las dos lenguas ofi-

ciales al final de la educación obligatoria».

De igual forma, el artículo 15 de la LNE habría de dar lugar a una interpretación radicalmente diferente de

la que ha dado lugar hasta ahora, de ahí que, pese a su ambigüedad, quizás convendría dotarlo de un contenido

distinto. Como mínimo podría interesar sustituir «la enseñanza» por «enseñanza», y añadir «de acuerdo con lo

establecido por la Ley» lo que posibilitaría su interpretación de acuerdo a lo que acaba de decirse sobre la lengua

vehicular, cuya presencia ha de ser la necesaria para garantizar el conocimiento de las dos lenguas oficiales. 

Hay algunos otros artículos de la LNE que también convendría modificar, como el 16.3 del que habría que

suprimir la referencia a centros privados «subvencionados con fondos públicos» ya que, la referencia entrecomi-

llada no es adecuada ni al régimen jurídico de centros extranjeros hoy vigente ni al régimen de doble oficialidad. 

Con relación al artículo 21 de la LNE, que regula las exenciones de aprendizaje del euskera, tal y como

se dijo en su momento sería conveniente sustituir su redacción por alguna referencia a que 

«se garantizará a los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo vasco un apoyo especial y

adicional de enseñanza en euskera».

Dicho eso, cabría remitir a la normativa educativa, donde se prevén mecanismos específicos que cabría

utilizar. Podría reconocerse explícitamente, siguiendo los términos que utilizó el TC, el derecho de los alumnos

a recibir la educación en una lengua en la que puedan comprender y asumir los contenidos de las enseñanzas

que se imparten». En el caso de que interesase introducir alguna referencia a las dispensas lingüísticas, sería más

adecuado que el precepto contemplase la posibilidad de dispensar «de la acreditación» correspondiente a cada

nivel, en vez de dispensar del «del aprendizaje» del euskera. 

Con relación a la LEPV habría que derogar, como mínimo, los siguientes artículos:

— El artículo 5.e) por su referencia a la planificación de los modelos lingüísticos. 

— La parte final de la última frase del artículo 19.5 que hace referencia al informe del Consejo escolar

que debe incluir recomendaciones sobre las medidas necesarias para fomentar el aprendizaje y el uso

efectivo del euskera «en aquellos casos en que se imparta solamente como asignatura». El entreco-

millado podría suprimirse.

— Los tres párrafos del artículo 20 ya que los tres párrafos se dedican a regular los modelos lingüísticos.

— El artículo 21 entero, ya que se dedica a la asignación de los modelos lingüísticos y al cambio de mo-

delos.
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— En el artículo 47.a) habría que suprimir la última parte que dice «incluidos los relacionados con la

aplicación de los modelos de enseñanza bilingüe vigentes en el centro».

— En el artículo 52.1 habría que suprimir la parte final del mismo que dice «y la implantación de mo-

delos lingüísticos adecuados a su demanda educativa».

— En ese mismo artículo 52, el párrafo tercero habría que suprimirlo totalmente.

— La Disposición Adicional décima habría de ser derogada.

Por su parte, el artículo 12.1 LEPV debiera ser interpretado en el sentido de un sistema de conjunción

lingüística, siendo para ello suficiente la remisión que el segundo párrafo del mismo artículo hace a favor de la

LNE, siempre que ésta se modifique en el sentido antes visto. De no ser así, habría que introducir algún párra-

fo que viniera a decir que: 

«El euskera y el castellano deben tener una presencia adecuada en los planes de estudio, de tal forma que

se garantice el derecho de conocer con suficiencia oral y escrita el euskera y el castellano al finalizar la enseñanza

obligatoria.» (o algo semejante).

También habría que considerar la sustitución de otras referencias contenidas en distintas normas con ran-

go de Ley, como:

— La Ley 13/1988, de 28 de octubre de Consejos Escolares de Euskadi (art. 14.g)

— La Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la CAPV

(art. 48 y art. 50.2)

Establecido a través de esas reformas legales el sistema de conjunción lingüística, cabría determinar, a

través de Decreto del Gobierno Vasco, la presencia vehicular mínima del euskera en la enseñanza. Habrá de ga-

rantizarse, asimismo, la posibilidad de cursar la enseñanza íntegramente en lengua vasca, ya que ello es una

exigencia de la normativa internacional (Carta Europea de las Lenguas). 

A partir de esos parámetros cabría determinar, por parte de cada centro educativo, la presencia vehicu-

lar concreta del euskera y del castellano que resulte adecuada para garantizar los objetivos de conocimiento de

las lenguas, en atención a la realidad sociolingüística de sus alumnos y del medio en el que el centro se integra.

Obviamente todo lo dicho es predicable respecto de las dos lenguas, de aquí que también en el caso de

la lengua castellana su presencia vehicular habrá de ser la necesaria para garantizar que todos los alumnos fi-

nalmente acaban conociéndola (igual que ha de ocurrir con el euskera) al finalizar la ESO. A esto se refirió di-

rectamente el TC al decir que 

«es legítimo que el catalán en atención a ese objetivo [el de normalización lingüística], sea el centro de gra-

vedad de este modelo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente, de forma

que quede garantizado su conocimiento y uso» (STC 337/1994, FJ 10).

El establecimiento de un sistema de conjunción lingüística en la enseñanza tendría también implicaciones

en el ámbito de la planificación lingüística del personal docente. Omitimos realizar un análisis concreto de las im-

plicaciones que tendría sobre el Decreto 47/1993, de 9 de marzo, por el que se establecen criterios para la de-

terminación de los perfiles lingüísticos, ya que ello excedería el objetivo de este trabajo. Diremos únicamente que

en la medida que el actual sistema de planificación lingüística docente se basa en los modelos lingüísticos (ya que

éstos determinan las proporciones entre perfiles y sus preceptividades), el tránsito hacia otro sistema lingüístico

en el que el centro docente verá reconocido un importante ámbito de determinación lingüística (a través del pro-

yecto lingüístico), exigirá modificaciones sustanciales, incluso legales. Entre ellas, probablemente, reconocer a los

centros docentes una cierta capacidad de intervenir sobre la condición lingüística de sus plantillas, ya que de otra

forma el propio proyecto lingüístico podría ver condicionada su efectividad práctica.

Este es mi dictamen, que emito en Sarriko, Bilbao, a 22 de febrero de 2007, y someteré gustosamente a

cualquier otro mejor fundado en derecho.
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Hezkuntza sistemako hizkuntza-ereduak

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren ekarpena

2006ko abendua

1. ABIAPUNTUA: OINARRIZKO LEGERIA ETA HIZKUNTZA BILAKAERARI BURUZKO ZENBAIT

ARGIBIDE

Eskolaldi ez unibertsitarioa amaitzerakoan euskal ikasleak elebidun osoak izan daitezen lortzeko joan di-

ren hogeita bost urteotan jarraitu den prozesua behar bezala aztertzeko eta prozesu honen euskarri izan den

hiru irakastereduen sistemaren emaitza baloratu ahal izateko, ezinbestekoa zaigu aintzat hartzea abiapuntuko

egoera nolakoa zen eta ordutik hona zer-nolako lege-aurrerabidea urratu den.

1.1. Hizkuntzaren normalkuntzari eta hezkuntzari buruzko oinarrizko legeria

1979

Euskara irakaskuntza sisteman sartzeko lehenengo arau esanguratsua 1979ko apirilaren 20ko 1049/79

Errege Dekretua da, euskara Euskadiko irakaskuntza sisteman sartzea arautzen duena. 

Errege dekretu hark legezko bidea ireki zuen eskoletan euskara irakasteko eta euskaraz irakasteko. Hala,

Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak euskara irakaskuntza sisteman sartzeko obligazioa jartzen dio bere burua-

ri, dekretuaren lehenengo artikuluan. Bigarrenean, berriz, hauxe dio:

«Artículo segundo.— Uno. La enseñanza de la lengua vasca se incorporará a los planes de estudio de Edu-

cación Preescolar, Educación General Básica y Formación Profesional de primer grado, a cuyo efecto se tendrá en

cuenta la variedad de condiciones sociolingüísticas existentes en dicho País y las distintas situaciones pedagógicas

que puedan presentarse. En todos los casos se considerarán las circunstancias personales del alumno.

Dos. En los Centros docentes situados en las zonas vasco-parlantes, será materia común y obligatoria, y su

enseñanza tenderá a dar al alumno el dominio oral y escrito de dicha lengua, adecuado a su nivel educativo.

En los Centros docentes de las restantes zonas del País Vasco, la enseñanza de la lengua se organizará pro-

gresivamente en la forma y grado más conveniente para cada caso, de acuerdo con las circunstancias socio-peda-

gógicas existentes y la voluntad expresada por los padres de los alumnos de cada Centro o población.»

Urte berekoa den Euskal Herriko Autonomia Estatutuak, euskararen eta gazteleraren ofizialtasuna alda-

rrikatzeaz gainera, xedatzen du Autonomia Erkidego osorako erakundeek bi hizkuntza ofizialen ezagutza se-

gurtatzeko behar diren neurriak eta medioak erabaki eta baliaraziko dituztela.

1981

1981. urtean Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketarako Sailak emandako zirkular batean deskribatzen

dira lehenbiziko aldiz hezkuntza sistemarako hizkuntza-ereduak.

Dokumentuaren jatorrizko idazkuntza: euskaraz.



1982

Euskararen Normalkuntzarako Legeak, hezkuntza sistemari zegokionez, hauxe zioen 15. artikuluan:

«Ikasle guztiei, hezkuntza-maila berezitan irakaskuntza euskaraz eta gaztelaniaz hartzeko eskubidea onartzen

zaie». Eta 17. artikuluan, berriz, honako hauxe: «Jaurlaritzak, ikaslegoari nahitaezko ikastaldiak bukatzerakoan

bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko adina ezagutuko ditueneko segurantza emateko xedezko neurriak hartu eta

euskara-giroa bermatuko du» (17. artikulua).

1983

Euskal Herriko irakaskuntza ez-unibertsitarioan hizkuntza ofizialen erabilera arautzen duen 138/83 De-

kretuak xedatzen du irakaskuntza ez unibertsitarioan euskararen erabilera A, B eta D eredu elebidunen arabe-

rakoa izango dela. Orobat, xedatzen du hezkuntza administrazioak B eta D ereduen ezarpena aurrera eraman-

go duela irakasleriaren ahalbideak, hezkuntza alorreko euskalduntze plangintza kontuan izanik eta behar

besteko guraso talde batek hala eskatzen duenean.

A ereduari dagokionez, xedatzen du euskara bera izan ezik irakasgai guztiak gazteleraz landuko direla,

baina erantsiz OHOko goi mailetan beste irakasgaietako zenbait gai ere euskaraz landu ahal izango dituztela.

Aukera hori, ordea, gaur arte ez da zehatzago arautu.

1992

Eusko Jaurlaritzaren Curriculum Diseinuaren Dekretuak, ikasleek garatu beharreko gaitasunen artean,

honako hau zehazten du: «euskaraz eta gaztelaniaz ahoz nahiz idatziz adierazitako mezuak ulertu eta sortzea,

komunikazio-asmo eta –testuinguru ezberdinetan».

1993

Euskal Eskola Publikoaren Legeak, 10. xedapen gehigarrian honako hauek xedatzen ditu ereduei dago-

kienez: «a) A eredua: ikasgaiak batik bat gazteleraz emango dira, zenbait ekintza edo gai euskaraz eman ahal

izango direlarik»… «Hiru ereduetan gaztelera eta gaztelerazko literatura, euskara eta euskal literatura eta hiz-

kuntza modernoak beren jatorrizko hizkuntzetan irakatsiko dira nagusiki».

1.2. Hizkuntzaren egoera sozialari buruzko zenbait argibide

1.2.1. Abiapuntuko egoera

Hirurogeita hamarreko urteen amaiera eta laurogeiko hamarraldiaren hasiera inguruko euskal gizartea

eta gaurkoa arras desberdinak ziren hizkuntzari eta hezkuntzari dagokienez.

Frankismoa amaitu artean, hezkuntza sistema publikoan ez zen euskararik batere irakatsi. Alderantziz,

frankismotik irten bitartean hezkuntza sistema euskararen eta euskal kultura berariazkoaren aurka eraso egite-

ko baliabide indartsuenetakoa izan zen.

Ordu arte, ikastolen mugimendu herritarra bakarrik izan zen euskara eta euskaraz irakasteko bide baka-

rra. Garai zailetan eta baldintza gogorretan herriari esker sortu eta sendotutako mugimendu hark euskara he-

ziketaren ardatz bihurtu zuen ikastoletan, eta elebitasuna eta ikas-prozesua elkarren aurkakotzat jotzen zituen
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aurreiritzi eta uste oker asko deuseztatzeko berebiziko garrantzia izan zuen. Beraz, oso azpimarragarria eta txa-

logarria da ikastolen mugimenduak euskarazko irakaskuntzari egin zion eta oraindik ere egiten dion ekarpen

eskerga. Alabaina, mintzagai dugun garai hartan ikastolen mugimendua bere osoan eskolatutako ikasle guz-

tien %12 ingurura iritsi zela kontuan hartzen badugu, berehala antzemango dugu zer presentzia urria izan zuen

euskarak Euskadiko irakaskuntzan laurogeiko hamarraldira iritsi artean.

Hirurogeita hamarreko hamarraldiaren bukaeran, hezkuntza administrazioaren menpeko ikastetxeetan

irakasleen %5-7 inguruk bakarrik zekien euskaraz, eta bakan batzuk besterik ez zeuden trebatuta euskaraz ira-

kasteko.

Giro sozialari dagokionez, frankismoak inposatutako elebakartasunaren kulturak hedarazitako hainbat

aurreiritzi eta uste negatibok sortutako zalantzak ziren nagusi gizartean: elebitasunak eta euskarak ikasleen ga-

rapen kognitiboa auzitan jar zezaketela eta halakoak. Horrenbestez, bada, urte haietan heziketaren alorreko

euskaltzaleen ahalegin nagusiak izan ziren guraso jendea, aurreiritzi horiek gaindituz, euskarazko irakaskun-

tzara erakartzea, irakasleen prestakuntzari ekitea, ikasmaterial egokiak sortzea eta abar.

1.2.2. Hogeita bost urteotako bilakaera

Testuinguru hartan, 1979ko dekretuaren babesean, hainbat ikastetxe publikotako guraso eta irakasle

euskaltzaleek bultzatuta «euskarako irakasle idoneoak» hasi ziren euskara irakasten orduko Lehen Hezkuntzan.

Harrez geroztik, berriz, hizkuntza-ereduen sistema abian jarri zenez geroztik, bai gizarteak bai hezkun-

tza administrazioak argi eta garbi utzi dute irakaskuntza elebidunaren alde egin dutela hautua. Ikusi besterik ez

dago, alde batetik, irakasleak euskalduntzeko hezkuntza administrazioak egindako lanaren emaitzak, eta, bes-

tetik, eredu euskaldunenak hautatzeko gurasoek ordutik hona egin duten hautu etengabea. Orobat, aipagarria

da irakasleriaren kolektiboak eskari horri erantzutearren egin duen ahalegin handia, bai euskara ikasten bai eus-

karaz irakasteko trebatzen. 

Prozesu honen irmotasunaz jabetzeko datu batzuk gogoratzea komeni da.

Irakasleak euskalduntzeari dagokionez, sare publikoan laurogeiko hamarraldiaren hasieran irakasle eus-

kaldunen kopurua ia testimoniala zen bitartean, 1994/5 ikasturtean %54,2k HE2 profila zuten eta %8,1ek HE1

profila, %37,8 izanik batere hizkuntza eskakizunik egiaztatu gabeak; 2006/7 ikasturterako, berriz, %77,3 dira

HE2 egiaztatua duten irakasleek eta %7,8 HE1 egiaztatua dutenak, %14,9 izanik batere hizkuntza eskakizunik

egiaztatu gabeak.

Era berean, sare itunduetako ikastetxeetan ere, norabide bereko prozesua segitu da, nahiz eta abia-

dura motelagoan joan den. Honela, 1994/5 ikasturtean %46,2k HE2 profila zuten eta %4k HE1 profila,

%49,8 izanik batere hizkuntza eskakizunik egiaztatu gabeak; 2006/7 ikasturterako, berriz, %62 dira HE2

egiaztatua duten irakasleak eta %4,6 HE1 egiaztatua dutenak, %33,4 izanik batere hizkuntza eskakizunik

egiaztatu gabeak.

Orobat, gurasoek hizkuntza-eredu euskaldunenen alde egindako hautuaren froga gisa, ereduetako ma-

trikulazioaren bilakaera nolakoa izan den ikusi besterik ez dago. 

Haur, lehen eta bigarren hezkuntza osoak hartuta, 1982/3 ikasturtean A ereduko ikasleak %77,2 ziren,

B eredukoak %9,2 eta D eredukoak %13,6; 2006/7 ikasturtean, berriz, A eredukoak %28,8 bakarrik izatera

pasatu dira, B eredukoak %21,5era igo dira eta D eredukoak %50,5eraino igo dira. Joera hori etengabe area-

gotzen ari dela ohartarazteko, gainera, ikasturte berean (2006/7) haur hezkuntzako ikasleen matrikulazioa ikus

daiteke: A ereduan %6 bakarrik matrikulatu ziren, B ereduan %26,5 eta dagoeneko zeharo nagusitu den D ere-

duan %67,5.

Bilakaera datu horiek ikusita, lau ondorio nagusi atera daitezke:
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— Euskal gizarteak hautu garbia egin du euskarazko irakaskuntzaren alde. Gizartearen borondate argi

eta sendo hori da, gainera, irakaskuntzak euskararen transmisioan aurrera egiten jarrai dezan ber-

merik irmoena. Argi eta garbi ondoriozta daiteke hezkuntza sistema euskalduntzeko prozesua herri-

tarren borondatearen emaitza dela. Prozesua legeriak babestua eta bultzatua da, baina gizarteak be-

rak gidatu du, zalantzarik gabe, urtez urte aditzera emandako borondate eta hautuaren bidez.

— Hezkuntza administrazioak ahalegin handiak egin ditu gizartearen eskakizunari erantzuteko. Hogei-

ta bost urteotan irakasleak euskalduntzen, ikasmaterial egokiak prestatzen, eredu elebidunetan ira-

kasteko baliabideak jartzen eta hezkuntza erkidego bakoitzak bere ikastetxerako hautatutako eredua

ezartzeko plangintza bideratzen egindako aurrerabidea itzelezkoa izan da, bertako eta kanpoko adi-

tu askok behin eta berriz aitortu duten legez. Beharbada gehiago egin zitekeen, baina egindakoa ez

da ahuntzaren gauerdiko eztula izan, ez alajaina!

— Irakasleen erantzuna ere ez da nolanahikoa izan. Izan ere, aparteko ahalegina egin dute irakasleek

euren hizkuntza gaitasunean aurrera eginez gizartearen eskariari eta eskolaren beharrei erantzuteko.

Gorago aipatutako hizkuntza eskakizunen inguruko datuak ikusi besterik ez dugu ohartzeko zer no-

lako konpromisoa erakutsi duten euskarazko irakaskuntza bermatze aldera. 

— Eskolak balio du euskalduntzeko, hau da, euskal hiztunak sortzeko; eta gizarteak nahi du eskola he-

rritar elebidunak (edo eleaniztunak, kasu) prestatzeko balio dezan. Hortaz, ondorio nagusi eta na-

barmen bat atera genezake honetatik: eskolak euskaldundu duela, euskalduntzen ari dela eta eus-

kalduntzen jarraituko duela.

2. EGINIKO BIDEAREN BALORAZIOA ETA ETORKIZUNERAKO KONTUAN HARTU BEHARREKOAK

Hizkuntza-ereduen sistemaren bitartez hezkuntza euskalduntzeko hogeitaka urte hauetan izandako pro-

zesuaren gainean oso balorazio positiboa du Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak.

Izan ere, orain dela hogeita bost urteko egoera zein zen eta une hauetako hezkuntza errealitatea zein

den kontuan hartuta, garrantzi handiko urratsak egin ditugula ondorioztatzen dugu funtsean.

Eskolak euskalduntzeari egindako ekarpena, gainera, dagoeneko nabaria da gure egoera soziolinguisti-

koan. Nagusiki hezkuntza sisteman eta helduen euskalduntzekoan egindako lanaren ondorio gisa, euskal hiz-

tunen kopuruan hazkuntza handia izan dugu: duela hogeita bost urte bost herritarretatik batek zekien euska-

raz eta gaur egun, berriz, hirutik batek. Orduan euskaldunen kopuru esanguratsuenak adin nagusikoen artean

ziren, eta orain, aldiz, belaunaldi gazteenak dira elebidun kopururik handienak dituztenak. Bestalde, euskaldu-

nen tipologian ere aldaketa nabariak izan dira: garai haietan herritar elebidun gehienak euskaldun zaharrak zi-

ren, hau da, lehen hizkuntza euskara zutenak; gaur, aldiz, 20 urtetik beherako elebidunen erdiak baino gehia-

gok lehen hizkuntza gaztelera dute. Datu horiek denak oso esanguratsuak dira eta argi erakusten dute gure

egoera soziolinguistikoan oso aldaketa sakonak, nabariak eta, euskararen ikuspegitik, positiboak gertatu dire-

la aztergai dugun prozesu honetan; beste era batera esanda, euskararen berreskuratze prozesu argi baten au-

rrean gaudela.

Puntu kritikoak

Hala eta guztiz, hezkuntza sistema euskalduntzeko bilakaera berez positiboa izanik ere, badira bilakaera

horretan hainbat alderdi edo puntu kritiko, bai eta berezko muga batzuk ere, hau da, eskolak berez konpon

ezin dituen hainbat arazo edo iritsi ezin ditzakeen hainbat xede.

Izan ere, eskolak ezin du berak bakarrik gizartea erabat euskaldundu. Eskola testuinguru sozial batean

kokatua dago, ez da gauza bakartu bat. Horregatik, agerikoa da hizkuntza-eredu berean eskolatutako ikasleek
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ez dutela beti hizkuntza-gaitasun maila lortzen derrigorrezko eskolaldia amaitzerakoan. Ikasleek eskuratutako

hizkuntza-gaitasuna ikertzeko eginiko saioetan ikusi da, adibidez, D ereduan eskolatutako ikasleen artean ere

badela gaitasun komunikatiboan alde nabarmenik, ikasle horien etxeko hizkuntza, familia baldintzak (ekono-

mikoak, akademikoak…), ingurune soziolinguistikoa, euskarazko harreman sarea, eskolaz kanpoko euskaraz-

ko input linguistikoa eta abar zein diren.

Hortaz, esan dezakegu, gizartea euskalduntzeko ezinbesteko baliabidea dela eskola, baina ez nahikoa.

Eskolak ez du inon lortu, berak bakarrik, hizkuntza bat gizartean normalizatzea. Eskolaz kanpoko erabilera,

gizarte alor guztietako erabilera normalizatu beharra dago hizkuntzaren berreskurapena bermatzeko. Hain zu-

zen ere, erabilerak —erabilera sozialak— bakarrik sendotu eta berretsi dezake eskolak eskainitako ezagupe-

na, hizkuntza gauzak egiten eta komunikazio ekintzak gauzatzen ikasten eta hobetzen baita funtsean; edo,

beste modu batean esanda, erabilerarik gabeko ezagupenak zutoin ahulak baititu. Gogoan hartu behar dugu,

gainera, hizkuntzari dagokionez, historikoki eskolaren egiteko nagusia izan ohi dela etxetik ikasleak dakarren

berezko hizkuntzaren lanketa formala; hau da, hizkuntza jasoa erakustea. Bistan da, ordea, euskara bezala gi-

zartean zeharo normalizatua ez dagoen hizkuntza baten kasuan, eskola bi eginkizun betetzera behartua da-

goela ikasle askoren kasuan: euskara bigarren hizkuntza gisa irakastea eta horretan, gainera, gaitasun goi mai-

lakoa ematea.

Gauzak horrela, beharbada esperantza larregi jarri dugu eskolarengan. Soziolinguista adituek ere azpi-

marratu izan dituzte hezkuntza sistemak berez dituen muga horiek. Euskara irakaskuntzan txertatzeko lehen

urratsak abian jarri ziren unetik beretik ohartarazi zigun hori Joshua Fishman-ek berak, 1980. urtean, hauxe

adierazi zuenean: «Ikaskuntzak, ikasbide eta ikastetxeak ez du bere lanaren jarraipen bermerik segurtatzen. Es-

kolatik bakarrik ezin espero liteke konponbiderik. Etxe-auzo-bizigiro multzo korapilatsu horren falta du eskolak.

Hizkuntza ezin du eskolak bere kabuz eta bere eragin hutsez biziberritu»1. 

Zentzu berean Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Euskara Zerbitzuak argitaratutako Eskola

hiztun bila argitalpenean ondokoa esaten da: «Eskola-giroak eragin zuzena du eskolaumeen mintzajardunean

(…) Eskola-giroa ez da, ordea, hizkuntz portaera horren baldintza-iturri bakarra: eskola bera ez da haurraren

egunoroko bizi-giroaren zati bat baizik (…) eskola-faktoreaz gainera eragin handikoak dira ikasle bakoitzak bere

eskolaz kanpoko jardun-esparru ohizkoenetan aurkitzen dituen hizkuntz ohiturak, jokabideak eta jarrerak (…)

Etxe-giroan, auzoan eta jende artean bere onetik aterata dagoen hizkuntza ezin liteke, izan ere, eskola-bide hu-

tsez osasun oneko hizkuntza baten moduan transmititu eta belaunaldi berri horien mintzaira arrunt bihurtu (…)

Partez edo osoz erdaraz bizi diren euskal belaunaldi berriok eskolaren laguntzaz bihar-etziko gizarte euskaldun

baten ernamuin izango badira, eskolaz kanpoko sostengu serioak behar izango ditu saio zabal horrek (…) Dena

ezin da, eta gehiena ere agian ez, eskolaren esku utzi. Baina eskolak hizkuntz erabileraren berreskuratze-saio-

an dezakeena ez da hutsaren hurrengoa»2.

Hogeita bost urteotako esperientzia oparoa aztertzen ari garen une hauetan ere, eskolaren ahalmen mu-

gatuaz ohartarazi digu Juan Carlos Moreno Cabrera hizkuntzalariak, hauxe dioskunean: «Dominar una LN3 sig-

nifica vivir en esa lengua y vivir abarca muchos más aspectos que ir a clase. Por ello, cuando se intenta apoyar

y consolidar lenguas minoritarias que están en retroceso o incluso en peligro de extinción, para algunos, la sola

presencia de estas lenguas en la enseñanza obligatoria supone por sí misma la consecución definitiva de esos

fines. Pero no es así; las lenguas que se enseñan y aprenden en el aula y que luego no se usan en la vida coti-

diana, siguen estando en retroceso y en peligro de desaparición. Es muy importante, entonces, captar la au-

téntica dimensión de la enseñanza de lenguas, para no caer en dinámicas que luego no pueden llegar por sí

mismas a alcanzar los fines perseguidos. La mayor dificultad del aprendizaje de las lenguas está, por lo tanto,
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en la necesidad de incrustar, encajar, acomodar o asimilar la lengua que aprendemos en nuestra vida personal

y social. Eso sólo puede conseguirse si utilizamos la lengua en el mayor número posible de ámbitos privados y

públicos y nos sentimos implicados personalmente en esa utilización, cosa que sólo puede hacerse con la LN,

no con la LC. Aprender y dominar una lengua supone un compromiso, un sacerdocio personal de por vida.».

Alde horretatik, hein handi batean oraindik ere gazteleraz bizi den gizarte honek zama handiegia jarri du

eskolaren gain. Guraso eta heldu jendeak ezin du euskararen berreskurapena eskolaren eta haur eta gazte be-

launaldiaren esku bakarrik utzi. Gizarteak berak elikatu ere egin beharra du eskola eta eskola giroa, eskolan ika-

sitakoa gero baliagarria dela sentiaraztea eta ikasitako hizkuntza egunero erabiltzeko aukera ematea baita ber-

me behin betikoa.

Alabaina, eskolari gehiegi eskatu zaion arren, seguru gaude emandakoa baino gehiago eman dezakee-

la. Alde horretatik, hizkuntza-eredu guztietan egin beharko dira egokitzapenak eta hobekuntzak, ikasleen eta

testuinguru soziolinguistikoaren arabera tokian toki behar den erantzunik zuzenena eman dezan, irakasleen

euskara gaitasuna hobetzera eta aberastera bideratu beharko da lehentasunez, aurrerantzean, IRALE egitas-

moa, ikasmaterialen hizkuntza kalitatea hobetzea ere lehentasunezko egitekoa bihurtu beharko da, eskola gi-

roan euskararen erabilera zabaltzeko programak (Ulibarri…) indartu beharko dira, eta, halaber, familia bidezko

transmisioa sendotzeko ildoan eskolaren ahalmena baliatu beharko da, guraso eskolen bitartez eta bestez, gu-

rasoen inplikazioa areagotzeko.

Azken alderdi horretan eragitea oso garrantzitsua da; izan ere, hizkuntzaren erabileran eragiten duten

faktoreen artean oso garrantzitsuak dira hizkuntzaren kontzientzia, hiztunaren gaitasun erlatiboa eta hiztunen

dentsitatea. Erabiltzen ez den hizkuntza ikasi ere nekezago eta traketsago ikasten denez eta esana dugunez

gaur egun haur eta gazte elebidun gehienen lehen hizkuntza gaztelera dela eta, beraz, familia eta gizarte gi-

roan seguru asko nagusiago izango dutela gaztelera, berebiziko garrantzia du ikasle jendeari euskararen erabi-

lerarako esparru naturalak eskaintzea. Horretarako, garrantzitsua izango da hezkuntza sistema euskalduntze-

ko plangintza hizkuntzaren normalkuntzarako politika orokorrarekin ongi uztartzea, esparru baten eta

bestearen artean koherentziaz eta jarraipenez jokatuz.

3. PROPOSAMENAK AURRERA BEGIRA

1. Hizkuntza-ereduen gaineko gogoeta ez da komeni eztabaida nominalista bihurtzea; izan ere, au-

rrera begira hezkuntza sistemak euskarari dagokionez eskaini beharreko emaitzak hobetzeko ez da

ezinbestez hizkuntza-ereduen sistema ezabatu edo gainditu behar. Kontua ez da ereduak ezaba-

tzea, ez eredu bakarrera joatea ez eta, are, A eredua ezabatzea. Kontua askoz korapilotsuagoa da

eta hizkuntzak gizartean daukan presentziarekin dauka zuzeneko zerikusia.

2. Ereduak ez dira helburu gisa ulertu behar, bitarteko gisa baizik. Hizkuntza-ereduak hezkuntza arlo-

ko estrategiak dira. Hizkuntza-ereduak euskara —eta euskaraz— modurik egokienean irakasteko

hezkuntza estrategiak dira, ikasleek —beren egoera zein den— euskara lantzeko eta euskaraz ja-

betzeko baliabide multzo progresiboa. Hortaz, ereduak ikasleen beharrei egokitzeko tresna eta bi-

tarteko bezala hartu behar dira, inoiz ere ez helburu gisara. Horregatik hizkuntza-ereduen diseinua

derrigorrez malgua behar du izan ikasleen behar horiei modu egokian erantzun ahal izateko.

3. Funtsezkoa da eskola aro bakoitzean (Lehen Hezkuntzan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Ondokoan) hizkuntzari dagokionez bete beharreko helburua ze-

hatz-mehatz definitzea, hau da, ikasleak euskaraz lortu behar duen gaitasun maila edo helmuga

ongi definitua edukitzea. Orain arteko legeriak oso modu lausoan definitua zuen hizkuntza helbu-

rua («bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko adina ezagutuko ditueneko segurantza» zioen Euskararen

Normalkuntzarako Legeak), seguru asko artean ez zegoelako hori definitzeko behar bezalako tres-

narik. Gaur egun, ordea, gutxieneko helburu horiek definitzeko esperientzia, ezagupen eta tresna
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egokiak ditugu. Funtsean, horretarako oso baliagarria izan daiteke Hizkuntzen Ikaskuntza, Irakas-

kuntza eta Ebaluaketarako Europako Erreferentzia Markoa. Beraz, helburu argia, lorgarria eta anbi-

ziotsua zehaztu beharko da. 

4. Ikasleen euskalduntzea hezkuntza izaera duen helburu bat da. Hau da, ikasle horiek duten behar

formatiboaz ari gara. Hezkuntza sistemari dagokio ikasle horien eskura jartzea ahalik eta baliabide

eta esperientzia gehien beren gaitasunak eta ahalmenak garatu ditzaten euskararen arloan ere. Ikas-

leen euskalduntze egoki eta eraginkorra lortzea ez da ulertu behar euskararen normalizazioaren be-

har bat bezala, baizik eta ikasle eta, beraz, etorkizuneko herritarrei gizarteak berak, beste zenbait

arlotan bezala, ezarri dien behar bat bezala. Horrexegatik dagokio Hezkuntza Sailari eta ez, adibi-

dez, Kulturakoari —une honetan hizkuntza politikaren ardura duen sailari— ikasle horiek euskara-

ren ezagutza nahikoa lor dezaten ardura administratiboa eta erantzukizun politikoa.

5. Irakaskuntzaren helburu nagusiak pertsonak formatzea eta herritarren arteko aukera berdintasuna

bermatzea direnez gero, aukera berdintasuna egiazkoa izango bada, gaur, ikasleak derrigorrezko es-

kolalditik irteterakoan, lanerako eta gizarterako euskaraz eta gazteleraz behar besteko gaitasun izan

behar duenez, aurreko puntuan aipatutako gutxieneko helburu hori bat bera izan behar da hizkun-

tza-eredu guztietarako, hala izateak bakarrik ahalbidetuko baitu eskolatik ateratako ikasleek gizar-

te elebidunean aukera berdinez murgiltzeko aukera izatea.

6. Horrek esan nahi du seguru asko hizkuntza-eredu guztietan egin beharko direla egokitzapenak, ba-

tzuetan sakonagoak besteetan baino, ikasleen jatorrizko hizkuntza, eskolaren testuinguru soziolin-

guistikoa eta abar kontuan hartuz ikas-prozesua, estrategia eta bitartekoak egokiak izan daitezen

gutxieneko helburu hori lortzeko.

7. A ereduan oinarrituriko estrategia, eredu hori gaur egun egituratua eta programatua dagoen eran,

oso urruti geratzen da Euskararen Legeak 82an markatutako helburutik, euskaraz eta gazteleraz be-

har besteko gaitasun praktikoa eskaintzetik; gizartea bera da hori aitortzen ari dena beste eredue-

tara joz. Hortaz, gaur eguneko eredu eskemarekin jarraitzekotan, bereziki landu beharko da A ere-

duan euskara beste ikasgai bat edo batzuk lantzeko hizkuntza izatea, 138/83 Dekretuak eta Euskal

Eskola Publikoaren Legeak aurreikusitakoa gauzatuz. Besteak beste, nekez ikasi baitaiteke bikain

hizkuntza bat erabili gabe. 

8. Aurrerantzean ere hezkuntza sistemaren oinarrizko zutabe izan beharko dira gurasoen borondatea

eta ikastetxeen autonomia. Seguru gaude bi printzipio horiek erabat errespetatzeak eta sustatzeak

euskararen eta euskarazko irakaskuntza indartzea ekarriko duela, aurreko bi hamarraldiotan gerta-

tu den legez. Alde horretatik Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak erabateko konfiantza du gi-

zartearengan, behin eta berriz erakutsi baitu gizarte elebiduna izan nahi duela eta, hortaz, datozen

belaunaldiak bi hizkuntza ofizialetan berdin trebatuak egotea nahi duela. Beraz, hizkuntza helbu-

ruak etapaz etapa ongi zehaztuta, ikastetxe bakoitzak, bizi duen errealitate soziolinguistikoa eta gu-

rasoen borondatea kontuan hartuta, hizkuntza proiektu edo ibilbide propioa zehaztuko luke.

9. Ikastetxe bakoitzeko eskola-komunitateak eta hezkuntza administrazioak beren ikastetxe planean

txertaturik onartuko luketen hizkuntza-proiektua, beren inguruneko gainerako erakunde eta elkar-

teen hizkuntza-normalkuntzarako egitasmoekin uztarturik egotea komeni da, eskola eta eskola-ko-

munitatea (guraso, ikasle, langileak) tokian toki euskara biziberritzeko lantzen diren egitasmoen par-

taide izan daitezen eta, aldi berean, haien eragile bihur daitezen; horrela, gainera, ikasleek euskara

eskola-hizkuntza ez ezik gizarte-hizkuntza ere badela barneratzea errazagoa izango litzateke eta es-

kolaz kanpoko jardueren aukera zabalen berri zuzenagoa izango lukete. 

10. Eredu guztiek bete beharreko gutxieneko helburu hori, esan bezala, etapaz etapa definitua eta eba-

luaketa sistema egokiaz osatua edukitzea komeni da. Hala, etapaz etapa aztertuko litzateke helbu-

rua betetzen ari den (amaiera arte itxoin gabe, orduan ez baitago gabezia zuzentzerik) kanpo eba-
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luaketa baten bitartez, eredu batean zein bestean ari diren ikastetxeek ikas-prozesua ongi bideratu-

rik duten jakin dezaten eta behar dituzten neurri zuzentzaileak hartu ahal izan ditzaten.

11. Betiere gutxienezko helburu izaera hori azpimarratuta, egoki dirudi oinarrizko erreferentziatzat har-

tzea, derrigorrezko eskolaldiaren amaieran (DBH), eredu batean zein bestean ari direla ere, ikasleek

Europako Erreferentzia Markoaren B2 gaitasun maila eskuratzea bi hizkuntza ofizialetan; DBHO eta

Lanbide Heziketako erdi mailako zikloen amaieran, berriz, helburua izango litzateke ezagupen ho-

rretan sakontzen jarraitzea C1 mailara gerturatzeko edo iristeko eta, hartara, goi mailako ikasketak

(unibertsitatean nahiz goi mailako ziklo formatiboetan) egin nahi dituzten ikasleek goi ikasketa ho-

rietan ezarri beharko litzatekeen sistema eleaniztuna arazorik gabe jarraitu ahal izateko. Gaur egun

helburu horiek ikasle guztiek betetzen ez dituztenez, ikas-prozesuan eraberrikuntza sakonak egin

beharko lirateke eredu guztietan, eta egoki izan daiteke esperimentazio epe bat zabaltzea, denbo-

ra jakin batean helburuotara gerturatzeko. Dena den, zehaztu beharreko helburuei eta ebaluaketa-

ri dagokienez, bidezkoa dirudi aztergai dugun populazioaren —ikasleen— adina eta euskararen

egoera soziolinguistikoa aintzat hartuta komenigarriak izan daitezkeen egokitzapenak egitea.

12. Arrazoizkoa dirudi, hortaz, sare publikoko eta itunduetako ikastetxe guztiek gutxieneko helburu ho-

riek betetzera iristeko epe bat aurreikustea (sei bat urtekoa izan daiteke derrigorrezko eskolaldirako

ezarritako helbururako, eta zortzi-hamar urtekoa derrigorrezkoaren ondoko eskolaldirako helburu-

rako). Bitartean, nahitaezkoa den zuhurtziak eskatzen duena betetze aldera, sare guztietako eta tes-

tuinguru soziolinguistiko desberdinetako hainbat ikastetxerekin esperientzia pilotuak lantzea kome-

ni da, ereduetan egindako egokitzapenak zuzenak diren egiaztatzeko, gainerako ikastetxeei jarraitu

beharreko bidea modu praktikoan erakusteko eta sare osoen motibagarri izateko. Eta, nolanahi ere,

epeen zehaztapena Hezkuntza administrazioaren baliabideak eta egoera soziolinguistiko ezberdi-

netatik eratorritako mugak kontuan hartuz egin beharko litzateke, jarritako helburuak eta epeak au-

rreratuak ez ezik lorgarriak ere izan daitezen.

13. Ele biko sistema batetik ele anitzeko sistema baterako urrats sendoak egingo dira. Euskarazko eta

gaztelerazko gaitasun irmoa eta behar bestekoa lantzearekin batera, derrigorrezko eskolaldian hi-

rugarren hizkuntza ere menderatzeko plangintza egokiari helduko zaio, ikasleek bi hizkuntza ofi-

zialetako gaitasun bera ez bada ere gutxieneko gaitasun funtzionala eskuratu dezaten hirugarren

hizkuntzan. Hirugarren hizkuntzarako helburuari dagokionez, bi hizkuntza ofizialetarako ezarritako

gaitasun mailaren aurreko maila aurreikus daiteke eskolaldi bakoitzerako, hau da, Europako Mar-

koaren B1 maila eskuratzea DBH amaierarako eta B2 mailara gerturatzea edo iristea DBHO erdi mai-

lako ziklo formatiboen amaierarako. Sistema eleaniztun honetan hirugarren hizkuntzaren emaitzak

helburu hauetara iristeko ere 10. puntuan aipatutako epe berberak aurreikus daitezke.

14. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren ustez, beraz, hezkuntza sistema benetan eleaniztunera jo

beharko genuke. Euskal ikasleek gaurko munduan eta gaurko gizarte modernoek ezarritako eska-

kizunetan baldintza eta bermerik egokienetan murgiltzeko ongi prestaturik egotea nahi badugu,

hizkuntzari dagokionez ezinbestekoa da pertsona elebidunak eta, are, eleaniztunak izatea. Gaur ele-

bakartasuna ez da posible. Baina, gainera, argi eta garbi esan dezagun, ez dugu elebakartasuna

nahi. Mundu modernoan elebakartasuna ez da araua, salbuespena baizik; eleaniztasuna da gaurko

mundu aurreratuaren ezaugarri nagusia. Horregatik sinesten dugu eleaniztasunean eta horregatik

uste dugu gure hezkuntza sistemak hirugarren hizkuntza batean ere (baita laugarren batean ere,

neurri batean) gutxienezko gaitasun komunikatibo funtzionala eskaini behar diela gure ikasleei. No-

lanahi ere, gure gaurko testuinguru soziolinguistikoan, gure bi hizkuntza ofizialei dagokienez gaur

bizi dugun egoera diglosikoan, lehentasunezkoa eta ezinbestekoa dugu elebitasun orekatu batera

iristeko eta egiazko hizkuntza aukera errealitate egiteko baldintzak sortzea alor guztietan. Bestela

esanda, iritsi nahi dugun eleaniztasun horretarako ibilbidean elebitasunaren mugarria dugu lehen-

bizi eraiki beharra. Horregatik, beraz, epe motzera begira lehentasun osokoa da gure eskolak per-

tsona elebidun erabat funtzionalak prestatzea. Besteak beste, horretatik irizten dugu bi hizkuntza
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ofizialetan gaitasun maila gutxieneko bat bera aurreikusiko litzatekeen bitartean, hirugarren eta lau-

garren hizkuntzetan gaitasun maila apalagoak aurreikusi beharra.

15. Hezkuntzan euskararen normalizazioa ez dago bermatzerik ikuspegi edo plangintza integralik egi-

ten ez bada. Honek esan nahi du derrigorrezko eskolaldirako ez ezik gainerako mailetarako aurrei-

kuspenak ere egin beharko direla. Zentzu horretan, DBHOn eta Lanbide Heziketan gaur egun dau-

den defizientzia nabariak gaindituz, euskarazko ereduen jarraipena bermatu beharko litzaieke

derrigorrezko eskolaldia amaitu duten ikasleei. Halaber, une hau egokia izan daiteke unibertsitate-

an eta goi mailako lanbide heziketan gaiak eta kredituak hizkuntza desberdinetan (euskaraz eta gaz-

teleraz eta, hein apalago batean, hirugarren hizkuntzan) emateko plangintza estrategikoari ekiteko.

Goi ikasketa guztietan eskaintza bikoitza egon dadin saihestuz eta modulu eta karrera elebidunak

eta eleaniztunak zabalduz, euskara eta gaztelera beharrezkoak izango lirateke goi mailako ikaske-

tak burutzeko eta horrek berak motibazioa eragingo luke beheragoko mailetan. Aurrerantzean, goi

mailako formazioa (unibertsitatekoa nahiz lanbide heziketakoa) eskuratzen duten ikasle guztiek gai-

turik egon beharko lukete beren lanbidean euskaraz nahiz gazteleraz jarduteko, gizarte elebidune-

an naturaltasun osoz eta arazorik gabe jarduteko aukera guztiak izan ditzaten.

16. Irakasleen hizkuntza-gaitasuna etengabe hobetzeko plangintza jarraitu eta areagotu beharko litza-

teke. Hezkuntza sistema benetan elebiduna planteatzen badugu, ezinbestekoa da irakasleria osoa

elebiduna izatea. Gaur egun, irakasleriaren hizkuntza eskakizunen errealitate zehatza zein den eta

datozen 5-10 urteetan plantilletan egongo den mugikortasuna kontuan hartuta, plangintza zeha-

tza egin beharko da epe horretan irakasleria osoa elebiduna izan dadin.

17. Bide beretik, jardun lektiboez gainera eskola barruko jarduera ez lektiboak ere euskaraz garatzeak

hizkuntzaren berreskurapenerako duen garrantzia aintzat hartuta, irakasleriaz kanpoko eskolako

langileak ere elebidunak izatera iritsi beharko da epe berean.

18. Eskolaren eragin esparrua mugatua den arren, bere eginkizuna ez da mugatzen jarduera akademi-

kora, ez eta bere eragina ikasle jendearengana bakarrik ere. Eskola komunitateko partaide diren gu-

rasoen hizkuntzarekiko atxikimendua eta konpromisoa landu beharko lituzke eskolak. Etxeko giroa,

harreman sarea, astialdiko jarduerak eta abar oso garrantzitsuak dira ikasleen hizkuntza eskurape-

nerako. Berez, esparru eragiten aski zaila da familia ingurua, baina oso garrantzitsua da guraso gaz-

teak ohartaraztea euskararen transmisioa ez dela ziurtatzen umeen eskolaratze hutsarekin, ezin dela

dena eskolarengan delegatu. Hori lantzeko saio eta modulu egituratuak ezartzen saiatu beharko li-

rateke ikastetxeak, hezkuntza administrazioak bultzaturik, guraso eskolen bitartez. 

19. Azkenik, eskolaren eta gizartearen arteko uztardura eta jarraipena sendotzearren hezkuntzaren alo-

rreko hizkuntza ekimenak eta hizkuntza politika orokorraren jarduna hobeto koordinatzeko saioak

egin beharko lirateke; Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak horretan eragile izateko bere kon-

promiso osoa berresten du. 
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Hizkuntz ereduei buruzko Euskadiko 
Eskola Kontseiluaren akordioa

Bilbon, 2007ko otsailaren 1a

SARRERA

Hizkuntzak kulturaren euskarria eta haren osagarririk esanguratsuena dira. Halaber, pertsonen artean ko-

munikatzeko eta ikasteko tresna dira. Hizkuntzak aberastasun kolektiboa dira, babestu eta landu behar dire-

nak, interes partikularrak eta taldekoiak alde batera utzita. 

Gure hizkuntzak euskara, gaztelania eta frantsesa dira, Amerikako diasporako euskaldun askorentzat, in-

gelesa ere bai. Euskararen kasuan, euskaldunok dugu ondare unibertsal hori hizkuntza moderno eta erabilga-

rri bihurtzeko ardura eta hurrengo belaunaldiei transmititu behar diegu, bizirik jarrai dezan.

Bestalde, Euskadiko Eskola Kontseiluak irakaskuntzaren euskalduntzea landu du era sistematikoan bere

txostenetan eta gaiari buruzko proposamenak egin ditu. Honetan, ekarpen espezifiko bat egin nahi dio Eusko

Legebiltzarraren akordioari, irakaskuntzaren esparruan erkidegoko bi hizkuntza ofizialak maila guztietan men-

peratzea bermatuko duen eredu berri bat berehala aztertu eta lehenbailehen praktikan jartzeko eskaera Hez-

kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari egiten zionari, irakaskuntzan indarrean dagoen ereduen sistemak eus-

kara behar bezala ezagutzea bermatzen ez duelakoan. Akordioan bertan aitortzen denez, gaztelaniaren

kasuan, aldiz, aitortzen da ahozkoa ulertzeko eta idazteko egiazko gaitasuna, harremanetarako eta normalean

erabili ahal izateko moduan.

Ondorioak aurkezteko epea hurbil dagoenez, Kontseiluak ekarpen hau egiten du. Horretarako, 2006ko

azaroan jardunaldi batzuk antolatu ditu eta irakaskuntza euskalduntzeko prozesuan adituek, ikastetxeetako zu-

zendaritzek eta alderdi politikoek, Kontseiluko partaideez gain, hartu dute haietan parte. Jasotako informazio-

aren azterketaren eta, geroago, zenbait batzordetan eta erakundearen plenoan egin den hausnarketaren on-

dorioz, Euskadiko Eskola Kontseiluak onartzen du Legebiltzarraren akordioan adierazitako helburua ardatz

duen proposamen hau.

EGOERAREN DIAGNOSTIKOA

Hizkuntz ereduen sisteman akatsak ikusten diren arren, Kontseilu honek era positiboan baloratzen ditu

eskuratu diren lorpenak. Haien garapen eta aplikazioan tentsioak falta izan ez diren arren, gaurko ereduen sis-

temaren oinarrian zegoen adostasun sozial eta politiko zabalak zerikusi handia izan du euskal gizartearen eus-

kalduntzean izan diren aurrerapenekin. Gure biztanle elebidunak % 10 gehiago dira azken 20 urteotan eta,

gaur egun, 16tik 24 urtera bitarteko bi gaztetatik bat elebiduna da. Aurrerapen hau, neurri handi batean, hez-

kuntza-sistemari esker gertatu da.

Hezkuntza-sistemaren barruan, ehuneko handiagoan edo txikiagoan euskara irakasteko tresna gisa era-

biltzen duten ereduak (B eta D ereduak) hedatu egin dira, familien eskaerari kasu eginez. Bestalde, irakasleek

euskalduntzeko ahalegin handia egin dute eta, une honetan, % 70ek badu euskaraz irakasteko gaitasuna. Pro-

portzio hau handiagoa da sare publikoan, hasierako etapetan eta irakasle gazteenen artean. Zalantzarik gabe,

aurrerapen handiak izan dira eredu euskaldunen hedapenari begira.



Euskararen hizkuntz normalkuntzaren esparruan aurrerapen hauek izan diren arren, kritikak egin zaizkio

ereduen gaurko sistemari, bi aldetatik batez ere. Lehena, ez dituela nahi diren eta Legeak aurreikusten di-

tuen hizkuntz helburuak lortzen eta bigarrena, kohesio sozial eta kulturalaren falta; izan ere, hizkuntz

komunitate bereiziei eusten zaie, baina gizarte elebidun kohesionatu batean bizitzea dugu helburu.

Hizkuntz helburuei dagokienez, duela gutxi neurtu dira euskarazko ikaskuntzaren emaitzak, Europa-

ko Kontseiluko hizkuntzetarako erreferentzia-esparru komunak ezartzen dituen mailetako bati begira, ingele-

seko First-en baliokidea den B2 mailari begira zehatzago. Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak

(ISEI-IVEI) DBHko 4.eko ikasleei egin zien proba eta heren batek bakarrik gainditu zuen idatzizkoa, pixka bat

gehiagok ahozkoa. Emaitza global honetatik, D ereduan matrikulatutako ikasleen bi herenek eta B ereduko

ikasleen heren batek apur bat baino gutxiagok gainditzen zuten proba; proba ez zitzaien A ereduko ikasleei

egin, aldez aurreko test baten ondoren ezarritako mailara iristen ez zirela uste izan zen eta. Bestalde, laster ar-

gitaratuko dira Lehen Hezkuntzako 6.eko ikasleei pasa zaien B1 probaren emaitzak (B2koa baino maila baxua-

gokoa).

Duela aste gutxi ISEI-IVEIk argitara eman berri ditu Lehen Hezkuntzako 6.eko ikasleei zuzendutako cu-

rriculum-arlo desberdinak biltzen dituen ebaluazio-proba baten emaitzak. Euskara arloaren emaitzei dagokie-

nez (ahozkoa sartu gabe), aurreko emaitzak baieztatu eta konkretatzen dira:

— B ereduaren errendimenduak askoz gehiago hurbiltzen dira D ereduarenetara A ereduenetara baino,

bi hezkuntza-sareetan; A eredukoak, oro har, oso baxuak dira.

— B ereduaren barruan desberdintasun handiak daude eta ikasleen multzo handi batek euskaraz ikas-

ten jarraitzeko gomendatzen dena baino maila txikiagoa du. Halaber, ezaugarri hauek dituen ikasle-

en multzo esanguratsu bat dugu D ereduan ere.

— Aurreko ondoriora heltzen da hiru ereduen emaitzak batera ikusten ditugunean: antzerakoak dira A

ereduko emaitzarik onenak (eredu honetako ikasleen % 30) eta B eta D ereduetako errendimendu-

rik txarrenak (eredu bakoitzeko % 40 eta %20, hurrenez hurren).

Arestian esandakoak ez gaitu irakurketa partzialetara eraman behar, hizkuntz ereduak ez baitira euskal-

duntzearen arloan oraindik urria den aurrerapenaren eragile bakarrak. Pertsona eleanitzez osatutako jendarte

euskalduna eraikitzea prozesu konplexua da, faktore askorekin lotuta. Hezkuntza elementu horietako bat bes-

terik ez da. ISEI-IVEIren B2 txostenak berak ondorengo aldagai hauen garrantzi handia aipatzen du: etxean era-

biltzen den hizkuntza, ingurune soziolinguistikoa, familien maila sozioekonomiko eta kulturala eta, neurri txi-

kiago batean den arren, sexua. 

Arestian esandakoez gain, euskaldunen kopurua azken urteetan nabarmen hazi den arren, ez du ia era-

ginik izan euskararen benetako erabilpenean. Hizkuntza bat ikastea faktore pertsonal eta afektiboei, harreman

eta motibazioei oso lotuta dago, hala nola praktikotasun-pertzepzioari ere. Elementu horiek guztiak oso gutxi-

tan hartzen dira kontuan baina eragina izaten ari dira ikasleek eta beren gurasoek duten iritzian.

Hitz batean, gizartea era masiboan euskalduntzeko eskola nahikoa zela luzaroan pentsatu arren, gaur ez

dugu inolaz ere sinesten pertsona eleanitzez osatutako jendarte euskalduna bermatuko duen tresna denik eta,

helburu hori lortzeko, beste gizarte-eragile batzuen lana gehitu beharko zaio eskolak egiten duenari.

Gaurko sisteman antzemandako bigarren akatsari, gizarte-kohesioari, dagokionez, ereduen sistemak

nahi ez den ondorio bat eragin du, ikasle etorkinak eta jatorri sozial, ekonomiko eta kultural ahulekoak A ere-

duko geletan pilatzea, alegia.

Sare publikoan, pilaketa hau, oro har, A ereduko geletan gertatzen da eta, A eredua eskaintzen ez bada,

B eredukoetan. 

Sare pribatuan, A eredua publikoan baino askoz ugariagoa da: bikoitza DBHn eta hirukoitza Haur Hez-

kuntzan; ondorioz, proportzioz gorantz doa. Ikasleen osaketan polarizazio nabarmena gertatzen da: mutur ba-
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tean, eredu horretako publikoen antzeko ikastetxeak ditugu eta bestean, aurrekoa baino talde ugariago bat,

goragoko gizarte mailako ikasleek osatua.

Beste plano batean, gaurko ereduen sistemak, familien aukeraketan oinarritzen dena, badu ikasleak hiz-

kuntza bati edo besteari lotutako identitate-faktoreen edo faktore ideologikoen arabera taldekatzeko joera eta

horrela bereizketak sortzen dira kokapen geografiko bereko eta ikastetxe bereko ereduen artean.

Hitz batean, ikasleak ereduen arabera sailkatzeak gizarte-, ekonomi eta kultur sailkapena eragiten du,

eta hori da, hain zuzen ere, ekitatearen aldeko politikek saihestu nahi dutena. Euskal ikasle guztiei aukera-ber-

dintasuna bermatu nahi zaie.

Laburbilduz, orain arte azaldu diren arrazoiengatik, Kontseilu honek bere egiten du hizkuntz ereduen

gaurko markoa gainditzeko goranzko joera eta hezkuntzaren munduarekin eta gizarte osoarekin partekatu

nahi du jarraian azaltzen den proposamena.

PROPOSAMENAREN OINARRIA

Euskadiko Eskola Kontseiluak gaur egun gure legeek ezartzen dutena ardatz hartuta egiten du bere

proposamena. Dauden bi legeak hauek dira: Euskararen Erabilpena Normaltzeko Legea, 1982koa, eta

1993ko Euskal Eskola Publikoaren Legea. Bi legeek helburu generikoak planteatzen dituzte, derrigorrez-

ko ikasketak bukatzean ikasle guztiek eskuratu beharreko hizkuntz gaitasunei begira. Kasu batean, «bi hiz-

kuntza ofizialak erabiltzeko gaitasuna» planteatzen da eta bigarrenean, «bi hizkuntzen ahozko zein idatziz-

ko adierazmena benetakoa izan eta gutxienez ohizko harremanetarako eta erabilerako hizkuntza gisa erabili

ahal ditzaten.»

Azaldutako ebaluazioen emaitzek baieztatzen dutenez, legeen helburu generikoak ez dira betetzen

eta ikasle askok ez dute euskara ulertu eta euskaraz hitz egiteko gaitasuna.

Akatsak identifikatu ondoren, proposamen honen helburua hau da: eredu berria garatzen duen arau-

markoak ikasle guztien hizkuntz gaitasunen hobekuntza bermatzea eta, batez ere, proposatzen diren helbu-

ruetatik eskola-egoera urrunenetan dauden ikasleena. Proposamenaren ardatza euskara da, euskal gizartearen

nahi bateratuei begira hizkuntzarik ahulena den aldetik, eta zentratu egiten da derrigorrezko eta aurreko es-

kolatzearen etapetan, Legebiltzarraren akordioaren esparruan.

Ondorioz, Euskadiko Eskola Kontseiluaren proposamenak legeen helburu hauek operatibo bihurtu nahi

ditu ondoren azaltzen den eran.

PROPOSAMENA

Egindako diagnostikotik eta aurreko oinarrietatik abiatuz, Kontseilu honek zera planteatzen du: Admi-

nistrazioak zehaztu egin behar ditu DBHko 4.eko ikasleek euskaraz izan beharreko gaitasunak ebalua-

tzeko erreferentziako mailak: gutxienezkoa eta gomendatutakoa. Halaber, Lehen Hezkuntzaren bukaerara-

ko gutxienezko mailen erreferentziak zehaztu behar dira, baita Lehen Hezkuntzako eta DBHko ziklo bakoitzaren

amaierakoak ere. Era berean, egiaztatzeko sistema bat ezarri beharko litzateke ikasleentzat, hizkuntzan nola

aurreratzen duten ezagutzeko erreferentzia gisa baliagarri gerta dakien.

Kontseilu honek zera azpimarratu nahi du: euskara irakasteko hizkuntza gisa erabiltzen ez duen,

edo gutxi erabiltzen duen, eredu batek ez du proposatutako helburuak lortzeko balio. Ondorioz, Ad-

ministrazioak zehaztuko du irakasgaiak euskaraz emango diren eskola-ordutegiaren gutxienezko ehunekoa eta

hau bakar eta malgua izango den eredu berriaren oinarrizko elementu bat da.
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— Bakarra, bi zentzutan:

a) Ikastetxe bakoitzak eredu bakarra eskainiko du, ikastetxearen eredua. Maila bereko ikasleak ge-

letan taldekatzeko orduan, gela guztietan bilduko da ikastetxeak duen aniztasun guztia, behar diren

irizpide pedagogikoen arabera. Barne kohesioa eman nahi zaio ikastetxeari, barne sailkapenik egin

gabe. Ikastetxeak eskaintzen duen euskara maila berbera izango da ikasle guztientzat, curriculume-

ko gainontzeko arloetan gertatzen den legez.

b) Eredu berria, neurri handi batean, bateratzailea da, ikastetxe guztiak berdintzen baititu exijitu

beharreko minimoetan helburuei, ebaluazio-irizpideei eta hizkuntza bakoitza irakasteko denborei

begira. Minimo hauek sistema osoa bateratzeko, kohesioa emateko dira baliagarri.

— Malgua, hiru alderditan:

a) Irakasteko hizkuntza bakoitzari eskainitako denboren banaketan, zonaldearen eta ikastetxearen

egoera soziolinguistikoaren arabera eta, betiere, Administrazioak ezartzen dituen mugak erres-

petatuz. Gaztelania nagusi den zonaldeetan euskararen normalkuntza izango da ikastetxearen pro-

posamena hezurmamituko duen funtsezko ardatza. Halaber, euskara nagusi den zonaldeetan azter-

tuko da gaztelaniako irakaskuntza areagotzearen beharra, hizkuntza horretan ulermen edo

adierazpen hutsuneak nabaritzen diren tokietan.

Bi hizkuntza ofizialetan eskuratu behar diren gaitasunak lortzeko kalterik gabe, Kontseiluak interes

handiz hartzen du eleaniztasunaren programen hedapena, Administrazioak ezarri beharko dituen la-

guntza eta formakuntzarekin.  

b) Egokitzeko erritmoetan, zehazten diren helburuak lortzeko. Honen arabera, ikastetxeen abiapun-

tua oso anitz eta ezberdina da eta, ondorioz, legeak ezartzen dituen helburuei uko egin gabe, plan-

gintza fase desberdinak ezarri beharko lirateke ikastetxe bakoitzaren ezaugarrien eta bere hizkuntz

proiektuaren arabera, ikastetxe guztiek nahi den helburua lortu ahal izateko moduan. 

c) Ikastetxeetan dagoen barne aniztasunaren tratamenduan. Bi egoera mota daude: une honetan

bi edo hiru ereduak ematen dituzten ikastetxeak eta, bestetik, ikasleen aniztasuna, gizarte-, ekono-

mi eta kultur jatorriak eragindakoa. Aniztasunaren gai hau, euskalduntzearen prozesuan, nabarmen

agertzen da ikasle etorkinen artean.

Halaber, eredu berriak hezkuntza-sistemaren bi alderdi dinamizatzaile, ikastetxeetan eta Administrazio-

an ondorioak izango dituztenak, garatzea dakar: ikastetxeen autonomia eta ebaluazioa.

EZARTZEKO ALDIA 

Araudi berria ezarri aurretik, derrigorrezko hizkuntz ebaluazio unibertsala burutuko da Lehen Hez-

kuntzako (6.a) eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (4.a) azken bi mailetan eta honek emango du behar di-

ren aldaketak dimentsionatu eta sekuentziatzeko aukera. Emaitza hauetan oinarrituz, arautuko da euskaraz ira-

katsiko diren irakasgaiak sartu edo zabaltzeko aukera eta izango dituzten orduak.

Ikastetxeek hasierako ebaluazioaren emaitzak izan beharko dituzte, haien hizkuntz proiektua egin au-

rretik. Bestalde, Administrazioak berrikuntzarako teknikariak eta ikastetxeetako zuzendaritza pedagogikoak

gaitu beharko ditu, proiektua idaztean klaustroei orientabide eta materialekin laguntza emateko. 

Lehen une hau aprobetxatu beharko litzateke, Administrazioak eta ikastetxeek ados ditzaten hizkuntz

proiektuak beharko dituen baliabideak eta aplikatzeko epeak, prestakuntzari, aholkularitza teknikoari eta plan-

tillari lotutakoak.

Azkenik, araudi berriak sistema berria ezartzeko faseak zehaztu beharko ditu. Era gradualean ezarri be-

harko da, etapa bakoitzaren behe mailako kurtso eta zikloetatik abiatuz.
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ONDORIOAK IKASTETXEENTZAT

Hasierako ebaluazioaren mailaren eta ikasleen eta ikastetxeko pertsonal osoaren ezaugarrien arabera-

koak izango dira ikastetxe desberdinetan sartuko diren aldaketak. Edonola ere, ikastetxeek, beren autonomiaz

baliatuz, beren hizkuntza proiektua izan beharko dute, ikastetxearen hezkuntza-proiektuaren barruan. Hiz-

kuntz proiektu honetan ikastetxe bakoitzak jarraitu behar duen ibilbidea jaso behar du, legeak ezartzen dituen

gutxienezko helburuak lortzeko, lehentasuna ematen dien helburuak, behar dituen bitartekoak eta egiaztatze-

ko irizpideak, baita plana ondo doan ebaluatzeko epeak ere, adieraziz.

Ondorengoak dira ikastetxe bakoitzak kontuan hartu beharko dituen beste elementu batzuk:

a) Hizkuntzak irakasteko antolaketa berri bat, haien tratamendu integratua kontuan hartuko duena,

bi ondorioekin, gutxienez:

— Hizkuntz arloko curriculum-edukien egokitzapena eta irakasgaietan (euskara, gaztelania, atzerriko

hizkuntza) banatzea. Horrela ez dira gauzak errepikatuko eta hizkuntza bati buruz ikasitakoa beste

hizkuntzetara zabalduko da.

— Ikastetxeko irakasle guztiek beren gain hartzea hizkuntz arloa hobetzearen ardura, arlo hori baita gai-

nontzekoetan egiten den lanaren oinarria. Hizkuntz proiektuak behaketa-irizpideak eta ikastetxeko

langile guztiek hizkuntzen erabilpenean jarraitu beharreko ildoak finkatuko ditu, besteak beste, bere

helburuen artean.

b) Ikuspegi komunikatiboa ez da hizkuntzak irakasteko gure metodoetan asko sartu. Oraindik kasu

askotan ikaskuntza gramatikal hutsetan oinarritzen dira. Ondorioz, ahozkotasuna bultzatuko duten

egoerak lortzen saiatu behar da eta honek talde txikiak izatera behartzen du, saio batzuetan behin-

tzat. Eraginkortasunez jokatzeko, lehentasuna eman beharko litzaieke bikoizketei hasierako etape-

tan, gaur egun ez daudenak.

c) Antolaketa-arloan, hizkuntz proiektua koordinatzeko egitura egokia jarri beharko litzateke abian,

zuzendaritza-taldeko kide baten eta Hizkuntz Normalkuntzarako Proiektuaren koordinatzailearen

parte-hartzearekin, besteak beste. Gainera, koordinatzailearen kargua prestakuntzarekin eta esku-

duntzekin indartu beharko litzateke.

d) Euskarak hizkuntza akademikoa izatetik komunikazio-hizkuntza izatera pasa behar du. Ikas-

tetxe bakoitzak hizkuntzak nola erabiltzen dituen zorrotz aztertu behar du, ikastetxearen hizkuntz

proiektua egiteko ezinbesteko baldintza den aldetik. Hezkuntza-gune ez akademikoek (patioak, jan-

tokiak, pasabideak,...), eta eskolaz kanpoko jarduerek eta jarduera ludikoek garrantzi handia hartzen

dute. Era berean, ikastetxe bakoitzak bere ingurunean nola jardun behar duen planteatu beharko du,

euskara erabiltzeko haien planak tokian tokiko udalarenekin nola koordinatu behar dituen batez ere.

e) Guztientzat gutxienezko maila batzuk lortzeko asmoz, arreta eta, plantillari begira, baliabide osa-

garri gehiago eskaini behar zaizkie erdi edo behe mailako ikasleak matrikulatzen dituzten ikastetxe-

ei. Izan ere, ikasle horiek aukera gutxiago dute eskola-arrakasta lortzeko, familia- eta gizarte-inguru-

neak kultura gutxiago eskaintzen die eta. 

f) Hizkuntza proiektuetan familien inplikazioa bultzatu behar da.

ONDORIOAK HEZKUNTZA-ADMINISTRAZIOARENTZAT

Planteamendu honek araudiaren, antolaketaren eta baliabideen aldetik eragiten dio Administrazioari.

Antolaketa-alderdian, hizkuntz proiektua gauzatzeko ikastetxeen autonomia garatzeak ikastetxeen

ezaugarriak kontuan hartuko dituen harreman-mota berri baten arabera jokatzera derrigortuko du Adminis-
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trazioa. Kontrolerako gizarte-mekanismoek, ebaluazioarekin lotura estua dutenek, ezinbestean osatu behar

dute egiten ari den proposamena, malgutasun eta autonomian oinarritua. 

Lehenik eta behin, Administrazioak orientabideak emango ditu ikastetxearen hizkuntz proiektua egiteko

eta, geroago, proiektu hau erreferentziatzat hartuko du, ikastetxe bakoitzak ezarritako helburuak betetzen di-

tuen ala ez egiaztatzeko. Ikastetxe bakoitzaren autonomia behar bezala errespetatuz, Administrazioari dagokio

behar diren neurriak hartzearen ardura, ezarritako gutxienezkoak adostutako epeetan bete daitezen eta hiz-

kuntz proiektuak egiazko gizarte elebidun bat lortzera bideratuak egon daitezen. Zentzu horretan, ebaluazio-

ak eta bere ondorioek proposatzen dugun sistemaren funtsezko atala izan behar dute. Ebaluazioak ondoren-

go ezaugarriak bete beharko ditu:

Barne eta kanpo ebaluazioa: behin eta berriz esan denez, ikastetxeari, Administrazioak ematen duen

aholkularitzaren laguntzarekin, dagokio bere diagnostikoa egin eta ikastetxearen hizkuntz proiektua gauzatze-

aren ardura eta, geroago, behar diren ebaluazioak egin behar ditu, betetzen den ala ez egiaztatzeko. Zentzu

honetan, dagoeneko dauden prozedurak, kalitate- eta hobekuntza-prozesuetan oinarrituak, bultzatu behar

dira eta, halaber, ikastetxearen ohiko plangintza-sistemak ere hartu behar dira kontuan, urteko planen eta me-

morien bidez. Horien barruan, hizkuntz normalkuntzak kontuan hartu beharreko alderdi garrantzitsu bat izan

behar du. 

Administrazioak barne-ebaluazio hori beste ebaluazio batekin osatuko du, adituek egingo dutena, aldez

aurretik ezarritako periodikotasunez (hirurtekoa, laurtekoa, bosturtekoa). Honela, egiaztatu ahal izango da ikas-

tetxeak legeak ezarritako helburuetan eta ikastetxearen hizkuntz proiektuaren helburuen arabera aurreratzen

duen.

Kuantitatiboa eta kualitatiboa: Proba objektiboek, neurri batean, hizkuntzak zein mailatan ezagutzen

diren neurtzeko balio dute baina, horrez gain, beharrezkoak dira azterketa kualitatiboak, ondorengo faktoreak

kontuan hartuko dituztenak: hizkuntzaren erabilpenean egiten den aurrerapena, hiztunak pozik egotea, zen-

bait jardueraren egokitasuna, hizkuntzaren kalitatea, eskola-komunitate osoaren motibazioa hobetzea eta eza-

gutzak neurtzeko proba huts batean jaso ezin daitezkeen beste funtsezko faktore batzuk.

Kontrol eta prestakuntza-funtzioa: ikastetxeek azalpenak eman behar dituzte hizkuntzaren arloan

egiten ari direnarengatik. Emaitza horiekin zer egin beharko den ikusi beharko da. Ez dira konparazio edo sail-

kapen publikoak egin beharko, Administrazioak hitzartutakoa betetzen ez dutenei erantzukizunak eskatu be-

harko dizkien arren. Baina prestakuntza-funtzioarekin osatu behar da kontrol-funtzio hori. Ebaluazioaren emai-

tzak ezagutu ostean, hauek zuzentzeko faktoreak eta geroagoko planifikazio eta gauzatzeetan kontuan hartu

beharreko hobekuntzak sartzeko izan behar dituzte baliagarri. Administrazioak ikastetxeen arteko ezberdinta-

sunak eta ebaluazioen emaitzak kontuan hartu beharko ditu baliabideak esleitzeko orduan.

Euskaraz eta, hedaduraz, atzerriko hizkuntzez irakasteko gai diren irakasleak hornitu eta trebatzea

lehen mailako erronka da. Lehenik eta behin, hezkuntza-sistemak eskaeraren arabera jokatzen jakin duela era-

kutsi du, bi bide erabiliz: irakasle ez euskaldunen gaikuntza, alde batetik, eta bestetik, kontratazio berrien bi-

dez. Behar bezala eskertu behar diegu euskal irakasle askori euskalduntzeko egin duten ahalegina. Hemen pro-

posatzen den eredua inor ezgaitu gabe gauza daiteke eta, aldi berean, euskalduntze-prozesuan orain arte egin

den ahaleginari eutsiz, oraindik ere hazkunderako tartea bai baitago, irakaskuntza pribatuan bereziki. Era be-

rean, irakasle erabat elebidunak lortzeko asmoz, hezkuntza sisteman egingo diren kontratazio berriek HE2 exi-

jitu beharko dute baldintza gisa. Aurreikuspenen arabera, erretiroen erritmoa era gradual eta irmoan haziko da

datozen 15 urteetan eta honek erronka horren zailtasuna areagotuko du.

Zonalde erdaldunetan kokatutako ikastetxeetan euskararen ahozko erabilpena indartzeko bikoizketak

jarri beharko dira martxan, hasierako etapetan oro har eta, bereziki, ekonomi eta kultur jatorriak eragindako

gabeziak dituzten ikasleak, ikasle etorkinak barne, elkartzen diren guneetan.

Prestakuntzaren eta aholkularitzaren esparruan, puntu hauek hartu behar dira kontuan: 
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a) Gure esparruko unibertsitateek, lehen urratsetan dagoen unibertsitate-berrantolaketan, gure erkide-

goko bi hizkuntza ofizialetan gai izatea hartu behar dute kontuan irakaskuntzara zuzendutako titu-

lazioen ikasketa-planetan. Honen harira, gogora ekarri behar da Euskararen Erabilpena Normaltzeko

Legeak zioena, Eusko Legebiltzarrak 1982an ohar batez onartua: «Irakasleen gaikuntzarako uniber-

tsitate-eskolek irakasleak bere berariazkotasunak eskatzen duenaren arabera euskaraz eta gaztela-

niaz irakasteko erabat gai izan daitezela lortzeko egokituko dituzte bere ikasketa-egitarauak.»

b) Orain arteko irakasleen euskalduntze-prozesua konplexua izan da. Irakasle horietako askok lanbide-

tik at euskara ez dute erabiltzen eta prestakuntza-testuinguru formalizatuetan jaso dute; horrek guz-

tiorrek muga nabarmenak ekarri ditu adierazkortasun mailan eta, oro har, hizkuntz gaitasunean. Be-

har horiei begira, bai plantillako formakuntza-ikastaroak bai hizkuntzaren erabilpen egokirako

jarduerak bultzatu beharko dira.

c) Berritzeguneek funtzio inportantea dute hizkuntzen esparruko prestakuntza-jarduerak eman eta an-

tolatzeko orduan, baita proiektuei aholkularitza emateko eta ikastetxeen esperientziarik nabarmene-

nak hedatzeko ere. Teknikarien taldeak eratu behar dira eta hauek, Ikuskaritzarekin eta Euskara Zer-

bitzuarekin koordinazioan, hizkuntz proiektuak egin, abian jarri eta ebaluatzeko ereduak eta

aholkularitza emango dituzte.

d) Irakaskuntzan diharduten langile ororen izaera hezitzailea aitortzen dugun heinean, euren  euskal-

duntze-prozesuan aurreratzeko erraztasunak eman behar dira. 

Azkenik, Administrazioari dagokio plan eta proiektu horien finantziazioa bermatzea. Gogorarazi behar

da azken urteetan nabarmen jaitsi dela hezkuntza-sistema euskalduntzeko aurrekontua eta beronen zati in-

portante bat ez dela gauzatzen. Bestetik, atzerriko hizkuntzaren hedapenak dakartzan kostuak ere kontuan

hartu beharko dira.

Halaber, ebaluazioari, prestakuntzari eta eskolaz kanpoko jarduerei buruzko neurriek Sailaren aurrekon-

tuetan agertu beharko dute.

BESTE INPLIKAZIO SOZIAL ETA POLITIKO BATZUK

Hezkuntza-sistema da euskalduntzearen lana aurrera eramateko oinarrizko zutabeetako bat. Baina, diag-

nostikoan esan den legez, prozesu honek faktore asko hartzen ditu eta gizarte osoaren ahalegin kolektiboa

izango da euskalduntze hori lortzeko berme bakarra. Gauzak horrela, gizarte-eragile eta eragile politiko guztiei

dei egiten diegu.

Proposamen berri batek euskararen normalizazioa sustatzea eta, aldi berean, gizarte- eta kultur kohesioa

hobetzeko baliagarri izatea nahi bada, abian jarri behar da elkarrizketan aritzeko gaitasuna. Zentzu hone-

tan, Kontseiluak adostasunak bilatzen ahalegintzeko eta hizkuntzak gatazkarako tresna gisa ez erabiltzeko es-

katzen die ordezkari politikoei; izan ere, komunikazio eta kultur adierazpenerako tresnak dira eta zaindu eta

sustatu behar ditugu. 

Gizarte eta ekonomiaren esparruan merkatuaren legeek eragina dute hizkuntzen bilakaeran, haien haz-

kundean edo desagerpenean. Horiek horrela, ekimen pribatuak, eta enpresaren eta lan-munduak bi aspektu

orekatzen jakin beharko dute: euren ekonomi helburu zilegiak eta gure hizkuntza minorizatuaren gizarte-ospea

hobetzeko neurri zehatzak. Argudio honek indar berezia hartzen du komunikabideen kasuan, sektore hau

hezkuntza bezain funtsezkoa baita gizarte elebidun bat lortzeko.

Orain arte egin diren azterketa eta ikerketak oso lagungarri izan zaizkigu hain konplexua den fenomeno

hau ulertzeko. Hala ere, askoz ikerketa gehiago behar dugu. Unibertsitateek eta beste eragile batzuek iker-

keta-lanak egin behar dituzte, eragina izan nahi dugun errealitatea hobeto ezagutu ahal izateko.
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Era berean, gure hezkuntza-sisteman adin horietako hainbat eta hainbat haurrek euskarazko gizarte-

erreferentzien urritasuna azpimarratu nahi dugu. Haur eta nerabeek beren esperientziak eta emozioak eus-

karaz adierazi ahal izateko harremanetarako testuinguruak behar dituzte eta, hau lortzeko, ikastetxeak inguru-

neari irekitzea lagungarria izan daiteke. Horrela haien esperientzia desberdinetatik abiatuz, kultur eragileek eta

familiek ikastetxearen hezkuntza-ekarpena aberasteko aukera izango dute eta, aldi berean, ikastetxeak ingu-

runean duen eragina areagotuko da. 

Instituzioen arloan, udalek indartu behar dute euskararen normalkuntzaren aldeko konpromisoa, ikas-

tetxeekin batera proiektuak bultzatuz, haur eta gazteei zuzendutako kultur, kirol- eta aisialdi-jarduerak euska-

raz izatea zainduz, familiak euskalduntzeko erraztasunak emanez, etab… Beste instituzio batzuek, Foru Al-

dundiek esate baterako, gehiago parte hartzea ere komenigarria litzateke, baita erakundeen arteko koordinazio

hobea izatea ere.

* * *

Eskerrak ematen dizkiogu Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari orain ezagutzera ematen den pro-

posamenean erakutsi duen interesarengatik, baita gure aurrean hitz egitea adeitasunez onartu zuten gonbida-

tu guztiei eta parte hartu duten Kontseiluko kideei ere. Horiei guztiei, hezkuntza-komunitateari eta, oro har,

euskal gizarteari zuzentzen diegu idazki hau.
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Ikasle guztiak euskalduntzeko

Kontseiluak egiten duen proposamena

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua

2006ko azaroan

1. SARRERA

Euskal jendartearen gehiengoak ezinbestekotzat jotzen du azken bi hamarkadetan euskararen irakas-

kuntza bideratu duten ikastereduak gainditzea. Ahots ugari sortu dira ereduak eraberritzeak irakas-sistemari

orain arte euskalduntzeari dagokionez sumatu zaizkion hutsuneak eta ahuleziak detektatu eta konpondu be-

har dituela diotenak, urtez urte metatuz doazen gazte euskaldundu gabeen kopuruari aurre egin eta aurreran-

tzean gabezia horiek bukatzeko. Gazteriaren euskalduntze osoa helburu duen irakaskuntza ahalbidetzeko, de-

rrigorrezkoa da, aldez aurretik, egoeraren diagnostiko zehatza egitea eta orain falta diren bitarteko guztiak

esleitzea. Hain zuzen ere, horretan laguntzea da irakaskuntza-sektoreko ordezkari askoren artean egin den go-

goeta eta azterketa honen helburua. Ondoren aipatzen diren puntuek norabide horretan lagungarri izan dai-

tezkeelakoan eskaintzen dira, ez dute izaera agortzailerik eta beste gogoeta eta ekarpen batzuekin osatu be-

harrekoak dira, baina hemen proposatzen diren auziak kontuan hartu gabe nekez erantzun ahal izango zaio

gaurko egoera zinez gainditu nahi duen eraberritze-lanari.

Gaur egungo ereduak ebaluatu behar dira eta helburua betetzen ez dutenak (A eta B ereduak, hain zuen,

gure ustez) baztertu. Euskalduntze kopuru altuak lortzen dituenari berriz, D ereduari alegia, oraindik eraginko-

rragoa izan dadin beharrezko aldaketak egin behar zaizkio. Berehalaxe ohartuko gara beharrezko aldaketak ez

daudela erlazionatuak ereduaren ezaugarri hutsekin bakarrik eta behar-beharrezkoa dela sakoneko aldaketa,

hizkuntza-politika oso batek bakarrik ekar dezakeena. Izan ere, euskarazko hezkuntza eta hezkuntza euskal-

duna ez dira gauza bera. Euskalduntasuna bere osotasunean hartzea ezinbestekoa dugu, hizkuntza eta kultu-

ra batera ikusiz; hizkuntza ez da komunikaziorako tresna hutsa, kultura baten isla eta adierazlea baizik.

Erreformak honako neurri hauek hartzea proposatu nahi dugu:

— Ikastetxearen egoera soziolinguistikotik abiatzea.

— Ikuspegi epistemologiko bakarra edukitzea.

— Curriculum bateratua adostea.

— Hizkuntza bakoitzean lortu nahi diren konpetentzien definizioa egitea.

Plangintza koordinatu, koherente eta sendoak egitea.

2. AZTERKETA JURIDIKO-LEGALA

1. Hezkuntza eta hizkuntza ez normalizatuen arteko harremana, norabide bitakoa da. Batetik, hezkun-

tza, hizkuntza-eskubideen objektu da eta, bestetik, hezkuntza-sistemaren bitartez hizkuntza eskubideak (era-

bilera eta ezagutza eskubideak) eraginkor bihurtuko dira. 



2. Hezkuntza-sistema herriaren gizarte garapenari lotuta egon behar da. Hezkuntza-sistemak transfor-

matzailea izan behar du, integratzailea eta berdintasunaren bermatzailea. Euskara hizkuntza propiotzat duen

lurralde anitz honetan, hezkuntzari lotutako hiru printzipio horiek karga linguistikoa hartzen dute. Hizkuntza

gutxitu eta ez normalizatuen kasuan, hezkuntzak hizkuntz transformazioari bide eman behar dio, hezkuntza-

ren bitartez gizartearen hizkuntza-integrazioa gauzatu behar da eta, hizkuntzen arteko desorekak orekatzeko

baliagarria izan behar du.

3. Euskara eta hezkuntzaren arteko harremanaren barnera murgiltzerakoan, parametro konfiguratzaile

nagusietatik abiatu behar dugu, legegilea ez baita erabat aske irakaskuntzako hizkuntza-sistema ezartzeko. 

— Batetik, euskararen estatusak hezkuntza arloko eragin juridikoak sortuko ditu, 

— eta bestetik, hezkuntza eskubidearen hizkuntza-edukiak legegilea mugatuko du irakaskuntza-siste-

ma konfiguratzerakoan. 

Bi aurpegi horiek ardatz hartuta abia gaitezen balizko marko-aldakuntza baten mugak definitzearen bila.

4. Juridikoki nola baldintzatzen du euskararen ofizialtasunak hezkuntza-sistema?

5. Ofizialtasun bikoitzak zera dakar: bi hizkuntzei estatus juridiko bera aitortzea. Baina hizkuntzen arte-

ko berdintasun juridiko formala ez dator bat hizkuntzen egoera errealarekin. Euskara eta gazteleraren egoera

ez da berdina, egoera desorekatua da arrazoi politiko eta historikoetan oinarri duelarik. Ofizialtasun bikoitzak

helburu berdintzailea izan behar du ardatz, botere publikoei jarduera sustatzailea burutzera bultzatuz. Hori da,

hain zuzen ere, normalkuntza-prozesua. Ofizialtasun bikoitzaren aitorpen juridikoa ez da, beraz, jarduera esta-

tikoa, aitorpen hutsarekin agortzen dena. Ofizialtasun bikoitzak normalizazio prozesua abian jartzea eskatzen

du. Berdintasun juridikoak dimentsio substantziala hartzen du, desorekak gainditzeari zuzendua. Normalkun-

tza eskumenak Erkidegoari dagozkion eskumenak dira, beraz eskumenen aldetik habilitatua dago bere irakas-

kuntza-sistemaren hizkuntza-eredua arautu eta ezartzeko.

6. Ofizialtasun bikoitzaren oinarria ez da hizkuntzen arteko (edo hizkuntza komunitateen arteko) elkar-

bizitza soila. Ofizialtasun bikoitza ez da oinarritzen askatasun hutsetan, betebehar publikoak ere sortzen ditu.

Horrek bi ondorio azpimarratzera eraman gaitu:

a) Norbanakoen ikuspegitik, ofizialtasun bikoitzak ez du babesten hizkuntza ofizialetatik bat bakarra

ezagutzeko eskubiderik. Euskara ikastea ez dago norbanakoen esku. Norbanakoek ezin baldintza de-

zakete hizkuntzen ofizialtasunari lotzen zaion eragin juridiko hori. Hizkuntzen estatus instituzionalak

eskatuta, ikasle guztiei bermatu behar zaie bi hizkuntza ofizialen ezagutza.

b) Botere publikoek, irakaskuntza sistemaren bitartez, bi hizkuntza ofizialen ezagutza eraginkorra ber-

matu behar dute. Ofizialtasuna eta hezkuntzaren arteko harreman juridikoak ezaugarri berdinak ditu

euskara eta gazteleraren kasuan. Irakaskuntza-sistemak helburu berdinak bermatu beharko ditu, be-

raz, bi kasuotan. 

7. Ofizialtasunak sortzen dituen hezkuntza eraginak ez dira agortzen hizkuntza ofiziala curriculumean

integratzearekin. Ofizialtasunaren «berme instituzionala» helburuak bermatzeari zuzentzen zaio. Ofizialtasu-

nak helburuak ezartzen ditu, irakaskuntza sistema bitartekoa izanik. Irakaskuntza sistema (edo hizkuntza-ere-

duetatik bat aukeratzeko askatasunak) ez du euskararen ofizialtasunaren eraginak mugatzerik. Irakaskuntza-

sistemak hizkuntza ofizialen ezagutza bermatu behar du.

8. Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentzia oso argia da horretan. Auzitegiak dioenari jarraiki:

«el Gobierno vasco hace particular hincapié en el hecho de la cooficialidad del castellano y el euskera; en

efecto, todos los habitantes de Euskadi tienen derecho a conocer y usar ambas lenguas. Ello supone naturalmente

que ambas lenguas han de ser enseñadas en los centros escolares con la intensidad que permita alcanzar ese obje-

tivo. Y es de observar en ese mismo sentido que tal deber no deriva solo del Estatuto sino de la misma Constitución»

(AKE 87/1983, urriaren 27koa, 5 ZO eta 88/1983, data berekoa 4 ZO).
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9. Irakaskuntza-sistema tresna edo lanabes gisa hartzen da hizkuntza ofizialtasunaren eraginak berma-

tzeari begira. Auzitegi Konstituzionalak honakoa adierazi zuen ondoren:

«De estos preceptos resulta claro que el estado en su conjunto (incluidas las Comunidades Autónomas) tie-

nen el deber constitucional de asegurar el conocimiento tanto del castellano como de las lenguas propias de aque-

llas .. Una regulación de los horarios mínimos que no permita una enseñanza eficaz de ambas lenguas en esa Co-

munidad incumpliría el artículo 3 de la Constitución» (AKE 87/1983 5 ZO eta 88/1983, 4 ZO).

10. Hizkuntza ofizialen ezagutza, helburu bezala hartzen da, ofizialtasun bikoitzari lotutako helburu gisa

alegia. Horrek Estatua eta Autonomia Erkidegoaren arteko eskumen banaketari eragiten dio. Hezkuntza arloa

eskumen konpartitua bada ere, Estatuak ez du arloa arautzerik euskararen irakaskuntza eraginkorra kaltetuz. 

11. Hamar urte beranduago, Auzitegi Konstituzionalak ideia berri bat gehitu zion eskema orokor horri,

zehatz lotuz hizkuntza ofizialaren presentzia behikularra eta ofizialtasunaren hezkuntza-eraginak.

«A esa finalidad de garantía del suficiente conocimiento y uso correcto de ambas lenguas han de dirigirse las

actuaciones de los poderes públicos competentes en materia de educación .. que les corresponde determinar el

aprendizaje de una y otra lengua .. y, en lo que aquí especialmente importa, su empleo como vehículo de comuni-

cación entre profesores y estudiantes, de forma que quede garantizado su efectivo conocimiento ..»

12. Eta aurrerago,

«De manera que las decisiones de los poderes públicos relativas a la enseñanza en una lengua determinada

han de considerarse en estrecha conexión con las medidas de política lingüística encaminadas a asegurar el conoci-

miento de esa lengua» (AKE 337/1994, abenduaren 23koa, 10 ZO).

13. Era horretan, ofizialtasuna eta hezkuntzaren arteko harremanaren hiru ezaugarriak formu-

laturik agertzen zaizkigu:

a) Lehen ezaugarria: Ofizialtasunaren estatusak hezkuntza arloan eragin juridiko zuzenak sortzen ditu.

Irakaskuntza-sistemak hizkuntza ofizialaren ezagutza bermatu behar du. Ofizialtasunak ezagutza hel-

buruak ezartzen ditu. Euskara ikasteko eta ikasketaren bitartez euskara ezagutzeko beharra, ofizial-

tasunaren ondorioa da. 

Aldiz, irakaskuntzako hizkuntza sistema bitartekoa da, izaera instrumental hutsa du. Sistemak bi hiz-

kuntza ofizialak ezagutzeko eskubide / betebeharra bermatu behar du, era eraginkorrez bermatu ere.

Beste modu batez adierazita, hizkuntza-askatasunean oinarritzen den hezkuntza sistemak ez du eus-

kararen estatus instituzionala baldintzatzerik.

b) Bigarren ezaugarria: Ofizialtasunaren bermeak hezkuntza arloko eskumen banaketari eragiten dio.

Hezkuntza, eskumen konpartitua izan arren, ezaugarri bereziak agertzen ditu hizkuntza ofizialen ira-

kaskuntzari dagokionez. Horrek hiru isla ditu:

— Estatuaren esku hartzea mugatua da, ez baitu euskararen ofizialtasuna arautzerik, ezta mugatze-

rik ere.

— Erkidegoari dagokio bere hizkuntza-sistema arautzea hezkuntza arloan. Aurrerago ikusiko dugu-

nez, sistema desberdinak izan daitezke.

— Irakaskuntzak bermatu behar duen ezagutza maila, ofizialtasunaren kontzeptuari lotu-

ta dago. Legegileak ez du hura mugatzerik.

c) Hirugarren ezaugarria: Ofizialtasunari lotzen zaizkion ezagutza-helburuak hizkuntzen erabilera behi-

kularraren neurria ezarriko du. Hizkuntza ofizialen ezagutza bermatzeari begira beharrezkoa gerta

daiteke hizkuntz erabilera kurrikular zehatza. Euskararen erabilera kurrikularra, euskararen ezagutza

bermatzeko heinekoa izan behar da.

14. Hiru parametro edo ezaugarri horiek bistatik galdu gabe, jauzi bat egingo dugu, hizkuntza-sistema

teorikoei buruzko jurisprudentzia aztertzeko.
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15. Autonomia Erkidegoei dagokie irakaskuntzako hizkuntza-sistema ezartzea. Ahalmen horren oinarri

juridikoa, hizkuntza-normalkuntzari buruzko eskumenetan aurkitzen da. Eskumen horretaz baliatuz bi sistema

desberdin ezarri dira:

— Batetik, banaketa sistema edo hizkuntza-ereduen sistema dago. Sistema hau hizkuntza aukeratzeko

eskubidean oinarritzen da. Banaketa sistema EAEn aplikatzen da, baita ere, modu partzial batean,

Nafarroan eta Valentzian. Sistemak honek ikasleak ikasgela desberdinetan banatzen ditu, «segrega-

tzen» ditu, bakoitzaren hizkuntza aukeraketaren arabera.

— Bestetik, konjuntzio-sistema edo eredu bakarraren sistema dago. Sistema honetan, haur hezkuntzaz

gora ikasleak ez dira banatzen, denak ikasgela berdinetan aritzen dira. Kasu honetan hizkuntza biak

irakaskuntza-hizkuntza bihurtzen dira. Sistema Katalunian eta Galizian aplikatzen da.

15. Auzitegi Konstituzionalak baieztatu duenari jarraiki, Konstituzioak ez du eredu elebidun zehatzik in-

posatzen. Irakaskuntza-hizkuntza aukeratzeko eskubidea, legez ezar daitekeen aukera bat baino ez da. Hiz-

kuntza askatasunean oinarritzen den sistema, ezar daitezkeen ereduetatik bat da. Hizkuntza-eredu bakarra (Ka-

taluniako konjuntzio-sistema), beste aukera bat da.

16. Hizkuntza arloa askatasun gisa hartzen badugu, banaketa sistemak, teorian, ez du arazo konstitu-

zionalik sortzen. Konjuntzio sistemak, aldiz, hizkuntza-askatasunak mugatzen ditu, ikasleek edo gurasoek ez

baitute hizkuntza ofizialen artean aukeratzerik. Hori horrela izanik, Auzitegi Konstituzionalak hizkuntza-aska-

tasunari ezartzen zaion mugapenaren zilegitasuna aztertu zuen, honakoa adieraziz:

«este modelo de conjunción lingüística que inspira la ley de normalización lingüística del Parlamento de Ca-

taluña, es constitucionalmente legítimo en cuanto responde a un propósito de integración y cohesión social en la

Comunidad Autónoma» (AKE 337/1994, 10 ZO)

17. Integrazioaren printzipioak zilegi bihurtzen du legegilearen aukera hori. Azpimarratu behar da

hizkuntza-integrazioaren printzipioak babesa ematen diola hizkuntza-askatasunaren mugaketari. Hezkuntza-

ren helburua belaunaldi berriak gizartean aritzeko prestakuntza eskaintzea da. Gizartearen hizkuntza-ezauga-

rrietara egokitzeko prestakuntza eskaintzea, alegia. Hizkuntza ez normalizatuen kasuan, hezkuntza-sistemak

helburu transformatzailea izan behar du, neurri berean hizkuntza-desberdintasunen orekatzailea bihurtu behar

du. Irakaskuntza sistemak Ikasleei bere lurraldeko hizkuntza propioan aritzeko prestaketa bermatu behar die.

Kontaktuan dauden hizkuntzak ikastea, gizarteratze egokirako baldintza da.

18. Konjuntzio-sistema zilegi izanik, sistema hau eta banaketa sistema, muga berdinen menpe geratzen

dira. Zein da muga hori? hizkuntza ofizial bien ezagutza bermatzea. Baina helburu horrek ez du esan nahi hiz-

kuntz erabilera orekatua eskatzen denik. Hizkuntza ofizial bien ezagutza, sistemaren emaitza izan behar da, be-

raz hizkuntzen erabilera kurrikularraren neurria, ezagutza bermatzeko heinekoa izan beharko da. Ezagutzaren

bermea, eskola-erabileraren neurria izango da.

19. Edozelan ikaslearen giza nortasunaren garapenak badu hizkuntza-aurpegirik ere. Horri lotuz, hona-

koa baieztatu zuen Auzitegi Konstituzionalak:

«al determinar la utilización de la lengua propia como lengua docente, los poderes públicos deben ponde-

rar aquella finalidad (la garantía del conocimiento) atendiendo tanto al proceso de formación de la personalidad de

los estudiantes ... como a la progresividad inherente a la aplicación de dicha medida» (AKE 337/1994, 11 ZO).

20. Hezkuntza-eskubidearen oinarria bere helburuetan datza. Konstituzioaren 27.2 artikuluaren arabera

«hezkuntzaren objektua giza nortasunaren garapen osoa» da. Jurisprudentziari jarraiki artikuluak ez dio ikaslea-

ri bermatzen bere ama-hizkuntzan hezia izateko eskubiderik. Ikaslearen giza nortasunaren garapenaren berme-

ak muga materialak dakartza, baina bereziki muga pedagogikoak. Giza nortasunaren garapenak pedagogia-tek-

nika egokiak abian jartzea eskatzen du. Hori da, hain zuzen ere, Auzitegi Konstituzionalak konjuntzio-sistemari

ezarri dion muga. Batetik, hizkuntza ofizial bien ezagutza bermatzea eta, bestetik, hezkuntza-eskubidearen hiz-

kuntza-edukia bermatzea. Auzitegiaren aburuz, hezkuntza-eskubidearen hizkuntza-edukia, eduki mugatua da.
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Bere jurisprudentziaren arabera, hezkuntza-eskubidea ez da kaltetzen irakaskuntza, hizkuntza ulergarri batez ja-

sotzen bada. Beraz, hizkuntza oztopo ez denean eduki dozenteak transmititzeko hezkuntza-eskubidea ez da kal-

tetzen. Aldiz, hizkuntza arrazoi dela, transmisiorik gertatzen ez bada, hezkuntza-eskubidea kaltetzen da. 

21. Hezkuntzaren helburua ikasleon nortasunaren garapena izanik, euskara hizkuntza propiotzat duen

lurraldeko irakaskuntza sistemak, euskararen ezagutzari bide eman behar dio. Hari horri jarraiki, esan daiteke

ikasleon nortasunaren garapenak perspektiba kolektibo edo sozializatzailerik baduela. Euskal Herriko gizarte

testuinguruan, ikasleei bermatu behar zaie bertako hizkuntza propioaren ezagutza. Ondorioz, hezkuntza esku-

bidearen eduki linguistikoa mugatua izan arren, hizkuntza propioaren kontzeptuak hizkuntza-edukiez bete be-

har du irakaskuntza prozesua.

22. EAEn irakaskuntzako hizkuntza-sistema hizkuntza-askatasunean oinarritzen da. Eskubide hori

«legeak» aitortutako eskubidea da, baina ez da ezar daitekeen sistema bakarra. EAEko sistemak ikasleak ba-

natzen ditu hizkuntza aukeraketaren arabera. EAEko hezkuntza-sistemari begira jarrita, erreflexiorako gaia

bihurtzen da hizkuntza-ereduetan oinarritzen den sistema eta euskararen ofizialtasunaren arteko bateragarri-

tasuna. Ereduen sistema (banaketa sistema), ez da sistema egokia euskararen ofizialtasunari lotzen zaizkion

hezkuntza eraginak bermatzeko. Gaur egun hainbat txosten tekniko ditugu eskuartean, Hezkuntza Sailak bul-

tzatutakoak, Euskadiko Eskola Kontseiluak landutakoak, doktorego tesiak, bestelako ikerketak ... Horiek bi gau-

za erakusten dizkigute: 

— Batetik, ereduen sistemak ez duela ikasleon euskalduntzea kasu guztietan bermatzen. Derrigorrezko

hezkuntza bukatzen duten hainbat ikaslek ez dute euskara maila egokirik, bereziki A ereduaz balia-

tuz hezkuntza jaso dutenek.

— Bestetik, ikasleon euskara ezagutza mailak ereduekin lotura estua izanik, beste hainbat faktorek ere

eragina dute horretan; adibidez, kontestu soziolinguistikoak, familia eta lagunen hizkuntza praktikak,

hizkuntzekiko jarrerak, e.a.

23. Sistema bera ez zaio euskararen ofizialtasunari egokitzen, ezta hizkuntz integrazio printzipioari

ere. Gerta ezin daitekeena da, hezkuntza sistemaren eraginez bi hizkuntza-komunitate identifikatzea, eus-

kalduna eta euskararik ez dakiena, bien artean hizkuntza hesi bat ezarriz. Hezkuntza-sistemaren izaera in-

tegratzailea, nabarmenagoa eta eraginkorragoa bihurtu behar da. Hori banaketa sistema gainditzearen bi-

detik lor daiteke.

24. Banaketa sistemak lege oinarria du. Euskararen Normalkuntza Legeak eta Eskola Publikoari

buruzko Legeak, indar desberdinez bada ere, banaketa sistemaren oinarri juridikoak ezarri dituzte. Hizkun-

tza-ereduen artikulazio juridikoa Erregelamenduz ezarri den arren, legeak hizkuntza dozentea aukera-

tzeko eskubidea aitortu du (15.1 ENL eta 12.1 EPL). Eskubidea legez aitortu den neurrian, Administra-

zioa behartuta dago euskarazko eta gaztelerazko irakaskuntza eskaintzera. Eskola Publikoari buruzko

Legeak hizkuntza-eredu klasikoak mantentzen ditu formalki, baina Jaurlaritzaren aldeko bidalketa jaso du,

hizkuntza-ereduak berdefinitu ditzan (20.1 art). Legeko 10. Xedapen Gehigarriak, A, B eta D ereduak ai-

patu ditu.

25. Indarreko araubideari begira, bi ondorio azpimarra daitezke:

a) Eredu bakarra ezartzeko lege-aldaketa behar da, hizkuntza aukeratzeko eskubidea lege bidez ai-

tortu delako. 

b) Eskola Publikoari buruzko Legeak indarrean ditugun ereduak aldatzearen / moldatzearen aldeko

norabidea agertzen du. Hori gauzatzeko Jaurlaritzaren aldeko bidalketa bat jaso da (ereduak Dekre-

tuz arau ditzan). Horrek muga juridiko nagusi batekin topo egingo du beti, Legeak aitortutako hiz-

kuntza aukeratzeko eskubidearekin. Hots, Dekretu bidez ez dago erabat hausterik edo desitxuratze-

rik legez aitortutako eskubidea (irakaskuntza-hizkuntza aukeratzeko eskubidea alegia).
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3. AZTERKETA SOZIOLINGUISTIKOA

3.1. Kontuan hartzekoak

Eskolak galarazi zuena, gaur egun berak modu berean berreskura lezakeelako ustea, okerra da. Jendarte al-

daketek eskolaren egitekoa aldarazi egin dute. Jendarte-joera indibidualistek ez diote mesederik egiten euskararen

aldeko lehiari. Auzo eta elkarte egiturak, familia eta jendarte egiturak ahultzen joan dira, mass medien estimulu

etengabea nagusitzen ari da eta eskolaren prestigioa galduz doa. Hitz batean esanda, erreferentziak aldatzen ari

dira. Eta euskararen normalizazioan eta ikasleen euskalduntzean kontuan hartu beharreko errealitatea da hori.

Benton-en arabera irlandera eta maoria berrindartzeko ahaleginen porrota indar guztiak eskolan jartze-

agatik gertatu da, eskolari eman zaiolako ardura guztia (in Spolsky).

Garai batean motibazio ideologikoak, kulturalak edo politikoak indartsuak baldin baziren, hori aldatu

egin da. Beste irizpide batzuk hartzen dira kontuan matrikulatzeko orduan: ikastetxearen kalitatea eta presti-

gioa haurren eta gazteen etorkizuna bermatzeari begira. Ikastetxearen barneko giroa ere kontuan hartzen da:

— Euskarazko gaitasun maila hobearen zergatia ereduari lotzen zaio nagusiki, ISEIrenak bezalako iker-

ketak ikusita. Dena den, beste faktore asko daude, horien artean familiaren hizkuntza. Familia eus-

kaldunek beren haurrak D ereduan matrikulatzen dituzte. Horrek ere eragiten du D ereduaren emai-

tza baikorretan.

— ISEIren ikerketen arabera, euskararen gaitasun pasiboa da gehien lantzen dena ikastetxeetan. Alegia,

entzuten dena eta irakurtzen dena. Eta ez da lantzen apenas gaitasun aktiboa: hitz egin eta idatzi.

— Erregistro jaso-formal-espositiboetan landu da gehien bat, ez erregistro informaletan.

— Euskara batua da erabiltzen den ia eredu bakarra, espresibotasuna euskalkiari lotuta dagoenean. Eus-

kara «ikastoleroa» zabaltzen ari da batuaren izenean eta gazteek erregistroak ezberdintzen jakin be-

harko lukete.

— Etxean euskaldunak direnentzat, zenbaitetan, erdalduntze bidea izan daiteke eskola. Euskaldun sar-

tu, gaztelania edo frantsesa ikasi eta eskolatik irtetean bigarren hizkuntzan erraztasun handiagoa

hartu dute ama hizkuntzan baino.

— Hizkuntza bat edo bestea hautatzeko arrazoi ugari egon daitezke. Fishman-en arabera, Reward sys-

tems/ordainsari sistemak daude. Sariak izan daitezke: ekonomiak, politikoak, erlijiosoak... Spolsky-

ren arabera, biziberritze arrazoiak: pragmatikoak/instrumentalak vs ideologikoak integratiboak. Ho-

riek laguntzen dute erabilera ziurtatzen edo bultzatzen. Bourdieu-ren arabera (économie des

échanges linguistiques), hizkuntza botereari lotua dago. Botereak zehazten du zein izango den pres-

tigiozko hizkuntza.

3.2.1. Hizkuntzen ikaste prozesuaren hainbat ezaugarri

— Hizkuntza da pertsonen garapen kognitiborako eta sozialerako oinarrizko tresna, bere bi-

lakaeran eragiten duten faktoreak norbanakoak eta sozialak dira.

— Kontuan hartu beharrekoa da inguruak duen eragina hizkuntzaren jabekuntzan, eta ondo-

rioz, ikasteko estrategian.

— Haurra eskolatzen denean ez dator 0tik, bere komunikaziorako oinarria dagoeneko ezarria

dago. Eskolaren hizkuntza helburua abiapuntu hori garatzea eta aberastea izan beharko

da. Hala ere, gero eta gazteago eskolatzen dira haurrak.

— Irakaslearen papera funtsezkoa da haurraren eta gaztearen eredua delako. Hala ere, eredu

hori gero eta ahulagoa da.
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Euskal Herriko egoera demolinguistikoa eta soziolinguistikoa anitza da, beraz, tokian tokiko

egoera kontuan hartu behar da. Horretarako, errealitate soziolinguistikoari buruzko eredu batzuk

finkatu beharko lirateke. Ikastetxe bakoitzak bere egoera kontuan hartu beharko luke eta hizkun-

tzaren ikaste prozesua horren arabera egokitu beharko luke. Beraz, ikastetxe bateko hezkuntza eta

hizkuntza proiektuak egiterakoan, bertako egoera demolinguistikoa hartu beharko litzateke aintzat.

Gainera, Colin Baker-en arabera, hizkuntzaren ikaste prozesuan lau aldagai hartu behar dira

kontuan: iturria/sarrerarena, prozesuarena, testuinguruarena eta produkzioarena/ekoizketarena.

— Input variables (sarreraren aldagaiak): 

— • irakaslearen ezaugarriak.

— • ikaslearen ezaugarriak.

— Process variables (prozesuaren aldagaiak): 

— • irakasle eta ikaslearen arteko harremana, interakzioa.

— • ikasleen arteko interakzioa.

— • material kurrikularraren erabilera (ikaslearen eta irakaslearen interpretazioa materialari

buruz, nola erabili behar duten).

— Context variables (testuinguruaren aldagaiak):

— • jendartearen hizkuntza helburuen izaera.

— • komunitate hurbilaren kulturari eta hizkuntzari buruzko helburuak.

— • eskolaren helburuak eta ezaugarriak.

— • klasearen helburuak eta ezaugarriak.

— • curriculumaren ezaugarriak.

— Output variables (inteeraren aldagaiak): 

— • lortutako hizkuntza gaitasuna.

— • hizkuntzari buruzko jarrerak.

— • integrazio kulturala eta jendartekoa.

— • autoestimua: bere buruarengan duen ziurtasuna.

— • epe luzeko ondorioak (lana lortzeko, eta abar).

— • curriculumaren araberako lorpenak.

3.2.2. Hezkuntza elebidunari buruzko oinarrizko printzipioak

Hezkuntza elebidunari buruzko oinarrizko printzipioak:

— Aberastasunaren printzipioa: 60ko hamarkada arte kontrakoa pentsatzen bazen ere, hezkun-

tza elebiduna kognitiboki eta modu guztietan positiboa da. Gazte elebidunek elebakarrek

baino arreta handiago diete hizkuntzen esanahiei eta haien pentsatzeko modua malguta-

sun handiagokoa da; malguagoak dira eta ikuspuntu gehiago uler ditzakete.

— Elkar eraginkortasunaren printzipioa: egoera elebidun desorekatuetan bigarren hizkuntza ba-

tean eskolatua izateak ez du ondoriorik lehenengo hizkuntzaren garapenean. Kanada, gaz-

telania Ipar Amerikan (gaztelaniaz ikasita ez dute ingelesa gutxiago ezagutzen), ISEI. Inter-

dependentzia dago lehenengo eta bigarren hizkuntzen garapenean.
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— Eredu pedagokikoa: hizkuntza irakasteko bere balio komunikatiboa azpimarratu behar da be-

reziki. Wong Fillmore-k adierazten duen moduan, hizkuntzaren ikaskuntzan hizkuntzaren

funtzio potentzialak kontuan hartzen ez badira, ikaste prozesua zaildu egiten da. Alegia,

ikasleen ahalmena formak (gramatika e.a.) eta funtzio komunikatiboak elkartzeko eta lo-

tzeko landu behar da. Garrantzitsua da ikasleen gaitasun aktiboak eta pasiboak lantzea. Zo-

ritxarrez, eskolan urteak pasa ahala ikaslea gero eta pasiboagoa bihurtzen da. Metodo zu-

zena erabili behar da (direct method) (Nahir). Euskara euskaraz eginez ikasten da.

— A bezalako ereduak ez dira eraginkorrak: Kanadan, Irlandan eta Galesen esaterako. Galesen

eredu honetan haurrak ingeles elebakarrak bihurtzen dira.

Jim Cummins: «hezkuntza eleaniztunaren alde psikolinguistikoak»

— Hizkuntza gaitasunari dagokionez, murgiltze ereduak ere ez du lortzen ikasle-hiztun ore-

katuak sortzea. Ez du jatorrizko hiztunaren ñabardurarik izango, baina hala ere, maila al-

tuagoa izango du beste ereduetakoek baino. Beraz, murgiltze ereduak ere bere mugak ditu

eta zer esanik ez, gure kasuan. Cummins-ek hitz egiten duenean, Kanadari buruz hitz egi-

ten du (han, frantsesa da berpiztu nahi den hizkuntza).

— Ingurune erdaldunean bizi diren haurrak ahalik eta txikien eskolatu behar dira. 

Garrantzitsua da, bereziki, ereduen inguruan ongi komunikatzea. Izan ere, gurasoen, irakasle-

en eta gizarte orokorraren babesa beharko du hizkuntzaren inguruko edozein proiektuk eraginko-

rra izan nahi badu.

Euskararen transmisioa ziurtatu behar da, belaunaldiz belaunaldi, bakoitza 0tik ez hasteko. Gai-

nera, Israelen gertatu den eran, haurra irakasle bihur liteke etxean gurasoentzat, eta ingurukoentzat.

4. AZTERKETA PSIKOLINGUISTIKOA ETA DIDAKTIKOA

Azken 30 urteotan, irakaskuntzari eta euskarari buruzko 50 ikerketa inguru egin dira, proportzioan ko-

puru handia inondik ere, beste herrialdeekin alderatuz gero. Ikerketa horien arabera, 1970eko urteetan plazara-

tu ohi ziren kezka eta galdera ugarik erantzun konplitua jaso dute. Badakigu euskara nola ikasten den gehien eta

ondoen. Badakigu, halaber, euskara ikasteak ez diola inolako kalterik egiten beste gai batzuen ikaskuntzari, ma-

tematika, zientzia-ikasketak eta ingelesa kasu. Badakigu euskara ikasteak ez duela arazo gehigarririk eragiten. 

Hitz batean esanda, D ereduan ikasten duten ikasleek besteek bezain ondo ikasten dituzte gainontzeko

gaiak eta ez dituzte besteek baino arazo pertsonal, adimenezko arazo, edo beste motaren bateko arazo gehia-

go izaten. Badakigu D ereduko ikasleek emaitza onak lortzen dituztela selektibitatean, eta ez dutela zailtasunik

ikasketak euskaraz jarraitzeko. Dena da abantaila euskaraz ikasten dutenentzat (Etxeberria, F., 2005)1. Bestal-

de, badakigu, ondo jakin ere, A ereduan ikasleek ez dutela euskara oinarrizko mailan ikastea lortzen, ikerketak

eta esperientzia pertsonalak eguna joan eta eguna etorri erakusten diguten bezala. 

Europako eredua erabiliz EAEn egindako ikerketa

Eskolako elebitasunari buruz Europan egindako azken ikerketa bat ekarriko dugu hona. 2005ean, Eus-

ko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak euskal irakas-sistemako ikasleen euskara-mailari buruzko ikerlan baten emai-

tzak argitara eman zituen (ISEI-IVEI, 2005)2. Datuak arduratzeko modukoak dira; izan ere, askok zituzten au-

rreikuspenak gainditu egin dituzte.
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Ikerketako proba, ahozkoa eta idatzia, DBHko 4. mailako —16 urteko— 1.191 ikaslek egin zuten. Pro-

ba hori ingeleserako «First Certificate» izenekoaren baliokidea da; hau da, zailtasunari dagokionez, maila er-

tainekoa da. Euskarazko probekin alderatuta, maila EGA tituluarena baino apalagoa da. 

Eusko Jaurlaritzaren datu estatistikoen arabera (EUSTAT, 2004), DBHko ikasleak honela eskolatuta dau-

de, hizkuntz ereduei begira: A ereduan, % 29; B ereduan, % 24, eta D ereduan, % 47. Hezkuntza Sailaren esa-

netan, A ereduko ikasle bakar bat ere ez da proba gainditzeko gai izan, B ereduan % 27,5ek gainditu du, eta

D ereduan % 57,2k.

EAEko IKASLEAK EREDUEN ETA EUSKARA-MAILAREN ARABERA. DBHko 4. MAILA

EREDUA IKASLEAK
PROBA GAINDITUTAKO PROBA GAINDITUTAKO PROBA GAINDITU GABEKO

IKASLEAK EREDUKA IKASLEAK GUZTIRA IKASLEAK GUZTIRA

A % 29 % 0 % 0 % 29

B % 24 % 27,5 % 7 % 17

D % 47 % 57,2 % 27 % 20

Guztira % 100 % 34 % 66

Iturria: ISEI-IVEI (2005): Euskararen B2 maila derrigorrezko irakaskuntzaren amaieran (DBH4). Eusko Jaurlaritza.

Gasteiz.

Guztira zenbat ikaslek ez dute proba gainditu? Datu hori jakiteko, emaitzak eta eredu bakoitzean dago-

en ikasle-kopurua kontuan hartu behar dira. D ereduan (% 47), ikasle guztien % 27k gainditu zuen proba, eta

B ereduan (% 24), berriz, % 7k. Esan dugu A ereduko ikasle bakar batek ere ez zuela proba gainditzea lortu.

Horrenbestez, hiru ereduetako ikasle guztien % 34k (27+7) soilik lortu zuen proba gainditzea, eta DBHko 4.

mailako neska-mutilen % 66 gainditze-marraren azpitik ibili zen. Gutxienez 13 urtez euskaraz eskolatuta egon

ostean, ikasle gehienak ez dira proba gainditzeko gai; hau da, ez dute euskara menderatzen. 

Euskal Herriko hezkuntza elebidunaren inguruan egindako ikerlan ugarietatik atera litezkeen ondorioen

artean, honako hauek nabarmenduko ditugu (Etxeberria, 2005):

— EAEko ikasleen emaitza akademikoak espainiar Estatuko ikasleenak baino hobeak dira ia ikasgai guz-

tietan. Beraz, argi dago eskola-elebitasunak ez duela eragin kaltegarria euskal ikasleen errendimen-

du akademikoan.

— A ereduko ikasleen eta D eredukoen emaitza akademikoen artean alde nabarmenik ez dago mate-

matikan, irakurketan, zientzia-ikasketetan eta problemen ebazpenean.

— Euskararen ikaskuntzari dagokionez, emaitzarik onenak D ereduko ikasleek lortzen dituzte. 

Arrazoi pedagogikoak

1980ko hamarkadaren hasieran, berebiziko garrantzia ematen zitzaion haurrak eskolatzean haien ama-

hizkuntza errespetatzeari. UNESCOk 1953an argitara emandako printzipioen deklarazioa3 gogora ekarriz eta
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eskola-elebitasuneko zenbait adituren irizpideei jarraiki (Siguan eta Mackey, 1986; Piaget, Titone, 1976), ikas-

leak haien familiako hizkuntzan eskolatzeko aukera lehenetsi zen; hortaz, ikasle gaztelaniadunak gaztelaniaz

eskolatuak izan ziren. Eskolan ama-hizkuntzan hasi behar dela dioen printzipio pedagogikoa aintzat hartu be-

harrekoa da, baina hizkuntzen irakaskuntzan beste faktore batzuk ere kontuan hartu behar dira: metodologia

egokia, familien motibazioa, irakasleen prestakuntza eta gogoa, hizkuntzak gizartean duen prestigioa eta es-

tatusa eta abar (Baker, 1998).

Geroago, Mackeyk eta beste zenbait egilek argudiatu zuten gehiago baloratu beharko liratekeela ira-

kasleen motibazioa, motibazio soziala eta gurasoen motibazioa. Euskararen kasuan, faktore horiek eragin eta

indar handia dute, eta, horregatik, beste ama-hizkuntza bat duten ikasle askok ongi ikasi ohi dute euskara. Ho-

rren haritik, nabarmentzekoa da, esaterako, euskarazko eskolaren aldeko deialdiek izan ohi duten arrakasta,

hala euskal eskola publikoetakoek nola ikastoletakoek: Mugak Gaindituz, Kilometroak, Korrika...4

Esparru ez-formalarekin jarraituz, euskararen munduak aparteko aberastasuna ageri du, hainbat eta

hainbat jarduera, programa, erakunde, tokiko aldizkari, talde, elkarte, jai eta abar baitaude. Esan liteke, beraz,

gure gizartean betidanik izan ditugula euskararen inguruko jarduera soziokulturalak eta hizkuntzaren aldeko

herri-babesa. Aipaturiko ekimenetako batzuk dira, esaterako, euskararen aldeko kanpainak, udalekuak, aisial-

diko taldeak, euskara dinamizatzeko taldeak, Euskal Txokoak eta euskararen irakaskuntzari lotutako jaiak.

Uda guztietan, astebururo, Euskal Herriko milaka haur eta gaztetxok parte hartzen dute euskararen era-

bilera sustatze edo akuilatze aldera antolatutako aisialdiko jarduera eta programetan. Gizarte-heziketaren in-

guruko jarduera horietako asko borondatezko ekimenak dira, eta beste batzuk erakunde pribatuek antolatuak. 

Beraz, tokian tokiko ekimen borondatezko nahiz profesional ugari ditugu, aisialdia baliatzen dutenak

euskararen ikaskuntza eta erabilera akuilatzeko nahiz motibazioa indartzeko, horretarako haur eta gaztetxo-

entzat interesgarriak diren bizipen-egoerak sortuz, euskara erabiltzeko gune «naturalak» sortzeko xedearekin.

Esperientzia horiek urte askoan egin dira eta oraindik ere hedatuz doaz, sustatzaile pribatuen zein tokiko era-

kundeen —udalak, aldundiak eta abar— eskutik. 

Euskarazko telebista funtsezko mugarria suertatu zen informazioaren eta entretenimenduaren alorretan

euskara erabiltzeko motibazioa eta gogoa garatze aldera, euskara hizkuntza normalagoa bihurtzeko bidean. 

Eskolaz kanpoko motibazioak eta herriak euskarari eta euskara hezkuntzan erabiltzeari eskaintzen dion

babesak erakarmen-indar handia dute. Horrenbestez, hastapenetan ikasle jakin batzuei (euskal hiztunei, gaz-

telaniadunei, eta tartekoei) zuzendutako ereduek beste eta batera jokatu dute praktikan, ikasle gaztelaniadun

elebakarrak nahiago izan duten ereduan —A, B edo D— sartu baitira, haientzat taxututako irizpideei jaramo-

nik egin gabe. Motibazio soziala, prestigio soziala, hain da indartsua ezen familia gaztelaniadun elebakar uga-

rik hizkuntza-mugak gainditu eta euskaraz ikasteko erronkari heldu baitio. Kontraesana badirudi ere, posible da

familia gaztelaniadun batean jaiotako ikasle bat euskaraz eskolatzea.

Arrazoi didaktikoak

1970eko urteetan ez bezala, gaur egun euskara eta euskaraz irakasteko material ugari dago, lehen hiz-

kuntza zein bigarren hizkuntza gisa. Zenbait argitaletxek eredu bakoitzean irakasteko testuak prestatzen dituz-

te, orotariko materiala eskainiz. Metodologiari dagokionez ere, euskara bigarren hizkuntza bezala irakasteko

eta ikasteko jarraibideak landuago daude. Irakasleen trebakuntza hizkuntzen irakaskuntzan duela 20 urte bai-

no osoagoa da. Azkenik, euskarazko irakaskuntzari laguntzeko material osagarri ugari dago, eta teknologia be-

rriak euskararen alorrera heldu dira, edo alderantziz.5

306 Euskal irakaskuntza aztergai

4 www.ehige.org, www.korrika.org
5 www.katalogoa.org, www.hezkuntza.net, www.ikastola.net, www.hikhasi.com



Hastapenetan, 1982an, irakaskuntzarako liburuen ekoizpena bultzatu zen EIMA programaren bidez, ge-

roago programak ikus-entzunezko materiala (1984) eta software materiala (1985) finantzatu ditu, eta euska-

razko materiala ekoizten duten lantaldeak sustatzeko programa bat ere bada (1995).

Arrazoi profesionalak

1975eko egoera ez zen 2006an bizi duguna. Orduan, irakasle euskalduna, edo klaseak euskaraz emate-

ko gai zena, % 5 inguru zen. Gaur egun, ikastetxe publikoetan klaseak euskaraz emateko irakasle gaituak guz-

tizkoaren % 80 inguru dira (Eusko Jaurlaritza, 2006), eta ikastetxe pribatuetan, berriz, % 60-65. 

UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IRAKASLERIA, 2002-2003 IKASTURTEA

MAILA SARE PUBLIKOA SARE PRIBATUA

0 HE 3.087 % 17,41 3.876 % 33,30

1. HE 1.250 % 7,05 621 % 5,33

2. HE 13.390 % 75,53 7.140 % 61,35

Guztira 17.727 11.637

Iturria: Hezkuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, 2006. Datuak 2002-2003 ikasturtekoak dira; oraingo portzentajeak

egiaztatu ez badira ere, apur bat altuagoak dira. 

Gaur egun, garbi esan daiteke 2. HE edo antzeko gaitasun-agiria duten behar adina irakasle edo irakas-

le-gai ditugula, irakaskuntza osoki euskaraz eman ahal izateko. 

Bestalde, 1. HE gaitasuna-maila ere bada irakasleentzat, haiek ikasle, irakasle eta gurasoekiko harrema-

netarako euskara erabiltzeko gaitasuna dutela egiaztatzen duena. Azkenik, HLEA profila (Hezkuntzako Langi-

leen Euskara Agiria) irakasle ez diren langileak trebatzeko taxutu da, bereziki ikasleekin euskaraz aritu behar du-

tenak trebatzeko. 

Ereduen bilakaera 

1980ko hamarkadaren hasieran, ikasleen % 25 D ereduan eskolatuta zegoen, beste horrenbeste

B ereduan, X ereduan % 20 inguru, eta A ereduan (orduan nagusi zen ereduan) % 35. 1983ko Dekretua eza-

rri eta ereduak ofizialki abian jarri zirenez geroztik, gaztelania hutseko ereduan (X) eskolatutako ikasle gehie-

nak A eredura joan ziren. Nolanahi ere, A ereduaren aldeko joera agudo aldatuko zen, eta luze gabe eten-

gabeko gainbeherari ekin zion. 

Azken 23 urteotako bilakaerari begira, Euskal Autonomia Erkidegoan A eredua (gaztelaniako eredua) 

% 48tik % 7ra pasa da 1983-84 ikasturtea eta 2004-05 ikasturtea bitarte (EUSTAT, 2006). 2003-2004 urteko

matrikulazioa honakoa izan zen: A eredua, % 7; B eredua, % 29; D eredua, % 64, eta X eredua, % 0,5. 

Hainbat arrazoi direla medio (arrakasta, prestigioa, estatusa, esperientzia, motibazioa eta abar), fami-

lia askok eredu euskaldunenak hautatzen dituzte. Sozialki, praktikan, A eredua bazterrean geratzen ari da,

eta, itxura guztien arabera, denboraren joanarekin are zokoratuagoa geratuko da, erabat desagertu arte. Ba-
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dirudi familiek argi ikusten dutela A ereduak ez dituela emaitza onak lortzen euskararen ikaskuntzari dago-

kionez, eta hezkuntzako aukera gisa aintzat ez hartzea erabaki dute. B eredua, mistoa, bere horretan dago,

ikasleen % 30 inguru hartuz.

Gizarte-zatiketaren arriskua 

Gure ikerlanetan eta beste zenbait egilerenetan (Etxeberria, 1995; Elzo, 2002)6 egiaztatu dugu bi eskola-

tze-modu egotea, bata euskaraz eta bestea gaztelaniaz, kaltegarria dela ikastetxe barruko bizikidetzarako, batez

ere Bigarren Hezkuntzan. Badirudi bi eskolatze-modu horiek bi pentsamolde ezberdin, bi talde bereizi —euskal

hiztunena eta gaztelaniadunena— sortzeko bidea eman dezaketela, eta bi taldeen elkarrekiko jarrera eta aurrei-

ritziek neurri batean ikasgelaren hizkuntz ereduan dutela jatorria. Gizarte-zatiketaren mehatxupean bizi den gi-

zarte batean, ez dirudi komenigarria denik eskolan bi eredu bereizi baliatzea. 

Hain zuzen ere, Kataluniako hezkuntza eta hizkuntzari buruzko legedian (1983ko Hizkuntza-Normaliza-

zioari buruzko Legea eta 1998ko Hizkuntza Politikako Legea)7 zehazki adierazten da ikasleak ez direla beren

ohiko hizkuntzaren arabera bereiziko. Kataluniako esparru sozial eta politiko guztiak horrekin bat datoz, bai eta

Auzitegi Nagusia zein Auzitegi Konstituzionala ere. Arrazoibide hori Kataluniako gizartean baliozkoa bada, gure

ustez euskal gizartean ere berdin defenda liteke. 

Kulturartekotasuna, bestelakotasunaren integrazioa, eta bizikidetza sustatu nahi ditugun heinean, hain-

bat jatorritako ikasleak egotea eskola- eta gizarte-integrazioaren beste elementu bat bezala ulertu behar da.
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Planteamendu hori da, hain zuzen ere, ikasle etorkinak eskolatzeko orduan onetsiena. Era berean, ikasleak el-

karrekin egotea defendatzen dugu, gela berean eta eredu bakar batean, integrazioaren bidean sakontzeko eta

bi pentsamolde edo gizatalde sor daitezen eragozteko. 

Jakin badakigu zenbait kasutan hizkuntza-eredua kultur curriculum jakin bati loturik doala, eta, horre-

gatik, familia dezentek D eredua errezeloz ikusten dutela, hizkuntzarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik.

Horrek eztabaida bat plazaratu du, jada abian dena8, gure eskoletan irakatsi behar diren edukien, balioen, eta

jarreren ingurukoa. Beharrezkoa izango da curriculumaren gai horretan ados jartzea eta denon artean zehaz-

tea eskola-curriculumean zein eduki eta balio sartu behar diren. Modu horretara, gero eta argudio gutxiago

izango ditu euskararen irakaskuntzan intentsitate ezberdineko ereduak egotea defendatzen duenak. 

Ikasle etorkinen eskolatze eta gizarteratzea

Ikasle etorkinak gizarteratzeko eginbidean, eskolako hizkuntza-ereduen sistema hautespen eta bazter-

tze-bide bihurtzen da. A eredua, leku askotan, gizatalde marjinalak eskolatzeko aukera bihurtzen ari da. Gaur

egun, eskola batzuetan A ereduak ijitoak, etorkinak, arriskupean dauden ikasleak eta, oro har, zailtasun sozial

eta ekonomikoak dituzten ikasleak eskolatzen ditu, baztertze-prozesuan murgilduta dauden ikasleentzako 

ghetto modukoa bilakatuz. 

Jarraian doan taulan, ikasle etorkinen eskolatzearen datu estatistikoak jasotzen dira, haien hizkuntz ere-

duaren arabera. 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila, 2006

Ikasle etorkinen portzentajeak eta ikasleen guztizkoenak oso bestelakoak dira. Datu horiek erakusten

dute euskal eskoletan A ereduan eskolatzen diren ikasle etorkinen portzentajea ikasleen guztikoarena baino bi

aldiz handiagoa dela. Era berean, ikasle etorkinen % 22,8 baizik ez da D ereduan eskolatzen, eta guztizkoari

erreparatuz gero, berriz, ikusten dugu ikasleen % 51 baino gehiago eredu horretan eskolatuta dagoela. 

Zergatik hautatzen dituzte ikasle etorkinek A eta B ereduak proportzio handiagoan?

Ez dago faktore eragile bakarra, eta, gainera, zenbait aldagaik indar handiagoa dute leku batzuetan, eta

txikiagoa beste batzuetan. Faktore asko daude elkarreraginean. Zenbait kasutan, familiaren nahia da nagusi,

beste zenbaitetan ezjakintasuna. Batzuetan ikastetxearen beraren interesa bestelako faktoreei gailentzen zaie,

ikasle gutxiegi dituztelako, edo matrikula gehiegi. Batzuetan udaleko edo hezkuntzako arduradunak dira, pa-

radoxikoki, ikasleak aipatu A eredura bideratzen dituztenak. Itxura batean, arrazoi bat baino gehiago egon ohi

da ikasle etorkinek azkenean eredu gaztelaniadunen aldeko hautua egitearen oinarrian (Zapata, M. 2005; Sep-

Ikasle atzerritarrak eta ikasleak guztira, hizkuntz ereduaren arabera. EAE 2005-2006
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tien, J.M., 2006)9. A eredua aukeratzeko arrazoietako asko hizkuntzaz kanpokoak dira; faktore garrantzitsuak

dira, esaterako, ikastetxe jakin batek eskain ditzakeen bestelako abantailak: zerbitzuak, hurbiltasuna, ekono-

mia eta abar. Gure ustez, hori aintzat hartu beharrekoa da familia etorkinei aholku emateko orduan, kontuan

izan dezaten euskararen ezagutzarik gabe beren seme-alabek bazterketa pairatzeko arrisku handiagoa izango

dutela. Zer gertatuko da hamar edo hogei urte barru euskara ikasten ez duten haurrekin? Zer-nolako eskola-

eta gizarte-integrazioa eraikitzen ari gara? Frantzian berriki gertatutako gatazkek zuhur jokatzera eraman be-

har gintuzkete.

Ondorioz

Arrazoi horien guztien argitan, gure iritziz A ereduak ez du balio ikasleek euskara ikas dezaten. B ere-

duak ere ez du helburu hori lortzen, D ereduari hurbiltzen zaionean izan ezik. 

Laburbilduz, euskara trinkoen lantzen duen eredu bakarraren aldeko hautua honako faktore hauetan oi-

narritzen da:

— Euskara modu eraginkorrean ikastea ahalbideratzen duen bakarra da.

— Hezkuntza-legediak agintzen duenari lotzen zaio.

— Familien artean joera nagusia da.

— Behar adina trebatutako irakasleria badago. 

— Ikasmaterial eta testu egokiak badaude.

— Ikasleen arteko diferentzia soziokulturalak gainditzen laguntzen du.

— Etorkinen gizarteratzea errazten du.

— Beste herrialdeetako esperientzien bermea du.

Gure proposamena eredu trinko baten aldekoa da, egungo ereduek baino hein handiagoan bermatuko

duena ikasleek euskara nahiz gaztelania mendera ditzatela, baita egoera gaitzenetan ere (familia gaztelaniadun

elebakarrak, ikasle etorkinak).

5. KONTSEILUAREN PROPOSAMENA

Derrigorrezko Ikasketak bukatzean Euskal Herriko gazteak euskaldun eleaniztunak izatea litzateke esko-

lari ezarri nahi diogun hizkuntza-helburu nagusia. Hau da, Hegoaldean euskara eta gaztelania eta Iparraldean

euskara eta frantsesa hizkuntzak erraztasunez erabiltzeko gai izatea. Gehi ikastetxe bakoitzak bere hizkuntza-

proiektuan txertatuko dituenak. 

Horrela jokatzeko arrazoi nagusia, Eskolaren funtzio eraldatzailea, integratzailea eta berdintasunaren al-

dekoa bermatu nahian aurkitu behar dugu, baita hizkuntzari dagokionean ere. Euskaldun eleanitzak eta kultu-

ranitzak hezi nahi eta behar ditugu.

Aipatutako helburua betetzeko jarraitu beharreko urratsak eta ildoak honako hauek dira:

— Erreformari babesa emango dion legea behar da: lege berri baten beharra agerian gelditu da azter-

keta juridiko legalean, eskolako hizkuntza aukeratzeko askatasunaren aldarrikapen faltsuaren aurre-

an gure gazteek euskara ezagutzeko duten eskubidea kokatu behar dugu. Euskara ikastea ahalbide-

310 Euskal irakaskuntza aztergai

9 Septien, J.M. (2006): Mugarik gabeko eskola. Ikasle etorkinen irakaskuntza Araban. Arartekoa. Gasteiz.

Zapata, M. (2006): Etorkinak eta hizkuntza-ereduak. Hasierako Diagnostikoa. Kontseilua.

Etxeberria, F. (2006): Ikasle etorkinak eta euskara. Jakin Aldizkaria. 154. zenbakia.



tzen ez duen bidea ez da hautatzeko ustezko eskubide gisa aurkeztu behar. Eskolak euskaldun elea-

nitzak sortu behar ditu dagoeneko esan dugun bezala, beraz, horixe da hautu bakarra.

— Euskal Herri osoan zabaldu behar da euskararen normalizazioak eskatzen duen hizkuntza estatusa, hau

da, euskara berezkoa den neurrian ofiziala izango da, ezagutu beharrekoa eta bere egoera diglosikoa-

gatik lehentasunezkoa. Horrek euskararen ezagutza unibertsalera bultzatzen gaitu zuzenean. Ezagutza

unibertsal horren definizioa osatu behar dugu: zer da hizkuntza bat jakitea? Erraztasunez jakitea? Hiz-

kuntza bakoitzaren konpetentziak zehaztu behar dira. Guk Derrigorrezko eskolaldirako Euskal Curricu-

lumean konpetentzia honen inguruan esaten duena ekarri nahi dugu gogora:

«Gizarteko hainbat alorretako hitzezko eta idatzizko edozein testu behar bezala eta kritikoki ulertzea, eta

irakurtzeko eta entzuteko gaitasuna helburu pertsonalei, sozialei edo akademikoei erantzuteko erabiltzea. Eus-

kararen eta harremanetarako hizkuntzaren kasuan, ikasleek bere kasako erabiltzailearen (B2) maila lortu behar-

ko dute; Europako beste hizkuntza baten kasuan, berriz, bere kasako erabiltzaile maila lortuko beharko dute

(B1); eta, Euskal Herriko harremanetarako beste hizkuntzaren kasuan, berriz, oinarrizko erabiltzaile maila. (DEEC-

Hizkuntzak eta literatura.102.or)»

— Azken helburua bizitzako esparru guztietan hizkuntza bat erabiltzeko konpetentzia (ikasketak jarrai-

tzerakoan, harremanak ezartzerakoan...) lortzea da. 

— Egoera hori lortze bidean hurrengo ildoa proposatzen da:

Lehentasunezko izaerari men eginez irakas-hizkuntza EUSKARA izango da Euskal Herriko eskola, ikasto-

la eta ikastetxe guztietan. Hau da, euskaraz bizitzeko aukera bermatu behar da ikastetxeetan. Hori baita modu-

rik eraginkorrena euskara ezagutzeko.

Horrek arlo desberdinetan honako ondorio hauek ditu:

Langileriari dagokionez:

Irakasleak, zerbitzuetako langileria (atezainak, jangelako langileak, garbitzaileak,...) denak hartu behar dira

kontuan, eskola ematen dutenak eta zerbitzuak eskaintzen dituztenak, denek betetzen baitute egiteko hezitzai-

lea. Sistemak euskaraz lan egin behar du zeregin guztiak barne. Askotan arreta handia jarri dugu irakasleriaren

prestakuntzaren arloan zerbitzuak eskaintzen dituzten bestelako langileak alboratuz eta horrek ezinezko bihurtzen

du euskararen normalizazioa ikastetxeetan erdal elebakarrak zuzenean eragiten duelako hizkuntza-ohituretan.

Langileria horren prestakuntza oinarrizkoa da. Garbi izan behar dugu bestalde, prestakuntza hori ez dela

hizkuntza prestakuntza soilik, bertako kulturan errotutakoa behar du horrek duen funtzio motibatzailearenga-

tik, besteak beste. Beti ere, hizkuntzaren funtzio komunikatiboan, ahozkotasunean, ongi prestatzeak duen ga-

rrantzia kontuan hartuz.

Euskara curriculum osoan hartu behar da kontuan. Ez bakarrik hizkuntza irakastean, matematikan, gi-

zartean eta gainerako ikasgai guztietan ere ongi egokitua izan behar du. Hizkuntzen arteko interdependentzia

aintzat hartuz Hizkuntza Proiektu osoa diseinatu behar da.

Irakaslearen egitekoak garrantzi handia du irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan. Horregatik, hasierako

prestakuntza eta etengabekoa hobeto diseinatu behar dira.

Langile berri guztiak euskaldunak eta gutxienez elebidunak izatea da behar dugun sarrera baldintza, me-

rituzkoa behar du izan hala ere, eleaniztasuna. Belaunaldi berriak euskaldunduko dituen profesional taldeak

euskara ezagutu behar du, euskal kultura ezagutu behar du eta eleaniztasunaren baloreak zabaldu behar ditu

ilusioz eta gogoz.

Arestikoarengatik guztiz ulergarria da Magisteritza Eskoletan irakasle euskaldunak formatzea. Gaur

egun, oraindik ere, Magisteritza eskoletatik profesional ez euskaldunak formatzea ulertzen ez den zerbait iza-

teaz aparte arrazoirik gabeko diru xahuketa da. Izan ere, behin sisteman sartu ondoren Administrazioek hartu

behar badute haien gain profesional horiek euskalduntzeko diru zama baliabide horiek ezin izango dira inber-

titu zerbitzuaren kalitatean eragiten duten beste arlo batzuetan, ratioaren jaitsieran esate baterako.
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Ratio-jaitsiera eman beharreko zerbait da emaitzak hobetu nahi baditugu, bereziki euskararen egoera

ahula den inguruetan kokatuta dauden ikastetxeen kasuan.

Euskara ezagutzen ez duten irakasleen kasuan irteera egokia bilatzeko jorratu beharreko bidea adminis-

trazioa eta sindikatuen arteko akordio da. Izan ere, garbi ikusten dugu langileon eskubideek ez dutela oztopo

izan behar gure gazteek euskaldun izatearen helburua lortzeko bidean, baina era berean, lan- eskubideak izan

badituzte eta ondorioz, sindikatu eta Administrazioei dagokie irtenbidea bilatzea. Eskola ez dago irakasleen zer-

bitzura, eskolaren xedea ikasleak eta beren eskubideak dira.

Langileria egonkorra behar da ikastetxeetan, horretarako behin behinekotasun indizeak murriztu behar dira

ahal den guztia. Era berean, inguru hurbilari lotutako hezkuntza-proiektuak sortu behar dituzte ikastetxeek. Bere-

biziko garrantzia du, esate baterako, lekuan lekuko hizkuntza eredua erabiltzea eta hori bakarrik berma dezakete

inguruan ongi errotutako eta finkoak diren irakasleek eta profesional zerbitzu-emaileek. Ikastetxeek nolabaiteko

autonomia behar dute langileen perfilak aukeratzeko arestian aipatutakoa errealitate bihurtzeko. 

Hizkuntza-laguntzaileen figuraren sortzea garrantzitsutzat jotzen dugu. Hauen zeregin nagusia euskal-

dundu gabeko ikasleei eskola sarreran eta ikasketa- prozesuan gustura sentitzen laguntzea izango da.

Hizkuntza Normalkuntza teknikarien lanaren birdefinizioa eta haien zereginaren indartzea jorratu beha-

rreko beste bide bat da.

Gurasoei dagokienez

Gurasoen zeregina ikas-prozesuan eta eskolaren zereginean, oro har, ezin dugu ahaztu. Gurasoek eus-

kararen ezagutza eta erabileraren aurrean duten konpromisoa areagotzeko bideak jarri behar ditu Administra-

zioak eta eskolak berak. Gurasoak dira gazteentzat eredu nabarmena eta begi bistakoa da haiek hartzen di-

tuzten jarrerak ereduak direla onerako zein txarrerako eta hizkuntza ohituretan eragiten dutela. Beraz,

hizkuntza-politika egoki batek aukerak eskaini behar dizkie gurasoei euskara ikasteko, eta eskolak euskararen

erabilera erraztu behar du.

Ikasleei dagokienez

Errespetuz hartuak eta artatuak izango dira, goxotasunez, etxetik dakarten ama-hizkuntza edozein de-

larik ere, hizkuntza horren balioa eta ekarpena adieraziz, hizkuntzak duen atxikimendu afektiboa kontutan har-

tu beharra dago eta euskaran murgildurik ariko dira hasiera-hasieratik. Taldekatze motak aukeratzerakoan ikas-

tetxe bakoitzak autonomia izan behar du. Honek ez du suposatuko taldekatze horren arabera, eskola

desberdinak sortuko direnik, ez dugu nahi berriro ere ikasleak hizkuntza dela eta bereiztea.

Etorkinen kasuan, aurre egin beharreko erronka soziala dugu hau. Hauek ere, Euskal Herrian bizi dire-

nez, euskal herritar gisa eskubide eta betebehar berberak dituzte. Behingoz, mota honetako erronkari erantzun

egokia eman nahian erantzukizun kolektiboa proposatzen da, bai bitartekoen eskaintzan eta baita erantzuna-

ren banaketan ere. Erreformak balio du bai etorkinentzat bai euskara ikasi behar duten bertakoentzat ere. Edo-

zein kasutan etorkin talde nagusiei erantzunez eta denborak eta akulturazioak eragiten duten kalteak murriz-

teko helburuz, haien ama-hizkuntza kontuan hartu beharrekoa da.

Ebaluazioa

Ikaskuntza prozesuan zehar, ziklo bakoitzaren bukaeran, hizkuntzaren garapenak ebaluatua izan behar

du. Ebaluazio hori, orain arte norbanakoarena izan bada ere taldearena ere izatea beharrezkoa da. Taldeari ere

312 Euskal irakaskuntza aztergai



ezarri beharko zaizkio indartze neurri horiek emaitzek horrela adierazten badute eta ezarritako helburuetatik

urruntzen ari bada neurtutako talde hori. Hainbat indartze neurri izan daitezke, hona adibide batzuk: gela-tal-

dearen bikoizketa, irakasle laguntzaileen gehitzea, ikasle-ratioaren jaitsiera...

Nolanahi ere, sistema maiztasunez ebaluatzeko neurriak eta bitartekoak aurreikusi behar ditugu. Eba-

luazio jarraia da egokiena, dudarik gabe, aukerak eskaintzen dituelako neurri pertsonalizatuak lantzeko bai nor-

banakoaren aurrean baita taldearen aurrean ere.

Ikasmaterialak ere ebaluatu behar dira, mota guztietakoak, idatzizkoak, ikus-entzunezkoak eta teknolo-

gia berriekin zerikusia duten bestelakoak ere. Materialek hizkuntza eredu egokiak eskaini behar dituzte eta ho-

riek ebaluatzeko lan taldea sortzea ezinbestekoa izango da.

Ikastetxeak

Eskoletako egoera berri honi aurre egiteko beharrezko izango ditugu baliabide material eta pedagogiko

berriak, baita moldatze aldi bat ere. Beharrezko erreformak ezin du sine die luzatu. Gure ustez, 5 urteko epea

nahikoa da ikastetxeak erreformaren eskakizunen barruan jokatzen hasteko. Bestalde, hainbat lan tekniko osa-

garri abiatu behar dira jadanik ziurtasun handiagoz aritzeko. Hona hemen hainbat:

— Kultura eta hizkuntza txertatuko dituen curriculuma Euskal Herri osoan aplikatzeko modukoa.

— Bide pedagogiko berriak jorratu behar dira bereziki ahozkotasunaren lanketa indartuz eta hizkun-

tzaren erabilera bultzatuz.

— Curriculumean txertatutako kultura eta hizkuntzaren uztarketa erraztuko duen materialgintza berria

sortu behar da baliabide ugariak eskainiz zeregin honetara.

— Garrantzia du irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan ikastetxeak duen antolaketak. Nola egiten den

hezkuntza proiektua, nolakoa den parte hartzea, nola banatzen diren ardurak eta egitekoak eta no-

lakoa den erantzukizuna, nola hartzen diren erabakiak eta nola ebaluatzen den guztia.

— Eskolan eman beharreko aldaketen artean bereziki garrantzitsua da ikastetxe bakoitzak bere barne-

an normalizazio-prozesua hastea, edota aurretik ezarria badu, azkartzea, teknikarien betebeharrari

zor zaion garrantzia emanez eta ikastetxe osoaren proiektua eginez:

— • Eremu guztietan euskaraz bizitzeko aukera bermatuko du ikastetxeak, jolastordu, jangela garaie-

tan eta eskolaz kanpoko ekintzetan ere.

— • Eskola komunitatearen adostasuna eta lankidetza ezinbestekoa da hezkuntza-proiektua diseina-

tzeko eta garatzeko.

— • Inguruko jendartearekin eta jendarte eragileekin harremanetan jarriko da ikastetxea plan estrate-

giko baten gidaritzapean. Jendartean ikasleari euskaraz bizitzea ahalbidetzeko lehen unetik lan

egin behar da jendarte eragileekin: aisialdi taldeak, kultur ekintzak... Eskola jendarteko partaide

izango da modu sistematikoan ingurune hurbilaren bizimodu sozial eta kulturalean.

Administrazioa

Era guztietako bitartekoak jartzea eta martxan jarritako normalizazioa etengabe ebaluatzea izango dira

Administrazioaren zeregin nagusiak hezkuntzako etapa guztietan. Beti ere, behar handiagoa dutenei laguntza

handiagoa eskainiz. Horiekin batera, corpus juridikoaren egokitzapena ere aipatu behar dugu tresna eraginko-

rra baita euskararen normalizazioaren zerbitzuan jarriz gero. Administrazioa eta herri eragileen artean elkarlan

sendoa eta oparoa behar da emaitzak eskuratzeko, beraz, eskola osatzen duten mota guztietako mugimen-

duekin etengabeko harremana gauzatzeko bideak sortu behar ditu Administrazioak.
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Behar bereziei erantzuteak hezkuntza zentro guztien arteko elkarlana eskatzen du. Ildo horretan, admi-

nistrazioei hezkuntza-komunitatearekin elkarlanean hezkuntza-eskubideak errespetatuko dituen antolaketa bi-

deratzea dagokie.

Berebiziko garrantzia hartzen du arlo honetan 0-3 zikloak eta horren euskarazko eskaintzak Euskal He-

rrian. Izan ere, hizkuntzen ikaskuntzaz ari gara eta hasiera hasieratik murgiltzeak berebiziko garrantzia du de-

rrigorrezko ikastaldia hasten den unean ikasleak egoki abia daitezen. 

Lanbide Heziketa eta Unibertsitatea euskalduntzea ere estrategikoa bilakatzen da lan mundua euskal-

duntzerakoan. Beraz, epe labur-laburrean egin behar den zerbait da eskaintzaren erabateko euskalduntzea.

Hizkuntza-politika

Eskolaren ahalegina alferrik ez galtzeko ezinbestekoa da hizkuntza politika berri eta sendo batek neurri

eraginkorrak hartzea. Gure ustez, horixe da gako nagusia ez bakarrik eskolak bere helburua erraztasun han-

diagoz lortzeko baizik eta, euskararen normalizazioa bera egoki garatzeko ere. Hizkuntza politika horrek ho-

nako ezaugarri hauek izan behar ditu:

— Toki Administraziotik Administrazio Nagusirainokoa.

— Sektoreartekoa eta Sailartekoa.

— Helburu eta epe zehatzak dituena.

— Baliabidez ongi hornitua.

— Norbanakoak eta espazioak euskalduntzeari begirakoa.

— Hizkuntza eskubideen bermea eskainiko duena.

— Euskal Herri osoan aplikatzeko modukoa.

— Ikuspegi osoa duena.

— Instituzioekin eta gizarte-eragileekin (Euskalgintzarekin bereziki) egoki koordinatua.

— Erabilera sozial normalizatua helburu duena.

6. LABURPEN GISA

Bizikidetzan aurrera egiteko, herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzeko, hizkuntzen arteko deso-

reka nabarmena orekatzen joateko eta Euskal Herriko jendartea kohesionatzeko, ondorengo neurriak hartzea

litzateke, gure ustez, egokiena:

— Euskararen normalizazioak legearen babesa izan behar du. Derrigorrezko Hezkuntzak euskara erraz-

tasunez erabiltzea bermatu behar du.

— Euskararen egoera diglosikoaren eraginez lehentasunezko estatusa behar duenez irakas-hizkuntza

EUSKARA izan behar du.

— Hezkuntza Sistemara sartu behar duten langile guztiek euskara ezagutu behar dute.

— Ikastetxe bakoitzak bere hizkuntza-normalizazio plana garatu behar du. Ziklo-amaiera bakoitzean

egindako ebaluazioek bidea eman behar dute hizkuntzen trataeraren jarraipena egiteko eta helbu-

rua lortzeko hartu beharreko neurriak bideratzeko.

— Egoera soziolinguistikoa eta psikolinguistikoa kontuan hartuz, ikastetxe bakoitzeko hezkuntza-

proiektuan euskarazko murgiltze osoa zehaztuko da.
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— Haur eskolek euskararen normalizazioan joka dezaketen paper garrantzitsua kontuan hartuz, ezin-

bestean indartu beharreko ildoa da.

— Haur hezkuntzatik hasi, eta urtez urte, modu planifikatuan, euskara ongi ezagutzen duten hezitzai-

leak ziurtatzen joan behar da.

— Unibertsitatean eta Lanbide Heziketan eskaintza osorik euskaldundu behar da. Lantegietara hizkun-

tza aldetik ere ongi prestatuak joan daitezen.

— Hezitzaileen prestakuntzan hizkuntza eta kultura batera joan behar dute, hizkuntza ez baita hitz huts

batzuen transmisioa. Kolektibitateak, balioek, sentimenduek, identitateak eta abarrek garrantzia

handia dute.

— Materialgintza euskal curriculumaren normalizaziora egokitzen joan beharra dago. Horretarako bi-

tarteko egokiak zehazten joan behar da.

— Hezkuntza proiektua inguru hurbilarekin harreman zuzenean egin behar da. Udalekin eta herriko el-

kartekin elkarlanean aritzeko euren hezkuntza- eta hizkuntza-proiektuak egokituz.

— Behar bereziei erantzuteak hezkuntza-zentro guztien arteko elkarlana eskatzen du. Ildo horretan, ad-

ministrazioei hezkuntza-komunitatearekin elkarlanean hezkuntza-eskubideak errespetatuko dituen

antolaketa bideratzea dagokie.

— Eskolaren ahaleginak fruitua eman dezan hizkuntza-politika eraginkorra behar da.

— Erreformak behar duen inbertsioa aldez aurretik zehaztu behar da.
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