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ZER
Euskaraldia euskara ulertzen duten hiztunen arteko ahozko hizkuntza-ohiturak aldatzeko
ariketa sozial masiboa da, gizartearen gune guztietara zabaldua eta denborari dagokionez
mugatua.
Beste era batera esanda, Euskaraldiaren helburu nagusia herritarren hizkuntza ohiturak
aldatuta, euskararen erabilera handitzea da. Helduen aktibazioa du oinarri, eta ariketa egin
ahal izateko gutxieneko baldintza euskara ulertzea da.

NOIZ
Bigarren edizioan, norbanakoengandik kolektibora eman genuen saltoa. Hala, entitateei ere
ariketan parte hartzeko gonbidapena egin zitzaien. 3.edizio honetan ere, hala izanen da.
Entitateetan, euren eremuetan, hizkuntza ohiturak aldatzeko urratsak ematen has daitezen,
eta entitateko kideen parte-hartzea sustatu eta babestu dezaten.
3.edizioa 2022ko azaroaren 18tik abenduaren 2ra izango da. Aurreko edizioan bezala,
aurtengoan ere, 15 egunez hizkuntza ohiturak aldatzeko urrats berriak emango ditugu.

ZEINEK
Aurreko edizioan bezala, egistamoa 16 urtez goragokoei zabaldua egonen da. Arreta eta
indargunea helduengan jarriko bada ere, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako gaztetxoek
Euskaraldiaren garapenean zer esan handia izan dezaketeelakoan gaude. Batetik,
komenigarria da haur eta gaztetxoek ulertzea helduak zertan ariko diren Euskaraldian
eta, bestetik, belaunaldi gazteek helduak (gurasoak tarteko) motibatzeko ahala daukate.
Euskararen erabileraren motibazioa denon artean sustatzea garrantzitsua izanen da, eta
etorkizuneko euskal hiztunak gaurtik prestatzea funtsezkoa ere bada.
Hori horrela izanda, unitate didaktiko honetan Batxilergoko eta Lanbide Heziketako
gaztetxoek ikasleek Euskaraldiaren hirugarren edizioan modu aktiboan parte hartzeko
jaduera zehatzak bildu nahi izan ditugu.
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NOLA
Aurreko edizioan bezala, aurten ere Euskaraldian parte hartzeko bi modu egonen dira.
Modu kolektiboan
Mota guztietako entitateetan (erakunde publikoak, gizarte eragileak, enpresak,
kooperatibak, kultur eta kirol elkarteak, ikastetxeak eta abar), ariguneak sortuko dira.
Ariguneek, edo euskaraz lasai aritzeko guneek, euskaraz hitz egiteko aukera bermatzen
dute uneoro, izan entitate barruan edo izan entitateak herritarrekin duen harremanean.
Talde hauetako kideek ahobizi eta belarriprest modura jardunen dute Euskaraldiak iraunen
duen 15 egunetan.
Norbanako modura
Ahobizi edo belarriprest gisa ere izena emango dugu. Arigune bateko kide bazara,
ariguneko kide izateaz gain, norbanako bezala ere izena eman beharko da: ahobizi edo
belarriprest rola aukeratuz.
Ariguneetako kide ez bagara ere, ahobizi edo belarriprest bezala izena eman dezakegu.
Gainera, aurten, gogoratu aurreko edizioetan izena eman bagenuen, oraingo honetan ez
dugula berriz izena eman beharko, soilik berretsi egingo dugu gure parte hartzea.

UNITATE DIDAKTIKOAREN EGITURA
Aurreko edizioan bezala, egistamoa 16 urtez goragokoei zabaldua egone da. Arreta eta
indargunea helduengan jarriko bada ere, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako gaztetxoek
Euskaraldiaren garapenean zer esan handia izan dezaketeelakoan gaude. Batetik,
komenigarria da gaztetxoek ulertzea helduak zertan ariko diren Euskaraldian eta, bestetik,
belaunaldi gazteek helduak (gurasoak tarteko) motibatzeko ahala daukate. Euskararen
erabileraren motibazioa denon artean sustatzea garrantzitsua izanen da, eta etorkizuneko
euskal hiztunak gaurtik prestatzea funtsezkoa ere bada.
Hori horrela izanda, unitate didaktiko honetan Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasleek
Euskaraldiaren bigarren edizioan modu aktiboan parte hartzeko jaduera zehatzak bildu nahi
izan ditugu.
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Dena dela, hiru fasetan banatu dugu unitate didaktiko hau:
A. Euskaraldiaren aurretik:
1. Unitate didaktikoen antolaketa. Ardurak banatzea
2. Euskaraldian girotzeko, egitasmoaren kontzeptuak ezagutzeko eta hirugarren
edizioaren ezaugarrien zabalkundea egiteko ariketak.
3. Ahobizi/belarriprest prestakuntza saioak.
4. Gure hizkuntza ohituren hausnarketa.
B. Euskaraldia bitartean (Azaroaren 18tik abenduaren 2ra)
Oso garrantzitsua izanen da 15 egunetan zehar girotze lana mantentzea, ez bakarrik aurretik
eta ondoren. Tentsioa mantentzeko, bidean ager daitezkeen oztopoak eta konponbideak
partekatzeko, hizkuntza-jarreren zein hizkuntza-ohituren inguruan gogoeta sakonak
aktibatzeko jarduerak egiteko ariketak aurkituko dituzue hemen.
C. Euskaraldiaren ondoren (Abenduan)
Euskaraldian landutakoan eta bizi izandakoan oinarrituta, eguneroko bizitzan euskararen
erabilera areagotzera bideratutako eta hizkuntza portaera emankorrak sustatzeko ariketek
osatzen dute atal hau. Euskararen egunaren ondoren lantzekoak izanen lirateke.

ANTOLAKETA
Ikusiko denez, unitatearen hasierako jardueretan ikasle zein irakasle Euskaradinamizatzaile taldeak
osatzea proposatzen da. Euskaraldinamizatzaileek unitate didaktiko honetan agertzen diren
jarduerak bideratzeko eta etapan Euskaraldia dinamizatzeko ardura izanen dute (jarduera batzuk
irakasle Euskaraldinamizatzaileek bideratuko dituzte, beste batzuk ikasle Euskaraldinamizatzaileek).
Horren helburuak bi lirateke; batetik, Batxilergo eta Lanbide Heziketako ikasleei Euskaraldiaren
hirugarren honetan ardura zehatzak ematea; eta, bestetik, ikastetxeetan unitate didaktikoa
bideratzeko lana inoren esku geratzeko arriskua ekiditea. Hartara, unitatearen hasieran proposatzen
diren jardueren bitartez, hasieratik garbi izanen dugu unitatea bideratzeko eta Euskaraldia
dinamizatzeko ardura nagusia norena izanen den.
Bestetik, esan beharra dago, hemen proposatzen ditugun jarduerak gauzatzeko gomendagarria
dela ikastetxean alderdi curricularra eta ez-curricularra erabiltzea. Lehenengoari dagokionez, ariketa
batzuek curriculumarekiko duten lotura adierazten da.
Azkenik, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako material honetan adinak nahasiz ere bidera daitezke
jarduerak: ikasleak adinka antolatu beharrean, adin-tarte eta harreman-sare desberdinak bilduz.
Horrela eginez gero, alde batetik, ikasle zaharrenen erreferentzialtasuna bermatuko genuke,
eta, bestetik, gazteenen motibazioa sustatuko genuke, euskaraz bizitzea handitzearekin eta
heldutasunarekin lotzeko gisan.
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EUSKARALDIAREN AURRETIK
0. Irakasle eta ikasle dinamizatzaile taldeak osatzeko ariketak
Unitate didaktikoaren hasiera honetan ikasle zein irakasle dinamizatzaile taldeak osatzeko
pentsatuak dauden jarduera zehatzak aurkituko dituzue. Ikasleen kasuan, ikastetxean euskara
talderik izanen balitz, egokiena litzateke talde horrek unitate didaktiko hau bideratzeko
eta Euskaraldia dinamizatzeko ardura hartzea. Euskara talderik egonen ez balitz, unitate
didaktikoa bideratzeko eta Euskaraldia dinamizatzeko ikasle taldea osatuko genuke. DBHko
4.mailako ikasleek etapa horretako gainontzeko ikasleengan izan dezaketen eragina kontuan
izanda, oso egokia litzateke ardura hori beraiek hartzea.
Esan beharra dago ikasle dinamizatzaileei irakasle dinamizatzaileek lagunduko dietela.
Ikusiko denez, jarduera batzuk ikasle dinamizatzaileek bideratzea proposatzen dugu eta
beste batzuk irakasle dinamizatzaileek. Hala ere, euskara taldeak lidergoa izan nahi ez balu,
euskara talderik ez balego edo Euskaraldia dinamizatzeko 4.mailako ikasle talderik osatuko
ez balitz, irakasle dinamizatzaile taldeak unitate didaktiko hau bideratzeko eta Euskaraldia
etapa horretan dinamizatzeko ardura hartuko luke.
Azkenik, irakasle dinamizatzaile taldearen kasuan, ikasgai ezberdinetako irakasleak egotea
komemi da. Ez dadila izan euskara irakaslearen ardura bakarrik. Dinamizatzaile taldea
osatzeko ez dira irakasle asko behar: matematika, gizarte zientziak eta etika irakasleak,
adibidez. Zergatik ez?
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IRAKASLE DINAMIZATZAILE TALDEA SORTU (EUSKARALDINAMIZATZAILEAK)
Denbora

60 min.

Zenbakia

1.JARDUERA

Noiz

IRAILA

Saioaren
bideratzailea

– Ikastolako zuzendaritza

Jarduera
norekin

– Batxilergoko edo Lanbide Heziketako irakasleekin

Helburua

– Batxilergoko edo Lanbide Heziketako irakasleei Euskaraldiaren
hirugarren edizioaren nondik-norakoak azaltzea.
– Hirugarren edizio hau ikasleekin aurrera eramateko irakasle talde
dinamizatzailea sortzea.
– Lehenengo bideoa ikusi ondoren, guztion artean hitz egin aurreko
Euskaraldiko edizioak ikastetxean izan zuen eraginari buruz.
Hausnarketa hori aurrera eramateko galdera lagungarriak:
1.
2.
3.
4.
5.

Prozedura

Nola bizi izan ziren aurreko edizioak gure ikastetxean?
Eraginik izan al zuen?
Ikastetxetik zer egin genuen aurrera eramateko?
Irakasleek parte hartu zuten? Ikasleek?
Nola bizi izan genuen?

– Bigarren bideoa ikusi ondoren, guztion artean hitz egin orain arte
herrian, auzoan, eskualdean jaso dugun informazioari buruz; guk geuk,
maila pertsonalean, hirugarren edizioari begira izandako esperientziari
buruz.
– Hirugarren bideoaren bitartez, aurtengo edizioak izanen dituen
ezaugarrietan sakondu.
– Aurtengo edizioa Batxilergoko edo Lanbide Heziketako ikasleekin
bideratzeko dinamizatzaile taldea osatzeko bolondresak eskatu.
Dinamizatzaile talde horrek unitate didaktiko honetan agertzen diren
jarduerak bideratzeko ardura izanen dute (ikusiko denez, jarduera
batzuk irakasle Euskaraldinamizatzaileek bideratuko dituzte, beste
batzuk ikasle Euskaraldinamizatzaileek). Ahal den heinean, ikasgai
ezberdinetako irakasleak egotea komemi da. Ez dadila izan euskara
irakaslearen ardura bakarrik: Matematika, Gizarte eta Etika irakasleak,
adibidez. Zergatik ez?

Materiala

– Lehenengo bideoa: Euskaraldiaren lehen edizioa iruditan.
– Bigarren bideoa: Bigarren Euskaraldia: norbanakotik kolektibora
– Hirugarren bideoa: Ariguneen inguruko azalpen eta informazio orokorra
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IKASLE DINAMIZATZAILE TALDEA SORTU (EUSKARALDINAMIZATZAILEAK)
Denbora

60 min.

Zenbakia

2.JARDUERA

Noiz

IRAILA

Saioaren
bideratzailea

– Irakasle dinamizatzaile taldea (Euskaraldinamizatzaileak)

Jarduera
norekin

– Batxilergoko edo Lanbide Heziketako ikasleekin

Helburua

– Batxilergoko edo Lanbide Heziketako ikasleei Euskaraldiaren bigarren
edizioaren nondik-norakoak azaltzea.
– Hirugarren edizio hau ikasleekin aurrera eramateko ikasle talde
dinamizatzailea sortzea.
– Lehenengo bideoa ikusi ondoren, guztion artean hitz eginen dugu
aurreko Euskaraldiko edizioek ikastetxean izan zuen eraginari buruz.
Hausnarketa hau aurrera eramateko galdera lagungarriak:
1.
2.
3.
4.
5.

Prozedura

Nola bizi izan ziren aurreko edizioak gure ikastetxean?
Eraginik izan al zuen?
Ikastetxetik zer egin genuen aurrera eramateko?
Ikasleek parte hartu zuten? Irakasleek?
Nola bizi izan zenituzten?

– Bigarren bideoa ikusi ondoren, guztion artean hitz eginen dugu orain
arte herrian, auzoan, eskualdean jaso dugun informazioari buruz;
guk geuk, maila pertsonalean, hirugarren edizioari begira izandako
esperientziari buruz.
– Hirugarren bideoaren bitartez, aurtengo edizioak izanen dituen
ezaugarrietan sakonduko dugu.
– Aurtengo edizioa Batxilergo eta Lanbide Heziketako ikasleekin
bideratzeko dinamizatzaile taldea osatzeko bolondresak eskatu.
Ikastetxean euskara talderik izanen balitz, talde horrek har dezake
ardura hori. Ez balitz egonen, taldea Batxilergo eta Lanbide Heziketako
bolondresen artean osatuko litzateke. Dinamizatzaile talde horrek
unitate didaktiko honetan agertzen diren jarduerak etapan bideratzeko
ardura izanen du (jarduera batzuk ikasle Euskaraldinamizatzaileek
bideratuko dituzte, beste batzuk irakasle Euskaraldinamizatzaileek) eta
Euskaraldia dinamizatuko du.

Materiala

– Lehenengo bideoa: HEMEN
– Bigarren bideoa: HEMEN
– Hirugarren bideoa: HEMEN
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IRAKASLE DINAMIZATZAILE TALDEA SORTU IRAKASLE-IKASLE
EUSKARALDINAMIZATZAILEEN ARTEKO BILERA: LAN BANAKETA

Denbora

60 min.

Zenbakia

3.JARDUERA

Noiz

IRAILA

Saioaren
bideratzailea

– Irakasle Euskaraldinamizatzaileak

Jarduera
norekin

– DBHko irakasle dinamizatzaile taldearekin eta ikasle dinamizatzaile
taldearekin (Euskaraldinamizatzaileak)

Helburua

– Euskaraldiaren aurretik, bitartean eta ondoren bideratu beharreko
lanak banatzea (unitate didaktiko honetan jasota dagoen bezala).

1. Unitate didaktiko honek jasotzen dituen jarduerak aztertu eta
nola bideratu adostu.
Prozedura

2. Jarduerak bideratzeko kronograma adostu.
3. Jarduerak bideratzeko beharko ditugun baliabideak
kronograman jaso (mota askotako beharrak izan ditzakegu:
behar materialak, ohiko saioen ordutegien moldaketak…)

Materiala

– Unitate didaktikoa bera (paperean edo digitalean).
– Kronograma jasotzeko txantiloia (1.eranskina).
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EUSKARALDIAREN AURRETIK
1. Euskaraldian girotzeko, egitasmoaren kontzeptuak ezagutzeko eta
hirugarren edizioaren ezaugarrien zabalkundea egiteko ariketak.

EUSKARALDIAREN AURKEZPENA
Denbora

Saioaren
bideratzailea

30 min.

Zenbakia

4.JARDUERA

Noiz

IRAILA

– Jarduera hau ikastetxean sortuko den Batxilergoko edo Lanbide
Heziketako ikasle Euskaraldinamizatzaile taldeak bideratuko du.
– Ikasle Euskaraldinamizatzaile talderik sortuko ez balitz, irakasle
Euskaraldinamizatzaile taldeak.

Jarduera
norekin

– Batxilergoko edo Lanbide Heziketako ikasleekin

Helburua

– Ikasleei Euskaraldiaren lehen hurbilpena eskaintzea.

1. Ikasleei galdetu zer dakiten Euskaraldiari buruz. Erantzunak bildu
eta borobildu. Hausnarketarako galdera lagungarriak:
A. Gogoratzen dituzue aurreko bi edizioak?
B. Nola bizi izan zenuten zuek? Zer gogoratzen duzue?
C. Badakizue orain hirugarren Euskaraldia datorkigula?
D. Zer dakizue Euskaraldiaren hirugarren edizio honen
inguruan?
Prozedura

2. Ikusi Euskaraldiaren lehen edizioa iruditan jasotzen duen bideo
hau.
3. Galdetu bideoak zer transmititu dien. Galdera lagungarrria:
A. Bideoak transmititu dizuna hitz batekin azaldu beharko
bazenu, zein hitz aukeratuko zenuke?
4. Ikusi Euskaraldiaren abestiaren bideoa (Euskaraldiko webgunean)
5. Galdetu Euskaraldi berri honen bideoak zer transmitu dien.
Galdera lagungarria:
A. Bideoak transmititu dizuna hitz batekin azaldu beharko
bazenu, zein hitz aukeratuko zenuke?

Materiala

– Lehenengo bideoa: Euskaraldiaren lehen edizioa iruditan.
– Bigarren bideoa: Euskaraldiako webgunea
– Hirugarren bideoa: Bigarren Euskaraldia: norbanakotik kolektibora
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2. Ahobizi/Belarriprest prestakuntza saioak

AHOBIZI/BELARRIPREST IZATEKO PRESTAKUNTZA SAIOAK

Zenbakia

5.JARDUERA

Noiz

URRIA

Denbora

– Sarrera (estres linguistikoa) 30 min.
– AB/BP prestakuntza saioak 2 ordu

Saioaren
bideratzailea

– Herriko, auzoko edo eskualdeko Euskaraldia batzordea.
Egonen ez balitz, Batxilergoko edo Lanbide Heziketako irakasle
Euskaraldinamizatzaileak, jarduera honetan eskainiko diren euskarrien
bitartez.

Jarduera
norekin

– Batxilergoko edo Lanbide Heziketako ikasleekin

1. Dakigun bezala, hizkuntza ohiturak aldatzea eta horri eustea ez
da gauza erraza. Saio honetan ahobizi edo belarriprest izateko
erronkari eusteko estrategien inguruan arituko gara. Hasteko, ikus
dezagun estres linguistikoaren inguruko bideo hau. Jarraian
saia gaitezen galdera hauek erantzuten:

Prozedura

A. Zer ulertu duzue? Zer da estres linguistikoa?
B. Bizi al duzue egunerokoan?
C. Gehiago ezezagunekin tokatzen al zaizue, ala
ezagunekin?
D. Erantzunak borobildu, eta hurrengo ariketatxoa
elkarrizketa elebidunaren inguruan planteatu:
A. Ikasleak binaka jarri, bat euskaraz, bestea erdaraz.
Minutu baten buruan truka!
B. Bakoitzaren inpresioak partekatzeko tartea hartu.
C. Bukatzeko, borobiltze orokorra egin, eta hainbat
gomendio abordatu.
2. Ordu erdiko sarrera honen ondoren, 2 ordu beharko ditugu AB/
BP prestakuntza saioan proposatuko diren jarduerak aurrera
eramateko. Ikastetxe bakoitzak erabaki beharko du ea 2 ordu
horiek jarraian landu nahi dituen edo bi egun ezberdinetan (ordu
beteko bi saio).
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3. Kontuan izan behar dugu AB/BP prestakuntza saioan proposatzen
diren jarduerak edo batzuk behintzat gaur egun Batxilergoan edo
Lanbide Heziketan dauden ikasle batzuek aurreko Euskaraldian,
DBHn zeudenean, landuko zituztela. Hala ere, gerta liteke horrela ez
izatea edo landu baziren ere, oraingoan, modu sakonago batean
lantzea aproposa ikustea. Ikastetxe bakoitzaren egoera ezberdina
izanen denez, prestakuntza saio hau bideratuko duten horiek
denbora pixka bat hartu beharko dute AB/BP prestakuntza saioetan
agertzen diren jarduerak ikastetxe bakoitzeko ikasleen egoera eta
aurrezagutzetara egokitzeko.

Prozedura

4. Prestakuntza saioaren gida hemen aurkituko duzue
A. Ahobizi prestakuntza saioaren gida
B. Belarriprest prestakuntza saioaren gida

Materiala

–
–
–
–
–
–

Estres linguistikoa bideoa
Ahobizi prestakuntza saioaren gida
Belarriprest prestakuntza saioaren gida
Ahobizi prestakuntza saioa
Belarriprest prestakuntza saioa
Tribuaren Berbak saioko material didaktikoa (Zergatik ez dugu egiten?)
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OHITURA ALDAKETEN ERRONKA
NOREKIN EGITEN DU EUSKARAZ?
Aurten, Euskaraldiko lorpenak eta erronkak ikusarazi nahi ditugu: erronkak, adibide
eredugarriak, bizipen eta lorpen pertsonal zein kolektiboak. Erronka pertsonalak egiteko
gonbitea egingo diegu ahobizi eta belarriprestei. Honako ariketa honek, Euskaraldiarekin
bete nahi ditugun erronkak bistaratzen lagunduko digu. Hala, gure inguruan norekin aldatu
nahi ditugun hizkuntza ohiturak.
Lehenik, taula bete beharko dugu eta ondoren ikasgelan elkarbanatuko dugu ikaskideekin.

A- Guztia euskara

B- Gehiena euskaraz

C- Gehiena gaztelaniaz D- Guztia gaztelaniaz
Zenbat euskara erabiltzen duzu?

Nor da?
Ikastetxean

Harreman handia
duzun lagun bat
Harreman handia
duzuen beste
lagun bat

Ikasgelan zure
ezkerretan
esertzen dena

Ikasgelan zure
eskuinetan
esertzen dena

Nahi baduzu,
besteren bat ere
jar dezakezu:

Ikastetxetik
kanpo
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OHITURA ALDAKETEN ERRONKA
ERRONKA BATERAKO PREST?
Zein pertsona, egoera eta helburu aukeratu dituzu?
– Norekin egiten dut euskaraz? fitxatik
guztia euskaraz egiten ez duzun bi
pertsona aukeratu.
– Egoera bat aukeratu: Ikastetxean edo
ikastetxetik kanpo.
– Hurrengo urratsera iristen saiatu behar
duzu astebete horretan zehar:
A. D den kasuetan, C izatea.
B. C den kasuetan, B izatea.
C. B den kasuetan, A izatea.

– Horretaz gain, horiekin beste ohitura
bat ere aldatu behar duzu aste
honetan zehar:
–
• 1 aukera: egunero, lehenengo
aldiz ikustean besarkada bat
ematea
• 2 aukera: egunero, gutxienez bi
aldiz urrutitik ikustean oihu eginaz
agurtu: …, egun on!, …., arratsalde
on!, …., ondo pasa!...
• 3 aukera: egunean zehar,
gutxienez hiru aldiz, honakoa
esan behar diozu: Marigorringo,
zurigorringo, bihar eguzki ala euri
egingo?
• 4 aukera: goizean, eguerdian,
arratsaldean eta gauen watsap
bat bidaltzea modu honetako
esaldiren batekin: Bat, bi, hiru, lau,
bost, sei, zazpi… gora gu!

FROGATZEKO PREST?
IZENA

Hizkuntza-ohitura

Beste ohitura
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Taldeka bilduko gara eta egindako azterketa landuko dugu:
– Zer moduz joan da erronka? Erraza egin zaizue?
Hausnarketarako tartea utziko dugu
• Zer moduz ohituren erronka? Hizkuntza-ohitura bete
al dute? Beste ohitura ere bai? Erraza edo zaila izan
al da? Ondo pasa al dute?
Hirugarren saioa
(abenduan)

• Mezu bat emango diegu: nahi badugu ohiturak
aldatzeko gai gara eta hizkuntza-ohiturak ere bai.
Gainera, gustura aritu gaitezke horretan. Ohitura
aldaketa handiak zailak izan daitezke behar bada,
baina aldaketa txikietatik hasita besteak ere etor
daitezke nahi badugu.

Aurrera begira, emandako ohitura aldaketak
mantentzeko gai ikusten zarete?
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EUSKARALDIA BITARTEAN
KONTSUMO-OHITURAK
Denbora

60 min.

Zenbakia

6.JARDUERA

Noiz

Azaroaren 218tik
abenduaren 2ra

Saioaren
bideratzailea

– Batxilergo eta Lanbide Heziketako irakasle Euskaraldinamizatzaileak

Jarduera
norekin

– Batxilergo eta Lanbide Heziketako ikasleekin

Helburua

– Ikasleen kontsumo-ohituren inguruko hausnarketa partekatzea,
– Kontsumo-ohitura horiek hizkuntzaren erabileran duten eragina neurtzea.
– Ikasleak hiru taldetxotan banatuko ditugu, arloka, eta bakoitzak postit-etan zerrendatu beharko ditu ahal bezainbat elementu, minutu
batez:
• Lehen taldetxoan, gustuko dituzten ahal bezainbat musikatalde.
• Bigarrenean, gustuko dituzten ahal bezainbat webgune
eta sare-sozial.
• Hirugarrenean, gustuko dituzten ahal bezainbat irrati-telebista
programa.

Prozedura
(urratsez
urrats eman
beharreko
pausoak)

– Talde guztietan, arau berdinak:
• Elementu bat, post-it bat (adb: musika-talde bat, post-it bat)
• Berdin du hizkuntza: gustuko dituzten elementuak atera behar
dituzte espontaneokI.
– Minutu baten buruan, taldetxo bakoitzak bere emaitzak aurkeztuko
ditu:
• Post-it-ak euskarri batean itsatsiz, ozenki eta txandaka
jakinaraziko dute zer idatzi duten bakoitzean
• Komentario-trukea bultzatuko dugu ondoren (zer duten
gustuko atera elementuetan, zer elementu gehituko luketen...)
• Bukatzeko, ikasle bakoitzari eskatuko diogu arloka gustukoen
dituen bi elementuetan gometxak jartzeko.
– Borobilduko dugu esanez kontsumo-ohiturek lotura zuzena
daukatela hizkuntza-ohituretan, eta euskarazko kontsumoak asko
laguntzen gaituela hizkuntza gozatzen eta aberasten.
– Bukatzeko, euskarazko elementu batzuk luzatuko dizkiegu, eta tarte
bat eman horiek arakatu ditzaten.

Materiala

– Post-it-ak eta gometxak
– Post-it-ak itsasteko euskarria
– Euskarazko elementu batzuen zerrenda
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EUSKARALDIAREN ONDOREN
HIZKUNTZA-ERABILERA NEURKETA EUSKARALDIAREN ONDOREN
Denbora

60 min.

Zenbakia

7.JARDUERA

Saioaren
bideratzailea

– Irakasle Euskaraldinamizatzaileak

Jarduera
norekin

– Ikasle Euskaraldinamizatzaileekin

Noiz

ABENDUAN

– Euskaraldiak gure hizkuntza ohituretan izanen duen eragina
ebaluatzeko, hizkuntza-erabilera neurketak egitearen beharra
azalaraztea.
Helburua

– Ikastetxean erabilera neurketa horiek nola egin ditzakegun azaltzea.
– Hizkuntza-erabilera neurketak egiteko kronograma eta ardurak
zehaztea.
– Euskaraldia amaitu eta berehala (abenduan) jasoko diren erabilera
datuak handik hilabete batera (urtarrilean) jasoko direnekin alderatzea.

1. Euskaraldia hasi baino lehen gure artean adostutako kronograma
jarraituz, gaurko saioan bigarren eta hirugarren hizkuntzaerabilera neurketak nola egingo ditugun zehaztuko dugu.
Prozedura
(urratsez
urrats eman
beharreko
pausoak)

Materiala

2. Horretarako, aurrekotan erabili dugun hizkuntza-erabilera
neurketak egiteko gida (2.eranskina) erabiliko dugu.
3. Lanak banatuko ditugu.
A. Zeintzuk izanen dira behatzaileak (printzipioz, ikasle
Euskaraldinamizatzaileak)
B. Eguna zehaztu (orain bi egun izanen dira: abenduan eta
urtarrilean)
C. Ordua zehaztu (denbora tartea)
D. Behaketa eginen dugun espazioa zehaztu
– Hizkuntza-erabilera neurketak. Gida (2.eranskina).
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1. ERANSKINA
Lan banaketa egiteko kronograma
LAN BANAKETA EGITEKO KRONOGRAMA

Irakasle-ikasle Euskaraldinamizatzaileak
ZER

Jardueraren izena eta
zenbakia

NOIZ

Hilabetea eta eguna

ZEINEK

BEHARRAK

Irakasle edo ikasle
Behar materialak, ohiko saioen
Euskaraldinamizatzaileak
ordutegien moldaketak...
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2. ERANSKINA
HIZKUNTZA-ERABILERA NEURKETA DBH-n
NORK
DBHko ikasle Euskaraldinamizatzaileek. Beraiek izanen dira behatzaileak.
NORI
DBHko ikasleei
NON
Jolas orduetan.
NOLA
Behatzaileak ikasleen artean emanen diren 10 elkarrizketa behatuko ditu. Oso garrantzitsua
da gainontzeko ikasleek ez jakitea hizkuntza erabilera-neurketa egiten ari garela. Horretarako,
behatzaileak poltsiko batean 10 txitxirio eramanen ditu. Poltsiko hori euskarazko elkarrizketen
poltsikoa izanen da. Behatzen ari den elkarrizketa gaztelaniaz ematen bada, txitxirio bat
beste poltsikora pasatuko du. Beste poltsiko hori gaztelaniazko elkarrizketen poltsikoa
izanen da. Ematen ari den elkarrizketa mistoa bada (euskaraz-gaztelaniaz), txitxirioa praken
atzeko poltsiko batean sartuko du. Hori izanen da elkarrizketa mistoen poltsikoa. Kontuan
izan elkarrizketa mistoa dela ulertuko dugula baldin eta elkarrizketan ematen ari diren bi
hizkuntzetatik, batean %30a (gutxi gora behera) baino gehiago ematen bada. Hizkuntza
horretan egiten den erabileraren portzentaia baxuagoa bada, elkarrizketa elebakarra dela
ulertuko dugu, tarteka hitz edo esaldi motz batzuk beste hizkuntzan agertzen badira ere.
Ikasleen arteko 10 elkarrizketa behatu ondoren eta txitxirioak dagozkien poltsikotan dituela,
behatzailea behaketa egin duen espazio horretatik aterako da eta beheko taula beteko du.

1/2
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IKASLEEN ARTEKO HIZKUNTZA ERABILERA NEURKETA

10 elkarrizketen behaketa DBHn
IKASTOLA

BEHATZAILEA

ESPAZIOA

ORDUA

ELKARRIZKETA

EUSKARAZ

GAZTELANIAZ

MISTOA

%

%

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OSOTARA

Hamar elkarrizketa
horietatik zenbat hizkuntza
bakoitzean. Portzentaia jarri

BEHATZAILEAREN
OHARRAK
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