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HITZAURREA

Hizkuntza ofizial bi ditu legez, 1978ko Konstituzioaren eta 1979ko
Autonomi Estatutuaren ildotik, Euskal Autonomi Elkarteak. Lege-azalpen
hori egia bihurtu ahal izateko eginbide zorrotza egozten zaie, besteak
beste, bertako Herri Aginte eta Erakunde amankomunei: euskararen eza-
guera ziurtatu behar dute hauek, horretarako behar diren neurri guztiak
hartuz eta bideratuz.

Autonomi Elkarteko herritar guztiek bihar edo etzi euskaraz jakin
dezaten nahi bada, bistan dago eskola-alorrean bakarrik jardunaz nekez
xede hori lortu ahal izango dela: hizkuntzjokamoldearen gizarte-antolakeran
eragin zuzena eta oihartzun nabarmena duten gainerako faktoreak ere
hizkuntz helburu horretarantz orientatu beharko dira. Luze-zabaleko
elebitasun-proiektu horrek euskarri eta babes sendoa bereganatu beharko
du hortaz gizartearen oinarri ekonoteknikoan, konfigurazio soziokultura-
lean, enplegu-egituran eta, oro har, bertako status- eta rol-banaketan. Eta
guzti hori, jakina, belaunez belauneko hizkuntz transmisioaren ardatz eta
iturri izan ohi diren familia, lagunartea, auzo-bizitza eta eguneroko jardu-
naren harreman-sare arruntak euskaldun mantenduz edota euskaldunduz
egin beharko da.

Esparru desberdinetako eginbehar guzti horiek ondo kontuan iza-
nik ere, eskolak euskararen sendagarri izan dezakeen eragin-indarra ez da
gutxiestea komeni: aurrerantzean ere elementu garrantzitsua izaten jarrai-
tu beharko du irakas-sistemak, orain den bezala, belaunaldi berriei euska-
raren ezaguera zabal, sendo eta formalizatua eskuratzeko. Eskolak baka-
rrik ez ditu belaunaldi berriak euskaldunduko, baina eskola bidezko laguntza
eragingarri hori gabe Autonomi Elkartearen hizkuntz normaltasunezko lege-
-aginduak eta xede nagusiak ezin mamituko dira.

Hezkuntza bidez gaztejendea eta neska-mutilak euskalduntzen bada-
ramagu, ikastolek 1960 inguruan piztutako zuzia lau haizetara zabalduz,
hamar bat urte. Lansaio guzti horrekin zer lortzen ari garen, eta zertan
huts egiten dugun, jakin nahia bidezko da noski, eta ez inoren kuriosidade
edo jakinmin huts. Gizajendez nahiz ikasmaterialez, eskola-etxeen erai-
kuntzaz zein zaharberritze-Ianez, hainbat baliabide eskatzen eta eskatuko
duen eginbeharra da berez hezkuntza; eta irakaskuntza elebiduna, mundu
zabalean zehar inola ere sorkari arrotz-jaioberria ez dena, are laguntza eta
atentzio gehiagoren beharrean izan ohi da eskuarki. Bidezko ezezik beha-
rrezko ere bada, ondorioz, gure hezkuntza elebidunaren emaitzak aztertzea
eta bere argi-itzalen zenbatekoa neurtzea.
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Horixe izan da hain zuzen. 1983tik honakoan. EIFE programaren
xedea: indarrean jarritako irakas-sistema elebidunaren ildotik belaunaldi
berriak zer neurritan elebidun sendobihurtzen ari diren aztertzea. Ikerke-
taren lehenengo ekitaldiari. 1983-84 ikasturteko OHO 2 eta OHO 5eko
ikasleak azterkizun izan zituenari. bigarren bat gehitu zitzaion handik hiru
urtera: "ElFE 2" deituriko azterketa horrek OHO 5eko ikasleen hizkuntz
gaitasunak neurtzea izan zuen helburu. Azterketa-sail osoaren atzesku
moduan. eta ikusmira berriro OHO2ra itzuliz.EIFE3 azterketa burutu du
geroztik Hezkuntza. Unibertsitate eta Ikerketa Sailak: azken ekinaldi honen
emaitzak jasotzen ditu. hain zuzen. eskuartean duzun argitalpenak. Euska-
ra Zerbitzuko Josu Sierra eta Ibon Olaziregi lankideak izan dira. oraingoan
ere. azterketaren egile. Gure artean zoritxarrez gutxiegitan gertatzen den
jokamolde bati eutsiz. azterketagilezein azterpide mailan halako jarraipen
eta egonkortasun bat lortu ahal izan da EIFEproiektu osoan zehar. Anali-
sien emaitza-azalpenetan antzematen da. inon baino nabarmenago agian.
batasun-giro hori: urteen joanak lan-alor honetan ere hutsarte bat baino
gehiago jarri du noski agerian. hasierako xede-asmoak honetan edo har-
tan aldatzea eskatu duena; estatistika zein informatika aldetik. bereziki.
hobe beharrez egindako berrikuntzak ez dira hutsaren hurrengoak izan.
Guztiarekin ere aski maila egokian lortu da. ene ustez. hiru aztersaioen
artekojarraitasunari.barne-Ioturarieta horren ondoriozko konparagarrita-
sunari eustea.

Irakurle ohartunak erraz samar aurkituko ditu oraingo emaitza-
azalpenotan ere. oso oker ez banago. EIFE-sorta osoaren bizkarrezurtzat
har daitezkeen ondorioak. Banan banako aipamenetan sartu gabe. ez bait
da horí hitzaurrearen egitekoa. ondorio horien artean hiru puntuok bede-
ren ongi azpimarratzekoak direla deritzat:

a) erdararen ezaguera ez dago inon (ez eta etxetik euskaldun
diren D ereduko haurrengan ere) benetako arriskuan. Baliteke
han edo hemen (eta. agian. honelako azterketa-modu batek
agertaraz dezakeen baino agitz hedatuago) gaztelaniaren eza-
guera. bere errejistro jaso-formaletan eta idazmen-sailean bere-
ziki. osatze eta sendotze on baten beharrean egotea. Baínaez
dirudi alde horretatik defizit nabarmen-nabarmenik dagoenik:
ez. bederen. hezkuntz elebitasunari berariaz egozteko moduko-
rik. Defizitak.eta ez nolanahikoak. euskarazko gaitasunean ageri
ohi dira. aldiz. sarrienik: hainbat neska-mutilek euskaraz erraz
eta zuzen mintzatzeko ageri dituen traba-eragozpenetan lehen-
-Iehenik. eta idatzizkoetan gero.

b) Neska-mutilok beren ikasketa-urteak amaitutakoan eskolatik zer-
-nolako euskara-mailarekin aterako diren jakiteko bada faktore
indartsu bato nagusiki eskolaren beraren eskuetatik at dagoena:
haurrak etxean euskara ikasi duen ala ez. famili giroan (guraso
eta aiton-amonekin. anai-arreba eta lehengusuekin) zein hiz-
kuntzatan jarduten duen. adin batetik gorako bere lagunartean
eta auzoko bizigiro arruntean euskara ala erdara den nagusi....
kontuan hartzen dituen faktorea alegia. Garrantzitsua da berau.
zinez; gorago esan denez. eskolak gurea bezalako hizkuntza

~
I
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ahul bat biziberritzeko duen ahalmen-muga begien bistatik ez
galtzea gomendatzen duena.

e) Eskolaz kanpoko faktore hori ikasleen euskara-mailari begira
aski garrantzitsua izanik ere, ordea, eskolako irakastereduaren
beraren eragina ez da txantxetakoa. Hori dela-eta, ezaguera-
-mailan (hemen ezin sar gaitezke, jakina, hizkuntzaren luze-zabaleko
transmisiorako hain erabakiorra den belaunaldi gazteon hiz-
kuntz jokamolde eta erabilera-moduen azterketan) aski emaitza
ohargarriak lortzen ari dira D eta B ereduak, azterketa osoaren
fidagarritasuna zalantzan jarri nahi ez bada, etxetik erdaldun
diren haurrak euskalduntzerakoan. Are gehiago, EIFEko saio
bakoitza aurrekoarekin konparatuz halako hobekuntza bat aurki-
tu uste izan da, batez ere B ereduan, euskarazko gaitasunari
dagokionea n.

A ereduaz ezin beste horrenbeste esan daiteke. Kasu honetan
ere ezin ahaztuko dugu, batetik, EIFEk bere neurketak egin
dituen adinetatik aurrera ere ikasleentzat urte askotan nahitana-
hiezko asignatura izaten dela euskara (eta, beraz, irakaspide
egoki batek bere eragina izan behar lukeela ikasle horien gaitasun-
-hobekuntzan). Eta egia da, bestalde, ElFE 3 honek ahozko
euskararen ulermen-mailan aurreko neurketekin konparatuz hobe-
kuntzarik ageri duela. Urrun, aski urrun, gelditzen dira ordea A
ereduaren emaitza ziur eta balizko estrapolazio horiek araubi-
dezko elebitasun parekatuaren desideratum jakinetik. Eta bale-
goke arrazoirik, horrexegatik, konponbide miresgarrietan gehie-
gizko federik ez izan arren irakasteredu horren hobekuntza-mol-
derik diseinatzen saiatzeko.

Hartzen den bidea hartzen dela ere bistan dago mundu irekia,
soluzio-formula ziurrak baino areago galderak eta hipotesi-aukerak eskain-
tzen dituena, del a gaur-gaurkoz euskal irakas-sistema elebiduna. Ez da
agian EIFEren merezimendurik makalena izango aldagai-aniztasun hori
agerian jartzen eta egituratzen hasteko norbanakoon sentimen eta inpre-
sio hutsez haraindiko ebidentzia enpirikoak eskuratu izana. Geroak esan-
go du noski, honetan ere, azterlanaren ondorio horietatik zer den funtsez-
ko eta zer axaleko edergarri. Uste izatekoa da den a den, hala espero nahi
nuke bederen, gure arteko hezkuntza elebidunaren eta are luze-zabaleko
hizkuntz plangintzaren formulazio zorrotz, argi eta eragingarririk plazara-
tzeko urrats baliozkoa gertatuko dela. Hezkuntza-alorrari begira EIFEren
bidez egindako ebaluazio-Iana gizarte-bizitzaren beste hainbeste esparru-
tara zabaltzearekin ez genuke agian ezer asko galduko; eta egingo nuke,
aitzitik, probetxurik aski lortuko genukeela: besterik ez bada ere normalkuntza-
-Ianean eginkizun dagoenaren zenbatekoa eta eginbehar desberdinen
premiazkotasun-maila zehazkiago ezagutzea.

Hirugarren EIFE honi ere patxadazko irakurraldi bat eman diezaio-
zun gomendatzen dizut beraz, irakurle.

MIKEL ZALBIDE
Euskara Zerbitzua
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1. SARRERA

Jadanik argitaratu diren EIFE1 eta EIFE2 ikerlanen ondotik garaia
heldu zaio hirugarren honi ere argia ikusteko. Sail honetako lehen ikerla-
na bide-zabaltzaile izan zen alde askotatik Euskal Herrian; lan zabala,
OHOko bi ikasmailatan, hiru ereduetan eta lau trebetasunetan banatutako
bi hizkuntza harrapatu nahi zituena. EIFE 2n ikasmaila bakar bati heldu
zitzaion: aurreko lanean OHOko 2. mailan aztertutako ikasle berberak 5.
mailan neurtu ziren, beste parametroak mantentzen zirelarik; hots, hiru
eredu eta bi hizkuntza. EIFE1ekin euskal irakaskuntzaren ikuspegi orokor
bat eskuratu zen lehen aldiz. Bigarrenarekin, berriz, irakas-sistema horren
eboluzioaren nondik norakoa begietaratzen has gintezkeen, eta haren
ahalbideak somatzen.

Hirugarren EIFEhonek ere ikasmaila bakarra hartu du xede: OHO-
ko 2.a. Oraingoan irakaskuntza elebidunaren ereduak finkatuago daude; B
ereduan dauden haurrak, esaterako, Eskolaurre-hasieratik jarraitu dute
eredu hau. Irakasleek ere esperientzi apur bat jasoa badute. Aukera ezin
hobea zegoen, gainera, orain arteko datuen lehen konparazio bat egiteko
Hasiera Zikloaren amaieran.

Metodologi arloari dagokionez, lagin erabat berria egin dela aipatu
behar da. Analisi berezitu zenbait ere egin da, hala nola haurren ama-
hizkuntzaren ingurukoak, ikasle mota desberdinenak etab.

Lehen azterlan hura 1984ean egin zenetik euskal irakaskuntzaren
kontestua ere aldatu egin da: B eta D ereduak handitu diren bitartean A
eredua, orduan ikaragarri handia zena, murriztu egin da.

Hona hemen 2. mailako ikasle portzentaien taula:

. X-n euskararik irakaskuntzarik gabe dauden ikasleak bildu dira.

Garapen kuantitatibo honez gain, ereduen emaitza eta baldintzape-
nen ikuspegi kualitatiboa ere beharrezkoa da. Hain zuzen ildo honetan
sakondu nahi du ziklo bat borobiltzen duen EIFE3 azterlan honek.

13

Portzentaiak, ereduka

A B D X.

1983-84 (EIFE 1) 63,70 13,18 18 5,12

1987-88 (ElFE 3) 55,37 21,79 21.44 1.4

1989-90 45.6 29,1 24,2 1



2. IKERKETAREN AZALPENA

LANAR EN XEDEAK

Xede nagusiak honako hauek lirateke

a) A, B eta D irakastereduetan OHOko 2. mailan dauden ikasleen
euskara eta gaztelania mailak neurtzea.

b) Haurren euskara eta gaztelania mailekin zerikusia duten fakto-
re eragileen azterketa sakontzea.

e) Orain lortutako datuok (1988) EIFE 1ekoekin (1984) konparatzea.

d) Ikasleak, ereduka ezezik, ama-hizkuntzaren arabera ere ikertzea.

LAGINA

EIFE 3ko lagina Euskal Autonomi Elkarteko OHOko 2. mailako
ikaslegoaren ordezkagarria da. Lagin hau bi etapatan egin da.

Lehenengo etapan gelen laginketa estratifikatua egin da, lau alda-
gaion arabera: lurraldea, zona soziolinguistikoa, ikastetxe-mota eta ere-
dua. Estratoko afijazioa ikasle-kopuruaren proportziokoa da. Gelen zozke-
ta, berriz, tamainaren araberako probabilitatez taxutua eta berreskurapenik
gabea.

Bigarren etapan ikasleen laginketa egin da, gelako 4 ikasleren
afijazio uniformeaz. Zozketa zorizko sinplea izan da.

Guztira 1196 ikasle, 301 gelatakoak, izan dira azterkizun.

KAN PO-LANA

Testen pasaketa eta datuen bilketa 1988ko apirilaren 25etik maia-
tzaren 16ra bitartean egin zen, berariaz prestaturiko 17 inkestagile elebi-
dunen bidez.

BILDUTAKO DATUAK

Aurreko EIFEazterlanetan bezalaxe hiru motatako datuak bildu dira
oraingoan ere.

a) Haurren hizkuntz gaitasuna

Haurren hizkuntz gaitasunaren neurri bat izateko, euskarazko Gal-
bahe El eta gaztelaniazko Galbahe Cl testak aplikatu zaizkie. Test hauek
ahozko trebetasunak neurtzen dituzte soilik: ahozkoaren ulermena, eta
mintzamena. Ahozkoaren ulermena hiru azpiprobatan neurtu da. Lehe-
nengo azpiprobako esaldiak oso sinpleak diren bitartean, hirugarren azpi-
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proban aski esaldi zailak ere aurki daitezke. Mintzamena neurtzeko, berriz,
bi proba erabili dira. Lehenengoan hiztegi eta egitura oso sinpleak azter-
tzen dira. Bigarrenean, berriz, haurraren ahozko ekarpena aztertzen da,
kontaketa baten bidez. Euskarazko eta gaztelaniazko testen osakera para-
leloa da.

b) Haurraren ezaugarriak

Haur bakoitzari dagozkion hainbat datu jaso dira: gaitasun pertso-
nalak, hala nola errendimendu eskolarra (irakaslearen eritziz) eta bere
adimen-koefizientea (Catell-en G faktorea), famili barneko hizkuntz harre-
manak, irakaslearekiko hizkuntza, lagunekikoa, hizkuntzekiko jarrera per-
tsonalak etab.

e) Eskola-ezaugarriak

Azkenik, eskola eta irakaslearekin zerikusia duten datuak bildu dira:
ikastetxea dagoen zona soziolinguistikoa, ikastetxe-mota, gelako irakaste-
redua, euskarazko lanaren portzentaia, gelako haur-kopurua, irakaslearen
esperientzia, bere euskara-ezaguerazkogaitasun-agiriak, bere eritziak etab.

DATUEN TRATAERA

Jasotako datu guztiok informatizatzeko, era kodifikatuan jaso ziren.
Tratamendu informatikoa eta analisi estatistikoak Eusko Jaurlaritzaren
Informatika Elkartearen (EJIE) esku joan dira.

Datuen maiztasunez gain aldagai bakarreko eta aldagai anitzeko
bariantza-analisiak ere egin dira SPSS-X paketearen bidez.

Honezaz aparte SPAD paketearen «korrespondentzia anitzak» dei-
turiko analisia egin da, bere klasifikazio anitzaren analisia bereziki begira-
tu delarik.

Itemen analisirako programa bat ere erabili da, eta kasuan kasuko
programa bereziak egin behar izan dira ikerlanaren fase konkretu ba-
tzuetan.
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3. ALDAGAIEN DESKRIBAPENA

Inkesta soziolinguistikoan jasotako aldagaien maiztasunak azter-
tzea izan da ikerlanaren oinarrizko lehen egitekoa. Aldagai guzti-guzti
horien berri emateak luze joko luke ordea, eta batzuk bakarrik, adierazga-
rrien izan zitezkeenak, aukeratu díra argitalpen honetan erakusteko.

GURASOEN JATORRIA

Haurren beraien erantzunetatik atera daitekeenez D ereduko gura-
so gehienak bertokoak diren bitartean, B eredukoen erdia inguru eta A
eredukoen erdia baino gehiago (%60 inguru) kanpoan jaioak dira. Ondoko
irudian amaren jatorria erakusten da; aitarena antzekoa da.

1. irudia
Amaren jatorria

SUJETUEN %

60

10

50

40

30

20

o
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA KANPOA

_A _D

ETXEKOHIZKUNTZA

Bizpahiru galdera egin zaizkio haurrari bere etxeko hizkuntz harre-
manei buruz. D ereduan, jasotako erantzunen arabera %60 batek betí edo
gehienetan euskaraz hitzegiten du amarekin. Baina B ereduan, eta batipat
An, gehien-gehienek gaztelaniaz hitzegiten dute.

Bestalde, D ereduko haurren erdiak-edo aita eta ama, biak, euskal-
dunak ditu. Senar-emazte euskaldun horien artean, halere, badira hainbat

16
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(Iaurdena gutxi gora-behera) beti edo gehienetan gaztelaniaz hitzegiten
dutenak.

LAGUNEKIN

D ereduan adin hauetako haurrak euskaraz ari izaten dira norma-
lean eskolako lagunekin. A eredukoak aldiz gaztelaniaz; eta B ereduan,
gehienek erdaraz egin arren, neurri batean edo bestean euskaraz aritzen
direnak ere aurki daitezke.

2. irudia
Eskolako lagunekiko hizkuntza

Kaleko lagunekin jarduterakoan gaztelania indartsuago azaltzen da,
eta D ereduan euskara hutsez aritzen direnen portzentaia %40raino jais-
ten da.

IRAKASLEAREKIN, GELATIK KANPORA

D ereduko haurrek euskaraz hitzegiten dute irakaslearekin. A ere-
dukoek, berriz, gaztelaniaz. Azkenik, Bkoen artean kasu desberdinak ditu-
gu: erdiak inguru euskaraz egiten du beti, eta gainerakoek neurri desber-
dinetan. Halere, datu hauek EIFE1ekoekin konparatuz gero badirudi joera
nabaria dagoela irakaslearen eta haurren arteko erlazioa euskaraz izateko.
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100

80

60

40

20

o
EUSKARAZ GEHIENETAN BERDIN GEHIENETAN GAZTELANIAZ

EUSKARAZ GAZTELANIAZ
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3. irudia
Irakaslearekin gelatik kanpora

BERDIN GEHIENETAN

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

_A _o~B

IRAKURKETAK

A ereduan, irakurketarako hizkuntza ia bakarra gaztelania da. Bn
ere askoz gehiago irakurtzen da gaztelaniaz OHOko 2. maila honetan. D
ereduko ikasleek, berriz, batipat euskaraz irakurtzen dute.

100

80

60

40

20
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4. irudia
Hizkuntza bakoitzean irakurtzen denaren portzentaia

SUJETUEN %

o
EUSKARAZ GEHIENETAN

EUSKARAZ
GEHIENETAN
GAZTELANIAZ

BERDIN GAZTELANIAZ

_A I:=:J o~B

SUJETUEN%
100

80

60

40

20

O
EUSKARAZ GEHIENETAN

EUSKARAZ



EUSKARAREKIKO JARRERA

Bost galderatako bateria pasatu zaie haurrei. la denek jarrera posi-
tiboak edo oso positiboak dituzte euskararekiko, galdera gehienei aldeko
erantzuna ematen bait diete.

Gaztelaniari buruzko jarrerak ere aldekoak dira: batez ere A eta B
ereduetan; D eredukoen artean nabari da, hala ere, nolabaiteko erresis-
tentzia bato

ESKOLA-ERRENDIMENDUA

Aztertu diren haurren eskola-errendimendua zuzenean neurtu ez
bazen ere, irakasleari eskatu zitzaion horretaz berak zukeen eritzia. Oro-
korki B eta D ereduetako haurrek jaso dute eritzirik positiboena.

5. irudia
Haurren eskola-errendimendua
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IRAKURKETA-IDAZKETAK B EREDUAN

Irakurketaeta idazketa ikastearen pausorik sendoenak OHOko 1.
mailan ematen dira. A ereduan gaztelaniaz egiten da; eta D-n, aldiz,
euskaraz.

B ereduan irakurketa-idazketakgaztelaniaz ikasten dira kasurik gehie-
netan. Hala ere badira euskaraz edota bi hizkuntzatan batera irakasten
dutenak ere.
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EIFE 1eko datuekin konparatuz gero, OHOko 2. mailan bi hizkun-
tzetan idazten eta irakurtzen dutenen kopurua igo egiten da, baina hala
ere gaztelania hutsez aritzen direnen kopurua handiagoa da.

6. irudia
Irakurketa-idazketakBereduko2. mailan
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«HIZKUNTZA BAT/IRAKASLE BAT» ESKEMA B EREDUAN

B ereduko hainbat gelatan irakasle bana dute hizkuntza bakoitzeko.
Batak gaztelaniaz irakasten du, eta besteak euskaraz. Halere, laginean
hizkuntza bietarako irakasle bakarra duten haurrak besteak baino gehixea-
go direla dirudi.

7. irudia
"Hizkuntzabat irakasle bat" eskema B ereduan
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EUSKARAZKO LANAR EN PORTZENTAlA B EREDUAN

Gauza jakina da A ereduan irakaskuntza oinarriz gaztelaniaz ema-
ten dela, eta D ereduan, alderantziz, euskaraz. B ereduan, aldiz, irakaskun-
tza bi hizkuntzen bitartez ematen da. Dirudienez B ereduko gela gehiene-
tan denboraren erdia inguru dedikatzen zaio euskarari. Halere portzentaia
handiagoa edo dexentez txikiagoa dedikatzen diotenak ere badira. Irakurketa-
idazketak kasurik gehienetan gaztelaniaz irakatsi eta lantzeak euskararen
denbora murriztu egin dezake eredu honetan.

8. irudia
Euskarazko lanaren portzentaia
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ZONA SOZIOLlNGUISTIKOA

L.:aukategoria soziolinguistikotan berezi ziren Autonomi Elkarteko
udalerriak, bertako biztanleen euskaldun-portzentaiaren arabera. 1. zonak
inguru erdaldunenak biltzen ditu, eta 4.ak udalerri euskaldunenak:

1. zona:% 0-18
2. zona: % 19 - 40
3. zona: % 41 - 70
4. zona: % 71 -100

A ereduazonaerdaldunenetanda nagusi.B eredua, zona guztietan
zabaldua egon arren, 1.an eta 2.ean aurkitzen da gehienbat. D eredua lau
zonetan barreiatua dago, batez ere 2., 3. eta 4.etan halere.
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FAMILlAREN MAlLA SOZIOKULTURALA

Datu hau jasotzeko, irakasleei egin zitzaien galdera. Beraz, beraien
eritzian oinarritutako datuak dira honako hauek. Erantzun horien arabera,
D ereduko haurren familiek besteek baino maila altuago dutela dirudi. A
eta B ereduen artean ez da diferentzia handirik ageri.

9. irudia
Familiaren maila soziokulturala

ALTUA

_A _D
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4. HIZKUNTZ TESTETAKO PUNTUAZIOAK

Haurren euskara-maila neurtzeko erabili den hizkuntz testa bost
azpiprobaz osaturik dago: Ahozkoaren Ulermena 1, 2 eta 3, Mintzamena
1 eta 2.

Lehenengo lau azpiprobak 10etik puntuatzen dira. Mintzamena 2,
aldiz, 60raino puntuatzen da; baina, arrazoi praktikoengatik, 10eko eska-
lara ekarri da ondoko grafikora.

Hona hemen, ereduz eredu eta probaz proba xehekaturik, EIFE1en
eta EIFE3n haurrek lortu dituzten puntuazioen batezbestekoak eta bero-
rien adierazpide grafikoa.

10. ¡ruda
Euskarazkoproben batezbestekoak EIFE1 eta EIFE3n

Ikusten denez, alde handia dago batezbestekoetan eredu batzueta-
tik besteetara: D ereduko puntuazio altuetatik A ereduko bajuetara hain
zuzen ere. Bestalde, EIFE 3n EIFE 1en baino puntuazio altuagoak lortu
dira eredu guztietan.

Ohargarriena B ereduaren garapena izan da, dudarik gabe. Puntu bat
edo puntu eta erdi igoten da proba guztietan, bai ulermen eta bai mintza-
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AU1 AU2 AU3 MI1 MI2

D-EIFE 3 - 9.82 8.03 6.38 9.34 6.22
D-EIFE 1 9.7 7.52 5.42 9.05 5.75

B-EIFE 3 8.96 6.29 4.43 5.93 4.11
B-EIFE 1 7.27 4.73 3.18 4.39 2.91

A-EIFE 3 IEI 5.53 2.37 1.81 1.89 1.06
A-EIFE 1 - 3.86 1.63 1.23 1.27 0.82



men arlokoetan. Horrek adierazten du B eredu sendoago eta finkatuago
baten aurrean gaudela.

A eta D ereduko igoerak ez dira hain adierazgarriak. Aipatzekoa da,
halere, A ereduak Ahozkoaren Ulermena 1en egin duen aurrerakada.
Beraz, hiztegi eta esaldi errazak ulertzen hobekuntza txiki bat izan duela
dirudi. Azpiproba hau da, bestalde, A ereduko euskara-mailara ongien
egokitzen dena.

Gaztelaniaren kasua oso bestelakoa da. Hizkuntza honetan ereduen
arteko diferentziak txikiak dira orohar. D ereduko batezbesteko batzuk
beste ereduetakoak baino bajuxeagogelditzendira. Halere,EIFE1ekoekin
konparatuz puntuazioak, jeneralean, igon egin dira piska bat, batez ere
ulermeneko 2. eta 3. probetan. Azpiprobak euskarazkoen parekoak dira:
Comprensión Oral 1, 2, 3 eta Expresión Oral 1, 2. Hona hemen ikerlana-
ren ondorioz lortu diren batezbestekoak, EIFE 1ekoekin konparaturik eta
irudian ere elkarren ondoan jarriak.

11. irudia
Gaztelaniazkoproben batezbestekoak EIFE1 eta EIFE3n
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Euskarazko zein gaztelaniazko puntuazioei begiraturik, gauza naba-
ria da ulermen-proben artean hirugarrenadela zailena;mintzamen-probetatik.
bestalde, bigarrena.

Nabarmena da, baita ere, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz ereduen
arteko diferentziak areagotu egiten direla mintzamenaren arloan.
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5. PUNTUAZIO OROKORRA

Euskarazko bost azpiproben puntuazioetatik abiatuta puntuazio oro-
kor bakar bat eraiki da ikasle bakoitzarentzat. Beste hainbeste egin da
gaztelaniazko puntuazioekin. Puntuazio orokorra osatzeko formula azpi-
proben bariazio-koefizienteetan oinarritzen da. Bariazio-koefiziente hauek
hizkuntza eta eredu bakoitzean desberdinak direnez, B ereduko euskara-
proben koefizienteak hartu dira formularen oinarritzat, zuzenketa txikiren
batekin.

PUNTUAZIO OROKORRA =

1,44 * AU1 + 2,78 * AU2 + 4,38 * AU3 + 3.56 * MI1 + 0.6 * MI2

Gaztelaniazko probekin ponderazio berbera egin da.

Formula hori aplikatuz, haur bakoitzaren euskarazko eta gaztela-
niazko puntuazio orokorrak kalkulatu dira. Hona hemen euskara-puntuazioen
batezbestekoak eta desbiderapenak eredu bakoitzerako:

EUSKARA

12. irudia
Euskarazko puntuazio orokorra
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A 32.23 17.27

B 85.77 27.76

D 120.89 15.53



Grafikoan 10 puntuazio-tarte edo interbalo egin dira. Bertan ageri
denez, hiru ereduak puntuazio-eremu desberdinetan kokatzen dira: Akoak
beheko puntuazioetan, Bkoak erdikoetan eta Dkoak goikoetan. B ereduan
aurkitzen dugu heterogeneotasun handiena.

Gaztelaniaz, berriz, ikasle gehien-gehienak puntuazio altuetan dabil-
tza. A eta B ereduen puntuazio-distribuzioak berdintsuak dira. D eredua-
rena, aldiz, piska bat atzerago gelditzen da.

GAZTELAN lA

l'

13. irudia
Gaztelaniazko puntuazio orokorra
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Hizkuntza bien batezbestekoak elkarren ondoan ipintzen badira (ikus
14. irudia), ongi ikusten da D ereduak lortzen duela egoerarik orekatuena,
bi hizkuntzetan maila altua lortzen bait du, euskararen aldeko diferentzia
txiki batekin. B ereduak gaztelania-maila ona erakusten duo Euskara-maila,
berriz, dexentea da, gaztelania-mailatik oraindik urrun samar badago ere.
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Azkenik, A ereduak oso emaitza desorekatua eskaintzen du: etxeko hiz-
kuntzan, gaztelanian, batezbesteko ona duen arren, eredu honek ez du 2.
hizkuntzan emaitza onik lortzen.

14. irudia
Hizkuntza bien batezbestekoen konparazioa
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6. HIZKUNTZ TESTEN EGOKITASUNA

Hizkuntztestak azpiproba desberdinez osatuak daudenez "bi erdien
metodoa" erabili da test osoaren fidagarritasuna kalkulatzeko. Bestela
esanda testaren barne-koherentziaren neurria aztertu da. Fidagarritasun-
indizea eredu bakoitzerako kalkulatu da.

.

..

Testen baliozkotasuna ziurtatzeko, berriz, ikasleen emaitzak irakas-
leen eritziekin korrelazionatu dira.

Orohar fidagarritasun eta baliozkotasun neurri egokiak direla esan
daiteke.
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Euskarazko Gaztelaniazko
testa testa

A 0,73 0,65

B 0,89 0,70

D 0,72 0,82

Euskarazko Gaztelaniazko
testa testa

A 0,36 0,38

B 0,56 0,31

D 0,46 0,50



7. BARIANTZAREN ANAlISIA

Aldagai Bakarreko Bariantza-Analisia

Haurren euskara-maila eta gaztelania-maila dira aztertu beharreko
aldagai nagusiak. Beste aldagai gehienak hori esplikatzeko asmoz jaso
dira.

Haurren euskara puntuazioen artean dauden aldeak espllkatzeko
"aldagai bakarreko bariantza-analisi" -ra jo da lehenik. aldagai honek bes-
teetariko bakoitzarekin duen zerikusia aztertzen hasteko. Azterketa horre-
tatik menpeko aldagaiarekin. alegia. euskara-puntuazioarekin lotuen dau-
den aldagai askeak hautatu ahal izan dira eredu bakoitzean. Era berean.
loturarik agertzen ez zuten aldagaiak detektatu eta baztertu egin dira.

Euskara-puntuazioekin egin den bezalaxe egin da gaztelaniazkoe-
kin. eredu bakoitzean gaztelaniaren ezaguera zein aldagairekin lotua dagoen
aztertuz.

...

Prozedura honen ondorioz sei aldagai-zerrenda lortu dira: bi hiz-
kuntzen gaitasun maila hiru ereduetan aztertzeko balio dutenak. Haatik
zerrenda hauetariko bakoitzak aldagai mordoska duo batzutan elkarren
antzeko aldagaiak gainera. Ondorioz aldagai esanguratsuenen aukeraketa
egin da edota informazioa errepikatzen zutenak berariaz baztertu dira.
Azkenik. horrela aukeratutakoekin "aldagai anitzeko bariantza-analisia"
egin ahal izan da.

Aldagai Anitzeko Bariantza-Analisia

Adierazi den moduan. analisi honetarako haurren hizkuntza-maila
ongien esplika dezaketen aldagaiak aukeratu dira. eta aldagai horiek denak
batera zein banaka duten garrantzia ikusi ahal izan da. Analisi hau eredu
bakoitzean eta hizkuntza bietan errepikatu da. Jarraian. analisi horien
laburpena ematen da.

A ereduko euskara: faktore eragileak

A ereduaren azterketarako haur erdaldunak bakarrik hartu dira;
hots. etxetik euskara zerbait zekitenak baztertu egin dira. hauengan eragi-
ten duten aldagaiak oso bestelakoak bait dira.

A ereduko haur erdaldun hauek ez dute alde handirik beren euskara-
mailan: praktikoki. denek dute maila bajua. Ikasleen arteko aldeak esplika-
tzeko orduan aukeratutako aldagaiek bariantzaren %20.13 azaltzen dute.
Era berean F txikiak dituzte eta signifikazio-maila txarrak. 0.05eko muga-
tik gorakoak. Hona hemen aldagairik esanguratsuenak:
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1) Euskara-orduak (F= 2.59) (P=O.053)

Astean zehar eskolan jasotzen diren euskara-orduek badute eragi-
na ikasle hauen euskara-mailan. Astean 2 ordu dituztenetatik 5 ordu
dituztenetara euskara-puntuazioen mailaketa garbia dago. Haur gehienek
3 edo gehienez 4 euskara-ordu dituztela gogora arazi behar da.

2) Adimen-koefizientea (F=2.55) (P=O.056)

Adimen-koefizienteakere badauka nolabaiteko eragina. Adimen altu-
koen puntuazioak hobexeak izan dira, eta adimen-testean puntuazio bajua
atera dutenek hizkuntz testean ere zertxobait maila bajuagoa agertzen
dute.

3) Eskola-errendimendua (F=2.13) (P=O.061)

Irakasleak ikasle bakoitzari egotzi dion errendimenduak badu zeri-
kusirik honek gero euskarazko testean atera dituen puntuazioekin. Si
aldagaion joera bateratsua da. Errendimendu onak puntuazio altuekin
lotzen dira; eta, alderantziz, eskasak eskasekin.

15. irudia
Euskara-mailaneragiten duten aldagaiak.A eredua

EUSKARA-ORDUAK

ADIMEN-KOEFIZIENTEA

ESKOLA-ERRENDIMENDUA

o 0.5 1 1.5 2 2.5 3

B ereduko euskara: faktore eragileak

S ereduko euskaran eragiten duten faktoreak bestelakoak dira neu-
rri haundi batean, eredua bera ere aski desberdina baita. Azterketaldi
honetan, bariantzaren%45.55 esplikatu dute aldagai askeek.

1) Euskarazko lanaren portzentaia (F= 9.58) (P=O.OOO)

S ereduan hizkuntza bakoitzari ematen zaion denbora aldatu egiten
da ikastetxe batetik bestera. Leku gehienetan ikastorduen erdia inguru
dedikatzen zaio euskarari (ikus 21 OL). Analisiak erakusten duenez, bes-
talde, denboraren erdia baino gehiago euskaraz ematen dutenak besteen
gainetik dabiltza euskara-mailan.
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2) Amarekiko hizkuntza (F= 9.09) (P=O.OOO)

Aldagai hau hartu da analisian etxeko hizkuntzaren ordezko. B
ereduan etxean euskaraz egiten dutenak gutxi dira, baina abantaila handia
dute besteekiko.

3) Irakaslearekikohizkuntza, gelatik kanpora (F= 5.78) (P=O.OOO)

Irakas!earekiko erlazio-hizkuntza euskara izatea oso onuragarri ger-
tatzen da haurrek euskara-maila on bat eskuratzeko.

4) Eskola-errendimendua (F= 4.41) (P=O.001)

Errendimendu oneko haurrek euskara-maila hobea lortzen dute.

5) Adimen-koefizientea (F= 3.59) (P=O.007)

Adimen-koefizientea ere faktore eragiletzat hartu behar da. Adimen-
koefizienteko testean puntuazio txarra lortu duten haurrek euskara-
puntuazioetan ere besteak baino beherago ibiltzeko posibilitate handiak
dituzte.

16. irudia
Euskara-mailaneragiten duten aldagiak. B eredua

LANA EUSKARAZ

AMAREKIKO HIZKUNTZA

IRAKASLEAREKIKO HIZKUNTZA

ERRENDIMENDUA

ADIMENA

o 2 4 6 8 10 12

D ereduko euskara: faktore eragileak

D ereduan etxetik euskaldun diren haurrak daude eskolatuak, neu-
rri handi batean. Badira irakasteredu honetan etxetik erdaldun direnak
ere, baina txiki-txikitandikeuskaraz eskolatuak daude hauek. Eredu hone-
tako euskara-maila aztertzerakoan bariantzaren % 34.56 esplikatu da, eta
honako aldagaiok erakutsi dute harremanik sendoena:

-,

1) Ama euskalduna (F=17 .01) (P=O.OOO)

Diferentzia nabarmenak sortzen ditu aldagai honek ikasleen euskal
gaitasunean. Ama euskalduna dutenen eta erdalduna dutenen arteko aldea
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handia da, amarena esaten denean etxeko hizkuntza ulertu behar delarik.
Halere, irakasteredu honetan haur gehienak berez familia euskalduneta-
koak direla gogora arazi behar da.

2) Eskola-errendimendua (F= 9.06) (P=O.OOO)

Eskola-errendimendua eta euskara-puntuazioa batera doaz. Zenbat
eta errendimendu hobekoa izan haurrak, euskara-puntuazioa ere altuagoa
lortzen du jeneralean.

3) Adimen-koefizientea (F= 6.24) (P=O.OOO)

Adimen-testean lortutako puntuazioa esanguratsua da euskara-
mailarekiko.Koefizienteonak euskara-maila onekin lotzen dira, eta alderantziz.

4) Ikastetxe-mota (F= 4.34) (P=O.014)

Ikastoletako D ereduan eskolatuak dauden haurrak dira puntuazio
onenak atera dituztenak, segidan D eredu publikoan ari direnak datozela-
rik. Azkenik, ikastetxe pribatuetan ikasle gutxi daude eta beren puntua-
zioak bajuagoak dira.

5) Zona soziolinguistikoa (F= 2.74) (P=O.043)

Haurren euskara-maila, halako neurri batean, beraiek bizi diren
zona soziolinguistikoaren arabera aldatzen da. Zona erdaldunenean pun-
tuazioak bajuagoak dira batezbestean, eta zonarik euskaldunenean altu-
xeagoak. Tarteko zonetan, berriz, ez da ordena garbirik agertzen.

17. irudia
Euskara-mailaneragiten duten aldagaiak. D. eredua

IKASTETXE-MOTA

AMAREN EUSKARA

ESKOLA-ERRENDIMENDUA

ADIMEN-KOEFIZIENTEA

ZONA SOZIOLlNGUISTIKOA

o 5 10" 15 20
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Gaztelania: faktore eragileak

Gaztelaniari buruzko azterketa egiterakoan euskararekiko diferen-
tzia nabarmen bat hartu behar da kontuan; praktikan haur guztiek, edo-
zein irakasteredutakoak direla ere eta oraindik oso gazteak izan arren,
aski ezaguera-maila onargarria dute gaztelaniaz. Beraz, aztertu beharreko
fenomenoak zerikusi txikia du Aedo B ereduetako euskararen egoerare-
kin: azken kasu hauetan faktore pedagogiko eta soziolinguistikoek indar
handia duten bitartean, gaztelania-maila gaitasun pertsonalekin lotuagoa
ageri da hiru ereduetan, D ereduko euskara-mailarekin geratzen denaren
pare.

A ereduko gaztelania-maila ondoen esplikatzen duten faktoreak
adimen-koefizientea (F= 11.29) (P=O.OOO), eskola-errendimendua
(F=9.57) (P=O.OOO)eta ikastetxe-mota (F=9.01) (P=O.003) dira, azken
honetan ikastetxe pribatuak publikoen gainetik gelditzen direlarik. Anali-
siak bariantzaren % 34,83 esplikatzen duo

B ereduan eskola-errendimenduaz (F=6.52) (P=O.OOO)eta adi-
menaz (F=4.72) (P=O.001) gain kaleko lagunekiko harreman-hizkuntzak
(F=4.29) (P=O.002) eta zona soziolinguistikoak (F=2.63) (P=0.049) badu-
te eragina, giro euskaldunagoan bizi direnek gaztelania-maila zertxobait
bajuagoa bait dute. Analisiak bariantzaren %24.73 azaltzen duo

Azkenik, D ereduko haurren gaztelania-mailan eragiten duen fakto-
re nagusia eskola-errendimendua (F=6.45) (P=O.OOO)dela dirudi. Ondo-
ren etorriko litzateke kaleko lagunekiko harreman-hizkuntza (F=5.41)
(P=O.OOO):beti euskaraz egiten dutenek zertxobait puntuazio bajuagoa
dute, eta beti gaztelaniaz aritzen direnek hobea. Jarraian adimen-
koefizientea (F=4.05) (P=O.003) eta amarekiko hizkuntza (F=4.90)
(P=O.008) datoz, eta azkenik telebista zein hizkuntzatan ikusten dutene-
koa (F=3.55) (P=O.007). Analisiak bariantzaren % 40.43 azaltzen duo

Gaztelaniaren ezaguera, beraz, oso lotua dago ikasle bakoitzaren
gaitasunekin. Honek ez du esan nahi eskolak eraginik ez duenik. Eskolak
gaztelania-maila hobetzea du zeregin, eta ez gaztelania erakustea, jakin
denek bait dakite dagoeneko erdaraz egiten. Halere gaitasun pertsonalek
hobeto esplikatzen dituzte ezaguera-maila desberdinak azterketan jaso
diren eskola-aldagaiek baino.

Euskararen egoera oso bestelakoa da aldiz. Gizartean duen ahule-
zia dela medio, ikasle askorentzat eskola horixe da euskal hizkuntza ikas-
teko eskueran duen baliabide nagusia. Horren islada garbi asko ageri da
euskararen azterketan, batez ere A eta B ereduetan. Eskola-faktoreak
eragile nagusi izateak zera esan nahi du azken finean: zenbait eskola edo
ikasgela motatan beste batzutan baino emaitza hobeak lortzen dituztela
eta, beraz, haur horiek euskalduntzeko giltzarrietariko batzuk alderdi aka-
demiko eta metodologikoen hobekuntzan aurkitzen direla.
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18. irudia
Gaztelania-mailan eragiten duten aldagaiak
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8. KORRESPONDENTZIAANITZEN ANALlSIA

Korrespondentzia Anitzen Analisiak egin dira hiru ereduetan. Anali-
si horiek eskaintzen dituzten emaitzetatik interesgarrienetakoa ikasleak
beren ezaugarrien arabera sailkatzea da. Konkretuki, B ereduko ikasleen
sailkapena ematen da ondoko lerroetan. A eta O ereduetako analisiak ez
dira horren interesgarriak, homogeneoagoak bait dira beste gauza batzuen
artean. Horixe da beraiek hemen ez aipatzearen arrazoia.

Analisi honek hiru ikasle-multzo berezi ditu B ereduan.

Lehen multzoa da zabalena. Lagineko ikasleen %65 biltzen duo
Jatorriz erdaldunak dira, gurasoak kanpoan jaioak dituzte, gaztelaniaz
jarduten dute eskolako lagunekin eta, zenbait kasutan, baita irakasleekin
ere gelatik kanpora. Egun-erdia inguru euskaraz aritzen dira eskola-Ianean.
Matematika gaztelaniaz ikasten dute. Gizarte-gaiak, berriz, euskaraz ikas-
ten dituzte, baina badira batzuk bi hizkuntzetan ikasten dituztenak ere.

Gehienak ikastetxe publikoetan dabiltza, baina badira eskola priba-
tuetakoak eta ikastoletako batzuk ere. Esan daiteke multzo honek "B
eredu arrunta" osatzen duela.

Bigarrenmultzoak laginekoikasleen%29a biltzenduoIrakasleeki-
ko harreman-hizkuntza euskara da gela barnean zein handik kanpora, eta
batzuk lagunekin ere euskaraz egiten dute.

Eskolako lanaren parterik handiena euskaraz egiten dute. Gizarte-
gaiez gain Matematika ere euskaraz edo bi hizkuntzatan ikasten dute.
Multzo honetako haurren gurasoak ere erdaldunak dira, kasu gehienetan.
Ez dago jatorri-desberdintasunik 1. multzoarekiko:kanpotik etorritako gura-
soak dituzte orohar. Euskararekiko jarrera oso positiboa da. Gehienak
eskola publikoko ikasleak dira, eta jarraian ikastoletakoak datoz. Irakas-
leen arteko hizkuntza euskara da; horrek klaustro euskalduna suposatzen
duo Multzo honi, bere ezaugarri guzti hauengatik, "B intentsiboa" dei
dakioke.

Azkenik hirugarren multzo bat izango litzateke, agitz txikiagoa
(ikasleen % 5.3 hartzen du). Ikasle hauek guraso euskaldunak dituzte.
Batez ere gipuzkoarrak dira, eta hitzegin ere euskaraz egiten dute gura-
soekin eta neba-arrebekin. Irakaslearekin euskaraz ari ¡zaten dira. Eskola-
ko lagunekin ere euskara erabiltzen dute maiz. Ikastetxe pribatuetakoak
dira gehienak. Multzo "euskaldun" bat izango litzateke hau, B ereduaren
barruan.

Puntuazioen distribuzioak era diferentean kokatzen dira euskarazko
noten arabera: puntuaziorik altuenak hirugarren taldeari dagozkio; zertxo-
bait bajuagoetan kokatzen dira bigarren taldekoak edo "B intentsibo"koak;
eta, azkenik, konparazioz puntuaziorik bajuenak "B arrunta" -ren taldeari
egokitzen zaizkio.
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9. AMA-HIZKUNTZAREN ARABERAKO AZTERKETA

Irakasteredu elebidunen eta haurren etxetikako hizkuntzaren arteko
harremana ez da zuzen-zuzena. A eta B ereduak haur erdaldunentzat
pentsatuak dira batipat. Halere, batez ereB ereduan aurki daitezke aitare-
kin edo amarekin euskaraz egiten duten haurrak. Azterlan honetarako
erabili den laginean haur horiek B ereduaren % 17a osatzen dute. D
eredua, berriz, hasieran ikastoletan haur euskaldunentzat sortu bazen ere
laster bihurtu zen haur erdaldunak elebidun bihurtzeko ikasbide. Zona
erdaldunetan haur erdaldunen portzentaia hori %100era hurbiltzen da
askotan. Azterlan honen laginean %24 dira D ereduko haur "erdaldun"
hauek.

Bestalde haurrak euskaldun eta erdaldunetan zehazki banatu nahi
izatea sinplekeria izan daiteke. Hasteko "euskaldun" deitzen diren haur
gehien-gehienak elebidun direla esan daiteke. Bigarrenik, txikitatik euska-
rarekin kontaktua duten haur erdaldunen kopurua ere gora doa.

Beraz, ondoko lerrootan haurrak euskaldun eta erdaldunetan bereiz-
teak xede operatiboa du batipat. Gurasoetariko batekin behinik behin
(gehienetan, edo gaztelaniaz adinbat) euskaraz komunikatzen den haurra
etxetik euskaldun dela kontsideratu da. Gainerakoak erdaldunen multzoan
sartu dira.

20
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Ama-hizkuntzaren araberako banaketa hori B ereduan egiten bada,
euskaldunen multzoak euskarazko emaitza hobea ageri duela ikus daiteke
(19. irudia). Halere, talde honetan bertan ez da falta oso puntuazio bajuko
jendea.

D ereduko puntuazioen banaketak bestelakoak dira. Bai euskaldu-
nen eta bai erdaldunen puntuazioak tarte altuetan kokatzen dira: halere
lehenengoak, normala denez, zertxobait gorago ageri dira (20. irudia).

20. irudia
D ereduko euskara-puntuazioakama-hizkuntzarenarabera
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Konparazioa beste modu batera eginez, bi eredu horietako euskal-
dunak aldera daitezke. Argi dago D eredukoek euskara-maila hobea dute-
la Bkoek baino, ia osorik euskaraz eskolatuak egoteaz gain etxetik euskal-
dunago direlako seguraski (19. eta 20. irudiak).

Erdaldunak konparatuz gero antzeko gauza ikusten da: D ereduko
erdaldunek euskara-maila hobea lortzen dute Bkoek baino, eredu hura
hizkuntza aldetik sendoagoa bait da (21. irudia).
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21. irudia
Erdaldunen euskara-puntuazioak

SUJETUEN %
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D ereduko haur erdaldunek batezbesteko emaitza hobeak lortzen
dituzte azpiproba guztietan Bkoek baino, batipat mintzamen-probetan.

D ereduko ikasleen emaitza hobeak ez dira berez OSOharritzekoak:
badakigu D ereduko haur erdaldunek kontaktu handiagoa dutela gainera-
ko haur eta giro euskaldunekin, eta seguraski famili mailako motibazio
handiagoa ere bai. Horrezaz gainera eskolaketa guztia euskaraz egiteak
eragin nabaria izan behar du, dudarik gabe, beren hizkuntz gaitasunean.

Gaztelania-mai!a konparatzerakoan erdaldunen abantaila txiki bat
ikus daiteke, bai Bn eta nola ez D ereduan (22. eta 23. irudiak).
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Erdaldunek, bestalde, gaztelania-maila beretsua dute B zein D ere-
duan (24. irudia), eta baita A ereduan ere (ikus 13. irudia). Beren ama-
-hizkuntzaren galerarik ez da beraz gertatzen ikaskuntza, partez edo osoz,
bigarren hizkuntzan egin arren.

24. irudia
Erdaldunengaztelania-puntuazioak

SUJETUEN %
5ü

B EREDUA

Datu honek lehendik ere hainbat lekutan frogatutako gertakari eza-
guna erakusten du: irakaskuntza elebidunak ez dakarkio kalterik lehen
hizkuntzari, baldin eta hizkuntza horrek gizartean indar handia badu. Aldiz,
haurraren ama-hizkuntzak gizartean indar txikia duenean badirudi biga-
rren hizkuntzazko irakaskuntzak kalte egin diezaiokeela lehenengoaren
garapenari (Lambert 1974; Skutnabb-Kangas-Toukomaa, 1976; J. Cum-
mins 1981).
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10. AZALPENBATERABILDUA

1. Irakastereduen bilakaera

EIFE1 azterlana 1984 urtean egin zen. EIFE3n OHOko2. mailako
ikasleen hizkuntz gaitasuna aztertzen da 1988an. Orduko eta oraingo
emaitzen artean ereduei buruz nabaritzen diren aldeak, besteak beste,
honako hauek ditugu:

Euskara-mailaridagokionez EIFE3ko haurrek puntuazio hobeak
lortu dituzte bai A, bai Seta bai D irakastereduetan, baina igoera hori
bereziki esanguratsua gertatzen da S ereduan. Eredu honetan, azpiproba
guztietan batezbestekoak nahiko era uniformean ¡goten dira; eta, ondo-
rioz, orain lau urte D ereduarekin zuen diferentzia hura laburtu egin da.
Halere D eta S ereduen artean bada atal bat orain ere aski adierazgarria
dena: mintzamenarena; hots, mintzamen-mailan orain ere alde nabarme-
na dago Seta D ereduko ikasleen artean. A ereduak oso ezaguera-maila
apalean darrai, baina aurrerapen txiki bat soma daiteke, batez ere ulermen-
proba errazenetan.

D eredua, azkenik, lehengo mailan dago gutxi gora-behera. Irakas-
kuntza guztia (gaztelania izan ezik) euskaraz ematen duen eredua izanik
eta bere baitan urte luzetako esperientzia daramalarik, emaitzak ere aski
estabilizatuak daudela dirudi.

Gaztelaniazko puntuazioek ere hiru ereduetan gora egin dute pixka
bat, baina alde hori ere aski txikiada. Orduko eta oraingo haurren gaztelania-
maila beretsua dela esan daiteke.

11. Ama-hizkuntzaren araberako azterketa

Irakaskuntza elebidunak bai ama-hizkuntzaren eta bai bigarren hiz-
kuntzaren garapen egokia bilatzen duo

EIFE 3n, ereduka ezezik haurren ama-hizkuntzaren arabera ere
aztertu dira emaitzak. Azterketa honen ondorioz zenbait gauza esan daiteke:

1. Hasteko, eta normala den bezala, etxetik euskaldun diren hau-
rrek etxetik erdaldun direnek baino euskarazko puntuazio hobeak atera di-
tuzte eredu bakoitzaren barruan.

2. Etxetikako erdaldunen artean D ereduan daudenak dira jato-
rrizko hiztunen gaitasunera gehien hurbiltzen direnak. S ereduaren barruan,
programa intentsibo batea n daudenak dira jatorrizko euskal hiztunen
gaitasun-mailatik gertuen daudenak.

3. Eredu elebidun sendoenetan (hain zuzen Sn eta Dn) eskolatu-
tako haur erdaldunek ez dute galerarik beren gaztelania-mailan, hain
zuzen A eredukoen pare agertzen bait dira alor honetan. EIFEguztietan
agertzen den konstantea da hau, eta Euskal Herritik kanpora egin diren
azterketa askotan ere emaitza berbera ikusi izan da, haurren 1. hizkuntza
gizartean nagusi denean bereziki.
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4. Etxetik euskaldun diren haurrek 2. hizkuntza (gaztelania ale-
gia) ongi menderatzen dute, oraindik 7 urtekoak izanik eta euskaraz esko-
latuak egon arren. Hala ere, etxetik erdaldun direnen zertxobait azpitik
gelditzen dira gaztelaniazko gaitasun-mailan.

Honenbestez bistan da haurrek 2. hizkuntza ikas dezaketela pro-
grama elebidun egoki batez, aldi berean beren lehen hizkuntza ongi
mantenduz.

111. Faktoreen eragina

Faktore desberdinek hizkuntz ezagueran duten eraginari dagokio-
nez, nabarmena da gaztelaniazko analisiek oso antzeko ikuspegia aurkez-
ten dutela hiru ereduetan. Faktore pertsonalak (ikasleen gaitasunak ale-
gia) dira, neurri handi batean, ikasle batzuek besteek baino gaztelania
gehiago jakitearen arrazoi. Gaitasun pertsonalek, beraz, ikasleen arteko
diferentziak aski zuzen esplikatzen dituzte. Baina gaztelaniaren ezaguera
zabalaren arrazoia beste nonbait bilatu behar da, analisiak erakusten ez
dizkigun faktoreetan hain zuzen: hizkuntza honek gizartean duen erabate-
ko pisuan eta presentzia nagusian batipat.

Euskararen egoera, aldiz, oso bestelakoa da. Euskara ongi dakite-
netatik ezer ez dakitenetara ezaguera-maila guztiak aurki daitezke tartean.
Ama-hizkuntza zein den eta ikaslea zein irakasteredutan eskolatua dagoen
faktore erabakiorrak dira auzi hori garbitzarakoan.

Irakasteredu bakoitzaren barneko faktore nagusiak aztertuz gero,
zera ikus daiteke: A ereduak ez duela ziurtatzen ikasleentzat euskararen
ezaguera asi jasoa. Badira, guztiarekin ere, eredu hau nolabait hobetzeko
zenbait faktore eragingarri: euskara-orduak, irakaslearen esperientzia...

B ereduak, berriz, euskararen gutxienezko ezaguera eskaintzen du;
baina, bariantzaren analisiak erakusten duen moduan, eredu honen bar-
nean badira hobeto funtzionatzen duten metodologiak: hain zuzen ere
euskarari leku gehiago ematen diotenak dira hauek, eta harreman-hizkuntza
nagusi bihurtzen dutenak.

Azkeniz, D ereduan etxetik euskaldun izatea eta gaitasun oneko
ikaslea izatea dira aldagairik garrantzitsuenak.
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