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Hizkuntza proiektua

(Hizkuntza aldaerak eta er registroak)

Olatz Zabalondo Maguregi

Hizkuntza aldaerak eta erregistroak eskolan

Gizarteak berezkoa du aldaketa, baina aurreko mendearen erditik
aurre ra, badirudi aldaketaren abiadura erabat bizkortu dela. Lehen ez
zeuden beharrizanak sortu dira, eta lehen oinarrizkotzat jotzen zirenek
orain pi sua galdu dute. Aldaketa horrek eragina du gizartearen alor guz-
tietan eta, nola ez, hezkuntzan ere bai. Hori dela eta, eskola egokitze-pro-
zesu etengabean bizi da. Egoera horretan, irakasleek, sarritan badugu no -
raezean ga biltzan inpresioa: aldaketak gertatzen dira, aldaketak eska tzen
dira eta ez dakigu horien zergatia. Batzuetan moda kontuak direla dirudi,
norbaitek kanpotik ezarritako zerbait gisa bizi dugu, eta horrela ez dago
benetako aldaketarik egiterik. Ezer aldatuko bada, irakaskuntzaren ardura
du gu nok argi izan behar dugu nondik gatozen eta norantz joan gura
dugun, baina are argiago zergatik jo behar dugun horrantz.

Hizkuntzaren trataeran aldaketa eskatzen zaio eskolari eta, horren bai-
tan, hizkuntza-aldaerak kontuan izan ditzala. Ez da kontu berria, gai
honen aldarrikapena batzuen aldetik aspaldikoa baita, baina orain indar -
tsu agertu da. Eskakizun berri honen aurrean bi jarrera har ditzake esko-
lak: bete beharreko zerbait gisa hartu, denbora garrenean atzenduta gera-
tuko den zerbait gisa, edota eskolaren beraren funtsarekin loturiko gai
legez hartu. Zeren arabera egin hautua? Moda kontuez haratagoko arra-
zoirik badago aldarrikapen horren azpian?

Galdera horiei erantzuna eman ahal izateko, hausnarketa egin beharko
litzateke. Horretarako  funtsezko zenbait alor kontuan hartu beharko lira-
teke: hizkuntzaren irakaskuntzaren paradigma-aldaketa, oinarrizko
hezkuntzaren paradigma-aldaketa, soziolinguistika, gazte hizkera, euska -
raren kalitatea eta Euskaltzaindiaren gomendioak.
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1. Hizkuntzaren irakaskuntzaren paradigma-aldaketa

Hizkuntzari buruzko ikuspegia aldatuz joan da denboran zehar, gaur
egun nagusitzen den paradigmara iritsi arte. Bilakaera horrek eragin zuze-
na izan du hizkuntzen irakaskuntzan, baina hasiera batean bigarren hez -
kun tzaren irakaskuntzari loturik agertu izan da. Nagusien euskalduntzea-
rekin loturik agertu zen ikuspegi berri hori, derrigorrezko eskolaldirako
curriculumetara ere iritsi da:

a) Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikulua (HEOK)

HABEk 1999an argitaratu zuen curriculumean, hizkuntzaren ikuspe-
gia eta irakaskuntzaren ardatzak izan behar zirenak zedarritu zituen. Hiz -
kuntzaren ikuspegiaz honakoa zioen:

“Hizkuntza sistema bat dela esateak honen alderdi estrukturala azpi-
marratzen du. Hain zuzen, sistema elementuz osaturik dago; elemen-
tu hauek elkarloturik daude, eta osotasunari erreferentzia egiten dio-
ten neurrian lortzen dute beren zentzu eta balio osoa. Hizkuntzaren
barruan hainbat sistema edo, hobeto esan, azpisistema aurki daitezke:
sistema fonologikoa, morfosintaktikoa, semantikoa.(...)

Baina hizkuntz sistemaren unitate komunikatiboa ez da hitza, ezta
esaldia ere, diskurtsoa baizik, testuetan gauzatzen dena. Testuek,
berriz, beren osotasuna lortuko dute, beren arau propioez gainera,
azpisistema fonologiko, morfosintaktiko eta semantikoen arauak
betetzen badituzte, beti ere komunikazioa gertatzen den xedeari eta
egoerari, kontestuari alegia, egokituz.”

Planteamendu honetan, jada, hitzetik diskurtsorako jauzia eman zen
eta hizkuntzaren xedea komunikaziora lerratuta, ordura arte aintzat har -
tzen ez ziren kontzeptuak bereziki azpimarratuz: testuingurua eta egoera.

“Komunikazioa eraginkorra izan dadin, beharrezkoa da hizkuntz
erabilerarako arauak ere ezagutzea; zenbait forma linguistiko hala-
ko egoeretan, halako pertsonekin eta komunikazio-xedea kontuan
izanik erabiltzen jakitea. Bestela esanda, benetako komunikazioa
egoerari eta xedeari egokitu behar zaie.“

Hori izanik abiapuntua, irakaskuntza prozesuan egin beharreko alda-
ketak azaltzen ziren: EZAGUTZATIK ERABILERARA, SISTEMA
LIN GUISTIKO SINTETIKOTIK ANALITIKORA, PRODUKTUTIK
PRO ZESURA, ESALDITIK TESTURA ETA PRAGMATIKARA,
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ZUZENTASUNETIK EGOKITASUNERA, GAITASUN LINGUISTI-
KOTIK GAITASUN KOMUNIKATIBORA.

Euron azalpena ematean, funtsezko diren kontzeptuak agertuko zaiz-
kigu behin eta berriro: bata, hizkuntzaren erabilera instrumentala, alegia,
ikasleek hizkuntza komunikazio-egoera errealetan erabiltzeko gai izan
behar dute; bestea, aurrekoa bezain garrantzitsua eta aurrerago berriro
aipa tuko dena, egokitasunarena, hau da, erabilera hori testuingurura ego-
kitu behar da, egoera jakinetan eman behar da.

Horregaz batera, eta nahitaez loturik, gaitasunaren beraren aldaketa
gertatzen da, gaitasun linguistikotik gaitasun komunikatibora jauzi egiten
baita. Hauxe dio:

“Hizkuntza ikastea ez da bakarrik esaldi zuzuenak sortzen jaki-
tea; hori ez ezik, esaldi horiek komunikazio-egintzetan nola erabili
jakitea ere bada. Horrela, gaitasun linguistikoaren ordez, gaitasun
komunikatiboaren kontzeptura jotzen da.“

Gaitasun komunikatiboa lau azpi-gaitasunen bidez azaltzen da:

-Gaitasun linguistikoa: hizkuntza baten arauei jarraituz osa daitezkeen
eta beren esnahi konbentzionala duten adierazpen egokiak sortu eta
interpretatzeko gaitasuna.

-Gaitasun soziolinguistikoa: komunikazio-egoerari egokitzeko abilezia.

-Gaitasun diskurtsiboa: testuak taxutzen eta interpretatzen estrategia
egokiak erabiltzeko gaitasuna.

-Gaitasun estrategikoa: hizkuntzaren erabiltzailearen kode-ezagutzan egon
daitezkeen hutsuneak edo beste arrazoi batzuk direla eta gerta daite-
keen komunikazio etena konpontzeko, hitzezko eta hitzik gabeko
komunikazio-estrategiak erabiltzea.

Hizkuntza gaitasuna, bada, ezagutza abstraktutik errealitatean txerta -
tzeko tresna gisa hartuko da, testuinguru batean eta beste pertsonakaz
elkarreraginean gauzatuko dena.

Ez da hori, baina, HEOK-ak egiten duen ekarpen bakarra. Hizkuntza-
ren ikuspegiaz gainera, ezin albora utzi alderdi psiko-pedagogikoa, helbu-
rua irakastea da eta. Hemen ikuspegi eraikitzailea agertuko zaigu, labur-
bilduta hiru ezaugarri hauetan zehazten dena:

a.- Aurrezagutzak:. Ikas-prozesua martxan jarri aurretik, hau da, egu-
neroko jardunaren egituraketan, irakasleak kontuan izan behar du zein



egoeratan dagoen ikaslea, zer dakien, zein den bere ezagutza-maila; eta
ondoren, bertatik abiatu.

b.- Eduki berriak zentzua izan behar du ikaslearentzat eta, halaber, lo -
gikoa eta koherentea izan; egoera horrek bideratuko baitu ikasgaia esana-
hiz bete eta adimen-estrukturan integratzera.

Zentzua izan dezan, behar-beharrezkotzat jotzen du ikasleen beharrei
eran tzutea eta ikasleei lor ditzaketen erronkak planteatzea, dakienetik edo  ta
eman dezakeenetik, bere interesguneak eta ahalmenak kontuan hartuz.

Ikasketa esanguratsua izan dadin, irakasleak ikaslearen motibazioa
lortu eta ziurtatu behar du, aldeko jarrera ikasgai berriak aurrezagutzean
oinarritu eta berregituraketak eraikitzeko.

HEOK-ak ikuspegi berri bat ekarri zuela esan dugu, baina ez da alda-
keta isolatua izango. Ikastolek ateratzen duten curriculum materialak ere
ildo beretik joango dira eta, horrela, 2005ean argitara ematen den OSTA-
DAR proiektuaren 2. mailako zehaztapenean, esaterako, esanguratsuak
diren aldaketak ardaztuko dira.

b) Ostadar euskara eta literatura gida

Ikastolek, OSTADAR proiektuaren zehaztapenean, eta hizkuntzari
buruzko ikuspegia azaltzen delarik, lehenik eta behin, hizkuntzaren xedea
komunikazioaren esparrura lerratzen dute: “komunikaziorako erabiltzen
den hautazko zeinuen sistema da hizkuntza“.

Hortik abiaturik, irakaskuntzaren esparrua zehaztuko da: hizkuntza-
sis temaren unitate komunikatiboa ez da hitza, ez eta esaldia ere, diskur -
tsoa baizik, askotariko testuetan gauzatzen dena. Testuak, aldiz, komuni-
kazioa gertatzen den egoerari eta komunikazioak duen xedeari egokitzen
zaizkie.

Alderdi didaktikoan ardatz nagusi bi azalduko dira: bata, HEOK-ean
aipatutakoa, eta bigarrena, aipatu ez arren, gerora bere teorizazioan behin
eta berriro agertuko dena, hain zuzen ere Bronckartena:

“Hizkuntzaren ikuspegia didaktikoki garatzeko unean ardatz ko -
mu nean oinarrituko gara: hizkuntza talde-ekintzaren, elkarlanaren
zeinutzat hartzen da, eta hizkuntza formen deskribapen abstraktua
alboratuz, formen esanahia erabileraren bitartez bakarrik eraikitzen
dela baieztatzen da, eta, horrenbestez, hizkuntzaren talde-ekintza
erregulatzeko tresna izaera hobetsiz garatzen dira hizkuntzaren
beste alderdi nagusiak: barne antolaketarako tresna, errealitatea iru-
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dikatzeko eta pentsamendua garatzeko tresna izaera. Ildo horreta-
tik, irakaskuntzaren eta ikaskuntzaren estrategia nagusia komuni-
kazioa izango da eta elkarrekintzaren adierazle linguis tikoa dis-
kurtsoa.“

Ondorioz, didaktikaren helburua, ikasleen komunikazio premia guztiei
erantzuteko, testu genero mota horiek (ahozkoak nahi idatzizkoak) egoki
eta zuzen ulertzen eta sortzen irakastea da, hizkuntza testuinguru anitze-
tan eta askotariko asmoetarako erabiliz, eta erabilera horren gaineko
hausnarketa eginez.

Ordura arte, nagusien euskalduntzearekin, bigarren hizkuntza ikastea-
rekin loturik ikusi ditugun kontzeptuak oinarrizko hezkuntzan agertuko
dira: komunikazioa da hizkuntzaren xede; hizkuntza elkarreraginezko
egoeretan gauzatzen da; paradigma eraikitzailea da ardatza. Baina horiez
gain, Bronckarten ekarpena hartuko da kontuan; ekintza komunikatiboa
ezarriz gune.

Argi dago aldaketak ez direna beste barik gertatzen eta une jakin ba -
tean berrikuntza isolatu dena aldaketa sakonago baten iragarpena izan
lite keena. Hezkuntzan horrelako zerbait gertatu dela esan dezakegu. Aza-
leko edo uneko diren aldaketak sustraitu eta hedatu egiten dira, sistema
osora hedatu arte.

Ikusmira aldatu da: “ZER jakin behar den” baino garrantzitsuagoa
izango da “ZERTARAKO jakin behar den”. Galdera horren erantzunak
ekarri du hezkuntza sistemaren paradigma-aldaketa.

2 . -  Hezkuntzaren  parad igma a ldaketa

Hezkuntza legeak, eta horien baitan curriculumak, eskola errealitatera
egokitzeko prozesu etengabean sortzen dira eta, beraz, denborak aurrera
egin ahala aldatuz doaz. Eguneratze horretan, Ikastolek aurrerapauso
handiak eman izan dituzte eta horren adierazgarri da, 2006an, hainbat
elkarterekin batera egin zuten Curriculum proposamena. Handik urtebe-
tera, EAEko curriculuma argitaratu zen eta bien artean alderik dagoen
arren, ikuspegi berriak bere lekua du batean eta bestean.

a) Derrigorrezko eskolaldirako euskal curriculuma

2006an aurkeztutako proposamenean, hezkuntzaren xedeak honela
definitzen ziren: Pentsatzen eta ikasten ikasi; Komunikatzen ikasi; El -
karre kin bizitzen ikasi; Norbera izaten ikasi; eta Egiten eta ekiten ikasi.



KOMUNIKATZEN IKASI konpetentziaren azalpenean hauxe ager -
tzen da:

-Ahozko hizkuntza

Ideiak, iritziak, bizipenak eta sentimenduak trukatzean eta errea-
litatearen adierazpena eraikitzean, ahozko hizkuntza jariakortasu-
nez, sormenez eta eraginkortasunez erabiltzea eta ahozko komuni-
kazioaz gozatzea, identitatea egituratzeko, pertsonen arteko komu-
nikazio ona lortzeko, ezagutza eskuratzeko aukera izateko eta parte
hartzen duen gizartearen kultura partekatzeko.

-Hizkuntza idatzia

Ideiak, iritziak, bizipenak eta sentimenduak trukatzean eta errea-
litatearen berezko adierazpena eraikitzean, hizkuntza idatzia auto-
nomiaz, sormenez eta eraginkortasunez erabiltzea eta komunikazio
idatziaz gozatzea, identitatea egituratzeko, pertsonen arteko komu-
nikazio ona lortzeko, ezagutza eskuratzeko eta parte hartzen duen
gizartearen kultura partekatzeko.

Konpetentzia hori orokorra delarik, arlo bakoitzak bere egitekoa du
horren lorpenean. Beraz, arlo guztiek izango dute komunikaziorako gai-
tasuna garatzeko beharra. Eta, arrazoi berberagatik, hizkuntza arloa ez da
mugatzen komunikazio gaitasunera. Alde horretatik, honela zehazten du
Hizkuntzak eta literatura arloak konpetentziei egiten dien ekarpena:

Hizkuntzak eta Literatura arloak berebiziko eginkizuna du hez -
kuntzaren gaitasun guzti-guztiak lortzeko orduan; izan ere, hiz -
kuntza da giza garapenerako erabiltzen dugun bitartekoa. Arlo hori
gaitasun nagusien  garapenari egindako ekarpenen arabera mahaigai-
neratuz gero, beharrezkoa zaigu hizkuntza irakaspenaren ikuspegi
instrumentala oinarri hartzea: arlo horren helburua ikasleak pres -
tatzea da, inguruan dituzten hizkuntzak erabiltzeko gai izan daite-
zen, bizitza pertsonalaren eta sozialaren esparru guztietan.

Bakoitzaren inguruan honakoak nabarmenduko genituzke:

I k a s t e n  e t a  p e n t s a t z e n  i k a s t e a .  Hizkuntza da garapen kogni-
tiborako tresna nagusia, horri esker adimena egituratu eta errealita-
tea barneratzen dugulako. Informazioa inter pretatzeko, sortzeko,
eba luatzeko edo komunikatzeko prozesu kognitiboak ahozko hiz -
kuntzaren eta hizkuntza idatziaren bidez gauzatzen dira, gehien
bat; beraz, gaitasun kognitibo-linguistikoak funtsezkoak dira adime-
na eta ezaguera garatzeko.
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K o m u n i k a t z e n  i k a s t e a . Hizkuntzak eta Literatur arloa fun -
tsezkoa da gaitasun nagusi hori garatzeko; izan ere, arlo horren hel-
buru nagusia ikasleen komunikazio gaitasuna garatzea da, edozein
gizarte eremutako ahozko mezuak eta mezu idatziak ulertzeko eta
sortzeko gai izan daitezen.

E l k a r r e k i n  b i z i t z e n  i k a s t e a . Hizkuntzak , bere dimentsio bi -
koitza kontuan harturik-pertsonen arteko komunikabidea eta mun-
dua irudikatzeko tresna da, aldi berean-, berebiziko eginkizuna du
ikasleen gizarteratze prozesuan.

N o r b e r a  i z a t e n  i k a s t e a . Hizkuntzak barruko prozesu emozio -
na  lak eta arrazionalak erregulatzeko tresna pribilegiatuak dira,
bai ta norberaren behar bezala erabiltzen ikasteko, beharrezkoa da
hainbat gaitasun izatea: nork bere burua kontrolatzea, oreka emo-
zionala, autoestimua, autonomia... eta horiek guztiak gaitasun nagu-
si horren baitan daude.

E g i t e n  i k a s t e a  e t a  i k a s t e a r i  e k i t e a . Hizkuntzak ikastea hiz   -
kun tzarekin “gauzak egitea“ eskatzen du eta, alde horretatik, “gau-
zak egiteko“ gune bat da.

Arloaren ikuspegia zehaztean honakoak azaltzen ditu:

Hizkuntzak gaitasun nagusiak garatzeko duen garrantzia ikusita,
arloaren helburua ikasleei hizkuntzak behar bezala erabiltzen era -
kustea da, gizarte bizitzaren eta bizitza pertsonalaren alor guz-
tietan.

Sistema eta komunikazioa erabat lotuta daude eta, horregatik, curricu-
lum diseinu honen oinarria hizkuntzaren ikuspegi diskurtsiboa da.

Hizkuntza, hortaz, konpetentziak garatzeko giltzarri izango da, eta
erabilera izanik azken xedea, diskurtsoa izango da ardatza. Giltzarri izae-
ra horrek easn nahi du edozein gizarte-eremutan komunikatzeko tresna
izateaz gainera, ezinbestekoa dela gizarteratze-prozesuan eta nork bere
nortasuna garatu dezan.

Hizkuntza-gaitasuna horien guztien lorpenerako bitarteko izateak,
beraz, edukietatik haratago garamatza: ikaslea rol zehatz eta estu batekin
lotzetik, gizarte baten parte den pertsona gisa hartzera.

b) EAEko curriculuma

2007an argitaratzen den EAEko curriculum dekretuan, hezkuntzaren
ikuspegi berriak zehaztean, hauxe esaten da:



Gaitasunetan oinarritutako ikuspegia hezkuntzaren bidez aukera berdintasuna 
benetan lortzeko saiakera bat da, azpimarratzen baitu biztanle guztiek oinarrizko
gaitasun batzuk lortzearen beharra eta eguneratzen duelako hezkuntza orokorrak
banakoarentzako trebakuntza “oinarrizko eta nahikoa“ eta komunitatearentzako
trebakuntza “oinarrizko eta nahikoa“ eskaini behar duela esaten duen printzipio
pedagogiko zahar hori. Bestalde, erantzun bat eman nahi zaio eskola porrota eki-
diteko eskaerari, ikasle guztientzako ezagutza maila nahikoa bermatuz.

Aurrerago,  gaitasun kontzeptua azaltzen du, oinarrizko gaitasunak ze -
haztuz:

Europako Legebiltzarrk (2006) honela definitu ditu: “Gaitasunak testuingu-
ruari egokitutako ezagutza, gaitasun eta jarreren konbinazio bat dira. Gaitasun
giltzarri dira pertsona guztiek behar dituztenak garapen eta errealizazio pertsona-
lerako, hiritar aktibo izateko, gizarteratzeko eta lana lortzeko.“

Gaitasun giltzarri horiek eskuratzea izango da, bada, hezkuntzaren
xede nagusia eta komunikaziorako gaitasuna izango dugu, bermatu beha -
rrekoetatik bat, eta, giltzarri izatearen tasunak kontuan harturik, ezagu -
tzatik haratago doana. Honela zehazten du:

H i z k u n t z a - k o m u n i k a z i o r a k o  g a i t a s u n a

Gaitasun honen funtsa hizkuntzaren erabilera da, ahozkoa zein
idatzizkoa, bai errealitatea adierazi, inter pretatu eta hura ulertzeko
egindakoa, bai jakintza eraikitzeko eta komunikatzeko egindakoa,
bai eta pentsamoldea, emozioak eta jarrerak antolatu eta norberak
erregulatzeko egindakoa.

Gaitasun honi dagozkien jakintzek, trebetasunek eta jarrerek bide
ematen dute pentsamenduak, emozioak, bizipenak eta iritziak adie -
razteko, elkarrizketan aritzeko eta iritzi kritikoak eta etikoak osa -
tzeko, ideiak sortzeko, jakintza egituratzeko, diskurtsoari eta nor-
beraren ekintzei eta egitekoei koherentzia eta kohesioa emateko,
eraba kiak hartzeko eta ahozko nahiz idatzizko entzunaldiez, ira -
kurraldiez nahiz mintzaldiez gozatzeko. Horrek guztiak, gainera,
autoestimua eta norberarenganako konfiantza handitzen lagun tzen
du.

Curriculum berriaren orientabideak ematean zehaztapen hauek ema-
ten dira:
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Hizkuntza-komunikaz iorako  ga i tasunaren  ezaugar r iak

Justifikazioa

Hizkuntza giza garapenerako funtsezko osagaia da bere bi alderdietan,
indibiduala eta soziala. Indibiduala, gizabanako bakoitzari pentsatzea, bere
ezagutza eraldatzea, bere jarduera antolatzea eta gauzak adieraztea ahalbi-
detzen diolako. Soziala, sozialki helarazi eta mantentzeaz gain, gizataldeak
hizkuntza ardatz eta euskarri duen jarduera baten baitan eratzen eta gara -
tzen direlako. Kultura sortzeko, sendotzeko eta helarazteko tresna da.

Pertsonen bizitza afektiboari eta kognitiboari estuki lotua, hizkuntza
sentimenduen erregulatzailea eta ikaskuntza ororen bitartekorik behinena
da, bai bizitzan bai mundu akademikoan. Hizkuntza menderatzea norbe -
ra ren baitara hobeto hurbiltzeko, modu autonomoan ikasteko, besteen
aurrean norberaren burua kokatzeko, bizikidetza arautzeko eta besteekin
elkarlanean aritzeko tresna egokiak edukitzea da.

(…) Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, hizkuntzaren erabilera-
eremuetan modu eraginkorrean komunikatzeko ahalmen gisa ulertua,
funtsezkoa da, gainerako oinarrizko gaitasunak bezala, norberaren errea-
lizazioa sustatzeko, ikaskuntza modu etengabe eta autonomoan garatze-
ko, gizarteratzeko eta herritar aktiboa izateko.

Definizioa

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna hizkuntza erabiltzeko trebeta-
suna da, hau da, kontzeptuak, sentimenduak, gertakariak eta iritziak
ahozko eta idatzizko diskurtsoen bidez adierazi eta interpretatzekoa eta
gizarte- zein kultura-ingurune guztietan linguistikoki elkarreragitekoa.

Entzutea, mintzatzea eta solas egitea trebetasun linguistiko eta ez-lin-
guistikoak beharrezkoak dituzten ekintzak dira besteekiko eta ingurunea-
rekiko loturak ezartzeko. Horretarako, komunikazio-trukearen berezko
arauak erabili behar dira hainbat testuingurutan, eta ahozko mintzairaren
berezko ezaugarriak identifikatu behar dira komunikazio-egoera bakoi -
tzerako egokiak diren ahozko diskurtsoak interpretatu eta ekoizteko.

Irakurtzea eta idatzea informazioa bilatu, bildu, hautatu eta prozesa -
tzeko trebetasunak beharrezkoak dituzten ekintzak dira, pertsona askota-
riko komunikazio-asmoak dituzten hainbat testu-mota ulertu eta ekoizte-
ko gaitzen dutenak.



Gaitasun honen garapenak hizkuntzak e r a b i l e r a r e n bidez ikastea
eskatzen du askotariko komunikazio-egoera eta testuinguruetan;
izan ere, abileziak edo prozedurak, hizkuntza-komunikaziorako
gai tasunean funtsezko eduki direnak, erabileraren poderioz soilik
garatzen dira. Ezinbestekoa da hizkuntza erabilera-egoeretan beha-
tu eta aztertzea tresna hori hobeto menderatu ahla izateko, eta ho -
rrek hizkuntzaren erabileran esku hartzen duten osagai guztiei
buruz gogoeta egitera garamatza.

Dimentsioak azaltzean bereziki azpimarratzen da ikasleen errea-
lizazio pertsonal, akademiko, sozial eta profesionalerako beharrez-
koak diren testuak izan behar direla langai.

Curriculum bietan, komunikaziorako gaitasuna da giltzarri; xedea ez da
hizkuntzak jakitea edota ezagutzea, baizik eta komunikatzen ikastea. Eta
komunikatzen ikaste horretan, ezinbesteko izango da egoerara egokitzea.

Hizkuntzen planteamendua egitean, gainera, badago bestelako berri -
kuntzarik: gaitasuna arlo guztietatik landu beharreko izateaz gainera, Ikas -
tetxeko Hizkuntza Proiektua agertuko da testuinguru eleanitz batean ikas -
tetxeak garatu beharreko oinarrizko dokumentu gisa. Ikastolak, hizkuntza-
ren trataeran aitzindari askotan, aspalditik zebiltzan proiektua zertu guran,
eta, azkenik, 2009an eman zen argitara Ikastolen Hizkuntza Proiektua.

Ikastolen hizkuntza proiektua

Lehendik azaldutako ideiak zehaztera dator proiektua: hizkuntza era-
bilerarekin loturik agertuko da, ekintzarekin, zehatzago esateko. Hona -
koan, gainera, Europako Markoari egiten zaio erreferentzia esplizitua,
hizkuntzaren ikuspegia azaltzean:

“Konpetentzien hezkuntza berri horri hizkuntzei buruzko berezko
ikuspegia dagokio. Europako Erreferentzia Markoan konpetentzien
diskurtsoari bete-betean egokitutako ikuspegia datorkigu: gizarte
ekintzara bideratutako ikuspegia. Honela definitzen da markoan:

“Lan honetan erabili dugun ikuspegia, oro har, ekintzan oinarritzen
da, gizarte-eragiletzat hartzen baititu hizkuntza bat ikasten dihardu-
ten erabiltzaile eta ikasleak; hau da, egoera jakin batzuetan, inguru-
ne espezifiko eta jarduera-arlo jakin baten, zeregin jakin batzuk (ez
soilik hizkuntzarekin lotuak) bete behar dituzten gizarteko kidetzat.

Hizketa-ekintzak hizkuntzaren jardueretan gauzaten diren arren,
gizarte testuinguru zabalago baten osagai dira, eta testuinguru ho -
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rrek berak ematen die esanahi osoa. “Atazez“ mintzo gara, jardue-
retan gizabanako batek edo gehiagok beren gaitasun espezifikoak
emaitza jakin bat lortzeko era estrategikoan erabiltzen dituztela
adie razteko. Ekintzara bideratutako ikuspegiak, beraz, ezagutza-
ren, emozioen eta borondatearen baliabideak ere kontuan hartzen
ditu, eta baita gizabanakoak gizarte-eragile den aldetik aplikatzen
dituen gaitasun espezifiko guztiak ere. “

(…) ikuspegi horrek marko integralago batean kokatzen du hiz -
kuntzen trataera; izan ere, hizkuntza jarduera gizarte-testuinguru
zabalago bati atxikia aztertzen du, beste hainbat zereginekin eta
konpetentziarekin hertsiki loturik. Hain zuzen ere, hizkuntz ekin -
tzek erregulatzen dituzte giza-ekintza guztiak, eta munduaren eta
pertsonen arteko harremanak antolatzen dituzte.

Ekintzara bideratutako hizkuntzaren perspektiba ikas-irakaskun -
tzaren prozesura ekartzeko garaian, bereziki J.P. Bronckart-en ikus-
pegi sozio-diskurtsiboan eta hortik ondorioztatzen den testu-pedago -
gian dugu oinarria, beste hainbat ekarpen kontuan hartzen baditugu
ere.

Pertsonek hizkuntz ekintzen bidez jarduten dute munduan, testuin-
guru eta egoera askotarikoetan, hainbat helburu lortu nahian. Hiz -
kuntz ekintza horiek ahozko zein idatzizko testuen bidez gauzatzen
dira. Testuak, beraz, komunikazio-unitate osoak dira, komunika-
zio-egoera bakoitzaren ezaugarrietara egokiturik zentzua eta forma
hartzen duten hizkuntz unitateak. Horrenbestez, ikaslea egoera
jakin batean eta helburu bat lortzeko hizkuntzaren bidez ekiten
dion pertsonatzat hartuko dugu. Ekintza horren testuinguruan lan-
duko dugu hizkuntza, bertan sortutako testuaren ezaugarri formalak
zein eduki mailakoak landuz.

Ikusi berri ditugun planteamenduek ikuspegi orokorra dute, esan nahi
baita, hizkuntza edozein delarik ere, hizkuntzaren ikuspegi hori eta hez -
kuntza xedeak horiexek ditugula. Nahikoa lirateke, bada, erabilerari erre-
paratuz, hizkuntza-aldaera edo erregistroei heltzeko. Gurean, baina, ba -
daude kontuan hartu beharreko beste faktore batzuk ere. Euskara hiz kun -
tza gutxitua dugu, biziberritze prozesuan murgildurik dagoena, eta, ezin
dugu, beraz, ikuspegi soziolinguistikoa albo batera utzi, arlo honek ere
argibideak emango baitizkigu hizkuntza erabileraren inguruan.



Hizkuntza gutxituak eta indarberritzea

Arestian aipatu da hizkuntza-jarduera gizarte-testuingurura loturik
gauzatzen dela, eta hizkuntza-ekintzen bidez erregulatzen direla gizarte-
ekintzak. Hizkuntza dugu, bada, ardatz eta lotune.

Ikuspegi soziolinguistikotik begiraturik, elkarrekin uztarturik getatzen
diren hiru plano ditugu:

Pertsona hiztunak gara, hizkuntza bera erabiltzen dutenekin hizkun tza
komunitatea osatzen dugu, eta gure bilgunea hizkuntza bera dugu, euska-
ra gure kasuan. Hizkuntza-ekintza gertatuko bada, hizkuntza-komunitatea
beharko da, eta komunitate hori osatzen dutenen arteko elkarrekin tzan
gauzatuko da. Lehendik ere aipatuak ditugunak ekarriko ditugu go go ra:
hizkuntza komunikazio tresna dugu, unean uneko egoeran erabili beha -
rrekoa.

Soziolinguistikaren ikuspegitik, egoera eta testuinguruarekin loturik,
oinarrizko kontzeptu bat agertzen zaigu: erabilera-eremua edota zentzu
zabalago batean, hizkuntza funtzioak. Batak zein besteak hizkuntzaren
egoe raren berri emango digute, eta gure hausnarketarako azterbideak za -
baltzeko  parada eskainiko digute.

a. Erabilera-eremuak / hizkuntza funtzioak

Gizakiok komunitatean bizi gara eta bertan gertatzen diren egoereta-
ra moldatzen gara, bakoitzari dagozkion arauak betez. Komunikatzea
oina  rrizko giza-jarduera da eta hiztunok, komunikatzeko unean ere, beste
edozein jardueratan bezalatsu jokatzen dugu: egoerara moldatzen gara eta
jokabide jakin bat dugu. Jokabide hori, baina, ez da indibiduala, komuni-
tateak jarritako arauen araberakoa baizik.

Hortaz, hiztun bat beste bati zuzentzen zaionean, egoera horri dago-
kion hizkuntza-aldaera erabiliko du, hau da, hiztunak arauak ezartzen
dion aldaera erabiliko du. Aldaera jakin bat erabiltzea eskatzen dion egoe -
ra edo ingurumaria dugu erabilera-eremua. Horrek esan gura du egoeren
araberako hizkuntza-aldaeren alternantzia getatuko dela, eta ukipen egoe -
ran dauden hizkuntzen kasuan -gurean bezala- hizkuntza beraren aldae-
ren arteko alternantziaz gainera, hizkuntzen artekoa ere gertatuko dela.

Erabilera-eremuen arabera egiten den hizkuntza-egokitze hori, esana
dugu, ez da norbere gogoaren araberakoa. Gizarte-arauak sendoak dira,
betetze-maila handikoak, eta hizkuntzazkoak ez diren eragileak hartu behar
dira kontuan: solaskidea, hizketa gaia, hizketa lekua, hizkuntza na gusi edo
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boteretsua... Beraz, esan genezake erabilera-eremuaren fenomenoa kultura
mailako fenomenoa dela, hizkuntzaren eremua gainditu egiten du-eta.

Eremuak zehazteko orduan, hainbat aldagai hartu izan dira kontuan:
ko munikazioaren gaia, solaskideen rolak eta ingurua. Fishmanen arabera,
eremuen antolaketak komunitate bakoitzaren errealitateari erantzuten
dio, eta bere antolaketaren oinarian adostasun soziala egon behar da.

Fishmanek eremu hauek jarri zituen: familia, auzoa, hezkuntza, lana
eta erlijioa. Mackey, berriz, jarduerari loturiko nozioetan oinarritu zen:
zen batu, erregutu, ukatu, amets egin...

Gurean Sánchez Carrión “Txepetx“ hizkuntza-funtzioen gaiari lotu
zitzaion, hizkuntza batek betetzen dituen funtzioen arabera erabilera-ere-
muak zehaztu litezkeelako. Honela irudikatu zuen funtzio banaketa:

• Gizarte maila: funtzio internazionala

• Zibilizazio maila: zibilizazio funtzioa (kulturala)

• Nazio maila: funtzio nazionala

• Bertoko maila: funtzio lokala

• Lanbide maila: funtzio profesionala

• Barne maila: funtzio familiarra

• Pentsabide maila: identitate funtzioa

Funtzio banaketa horren bidez, hizkuntzaren egoeraren berri izan
dezakegu: hizkuntzek funtzio komunikatiboa betetzen dute, ezbai barik,
baina funtzio horrek hainbat maila izan litzake eta euron arabera, hiz kun -
tza horrek estatus bat edo beste edukiko du. Lehenengo bost funtzioak
dira oinarrizkoak, naturalak esan  genezake, hizkuntza guztiek bete behar-
ko lituzketenak. Eurok betetzen dituzten hizkuntzak normalizatuak dira.
Funtzio horiek betetzen ez dituztenak, aldiz, gutxituak.

Horregatik esaten dugu euskara hizkuntza gutxitua dela, oinarrizko
diren funtzioak betetzen ez dituelako.

Bai erabilera-eremuen kontzeptuak, bai hizkuntzen funtzioenak aurre-
tik aipaturiko ideia bat ekarriko dute hizpidera: ezagutza beharrezkoa da,
baina egoera jakinetara egokitzeko gaitasuna behar da. Gaitasun hori
garatzeko, ordea, baldintza jakin batzuk gertatu behar dira, eta badira ga -
rapena baldintzatzen duten zenbait eragile, hizkuntzaren estatusaren eta
egoeraren arabera.



Diglosiaren eta hizkuntza-gatazken teoria ugari daude, eta nola ez,
gure egoerarekin badute zer ikusirik. Hala ere, euskararen herria, askota-
riko herria da, oparoa; eta ezaugarri horrek baditu bere aurki eta ifren -
tzua, aztergaia hizkuntza estandarra eta aldaerak direnean.

Jakina da bizkaiera eta zuberera direna orain-oraingoz estandarretik
aldenduen dauden euskalkiak, eta horren inguruan sortu diren kezkak-
ezinegonak inoiz-aspaldikoak dira.

Juan Luis Goikoetxeak diglosiaren kontzeptua euskararen barnera
ekarri du, zenbait adituk egindako teorizazioak bilbatuz eta geure egoe -
rara aplikatuz. Honela dio:

“Fergusonen diglosiaren nozioak aztergai diren hizkuntzen karakte-
ristikak hartzen ditu gogoan. Ez da derrigorrezkoa portaera elebi-
dunaren gaia, J.Fishmanek egiten duen bezala, egoeraren ikuspuntu-
tik bakarrik enfokatzea, oso inportantea baita Fergusonentzat in pli -
ka turiko berbetei so egitea. Horregatik, euskara batuaren eta
biz   kaieraren estatusa kausa esternoen pentsudan badago ere, euren
arteko desberdintasunak barruko faktoreen menpe daude, batez ere
faktore linguistikoen menpe. Desberdintasun hauen izaera eta tamai-
na dira determinatzen dutenak diglosiaren mota eta gradua nahiz
norbanakoaren interferentzia moduak.“

Desberdintasun horien gainean bai J.L. Goikoetxeak, bai Koldo Zua-
zok nahiko iritzi berdintsuak agertu dituzte. Hala, lehenengoak aipatu
tesian zera dio:

“(...) Baina hizkuntzen arteko distantzia mota desberdinak daude,
baita berbeten arteko ulermen modu desberdinak ere. (…) Erraz ohar -
tzen gara hizkuntzen ulergarritasunaren aurrean jarrerak ez direla
berdinak. Adibidez, bizkaierakoa donostiarragaz euskara batuan
saiatuko da, nahiz eta hura ere gipuzkeraz ari, ezen bizkaierazkoa ez
da seguru etxekoa balerabil hark ulertuko liokeen, eta gainera ez lebil-
ke jokabide zuzenean bere ustez. Donostiarrak, aldiz, berea dagi
solaskideak zalantza barik ulertuko duelakoan. Bitzuon arteko ja -
rrera eta jokabide horrekin, bizkaiera egoera diglosiko garbian mugi -
tzen da. Ez da beraz, nahasi beharko elkarren arteko ulergarritasu-
na, elkaren arteko errealitate soziolinguistikoaz.”

Zuazok bere aldetik zera dio:

“Azpimarra dezadan bide batez, bizkaitarrek giputzen euskara bat,
baina hauek haiena ezin ulertze horretan badirela tarteko bai
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hizkuntza barruko indarrak eta baita hizkuntzaz kanpokoak ere.
Lehenengoei bagagozkie ez dugu ahaztu behar, alde batetik, bizkaie -
ra dela joera garbizaleak gehien nozitu dituen euskalkia eta, beste-
tik, mende honetan indartu eta bultzatu direla-nahiz eta ez sortu-
jarrera ultrabizkaitarrak, guzti honen ondorioz bizkaiera gainon -
tzeko euskalkietatik aldenduz eta urrunduz joan delarik.

Hizkuntzaz kanpoko indarrei bagagozkie, ostera, giputzek badaki-
te prestigiodun euskalkia gipuzkera delarik, inor inoren euskalkira
aldatzekotan besteak eurenera eta ez eurak inorenera aldatuko dire-
la. Era honetako jarrerak, Mackeyk ohartarazten duenez, gurean ez
ezik bestetan ere ezagunak omen dira, hala suediar eta danieraren
artean, edo Nigerian.“

Ferguson eta Fishmanen ekarpenez gainera, badago kontuan hartu
beharreko beste egile bat ere: Calvet. Ordura arte emandako diglosiaren
definizioari ohar batzuk eginez Calvet-ek dio Fergusonek batez ere fun -
tzioez eta prestigioaz hitz egiten duela, eta boterea ere kontuan hartu
behar dela. Ezin dira forma linguistikoen ezberdintasunak prestigio eta
funtzioen arabera bakarrik izendatu. Haren esanetan, frantsesak prestigio
eta funtzioak baditu, arrazoi historiko eta soziologikoengatik ditu.

Calvetek Fishmanen definizioan iragartzen ez zen diglosia berezia era-
bili zuen: “diglossies enchassés“, herri deskolonizatuetan gertatzen zena
adierazteko. Hori berori Euskal Herrira ekarriz, Goikotxeak diglosia ira-
ziaren kontzeptua azaleratuko du:

Euskararen barnean badago lehenengo euskara batuaren eta euskal-
ki literarioaren arteko diglosia, baina baita bigarren bat ere euskal-
ki literarioaren eta azpieuskalkiaren artekoa. Diglosia kateatu hori
bestalde irazia da, ezen euskara batuak euskalki literarioen eragina
duen era berean, euskalki literarioak ere baitu euskara batuarena,
edo euskalki literarioak lekuan lekukoarena edo alderantziz. Uki-
penean bizi diren euskara batua, euskalki literarioa eta lekuan
lekukoa iraziz doaz, elkarren arteko sarea bilbatuz. Horregatik,
bada, diglosia irazia. Eta elkarri eragiteko aktibaturik eutsi behar
zaio erregistro bakoitzari, dagozkion funtzioak izendatua, hala cor-
pusari nola estatusari so eginik.

Diglosia kateatu horren berri ematen digu Koldo Zuazok (1992) ere:

“Beraz badirudi erdara/euskara hierarkia ezagunaz gainera badire-
la, eta euskara barrukoak oraingoan, beste batzuk ere(...) Euskal



He rrian ere, hortaz Ninyolesek “doble diglosia“ edota Txepetxek
“en dodiglosia” lehenik eta “semidiglosia” berrikitan izendatua duten
egoera linguistiko baten aurrean gaude..“

Goikoetxeak, nolanahi ere, Txillardegirengana jotzen du bere izenda-
penaren iturburu bila. Txillardegik euskaren artekoa izendatzeko erabili
zuen “euskal diglosia” beretzat hartuz, euskal diglosia irazian, erdararen
funtzioa kanpo-harremanetarako geratuko litzateke. Fergusonek izenda-
turiko diglosiari eta Txillardegik proposaturiko euskal diglosiari irazia ge -
hi tzean sortzen da euskal diglosia irazia.

Proposatzen duen diglosia irazi horretarako, berriro maisuen hitzeta-
ra jotzen du Goikoetxeak:

Ferguson eta Fishmanen obran baieztatu da elebitasun egonkorra di -
glosia egoeretan baino ez dela posible, hau da bi berbeta funtzio argi
be zain garbiz bereizturik daudenean. Hortaz, oso beharrezko gerta -
tzen da espezializazio funtzionala gogoan hartzea. Berbetaren erabi-
lerak sistema linguistikoko zenbait funtzio inplikatzen ditu eta ber-
beta ezberdinak funtzio desberdinak bete ditzake hiztun elebidunen
bizitzan. Gainera hizkuntzen funtzioak, gutxi-asko esparru ezber-
dinekin bat datoz: erakundeek, funtzio erreferentziala nagusi; fami-
lian, funtzio poetikoa, intimoa. Hala ere, egoera eta funtzioen arte-
ko paralelismoa ez da erabatekoa, funtzioak esparruak baino abs -
trak  tuagoak baitira.

Horretaz, banaketa funtzional argia erabiltzea izango da J.L. Goikoe -
txeak proposaturiko bidea euskal diglosia irazi horren sendotzerako,
orain arte jarraituriko bideari ezegoki baiteritzo.

“Euskara batuak eraiki den moduan eraiki delako testu idatzieta-
tik ikasgeletarako bidaia egin izan du, hiztunaren galbahetik pasa-
tu barik. Euskaldun zaharrokaz ukipenean jarri denean, euskera
mota hori eder agertu da, ikasia da eta. Euren betikoa, ostera, ez da
berria, gaurko eskola, telebista eta udalean erabiltzeko, eurena lehen-
goa da, zaharra. Euskera berri hori euskaldun zahar idazleak era-
bilia izan zen eta hizkuntzalari euskaldunek egokitua, baina ger-
tatzen dena da, idazle zahar haiek erabiliko eredua idatzia zela, ez
ahozkoa. Eta eredu idatzi horregaz baliatu izan gara hala idatziz-
ko esparru guztietarako nola ahozko batzuetarako. Jokabide orokor
moduan bizkaiera kontsideratu da norberak eta inguruak ezagun
duena eta zer egin da? Bada, inguruko horixe erabili ez, batua ida -
tzi gura denean. Gipuzkeran alderantzizkoa izan da joera: estan-
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darra euskalkiaren gainean eraikia denez, hurbilekoa egunerokoa da
estandarra eta urrunekoa euskalkia. Ondorioz euskara jasora sartu
dira euskara batua dialektalizatuz, ez osotuz.“

Bilbatze edo irazketa horretan, eskolak badu bere lekua, hizkuntzaren
ondorengoetaratzean ez baitu alperrik duen garrantzia. Eskolaren zere-
gintzat hizkuntza formala irakastea hartzen du eta egindako probetatik
zera ondorioztatzen du Juan Luis Goikoetxeak:

Bizkaiera eskolan landu ezean

Ez du ikusten kasu ugaritan ahozkoaren desberdintasunean atzean
berba bera dagoenik eta ondorioz bizkaiera batua edo espainola ez
bezala, etxe desberdina dela uste du, gramatikarik gabea, prestigio
bakoa, eskolatik at lagatzekoa, baztergarria, eta ez du bere euskal-
kikorik euskara batura eramango.

Etxetik artez dakartzan formen gaineko kontzientziarik ez har -
tzean erraz ordezkatuko ditu, nahiz forma okerrak hartu zein alfe -
rriko interferentziak bereganatu.

Ez da jakitera iritsiko euskalkian eta euskara batuan badirela bat
ez datozen forma anitz.

Euskara batua uniformea dela usteko du eta ez da ohartuko bilgu -
nea dela.

Pentsatuko du euskara batua eta euskara ikasia gauza bera dela.

Ez da ohartuko euskara batuko berba asko bere euskarakoak ere
badirela, euskara batua berea ere badela.

Fosilizatu egingo zaizkio euskalkia zein euskalkiko formak kontestu erabilera
bakarrari atxikirik geratzean.

Proposamen argia, bada: hizkuntza aldaerek –bizkaierak, zehatzago
esanik– tartea behar dute irakaskuntzan.

Diglosia eta hizkuntza-gatazkak atalean aipatu ditugu elkarren alboan.
Baina zein dira hizkuntzaren beraren baitan gerta daitezkeenak ukipen-
egoeran dirauten bitartean? Gertakari horiek ezagutzea lagungarri izan
dezakegu euskara-gaztelania markoa ulertzeko ez eze, euskara aldaeren
artean gertatzen direnak identifikatzeko ere.

b. Transferentziak, interferentziak eta ko de-aldaketak

Diglosia gertatzeko elkarren alboan egon behar dute hizkuntza zein
aldaera bik edo gehiagok. Ukipen-egoerak, elebitasuna areagotzen duen



heinean, egoera aldarazi egiten du: hiztunak bere elebiduntasunean aurre -
ra ala atzera egin dezake. Ohikoa da hizkuntzen sailkapena egitea eta ho -
rrek hizkuntzarik ahulena gutxiestea ekarri du. Hortik hizkuntza gutxi-
tutako hiztun askori gertatzen zaiona: etxeko hizkuntzan duen gaitasuna
galtzen doala bigarren hizkuntzan duena indartzen zaion bitartean.

Hizkuntza-ukipenak eragindako aldaketak hainbat neurritan gertatzen
dira, lexiko mailatik hasi eta ordezkapeneraino. Eta aldaketaren oinarrian
eragile asko daude bai hizkuntzazko eragileak (estrukturalak), bai hiz kun -
tzaz kanpokoak (psikologiko eta soziokulturalak).

Weinreichek ukipen fenomenoak izendatzeko interferentzia terminoa
erabili zuen, eta interferentzia fonikoak, gramatikalak eta lexikoak berei-
zi zituen. Aztertze lanean, interferentzia horien hamabi eragile zehaztu
zituen, bi multzotan bananduz:

• Maila indibidualeko eragileak: hizkuntza erraztasuna eta bi hiz -
kun tza bereizirik mantentzeko gaitasuna; hizkuntz gaitasuna; hiz -
kuntz bakoitzeko espezializazio funtzioak; hizkuntza ikasteko
modua; hizkuntzarekiko jarrera.

• Maila kolektiboko eragileak: Talde-elebidunaren dimentsio eta
osaketa soziokulturala; talde jakin baten nagusigoa; hizkuntzarekiko
jarrera estereotipatuak; kulturarekiko jarrera; elebitasunarekiko ja -
rrera; kodeen mugarekiko tolerantzia edo intolerantzia; talde-elebi-
dunaren eta komunitateen arteko harremana.

Eragile horiek hor izanik, badu hiztunak autonomiarik aukera egiteko?

Zenbait kasutan eta egindako ikerketa batzuk aipatuz, hiztunek egoera
batzuetan tokiko aldakia eta beste batzuetan estandarra erabiltzen dute.
Weinreichek egoeraren araberako kode alternantzia deitu zion. Gumperzek,
ha laber, balio diskurtsiboa azpimarratzen zuen. Hau da, hiztunak hainbat
aldaeratako ekarpenez baliaturik diskurtso mailako funtzioak bete zitza-
keela (hurkoari deitu, hartzailea zehaztu, interjekzioak...).

Gumperz, Auer eta Li Weik adierazi dute alternantzia horiek hainbat
helburuz erabil litezkeela: egoera ezaugarritzeko, testuinguru zehatz bat
ema teko edota solaskideen arteko harremana ezaugarriztatzeko.

Hizkuntza-alternantzia, hortaz, ez da aparteko fenomenoa. Kode-al -
da ketak sarri gertatzen dira hizkuntza gutxituak hizkuntza maioritarioe-
kin harremanetan dauden lekuetan, eta, batez ere, aldaketa sozialak biz-
kor gertatzen direnean. Azalpen gisa esan liteke kode biak onargarri dire-
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la testuinguru jakinetan, eta kode-aldaketa une bakoitzean hiztunaren joe -
ra edo gogoaren araberakoa dela. Baina alternantziak badu esanahia.

Aldaketaren esanahi soziala aztertzean hainbat egoera aurkitu izan
dira:

Batzuetan hizkuntzagaz beragaz loturiko arrazoiak daude: berba ego-
kia, zehatza bilatu gura edota solasgaia bera. Sarritan, aldiz, badirudi alda -
keta horren oinarrian ez dagoela ezelango arrazoi linguistikorik. Hein ba -
tean, hizkuntza bien alborakuntzan, eztabaidan azaltzen den balio sistema
bikoitza sinbolizatzen dute. Kasu hauetan, identitate soziala da alternan -
tzia erabakitzen duena, ez hizkuntza bera. Hiztunek ez dute beste barik
dis kurtso modu batetik bestera jauzi egiten, informazioa bideratzeko for -
ma trukagarrietan oinarritzen dira.

Esan daiteke hizkuntza hautaketak hiztunaren gutxienezko estatusa
islatzen duela eta formen hautaketa, berriz, identitate etnikoa, sexua, inti-
mitatea edo solidaritatea moduko aldagaiei loturik dagoela. Aldagaion
eragina forma diskurtsiboetan, ordea, soziologian aldagaien arteko korre-
lazioa deritzanetik guztiz ezberdina da. Badirudi jokoan dagoena prozesu
sinboliko bat dela, hitz jakin batzuk informazio semnatiko jakin bat ema-
tean gertatzen denaren parekoa. Beste era batera esanda, alternantziak
lexiko-hautaketaren pareko funtzio semantikoa betetzen du. Edozelan
ere, alternantzia kasu guztiak ez dira esanguratsuak. Batzuetan hurrengo
esaldian zuzendutako lapsusak baino ez dira, edota erabilera-eremua on -
do ezagutzen ez den seinale. Baina alternantzia, oinarrian, komunikazio
teknika bat da, hiztunek erabiltzen duten estrategia bat.

Alternantziaren azalpenean interferentzia eta trasferentzia terminoek
dakarten hutsunea ikusirik, zenbait egilek kode alternantzia terminoa era-
biltzen dute, baina hori berori ere orokorregia da. Jeorges Lüdi-ren kode-
arteko marka izan da onartuena. Kode-arteko markak kode bateko baino
gehiagoko markak jasotzen dituzten diskurtsoetan agertzen dira. Termi-
no horren bidez, alternantziak hiztunaren “hutsune” eta “gabezia” izatea -
ri utzi eta beronen jarrera sortzaile eta esperimentatzailearen emaitza
moduan ikusia izatera iritsiko da. Marka horien tipologia egiteko bi auzi
nagusi dira: muga gramatikalak zenbatekoak diren eta zenbaterainoko
aukera dagoen maileguak eta kode-arteko alternantziak bereizteko.

Gertakariak eurak izendatzeko, bada, hainbat termino erabili izan di -
ren arren, adostasun handia dago “kode/hizkuntza hautaketa” terminoa-
ren inguruan. Hautaketa hori joera gisa har dezakegu, hain zuzen ere,
egoera zehatz bati erantzun nahian, hizkuntza jakin bat hautatzeko joera.



Kontuan izan behar da, ordea, aukeraketa ez duela hiztunaren boronda-
teak erabakitzen, giza taldeak barneraturiko ohiturek baino.

Alternantzia egiteko moduak ezberdinak dira. Adierazia izan daiteke
eta hiztunak alternantzia egitera doala adieraziko du hainbat elementu
erabiliz: etenak, iruzkin metalinguistikoak, interjekzioak... Alternantzia
ka su batzuetan, aldaketari eutsi egingo zaio: besteetan, bi hizkuntzen ar -
teko joan-etorria etengabekoa izango da.

Inma muñoak “Zergatik eta zertarako erabiltzen ditugu euskara eta gaztelera
solasaldi berean? Kode aldaketaren funtzio pragmatikoak“ artikuluan Donosti-
an egindako ikerketaren berri ematen du. Hauexek dira aipatzen dituen
aldaketaran funtzioak:

Arrazoi linguistikoak: hiztunek gaztelerara jotzen dute kontzeptu edo
objekturen bat euskaraz adierazteko gai ez direnean; elkarrizketaren gaia
edo konnotazioaren esparrukoak: esapideen adierazkortasuna, konnota-
zio negatiboak leuntzea; autoritatea ematea; egoera konstestualizatuak
adieraztea; beste autoritate bat ematea; egoera kontestualizatuak adieraz-
tea; beste batzuen aipuak agertzeko; rol-aldaketa eta aipamen zuzenak
egiteko; esandakoa indartzeko edo arbuiatzeko estrategia gisa; elkarrizke-
taren norabidea zuzendu eta negoziatzeko estrategia.

Alternantziak egiteko egon litezkeen arrazoi batzuk aipatu ditugu, bai -
na hasieran esana dugu ukipen-egoerak aldaketak eragiten dituela. Alda-
keta horiek, nolanahi ere, ez dira denak maila edo indar berekoak. Esan-
guratsuenak aipatuko ditugu:

Kode-arteko marken banaketa soziala: komunitate bakoitzak bere gisa-
ra eraikitzen ditu alternantzia arauak. Horrela, esaterako, Shana Poplack-ek
New Yorkeko portorrikoarren eta Kanadako frankofonoen alternantziak
aztertzean zera aurkitu zuen: komunitatea mistotzat jotzen zutenak eten-
gabeko alternantzia eginez adierazten zuten; euren komunitatea eleba -
kartzat jotzen zutenak, aldiz, interakzioa markatu egiten zuten.

Hizkuntza-konbergentzia: indartsua den hizkuntzarekiko egokitzape-
na. Prozesu honek mailegu, kalko eta batik bat gramatika mailako kon-
bergentzia ekartzen du hizkuntzetariko batean.

Berlexifikazioa: hizkuntza bat beste baten eraginez bere hiztegiaren
ordezkapen prozesuan murgildurik egotea da. Ez da mailegatze hutsa.

Hizkuntza ospetsuen imitazio kultua: ekoizpen formalak egitean berau
imitatzea: hiztegi kultua bereganatu, lokailu eta diskurtso operatzaileak...
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Azkenengo urratsa, jakina, hizkuntza-ordezkapena da eta horrekin ba -
tera hizkuntzaren desagerpena.

Zer egin hizkuntza-gatazkak, ukipen egoerak eragiten dituen ondorioak saihesteko?

Hizkuntza gutxitua desager ez addin normalizazio prozesua jarri
behar da abian, hizkuntza galdu izan dituen esparruak berreskuratzen
joan dadin.

Zer egin liteke, ahuldutako hizkuntza indarberritzeko? Esan genezake lau
ikuspuntutatik oratu zaiola honi eta lau hurbilbide marraztu direla:

Corpus planning: hizkuntza bera garai berrietarako egokitzea.

Acquisition planning: galbidean doan hizkuntza jendeari erakustea.

Osabetezko status planning: aginpidea eskuratuz hizkuntza ahulari
ohikoez gainera goi-mailako funtzioak segurtatzea.

Community fostering: hizkuntza ahulari belaunez belauneko iraupen
bidea bermatzea eta hiztun elkarteari bere neurriko esparru berriak za -
baltzea.

Corpus planning-a

Honen abiapuntuan bi ideia nagusi daude: Bata, hizkuntza mintza- eta
idatz-behar berrietara ongi egokitu ahal izateko, lexiko berrikuntza eta esti-
lo garapena zaindu eta indartu behar direla; bestea, hizkuntz batasu nak
indarra eta osasuna dakartzala berekin. Ideia hauek tradizio handia izan
dute Europan eta eurok gidari, hortaz, kode bateratu berri eta egokitua
eraikitzea izan da oinarrizko zeregina. Ez da nahikoa, baina. Mitxelenak
esandakoaren ildotik, Haugenek eta Einarrek kode horien inplementazio
beharraz hitz egin dute: kodea hedatu, gizarteratu eta luze-za ba   lean inda -
rrean ezarri; eta honen ondoan, eguneratzea, garapen fun    tzionala ere ardu-
ra osoz burutzea.

Horri jarraituz, azken hogeita hamar urte inguruan buruz buru saiatu
gara corpus plangintza osatzen. Euskara batua sortzea eta hedatzea eki-
men osoaren giltzarri, operazio osoaren iturburu eta indargarri izango
zela uste izan da. Euskararen egitura hobetuz indarberritu nahi izan da
hizkuntza.

Hizkuntza estandarra izateko arrazoi eta helburuez mintzatu dira zen-
bait. Uriel Weinreich-en arabera, hizkuntza eredu bateratuak, eskola bidez
hedatu ohi den estandarrak “conservatory effect“ sortzen du. Fergusonek
ere hizkuntzaren estandarizatzea hizkuntza hori indartzeko osagai dela



argudiatu izan du. Kremnitz-ek corpus plangintzak hizkuntza normal kun -
tzari mesede egiten diola, hizkuntza eredu bateratua izateak prestigioa
ematen diola hizkuntzari eta horren bidetik indarberritu.

Zalbideren ustez, hizkuntzak (honegatik edo hargatik) gizarte berria -
ren beharrei erantzuteko zenbait defizit linguistiko dituela kontsidera tzen
da, eta falta-gabezia horiek hizkuntzaren beraren etorkizuna, bizia ere
bai, arriskuan jar lezaketela ondorioztatzen. Baina, idazt-eredu estandar,
bateratu, kontsolidatua duten hizkuntzetan ere pertsona gehienok, egu -
neroko mintza-jardun arruntean, lekuan lekuko hizkera-moldean egin ohi
dugu sarri. Era informalean hitz egin ohi da halakoetan: lekuan lekuko
hizkera-moldean, hortaz, nahiz lekuko hizkera hori zertxobait jaso, osatu
eta aberastu.

Hori horrela, euskalkiak bere lekua duela euskaldun alfabetatuen ar -
tean eta hizkuntza indarberritu nahi duenak oso kontuan izan behar duela
gaineratzen du: “Ezin liteke euskara batuaren berezko abantailez gehiegi lilura-
tu. Hizkuntzak, hizkuntza biziak, ahozko fenomenoak dira eguneroko jardun-
bidearen hiru laurdenetan eta are gehiago jendearen bizimolde informal esponta -
neoan. (…) Corpus plangintza beharrezkoa eta mesedegarria da, baina horrek ez
gaitu itsutu behar ; euskalkiak eta lekuan lekuko hizkera moldeak ere hor egongo
dira euskara bizirik ateratzen badugu : bakoitzari bere lekua bilatzen eta aitor -
tzen ikasi behar dugu, euskaldunok errepetorio berba edo aldaera sorta osoan. “

Acquisition planning-a

Hizkuntza ingurukoekin komunikatzeko tresna izanik, ingurukoek ez
badakite erakutsi egin behar zaie. Horixe dugu adar honen abiapuntua.
Eskola bidezko indarberritze-saioak kalifikatzeko sorturiko terminoa
dugu acquisition planning. Cooper eta Kaplan-Baldauf  ikertzaileek bera-
riazko lekua aitortu diote horri, Kloseen zatiketa dikotonikoari (corpus
planning/status planning) hirugarrena erantsiz. Cooper-en arabera, hiru
helburu izan ditzake plangintza honek: ikasle jendeari hizkuntza jakin bat
eskuratzea (L2); bere aurrekoen hizkuntza galdua berreskuratzea; eta
etxetik dakarren hizkuntzan eskolatzea. Azken honi language maintenance
deitzen ohi zaio, gainbehera datozen hizkuntzetan acquisition horren ba -
rruan sartuz.

Ahuldutako hizkuntza indarberritu ahal izateko behar-beharrezkotzat
jotzen da, etxetik hizkuntza ahula dakiten ikasleei hizkuntza horretan ira-
kastea, eta, ez dakitenek ikas dezaten, murgiltze-programetan irakastea.
In tentsitate kontu hori, ongi eta zehatz finkatu gabe badago ere, badiru-
di hurrengo irizpide honekin lotu beharra dagoela, hots, ikasketak biga -
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rren hizkuntza batean egin ahal izateko L2 horretan behar den gaitasun-
mailarekin.

Murgiltze-bideko ikasleek eskolan aurrera egin ahala, gero eta kriti -
koa goa bihurtzen da hizkuntza batean zein bestean lortzen ari diren eta
are lortua duten gaitasun-maila.

Hementxe dugu, bada, eskolaren lekua ez ezik, eragile funtzioa ere
hizkuntzaren berreskurapenean eta indartzean.

Euskararen indarberritze-prozesuan, eskolako hizkuntza-ereduek lor -
tzen duten emaitzen arteko aldea ezaguna da. Ez gara, bada, horretan
geratuko. Zer gertatzen da, baina, euskal ereduan hezituriko ikasleekin,
hau da, belaunaldi gazteekin? Ezagutza mailan aurrerapen handia egin
dena ezin ukatu, baina gaitasuna? Euskararen biziberritze-prozesuan aha-
legin handiak egin dira hezkuntza alorrean. Zein da horren emaitza?
Honela dio Zalbidek:

“Eskolak, D eredukoak barne, gure seme-alaben erdalduntze-bide
ere gertatzen dira sarri. Ikasleen etxea eta auzoa hain erdalduna
izanik oso zaila da ikasle horiek euskal hiztun trebe bihurtzea.
Alderantziz, nahi baino errazago gertatu ohi da etxetik euskaldun
edo erdi-euskaldun etorri diren ikasleak beren mintzajardun arrun-
tean nabarmenki erdalduntzea.“

Bestalde, azken hogei urtean egindako ikerketetan agertu diren puntu
komunak hauexek direla dio:

Euskarazko gaitasun pasiboetan trebeagoak dira ikasleak, aktiboetan
baino.

Euskarazko aldaera edo erregistro jaso-formal-espositiboetan aurrera
egin da; atzera eginda mintz-jardunaren esparru informal, barrenkoi-inti-
moei dagokienean. Errazago moldatzen dira deklinabide atzizkien deskri-
bapena egiterakoan edo Pitagorasen teorema azaltzerakoan, gatz-pipe -
rrezko txisteak edo emozioak eta poz-irrikaz beteriko sentiera pertsona-
lak alboko lagunei kontatzerakoan baino.

Aurrera eginda, oro har, euskara batuaren ezaguera formalean eta apli-
kazioa praktikoan; eta horrekin batera gero eta urrun-etenagoa gertatzen
zaie askori inguruko baserri-giroko hizkera moldea.

Hori delarik ezagutza, ikasleek egiten al dute euskaraz? Horixe dugu
beti ere kezka nagusia, ikerketa-lan guztiek argi utzi baitute, ezagutza
mailan asko aurreratu den arren, erabilera ez doala hazten neurri berean.
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Honela dio: Euskal eskolatik pasa diren edo hortxe ari diren gazteek ez dute
urrundik ere, orain mende laurden espero genezakeen aurrerapenik egin euskaraz
jarduteari dagokionez. Gutxiago dira normalean euskaraz egiten dutenak, egin ahal
izango luketenak baino.

Arazo hau ez da euskaldunona bereziki. Horren harira egindako lanek
agerian jarri dute eskola bere kabuz ikasleak elebiduntzera hel daitekeela,
baina ez dela iritsiko ikasleek bere inguru sozialean jasotako hizkuntza
hautaketa arauak aldatzera.

Normalizaziorako bidean abiatu ginenetik esan genezake helburu bi
gailendu zirela: euskara estandarra finkatzea eta oinarrizko irakaskuntza
euskalduntzea. Batean zein bestean aurrerapauso handiak eman dira,
baina kezkak hortxe daude. Ikasleek jakin zerbait badakite eta erabili ere
neurri batean erabiltzen dute, baina gabeziak daude.

Gabezia hori berori aipatzen du Erramun Osak “Gazteak euskal hiz-
tun dira?“ artikuluan:

“Gazte belaunaldiek erdarei funtzio komunikatiboa emoten deutsie eta
euskereari, barriz, funtzio sinbolikoa eta politikoa. (…) Hiz kun tza
eredua euskerearen aldaerakaz, tokian tokiko aldaerakaz kon pa ra -
tzen badoguz, gero eta deslotuago agertzen da eta horrek eskolaz kan-
poko erabileran eragiten dau. Halaber, euskerea zuzen erabiltzeko
dagoan gehiegizko presinoa arindu behar dala begitantzet jat. Izan be,
gazte berbeta aberatsa eta freskoa sortzeko behar dan askatasun giroa
galazo dau hainbatetan hizkuntzearen gaineko gehiegizko kontrolak,
baita hizkuntza kontrol barik garatu eitekean esparruetan be. Bestal-
de, gazteen artean euskerearen erabilerea indartzeko bestelako aldae-
rak ( argota, hitanoa...) sailkatzea eta kontuan hartzea garrantzi
handiko kontuak dira. Izan be, euskera egokia eta une egokian era-
biltzeko gai ez dan hiztunak ez dau komunikaziorik lortuko, ez dau
hizkuntza erabiliz gozauko, eta, azken batean, euskerea bazterrean
itzita beste hizkuntza batez baliatuko da.“

Beste galdera batetik abiatuta, Koldo Zuazok “Leku eske ari dira eus-
kalkiak“ mahai-inguruan kezka bera agertzen du:

“Euskalkia gora eta behera ari gara, baina sakoneko arazoa ahozko
euskara dela uste dut... Beti ibili gara idatzizko horrekin, ahozkoa
landu barik. Zein da kontua? Idatzizko eta ahozko hizkuntzak dife-
renteak direla. Gaur egun edozein neska-mutiko gai da eskolako azter -
ketak, lanak, edozeren gainean euskeraz egiteko arazo barik. Baina
neska-mutiko horiek kalera ateratzen direnean erdaraz egiten dute.



Zergatik? Eurei irakatasi zaien eredua idatzizkoa delako eta ho nek
lagunen atrean ibiltzeko balio ez duenez erdarara jotzen dute.”

Deigarria da iritzi hauek bat etortzea azken finean gazteek eurek esa -
ten dutenarekin. Imanol Esnaolak “Gaztetxoak eta euskara” artikuluan
“Etorkizuna aurreikusten 99: Euskal Herriko gaztetxoak eta euskara” in -
kes tan emandako datuen azterketa eginez, arestian aipaturiko arazo bi
azaleratzen ditu: euskara zertarako? Euskara nolakoa?

Gazteek hizkuntzen arteko funtzio banaketa zehatza ezartzen dute,
hizkuntza bakoitzari arlo finko bat egokitzen diotelarik. Funtzio
horiek ezberdintzerakoan eta funtzio bakoitzari dagokion hizkun tza
zehazterakoan, hizkuntza bakoitzari atxikitzen zaion garrantzia
eta estatusa azaleratuz. Hori dela eta, gaztelera edo ingelesari atxi-
kitzen zaizkio funtzio eta balio komunikatiboak eta praktikoak
–erabilerari zeharo lotuta dauden dimentsioak– azpimarratu behar-
ko lirateke, euskarari atxikitzen zaizkion balio eta dimentsio miti-
koekin, politikoekin edo identitate emaileekin- hau da hizkuntz era-
bilerari baino motibazioa edo sentimenduei lotuak-desberdinduz.

Erabilera-erregistroen eta kalitatearen inguruan, erdiak esan du euska-
razko jardunean erdarazko esaldiak tartekatzen dituela; %35ek, aldiz,
normalean interferentziarik ez duela egiten erantzun du. Esan guratsua
izan da erantzunik eman ez dutenen multzoa (%15). Datu hauek iku-
sita eta gaztetxoen subjektibotasuna jokoan dela jakinda, egiazko gu -
txieneko interferentzia maila adieraz diezagukete honako hauek eta
ziur aski egiazko interferentzia maila hortik gorakoa izango da.

Hautemandako gabezia hori egoeraren eraginez gertatzen da ala
“gazte hizkeraren” ezaugarria ere bada? Gure inguruko komunitatean, eta
seguru asko harantzago ere, zenbat gura ahots agertu dira gazteen hiz -
kun tzaren pobreziaz kezkaturik eta gazteen hizkera eskasa edo okerra
salatuz. Pentsa genezake, hortaz, arazoa ez dela gure egoeraren ondorioa
soilik, baizik eta zibilizaio kontu bat. Badago “gazte hizkera” dei geneza-
keenik? Zertan da berezi?

Gazte-hizkera

Bada oinarrizko kontzeptu bat, beste formulazio guztiaren abiapuntu
dena: edozein hizkuntza bizi, aldatu egiten den hizkuntza da, denboran,
eskualdean eta baita hiztunaren eta entzulearen ezaugarri sozialen arabe-
ra (adina, sexua, gizarte maila...) eta komunikazio-egoeraren arabera. Ber-
beta moldatzea giza komunikazioaren oinarrian dagoen prozesu soziala-
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ren baitan asrtzen da, hizkuntzak duen aldakortasuna, arlo malgua balia-
tuz, zeinak zilegi egiten dion pertsona orori bere identitatea agertzea eta
beste batena entzutea. Giza jatorria eta sexua bezala, adinak ere rol ga -
rrantzitsua du gure egituraketa sozialean.

Adina hartuta aldagai gisa, eta gazteen hzikeraren gainean egindako
lanak aintzat hartuz, zera dio Cecile Bauvois-ek: “Nerabeek piku informal
bat ezagutzen dute eurak identifikatzen diren giza taldearen erabilera hartu arte.”
Aldaketa fonologikoak zituztela aztergai, ondorio hau atera zuten: nera-
beek parte sentitzen diren eta giza eta profesio mailan eurekin bat egiten
duen taldearen erabilera fonologikoa hartzen dute.

Identifikazio horiez gain, gazte-hizkerari helduz lexikoa du hizpide
Bauvoisek. Esparru hori da, batez ere gazte hizkerari lotuz, gehien ikertu
dena eta gazte-hizkera ezaugarri bereziz janzten duena. “Nerabeen argo-
ta” bizi aro jakin baten ezaugarria da, eta adin jakin baten hizkuntza al -
daera tzat jo liteke. Hizkera hori aldatuz joaten da gaztea nagusienen adi-
nera hurbildu ahala. Esan liteke, bada, horren azpian identifikazio kontua
dagoela: nerabeak talde batekiko duen partaidetza azpimarratu beharra
dauka, besteetatik bereizten duen taldea.

Gazte hizkeraren ezaugarriak aipatzean honakoa dio: Aldaketak, gehien
bat, semantikaren alorrean gertatzen dira, baina bestelakorik ere bada: hizkuntza
berrantolatzen dute, esanahi berria emanez dagoeneko egon dagoen berbari, erabilera
sintaktikoak aldatuz, berba baten kategoria gramatikala aldatuz, eta berba be -
rriak sortuz: eratorriz, laburtuz, mailegatuz...

Ideia honetan laburbildu liteke hizkera horren zergatia: lexiko bat sor -
tzea eta forma fonetiko markatuak hartzea da bereizi gura duen edozein
komunitateren ezaugarria, eta nerabeak halako talde bat baino ez dira.

Imanol Esnaolak abiapuntu hori berori du gazteen arteko hizkera
aztertzeko egindako ikerketan:

Desberdintasunak adierazteko gai izan behar dugu hiztunok eta
“desberdingintza” behar-beharrezkoa zaigu errealitate aberats be -
zain korapilatsuari behar bezala erantzuteko.

(…) Gaurkoa historian inoiz izan den gaztarorik luzeena da. Gura-
soen erabateko babesa amaitu eta gaztea bere kabuz errealitatean
murgiltzen denetik helduen munduan sartzeko helduen formak har -
tzen hasten den arte hamarren bat urteko tartea dago (13urtetatik
21 urte egin arte). Aro horretan ez da haurra, ez da heldua, ez du
helduen menpe bizi nahi, ez du helduak lakoa izan nahi, eta hortik
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jarrera, balio, itxura, gustu eta diskurtso mailan aldaketak lantzea:
“desberdingintza“,  jarrera dibergentea.

(…) Gurean ezin dugu ahantzi gainera mundu mailako bi kultur
potentziren ondoan edo mendean dagoela eta horren eraginak dagoe-
neko asaldagarriak dira, Xabier Isasiren ikerketak agerian jarri
duenez. Ukipen egoerak eredu indartsuen eraginpean egotea esan nahi
du. Honelakoetan gutxiagotutako kultura-hizkuntzek oso zaila iza-
ten dute eragin honi ihes egitea. Motibazio, ezagutza, erabilpen eta
jarrera mailan eragiten dute. Eta ez horretan bakarrik, baita
hizkuntza ekoizpen gordinean ere. Dibergentziagatik gurasoen mol-
detik bereiztearren bestelako hautua egingo du, baina horren
 aurrean, ordea ukipen egoeran badirudi ezinbestekoa dela erdarazko
esapidearen aldeko hautua egitea.

Lan horretan, normalizazioaren gainean hauxe dio:
Batasunaren beharrak batasuna jainkotzea ekarri zuen, batasuna eus-
kararen gaitz ororen sendagai bakar bihurtu zuen hainbatek eta ondo-
rioz, hortik kanpo zegoen oro baztertzera behartu-euskalkiak, lagun
arteko eta etxeko hizkera...– eta gaur egun inoiz baino euskaldun
gehiago dagoen garaian eusakaraz txisteak kontatu edo haserrealdiak
adie razteko inoiz baino hiztun gutxiago dagoela ikusten dugu. Bestela
esanda, erdararen laguntzarik gabe euskaraz hizkun tza funtzio
arrunte nak betetzeko gai diren hiztunak inoiz baino gu txiago dira.

Aldi berean, ordea, gizartea aldatu zaigu euskal gizartea nagusiki
baserri giroko gizartea izatetik giro urbanoko gizartea izatera pasa-
tu da. Jada ez du zentzu handirik “idiak” edo “antzar ferraketak”
aipatzeak. Ez dute lehen zuten adierazkortasuna. Orain hiri giroa-
ren muinean gertatutako esperientziak behar ditugu horiekin senti -
tzen baikara lotuen.

Gizartearen aldaketaren ondoan, berriz, belaunaldi berri bat jaio da,
baserria ezagutu ez duena eta aurreko belaunaldiek, batasunean jarri-
tako gehiegizko fedeagatik, hauengandik hauek aurrekoengandik tras-
misioz jaso zuten ahozko altxorra jaso ez duena. Esku artean ahozko
tresna berriegi eta moldatu gabe batekin, euskara estandarra, erreali-
tate komunikatibo osoari aurre egin behar izan diona.

Ondorioetan zera agertzen du Esnaolak:

Gazte hauen hizkeran elementu komunetako bat erdararen presen -
tzia da. Formula hibrido, operatzaile pragmatiko edo lexikoan argi
eta garbi azaltzen da. Beraz, gazte hauen diskurtsoari “gazte” ku -
tsua ematen dioten elementuak erdal jatorrikoak dira nagusiki.
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Eremu soziolinguistikoen araberako azterketa eginez ez da bereizke-
ta argirik ikusten. Herri euskaldunenean besteetan baino menpeko-
tasun maila txikiagoa agertzen bada ere, hibridazioa lexikoan edo
formuletan diferentziak ez dira hain handiak eta operatzaile prag-
matikoen kasuan ia berdinak. Beraz, eremu soziolinguistikoak ez
dira muga nagusia(...). Honek, besteak beste, ordezkapen prozesua
bazter guztietara hedatu dela eta gune euskaldunen inpermeabilita-
tearen mito herritarra indarrik gabe uzten du.

Euskararen erabilpen funtzionala egiten dutenek gainerakoek baino
emaitza hobeak lortzen dituzte. Erabilpen eremuen artean eta fun -
tzionaltasunaren emaitzei begira diferentziarik handiena etxean edo
kaleak euskaraz aritzeko ohitura dutenek jartzen dute.

Gai honen gainean hamaikatxo gogoeta egin izan dira eta iritzi nahiko
antzerakoak agertu. Gehienek, egia esatera, ez due egoera onik agertzen,
baina badago bat edo bat arnasa apur bat ematen diguna eta horiek ere
islatzeari egokia deritzat. Asier Larrinagak, Kike Amonarrizek eta Koldo
Zuazok “Kale hizkeran hankamotz“ mahai-inguruan esandakoaren aipu
txiki batzuk dira honakoak:

Asier Larrinaga: “Badago beste iritzi oker bat, euskaraz ez dagoela hizkera kolo-
kialik, ezta gazte hizkerarik ere. Egon badago eta nik uste, gainera, dagoena abe-
ratsa dela eta oso bizia. Gazte jendeak, batez ere herri euskaldunetakoak, orain-
dik ere trebetasun handia dauka euskaraz hitz egiteko egoera informaletan, hau
da, hizkera kolokiala erabiltzeko egoeretan oso ondo moldatzen dira. (…) Arazoa
da nagusitu den eredua erdaratik kalkatutako eredua izan dela.“ 

Koldo Zuazo: “Gaztea errebeldea da, hizkeran errebelatzen da, edadekoen gauza
guztietan, gizartean, hezkuntzan. Sarri entzuten da: “bai, badakit horrela
dela, baina nik ez dut horrela esan nahi, ez dut zuek edadetuek esaten duzuen
bezala esan nahi“. Eurentzako gazte hizkera soziolekto bat da, gazteen kontu
bat, gizartearen aurka egiteko modu bat. (…) Eurek badakite eskolan hori ez
dutela erabili behar, baina euren artean erabili egiten dute eta nik uste hori
onartu besterik ez dagoela.”

Kike Amonarriz: “Azkeneko neurketan, gazteen artean %50etik gorako
erabilera zuten 2.000 biztanletik gorako herriak salbuespena ziren. (…) Ho -
rie tan ere erdararen eragina, erdal esamoldeen presentzia, erabilera okerren pre-
sentzia estatistikoki oso altua da. Une honetan euskaratik beretik sortutako
gazteen hizkera kolokial indartsu, adierazkorrik ez dago. Badira kasu kon-
kretuak, non oraindik ere euskara bizia dagoen, baina hutsune horiek mailegu
horiek edo erabilera oker horiek erabat zabalduta daude.(...)Adierazkortasuna
momentu honetan euskalkien bidez eta erdarakaden bidez lortzen dute.”
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5. Euskaltzaindiaren adierazpenak eta gomendioak

Hasieran esan dugu haize berriak iritsi direla hizkuntzen irakaskuntza-
ra eta horien arimura-edo azaleratu dela hizkuntza-aldaeren auzia. Eus-
kaltzaindiak, ordea, aspaldi oratu zion gaiari. Horren lekuko ditugu 1979.
urteko adierazpenak eta 1998an argitaratu zen 87. araua.

Euskara Batua, Euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak-1979ko
martxoan onartua (Euskera 24, 103-106)

Euskaltzaindiaren VIII. Biltzarreko Adierazpenak, bere 5. puntuan,
honela dio:

Euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak aztertu eta landu behar
direla uste du Euskaltzaindiak, ortografia eta hizkuntzaren azpie-
gitura zainduz.

Agiriaren beharra. Maiz entzun eta irakurri ohi da Euskaltzaindia
eus kara batuaren alde eta herriko euskararen eta euskalkien etsai
bi hurtu dela. Euskararen batasuna helburu bat guztiz opagarria
iza nik ere, horren aurretik daudela euskalkiak; beraz, horietatik
ikasi behar dela, batasuna azkeneko eta urruneko jomuga besterik ez
dela, eta jomuga hori euskalkien bidez eta euskalkietan barna bila-
tu behar dela, etab.

Horiek horrela, beharrezko gertatzen zen oinarrizko auzi honetan
Euskaltzaindiak  bere jarrera eta burua ager zezan. Eta hain
zuzen, hori nahi izan du Adierazpeneko 5. puntua eman duenean,
eta bai horren segida eta hazkunde den Agiri hau ematean ere.

Adierazpen horretan tokian tokiko hizkerak eta euskalkiak azter-
tu eta landu behar direlako ustearen alde jartzen da Euskaltzaindia.
Be raz, bego hau argi eta garbi eta goraki aitortua.

Bi eranskin edo baldintza ipintzen dira, hala eta guztiz ere-beharrez-
koak baitira, euskalkien lantze hori onerako, eta ez kalterako, gerta
dadin-: 1)Ortografia, eta 2) Hizkuntzaren azpiegitura zaintzea.

Ortografia bakarra. Ortografia zaintzearen ohar horrek ez du espli-
kazio handirik behar. Euskara hizkuntza bat da, eta ez hizkuntza
asko. Hizkuntza osoarentzat ortografia bat onartua denez gero, begi-
en bistan da ortografia bakar hori erabili behar dela bai euskal-
kietan, eta bai euskara batuan ere.

(…)
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Hizkuntzaren azpiegitura edo euskararen oinarri batua. Bigarren
oharrak, berriz, honela dio: euskalkiak lantzean hizkuntzaren
azpiegitura zaindu behar dela.

Adieraz dezagun laburki horrekin zer esan nahi den: Euskaltzain-
diak uste du, eta hori ez da uste hutsa zehazki froga daitekeen iri -
tzia baizik, badela oraindik, lehen ere izan den bezalaxe, euskara
bakar bat euskalkien ñabardurak estaltzen eta itxuraldatzen ez
duena. Euskalkien eta tokian tokiko hizkeren arteko bereizkun -
tzak, egungo egunean ere, axaleko itxuraldatzeak dira batik bat,
hiz kuntzaren muin sakona bere iraunkor hartan uzten dutenak.
Hizkuntzaren oinarri batu hori, eta oinarri horren egitura (euskal-
ki guztien egitura komuna), dira beti gogoan eduki behar ditugunak,
gure ahaleginak euskararen batera– biderako, eta ez bereizirik dau-
denen sakabanatzeko, izan daitezen (Mitxelena).    

Ikuspegi honen arabera, euskara batua ez da bakarrik urruneko
jomuga bat edo guztiz eginkizun den helburu bat. Aitzitik, euskara
berez ere bat eta batua da, eta batasun horren seinaleak bere erraie -
tan daramatza.

(…) Euskalkia lantzen duenak nolabait jakin behar luke hori, hiz -
kuntzaren oinarri batuari leialtasuna gorde diezaion. Bestela, gerta
daiteke-eta sarri gertatzen da gaur-, euskalkien aitzakiaz hizkuntza-
ren barnean hesiak gero eta gogorrago bihurtzea, elkarganatu beha -
rrean bata besteagandik urrunduaz joatea. Eta joera zatikatzaile hori
Euskaltzaindiak ez dezkeela onar esan beharrik ez dago.

(…) Euskaltzaindiak, bada, uste du hizkuntzaren oinarri batu
horri kasu eman behar zaiola euskalkiak lantzen. Bestela hizkun -
tzaren batasuna arriskuan jar daiteke.

Euskara Batua eta euskalkiak irakaskuntzan 1979ko irailean onartua
(Euskera 24, 697-698)

Tokian tokiko hizkera dakiten haur eta nagusiei euskara batua ira-
kastean, sarritan, ez dira oso kontuan hartu ohi izan batetik bes -
terako bidea egiteko nahitaez eman behar diren urratsak, eta on do -
rioz, elkar osagarri eta bizigarri izan beharko luketenok benetako
zubirik gabe geratu ohi dira, bion kaltetan gainera.

Pedagogiazko orientabideak ematea, Euskaltzaindiari zuzenki ez
badagokio ere, auzi honek euskararen sendotzean eta hedatzean duen
eraginarengatik, biziki gomendatzen du, tokian tokiko euskara zen-
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bat eta urrunago gertatzen den euskara batutik, hainbat eta arreta
handiagoz elkar osatze bidea zain eta lan dadin.

Azken helburu nagusi eta bakarra euskara biziaraztea, sendotzea
eta hedatzea delarik, inola ere ezin pentsa daiteke tokian tokiko eus-
kara eta euskara batua elkarren aurkako gerta litezkeenik, baizik
eta bata bestearen nahitaezko osagarri eta aberasgarri direla zinez.

Hau honela delarik ere, tokian tokiko euskarak dituen desberdintasun
eta ñabardurak ugari direla gogoan edukirik, lehen aipaturiko adieraz-
penean zioena bera berresaten du Euskaltzaindiak, alegia, tokian toki-
ko euskara eta euskalkia aintzakotzat hartzean eta lantzean, hizkun -
tzaren oinarri batuari leialtasuna gorde behar zaiola, euskalkiak
indartzearen aitzakiaz joera zatikatzaile batetan gal ez daitezen.

Bestalde, euskalkietako literatur ereduak ezagutzera emateko eta
irakasleen eginkizuna errazteko asmoz, Euskaltzaindiak, berehala
ekingo dio euskalkietako idazleen antologia bat eragiteari eta argita-
ra emateari.

Azkenik, argi eta garbi utzi nahi du Euskaltzaindiak, bere ga raian
harturiko erabakiak eta egindako gomendio jakinak salbu, oraindik
urrats asko dagoela euskara batua burutzeko eta inork ez duela eus-
kara batua omen delako baten monopoliorik. Beraz, idaz leak eta
irakasleak bere eskuko dira tradizio ongi ezagutu baten ildotik,
pedagogiazko eta literatur adierazpeneko premien arabera, nork bere
euskal sen hoberenaren argitan jokatzeko, euskararen fun tsez ko
oinarri batu horrekiko leialtasunean.

Bial ala biak argitaratu ziren garaia kontuan hartzekoa da: zenbaitek
eus kara batua eta euskalkiak –bizkaiera batik bat– aurrez aurre jartzen zi -
tuzten eta euskalkiaren lanketa bereizte-lanketa gisa ulertu. Hortik, bata-
sunaren beharra azpimarratzea. Gainerakoan argi uzten du euskara ba -
tuak bere lekua izan behar duela, eta leku hori ez dela, inondik inora ere,
tokian tokiko hizkerari dagokiona.

Adierazpen horiek egin eta hogei urtera, euskara batuaren ahoskeraz
diharduela, aldaera eta erregistroen gaia erabiliko du berriro.

Ez dago, bada, hizkuntza-erabilera bakarra. Hizkuntza egoerara
egokitu behar da eta unean uneko testuinguruak eskatzen duen alda-
era eta erregistroa izango dira erabili beharrekoak.
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6. Ondorioak

Eskolaren esparruan, hizkuntza-aldaerei lekua egitea ez da moda kon-
tua, beharrizana baizik. Hona hemen labur-labur ideien bilketa:

1. Hizkuntza komunikazio-tresna da. Egoera jakinetan eta beste hiz-
tun batzuekin elkarreraginean gauzatzen da, gizarte-ekintzak ahal-
bideratuz.

2. Gaitasuna eta konpetentzia terminoak bereizten baditugu, lehenen-
goa ahalmen gisa hartuz, eta bigarrena gaitasunaren gauzatze gisa,
hizkuntza-konpetentzia erabilleran agertzen eta garatzen da.

3. Erabilera hori testuingurura egokitu beharra izango du hiztunak
eta, beraz, egokitzapen-trebetasunak emango dio hizkuntzaren era-
bilerari egokitasuna.

4. Hizkuntza gizarteratzeko tresna ez ezik, identitatearen adierazpena
ere bada.

5. Eskolaren helburuetatik bat komunikazio-gaitasuna garatzea izanik,
hizkuntzaren irakaskuntza ezin da ezagutzara mugatu.

6. Eskolak zabaldu duen eredu estandarrak eremu formalerako hiz -
kun tza hedatu izan du, ezagutza handituz, baina ez du lortu behar
besteko erabilerarik.

7. Murgiltze-bidea da hizkuntza -gaitasuna garatzeko biderik eragin-
korrena.

8. Ikasleak dakienetik abiatzea da motibazioa indartzeko eta ikaskun -
tza esanguratsurako bidea.

9. Norberak dakienetik hastea dugu ibilbide naturala hizkuntzan bere-
gaintasuna lortzeko, eta oraindino euskaldun diren herrietan edota
euskaraz egiten den herrietan herri-hizkera da ikasleak dakiena. 

10. Elebitasun egonkorra diglosia egoeretan baino ezin da gertatu.

11. Eguneroko jarduna herriko aldaeretan gertatzen da eta aldaera
hori indartsu den lekuetan diglosia eredua posible da, baldin eta
funtzio banaketa argi badago.

12. Hibridazio prozesuak arruntak dira. Beraz, gure egoeran, euskalki
eta estandarraren arteko hibridazioa ez litzateke kezkagarria izan
beharko; bai, ordea, euskara eta gaztelaniaren artean gertatzen
diren kode-alternantziak.
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13. Herriko hizkera baztertzean, ez da hizkuntza beraren aldaera era-
bilgarritzat jotzen, baizik eta eredu txartza-edo, eredu estandarra
hartuz zuzen bakartzat.
Hizkuntza indartsuaren moldeak hartzen dira egoera jakin batzuei
erantzuteko eta gurean gaztelaniak hartzen du tarte hori.

14. Gazte-hizkera egotea hizkuntza gertakari arrunta da. Baina hori
sortzeko, baliabideak behar dira: arauak ezagutu behar dira irauli
ahal izateko, eta aberastasuna, iraulitakoaren ordezkoak euskara-
ren baitan bilatzeko, gaztelaniara jo gabe.

15. Hizkuntza biziak euskalkitik edaten du, ahozkotik, gure tradizioa
eta hizketa-molde ahozkoari loturik garatu dira-eta.

Ondorioz:

Eskolak bere testuingurua izan behar du kontuan hizkuntzaren plan-
teamendua egitean, eta testuinguru horretan gizarteratzeko bitartekoak
eskaini, irakatsi ikasleei. Beraz, eskolatik kanpo aurkituko dituzten hiz -
kun tza-egoeretara moldatzeko dituzten beharrei erantzun beharko die,
bere esku dagoen neurrian,jakina. Hori gertatzeko, ez da nahikoa hiz kun -
tza eredu formala irakastea. Hori da, bai, eskolaren egitekoetarik bat. Bai -
na hizkuntza normalizatua eta bizia duten herrietan, eskolak testuingurua
kontuan izan behar du, are gehiago izan beharko du gurean, euskara egu-
neroko hizkuntza izatea badugu helburu.

Ez da lan erraza izango eta zalantza ugari sortuko zaizkigu bidean:
non egin behar zaie lekua aldaerei ahozkoan ala idatzizkoan ere? Euskal-
kiari idatzizkoan ere tarte egiteko, badago idatzizko eredu formal biren -
tzako funtzio-esparrurik? Idatzizkoan aldaerei leku eginez gero, zein ere -
du erabili? Ahozkoan eginez gero, zein esparrutan? Zein erregistro landu
be harko lirateke?

Zorionez ez gara hutsetik hasi behar. Badira gure artean bide hori jo -
rratu dutenak eta proposamen zehatzak egin dituztenak. Hor ditugu,
besteak beste, Ikastolek Euskaltzaindiarekin batera kaleraturiko “Zenbait
orientabide erregistroen erabileraz” edota Julian Mayak “Eskola eta to -
kian tokiko aldaerak” artikuluan emandakoak. Lehenengoak ahozkoari
erre paratzen dio; bigarrenak idatzizkoa ere gogoan hartzen du. Biak ala
biak proposamen zabalak eta malguak, nork bere testuinguruari –ezin
bestela izan– egokitu ahal izateko aukera ematen dutenak.
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ADIBIDE PRAKTIKOA:  ELEIZALDE IKASTOLA

1.  Ata la

Hizkuntza Erregistroen Gaineko Hausnarketa

Hizkuntza erregistroen gainean berba egitean, bakoitzak honen ingu-
ruko bere ideia euki leike buruan eta esan dinoana hortik abiaturik egiten
dau. Erregistroak dira: bizkaiera/batua, edo kolokiala/formala, edo ber-
meotarra/bizkaiera, edo nagusiena/gazteena, edo umeena/ besteena…

Urte askotan pentsatu izan dogu ikasleek hizkuntza landu/jasoa men-
peratzea zala eskolearen helburua, ikasketetarako-eta baliagarria izango
zana, eta hori xede erabagi genduan irakasleok eredu landua erabili behar
genduala eta eskatu ere eredu landua eskatuko geuntsela.

Helburu hori bete egiten dogu? Gaur egunean hori da/izan behar da
gure helburua?

Hizkuntza proiektuan honexeek doguz helburu:

Euskeraz eta gaztelaniaz ahozko zein idatzizko mezuak autonomiaz
eta sormenez ulertu eta ekoiztu. Ingurumari horretan kode artistiko,
zientifiko eta teknikoak dituen mezuak interpretatu eta sortu, komunika-
zioan daben zeregina balioetsi eta erabileran inplikatutako prozesuei
buruzko gogoeta egin.

Euskal Herriko hizkuntza propioa ahalik eta eremu gehienetan era-
biltzeko konpromisoa azaldu eta gure kultur ondarea ezagutu, estimatu
eta hori defenditzen, kontserbatzen eta hobatzen lagundu.

Lehengoa eta honeek bat datoz?

Bigarren atalean aitatuten diran eremu gehien horreetan erabiltzeko
gaitasunik badabe?

Honexeek dira edozein hiztunek ondo menperatu beharreko erabi-
lera/egoera batzuk. Uste badozu oinarrizko bat edo bat ez dala aitatu,
zuk zeuk idatzi. Orokorrean zein da zure iritzia?
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Urte batzuetatik hona egoera aldatu egin da. Lehen, euskera lan batera-
tuaren ondorioz ikasten zan, lan konpartitua zan, zeozelan: etxea-eskola.

Gaur egun  ume asko dira jaioberri edo oihaletako jatorkuzanak eta 16
urte egin ostean, guk irakatsitako (ez geuk bakarrik) hizkuntzaren jabe
urtengo dabe kalera.

Zein da euren egoera? Begiratu grafikoa. Eskuman DBH 4ko ikasleak
dagoz; ezkerrean HH 0. 16 urteko tartea. Zein da joera?
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Guraso biak euskaldunak dabezan ikasleak gitxitzen doaz; guraso bat
edo biak erdaldunak dabezanak gehitzen.

5 urteko umeak zer jakin behar dau esaten?

itz ikostazu baloie? Itziko deustazu baloia? Itzi deikidazu baloia?

Utz diezadakezu baloia? Itzi baloie

Bermeon gizarteratu behar dan umeak zer ikasi behar dau esaten?

Ez dot gura / Eztokure/ Ez dut nahi

Non ikasten dabe umeek esaten?

Ekau, neurie da. / Kendu enjost. / Eztokure / Nik gorrije gudot. /Baietz
irebazi bi txe bapez!

Guk zer irakasten deutsagu? Nork irakatsiko deutso bestea?

Gurasoak bermeotarrak eta euskaldunak badira…

Gurasoak erdaldunak badira…

Orain arte hausnartzen ibili zara eta ondorioren bat atarako zenduan.
Ostekoak irakurri eta esan  baieztapenok Egia (e) ala Guzurra (g)
diran.

e g Lehendik genduana eta orain zehaztutakoa gauza bera da. Beraz,
ez dago ezer planteatu beharrik.

e g Oraingo helburuak zabalagoak dira eta horregaitik, birplanteatu
egin behar dogu hizkuntzaren trataerea.

e g Gaur egun, gure ume askok geugaz ikasten dabe berbetan.
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e g Gaur egun ume askok geugaz ikasten dabe euskeraz berbetan.
e g Gure gaztetxoek badakie euskeraz jolasten, erdara tartekatu barik.
e g Eskoleak ez dau kaleko berbetea irakatsi behar.
e g Gazteek zenbat-gura eredu daukiez, edozein esparrutan euskeraz

jardun ahal izateko.

e g Beharrizanak ikusten dodazan arren, ez dot ikusten zelan oratu.
e g Eskoleak erregistro kolokiala eta formala, biak irakatsi beharko

leukez.

Badago zuk gehitu gurako zendukean baieztapenik?

2 .  Ata la
1. saioa. Zein hizkuntz erregistro erabiltzen dugu?

HELBURUA: gutariko bakoitzak hausnartzea zein neurritan bereizten
dituen lagunarteko hizkera (informala) eta estandarra (formala).

1.1. Irakasleak etapaka (haur hezkuntzakoak eta LHko lehen ziklokoak
elkarrekin) launakako taldeetan banatu. Bikote bakoitzak egoera
formal eta informal bana aukeratuko ditu azpikoetatik, eta beste
bikotearen aurrean antzeztu egingo ditu.

- Bazkalorduan jangelan bazkariari buruz ari zarete zenbait irakasle.

- Eskolako baratzean zer landatu erabakitzen ari zarete mailako ira-
kasleak.

- Eskolako pasabideetan guraso batekin hizketan ari zara.

- Etxerako bidean lankidearekin kontu-kontari zoaz.

- Patioan ikaslearekin tertulian.

- Gelako guraso-bileran.

- Norberaren gaiari dagokion azalpena ematerakoan.

- Gurasoekin egiten diren banakako elkarrizketetan.

- Irakasle-gelan kurtso amaierako jaialdiari buruz hizketan (edo ezta-
baidan) ari dira.

- Irteera batean autobusean zoazte ikasleekin berriketan.

- Kafe-makinaren ondoan irakasle bat beste bati pasadizo bat konta -
tzen ari zaio.
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- Klaustro osoaren aurrean azalpen bat eman behar duzu.

- Koordinazio orduan zure gaiari buruz ari zara.

- Zure gaiari dagokion azalpena egiten ari zara gelan.

- Patio zainketan gelan gertatu den zerbaiti buruz bizpahiru irakasle.

- Ziklo-bileran ziklokoek egin beharreko afaria non egin erabakitzen
ari zara.

1.2. Egin ezazue entzunaldi aktiboa bikoteen artean: bi egoera

komunikatiboetan erabilitako hizkeren arteko aldeak bildu.

HORRETARAKO, BALIA ZAITEZTE ONDOKO TAULAZ (boze-
ramaile-idazkaria aukeratu taldean).

3. Lantalde bakoitzak ondorioztatutakoak gainerako taldeei adierazi

(idazkari-bozeramailea hautatu).
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2. SAIOA. NOLA HITZ EGIN BEHAR DUGU, BADA?

HELBURUA: Eskola-eremuan hizkuntz erregistro bakoitzari
dagozkiokeen egoera komunikatiboak identifikatzea.

Balizko egoera komunikatiboak bildu taldeka (idazkari-bozeramailea
hautatu):

Balizko egoera komunikatibo horiek ondoko koadro hutsean bildu
taldeka etapako irakasleen artean. Horretarako bi aldeok izan kon-
tuan:

Gela barruan edota gelaz kanpo gauzatzen diren egoera komuni-
katiboak diren

Egoera komunikatibo horiek irakatsi/ikasi prozesua burutzeko
aukerarik ematen duten
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3 .  Ata la .  Erabi l i tako  ba l iab ideek  h izkuntzan  daukien  
e rag inaren  az te rke tea

Egun darabilguzan baliabideek  (urte batzuk aurrerago aukeratuta -
koak) eragin zuzenik daukie hizkuntzaren aldaeran, erregistroan?

Horren inguruko hausnarketa egiteko osotu hurrengo galdeketea.

* Gogoratu edukiak ez dirala oinarritzat hartu behar; hizkuntzari adi-
tuta bete behar dala.

1 Inoiz ez, 2 Inoiz, 3 Tarteka, 4 Ia beti, 5 Beti
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Besterik______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4 .  Ata la

Ba l iab ideen  e rag inar i  bur uzko  emai tzak

A) Ikasleek zailtasuna izaten dabe batuaz dagozan testuak ulertzeko

B) Euren kabuz idaztean bizkaiera eta batuaren atreko nahasketak

gertatzen dira

C) Ikasleak ez dira konturatzen bi aldaera diranik
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D) Berba egiterakoan interferentziak gertatzen dira

E) Bizkaiera lantzeko orduan eragozpenak dagoz

F) Idazlanen kalitatea jeitsi egin da

Hizkuntzaz jabetzen (0-6)  XVI. jardunaldiak
50



Bib l iog ra f ia

AZURMENDI, Maria Jose & ESNAOLA Imanol. Soziolinguistikaren oina -
rrizko kontzeptuak. HIZNET.

BRONCKART, Jean-Paul & PLAZAOLA GIGER, Itziar (1996). Mintzai-
ra-egintzen teoria eta 2Hren irakaskuntza. Transposizio didaktikoaren
adibide bat. In Murgiltzea eta irakaskuntza elebiduna. Eusko Jaurlaritza.

EAB. “Euskararen kalitatea: zertaz ari garen, zergatik eta zertarako” Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. Vitoria-Gasteiz, 2004

ERIZE, Xabier & ZALBIDE, Mikel. Hizkuntza gutxituen berreskurape-
nerako hainbat hurbilpen teoriko. HIZNET.

ESNAOLA, Imanol & ROGRIGUEZ, Fito. Euskara mintzatuaren erron-
kak. Udako Euskal Unibertsitatea.

ESNAOLA, Imanol (1997). Gazte euskaldunen lagun arteko hizkera
hemen eta orain zertan den ulertzeko zenbait argibide. In: BAT Sozio-
linguistika aldizkaria, 24.

ESNAOLA, Imanol (2002). Gaztetxoak eta euskara. Euskara etxeko ala
auzoko? In: BAT Soziolinguistika aldizkaria, 42.

EUSKAL HERRIKO IKASTOLEN KONFEDERAZIOA – EUSKAL -
TZAINDIA. Zenbait orientabide erregistroen trataeraz. Bilbo, 2008

GARZIA, Joserra & EGAÑA, Andoni & AMONARRIZ, Kike. Euskara-
ren kalitatea: zertaz ari garen, zergatik eta zertarako. In: erabili.com
(2004-10-29) 

GOIKOETXEA ARRIETA, Juan Luis. Euskalkia eta Hezkuntza. Dakigu -
netik ez dakigunera euskal diglosia irazian. In: Iker, 13

MENDEBALDE KULTUR ALKARTEA (2001). Euskalkia eta hezkuntza

MUÑOA BARREDO, Inma (2002). Zergatik eta zertarako erabiltzen
ditugu euskara eta gaztelania solasaldi berean? Kode-aldaketaren fun -
tzio pragmatikoak. In: BAT Soziolinguistika aldizkaria, 42.

OSA, Erramun. Euskerea berbagai: Gazteak euskal hiztun dira?  In: Biz-
kaie! aldizkari elektronikoa: 21. zbk. (2003-03-1):

SANCHEZ CARRION, José Mª “Txepetx” (1991). Un futuro para nuestro
pasado. Claves para la recuperación del Euskara y teoría social de las lenguas.
ASJU XXV.

Hizkuntza proiektua
51



ZALBIDE, Mikel. Ahuldutako Hikuntza Indarberritzea: Teoriak zer dio?
hhtp://www.erabili.com

ZUAZO, Koldo (1992). Euskaldunek euskalkienganako izan dituzten jarre-
rez. In ASJU XV: Euskalaritzaren historiaz I: XVI-XIX mendeak.

ZUAZO, Koldo (2000). Euskararen sendabelarrak. Alberdania.

ZUAZO, Koldo (2002). Ohar zenbait euskara normaltze aldera. In: BAT
Soziolinguistika aldizkaria, 42.

Hizkuntzaz jabetzen (0-6)  XVI. jardunaldiak
52


