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LABURPENA
Euskararen parte den trataera dugu hitanoa, urtez urte indarra galtzen joan dena eta gaur
egun transmisioaren etenak eraginda hainbat lekutan ezagutzen ere ez dena. Gradu
Amaierako Lan honetan testuinguru zehatz batetik abiatutako proiektua sortu da Lehen
Hezkuntzako 3. Mailan hitanoaren ezagutza eta erabilera bultzatzeko. Hika hitz
egitearen arrazoiak zein diren, gazteen erabilera eta belaunaldien arteko transmisioaren
etena izango dira, besteak beste, lanaren abiapuntua. Hainbat diziplina barnebiltzen
dituen proiektua izan da martxan jarri dena. Sortutako proiektuaren bidez hitanoa bera
sustatzeaz gain, ahozkotasuna eta tokian tokiko hizkera ere landu nahi izan dira. Lan
honetan, beraz, hezkuntza-arloa baliatuko da hitanoak gizartean jasan duen galerari
erantzun bat emateko.
Hitz gakoak: Hitanoa, hizkera informalak, ahozkotasuna eta transmisioa.
RESUMEN
El hitano es una modalidad del euskera más coloquial, que con los años ha ido
perdiendo fuerza y hoy en día es desconocido en muchos lugares por la falta de
transmisión. En este Trabajo de Fin de Grado, se ha creado un proyecto para 3º de
primaria partiendo de un contexto específico, para fomentar el conocimiento y el uso del
hitano. El contexto para hablarlo, el uso entre l@s jóvenes, la interrupción de la
transmisión entre generaciones, entre otros, van a ser el punto de partida de este trabajo.
Se ha puesto en práctica un proyecto multidisciplinar. El proyecto no solo promueve el
manejo del propio hitano, sino también la práctica de la oralidad y el idioma local. En
este trabajo, por tanto, se utilizará el campo de la educación para dar respuesta a la
pérdida que ha sufrido el hitano en la sociedad.
Palabras clave: Hitano, lenguaje informal, oralidad y transmisión.
ABSTRACT
Hitano is a treatment that is part of the Basque language, which over the years has been
losing strength and today, due to the cause of transmission, is not known in many
places. In this End of Degree Project, starting from a specific context, a project has been
created for the 3rd grade of primary school to promote the knowledge and use of hitano.
The reasons for speaking hika, the use among young people, the interruption of
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transmission between generations, among others, are the starting points of this work. A
multidisciplinary project has been put into practice. Not only does the project promote
the hitano itself, but also the practice of orality and the local language. In this work,
therefore, the field of education will be used to respond to the loss that hitano has
suffered in society.
Key words: Hitano, informal language, orality and transmission.
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Euskara hizkuntza berezia da; konplexua, betea... Bere txikitasunean,
handia. Ibilbide luzea izan duen hizkuntza da, bide horretan zehar gauzak
sortzen joan dira, hizkuntza hazi egin da. Beste batzuk bidean geratu dira,
galdu egin dira. Hizkuntza betea dela diot euskarak badituelako zenbait
adar, hizkuntza bera xarmaz betetzen dutenak. Euskara batuaz gain,
euskaldun guztion euskara estandarra, euskalkiak ditugu, hizkuntza
norberak bere egiten du; hizkera, tonu… desberdinak emanez. Lurralde,
herri, auzo, familia, lagun talde, eta pertsona bakoitzak badu euskararekiko
sortutako lotura bat. Lehen euskararen adarrak aipatu ditut, eta adar
horietako batean aurkitzen da guri interesatzen zaigun gaia, hitanoa.
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1. SARRERA
Jarraian aurkeztuko den Gradu Amaierako Lan honetan hitanoaren ezagutza eta
erabilera sustatzeko proiektu bat sortu da. Hitanoa euskarak duen adarretako bat da,
tratamendu bat, gertuko hizkera bat. Azken urteetan, ordea, indarra galduz joan da eta
herri eta hiri askotan galdua dago.
Alberdik (1994b) hitanoaren transmisioaren oinarria familia dela dio. Egun,
transmisioaren etena gertatu da, eta herri txikietako edo baserri giroko hizkeratzat
hartzen da hitanoa, nahiz eta euskararen erabilera altua duten herri handiagoetan ere
hitanoak baduen lekua, gehienbat tokak.
Hitanoa entzun nahi bada erabili egin behar da, eta horretarako, noski, irakatsi.
Marko teorikoan ikusiko dugu hitanoak hezkuntzan ez duela ia lekurik, eta landuz gero
aditzak buruz ikastea dela nagusitzen den dinamika. Orain arte gailendu izan den
ildoaren ordez, Muñoak (2020), Amonarrizek (2008), Ozaitak (2013) eta Azkuek
(2009), besteak beste, hitanoa modu ludiko baten bidez landu beharko litzatekeela diote.
Eta hori da, hain zuzen ere, lan honetan aurrera eramandako proposamen didaktikoan
egin dena. Hitanoaren ezagutza eta erabilera landu modu ludiko eta dinamiko batean.
Beste hainbat hizkuntza erregistro bezala, hitanoa erabiliaz ikasten da, hika hitz
eginez alegia, hitanoa gehienbat ahoz erabiltzen den forma baita. Hortaz, ahozkotasunak
izan beharko luke hitanoa ikasteko oinarri, mintzapraktika gidatuak eginez helburu bat
finkatu eta hizkuntza

helburu komunikatibo hori lortzeko erabili beharko litzateke

(Zabala, 2016). Baina jarraian ikusiko dugun bezala, ahozkotasunaren lanketa
hezkuntzaren arrakaletako bat da oraindik ere. Izan ere, gaur egun ahozkoa lantzen da
ikasgeletan, baina ez modu jabetu edo gidatu batean.
Hitanoaren lanketa ardatz izango duen esku-hartzea sortu aurretik, marko teoriko
sendo bat garatu da, hitanoaren erabilera esparruak, gazte-hizkerak eta hizkera
informalak, ahozkotasunaren sustapena hezkuntzan, hitanoak hezkuntzan duen lekua…
eta beste hainbat alderdi biltzen dituena. Abiapuntu horretatik, Tolosako Laskorain
Ikastolako testuingurua ezagutu eta gero, egoeraren diagnosi zehatza egin da, behaketa
sistematikoa eta hainbat galdetegi eginez. Eta diagnosi horretan eskuratutako
informaziotik helburuak finkatu ondoren, Lehen Hezkuntzako 3. mailako gela batean
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esku-hartzea garatu da. Esku-hartzea hainbat jardueraz osatutako proiektu bat da.
Hitanoaren erabileraren lanketa egingo da antzerki bat oinarri hartuta, eta antzerkiaren
prestaketa izango da hitanoaren ezagutza eta erabilera lantzeko aitzakia. Proiektua
sortzeko orduan oinarritzat hartu dira marko teorikoko ideia ugari, eta amaierako
emaitza eta ondorioetan ere ikertzaileek esandakoarekin alderatu da egindako lana.

2. HELBURUAK
Gradu Amaierako Lan honek, honako helburu orokorrak lortu nahi izan ditu:
❖ Hitanoak euskal hiztunen artean, eta bereziki Tolosan duen egoeraz jabetu,
erabilera esparru nagusiak eta transmisio guneak identifikatuz.
❖ Hezkuntzan hitanoaren lanketa zein den aztertu.
❖ Hezkuntzan hitanoa nola landu beharko litzatekeen ezagutu.
❖ Ahozko hizkera informalaren eta hitanoaren arteko loturak ezagutu.
❖ Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloan hitanoaren ezagutza eta erabilera landu
horretarako berariaz diseinatutako esku-hartzearen bidez.
❖ Hitanoaren inguruko ezagutza landu erabilera esparruak definituz eta
testuinguruaz jabetuz.
❖ Ahozkotasuna landu modu jabetu edo gidatuan.
❖ Erregistro desberdinak testuinguruaren arabera erabiltzen trebatu, hizkera
informalerako baliabideak eskainiz, baita hika aritzeko testuinguruak ere.

3. MARKO TEORIKOA
3.1 Hitanoaren erabilera esparruak
Hitanoa euskaraz elkarrizketatzeko era bat da, etxeko eta lagunarteko
tratamendua, gertuko hizkera alegia (Alberdi 1994b). Gehienetan hitanoa euskararen
hurbileko trataera bezala hartzen da, familia eta lagun artean erabiltzen den erregistro
informal bezala. Hala ere, Alberdik (1994b) hitanoa hizkuntzaren maila estandarrean eta
jasoan ere erabil daitekeela defendatzen du, telebistan esaterako.
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Hitanoa erabiltzean, bigarren pertsonako hi izenordaina erabiltzen da oinarritzat.
Adibidez: Etorriko zara?→ Etorriko haiz?. Bigarren pertsonari erreferentzia egiten
dion “zara” adizkiari hi izenordaina oinarritzat jarri eta “haiz” bilakatzen da, adizkiaren
bidez elkarrizketatuarekiko gertutasuna erakutsiz. Beraz, “zara” eta “haiz”-ekin “zu”
edo “hi” bigarren pertsonako izenordainak, aditzak islatzen duen ekintzan parte hartzen
du. Baina berezitasun bat gertatzen da hi bigarren pertsona izenordaina aditzak islatzen
duen ekintzako partaide ez denean, kasu hauetan aditzari dagokion forma alokutiboak
erabili behar dira, hots, lehen eta hirugarren pertsonei dagozkien forma bereziak. Hauek
hiztunak aurrean duen hizketa lagunari erreferentzia egiteko, gertutasuna emateko balio
dute eta emakumezkoa ala gizonezkoa den ezagutzeko balio dute besteak beste.
Adibidez: Jon etorri da alabaren bila.→ Jon etorri dun alabaren bila. Edo: Amaia
etorri da alabaren bila→ Amaia etorri duk alabaren bila. Kasu honetan hirugarren
pertsonari erreferentzia egiten dion “etorri da” “etorri dun/duk” bilakatu da, eta
“dun/duk” horrek adierazten digu hizketa laguna emakumea dela lehenengoan eta
gizonezkoa bigarrengoan. Ikus dezagun azken adibide bat lehenengo pertsonari
dagokionez: ni etorri naiz→ ni etorri naun/nauk. Lehenengo pertsonari erreferentzia
egiten dion “naiz” aditza izan da aldatu dena, “naun” esango du hizketa lagun
emakumea duen hizlariak eta gizonezkoak berriz “nauk”. Lan honetan, hi izenordainari
erreferentzia egiten dioten aditz formez ariko naiz hikako formez edo hitanoaz ari
naizenean, izenordain horrek islatzen duen pertsona ekintzaren partaide izan zein ez.
3.1.1 Genero rolek hitanoaren erabilera esparruetan duten eragina
Nahiz eta lan honetan hitanoaren erabileran genero rolek duten eraginean
sartzeko abagunerik ez izan, aztergai izango dugun egoeraren diagnosia hobeto ulertze
aldera, garrantzitsua izan daiteke gai honi dagokionez bizpahiru alderdi aipatzea. Labur
esanda, euskararen barnean hitanoa da morfologikoki generoa bereizten duen egitura
bakarra, noka eta toka. Noka solaskidea emakumea denean erabiltzen da (Jon etorri dun
alabaren bila), eta toka, berriz, gizonezkoa denean (Amaia etorri duk alabaren bila).
Hitanoaren inguruan sortu diren uste eta balioak marko teorikoaren 3.2 atalean aipatuko
baditugu ere, aipatzekoa da gizon zein emakume izanagatik ezarri zaizkigun genero
rolek eragina izan dezaketela hizkuntza baten, eta kasu honetan trataera jakin baten
erabileran. Hitanoaren kasuan eragin hori nokaren erabileraren galeran ikusi da. Horren
adibide dira Bereziartuak eta Muguruzak (2018) egindako ikerketan jasotako emaitzak.
“Nesken artean %2,4k baino ez du hika beti edo gehienetan egiten, (...). Mutilek
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lagunekin hika egiteko dauzkaten ohiturak erabat desberdinak dira; neskekin hika
mutilen arteko %16,1ek egiten badu ere, mutilen artean %87,1ek egiten du”
(Bereziartua eta Muguruza, 2018, 27 or.). Ondorioz, hitanoak mutilen artean
protagonismo handia du baina nesken artean desagertzear dago, egile hauek egindako
inkestako zifrak ikusi besterik ez dago, alde garbia dago tokaren eta nokaren arteko
erabileran. Bistan da Azpeitiko egoerak beste zenbait herritako egoera ere islatzen
duela, orokorra baita toka noka baino gehiago egitea (Legorburu, 2018, Ozaita 2014,
Alberdi 1994b, Bereziartua eta Muguruza 2018, etab.).
Hainbat arrazoi egon daitezke emakumeen artean hitanoaren erabilera
murriztearen atzean, horietako bat hitanoa baserri kutsuko trataera gisa hartzea izan
daiteke. Izan ere, baserri kutsuko trataera izateak emakumeari ezarri zaizkion zenbait
ezaugarri ez betetzea dakar (fina, ondo hezia, goxoa…). Adibidez, errespetuzko jarrera
egokia mantentzea, soilik emakumeei dagokien zerbait dela dirudi. Eta, aldiz, gizonek
hitanoa

erabiliaz

errespetuaren

marra

hori

gainditzea,

gizontasunaren

eta

maskulinitatearen seinaletzat har daiteke (Legorburu 2018). Noski, honek guztiak
eragina izan du nokaren galeran. Legorburuk (2018, 128 or.) dioen bezala “emakumeei
okerrago joango zaie hitanoz aritzea; feminitatearekin talka egingo lukeelako
tratamenduak”. Tokak gizonei lehen aipatutako identitate maskulinoa garatzen
laguntzen dien bitartean, nokak ez die behar beste laguntzen emakumeei beren identitate
femeninoa garatzen. Ildo beretik, gizonezkoak haurtzarotik gaztarorako bide horretan
hasten dira hitanoa erabiltzen, “egin behar” batekin lotzen dutela dio Legorburuk
(2018). Noketaren erabilera, ordea, gizonezkoek ere ez dute aintzat hartzen. Honen
harira, noketaren galeraren inguruan Legorburuk (2018) dioena oso kontuan hartzekoa
da, askok uste baitute noka soilik emakumeei dagokien hizkuntza trataera dela eta
beraiek direla hura galtzearen erantzule bakarrak.
Harrigarria da nola noketaren galera soilik emakumeen hizkuntza portaeren gain
erortzen den. Elkarrizketatu guztiek noketaren galeraren zergatitzat, emakumeen
hizkuntza ohiturak nabarmentzen baitituzte. Hau da, noketa ez da soilik emakumezkoek
hitz egiten duten hitanoaren tratamendua. Honen bestez, momenturen batean
gizonezkoek ere berau hitz egiteari utzi ziotela iradoki genezake. (124 or.)
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3.1.2 Hitanoaren transmisio guneak
Hitanoaren lehen transmisioari dagokionez, familia izan ohi da iturri nagusia
(Alberdi 1994a). Finean, hitanoaren lehen transmisioa familian bertan gertatzen da, eta
horren ondorioz, gertuko tratamendua izanik, familian hitanoa jasotzen dutenek horri
eusteko aukera izaten dute, hau da, lagun artean eta giro informalean erabiltzen dute
hitanoa. Kaleko hizkera da hitanoa, lehen aipatu bezala, aldaera informala indartzeko
balio dezakeena. Eremu informal horretan, hiru dira Legorbururen (2018) arabera
hitanoaren erabilera esparru nagusiak: aisia, lana eta eskola. Hala ere, herriaren,
pertsonen eta testuinguruaren arabera agertokiak aldatu egiten dira. Ziurrenik aisiarena
izango da mantenduko den espazio bakarra, horixe baita, gaur egun, hitanoa erabiltzeko
eremu nagusia. Halaber, aisiaren eremuari lotuta, hitanoa festa eta jai giroarekin lotzen
da sarritan, konfiantzazko eremuan ematen zaio erabilera gehien.
Honen harira, Alberdik (1993) bere lanean testuinguruaren gaiari heltzen dio.
Egile honek, testuingurua ez du lotzen tokia eta unearekin soilik, hizketak hartzen duen
norabidea beste zenbait faktorek ere baldintzatzen baitute: zenbat pertsonarekin gauden,
solaskideen arteko gertutasuna zein den, etab.

“Testuingurua askotariko aldagaien

batasunaren zentzuan ulertu beharra dago” (Alberdi, 1993, 435 or.).
3.2 Hitanoaren erabilera belaunaldien arabera. Gazteen erabilera
3.1 atalean esandakoarekin jarraituz, baliteke hitanoaren inguruan sortutako uste
eta pertzepzioen eraginez zenbaitek hitanoaren erabilerari uko egin izana (Legorburu,
2018), azken urteetan asko jaitsi baita hitanoaren erabilera. 3.1.2 atalean adierazi bezala,
hizkuntza trataera honen erabileran familiatik jasotako transmisio informalak eragin
handia du (Zinkunegi, 1995). Beraz, baliteke hitanoaren baitan ezarritako usteak eta
iritziek zenbait familiatan ere hitanoa ez erabiltzera bultzatu izana.
Transmisioa gertatu den familietan, haurrek hitanoarekin harremana izaten dute
txikitatik. Baina familian hika jaso ez duten haurrek hitanoarekin ez dute inolako
harremanik izaten hezkuntzan (transmisio formala) aipatzen den arte edo testuinguruak
eraginda lagunekin hika hitz egiteko ohitura hartzen duten arte. Era berean, gaur egun
geroz eta haur gehiago daudenez hitanoarekin harremana izateko aukerarik izan ez
dutenak, gazte asko deseroso sentitzen dira hika hitz egiterakoan. Etxetik hitanoaren
transmisioa jaso ez duten haur horietako askok eskolan jasotzen dute hitanoaren berri,
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eskola izaten baita horietako askorentzat euskararen beraren transmisio gune naugusia
ere.
Bestalde, Ozaitaren (2014) ustetan, herri txikietan badirudi askoz indar
handiagoa duela hitanoak, gazteek eta haurrek eutsi baitiote erabilerari, txikitatik hartara
sozializatu dituztelako transmisioaren bitartez. Baina herri handiagoetan, aldiz,
hitanoaren erabileran etena egon da euskararen erabilerarekin gertatzen den bezala. Eta
hemen, harremanetan ezarritako hizkuntza ohiturak izan dira gakoa eta ez horrenbeste
transmisioaren galera. Hau da, hitanoaren transmisio ezak eragina izan arren, lagun
artean ezartzen diren hizkuntza ohiturak ere izan dira herri handietan hitanoaren
erabileraren jaitsieraren ondorio. Ez baita nahikoa adiskidetasuna egotea hika
mintzatzeko. Hala dio Alberdik: “honetan ohiturak ikaragarrizko garrantzia du eta
sarritan "harremana nola hasi, hala segi" izan ohi da legea” (Alberdi, 1993, 437 or.).
Jakina, ezarritako hizkuntza ohiturak aldatzea ez da beti erraza izaten.
Harremanaren hasieratik ez bazaio hitanoaren erabilerari eutsi zaila izan ohi da heldu
zein gazteengan hitanoa erabiltzen hastea. Lagunarteko trataera informalera jotzen dute
askok, baina ez hitanora, gertuagokoa den horretara. Bereziartua eta Muguruzaren
(2018) ikerketan ikus daitekeenez, hitanoa erabiltzen ez duten hiztun askok erabilera
ezaren arrazoitzat ohiturak aldatzearen zailtasuna aipatzen dute, “ohiturak aldatzea
nekeza egiten zait” izan baitzen gehien errepikatutako erantzunetako bat (Bereziartua
eta Muguruza, 2018, 28 or.).
Honekin lotua, Ozaitak (2014) Tolosako zenbait gaztek hitanoaren inguruan
zuten pertzepzio eta praktikaren inguruan egindako lanean ideia interesgarri bat biltzen
du. Hizkuntza bat ez denez zerbait estatikoa, baizik eta bizia eta aldakorra, hura
erabiltzen duen jendartea ere etengabe aldatuz doa, bere baitako arau eta harremanak
negoziatuz. Eta hori da hitanoaren egungo egoerarekin gertatzen dena, arau sozialak
ezarrita daude, baina garai bateko gazteek ez bezala, gaur egungo gazteek ez dituzte
arau horiek bere egiten. Arestian esan bezala, herri txikietako transmisio altuari esker
arau horiek errespetatzeko joera handiagoa dago, baina Ozaitak (2014) dioen bezala,
Tolosa bezalako herrietan, transmisioa jaso ez duten gazteek ez dituzte arau horiek
barneratzen eta horrek hitanoa ez erabiltzea dakar.
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Horrenbestez, argi dago hizkuntza baten biziraupenean gertatzen den bezala,
erabilera dela funtsezkoa eta beharrezkoa erregistro bat ez galtzeko. Eta hitanoa
berreskuratzeko ere erabileran eman beharko litzateke pausua. Egia da belaunaldi
gazteak erantzukizun handia duela berau mantentzeko, baina lagun taldeetan,
hezkuntzan, aisian edota kalean zenbat eta biziago eta indartsuago egon hitanoa, orduan
eta maizago eta indartsuago entzungo da gazteen artean ere (Amonarriz, 2008). Esparru
horietan eten bat ematen bada, ordea, hizkuntzaren beste baliabide batzuetara joko dute
gazteek ere.
3.3 Hitanoaren etena euskararen erabilera jaistearen ondorio?
Gaur egun, euskararen ezagutza eta erabilera datuak ez daude orekatuta, euskara
erabiltzearen hautua egiten dutenen portzentaia baxuagoa baita euskara dakitenen
portzentaiarekin alderatuta. VI. Inkesta Soziolinguistikoaren (2016) datuen arabera,
Gipuzkoan %83,2 euskaldunak dira. Erabileraren portzentaia aldiz baxuagoa da, %55,7
dira euskara erabiltzen dutenak (VI. Inkesta soziolinguistikoa 2016, 8, 24 or.). Lehen
hitanoa erabiltzeko ohituraren inguruan jardun dugu, eta erabilerarena ere horrekin lotua
dago.
3.4 atalean ikusiko dugun bezala, testuinguruaren eta pertsonaren arabera
gaztelaniaz hitz egiten erosoago sentitzen dira hiztun asko, edo irtenbide errazenera
jotzen dute beste askok. 2016. urtean egindako Hizkuntzen Kale Erabileraren Neurketan
(2016) ondorioztatutako alderdietako bat helduek beren artean gaztelaniaz hitz egiteko
ohitura dutela izan zen adibidez. Hala ere, egia da haurrak edo gazteak dauden
eremuetan helduek gehiago jotzen dutela euskarara. Dena den, gainerako pertsonekin
hitz egiterakoan haurrei zeharkako transmisioa egiten ari dira, eta gehienetan kalterako
izaten da. Izan ere, helduen hizkuntza ohiturak zein diren jasotzen dute haurrek, eta
zeharkako mezu horiek etorkizunean euskara erabiliko duten edo ez erabakitzean
eragina dute (Loinaz eta Susperregi, 2012).
Esanak esan, euskararen erabilera baxuagoa den lekuetan hitanoaren erabilera
ere urriagoa izango da. Batak besteari eragiten dio, hitanoak herri txikiagoetan
presentzia handiagoa du, baserri giroan… Euskarak indar handia duen eremuetan alegia.
Testuinguru hauetan helduek ere euren artean euskaraz egiten dute nagusiki eta hori da
haurrek eta gazteek jasotzen duten eredua, eta beraz, etorkizunean ere eragina izango
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duena. Hau da, eragina negatiboa izan daiteke lehen esan bezala, baina positiboa ere bai
kasu hauetan.
Nolanahi ere, herriaren tamainak askotan zerikusia badu ere, badira euskararen
erabilera altua duten herri handiak ere. Zumaia eta Azpeitia esaterako, ez dira hain herri
txikiak (Zumaiak 9.827 biztanle eta Azpeitiak 15.220 biztanle, Eustat-etik eskuratua)
baina bertan bestelako errealitate bat bizi dute hizkuntza ohiturei dagokienez (Ozaita,
2014). Soziolinguistika Klusterrak egindako Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketako
(2017) datuei erreparatuz gero garbi ikus daiteke kalean euskara erabiltzen dutenen
portzentaia oso altua dela gazteen artean, %83,30 Azpeitian eta %79,7 Zumaian hain
zuzen ere. Honi lotuta, esan daiteke hitanoak ere baduela tokia gazteen solasaldietan,
tokak batez ere. Lan honetan aztergai izango dugun Tolosako herrian aldiz, erabilera
baxuagoa ikus daiteke gazteen artean, Hizkuntzen Erabileraren Kale Neurketan
(Soziolinguistika Klusterra, 2017) bildutako datuen arabera gazteen %62,3 erabiltzen
dute euskara kalean. Hitanoaren erabilerari dagokionez, Tolosako gazteen arteko
solasaldietan ez da oso ohikoa hitanoa entzutea.
Era berean, 3.2 atalean aipatu bezala, hitanoari egozten zaizkion balioek ere
eragina dute erabileran. Ozaitak (2014) dionez, Tolosaldeko herri txikietakoak Tolosan
hikaz hitz egitean “kaxero” irudia sortzen zutelakoan, lotsak hizketa modu hori
ezkutatzera bideratzen zituen (2014, 88 or.). Beraz, hitanoari egozten zaizkion balioek
emakumeei hura erabiltzeko oztopoak ezartzen dizkieten bezala, herri handietan ere
hikaz hitz egiteak sortzen duen baserritar kutsuko irudiak mugak ezarri ditzake. Muga
hauek hitanoaren erabileraren beherakadaren arrazoietako bat izan daitezke.
Hortaz, atal honen hasieran esan bezala eta izenburuan ageri den galderari
erantzunez, euskararen erabileraren jaitsiera hitanoaren etenaren arrazoietako bat izan
daitekeela esan daiteke. Legorburuk bere ikerketa-lanean egindako galdetegian
Elexpuru idazleak esaten duen moduan, hitanoaren beraren galera euskararen galerarik
gabe ezin da ulertu (Legorburu 2018).
3.4 Hizkera informalaren lanketa hezkuntzan. Gazte hizkerak eta hitanoa
Gure egunerokoan, hizkera informalak leku handia du. Eskola edo lana dira
gehienbat hizkera formala erabiltzen den esparruak. Eta zenbaitetan bi esparru hauetan
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ere hizkera informalak badu bere lekua. Amonarrizek (2008) hizkera informalak eta
gazte hizkerak komunikazioa kolokialagoa bihurtzen dutela dio. Hizkera hauek
erabiltzerakoan euskarak tokirik ez duen testuinguruetan, hiztun askok gaztelaniara
jotzen dute esapide informal edo kolokial horien bila, beste behin euskara izanik
hizkuntza kaltetua, baztertua. Amonarrizekin bat dator Garzia (2018, 59 or.) ere:
“Euskarak ez die premia hori asetzeko modurik eskaintzen. Denok dugun beste erdal
hizkuntza horrek bai, ordea, eta handik hartzen dituzte gazteek (eta ez hain gazteek)
kidekoekin “bestela” hitz egiteko behar dituztenak”.
Egoera honi buelta eman nahi badiogu, haurrei ahalik eta eredu gehien erakutsi
beharko

genizkieke,

ahalik

eta

erregistro

gehien,

hizkuntza

testuinguru

komunikatiboaren arabera erabiltzeko, eta beraz, hizkera formalaz gain lagunartean
erabiltzeko moduko hizkera informala ere erabil dezaten (Barrios, Boan, Elorza, eta
Osa, 2008). Hezkuntza erregistro formalean zentratzeak gabezia bat sortzen baitu
eguneroko testuinguru komunikatiboetan baliagarri zaizkigun erregistro informalen
erabileran. Eskolan batik bat eredu formala lantzen da, gazteei eskolan erabiltzeko balio
dien hori. Baina etxetik euskara jaso ez duten ikasle horiek eta inguru soziolinguistiko
erdaldunetan bizi diren horiek ez dute askotan testuinguru informaletan erabiltzeko
hizkerarik

lantzen

eskolan.

Eta

beraz,

kasu

hauetan

erdarara

jotzen

da

adierazkortasunaren bila.
Hori horrela, hezkuntzak hizkuntza ereduak (euskara batuaz gain, euskalkiak
edo herri hizkerak) irakasteko premia ere badu. Erregistro formal edo hizkera formal
estandarraz haratago joan eta hainbat testuingurutan erabilgarri diren tokiko hizkerak,
erregistro informalak edota hitanoa ezagutaraztera eta erakustea bultzatu behar du.
Erakutsi, eta trataera horiek noiz erabili behar diren ere landu behar da. Testuinguruaren
arabera hizkuntza egokitzen ikasi behar baitute haurrek, formala noiz erabili behar duten
eta informala noiz. Eta horrekin batera, hizkuntzaren aldaera desberdinak ere landu
beharko lirateke, jakina. Oreka baita bilatu behar dena, euskara batua ez da euskalkien
etsai gisa hartu behar, eta euskalkiak ere ez lukete euskara batuaren itotzaile izan behar
(Maia, 2001). Euskararen hizkuntza aldaera bakoitzak bere funtzioak ditu, eta hori da
hezkuntzak egin beharko lukeena, aldaera bakoitzari bere espazioa eskaini elkarren
aurkari bilakatu gabe, azken finean elkarren osagarri baitira.
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Maia eta Larrea (2008) ere hezkuntzan hizkuntza aldaera hauek lantzearen alde
ageri dira. Eskolak inguruko jendartean erabiltzen den hizkuntza aztertu beharko lukeela
diote, nola erabiltzen den, non dagoen kokatua eta zein testuingururi erantzun behar
dion. Gero hortik abiatuz, ikasgelan tokian tokiko hizkuntza aldaerari ere garrantzia
emateko, ikaslea ahalik eta hizkuntz erregistro gehienez hornitu ahal izateko (Maia eta
Larrea, 2008). Eskolaz haratago alor askotan komunikatu beharko du haurrak, eta
komunikazio arrakastatsua gertatzeko, ikasleak eskolara dakarren hizkuntza-eredua
oinarri gisa hartzea garrantzizkotzat hartzen dute Maia eta Larreak (2008).
Muñoak (2020) ere garrantzia ematen dio eskolan erregistroen lanketa egiteari
eta Hizkuntz Proiektua eta konpetentzien bidezko hezkuntza eredua aipatzen ditu
besteak beste, erregistroen lanketa eguneroko jardunean txertatzeko baliabide gisa.
Finean, edozein hizkuntzatan eroso aritzeko hizkuntza horren erregistro bat baino
gehiago erabiltzeko gai izatea funtsezkoa da. Horretarako, ikastetxean lantzen diren
hizkuntzen irakaskuntzari eta erabilerari dagozkien alderdiak bildu, eta hizkuntza horien
guztien trataera orekatua eman dadin praktika egokiak gauzatzeko aukerak eskaintzea
aipatzen du Muñoak (2020). Praktika horietako bat izan daiteke zenbait eskolatan
martxan dagoen EKI proiektua. Bertan, eguneroko bizimoduan topatzen dituzten edo
topatuko dituzten arazo-egoeren aurrean jarri eta ezartzen zaizkien erronkak ebaztea
dute helburu. Arazo-egoerei aurre egiteko, ordea, hizkuntzaren erregistro eta aldaeren
gaineko lanketa burutzen dute ikasleek. Testuingurua aztertu eta solaskideak zein diren
zehaztu behar dute, eta hemen hartu behar izaten dituzte hizkuntzari dagozkion
erabakiak, hau da, erabiliko den erregistroa zein izango den ahalik eta komunikazio
esanguratsuena lortu ahal izateko. Beraz, EKI proiektuan komunikazio-planari ematen
zaion garrantzia kontuan hartzekoa litzateke beste zenbait proiektutan ere, ikasleek
hizkuntzen inguruan hartzen dituzten erabakien eraginkortasuna eta egokitasuna
hausnartzeko bideak zabaltzen laguntzen baitu (Muñoa 2020).
Era berean, hezkuntzan lantzen diren erregistroetan hizkera informalak bere
lekua duten moduan hitanoak berea ere izan dezake, lanean zehar esan bezala, hitanoa
hizkera informal horien parte delako alegia. Eta zenbait lekutan euskararen erabilera
informala bultzatzeko ere egokia izan daiteke hitanoaren erabilera bultzatzea.
Legorburuk (2018) dio Antzuolako gazteek hitanoa “benetakotasunaren” multzoan
sartuko luketela, herri identitate bat eraikitzen lagunduko lukeen erregistro gisa.
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Gertuko egoerak sortzeko eta espazio horietan hurbiltasuna nagusi izateko, gazte
hizkera horiei lekua eta indarra ematea oso garrantzitsua da. Finean, komunikazio-maila
gertuagoko bat sortzea. Hau esanda, erregistroak eta hizkerak erabiliaz landu behar
direnez, hurrengo atalean honen inguruan jardungo dugu. Zenbait autoreren ikuspegiak
bildu dira ahozkotasunak hezkuntzan duen garrantziaren inguruan.
3.5 Ahozkotasunaren sustapena hezkuntzan
3.3 atalean aipatutako Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak hiztunek kalean
erabiltzen dituzten hizkuntzen inguruko datuak biltzen dituen arren, eskoletan kaleetan
gertatzen denaren errealitatea islatzen da, eta era berean, eskolako egoera gero herriko
kaleetan antzemango da. Beraz, gizartean hizkuntzei eman nahi diegun erabilera
kontuan hartuta, hezkuntzan hizkuntzari dagokionez zein alderdi landu behar diren eta
alderdi horiek nola landu behar diren garbi izatea beharrezkoa da, ikasleek eskolatik
kanpo behar dituzten hizkuntza baliabideak bere osotasunean ezagutu ditzaten (Muñoa,
2020).
Honen harira, euskararen eta hitanoaren erabilera jaisteaz arduratuta daude
ikertzaile ugari.

Eta hauen erabilera indartzeko asmoz, hezkuntzak bere gain hartu

beharko lituzkeen erantzukizun eta praktiken artean, gehien aipatzen den esparrua
ahozkotasunarena da, hitanoa bera ahoz erabiltzen baita batik bat. Gaur egun, oraindik
ere idatziak du presentzia gehien eta ahozkotasunak duen garrantzia eta lantzeko
beharra adierazten digute Amonarrizek, Arrutik eta Osak (2004). Hizkuntza bat
mantentzeko ahozkotasunaren erabilera sustatzea oinarrizko faktoreetako bat izanik,
hura defendatzea eta erabiltzeko aukerak proposatzea da hauen helburuetako bat.
Hizkuntza erabiliz ikasten da eta erabiliz ontzen da. Erabiltzen ez den hizkuntza, aldiz,
kamustu egiten da, eta atzerakada honek motibazioan ere eragin negatiboa du.
Inguruabar horretan, ahozkotasuna lantzea hizkuntzaren erabilera bera sustatzea da, eta,
beraz, komunikazioa eta adierazkortasuna lantzea dela esan dezakegu. (138 or.)

Gauzak horrela, ahozkotasuna lantzeak erabilerari eragiten diola garbi dago,
hortaz oso garrantzitsua da erabilera hori irakasgai guztietan lantzea, izan ere, askotan
oraindik ere badirudi hezkuntzan ematen den hizkuntza-erabilera eta hizkuntzaren
hobekuntza euskara ematen duen irakaslearen erantzukizuna soilik dela (Zalbide, 1994).
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Baina orokorrean eskola osoaren eta irakasle guztien esku dagoen zerbait da. Halaxe dio
Heziberri 2020 EAEko Hezkuntza Curriculumak: “Curriculumaren oinarrizko
konpetentzia guztiak, zehar-konpetentziak eta diziplina barnekoak, lantzen laguntzen
dute hizkuntzek; izan ere, bitarteko apartak dira komunikatzeko, mundua irudikatzeko,
gizarteratzeko, sentimenduak adierazteko eta sormena sustatzeko” (Eusko Jaurlaritza
Heziberri 2020, 63 or.). Hizkuntza etengabe erabiltzen ari garenez, edozein ikasgai eta
aukera baliatu beharko genituzke hizkuntzari eta zehazki ahozkotasunari beharko lukeen
garrantzia emateko.
Bestalde, hizkuntzak era desberdinetan agertu eta erabili daitezkeen arren,
hasieratik ematen da zatiketa bat, ahozko erabilera batetik eta idatzizkoa bestetik,
banaketa argia da (Zalbide, 1994). EAEko Curriculum dekretuan agertzen denaren
arabera, LHko oinarrizko zehar konpetentzietako bat komunikatzen ikastearena da, 2.
multzoari dagokiona hain zuzen ere: “2. MULTZOA. Ahozko komunikazioa: hitz
egitea, entzutea eta elkarrekin solasean jardutea” (Eusko Jaurlaritza Heziberri 2020, 121
or.). Bertan, ahozko testuak ulertu eta sortzeaz gain, komunikazio-egoera desberdinetan
parte-hartze aktiboa izatea lortu nahi da, eta baita ahozko generoen funtsezko
ezaugarriak bereizten jakitea ere (solaskidea kontuan izanda, erregistroa, helburua…).
Horrez gain, ahozko komunikazioaren oinarrizko ezaugarriak eta espresio-elementu
garrantzitsuenak ere lantzea aipatzen da, hizkuntza-trebetasunak garatuz lortuko baitute
ikasleek beren komunikaziorako konpetentzia garatzea. Ideia hori bera defendatzen
dute Amonarrizek, Arrutik eta Osak, arau gramatikalak baino gehiago arau
komunikatiboa izatea hizkuntz ikasketaren eta irakaskuntzaren ardatz eta oinarria.
Helburua komunikatzea baita (Amonarriz, Arruti eta Osa, 2004). Barrusok (2001, 26
or.) ere garbi adierazten du: “Eskolaren helburua ikasleak bizitzarako prestatzea bada,
ezinbestekoa izango da ikasle horiei berbetan irakastea; izan ere, beraien komunikazio
tresna garrantzitsuena ahozkoa baita”. Baina errealitatean, gramatikak edo lexikoak du
indar handiena, ahozkotasunari leku urriagoa eskainiz.
Honen harira, Zabalak (2016) dioen moduan, hizkuntzaren ezagutzari garrantzia
handia ematen zaio, eta ez da lehentasuna bihurtzen ahozko hizkuntzaren lanketa bera.
“Ahozko praktikak EGITEN dira, baina LANDU gabe” (Zabala, 2016, 115 or.).
Mintzapraktikarako uneak behar ditugula nabarmentzen du Zabalak.
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Hizkuntza irakastetik haratago, komunikatzen irakastea dagokigu, (...) hizkuntza hitzera
ekartzeko tresnak behar ditugu, tresnarik ez bada ez da ekartzen, beraz, herdoildua
gelditzen da eta ez digu behar dugun guztirako balio eta ez da erabiltzen; erabiltzen ez
dena ez da ikasten eta garatzen eta hitz egiteko tresnarik ez denean ez da hitzera
ekartzen… (32 or.)

Beraz, testuinguru eta komunikazio egoeraren arabera, haurrei aukerak eman
behar zaizkie hizkuntza erabili dezaten bertan trabatzeko baliabideak eskainiz (Barrios,
Boan, Elorza eta Osa, 2008). Heziberri hobetzeko planean (Eusko Jaurlaritza, 2016) ere,
ikuspegi komunikatiboa eta irakasleek hizkuntzen didaktikan duten konpetentziak
hobetzea azpimarratzen dira. Ikastetxeek beren Hizkuntza Proiektua landu eta
dinamizatuko dutela ziurtatzea beharrezkotzat jotzen da, hizkuntzen ikaskuntza,
erabilera eta haiekiko jarrera bultzatuko duen plangintza progresibo bat gauzatuz
(Heziberri Hobetzeko Plana, 2016). Horren haritik, 3.4 atalean Muñoak (2020) erakutsi
bezala,

EKI

bezalako

proiektuak

ikasleen

ikuspegi

komunikatiboa

eta

erregistro-aldaeren kudeaketa garatzen laguntzen dutela ikusi da.
Ikuspegi komunikatiboa lantzeko, beraz, hizkuntzaren erabilerari erreparatu
behar zaio, eta erabilera horren barnean autore batzuk gabezia nabarmen bat
azpimarratzen dute, erregistro ez-formala landu beharrarena. Ahozko komunikazioaren
bitartez landu beharko litzatekeen eta ahozko kodean gauzatzen den hizkera informal
hori, alegia. (Barrios, Boan, Elorza eta Osa, 2008). Hizkera informala noiz eta nola
erabili beharko litzatekeen erabakitzeak, ordea, buruhausteak sortzen dizkie zenbaiti.
Izan ere, eskolan zein ahozko erregistro landu behar den erabakitzean beste zenbait
ezaugarri ere kontuan izan behar baitira, hala nola, testuinguru oso desberdineko
errealitateak daudela ikastetxe bakoitzean (Zabala, 2018).

Irakaslea da gehienetan

buruhauste hauei aurre egin behar diena, eta erregistro bat edo bestea erabiltzeko hautua
egin behar duena. Egoeraren eta tokiaren arabera erregistro jasoari lotzen zaion euskara
batua erabiliko du, gelan testu baten azalpenak eman behar dituenean esaterako. Baina
jolas garaia edo ikastetxeko korridorea bezalako eremuak baliatu ditzake hizkera
informal horri tokia emateko. Lehen aipatutako hizkuntz erregistroen kontzientzia piztu
eta ikasleei hauek zabaltzen eta kudeatzen laguntzeko (Muñoa, 2020).
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Gogoan izan behar dugu irakasleok eta gainerako profesionalok gure eguneroko
jardunean ez badugu erregistrorik bereizten are gutxiago egingo dutela gure ikasleek. Ez
dela euskara berberaz baliatu behar egoera guztietan, horixe delako naturala, munduko
hizkuntza guztietan bezala. (Barrios, Boan, Elorza eta Osa, 2008, 68 or.)

Muñoak (2020) aipatzen duen hizkuntz erregistroen kontzientzia beraz, aipu
honetan hein handi batean irakasleen gain jartzen dute Barrios, Boan, Elorza eta Osak
(2008).

Irakasleek

eurek

ere

argi

izan

behar dute

hizkuntza testuinguru

komunikatiboaren arabera erabiltzen dugula eta horretarako hizkera informalak ere
beharrezkoak direla. Haurrak bere bizipen eta komunikazio-egoera ezberdinak izango
ditu hizkuntza gaitasuna eskuratzeko baliabide gisa. Baina zenbaitetan, ikasleen
ezaugarrien edo lehen esan bezala egoeraren arabera, baliabide horiek ez dira nahikoa
izango. Hori dela eta, irakaslea izango da komunikazio-egoerak sortu beharko dituena
erregistro eta aldaeren lanketa garatzeko.
Hizkuntz erregistro eta tokian-tokiko aldaerak kontuan izango dituen
ahozkotasunaren sustapena izango da beraz, hizkuntzaren ikuspegia garatzeko kontuan
hartu beharreko alderdietako bat. Ikusi dugun bezala, ahozkoak bultzatzen baitu
hizkuntza, erregistro zein hizkera baten erabilera, hitanoarena adibidez. Horregatik,
jarraian hezkuntzan hitanoa bultzatzeko egin diren zenbait egitasmo azalduko dira, eta
baita gizarte edo herri mailan egindako beste zenbait ekimen ere. Hizkuntzaren
erabileran gertatzen den bezala, hezkuntzan aurrera eramaten den egitasmo edo proiektu
horrek kalean fruituak eman baititzazke.
3.6 Hitanoaren ezagutza eta erabilera sustatzeko zenbait egitasmo
Badirudi azken urteetan hitanoaren erabileraren jaitsierarekin arduratuta
dabiltzala zenbait ikertzaile. Bereziartua eta Muguruza (2018), esaterako, ikerketa bat
burutzen ari dira hitanoak Azpeitiko gazteen artean duen erabileraren inguruan. Ikerketa
burutzeko hiru fase bereizi dituzten arren, oraindik lehen faseko emaitzak argitaratu
dituzte soilik. Lehen fase honetan erabileraren inguruko datu zehatzak eskuratu dituzte
inkesten bidez. Bigarren fasean azken belaunaldietan hitanoak izan duen atzerapausoa
zergatik gertatu den eta hori zein faktorek eragin duten aztertuko dute, eta hirugarren
fasean, aurrera begira hitanoa indarberritzeko zer egin daitekeen ikusi eta horretarako
pausoak martxan jarri nahiko lituzkete. Amasa-Billabonan ere, hitanoaren egoera
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osasuntsu ez egoteak bultzatuta, Elustondo eta Ansak hitanoaren erabileran eragiteko
asmoz ikerketa bat abiatu dute Bereziartuaren eta Muguruzaren ikerketa oinarri hartuta.
Bistan da herri hauetan hitanoaren erabileraren jaitsierak kezka bat sortu duela.
Eta egoera horri irtenbide bat emateko lehen pausoa dela hitanoaren egoeraren
diagnosia egitea, gero hura bultzatzeko nondik abiatzen garen jakiteko. Euskal Herrian
hitanoaren erabilera bultzatzeko egitasmo asko egin ez diren arren, azken urte honetan
hainbat herritan hitanoa biziberritzeko interesa badagoela dirudi. Esate baterako,
Oñatiko herrian hitanoa ikasteko “Ingo xonau!” proiektua jarri dute martxan. “Oñatiko
hika poltsikaran” liburuxka argitaratu dute, Oñatiko hitanoari buruzko informazioa eta
aditz-taulak jasotzen dituena1. Bergaran eta Oiartzunen ere, Euskaraldiaren harira
“hikaldia” jarri dute martxan, euskararekin batera hitanoa sustatzeko ariketa izango
dena2.
Bestalde, Azkuek (2009) Zumaian aurrera eramandako hitanoaren erabilera
bultzatzearen inguruko lana aipatzea interesgarria litzateke, herri mailan egindako
egitasmoa izan arren, ikastetxeetan aurrera eramateko proposamena ere aurkezten
duelako. Azkuek (2009) dionez, hitanoa erabiltzeko egoera errealak eta eguneroko
egoerak baliatu beharko genituzke. Unitate didaktikoak eta materialak eskolara soilik
mugatzeak hitanoa hizkuntza akademikotzat hartzearen arriskua azaleratzen du Azkuek.
Horregatik, bere proposamena haratago doa, gizartearen eskura jarriz material sendo
bat, non teoria eta praktika uztartzen diren. Baina bereziki azpimarratzen duena hiztun
bakoitzari ahalik eta eredu errealenak ematea da, eguneroko egoera eta hitzekin, berdin
du dendari, irakasle, funtzionario edo haurra izan.
Zenbait ideia proposatzen dira lan honetan hitanoa haurren eta gazteen
egunerokoan txertatzeko. Lehenik, umeentzako telebista programa parte-hartzailea
sortzea bertan hitanoa bultzatzeko. Bigarren ideia gaztetxo eta gazteentzako programa
interaktibo eta parte-hartzailea sortzea izango litzateke, umorea eta hizkera ludikoa
oinarri izango lukeena. Eta azkenik, gazteei bideratutako “komunikatzaile-eskola”
sortzea, gero onenak tokiko hedabideetan erabiltzeko. Ideia hauek haurrak hitanoa
erabiltzera motibatzeko balio dezaten, hezkuntza sistemak egoera komunikatiboak sortu
1
2

https://badihardugu.eus/argitalpenak/onatiko_hika_poltsikaran/onatiko_hika_poltsikaran.pdf
https://oarsoaldea.hitza.eus/2020/11/11/hikaldia-egingo-dute-oiartzunen-modu-pilotuan/
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beharko ditu, egoera bakoitzari helburu bat jarri eta hura nola lortu zehaztuz.
Hizkuntzaren ikasketa, eta kasu honetan hitanoaren ikasketa, zuzentasun hutsetik
egituratzen bada ezinezkoa da ikasgelan motibazioa sortzea (Azkue, 2009). Horregatik,
Azkuek hitanoa modu ludikoan lantzearen aldeko apustua azaldu du, lanaren alderdi
praktikoan oinarrietako bat izango dena.
Egitasmo honekin hiru helburu orokor landu nahi izan zituzten. Batetik, hitanoa
bultzatzea, bestetik haren irudi ona zabaltzea eta azkenik, erabilera handitzea.
Horretarako, hitanoa ikastetxeetako irakasgaietan txertatu zuten. Ahozkotasunean jarri
nahi izan zuten fokua, aditz-taulak eta antzekoak alde batera utzita. Lehen esan bezala,
ahozko hizkuntzaren lanketak ematen baitie ikasleei hitanoa praktikatzeko aukera.
Hori bultzatzeko asmoz, hitanoaren erabilera lantzeko oinarrizko materialaz
gain, proiektua gehiago zabaltzearen garrantzia azpimarratzen du Azkuek eta baita
Ozaitak ere. Izan ere, ikastorduetatik kanpo erabiltzen baita hitanoa, patioan eta kalean,
lagun artean gehienbat, eta Azkuek (2009) ongi dioen bezala, eremu horietan eragiteko
bestelako ekintzak bultzatu behar dira. Ildo beretik, Ozaitak (2014) aisialdia hizkuntzen
ikaste eta erabilerari dagokionez hartzen ari den garrantzia aipatzen du, “motibazioa,
gaitasuna eta erabilera sustatzeko leku paregabea dira” (Ozaita, 2014, 97 or.).
Era berean, 2015-2016 ikasturteetan, Soziolingustika Klusterrak Zumaia eta
Azpeitiarako sortutako hitanoa sustatzeko materialarekin lanean aritu ziren hainbat
ikastetxe. Gazteen artean hitanoa sustatzea, kalitatea bermatzea eta transmisioaren
garrantziaz jabetzea izan ziren proiektuaren bidez garatu nahi izan zituzten zenbait
alderdi. Eta proiektu txikiago bat ere jarri zuen martxan Segurako herrian Imazek
(2018), hitanoaren erabilera indartzeko asmoz sortutako proposamen didaktiko bat hain
zuzen ere.
Hasiera batean haurrak hitanoa erabiltzearen garrantziaz jabetu nahi izan ziren
egitasmo hauekin, bere ezaugarri komunikatiboak aztertu eta uste okerrak identifikatuz.
Lehenengo kokapen honetan hitanoaren aditzen lanketa esketxak diseinatuz eta
gauzatuz egin da, Azkuek (2009) aipatzen zuen modu ludikoa kontuan hartuz. Beste
helburuetako bat euskalkia eta hikaren arteko loturaz gogoeta bultzatzea da, aurrena
ereduak identifikatu, entzun eta aztertuz. Praktikan, haurrek egoerak sortu eta antzeztu
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beharko dituzte, beste behin ahozkotasuna izanik protagonista. Ikasleen adina dela eta
Lehen Hezkuntzan gaia sinpleago lantzen badute ere, DBHn aditzaren lanketa
sakonagoa proposatzen dute, ahozkoaren eta idatzizkoaren arteko ezberdintasunak
identifikatu edota erregistroaren eraginaz jabetzea izanik helburuetako batzuk
(Soziolinguistika Klusterra, 2016). Hau ikusi eta gero, garbi dago hitanoaren lanketa
gela barruan landu nahi bada ariketa praktiko eta ludikoen bidez egin beharko
litzatekeela, ahozkotasunari garrantzia emanez. Hala ere, hitanoa lantzeko praktikak
ikasgelan erabiliko badira ere, ikasgelaz kanpoko lekuetan ere jarri beharko lirateke
martxan.
Esan bezala, kalea, lagun artea, edota aisia izan daitezke hitanoak protagonismo
handiena hartzen duten lekuak. Baina esparru horietan erabilera bermatzeko hezkuntzan
ere espazio bat eskaintzea beharrezkoa da. Ikusi dugunez, transmisioaren etena gertatu
ez dadin eskolan hitanoa erakutsi eta erabiltzea komenigarria da, etxean jaso ez dutenek
ere ezagutu dezaten. Eskolak interesa erakustea oso garrantzitsua da, horrela, haurrei ere
interesa piztu ahal izateko. Nolanahi ere, Zumaian eta Azpeitian egindako lanketak alde
batera utzita, hitanoa lantzen al da hezkuntzan? Eta lantzen bada, lantzen den modua
egokia ote da ezagutza eta erabilera bultzatzeko?
3.7 Hitanoak hezkuntzan duen lekua. Zer eta nola egin ikasgelan
hitanoaren erabilera sustatzeko?
Hitanoa hezkuntzan landu ahal izateko lehen oztopoa, agian, irakasleen
ezagutzan aurkitzen da. “Erregistro eta aldaeren gaiari heltzeko garaian litekeena da
hezitzaileok eleaniztasunaz eta hizkuntzaz dugun ikuspegia berrikusi eta eguneratu
behar izatea” dio Muñoak (2020, 11 or.). Funtsean, ikasle-irakasle arteko harremana
ikasgelaz haratago doa, jolas garaian, irteeretan, korridoreetan… hartu-emanak dituzte.
Eremu hauetan hizketa gertuagokoa eta kolokialagoa erabiltzen den egoerak sortzen
dira. Hizkera ez-formala eta hitanoa bezalako erregistroen erabilerari eusteko aukera
horiek baliatu beharko lirateke ikastetxeetan. Hizkuntza batek, normalizatuko bada,
erregistro desberdinak izan behar ditu, hau da, hizkera formalaz gain informala ere
izango du. Beraz, lehen Azkueren (2009) egitasmoan ikusi bezala, aditz-taulak alde
batera utzi beharko lirateke, eta benetan ongi pentsatu zer eta nola eskaini nahi den
aukera horietan. Honi lotua, Ozaitak (2013) ere argi dio hezkuntzan hitanoa lantzearen
apustua egiten bada bestelako metodoak bilatu beharko direla.
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Ozaita ez ezik, Legorburu (2018) ere hezkuntza arautuaren baitan hitanoa
lantzearen alde agertu da. Ozaitak (2013) azaltzen duenez, euskararen inguruko
eragileek hitanoari ematen dioten garrantzia gutxiak hezkuntzan duen presentzia urrian
eragina izan dezake. Hezkuntzan hitanoari ematen zaion tratuaren gaineko kezka ageri
dute Ozaitaren (2013) lanean elkarrizketatuak izan diren askok. Elkarrizketatu hauek
diotenez, denbora gutxi eskaintzeaz gain, garrantzi handirik eman gabe eta taulen
metodoa bezalako modu mekanizatuen bidezko irakaskuntza izan ohi da oinarria.
Hori

horrela,

Txepetxek (1991) bere teorian hizkuntza bat ikasteko

beharrezkotzat hartzen duen motibazioaren faktorean hutsune bat ageri da. Taula
bidezko metodoak hitanoaren ezagutza eta interesa eskuratzeko ez baitie motibaziorik
pizten ikasleei. Barrusok (2001) jokoak aipatzen ditu ikasleen motibazio iturri gisa.
Jokoak, antzerkiak eta era horretako ekintzek haurren parte-hartzea areagotzen dute eta
baita beren interesa handitu ere. Gainera, lehen ikusi dugun moduan, hitanoa
ahozkotasunarekin landu beharko litzatekeenez, jokoak eta antzerkiak elkarren arteko
ahozko interakzioak bultzatzeko tresna egokiak izan daitezke.
Erabiliko diren tresnak eta metodologiak beraz, eragin handia izango du
hitanoaren irakaskuntzan. Amonarriz izan zen Ozaitak (2013) elkarrizketatu zuenetako
bat, eta bere ustez ere gramatikaltasunetik eta zuzentasunetik kanpo burutu beharko
litzateke hitanoaren irakaspena, kutsu ludiko eta komunikatibo batez lagunduaz. “Barre
egiteko, haserretzeko, ligatzeko… baliotasuna duela erakusteari garrantzia ematen dio
(…) ahal bada modu informalak irudikatuz (antzerkitxoak hitanoa erabiliz…)” (Ozaita,
2013, 87 or.). 3.6 atalean aurkeztutako proposamen didaktikoetan ere, hitanoa modu
ludiko batean erabiltzeko apustua egin dute, marrazki bizidunak, aisia eta motibazioa
sustatzeko ekimenak garatuaz (Ozaita, 2013).
Ondorioz, hitanoak kalean esparru handiagoa eskuratu dezan, hezkuntzak
bultzada horri lagunduko dion bidea zabaldu beharko du, egun eskaintzen zaion espazio
urriaren inguruan hausnartu eta erabilerari eutsiz. Oraingo haurrak izango baitute gero
aukera erregistro honi eusteko, baldin eta orain lantzen baldin bada.
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4. METODOLOGIA ETA HIPOTESIAK
Lanaren sarreran esan bezala, Gradu Amaierako Lan honen helburu nagusia
Tolosako Laskorain Ikastolako ikasgela batean hitanoaren ezagutza eta erabilera
lantzeko esku-hartze bat diseinatzea da. Marko teorikoan ikusi dugunez, hitanoa
erabiltzeko printzipio nagusienetariko bat hizketa lagunarekiko gertutasuna izatea da.
Dena dela, printzipio hori betetzeak ez du esan nahi hitanoa erabiltzeko baldintza
guztiak betetzen direnik. Testuinguru soziolingustikoak esaterako, eragin zuzena du eta
horri erreparatuko zaio, hain zuzen ere, esku-hartzearen diseinuan hasi aurretik.
Lan honetan aurkeztuko den esku-hartzea Tolosako Laskorain Ikastolako Lehen
Hezkuntzako 3. mailan burutu da, bertan burutu baitut Lehen Hezkuntzako Graduko
hirugarren praktika-aldia. Bertan familia euskalduneko ikasleak dira gehienak,
ondorioz, ikastola oso euskalduna da eta haurrek euskara erabiltzen dute beren
egunerokotasunean. Hortaz, lanean testuinguru euskaldun batetik abiatuko naiz,
euskararen ezagutza eta erabilera altua duen eremu batetik alegia. Dena dela, euskararen
erabilera altua izateak ez du esan nahi hitanoa bera ere eremu horretan hitz egiten denik,
kasu askotan euskaraz egiteko ohitura egon arren, ez baita gauza bera gertatzen
hitanoarekin. Hautatutako ikasgelan hitanoaren ezagutza eta erabilera zenbatekoak diren
ezagutzeko, lehenik eta behin behaketa sistematiko bat egin da esku-hartzean nondik
abiatzen ginen jakiteko. Bertan gelako ikasleen gurasoek beren artean nola hitz egiten
duten behatu da, baita haurrei nola egiten dieten ere (hitanoaren erabilera, Tolosako
euskara…). Irakasleen arteko hizkuntza ohiturak ere kontuan hartu dira eta ikasleenak
ere bai. Hitanoaren ezagutza eta erabileraren lehen azterketaz gain ahozkotasunaren
lanketa ere behatu da lehen zati honetan.
Gero, behaketan jasotako emaitzak modu zehatzago batean jasotzeko asmotan,
galdetegi batzuk pasa dira guraso, irakasle eta ikasleen artean, marko teorikoan
aipaturiko zenbait alderdi kontuan izanda. Behin egoeraren azterketa zehatza eginda,
galdetegietako emaitzak aztertu eta hobekuntzarako alderdi nagusiak identifikatuta,
esku-hartzearen helburuak zehaztu dira. Diseinatutako esku-hartzea, Kantu Kantari, bai
hi eta bai ni!, hitanoaren ezagutza eta erabilera, ahozkotasuna zein sormena lantzeko
proiektu batek osatzen du. Proiektuaren azken helburua ikasleek antzerki bat egitea
izango da eta antzerki horretara bideratuta egongo dira berau osatzen duten jardura
guztiak, 17 guztira. Oinarri teorikoa kontuan hartu da jarduera bakoitzaren diseinuan,
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arreta berezia eman zaio hitanoaren erabilera modu ludikoan lantzeari eta ahozkotasuna
modu gidatuan egiteari. Esku-hartzeko jarduera bakoitza egin ondoren saioaren
garapena nolakoa izan den eta jarduera horretan finkaturiko helburuak zenbaiteraino
erdietsi diren ikusteko ebaluazioa egin da. Horrela, proiektuko emaitza orokorrak
aztertuz.
Bestalde, hitanoaren irakaskuntza ahozkotasunarekin oso lotuta dagoela ikusi
dugu, Azkuek (2009) hitanoa modu ludikoan lantzearen apustua egin zuen, erabilerari
emanez garrantzia, finean, ahozkoak ematen baitie ikasleei hitanoa praktikan jartzeko
aukera. Halaber, marko teorikoan aipatu ditugun ikertzaileetako batzuek, Zabala,
Barruso, Osa eta Amonarriz, besteak beste, hezkuntzan ahozkotasunaren sustapena
lantzearen garrantzia aipatzen dute. Izan ere, ahozkoari betidanik eman izan zaio
idatzizkoari baino garrantzia gutxiago. Hortaz, egoeraren diagnosian zein esku-hartzean
landuko den alderdietako bat ahozkotasunaren lanketaren ingurukoa da, ahozkotasuna
izango baita hitanoaren gaineko ezagutza lantzeko oinarri nagusia.
Aurreko guztia kontuan izanik, honako hipotesi hauek formulatzen dira Gradu
Amaierako Lan honetan:
1. Hitanoaren transmisioa handiagoa da herri txikietan herri handiagoetan
baino (Ozaita, 2014). Beraz, Tolosako herrian hitanoaren erabilera
baxuagoa izango da inguruko herri txikiekin alderatuz gero.
2. Etxe barruan hitanoaren transmisioa gertatzeak haurrek hitanoaren
inguruan duten ezagutzan eragina izango du. Hau da, transmisioa gertatu
den familietan edo bere inguruan hika hitz egiten entzuteko aukera duen
ikasleak

tratamenduaren

inguruko

ezagutza

izango

du,

eta

hizketa-moldea bereizteko gai izango da. Dena dela, toka izango da batez
ere transmitituko dena eta ez noka.
3. Belaunaldien arteko hitanoaren transmisioaren galerak gehienbat nokaren
ezagutza eta erabilera baxuari eragin dio (Legorburu, 2018). Tolosako
Laskorain Ikastolan transmisio urria egon daiteke eta ondorioz, ez dute
toka eta nokaren arteko bereizketa ezagutuko.
4. Hitanoaren inguruko uste eta balioek gaur egun hitanoa erabiltzeko
hautuan eragina dute (Legorburu, 2018). Geroz eta familia gehiago dago
hitanoa jakin arren beren haurrei zuka egiten dietenak.
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5. Ikastetxe askotan ahozkotasuna egin egiten dute gelan, baina landu gabe
(Zabala, 2016).
6. Hitanoa modu ludikoan lantzen bada ikasleen arreta eta motibazioa
erakarriko du.
7. Ahozkotasuna eta hitanoa modu gidatuan landuz gero, emaitza onak
lortu daitezke hitanoaren ezagutza eta erabilerari begira.

5. TESTUINGURUA. TOLOSAKO LASKORAIN IKASTOLA
Marko teorikoan aipatu bezala, testuinguru bakoitzean hitanoak daukan erabilera
eta presentzia ulertzeko euskararen egoera soziolinguistikoa zein den jakitea
garrantzitsua da. Euskararen erabilera altuko lekuetan hitanoak toki handiagoa izaten
du. 2019ko datuei erreparatzen badiegu, Tolosan %76,4k badaki euskara. Eta adinean
gero eta gazteago direnen artean are eta handiagoa da ezagutza, 20 urtetik beherakokoak
direnen artean esaterako, hamarretik bederatzik badaki euskara. Erabilerari dagokionez,
2018ko neurketaren arabera, kaleko solasaldien %45 entzun zituzten euskaraz, %54
gaztelaniaz eta %1 beste hizkuntza batzuetan. Erabileran ere zenbat eta gazteago,
euskara gehiago erabiltzen dela azpimarratzen du Tolosako Udalak (2019). Beraz,
ezagutzaren eta erabileraren artean desberdintasun nabarmenak dauden arren,
testuinguru euskalduna duen herritik abiatzen gara esku-hartze honetan.
Laskorain Ikastola Tolosan dagoen itunpeko ikastetxea da. Gipuzkoa erdialdean
kokaturik dagoen udalerria da Tolosa eta eskualdeko herri jendetsuena da, ia 20.000
biztanle ditu gaur egun. Laskorain Ikastolak hazi, hezi, bizi lelopean 1600 ikasle baino
gehiagoren hezkuntza eredu ahalik eta egokiena eskaintzeko lanean dihardu. Duela urte
batzuk egin zuten apustua Konfiantzaren Pedagogia proiektu kooperatiboarekin, eta
azken lau urteetan aldaketak eman dira bai eraikuntzan bertan espazioak eraldatuaz,
materialetan, etab. Konfiantzaren Pedagogiak haurra jartzen du hezkuntza ibilbidearen
erdian, konfiantzazko testuinguruak eskaintzen zaizkie ikas-irakaskuntza prozesua
modu egokian gerta dadin, eta horrela berezkoak dituzten gaitasunak garatu ditzaten.
Lan honetan burutu den esku-hartzea Lehen Hezkuntzako 3. mailan jarri denez
martxan, eta praktikaldian zehar bertako metodologia ezagutzeko aukera izan dudanez,
jarraian 3. mailako egoeraren inguruan ariko naiz. Lehenik eta behin, egun bizi dugun
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Covid-19aren egoera honek pedagogikoki ematekoak ziren aurrerapausoak apur bat
atzeratu dituela esan beharra dago, eta zenbait irakaslek ziurtatu dutenez pauso bat
aurrera eman ordez bi pauso eman behar izan dituzte atzera pandemiaren neurriek
ezarritako zenbait muga direla eta. Ildo horretatik, Konfiantzaren Pedagogiaren
ardatzetako bat proiektuen bidez lan egitea den arren, 3. mailan ikasleak bakarka daude
eserita gelan eta lan gehienak bakarka egitera bideratzen dituzte. Pandemiaren egoerak
izugarri zaildu du lan egiteko modua orokorrean.
Gelako metodologiari dagokionez, ordutegi aldetik bai ingelesa, musika eta
gorputz hezkuntza bezalako ikasgaien egunak eta orduak zehaztuta dituzte. Gainerako
orduetan astean zehar egin beharreko lanak adosten dituzte irakasleek eta bakoitzak
banatzen ditu ondoen datorkien egunetan. Matematika, gaztelania (pictoescritura), natur
zientziak (txanela) eta plastika lirateke ikasgai horiek. Nire proiektua euskarako
ikasgaian kokatzen denez, aipatzekoa da bertan gehienbat ahozko eta idatzizko
ekoizpenean zentratzen direla, natur zientzietan lantzen ari diren gaiaren inguruko
testuak sortu eta horrela bi ikasgaiak uztartzea lortzen dutelarik. Oro har, bakarka egiten
dute lan, ahozkotasunari lotutako jarduerarenbat kenduta, horiek binaka edo talde
handian egiten dituzte. Ebaluazioari dagokionez, datorren urtera begira aldaketak
emango diren arren, gaur gaurkoz bakarkako lanak edo lan txikiak deitzen direnak
egiten dituzte eta haiek ebaluatu.
Esku-hartzea burutu den gelako egoerari dagokionez, 3D gela parte-hartzailea
eta aktiboa da. Lehen esan bezala, eserita bakarka egoteak eragina izan du beren
egunerokoan, eta hori nabari da gelako giroan. Alde batetik, hotzagoa eta
indibidualistagoa da lan egiteko modua, baina bestetik, beren arteko distantzia horrek
ikasleak babesaren bila eta ikaskideekiko kontaktuaren bila joatea bultzatu du, jardueren
arteko atsedenaldietan edo jolas garaian adibidez. Tutoreak ere guztiz ulertzen zuen
egoera, eta 8 urteko haur batek mugimendua eta elkarrekintza behar dituela defenditzen
zuen, eta alde horretatik muga horien barruan ere askatasun pixka bat bazuten ikasleek.
6. EGOERAREN DIAGNOSIA
Atal honetan Tolosako Laskorain Ikastolako 3. mailako ikasleek, irakasleek zein
gurasoek hitanoarekiko zein ahozkotasunarekiko duten ikuspegia jasoko da, baita
euskararen zein hitanoaren erabileraren inguruko informazioa ere. Egoeraren diagnosi
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hau osatzeko behaketa sistematikoa eta galdetegiak baliatu dira. Alde batetik, 6.1
atalean behaketa sistematikoaren emaitzak bilduko dira, hau da, aurrez finkatutako
ahozkotasunaren eta hizkuntza ohituren inguruko hainbat alderdi kontuan izanik gelan
nahiz gelatik kanpo identifikatutako emaitzak azalduko dira. Bestetik, 6.2 atalean
gaiaren inguruan ikasle, irakasle zein gurasoei egindako galdetegietako emaitzak
aurkeztuko dira. Galdetegi hauen bidez gelako behaketan jaso ezin daitekeen
informazioa eskuratu nahi izan da. Behaketaren osagarri izan dira, beraz, egindako
galdetegiak. Hauen emaitzak jaso ondoren, ondorio orokorrak zein diren adieraziko da
6.3 atalean. Amaitzeko, 6.4 atalean indarguneez gain, hobekuntzarako proposamenak
egingo dira.
6.1 Behaketa sistematikoaren emaitzak
Aztergai dugun ikasgelaren hitanoaren egoera zein den jakiteko, gurasoen
hizkuntza-ohiturak zein diren jakitea ezinbestekoa da, horrek zuzeneko eragina baitauka
hitanoa erabiltzeko aukeran. Baina bizi dugun osasun egoera dela medio, guraso gutxi
hurbiltzen dira gaur egun ikastetxera, beraz, behaketa sistematikoan guraso-ikasle eta
guraso-gurasoei dagozkien hizkuntza-ohituretan informazio oso urria eskuratu da. Hori
dela eta, gehienbat ahozkotasunaren lanketa eta gela barneko zein kanpoko haur eta
irakasleen arteko hizkuntza ohituren inguruko informazioa bildu da.
Haurren arteko hizkuntza ohiturak gela barnean egon, jolas garaian edo
korridorean ez dira aldatzen, euskara da erabiltzen duten hizkuntza. Tolosako hizkera
euskara batutik oso urrun ez dagoen arren, haurrek erabiltzen duten euskara ez da batua,
hizkera informala da, Tolosako euskararen ezaugarriak erakusten dituena. Hitanoari
dagokionez, ez du inork erabiltzen. Ahozko aurkezpenak egiterakoan, aldiz, formaltasun
mailari dagokionez aldea aurkitu da, ikasle guztiek euskara batuan hitz egiten dute jende
aurrera ateratakoan.
Ikasleak irakasleari hitz egiteko moduari dagokionez, haur bakoitzaren arabera
egoera desberdina dela ikusi dugu. Ikasle batzuk beren gelakideekin hitz egiten duten
bezala zuzentzen dira irakaslearengana, hizkera informalean alegia. Aldiz, beste batzuk
euskara batura jotzen dute. Dena den, irakasleak gela barnean haurrei euskara batutik
gertuago dagoen eredu zuzenagoan hitz egiteko aukerak proposatzen dizkie, ikaslea
irakasleari zuzentzen denean gutxienez.
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Irakasleen hizkuntza ohiturak direla eta, hemen gela barneko eta kanpoko
eremua bereizten dira. Gela barnean euskara jasoa erabiltzen du irakasleak haurrei
zuzentzerakoan, baina jolas orduan kutsu informalagoa duen euskara da nagusi.
3.mailako tutore batek (gizonezkoa) esaterako, jolas garaian haurrei hika hitz egiten die,
hori bai, soilik mutilei. Irakasleen artean ere euskara informala erabiltzen dute, tutore
batek izan ezik. Adinez helduagoa izateak agian eragina izan dezake hizkuntza ohitura
horretan, azken honek euskara batutik gertuago dagoen hizkera eredu jasoagoa
erabiltzen baitu. Azkenik, irakasle-guraso elkarrizketak gutxi entzun arren, Tolosako
hizkeratik gertu dagoen euskara batuan izan dira denak.
Behaketa sistematikoarekin amaitzeko, gelan ahozkotasunari ematen zaion
garrantziaz eta lanketaz ariko naiz. Marko teorikoaren 3.5 atalean aipatu bezala, gaur
egungo ikastetxeetan idatziak presentzia handiagoa du ahozkoak baino, eta gela honetan
ere ikusi da ahozkotasunari ez zaiola eskaintzen idatzizkoari eskaintzen zaion
bezainbesteko lanketa. Zabalak (2016) dioen moduan, “Ahozko praktikak egiten dira,
baina landu gabe”. Hori da hain zuzen ere identifikatutako ezaugarrietako bat. Izan ere,
ahozkoa lantzen dute, badu bere espazioa gelan. Gaztelaniako irakasgaian, esaterako,
norberak anekdota bat kontatzearen lana egin dute. Ingelesekoan 7 antxumeen antzerkia.
Txanelan, aldiz, bikoteka gai baten errepasoa egin dute ahoz, galdera batzuk oinarri
hartuta. Euskarako irakasgaia bere horretan ez duten arren, gustuko ipuin baten laburpen
tentagarria kontatzea izan da egin duten beste lanetako bat. Azkenik, irakasleak
ahozkotasuna bultzatzeko galdera-erantzunak ahoz goran egiten ditu zenbaitetan,
ikasleak bakarka edo taldean erantzunez egiten zaizkien galderak. Baina hauen lanketa
burutzeko garaian zenbait hutsune daude, ikasleek beren ikuspegi komunikatiboa
garatzeko

ez baitute

nahikoa aurkezpenak

prestatu

eta

gelakideen aurrean

aurkeztearekin, esaterako. Halako egoerek erakusten dute irakasleak hizkuntzaren
erregistro eta aldaera desberdinak lantzeko asmoa izan bazuela, baina horiek lantzeko
bitartekoak falta zituela. Nolanahi ere, ipuin tentagarriaren aurkezpena bezalako ahozko
jarduerak egitean oso garrantzitsua da aurrez lanketa batzuk egitea, eta hori da hain
zuzen ere aipatutako egoeran falta dena, mintzapraktika gidatua (Zabala, 2016).
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6.2 Galdetegiak
6.2.1 Galdetegien diseinua
Esan bezala, egindako behaketa sistematikoaren osagarri gisa, Laskorain
Ikastolako Lehen Hezkuntzako 3D gelako ikasle, guraso eta irakasleei galdetegi bana
pasa zaie, esku-hartzearen abiapuntu izango den egoeraren diagnosia ahalik eta osoean
eta errealena izan dadin.
Inkesta hauek egiteko garaian, Bereziartua eta Muguruzaren (2018) galdetegiak
hartu dira oinarritzat, Azpeitiko hitanoaren inguruko ikerketakoak hain zuzen ere.
Hasierako datu orokorrak (1-6 bitarteko galderak) eta baita hizkuntzaren eta hitanoaren
erabilerari dagozkionak (7-25 bitartekoak guraso eta irakasleen galdetegian eta 6-16
bitartekoak haurren galdetegian) bertatik hartuak dira, azken finean helburu berarekin
eginiko galderak baitziren planteatzen zituztenak. Lanaren esku-hartzearekin hasi
aurretik oso garrantzitsua da ikasle, guraso zein irakasleek hitanoaren inguruan dituzten
ezagutzak zein diren jakitea, eta baita hitanoarekin duten harremana zein den, erabiltzen
duten, etab. ezagutzea, gero, ezagutza hori izango baita esku-hartzearen abiapuntua.
Bestalde, ahozkotasuna eta hizkera informalen inguruko galdera-multzoan
aurkitzen diren galderetan (26-38 bitarteko galderak irakasleen galdetegian eta 17-21
bitartekoak ikasleenean), marko teorikoan aipatzen diren zenbait alderdi betetzen ote
diren ikusi nahi izan da (hala nola, eskolan gizartean beharko diren hizkuntza
baliabideak lantzen diren). Eta azkenik, irakasleen galdetegiko 9-25 bitarteko galderetan
gai honen inguruan irakasleen prestakuntza nolakoa den jaso nahi izan da. Hau da,
irakasleak berak hitanoa ezagutu eta erabiltzen ote duen, bereizten ote dituen hizkuntza
erregistroak, hizkuntza egoera desberdinetan erabiltzen ote dituen eta testuinguru horiek
baliatzen ote dituen hizkera informala lantzeko, etab.
Gurasoentzako galdetegiaren berezitasunak
Gurasoentzako galdetegiari dagokionez (ikus 10.1.1 eranskina), Google Forms
bidez bidali zaie galdetegia eta bi astetako epea eskaini zaie betetzeko. Galdetegia 4
zatitan banatua dago, lehenik komuna den datu orokorrak eskatzen zaizkie beste bi
galdetegietan bezala. Ondoren, aurreneko atalean hizkuntzaren erabileraren inguruko
pare bat galdera dituzte, bigarrenik, hitanoaren erabileraren zatia legoke, gero, hitanoa
hezkuntzan eta azkenik hitanoa Tolosan.
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Gurasoentzako galdetegia izanik, hirugarren zatian ez da gehiegi sakontzen,
beraiek haurrei ikusten dietena bakarrik baitaukate erreferentziatzat. Beraz, zati honi
irakasleen galdetegian ematen zaio garrantzia gehiago.
Irakasleentzako galdetegiaren berezitasunak
Irakasleen kasuan ere, galdetegia Google Forms bidez bidalia izan da (ikus
10.1.2 eranskina). Lehen Hezkuntzako 3. mailako lau tutoreei bidali zaie, gelako
tutorearen ikuspegiaz gain gainerakoena ere eskuratzeko.
Galdetegi honetan, gurasoenean ez bezala, ikasleenean gainetik aipatzen den
ahozkotasunari eta hizkuntz erregistroak hezkuntzan duten lekuari zati handi bat
eskaintzen zaio. Horrela, marko teorikoan askotan aipatu den ahozkotasunaren
lanketaren inguruan eta hizkuntz erregistroak bereiztearen inguruan irakasleek zer
dioten bildu nahi izan da. Beraz, gurasoen planteamendu bera du galdetegiak, baina
“hitanoa hezkuntzan” zatiaren aurretik “ahozkotasuna eta hizkuntz erregistroak
hezkuntzan zatia dago”.
Ikasleentzako galdetegiaren berezitasunak
Gainerako galdetegietan ez bezala, ikasleei pasa zaizkien galdetegiek bereizgarri
bat izan dute, gaian kokatzeko aurkezpen txiki bat hain zuzen ere (ikus 10.1.3
eranskina). Izan ere, gaia ongi aurkeztu eta hori modu erakargarri batean egitea
garrantzitsua izan daiteke haurrentzat. Hori egiteko ideia, Soziolinguistika klusterrak
(2015) Zumaiako ikastetxeetan martxan jarri zuen hitanoaren erabileraren inguruko
proposamen didaktikotik hartua izan da. Bertan, ikasleei hitanoaren inguruko galderak
egin aurretik galdetegia betetzearen helburua zein zen aurkezteko pertsonaia berezi bat
erabiltzen zen. Laskorain Ikastolan, Argitxo euskararen inguruko gauza guztietan oso
presente dagoen pertsonaia da, eta hitanoa ere euskararekin zuzen-zuzenean lotuta
dagoen hizkuntza trataera da. Haurrei izugarri gustatzen zaie pertsonai hau, beraz,
hasieratik erakargarritasun hori bilatzeko Argitxo erabiltzea erabaki da.
Bestalde, aurreko bi galdetegiak Google Forms bidez bidali diren arren, ikasleei
eskuz pasa zaie (ikus 10.1.4 eranskina). Gelan bertan eta denek batera beteaz egin da.
Galderak ozen irakurriaz eta zalantzak unean bertan argituaz. Haur gehienentzat gai
ezezaguna izanik hitanoarena, elkarrekin egiteak eta esperientziak edo iritziak
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partekatzeak gaiarekiko motibazio handiagoa sortu duela ikusi da. Izan ere, hasierako
kokapen honetan ere gaia erakargarria eta motibagarria egitea ezinbestekoa da.
6.2.2 Galdetegien emaitzak
➢ Gurasoen galdetegietako emaitzak
26 guraso izan dira guztira galdetegia erantzun dutenak, denak gela berekoak, 16
emakume eta 10 gizon. Orokorrean guraso oso euskaldunak direla ikusi da,
egunerokotasunean 22k euskaraz hitz egiten dutela erantzun baitute.
Lehenik, hitanoaren erabileraren atala aztertuko da. Galdetegia erantzun
dutenen artean %50ak hika hitz egiten badakiela erantzun du, gizonen %70ak eta
emakumeen %37,5ak. Baina hitanoa erabiltzen dutenen portzentaia, aldiz, baxuagoa da
%30,8a zehazki. Kalean entzuten duten hitanoaren erabileraren inguruan ere galdetu
zaie, jendea mutilei hika egiten entzun dutenak %61,5 izan dira, eta neskei hika hitz
egiten entzun dutenak %38,5, neskei hikaz egiten nor entzun duten galderan, “ama eta
bere ahizpak” izan dira gehien errepikatu diren erantzunak. Badirudi, beraz, aztergai
dugun eremuan ere Euskal Herriko beste hainbat herritan jaso den egoera errepikatzen
dela: gutxiago dira hika hitz egiten dutenak erregistro hau ezagutzen dutenak baino, eta
horrez gain, erabiltzen denean ere gizonezkoen artean erabiltzen da batik bat (toka,
alegia). Hitanoa ezagunekin eta lagunekin erabiltzen dutela adierazi digute eta
testuinguruari dagokionez, berriz, %45,4k lagunartean erabiltzen dutela erantzun dute,
jai giroan/parrandan aukera ere askok aukeratu dutelarik, %36,3k hain zuzen ere.
Pertsona bati hika hitz egitea erabakitzeko zein irizpide jarraitzen dituzten
galdetutakoan, erdiak baino gehiagok hitanoa erabiltzen ez dutela erantzun dute
(%53,8). Hala ere, “beste pertsonarekin konfiantza handia edukitzea” eta “beste
pertsona adinekoa edo gazteagoa izatea” erantzunak ere askok hautatu dituzte. Hori
horrela, marko teorikoan aipatu diren zenbait ideia berresten direla ikus dezakegu,
lagunarteko eta gertuko komunikazio esparruetarako erregistroa dela hitanoa, eta
orokorrean ez dela ezezagunekin erabiltzen, ezta adinez nagusiagoak direnekin ere,
alegia. Atal honen azken galderan hika egiten ez dutenei zergatik ez duten egiten
galdetu zaie eta “ez dakit nahi bezain ondo egiten” alde handiz izan da erantzun
errepikatuena (%55,6). Ondorioz, esan daiteke, hitanoaren lanketak bere erabilera
areagotzen lagundu dezakeela.
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Bigarrenik, hitanoa hezkuntzan atalean beren seme-alabek eskolan hitanoa
landu dutela erantzun dutenak %11,5 izan dira, baina hitanoa lantzearen aldekoak direla
ikusi da, denek baiezkoa erantzun baitute beren ustez landu beharko litzatekeen edo ez
galdetutakoan. Zergatik landu beharko litzatekeen galdetzean, “Oso aberatsa eta politta”
dela izan da gehien errepikatu den erantzuna, euskararen beste zati bat dela eta galtzear
dagoela ere aipatu dute beste zenbaitek, baina erantzun bat izan da bereziki deigarriena
“Gutxienez existitzen dela jakiteko” erantzun du batek. Dirudienez, beraz, guztientzat
da beharrezkoa hitanoa gelan lantzea. Galdetegia erantzun dutenetako batzuk behintzat
jabetzen dira erregistro honen erabilerak azken urte edo hamarkadentan izan duen
galeraz eta gazteenen artean duen presentzia urriaz. Bestetik, hitanoa jolasen bidez eta
testuinguru desberdinetan erabiliaz landu beharko litzatekeela uste du gehiengo batek,
beraz, Ozaitak eta Azkuek (Azkue, 2009, Ozaita 2013) aipatzen diguten modu
ludikoaren lanketaren aldekoak direla ikusi da.
Azkenik, hitanoa Tolosan gutxi erabiltzen dela erantzun du %73,1ek eta pixka
bat %26,9k. Orokorrean, baserritarrak eta jende helduak (gehienbat gizonezkoak)
erabiltzen dutela iruditzen zaie.
➢ Haurren galdetegietako emaitzak
Gelako 23 haur izan dira galdetegia erantzun dutenak. Gurasoen kasuan bezala,
haur hauek ere beren egunerokoan euskaraz hitz egiten dute eta erosoena ere euskaraz
sentitzen dira, ikasle bat izan ezik, etxetik erdalduna baita eta egunerokoan gazteleraz
hitz egiten baitu ingurukoekin. Kontuan hartzekoa da, baita ere, galdetegia erantzun
dutenen erdia baino gehiagori gertuko familia baserritik datorkiela, %69,5ari zehazki.
Hitanoaren erabilerari dagokionez, 5 izan dira hika hitz egiten badakitela
erantzun dutenak, horietatik bakarra emakumezkoa. Etxekoekin eta lagunekin hika hitz
egiten dutela erantzun dutenak, berriz, 3 izan dira. Gurasoen galdetegian ikusi dugun
moduan, kasu honetan ere gehiago dira hika hitz egiten dakitenak erregistro hau
erabiltzen dutenak baino. Orokorrean, hitanoa entzuten dutela ikusi da emaitzetan,
%65,2ak erantzun baitu baiezkoa. Nor entzuten duten galdetzean, erantzun gehienetan
aita, aitona, osaba eta aisialdiko monitorea idatzi dute, guztiak gizonezkoak. Eta jendea
neskei noka egiten entzuten al duten galdetzean 2 izan dira soilik baiezkoa erantzun
dutenak, eta bietan osabak izebari egiten diola erantzun dute. Bestalde, %34,8 dira
32

norbaitek hika egiten diela erantzun dutenak, 2 haurrek erantzun dute aitak hika egiten
diela, 4 ikasle izan dira beren osabak hika hitz egiten diela esan dutenak eta gainerakoei
hika egiten dien pertsona aisialdiko monitorea dela erantzun dute, 3 haurrei zehazki.
Nolanahi ere, %60ak erantzun du norbaitek hika egitea gustatuko litzaiokeela, nahiko
portzentai altua beraz hitanoaren inguruko ezagutza nahiko urria dela ikusita eta
abiapuntu ona hitanoa lantzeko esku-hartze bati ekin nahi zaionean.
Haurren galdetegiko hurrengo galdera-multzoa ahozkotasuna, erregistro
informala eta hitanoa eskolan zatiari dagokio. Nahiko parekatuta egon dira eskolan
ahozkotasunari garrantzia ematen ote zaion galderaren erantzunak, %56,5ak uste du
idatzizkoari eta irakurketari eskaintzen zaiola denbora gehien, beraz, %43,5 dira
ahozkotasunak garrantzia gehien duela pentsatzen dutenak. Hizkera formala, informala
eta hitanoaren lanketaren inguruko galderei dagokionez ondorengo erantzunak jaso dira.
Alde batetik, lagun artean eta irakaslearekin berdin hitz egiten duten galdetu zaie, eta 15
izan dira ezezkoa erantzun dutenak, hots, bi hizkera desberdin bereizten dituztenak, bata
zuzenagoa irakasleari zuzentzerako garaian erabiltzen dutena eta bestea lagunarteko
hizkera. Bestetik, eskolan hitanoa erakutsi dieten eta erabiltzen duten galdetu zaienean,
ikasle guztiek ezezkoa erantzun dute. Bukatzeko, azken galderan eskolan hitanoa
entzuten den galdetu zaie, eta 6 izan dira baiezkoa erantzun dutenak, lagunen gurasoek
egiten dietela gaineratuz.
➢ Irakasleen galdetegietako emaitzak
LH 3. mailako 3 tutorek erantzun dute galdetegia, 2 emakume (irakaslea 1 eta
irakaslea 2) eta gizon bat (irakaslea 3), eta adinari dagokionez irakasle batek 60 urte
ditu (irakaslea 1) eta beste biak 30 urte azpikoak dira. Egunerokoan euskaraz
mintzatzen dira hauek ere, eta erosoena euskaraz aritzen dira. Garrantzitsua da kontuan
hartzea irakasle hauen sexua eta adina, izan ere, marko teorikoan ikusi bezala,
hitanoaren erabilerari begira faktore garrantzitsuak dira biak. Espero izatekoa denez,
gizonezkoa eta adinez nagusiena direnak dira hitanoa gehien erabiltzen dutenak.
Hitanoaren erabileraren atalean, lehenengo galderan bi irakaslek erantzun dute
hika hitz egiten badakitela, lagunartean egiten dutela diote, baina jendea hikaz hitz
egiten entzuten ote duten galdetzean hiru irakasleek baiezkoa eman dute. Irakaslea 1 eta
irakaslea 3ri lagunek hika egiten dietela erantzun dute, eta beraiek lagunekin eta
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ezagunekin ere hika hitz egiten dutela diote. Beste pertson bati hika egitea erabakitzeko,
beste pertsonarekin konfiantza handia izatea eta beste pertsonak hika egiten jakitea izan
dira nabarmendu diren erantzunak, gurasoek esan bezala.
Bestalde, ahozkotasuna eta hizkuntza erregistroak hezkuntzan zatian, hiru
irakasleak galdera gehienetan bat etorri dira, nahiko erantzun antzekoak eman baitituzte.
Hasteko, ikastolan ahozkotasunak lekua duela erantzun dute denek, eta garrantzitsua
iruditzen zaiela ahozkotasuna lantzea. “Urte askotan idatzizko hizkuntzari eman zaio
garrantzi gehien ikastetxean eta ahozkoak idatzizkoak bezainbeste garrantzi du. Gure
ideiak, emozioak, iritziak… adierazteko, gai ezberdinen eztabaidan jarduteko eta
argudioak emateko, kultur espresiorako eta transmisiorako... aho hizkuntza arma
boteretsua da.” (irakaslea 2). Ikasgelan ahozkotasuna gehienbat aurkezpenen bidez,
elkarrekintza sustatuaz, galdera-erantzunen bidez lantzen dutela adierazi dute. Beraz,
ahozko eredu formala da bati bat lantzen dutena. Modu berean, hiru irakasleak
ahozkotasuna bultzatzeko egitasmoak martxan jartzearen alde agertzen dira, irratsaioak
prestatzea, ipuin kontaketak egitea edota antzerki bidez ahozkotasuna lantzea bezalako
adibideak eman dituzte. Atal honekin amaitzeko, hizkuntz erregistroen inguruan bi
irakaslek beren egunerokoan hizkuntz erregistroak bereizten dituztela esan dute,
erregistro formala lan arloan, aldiz, lagunartean edo familian daudenean gertuagoko
hizkera. Aldiz, irakaslea 1ek erregistrorik ez duela bereizten erantzun du. Erregistroak
bereizten dituztela erantzun duten bi tutoreek, ikasleekin ari direnean ere hizkeren
arteko bereizketa egiten dutela erantzun dute, irakaslea 2 eta irakaslea 3k hain zuzen
ere. Gelako jardunari dagokionez, erregistroak eta hizkuntza ereduak ez direla bereizten
erantzun dute bi irakaslek, hau da, gela barnean euskara jasoa dela gehien erabiltzen
dena. Baina hirurak ados daude ikasleek bereizten dituztela esaterakoan.
Ikastolan hitanoak duen lekuari dagokionez, 3rek erantzun dute urria dela.
Aldiz, hiru irakasleei iruditzen zaie landu beharko litzatekeen tratamendua dela hitanoa.
Galtzeko bidean delako edo polita delako izan dira erantzunetako batzuk. Jolasen bidez
eta testuinguru ezberdinetan erabiliaz lantzearen alde ageri dira gurasoak bezala.
Bukatzeko, hitanoa Tolosan gutxi erabiltzen dela diote bi irakaslek, eta pixka
bat erantzun du beste batek. Mutil koadrilek eta herri txikietakoek erabiltzen dutela
diote. Hurrengo galderarekin bat datoz hiru irakasleak, Tolosan hitanoaren erabilera
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bultzatzearen alde ageri dira. “Batetik, hitanoa ezagutzera emateko egitasmoa sortu eta
bestetik, hitanoak duen "estigma" desagerrarazi” (irakaslea 2). Horixe erantzun du
irakasle batek hitanoaren erabilera bultzatzeko zer egin beharko litzatekeen galderan.
6.3 Galdetegietako emaitza eta ondorio orokorrak
Behin 3 galdetegietako emaitzak zein diren ezagututa, guztien arteko emaitza
nagusiak eztabaidatu eta ondorio orokorrak aterako dira atal honetan. Lehenik eta behin,
hitanoaren ezagutzari erreparatzen badiogu, orokorrean hika hitz egiten dakitenak
nahiko gutxi dira, eta horietatik gehienak gizonezkoak, gurasoen eta haurren kasuan
batik bat. Erabileran genero rolen arteko bereizketa oraindik eta garbiago ikusi da,
gurasoen kasuan hika dakiten 13 pertsonetatik 7 gizonezkoak dira eta denek erabitzen
dute lagun artean edo ezagunekin. Emakumezkoen kasuan, aldiz, 16etik 6 dira hitz
egiten dakitenak baina bakar batek ere ez du erabiltzen, nahiz eta 2 gurasoren kasuan
beraei noka egiten dieten. Beraz, marko teorikoan aipatu dugun bezala, gizonezkoen
artean askoz ere protagonismo handiagoa du hitanoak emakumezkoen artean baino. Era
berean, Alberdik (1994a) hitanoaren transmisio iturri nagusia familia dela aipatzen du,
eta haurren galdetegietan ikusi bezala, 9 haur izan dira hikaz hitz egiten dietela erantzun
dutenak, eta horietatik 6ek erantzun dute familiako kideren batek egiten diola hika.
Honetaz gain, testuinguruaren gaiari heltzen badiogu, gurasoen eta irakasleen
emaitzetan antzekotasunak daudela ikusi da. Izan ere, ehuneko handi batek lagunarteko
testuinguruan erabiltzen dutela hitanoa erantzun du. Beste pertsona bati hika egiteko
erabiltzen dituzten irizpideen artean, solaskidearekin konfiantza handia edukitzea izan
da gehienek aukeratu duten erantzuna. Beraz, hitanoa konfiantzazko eta lagunarteko
eremuan erabiltzen den hurbileko trataera dela baieztatu da galdetegietako emaitzetan.
(Alberdi, 1994b, Legorburu, 2018).
Bigarrenik,

ahozkotasunaren

eta

erregistroen

erabilerari

dagokionez,

ahozkotasuna gelan lantzen dutela argi dago, bai irakasleen eta baita ikasleen kasuan ere
ahozkotasunari lekua eskaintzen zaiola ikusi baita. Hala ere, ahozkotasunak tokia izan
arren ez da sistematikoki lantzen orokorrean, hau da, mintzapraktika egiten dute, aldiz,
mintzapraktika gidatua edo jabetua ez. Baina behaketa sistematikoan aipatu bezala, eta
ikasleen %56,6k esan bezala, irakurketak eta idazketak leku handiagoa du oraindik ere.
Gainera, ahozkotasuna lantzean komunikazio esanguratsua bultzatuko duten egoerak
eskaini behar dituzte irakasleek, lekua emanez baita ere hizkuntza ereduei. Maiak
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(2001) dioen bezala, hizkuntza aldaeren oreka bat bilatu behar da, eta kasu honetan 3
irakasleetatik 2k hizkuntza-ereduak ez direla bereizten erantzun dute. Emaitzetan ikusi
bezala, gela barnean irakasleak hizkera formala erabiltzen du gehienetan, eta haur
batzuk ere irakasleari euskara zuzenagoan hitz egiten diote, hezkuntzan lantzen den
euskara eta ahozkotasuna hizkera formalarekin lotzen dutelako ikasle askok.
Era berean, azpimarratzekoa da irakasleek hika hitz egiten jakitea oso
garrantzitsua dela esku-hartzea aurrera eramateko. Kasu honetan, galdetegietako
emaitzetan ikusi bezala, galdetegia erantzun duten 3 irakasleetatik bi irakaslek badakite
hika hitz egiten. Marko teorikoan irakasleek izan behar duten hizkuntz erregistroen
kontzientziaren inguruan jardun dugu (Muñoa, 2020 eta Barrios, Boan, Elorza, Osa
2008). Kasu honetan, ikasleen %34,7k adierazi duenez irakaslearekin edo lagunekin
erabiltzen duten hizkera berdina da eta ez dute erregistrorik bereizten. Izan ere, askotan
irakasleak berak du hutsunea, eta ikasleek hizkera eta erregistro ezberdinak bereiztea
nahi badugu oso inportantea da irakasleek ere bereizketa horiek argi egitea. Beraz, hika
hitz egiten ikasteko ere ezinbestekoa da irakasleek eurek ere jakitea.
Hirugarrenik, hitanoak hezkuntzan duen presentzia marko teorikoaren 3.7
atalean azaldu bezala nahiko urria da, eta Laskorain Ikastolan ere hiru galdetegien
emaitzetan ikusi da oso-oso urria dela hitanoari eskaintzen zaion lekua. Dena dela,
orokorrean landu beharko litzatekeela eta egokiena jolasen bidez eta testuinguru
desberdinetan erabiliaz egitearekin bat datoz irakasle eta gurasoak. Azkenik,
azpimarratzekoa da guraso eta irakasleak hitanoaren lanketarekin bereziki interesaturik
ageri direla. Orokorrean ia denek erantzun baitute Tolosan hitanoa bultzatzea merezi
duela eta beren esku egongo litzateken zerbait egiteko prest egongo liratekela.
6.4 Alderdi positiboak eta hobekuntzarako proposamenak
Egoeraren diagnosiarekin amaitzeko, lehenik eta behin marko teorikoan
jasotakori begira emaitza hauetan bildu diren alderdi positiboak aipatuko dira.
Hizkuntza ohiturei dagokienez, Loinaz eta Susperregik (2012) aipatzen duten moduan,
haurrek beren inguruko helduen hizkuntza ohiturak jasotzen dituzte, eta aztertu den
ikasleen gurasoek euren haurrei transmititu dieten hizkuntza euskara izan da, berau baita
egunerokoan erabiltzen dutena eta erosoen sentiarazten dituena. Hortaz, alderdi positibo
bezala ikus daiteke haur hauek etorkizun batean euskara erabiltzeko hautua egitearen
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aukera izatea. Beste alde batetik, ahozkotasunaren inguruan irakasleak motibazioa
erakustea eta ahozkotasunari garrantzia ematearen aldeko apustua egitea ere oso
positiboa dela esan daiteke. Marko teorikoaren 3.5 atalean aipatu den bezala,
etorkizuneko gizartea osatuko duten ikasleak bizitzarako prestatuko baditu hezkuntzak,
ezinbestekoa izango da ikasle hauei hitz egiten irakastea, eta horretarako hizkuntza
erabili egin behar da eta ahozkotasunak ematen digu hizkuntza erabiltzearen aukera
hori. Gainera, gurasoak ahozkotasunari eta hitanoari tokia egitearen alde egoteak
irakaslearen zeregina indartzen du.
Horrenbestez, esan daiteke hasiera-hasieratik hitanoarekiko erakutsi den
ikasteko gogoa, jarrera baikorra eta motibazioa bai guraso, irakasle zein haurren aldetik
oso positiboa izan dela. Hitanoaren erabilera eta ezagutza nahiko urria duen ingurunea
izanik, bertakoak lanerako gogoa izatea funtsezkoa da hitanoa berreskuratzeko pausua
emateko egitasmorik martxan jarri nahi bada.
Bestetik, egoera zein den ezagututa, honako alderdi hauek hobetu beharko
liratekeela ondorioztatu daiteke:
-

Ahozkotasunari garrantzia gehiago ematea mintzapraktika gidatuen
bidez. Ahozko praktikak egitea, baina landuaz. Hau da, ahozkotasuna
lantzeko testuinguruak sortu, ikasleen arteko komunikazio esanguratsua
sortuko duten egoerak planteatuz.

-

Hizkuntza-ereduei edo erregistroei lekua eskaintzea gelan, hizkera
informala edo Tolosako hizkera adibidez. Ikasleek gertuago sentitzen
dituzten erregistroak izanik, ahozkoaren eta hitanoaren lanketaren
abiapuntua izatea, esaterako.

-

Ikasleak hitanoa ezagutzea, hitanoaren ezaugarri batzuk gelan landuaz.

-

Hitanoa erabiltzeko aukerak proposatzea. Hitanoaren ezagutza erabilera
baino handiagoa da orokorrean, beraz, erabiltzeko aukerak eskaintzea
beharrezkoa da.

-

Ahozkotasuna lantzerakoan orokorrean, baina gehienbat hitanoa lantzean
erabiliko den metodologia erakargarria izatea, hots, modu ludikoan lan
egiteko tresnak izatea.
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7. ESKU-HARTZEA. KANTU KANTARI, BAI HI ETA BAI NI!
7.1 Esku-hartzearen diseinua
Egoeraren diagnosian identifikatutako hutsuneei erantzuteko asmoz, Kantu
kantari, bai hi eta bai ni izeneko proiektua diseinatu eta garatu da. Proiektu honen
garapena 3 astetan zehar garatu da, guztira lau orduz.
Esku-hartzearen proiektu nagusia eta ikasleei hasieratik azken helburu gisa
aurkeztu zaiena antzerki bat izan da. Antzerkiaren bidez zeharka hainbat jarduera
egingo dituzte hitanoaren ezagutza eta erabilera, ahozkotasuna, gorputz-mugimendua,
norberarenganako konfiantza eta ikaskideenganako errespetua eta beste zenbait gaitasun
lantzeko. Diziplina ezberdinak bilduko dituen proiektua izan da beraz diseinatu dena
nahiz eta euskara izan duen ardatz.
7.2 Esku-hartzearen helburuak
❖ Hitanoak euskal hiztunen artean, eta bereziki Tolosan duen egoeraz jabetu.
Erabilera esparru nagusiak eta transmisio guneak identifikatuz.
❖ Ahozko hizkera informalaren eta hitanoaren arteko loturak ezagutu.
❖ Hitanoaren inguruko ezagutza landu erabilera esparruak definituz eta
testuinguruaz jabetuz.
❖ Modu ludikoan, antzerkia ardatz hartuta, hitanoaren erabilera bultzatu.
❖ Ahozkotasuna landu modu jabetu edo gidatuan.
❖ Erregistro desberdinak testuinguruaren arabera erabiltzen trebatu, hizkera
informalerako baliabideak eskainiz, baita hika aritzeko testuinguruak ere.
7.3 Jarduerak
1. Jarduera

Proiektua aurkezten.

2. Jarduera

Kantu kantari.

3. Jarduera

Antzerkia eztabaidatzen.
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4. Jarduera

Hitanoa antzerkian.

5. Jarduera

Zein hizkera mota erabiliko dut

6. Jarduera

Zer da hitanoa zuretzat?

7. Jarduera

Pertsonaia berriak sortzen.

8. Jarduera

Aktore izango garenez...

9. Jarduera

Nor naiz?

10. Jarduera

Nire pertsonaia ezagutzen.

11. Jarduera

Story Cubes jolasa.

12. Jarduera

Ahozko Euskal Kulturaren transmisioa, Sarri
Sarriren zein bertsio aukeratuko dugu?

13. Jarduera

Antzerkia kontzienteki irakurtzea.

14. Jarduera

Ikus entzunezko adibideak.

15. Jarduera

Sarri sarri abesten eta dantzatzen!

16. Jarduera

Antzerkia entsaiatzen.

17. Jarduera

Kantu kantari, bai hi eta bai ni! antzerkia.
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7.4 Jardueren garapena
1. JARDUERA

Proiektua aurkezten

HELBURUAK

- Antzerkiarekiko motibazioa piztu.

AZALPENA

Talde handian, 15 minutu. Azal interesgarri bat egin (kolore alaiak,
musika instrumentuak eta musika notak, hitanoz ageri diren parebat
esaldi, ikastolaren izena eta beren gelarena, proiektuan zehar landuko
dutena adierazten duten hitzak...), kartela ikusita proiektua zertan
datzan asmatzeko gai dira? (ikus 10.2 eranskina) Irakur ditzatela
karteleko mezuak…
Proiektuaren helburua antzerkia egitea izango dela argi adierazi
ikasleei.

EBALUAZIOA

Orokorrean, motibazioa eta kuriositatea piztu zaie, proiektu berriaren
inguruko jakin mina eta gogoa erakutsi dute.

2. JARDUERA

Kantu kantari

HELBURUAK

- Ahozko irakurketa ozena arrakastatsuki egiten ikasi.

AZALPENA

Talde handian, 20 minutu. Antzerkia ahoz goran irakurriko dute. 10
ikasle hautatuko dira eta bakoitzak pertsonaia baten zatia irakurriko
du.

EBALUAZIOA

Lehen irakurketa izatean, tonu-aldaketarik gabea izan da gehienen
kasuan, eta antzerkia ez ezagutzeak ere irakurketa mantsoa izatean
eragina izan du. Gainera, hika edo hizkera informalean idatzita
dauden testuak irakurtzera ohituta ez daudenez, hitz batzuk batuan
esaten zituzten nahiz eta Tolosako hizkeran egon (dauzkau→
dauzkagu). Lehen agerraldia izan dute antzerkiarekin eta istorioan
kokatu dira (ikus 10.3 eranskina).

3. JARDUERA

Antzerkia eztabaidatzen

HELBURUAK

1. Ahozkotasuna landu modu gidatuan.
2. Ahozko interakzio-egoeretan nagusi diren oinarrizko arauak
aintzat hartzea: hitz egiteko txanda, besteen jardunari arreta jarri,
besteen iritziekiko errespetua...
4. Norbere buruaren ezagutza landu.
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5. Norberaren komunikazioa erregulatu (hitzezkoa).
6. Komunikazio-egoeretan konfiantza
hartzearen aldeko interesa izan.

osoz

aktiboki

parte

AZALPENA

Talde handian, 20 minutu. Behin antzerkia irakurrita, hizketaldi edo
eztabaida bat bultzatuko da (Elkarrekintza baldintzatua).
Antzerkia prestatzen ari garen bitartean hitanoa ezagutzeko aukera
izango dugula azalduko da.

EBALUAZIOA

Ahozkotasuna modu gidatuan egitean haur bakoitzak bere iritzia eta
ideiak antolatzeko eta azaltzeko tartea izan du. Eztabaida gidatzen
zuten galderak izanik oinarri bezala eta ni neu txandak emanez
eskua altxata zuten ikasleei, jarduera modu dinamikoan eta
errespetuz eraman da aurrera. Ikasle batzuk besteak baino gehiago
parte-hartu duten arren, orokorrean parte-hartze handia egon da.

4. JARDUERA

Hitanoa antzerkian

HELBURUAK

1. Tolosako herriko hitanoaren egoeraz jabetu eta horren inguruko
gogoeta bultzatu.
2. Ahozko hizkera informalaren eta hitanoaren arteko loturak
ezagutu.
3. Norberak inguruan (ikasgelan, etxean...) dituen pertsonek zer
hizkuntza/hizkera mota erabiltzen dituzten identifikatzea.
4. Ahozko interakzio-egoeretan nagusi diren oinarrizko arauak
aintzat hartzea: hitz egiteko txanda, besteen jardunari arreta jarri,
besteen iritziekiko errespetua...

AZALPENA

Talde handian, 20 minutu. Aurreko solasaldiarekin jarraituko da,
baina jarduera honetan antzerkian hitanoak duen presentziaren
inguruan eztabaidatzera bideratuko ditugu haurrak, baita gogoetara
ere.

EBALUAZIOA

Jarduera honetan ere dinamizazioak asko lagundu die
parte-hartzerakoan ordena mantentzen, gelakideei entzun eta
esandakoa errespetatzen. Gainera gaia zenbaiti nahiko urrun geratzen
zaien arren, ikasle batzuk hitanoarekiko duten lotura eta
esperientziak entzunda parte-hartze handia egon da. Denon ideiak
batuaz hausnartu da Tolosako hitanoaren egoeraren inguruan eta
baita bertako hizkera eta hika hitz egitearen desberdintasun eta
antzekotasunetan.
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5. JARDUERA

Zein hizkera mota erabiliko dut?

HELBURUAK

1. Erregistro desberdinak testuinguruaren arabera erabiltzen trebatu.
2. Hizkuntzen erabileran oinarrizko arauei buruz gogoeta egitea.
Hizkuntza bera eta esan nahi duguna berdina izanik ere,
testuinguruaren arabera aldaera desberdin bat erabiltzen dugula
kontzientziatu.
3. Ingurukoen, kasu honetan protagonisten, lekuan jartzea landu.
4. Norberak inguruan (ikasgelan, etxean...) dituen pertsonek zer
hizkuntza/hizkera mota erabiltzen dituzten identifikatzea.

AZALPENA

4 edo 5eko taldeak, 20 minutu. Antzerkiko pertsonaiei lotuta 5
egoera desberdin planteatuko zaizkie. Egoera bakoitzean bi esaldi
izango dituzte, bata hizkera formalagoan egongo da idatzita eta
bestea berriz Tolosako hizkeran, gazte hizkera edo hizkera
informalean. Egoera kontuan izanik, beraz, esan nahi den hori nola
esan beharko duten pentsatu beharko dute.

EBALUAZIOA

Testuinguruaren arabera hizkuntza aldaera desberdin bat
erabiltzearen ideia garbi geratu zaien arren, hitz egiten duen pertsona
kontuan izanik hizkera bat edo bestea aukeratzean zailtasunak izan
dituzte. Hau da, pertsonaiaren lekuan jartzea eta egoeraren arabera
hizkera bat edo bestea erabiltzearen artean loturak egitea. Dena dela,
beren gertukoak diren pertsonen hitz egiteko modua kontuan hartuz,
pertsonaien lekuan jartzea errazagoa egin zaie.

6. JARDUERA

Zer da hitanoa zuretzat?

HELBURUAK

- Hitanoaren inguruko ezagutza landu erabilera esparruak definituz
eta testuinguruaz jabetuz.

AZALPENA

Talde handian, 20 minutu. Bi bideo jarraiko zaizkie, bata
ahotsak.eus-etik hartua (hitanoa baliagarria da gaur egun) eta bestea
Tolosako mutil baten bideoa, hitanoarekin izan duen esperientzia
kontatuko diguna. Hitanoarekiko duen lotura zein duen, ea
erabiltzen duen, norekin, betidanik hitz egin izan duen hika, etab.
Hitanoaren ezagutzaren lanketan bultzatuko dute bideo hauek.

EBALUAZIOA

Hitanoaren gaineko ezagutza garatzen ari dira pixkanaka, ideia
batzuk barneratu dituzte.
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7. JARDUERA

Pertsonaia berriak sortzen

HELBURUAK

1. Sormena bultzatu.
2. Ahozko komunikazioaz jabetzea, eta testu idatziak ahozkoaren
zerbitzura egon daitezkeela ulertu.
3. Hitanoaren ezaugarri linguistikoak ezagutu.

AZALPENA

Bi taldetan (12-13 ikasleko taldeak), 40 minutu. Pertsonaiak
banatzen hastean ohartuko dira 2 ikasle pertsonaien paperik gabe
geratu direla. Sormena, talde-lana eta ahozkotasuna landuaz 2
pertsonai berri txertatu beharko dituzte antzerkian, gutxienez 3
esaldi esan beharko ditu bakoitzak. (Hika hitz egitea nahi badute
pertsonaiek irakaslearen laguntza izango dute hitanoz idazteko
garaian).

EBALUAZIOA

Komunikazio arazoak eta txandak errespetatzerako orduan izan dira
arazoak jarduera honetan. Sormenari dagokionez oso ongi aritu dira,
ideia desberdinak azalduaz elkarri. Idazterakoan ere kontuan izan
dute ahozko testu baterako gidoia egiten ari zirela eta beraz, hitanoa
eta Tolosako hizkera hartu dituzte aintzat.

8. JARDUERA

Aktoreak izango garenez...

HELBURUAK

1. Norberaren emozioak erregulatu. Enpatia landu, besteen tokian
jarri.
2. Ideiak sortu eta adieraztea.
3. Norberaren komunikazioa erregulatzea (idatzizkoa).

AZALPENA

Bakarka, 10 minutu. Ikasleei aktore paperean sartzeko eskatuko
diegu antzeztu nahi duten pertsonaia zein den ezagutzeko jarduera
honekin. Bakarka 5 minutu utziko dizkiegu pentsatzeko eta bi
esalditan idazteko zergatik izan nahi duten pertsonaia hori. Lanketa
bat egitera bultzatuko ditugu:

EBALUAZIOA

Ezarritako hiru helburuak lortu dira jarduera honetan. Giro egokia
sortu da norberak bere emozioak erregulatu eta pertsonaien lekuan
jartzeko. Identifikatuta sentitu diren unetik beren diskurtsoa idatziz
jaso dute kontuan izanik ondoren ahozko komunikazio bidez garatu
beharko zutela idatzitakoa.

43

9. JARDUERA

Nor naiz?

HELBURUAK

1. Ahozkotasuna landu modu gidatuan.
2. Taldean ikasteko lanetan laguntzea eta elkarlanean aritzea.
Adostasun batera iristeko guztien iritziak kontuan hartzen jakin.
3. Ahozko interakzio-egoeretan nagusi diren oinarrizko arauak
aintzat hartu: hitz egiteko txanda, besteen jardunari arreta jarri,
besteen iritziekiko errespetua...
4. Norberaren komunikazioa erregulatzea (hitzezkoa).
5. Komunikazio-egoeretan konfiantza
hartzearen aldeko interesa izan.

osoz

aktiboki

parte

AZALPENA

Bi taldetan, 20 minutu. Gela bi taldetan banatuta, borobilean
eseriko dira ikasleak, guztiek elkar ikus dezaten. Antzerkiko
pertsonaiak banatzeko tartea utziko zaie, hitz egin dezaten,
argudiatu dezaten zergatik izan nahi duten pertsonaia bat edo
bestea… Paperean idatzitakoa izango dute oinarri, eta ahozkoan
diskurtsoa egongo da. Idatzitik ahozkorako jauzia ikusiko da.
Aurrez baliabideak emango dizkiegu, adibideak jarriaz.

EBALUAZIOA

Hasierako eztabaidetako aholkuak kontuan izan dituzte eta
bakoitzaren txanda errespetatu dute, modu ordenatuan hitz egin eta
guztien iritziak kontuan hartuta adostasunera iristeko gai izan dira
taldeko guztientzat pertsonaiak banatuaz.

10. JARDUERA

Nire pertsonaia ezagutzen

HELBURUAK

1. Sormena bultzatu.
2. Ingurukoen, kasu honetan protagonisten, lekuan jartzea landu.

AZALPENA

Bakarka, 20 minutu. Norberak bere pertsonaiak antzerkian esaten
dituen esaldiak azpimarratuko ditu errotulagailu batekin. Parebat
aldiz irakurri ondoren, irakasleak emandako txartel formako orri
batean bere pertsonaia nola irudikatzen duen marraztuko du.
Txartelak gorde egin beharko dituzte aurrerago jolas bat egiteko
beharko baitituzte
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EBALUAZIOA

Sormena eta marrazteko gogoa erakutsi dute jarduera honetan.
Bere pertsonaiaren inguruko hausnarketa egin eta paperean
irudikatzeko gai izan dira.

11. JARDUERA

Story cubes jolasa

HELBURUAK

1. Sormena bultzatu.
2. Komunikazio gaitasuna landu.
3. Ahozkotasuna modu jabetuan landu.
4. Ideiak lotzen jakin.
5. Erregistro desberdinak testuinguruaren arabera erabiltzen
trebatu, hizkera informalerako baliabideak eskaintzea.

AZALPENA

4ko taldeak, 30 minutu. Bat-bateko istorioak sortzeko jolasa da. 8.
jardueran sortutako pertsonaien marrazkiez gain, txartel ugari
izango dituzte haurrek: multzo batean animaliak, beste batean
ekintzak, emozioak, lekuak… Multzo bakoitzetik txartel bat hartu
eta aurrean dituzten irudiak ikusita bat-bateko istorioa asmatu
beharko dute.

EBALUAZIOA

Komunikazio gaitasuna ongi garatua dutela ikusi da, momentuan
bertan ikusitako hitzekin ahozko diskurtsoa sortzeko gai izan
baitira denak. Sormen aldetik aurreko jardueretan ikusi bezala ez
dute zailtasunik eta istorio dibertigarriak asmatu dituzte.

12. JARDUERA

Ahozko euskal kulturaren transmisioa, Sarri Sarriren zein
bertsio aukeratuko dugu?

HELBURUAK

- Ahozko Euskal Kulturaren transmisioa bultzatu.

AZALPENA

Bi taldetan, 20 minutu. Kortaturen kantua izan arren, Sarri Sarri
abestiak baditu bertsio batzuk. Ruper Ordorikaren bertsioa
erakutsiko zaie proiektorean, eta ondoren Kortaturena. Antzerkian
egin nahiko luketen bertsioa aukeratzeko emango diegu ikasleei.
Ruper Ordorika eta Kortatu zein diren azalduko zaie. Argazkiak
erakutsiz, ea beren beste abestirenbat ezagutzen duten...

EBALUAZIOA

Sarri Sarri abestiaren bertsioekin ahozko euskal kulturaren eta
euskal kulturan eragina izan duten abeslari, idazle, eta musika
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taldeak ezagutzeko aukera izan dute.

13. JARDUERA

Antzerkia kontzienteki irakurtzea

HELBURUAK

1. Ahozko irakurketa ozena arrakastatsuki egiten ikasi.
2. Ahozko ekoizpenaren ezaugarri jakinez jabetu: testuingurua,
gorputz mugimendua…
3. Testuinguru jakin bateko egoerak irakurri eta antzezten hasi.
4. Ikasgelan landutako ahozko generoen funtsezko ezaugarriak
kontuan hartu: solaskideak, helburua, erregistroa, egitura,
oinarrizko hizkuntza-elementuak...
5. Ingurukoen, kasu honetan protagonisten, lekuan jartzea landu.

AZALPENA

Bi taldetan, 20 minutu. Antzerkia irakurriko dute ozen taldean.
Bakoitzak pere pertsonaia irakurriko du, eta nola antzeztuko duen
pentsatzen hasi, erabiliko duen ahotsa, doinua, gorputz
mugimendua, bakoitzak hautatutako pertsonaiaren egoera ulertzea,
nola sentitzen den...

EBALUAZIOA

Antzerkia ezagutzeak eragina izan du ahozko irakurketa
arrakastatsu bat egiteko garaian. Norberak bere zatian
testuinguruari eta egoerari zegokion gorputz mugimendua,
erregistroa, etab. egoki erabiltzeko gai izan dira.

14. JARDUERA

Ikus entzunezko adibideak

HELBURUAK

1. Ahozkotasuna landu modu gidatuan.
2. Testuinguruaren araberako hizkerak bereizten jakin.
3. Hizkera informalaren eta formalaren arteko desberdintasunak
zein diren jakin.
4. Ahozko hizkera informalaren eta hitanoaren arteko loturak
ezagutu.
5. Hedabideetan hitanoak izan dezakeen presentzia ezagutu.
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AZALPENA

Talde handian, ordu bat. Azpimarra saioko, Gure Atsuak eta
Dragoi Bolako pasartea jarriko zaizkie.
Ondoren, hiru bideoen arteko desberdintasunak zein diren
eztabaidatzeko tartea izango dute. Irakaslearen gidaritzapean.

EBALUAZIOA

Hedabideetan hitanoa entzun eta hura identifikatzeko gai izan
dira, hizkera informalaren arteko loturak eta desberdintasunak
ezagutuaz. Parte-hartze handia egon da bideoen inguruan hitz
egiterakoan eta ahozko diskurtso egokiak garatu dituzte.

15. JARDUERA

Sarri sarri abesten eta dantzatzen!

HELBURUAK

1. Letraren mezua eta gorputz mugimenduaren arteko erlazioez
jabetu.
2. Genero berezitua, kasu honetan abestia buruz ikasi.
3. Espazioan kokatzen jakin.
4. Norberaren gorputza eta emozioak erregulatzea, gorputz
mugimendua eta erritmoaren arteko loturak eginez.

AZALPENA

Bi taldetan, 50 minutu. Antzerkiko azken eszenan aktuazioa
egin behar dutenez Sarri sarri kantua abestu eta dantzatuz,
jarduera honetan kantua prestatzeko tartea eskainiko zaie.
Batetik abestiaren letra ensaiatu beharko dute, eta bestetik hiru
edo lau pauso dituen koregrafia txiki bat sortu beharko dute.

EBALUAZIOA

Espazioan kokatu eta musikaren erritmora mugitzen oso ongi
moldatu dira. Koreografia garatu eta letraren mezuarekin bat
zioan dantza sortzeko gai izan dira. Abestiaren letra oraingoz ez
dute buruz ikastea lortu, estribilloa soilik.

16. JARDUERA

Antzerkia entsaiatzen

HELBURUAK

1. Hitanoa erabili
testuinguruetan.

horretarako

berariaz

2. Modu ludikoan, hitanoaren erabilera bultzatu.
3. Ahozkotasunaren landu modu gidatuan.
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diseinatutako

4. Ikasgelan landutako ahozko generoen funtsezko ezaugarriak
kontua hartu: solaskideak, helburua, erregistroa, egitura,
oinarrizko hizkuntza-elementuak...
5. Norberaren gorputza eta emozioak erregulatzea.
AZALPENA

Bi taldetan, 3 ordu. Gidoia ikasita izan beharko dute haurrek
jarduera hau burutzeko. Antzerkia entsaiatuko dute, ahoskera,
gorputza, tonua… kontuan hartuz.

EBALUAZIOA

Hasierako entseguetan gorputz mugimendua, aktore paperean
sartzea eta espazioan kokatzea zertxobait kosta zaien arren,
entseguak aurrera zihoazen heinean seguruago sentitu dira eta
bakoitzak bere zatia askoz osatuago egin du.

17. JARDUERA

Kantu kantari, bai hi eta bai ni! antzerkia

HELBURUAK

1. Hitanoa erabili
testuinguruetan.

horretarako

berariaz

diseinatutako

2. Modu ludikoan, hitanoaren erabilera bultzatu.
3. Ahozkotasunaren landu modu gidatuan.
4. Ikasgelan landutako ahozko generoen funtsezko ezaugarriak
kontuan hartu: solaskideak, helburua, erregistroa, egitura,
oinarrizko hizkuntza-elementuak…
5. Norberaren gorputza eta emozioak erregulatzea.
AZALPENA

Bi taldetan, ordu bat. Talde bakoitzak beste taldeari egingo dio
antzerkia, kamerarekin grabatuko da gurasoei bidaltzeko.

EBALUAZIOA

Proiektua oso ongi borobildu dute, asteetan egindako lanak
bere fruituak eman dizkie. Hitanoaren zenbait ezaugarri
barneratu dituzte eta antzerkian berau erabiltzeko aukera ere
izan dute, modu ludiko eta erakargarri batean. Tratamendu
honekin lehen harremana izan da ikasle askorentzat hitanoaren
inguruko lanketa hau, eta antzerkiaren bidez garatu dituzten
gaitasunak eta ezagutzak izugarriak izan dira.

7.5 Emaitza orokorrak
Azken atal honetan, esku-hartzeko helburuak eta ebaluazioak kontuan izanda
emaitza orokorrak zein diren aztertuko da. Orokorrean, ezarritako xedeak lortu dituzte
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ikasleek. Ahozko interakzio-egoeretan nagusi diren oinarrizko arauetan garapen bat
egon da, hitz egiteko txandak eta besteen iritziak errespetatzean, besteak beste.
Bestalde, ahozko komunikazioa garatzean eta mintzapraktika gidatuak egitean
komunikazio-egoeretan modu proaktiboan eta konfiantza osoz aktiboki parte hartzearen
aldeko interesa izatea ere lortu da.
Era berean, hitanoarekiko interesa izatea ezagutza garatzeko ezinbestekoa izan
da, jarduerak gogotsu eta motibatuta egiteak helburuak lortzeko bidea zabaldu baitu.
Hautatutako antzerkia erakargarria eta ikasleen interesekoa izateak ere berebiziko
garrantzia izan du emaitza positiboak lortzeko (ikus 10.4 eranskina). Jarduerak
osotasunean biltzen dituen proiektuaren azken emaitzari ez ezik, bidean egindako
ariketa bakoitzari garrantzia handia eman diote eta hori azken emaitzan ikusi da.
Hitanoaren inguruko gutxieneko ezagutza lortu dute ikasleek, ahozkotasunean trebatu
dira, baita sormenean ere. Baina garrantzitsuena, gozatu eta disfrutatu egin dute, azken
antzerkia aitzakia bat besterik ez da izan aurrez aipatutako helburu horiek lortzeko.
Batzuk errazago, beste batzuk lan gehiago eginda, baina emaitza orokorra oso positiboa
izan da. Gainera, irakaslearekin elkarlanean aritzeak eta egin beharreko lanak ongi
antolatzeak lana asko erraztu du. Beraz, esku-hartzearen garapena gelan txertatzea
nahiko erraza izan dela esan daiteke.
8. ONDORIOAK
Gradu Amaierako Lan honetan, Lehen Hezkuntzako 3. mailako ikasgela batean
hitanoaren ezagutza eta erabileraren inguruko lanketa egin da, eta horretarako hainbat
diziplina barnebiltzen dituen proiektua diseinatu da, guztira 17 jardueraz osatutako
esku-hartzea alegia. Ahozkotasunaren sustapena (Zabala, 2018), hitanoa lantzeko modu
ludikoa (Azkue, 2009) eta euskararen erregistroak testuinguruaren arabera erabiltzen
jakitea (Maia eta Larrea, 2008), izan dira, besteak beste, lan honetan garatu den
esku-hartzearen oinarria. Eta hein handi batean hasieratik finkatutako helburuak lortu
ditu proiektuak.
Ikasgela konkretu bat izan da, beraz, abiapuntua. Bertako egoera izan da
proiektuaren helburuak eta beharrak identifikatzeko hartu den oinarria. Horretarako,
behaketa sistematiko bat egin da eta galdetegi batzuk pasa dira irakasle, guraso eta
ikasleen artean. Bertatik, hitanoaren eta ahozkotasunaren inguruan zituzten ezagutzak
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bildu eta beharrak identifikatu dira. Egia da, beste hainbat hizkuntzekin gertatzen den
moduan, hizkuntza edo hizkuntzaren aldaera baten gutxieneko ezagutza eta jakintza bat
izatea beharrezkoa dela berau erabiltzeko. Baina lan honetan ikusi da ikasleek
hitanoaren ezagutza oso urria izan arren, erabilerari eusteko moduak badaudela. Oro
har, hitanoa bezalako erregistroak modu ludiko batean lantzearen beharra azpimarratzen
da (Azkue, 2009). Horregatik, esku-hartzean antzerkia izan da amaierako helburu gisa
planteatu den lana. Haurrei asko gustatzen zaien testu-generoa izateaz gain, antzerkiak
nolabaiteko dinamika atsegina sortzen du gelan eta ikaslea bere ikaskuntza prozesuaren
jabe izatea ahalbidetzen du, honela, ikasleei beren ikaskideekin batera jarduerak garatu
eta emaitzak lortzeko aukera emanez. Bestalde, hitanoa lantzeko modurik egokiena hura
praktikan jartzea izanik, ahozkotasunari leku handia eskaini zaio. Bat-bateko istorioak
sortuz, talde txikietako eztabaidak eta baita talde handietakoak ere eginez. Era berean,
gisa honetako jarduerek erregistroen lanketarako bidea ere eskaini dute. Eztabaidetan
tokian tokiko hizkera erabiltzea, esaterako.
Horrez gain, diseinatutako esku-hartzean hizkuntzaren irakaskuntza testu-genero
zehatz batean oinarritzen da eta berau ikaste-objetua izatea oso aberasgarria da. Gainera,
ikasgelako errealitatera egokitutako eta ikasleen testuiguruarekin lotutako antzerkia
proposatu zaie, kantua eta dantza oso presente egon dira proiektu osoan zehar. Azkenik,
lan honetan kontuan hartu den beste irizpideetako bat irakaslearen bideratzaile rola da,
esan bezala, ikasleak izan dira protagonista eta esperimentatzera bultzatu zaie.
Bestalde, ikasleentzat motibazio iturri oso garrantzitsua izan da hasieratik
amaierako helburua zein izango zen esatea. Horrela, jardueren garapenerako
sekuentziazio argia ematea lortu da. Hala ere, ikasle guztiek ez dituzte ezagutza
berdinak eskuratu, batzuei gaia urrunekoa zaielako. Baina denek proiektuarekin oso
ongi pasa dute eta denek egin dute aurrera hasieran zituzten aurrezagutzak kontuan
hartuta. Hainbatetan aipatzen den moduan, ikasleen interesetatik abiatutako oinarri
batetik abiatzea oso garrantzitsua da, eta kasu honetan antzerkia bera oso gustukoa
izateak gauzak asko erraztu ditu. Ikasleen parte-hartzea eta lanerako gogoa presente
zeuden saioetan eta horrek finkatutako helburuak lortzera eraman gaitu, eta baita
hitanoaren inguruko ezagutza batzuk eskuratzera ere.
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Esanak esan, lan honek bere mugak izan dituela esan beharra dago, esku-hartze
txiki bat izan da burutu dena eta marko teorikoan jasotako onura guztiak lortzeko
proiektuak jarraikortasun bat eta iraupen luzeago bat izan beharko lukeela argi dago.
Dena den, balio izan du ikusteko ahozkotasuna eta hitanoa lantzeko proiektuak nondik
abiatu daitezkeen. Jakitun naiz halako ekarpen batek ez dituela bat-batean ikasleen
hizkuntza ohiturak aldatuko. Baina aldaketak pauso txikiak emanez gertatzen dira, eta
horrelako proiektu txikiek emango diete indarra eta bultzada proiektu luzeago edo
osatuagoei.
Amaitzeko, proiektu hau beste herri batzuetan martxan jartzeko modukoa dela
iruditzen zait, herri asko baitaude testuinguru antzekoa dutenak. Azpeitian eta Zumaian,
esaterako, proposamen didaktiko batzuk sortu zituzten hitanoaren inguruko lanketa
bultzatzeko bertako ikastetxeetan. Bertako proposamenaren planteamendua iraupen
luzeagokoa izan arren, oinarri bezala oso lagungarria egin zait nire lana diseinatzerako
garaian. Bistan da hitanoaren inguruko ezagutza zabaltzeko mugimendua badela
Gipuzkoan zehar, noka ikasteko ikastaroak herri bat baino gehiagotan eskaini dituzte,
esaterako. Baina oraindik lan asko dago egiteko, hezkuntzak piztu behar du sugarra gero
kaleetan hitanoa entzuten jarrai dezagun.
Erantzukizuna denona da, euskara gure hizkuntza preziatua eta altxorrik
handiena den bezala, hitanoa euskararen haurtxo bat gehiago da. Zaindu dezagun,
erabili dezagun, haurtxo txikia heldu kementsu eta indartsu bilakatu dadin...
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10. ERANSKINAK
10.1 Galdetegiak
10.1.1 Gurasoen galdetegia
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10.1.2 Irakasleen galdetegia (gurasoenaren berdina baina honako atal hau
gehituta)
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10.1.3 Ikasleak gaian kokatzen
Argitxo kazerari lanetan jarri zaigu oraingoan. Ea laguntzeko gai garen galdera
hauek erantzunaz…

Kaixo lagunok! Ba al dakizue euskaraz hika hitz egiten
dugula euskaldun askok? Ba al dakizue hori zer den?
Tolosan egiten al da hika? Nik nire lagunekin hika
egiten

dut,

txiki-txikitatik

gainera! Lagun-giroko

hizkera da eta asko gustatzen zait horrela hitz egitea.
Zuek egiten al duzue? Kontatu, kontatu...
Agian denon artean lortu dezakegu Tolosan hikarekin zer gertatu den
jakitea… Gertatzen dena ikertzen laguntzen badidazue nik neuk erakutsiko
dizuet hikaz hitz egiten, badakit jolasak eta ipuinak oso gustuko dituzuela
eta…
Galderatxo hauek erantzuten lagunduko al didak/didan?
Izango diau/dinau elkarren berri, hitzeingo diau/dinau!
Mila-mila esker!!
Argitxo
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10.1.4 Ikasleen galdetegia
DATU OROKORRAK
1. Izen-abizenak:
2. Generoa:
o Emakumea o Gizona o Beste bat
3. Jaiolekua (herria):
o Tolosa o Tolosaldea (Anoeta, Irura, Lizartza, Alegia…) o Euskal Herria
o Euskal Herritik kanpo
4. Bizilekua (herria):
o Tolosa o Tolosaldea (Anoeta, Irura, Lizartza, Alegia…)

5.

Baserrian

bizi

al

zara

edo

zure

gertuko

familia

(aiton-amonak,

osaba-izebak…) baserritik al dator?
o Bai o Ez
1. HIZKUNTZAREN ERABILERA
6. Zein hizkuntzatan hitz egiten duzu zure egunerokotasunean?
o Euskaraz o Gaztelaniaz
o Beste hizkuntza batean. Zeinetan? ___________________
7. Orokorrean, zein hizkuntzatan sentitzen zara erosoago?
o Euskaraz o Gaztelaniaz
o Beste hizkuntza batean. Zeinetan? ___________________

2. HITANOAREN ERABILERA
8. Ba al dakizu hika hitz egiten?
o Bai o Ez
9. Zuk norbaitekin hika egiten al duzu?
o Bai o Ez
10. Bai erantzunez gero… norekin?
o Lagunekin o Etxekoekin

o Jai giroan lagunekin/ezagunekin
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11. Marrazki bizidunetako pasartea. Lazkao Txiki, funikularra. (12:30 minututik
aurrera)
https://www.youtube.com/watch?v=89SWepcitjg&t=912s
Entzun dituzun pertsonak nola ari dira hitz egiten?
o Zuka o Hika mutilen eran (toka) o Hika nesken eran (noka)
12. Jendea hika hitz egiten entzuten al duzu?
o Bai o Ez
-

Hala bada, nor? ____________

13. Jendea mutilei hika egiten entzuten al duzu?
o Bai o Ez
-

Hala bada, nor? _______________

-

Gustatzen al zaizu?
o Bai o Ez oEz dakit

14. Jendea neskei hika egiten entzuten al duzu?
o Bai o Ez
-

Hala bada, nor? _______________

-

Gustatzen al zaizu?
o Bai o Ez oEz dakit

15. Norbaitek zuri hika egiten al dizu?
o Bai o Ez
-

Nork? ___________________

-

Gustatzen al zaizu?
o Bai o Ez oEz dakit

-

Egiten ez badizute, gustatuko al litzaizuke egitea?
o Bai o Ez oEz dakit

16. Zure guraso edo hezitzaileek hika hitz egiten al dute beren artean?
o Bai, beti edo gehienetan o Bai, batzuetan oEz o Ez dakit

3. AHOZKOTASUNA/ERREGISTRO INFORMALAK/HITANOA ESKOLAN
17. Eskolan ahozkotasunari garrantzia ematen zaiola uste duzu, edo irakurri eta
idatzi egiten duzue gehiago?
o Bai o Ez
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18. Lagunartean eta irakaslearekin berdin hitz egiten al duzu?
o Bai o Ez
19. Irakasleari euskara zuzenagoan hitz egiten diozu lagunei baino ala berdin?
o Lagunei bezala

o Euskara zuzenagoan

20. Eskolan entzuten al da hitanoa?
o Bai o Ez
-

Nork egiten du?
o Garbitzaileak o Irakasleak o Lagunak
o Lagunen gurasoek o Beste batzuk

21. Eskolan hitanoa erakutsi al dizute eta erabiltzen al duzue?
o Bai o Ez

10.2 Esku-hartzeari hasiera emango dion kartela

10.3 Antzerkia
KANTU KANTARI, Bai hi eta bai ni!
OLAIA bere gelan dago. Mahai gainean, paper pila haundia dauka. Irratia piztuta dago. GO
AZEN! telesaileko gora kopak! kanta entzuten da.
OLAIA paperak irakurri eta ordenatzen ari da.
AMAk hitz egiten dio gelaz kanpotik, haserre.
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______________________________________________
AMA: (Gelaz kanpotik) Olaia! Olaia!
OLAIA: Bai, ama! Ze?
AMA: Mesedez, Olaia!!! Ezin al den irratia pixka bat bajuxeago entzun? Izugarrizko
buruko-miña jarri didan!!!
OLAIA: Barkatu, barkatu, oaintxe jetxikoet… (Gogoz kontra baina Irratiaren bolumena
jaisten du.) (Bere buruarekin hitz eginez.) Buruko miña… Beak bai nei buruko-miña…
Hartzeko aspirina, termalgin edo nahi duna…
AMA: A eta beste gauza bat: ez aspirinarik, ez termalginik ez dao etxean… Gero
farmaziara joan beharko den…!!!
(OLAIA harrituta dago, AMAk entzun egin diola dirudi...)
OLAIA: Gero ezingo det… Musika-aktuazioa daukau… Bihar ekarriko dittut aspirina eta
termalgin!!!
AMA: (Bat-batean, gelan sartzen da.) Musika aktuazioa ?
OLAIA: Esan nizun ba ama! Kantu bat abesteko aukera eman digue eta kriston ilusioa
daukau!
AMA. Ilusioa? Uste diñat, zuek kantatzen entzunda,
jende gehiago izango dela
buruko-miñez. Eta nik, miñez segi beharko diñat orduan bihar arte? !!!
OLAIA: Bihar ekarriko dittut ama… Eon lasai!
AMA. Beti biharko, beti biharko! Ez den aste honetan, nere pagarik hartuko… Orain
erosketak egitera nien… Agur, gero arte…
OLAIA. Gero arte ama! (Ate-hotsa, ama etxetik irtetean)
(Bakarrik gelditzen da OLAIA. Irratiaren bolumena igotzen du. Paperak
irakurtzen segitzen du. Deia jasotzen du mobilean. Berriro irratiaren bolumena jaisten du. )
OLAIA: Bai?... Zer?... Etxean neon bai… Bale, bale,… Hemen eongo naun… Etorri nahi
duanen…
(Irratiaren bolumena igotzen du eta paperak errepasatzen segitzen du)
(Ateko txirrina jotzen dute. OLAIA berehala doa atea irekitzera.)
OLAIA: Azkar etorri haiz!!

Eeee!!!

(Atean agertu dena ez da berak espero zuen pertsona.)
OLAIA: Zein haiz hi? (Neska bat sartzen da.) Baino, baino…
(Berehala beste mutil bat agertzen da. Atea ixten du.)
OLAIA: Zein zeate zuek? Alde hemendik…
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(OLAIAren paperak miatzen hasten da MADDI. TXOMIN OLAIA gertutik zaintzen
eta beti ate aldera begira.)
OLAIA: Ertzaintzari deituko diot… (Mobila hartu eta deitzen hasten da.)
MADDI: Hik ez dion inori deituko… (Mobila kentzen dio.) Eta kontuz! Ondo portatzen
bahaiz ez zain ezer gertatuko baina bestela, gurekin etorri beharko den...
OLAIA: Ze nahizue? Nik ez daukat dirurik!!! Pagarik ere ez dit ematen amak…!!!
TXOMIN: Gauza bakar baten bila etorri gaittun, eta aittuzan ondo!
MADDI: Gero Kontzertuan kantatu behar duzuen kanta zein den eta zer letra duen jakin
nahi diagu… Non daukan?
OLAIA: Zer kanta abestu behar dugun? Ez dizuet esango!
TXOMIN: Gurekin etorri beharko den orduan…!!!
OLAIA: Ni ez noa zuekin!!!
MADDI: Etorri beharko den ba… (TXOMINek eta MADDIk beraiekin eraman nahi dute
OLAIA. Baina bat-batean portaleko txirrinak jotzen du.)
(Estu eta larri ospa egin beharrean daude TXOMIN eta MADDI. Paper saila
lapurtzen dute.)
TXOMIN: Damutuko haiz! Hau ez den horrela geldituko! Goazen Maddi!
MADDI: (Lagunarekin haserre.) Baina baina, izenik ez esateko ez diat esan, Txomin?
TXOMIN: Hik ere esan dian ba…??
MADDI: Goazen, goazen…
OLAIA: Hi Maddi, mobila nerea dun e! (Mobila kentzen dio Olaiak Maddiri. )
(Zalapartan irteten dira ihes Olaiaren gelatik eta etxetik. Olaia bakarrik gelditzen da,
sustoa pasatu ezinda.)
(Ateko txirrina jotzen dute. Beldurrez dago Olaia. Txomin eta Maddi ote dira berriro?)
OLAIA: Zein da?
JONE: Jone naiz!
(Lasaiago, atea irekitzen du Olaiak. Jone sartzen da.)
JONE: Iepa Olaia! Zemuz? Dena ondo?
OLAIA: Jone ikusi al ditun mutil bat eta neska bat eskaileretan?
JONE: Neska bat eta mutil bat?
OLAIA: Bai. Mutil bat ileak punkiak bezela jarrita eta bestea ile horia.
JONE: Ez dittut ikusi… Zerbait pasa al dun ala?
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OLAIA: Ez, ezer ez Jone… Hemen izan dia…
JONE: Eta?
OLAIA: Ba al dakin zer nahi zuten?
JONE: Ez… Nola jakingo diñat ba…
OLAIA: Kontzertun ze kantu abestu behar deun jakin nahi zien eta kantuaren letra ere
bai…
JONE: Eeee! Ez den egia izango! Flipatzen ai naun… Esan al dien?
OLLAIA: Ez… Mehatxatu naue baino ez diñat ezer esan… Sorpresa izango den…
(Ateko txirrina jotzen dute. Elkarri begiratzen diote OSANAk eta SOIÑEk.
Beldurrez daude biak.) Nor da?
URTZI: (Kanpotik.) Urtzi naiz!
OLAIA: A, bale!!! (Atea irekitzen du.)
(URTZI eta beste 2 lagun, ARITZ eta HARRI sartzen dira buila batean. Kitarrak
eta beste traste batzuk hartuta.)
URTZI: Hemen geala! Munduko gitarrarik onena lortu det. SU ta GARekona da! (Pixka bat
jotzen du.)
JONE: Ez dek egia izango!
ARITZ: Hau bai dela gitarra ona !!! KORTATUkoena!!! (Beste pixka bat jotzen du honek
ere.)
HARRI: Aizue, aizue… Gauza bat… Eta Xabi nun da? Xabi ez al da etorri?
OLAIA: Esan al diozue etortzeko?
URTZI: Nik esan nion… Sin falta 4etan Olaian etxen…
ARITZ: Xabi etortzen ez bada, zeinek kantatu behar du?
JONE: Eztakit… Pentsatuko deu zerbait… Joateko ordua da…
(Ateko txirrina jotzen dute.)
OLAIA: Zein da?
IBAN: (Kanpotik.) Iban naiz. Iriki!
(Olaiak atea irekitzen du. Iban sartzen da.)
IBAN: Aupa denoi… Gauza bat esan behar dizuet… Xabik ezingo du kontzertun parte hartu.
HARRI: Zeba?
URTZI: Mina hartu du…
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DENAK: Eeeeee ???
JONE: Baino ondo al dao?
IBAN: Bai, bai…
ARITZ: Baino ordun, zeinek kantatukou?
URTZI: Bakit ze ittea daukaun. Denok elkarrekin abestuko bagenu?
OLAIA eta JONE: Bai, ideia bikaina!!
URTZI: Bai eta Xabiri eskainiko diou kantua! Ados?
DENAK: Bai!!!! Goazen!
__________________________________________________
(Handik ordu batzuetara… Kontzertua)
AURKEZLEA: Eta orain zuekin SUGAN izeneko taldea. Ospetsuak izan nahi dute.

Oso

izkutuan gorde dute abestuko duten kantuaren izena. Sorpresa eman nahi diote beraien
lagun den Xabiri…Nahi duzuenean SUGAN… Aurrera !

KANTUA. https://www.youtube.com/watch?v=_2ZY93qAhtM
SARRI, SARRI
Amaiera.

10.4 Antzerkiaren hautaketaren justifikazioa
Esku-hartzean oinarri bezala antzerki bat izan dute ikasleek eta hura hautatzeko
garaian ezaugarri jakin batzuk kontuan hartu dira. Sarean antzerki ugari daudenez,
aukera nahiko zabala zegoen eskura.
Hasteko, gainetik irakurri nituen antzerki asko eta asko, baina ohartu nintzen
zenbaitek testu nahiko konplexuak zituztela eta nire esku-hartzearen hartzaileentzako
luzeegiak. Beraz, lehenik eta behin antzerkiaren testua arina eta elkarrizketa askokoa
izateari erreparatu nion, ikasleek testua buruz erraz ikasteko. Bestalde, adina ere
kontuan hartu nuen, antzerkiak 6 urtetik 10 urtera bitarteko hartzaileentzat sortuak
izatea garrantzitsua zen, testuak eta antzerkiaren luzera asko aldatzen baitzen adinaren
arabera.
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Hirugarrenik, antzerkiko pertsonaien kopurua kontuan hartu zen, 10 inguru
izan behar zuten, ikasleak 12 pertsonako taldeetan banatuta egin behar baitzuten
antzerkia. Pertsonaiekin jarraituz, haurrak identifikatuta sentituko ziren pertsonaiak
zituen antzerkia aurkitu nahi nuen, beren adin inguruko haurrak agertzen zirena,
testuinguru alai eta dibertigarri batean.
Bilaketa nahiko luze baten ondoren, Ataungo Joxemiel Barandiaran eskolak
sortutako antzerki batekin egin nuen topo, Kantu kantari izena duen antzerki atsegin
eta dibertigarriarekin. Aurrez aipatutako ezaugarri guztiak betetzeaz gain, antzezlanaren
amaieran haurrek aktuazio batean parte hartu eta Sarri Sarri abestia abesten eta
dantzatzen dute. Esan bezala, haurren interesekoa izateari garrantzi handia eman zaio,
horrela ikasleak motibatuago egoten baitira eta gogo handia jartzen baitute egiten ari
diren horretan. Gela nahiko mugitua da, asko gustatzen zaie kantuak entzun eta
dantzatzea, horrenbestez antzerkiaren amaiera kantu mugitu batekin amaitzea oso
egokia zen.
10.5 Jardueren garapenak
1. Jarduera
Saioaren hasieran ikasleei proiektuaren aurkezpena egiten duen kartela erakutsi zaie.
Kantu kantari irakurtzean kartelean, askok kantu bat sortu behar zutela pentsatu dute.
Goian azaltzen den esaldiari erreparatzeko esan eta segituan esan dute “hika idatzita
dao!”. Beheko esaldiak irakurritakoan konturatu dira antzerkia ere egingo dutela.
Parte-hartze handia egon da, gogotsu ageri dira antzerkia egiteko.
2. Jarduera
Ia denek irakurri nahi izan dute antzerkia altuan, zozketa bidez hautatu behar izan
ditugu irakurriko zuten 10 ikasleak. Urduri eta aldi berean gogotsu aritu dira
irakurketan.
3. Jarduera
Eztabaidarako galderak:
-

Gustatu al zaizue antzerkia?

-

Ze pasarte izan da gehien gustatu zaizuena?

-

Identifikatuta sentitu al zarete protagonistetako batekin?

Jarduerarekin hasi baino lehen ahoz errepasatu dugu antzerkia, eszena garrantzitsuenak.
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Solasaldiaren hasieran oso parte-hartzaile egon dira, antzerkia asko gustatu zaie
orokorrean, pertsonaiekin identifikatuta sentitu baitira. Txandak errespetatuz pasarte
gustukoenak zein diren kontatu dute, askok Txomin eta Maddi etxera sartzen direnekoa
aukeratu dute, misterio puntua duelako eta dibertigarria iruditu zaielako. Protagonisten
lekuan jartzeari dagokionez, ikasle batzuk Olaiarekin sentitu dira identifikatuta (etxean
bakarrik gelditzeari beldurra diotelako…). Abestia ere ezagutzen dute, proiektorean jarri
dugu elkarrekin abesteko, haur batzuk dantzan ere jarri dira pozarren.
4. Jarduera
Gogoetara bideratzeko galderak:
-

Konturatu al zarete nola hitz egiten duten pertsonaietako batzuk?

-

Nola hitz egiten dio amak Olaiari? Eta Olaiak modu berean erantzuten al dio?

-

Tolosako haurrek horrela hitz egiten al duzue, hikaz?

-

Zergatik uste duzue gertatzen dela hori, hika ez egitea?

-

Elkarrizketa guztietan hitz egiten al dute hika? Pertsona bat guztiei zuzentzen ari
denean zergatik ez du hika erabiltzen?

-

Aurkezleak haurrak bezala hitz egiten al du? Euskara zuzenagoa erabiltzen du?
Zergatik?

-

Zuek ez duzue hika erabiltzen, baina ezta batua ere, orduan zer da zuek erabiltzen
duzuen hizkuntza mota hori?

Hitanoaren inguruko eztabaida aurreko jardueran egindako eztabaidaren ondoren burutu
da eta beharbada luze egin zaie bi eztabaida jarraian egitea (jarduera honetan nekatuago
egon dira eta gutxiago izan dute esateko). Kontuan hartzekoa da baita ere hitanoaren
gaia ezezaguna egiten zaiela ia denei, urrunekoa, eta ulertzekoa da gutxiago
parte-hartzea. Hala ere, galderaz galdera joan gara eta hitanoaren inguruko informazioa
ateratzen joan da. Hitanoaren inguruko lehen ezagutza jaso dute eta gaian kokatu dira.
Hala nola, bi pertsonen arteko elkarrizketetan erabiltzen dela hitanoa, noka eta toka
bereizi ditugu, testuinguruaren alderdia, konfiantzazkoa eta hurbileko tratamendua dela,
Tolosako egoeraren inguruan hausnartu dugu, beraien ikuspuntua zein den entzun eta
batzuk beren esperientzia ere kontatu digute.
5. Jarduera
Egoerak:
1. Egoera: Olaia udaletxera joan da entsaiatzeko lokal bat eskatzeko asmotan. Nola hitz
egingo dio bertako pertsonari?
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Kaixo, Ikastolako ikasle batzuk gea eta

Epa! Beida asunto bat komentatzeko

aktuazio bat prestatzen gabiltza. Utziko

etorri naiz, aktuazio bat prestatzen aigea

zenigukete entsaiatzeko lokal bat

ni ta nere lagunak, baino eztaukau nun

mesedez?

ensaiatu. Zuek lokalenbat uzteik bai
mesedez?

2. Egoera: Ama erosketetarako bidean lagun batekin topatu da.

Atxaldeon Josu, aspaldiko! Bueltatu al

Eeeii, zertzabiltz Josu? Super ondo

zea Australiatik? Kafe bat hartzeko

ibiliko zinen Australian ez? Kontatu

gelditu beharko deu egun hauetako baten

behaizkiazu hango abenturak ee…

zure esperientzia kontatzeko, irrikitan

Kriston gogok dauzkat entzuteko!

nao zure abenturak entzuteko!

3. Egoera: Iban Xabirekin hitz egiten ari da telefonoz.

Ezingo duzula parte hartu aktuazioan?

Ezingo dekela aktuazion atea? Patinetan

Patinetan erori eta dena zauriz beterik

erori al haiz? A ze desastrea motel…

zaudela? Ai ama… Deskantsatu eta

Zainduitzek zauri hoik eta deskantsazak,

zaindu zaitez Xabi, hitz egingo dugu.

hitz egingo diau!

4. Egoera: Jonek nola eskatuko dio gitarra Aritzi?

Utziko gitarra probatzen?

Utziko al zenidake mesedez, gitarra
probatzen?

5. Egoera: Olaia farmaziara joan da, txanda heldu zaio aspirinak eskatzeko.

Jarriko al dizkiak/dizkian aspirina eta

Kaixo, aspirinak eta termalginak jarriko

termalginak mesedez?

dizkiazu mesedez?
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Hasiera batean zaila egin zaie pertsonaiaren lekuan jartzea. Egoerako bi pertsonaiak
haurrak zirenean hizkera egokia hautatu dute zalantza handirik gabe (agian
identifikatuen sentitu diren egoerak zirelako). Aldiz, Amaren egoeran adibidez zalantza
gehiago izan dute, beraiek hitz egingo luketen hizkera aukeratu dute talde batzuk. Talde
handian erantzunak eztabaidatzerakoan amaren egoeran eskubian dagoen aukera irakurri
diet piska bat esageratuz, eta ea beren gurasoek horrela hitz egiten duten galdetu diet.
Segituan ohartu dira guraso batek, bere lagun batekin hitz egiten ari den arren, ez dituela
haurren hizkeran aurki daitezkeen hitzak erabiltzen “super, kriston…” eta gisa
horretakoak. Testuinguruaren arabera erabili beharko genukeen hizkeren inguruan
hausnartu eta eztabaidatzeko balio izan digu.
6. Jarduera
Bi bideoak oso adi entzun dituzte, aurreko saioan hitanoaren inguruan esandakoa
sintetizatzeko balio izan du. Bezperan barneratu zituzten kontzeptuak esaten joan dira
ahoz bideoetan entzun dituzten ideia interesgarriekin batera. Adibidez, hitanoa bi
pertsonen arteko elkarrizketetan erabiltzen dela eta ez jende askori zuzentzerakoan,
herri txikietan presentzia handiagoa duela handiagoetan baino, hika normalean mutilei
entzuten zaiela, noka deitzen zaiola emakumeen hikari eta bereziki galtzen ari dena
berau dela, harremanetan hizkuntza ohiturak daudela eta hauek aldatzea zaila dela,
etab.
7. Jarduera
Antzerkian 10 pertsonaiek parte hartzen dutenez 2 taldetan banatu dugu gela (12 ikasle
talde batean eta 13 ikasle bestean). Bi taldeek antzerki bera egingo dute baina talde
bakoitzak antzerkiari bere forma emateko aukera izango du jarduera honekin.
Taldeko guztiek pertsonaiak izan ditzaten, talde batean 2 eta bestean 3 pertsonaia berri
sortu beharko dituztela esatean oso-oso pozik jarri dira, izugarri gustatu zaie beraiek
sortzearen ideia. Lanean hastean, ordea, talde batek nahiko ongi funtzionatu du eta
behin antzerkia ondo irakurri eta sartuko dituzten pertsonaia berriak zein diren erabaki
ondoren, esaldiak idazteari ekin dio, hika idatzi behar zutenean laguntza eman zaie etab.
Pertsonaiak aukeratzerako garaian ideiak bota dituzte aurrena, amarekin batera aita ere
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sartzea, hirugarren haur bat jartzea etxera sartzen diren eszena horretan… Pertsonaien
izenak aukeratzerakoan eztabaidarenbat edo beste izan da, baina bozketa bidez
konpondu dute eta segituan aukeratu dituzte pertsonaia berrien izenak.
Baina beste taldearen erritmoa motelagoa izan da, pertsonaia berrien izenak segituan
aukeratu dituzten arren esaldiak idazterakoan eta antzerkian non kokatu adosterako
orduan zailtasunak egon dira. Hitz egiteko txandak ez errespetatzeak elkar ez entzutea
zekarren, eta ondorioz komunikazioa oso zaila izatera bultzatu du horrek.
Nahiz eta talde batek nahiko ongi funtzionatu duen, orokorrean taldean hitz egin eta
erabakiak hartzera oso ohituta ez daudela ikusi da. Aldiz, sormena eta motibazio
izugarria dutela ikusi da pertsonaien arteko istorioa asmatzeko. Jarduera amaitzeko
astirik egon ez den arren ideia batzuk hartu dituzte.
Hurrengo saioan lehen zatia jarduera hau amaitzeari eskaini zaio. Aurreko saioan
bezala, hasieran ez da giro oso egokia sortu lanerako, ikasle batzuk gogoz zeuden eta
jarduera aurrera eramateko ahaleginak egin dituzte, baina taldeko batzuen jarrera zaila
zela eta ez zuten elkar entzuten eta pisutsuago egin zaie esaldiak sortzearena. Irakaslea
eta biok talde banatan jarri eta laguntza emanez eta taldea gidatuaz txandak
errespetatzea eta elkar entzutea lortu dute. Horrela gidoietan esaldiak txertatu eta
antzerkia osatuz.
8. Jarduera
Lanketarako galderak:
-

Zein pertsonaiarekin sentitu zara identifikatuta?

-

Nola sentituko da zure pertsonaia?

-

Nola antzeztuko duzu? Jar zaitez bere lekuan...

Pertsonaiak beraien artean aukeratzea ideia bikaina iruditu zaie eta ilusio handiz egin
dute jarduera. Idatziz esaldi sinpleak idatzi dituzte gehienek (Olaia: identifikatuta
sentitu naizelako), nahiz eta zenbaitek gero ahoz esango zutena ere idatzi duten (Nik
aurkezlea izan nahi dut ez dudalako inoiz izan aukerarik aurkezlearena izateko eta
gustatzen zaidalako eta gutxi hitz egiten duelako baita ere).
9. Jarduera
Emango zaizkien adibideak:
Adb.: Nik Txomin izan nahiko nuke asko gustatu zaidalako bere papera, lapurrarena edo egiten
azaltzen delako.
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Edo… Nik Olaia aukeratuko nuke, etxean sartzen direnean bi haurrak beldurra eta
urduritasuna sentitzen dituelako. Eta ni ere nahiko urduria naizenez uste dut ongi
interpretatzeko gai izango naizela.

Jarduera honetan txandak errespetatuz entzun diote elkarri. Talde batean zenbait
pertsonaiekin zozketa egin behar izan dugu ikasle batek baino gehiagok nahi baitzuten
pertsonaia bera. Zozketan ateratakoa errespetatu dute eta ez da haserrerik egon. Beste
taldean, pertsonaia bat kenduta besteetan beraien artean ados jarri dira eta erraza izan da
banaketa.
Idatzizkotik ahozkorako jauziari dagokionez, gehienek idatzizkoa oinarri hartuta
(batuan idatzia) argudiaketa osatuago bat egin dute.
Adibidez idatzizkoan horrela idatzi:
Maddi→ bihurria delako, eta gustatu zaidalako.
Eta ahozkoan, berriz, horrela adierazi:
Nik Maddi izan nahi det bere bihurri papera asko gustatu zaitelako eta inoiz ez detelako
aukeraik izan holako pertsonaia bat antzezteko.
10. Jarduera
Lehen minutuetan bakoitza bere pertsonaiaren lekuan jartzeko tartea utzi dugu, nola
marraztuko duten pentsatzeko, zein arropa erabiliko duen, zer nolako ilea… Txartelak
banatu eta gogo handiz marraztu eta margotu dituzte pertsonaiak. Bata besteari
erakusten aritu dira egindakoa, eta batzuk antzerki egunean pertsonaiari marraztu dioten
arropa jantziko dutela ere erabaki dute.
11. Jarduera
Jolasa ezaguna zuten ikasle askok, beraz segituan taldetan banatu eta jolasean hasi dira.
Hasiera batean istorioek ez zuten zentzu handirik, hartutako hitzak esateari ematen
zioten garrantzia gehiago, adibidez: egun batean hegazkinen zijoan kokodriloa eta triste
zeon bere erlojua galdu zitzaiolako sutondoan.
Orduan, istorioei gertaera gehiago sartzeko eta zentzua emateko esan diet adibide bat
jarriaz, horrela istorio osatuagoak sortu dituzte. Oso dibertigarria eta dinamikoa izan da
jarduera, sormen asko dutela ikusi da, ikasleak pozik eta gogo handiz aritu dira (patio
garaietan jolasteko gelan utzi ditugu txarteltxoak).
Ahozkotasunari dagokionez, gehienek hizkera informala erabili duten arren momentuko
istorioak asmatzerako garaian, bizpahiru ikaslek euskara zuzenagoa erabili dute, eta
ipuinetan ohikoak diren esapideak sartu, bazen behin… esaterako.
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12. Jarduera
Uste baino interes gehiago jarri dute jarduera honetan. Ruper Ordorikaren bertsioa
entzun dugun bitartean letra abestuz joan gara. Espero moduan Kortaturena gehiago
gustatzen zaie, Ruperrena “lasaiegia” dela esan dute eta bi taldeek bertsio “martxosoa”
nahi dutela antzeztu. Kortatu taldearen inguruan hitz egiten aritu gara, noiz hasi zen
beren musika ibilbidea
ea ezagutzen duten abeslaria, argazkiak ipini ditugu proiektorean… Ruperren inguruan
ere jardun dugu, Sarri Sarri kantuaren letran lagundu zuenetako bat zela, bere kantu
batzuk aipatu ditugu…
Gero, letraren esanahiaren inguruan hitz egin dugu, Sarri Sarri abestiak kartzelatik ihes
egin zuten biren (Pitti eta Sarri (Joseba Sarrionandia)) gertaera kontatzen du. Horrela,
letrari erreparatu eta zentzua bilatu diogu. Euskal kulturan erreferente den Joseba
Sarrionandiaren inguruko kuriositatea piztu zaie eta bere argazkiak eta biografia,
azaletik bada ere, ezagutu ditugu.
Kortaturen Sarri Sarri entzun eta dantzatuz amaitu dugu jarduera, ikasleak poz-pozik
proiektorearen aurrean jarri eta dantzan aritu dira, eta gainera, letraren esanahia ulertuta
bideoklipari ere zentzua aurkitu diote.
13. Jarduera
Nabaritu da ikasle bakoitzak etxean bere zatia irakurtzeari denbora eskaini diola. Ikasle
gutxi batzuen lotsak kenduta, bi taldeetako antzerkiaren irakurketak azken irakurketan
baino askoz hobeto joan dira. Ahotsaren tonua kontuan hartu dute, baita pertsonaiak
dauden egoera ere (haserre, pozik, harrituta…). Pixkanaka antzerkia forma hartzen doa.
14. Jarduera
Eztabaidarako galderak:
-

Bi bideoetan hitz egiteko moduan desberdintasunik ba al dago?

-

Ze desberdintasun dagoela iruditzen zaizue?

-

Azpimarrako elkarrizketa prestatua denez, ez al dute modu zuzenago edo formalago
batean hitz egiten, nahiz eta askok hika hitz egin? etab...

Jarduerarekin hasi aurretik azalpen batzuk eman ditut, aurreko saioetan esandakoa
errepasatuz etab. Tolosa inguruko herri txikietan nahiko presente dagoela hitanoa, noka
geroz eta gutxiago entzuten dela, hezkuntzan ez duela ia lekurik hitanoak…
Hedabideak hitanoa ezagutarazteko eta gazteen artean erabilera bultzatzeko tresna
egokia izan daitezkeela ere azaldu diet, eta horregatik eraman ditudala gelara marrazki
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bizidun eta programetako adibideak. Beren intereseko bideoak jartzen saiatu naiz,
Dragoi Bolako marrazki bizidunak eta Gure Atsuak-eko pasartean errealeko
futbolariekin agertzen diren zatia, futbolzale asko baitaude gelan.
Dragoi Bolan hitanoa entzutean zenbaitek esan dute: “e, hika hitzein du!”. Lehen agian
ohartu ere ez ziren egiten hitanoaren presentziaz, baina orain garrantzia pixka bat diote
gutxienez.
Gure Atsuen bideoan oso ongi pasa dute, eta noka entzuteko aukera ere izan dute,
atsuek beren artean hala hitz egiten baitzuten, baina jokalariei zuzentzerakoan, zuka hitz
egin dute, eta horren inguruan hitz egin dugu.
Azpimarrako bideoa agian pisutsuen egin zaiena, elkarrizketa eta solasaldi serioagoa
baitzen. Baina gelan askotan aipatu ditugun kontzeptuen inguruan hitz egin dutenez,
gaian nahiko sartuta egon dira adi-adi entzunez. Ideia berri eta interesgarri bat aipatu
dutenez bideoan, gelara ekarri nahi izan dut. Nokaren erabilera gutxitzea emakumeoi
ezarri zaizkigun ezaugarriei loturik dagoela esan dute, hika hizkera baldarragoa eta
kaxeroagoa denez emakumeei hitz egitea gaizki ikusia zegoenez hitz egiteari utzi eta
hori dela orain galtzeko zorian egotearen arrazoia. Ikasleei kuriosoa egin zaie ideia.
15. Jarduera
Talde bat korridorean antzerkia entsaiatzen aritu den bitartean, beste taldea gelan geratu
da proiektorean musika jarrita kantua prestatzen. Lehenik eta behin dantzatzerako
orduan hartuko zuten posizioa zehazteko esan diet (ilaran jarrita, borobilean…) eta
behin hori erabakita kantuaren erritmora pauso xinpleak asmatzen hasi dira (estrofa
bakoitzean pauso bat edo bi).
Talde batean nahiko azkar asmatu dute koreografia eta behin eta berriz entsaiatu dute.
Beste taldean, berriz, pausoak asmatzeko garaian ez dira ados jarri eta zailtasun gehiago
izan dute dantza osatzeko.

Baina orokorrean oso ongi joan da jarduera, ikasleak

poz-pozik zeuden, gela nahiko mugitua eta dantzaria denez ez dute arazo handirik izan
musika jarri eta dantzan hasteko.
16. Jarduera
Ikasle guztiek gidoia buruz ez zekiten arren, nahiko ongi joan dira bi taldeetako
entseguak. Antzerkia nahiko ongi ezagutzen dute jada eta ahoskera egokia,
tonu-aldaketak, etab. erabili dituzte. Gorputz mugimendua ere erabiltzen hasi gara,
antzezten ari zirenak eremu zehatz batean jarri dira eta beste guztiak antzerkia adi
jarraitzen zuten bitartean. Egoeran eta pertsonaien lekuan jarri dira gehienak, gorputza
erabiliz, mugituaz, etab. Entseguei beste bi edo hiru ordu eskainiko dizkiogu azken
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antzerkia burutu aurretik.
17. Jarduera
Poztasunaren eta urduritasunaren gainetik bi taldeetako antzerkiak oso-oso txukun atera
dira.
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