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0. Laburpena
Euskararen bilakaera ikusita, etorkizuneko belaunaldietan arreta jarri, eta,
hizkuntza transmititzea ez ezik, hizkuntza edozein testuingurutan erabiltzeko
baliabideak ematea ere bilakatu da eskolaren eginkizuna. Horixe da proposamen
didaktiko honen helburua ere: Azpeitiko ikasleek hitanoa lantzeko eta haren erabilera
sustatzeko materiala proposatuko da, ikasle nahiz irakasleen beharretan oinarrituta.
Aurrez izan diren proiektuei erreparatu eta ikasleen gaur egungo beharrak
aztertuta, DBHko 4.mailarako material didaktikoa sortu da, eta sarean jarri da
eskuragarri, edonork edonoiz erabili ahal izateko. Materialak erabilera bultzatzea du
xede, eta, horretarako, jakintza arlo batzuk landu eta horiek praktikara eramateko
ariketak diseinatu dira. Zeresana eman ohi duten gaietan, berriz, erabileraz gain,
ikasleen gogoeta bultzatu da, iritzi kritikoa bultzatzeko ahalegin gisa.
Materiala hiru ataletan banatu da: Hausnartu, Ikasi eta Ekin erronkari!, eta,
hausnarketatik abiatuta, praktika bultzatu da jarduera guztietan. Horixe izan baita
helburua: ikasleak lagunarteko harremanetan beste tratamendu bat erabiltzera
bultzatzea, eta tratamendu hori erabiltzen eroso sentitzea.
Proposamen didaktikoa horixe da oraindik ere, proposamena, ezin izan baita
ikasgela barruan probatu. Hala eta guztiz ere, irakasle batzuen iritzia bildu da,
materialaren baliagarritasuna neurtu eta probara eraman aurretiko aldaketak egin
ahal izateko.
Beraz, ezin jakin daiteke materialak proposatutako helburu guztiei erantzuteko
gaitasuna izan dezakeen, baina etorkizuneko erronkatzat ezarri da hori: materiala
ikasgelan probatu, eta proba horren emaitzak eta herrian egiten hasi berri diren
proiektu baten emaitzak kontuan hartuta material hau hobetzea.
Abstract
Taking into account the development of the Basque language, we look to the
coming generations and we realize that the school has now to face, not only the
transmission of the language, but also to give the students the means to use the
language in any context. This is the aim of this didactic proposal too: it suggests a
material to work and to motivate the use of the Basque form of address hitano.
In order to develop this material, we have taken a look to the precedent materials
and we have analyzed the needs of the students. We have created some material for
4th grade of Compulsory Secondary Education, and anybody can find it

on the Internet at any time. The purpose of this material is to motivate the youth to
use the form of address at hand, and in order to achieve that, we have designed
some exercises to learn the theoretical part and to practice. In some issues, we have
encourage the reflection and to develop critical opinion.
The material has three parts: Hausnartu, Ikasi and Ekin erronkari!. In these
exercises, we propose the reflection and the practice; in this way, the students can
change their form of address with friends and they can feel comfortable doing so.
However, the material is still a proposal, because we were not able to use the
material in any classroom. However, we have compiled the opinion of some teachers
to do some changes before using this material in class.
So, we would not know if this material could satisfy all the needs of the students.
To know so, this is the future challenge: to use the material in class, and to improve
the material basing in the results of the class and the research that it is starting in
the town.
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1.

Sarrera
Urteetako lanaren ostean, badirudi azken urteetako mailarik gorenera iritsi dela

euskaraz dakitenen kopurua. Baina, tamalez, azken urteetako erabilera datuek
kezkatzeko zantzuak eman dituzte, bereziki arnasguneetan, eta jakintza mailaren
pareko erabilera lortzeko zenbait proiektu abian dira jada. Lan honek ere ildo
horretatik joko du: esparru txiki eta zehatz batean oinarrituta, gazteei euskaraz
bizitzeko baliabideak itzultzea izango du xede, eurek bermatuko baitute hizkuntzaren
etorkizuna.
Ezin uka daiteke euskarak historia gorabeheratsua izan duela, baina, orain
artean, han edo hemen, beti jakin izan du argi izpiren bati bizirik eusten. Gaur
egun, ordea, globalizazioaren garaian garela, gero eta zailagoa da munduko
hizkuntza handien aurrean gogor eustea, eta are gutxiago etxean bertan baldin
badaude hizkuntza gutxiesten dutenak. Horregatik, erronka handia dauka eskolak:
euskaraz komunikatzeko gai diren ikasleak hezteaz gain, euskaraz bizitzeko hautua
egingo duten ikasleak hezi behar ditu. Horregatik, jakintza ez ezik, erabilera ere
ziurtatuko duen hezkuntza sistema garatzea da datozen urteetarako lana, baina,
jakina, pixkanaka egin beharreko lana da hori.
Lan honetan, jada euskaldun diren, euskaraz bizi diren baina beste hizkuntza
batzuen

aldeko

apustua

egiteko

arriskua

duten

ikasleentzako

proiektu

bat

plazaratuko da: Azpeitiko ikasleentzako prestatutako proposamen didaktiko bat
izango da, eta lagunarteko jardunerako baliabideak ematea eta haiek erabiltzera
ohitzea izango ditu helburu. Horrela, bada, herrian oraindik bizirik den tratamendu
bat ikasi eta haren erabilera bultzatzea izango da xedea: ikasleak hitanoan mintza
daitezen eta, ahal dela, ongi mintza daitezen lortzea, alegia.
Lagunarteko hizkuntzaren ezaugarria da hitanoa, eta, eremu zehatz batzuetan
salbu, ia Euskal Herri osoan galdu da haren erabilera. Azpeitian oraindik bizirik
dago, nahiz eta tokak, gizonezkoen tratamenduak duen indar nagusia, eta nokak,
emakumeen tratamenduak asko egin duen behera eta ia galzorian dagoen. Hori dela
eta, proiektu honek nokaren aldeko kontzientzia sustatu nahi du, eta, nola ez, haren
erabilera ere bai.
Horretarako, aurrez erabili den material didaktikoa eta ikasle eta irakasleen iritzi
eta beharrizanak hartuko dira oinarritzat, bai eta aurrez egindako zenbait ikerketa
eta datu-bilketa ere, eta, handik abiatuta, ikasle talde zehatz bat hitanoa erabiltzera
bultzatzeko materiala proposatuko da.

1

2.

Marko teorikoa
2.1

Hitanoa eta ahozkotasuna

Gauza jakina da hitanoa bizi-bizirik egon zela euskal hiztun gehienen ahotan,
lagunartean ez ezik, beste egoera batzuetan ere erabiltzeraino: Leizarragak,
esaterako, 1571n Jainkoari berari egin zion hika:
“Gure Aita zeruetan aizena
Sanktifika bedi hire izena
Ethor bedi hire resuma
Egin bedi hire borondatea
zeruan bezala
lurrean ere”
Baina euri asko egin du ordutik, eta hitanoaren egoera, gaur egun, oso bestelakoa
da tamalez. Hala dio Zubimendik (1997:55):
“Azken mendeotako moralkeriak eta kultur ikuspegi aristokratikoak
gaitzetsi egin dute hitanoa; baina, herriaren kulturari esker, oraindik
ere bizi dugu hizkera bizi hori”.
Bizi da, bai, baina urtez urte osasun pattalagoarekin. Eremu murritz batean
eusten zaio hitanoari, herririk euskaldunenetan gehienbat, eta lehen zituen erabilera
eremu asko galdu ditu, eta transmisioa eten egin da kasu batzuetan. Horretarako
arrazoi bila hasiz gero, ezin topa liteke arrazoi bat eta bakarra, baina orain urte
batzuk zabaldutako ospe txarrak izan dezake zerikusirik. Alberdi Larizgoitiak
(1993:433), esaterako, hala biltzen du:
“Hikako tratamenduari -batek ez daki ongi noiztik, zergatik eta noren
eraginez- halako omen edo ospe txarra eta laidozko kutsua itsatsi
dizkiote Euskal Herriko toki askotan, halako moldez ezen anitz
euskaldunentzat tabu gisako zerbait bihurtu baita”.
Eta are gehiago esaten du:
“Hau dela eta, euskaldun askoren gusturako hitanoak konnotazio
txarrak

ditu:

ijitoen

edo

buhameen

mintzaira,

basokoen

edo

baserritarren hizkera, hizkuntza zakar, gordin, gogorra eta abar luzea.
Gauzak

horrela,

gurasoengandik

seme-alabenganako

hitanoaren

transmisioa berariaz moztu izan dute familia askotan,itsusia delakoan,
motza delakoan eta antzerako aurre-iritzienindarpean, nahiz eta gero
etxetik kanpo hika egiteari erabat ez utzi”.
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Erabat ez zaio utzi, ez, baina kasu batzuetan bakarrik; esaterako, nokaren
transmisioan eten nabarmena izateak asko baldintzatu du kaleko erabilera ere, eta,
gaur egun, tokaren eta nokaren erabileran alde nabarmena dago. Beraz, zerk
baldintzatu du benetan baten galera eta bestearen iraupena? Caminok (2009: 87),
esaterako, hala dakar Lope Blanchen aipu bat:
“Hizkuntza arau batek duen prestigioaren maila neurtzeko ez da aski
haren izaera linguistikoari so egitea. Gertakari foniko edo morfologiko
baten kalitatea ez da beraren legitimitate etimologikoaren araberakoa,
oro har aurrez esaten ezinak diren hizkuntzaz kanpoko eragileen
menpekoak baizik”.
Hitanoaren kasuan ere halako zerbait gertatu ote den susma daiteke.
Dena den, esan daiteke gaur egun egoerari buelta emateko ahaleginak gero eta
ugariagoak eta indartsuagoak direla. Pixkanaka bada ere, hitanoa biziberritzeko
asmoek presentzia dute gizartean, eta, ospe txarra albo batera utzita, bere inguruan
entzuten ez duen hiztunarengana iristeko bideak ere sortzen ari dira (telebista,
publizitate kanpainak…). Baina ahalegin hori ez da denen gustuko;Alberdi Larizgoitiak
(1993:432), adibidez, Gereñoren adierazpen hau dakar:
“Hitanoa baztertzea proposatzen dut. […] Ez dut esan nahi izan
euskaldun herrietako hizkuntza kolokialean hitanoa baztertu behar
dugunik. Ez, aipaturiko esaldia idatzi dudanean ETB nuen gogoan
bereziki. Zergatik erabili behar da hainbeste hitanoa filmetan? Euskal
Herriko leku askotan hitanoa ez da erabiltzen, ikastola gehienetan ere
hori bera gertatzen da, eta euskaldun berriek, jeneralean ez dute hori
ikusten. Bigarren pertsonarako konjugazio bat baino gehiagoerabiltzea
luxu bat da. Lehen hiru forma ezberdin ziren, gero birajaitsi genituen,
eta orain bat bakarrerantz goaz. Hori ez da euskararekin bakarrik
gertatzen”.
Ez da iritzi hori duen bakarra, dena den; aurrerago ikusiko denez, gaur egun ere
badira hari beretik jotzen duten hiztunak.
Kontuak kontu, hitanoak bere bidea (edo bidezidorra) egiten jarraitzen du, eta
eskolak badu zerikusirik horretan. Azken urteetan, hitanoa bizirik dagoen herrietan
eskolak ahaleginak egin ditu ikasleen artean tratamendua biziberritu ahal izateko.
Aurrerago

azalduko

da

proiektu

horiek

zertan

diren,

baina

esan

daiteke

ahozkotasunak indarra hartu duen heinean hizkera kolokialak ere egin duela bere
tokitxoa eskolan.
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Historikoki, ahozkoaren lanketak ez du tarterik izan eskolan, Larreak eta Maiak
(2011) dioten bezala, ustez berez ikasten zen arloa baitzen ahozkoa. Baina, autoreek
diotenez, eskolak gizartean izango dituzten egoera guztietarako prestatu behar ditu
ikasleak, eta horrek, noski, ahozkoan trebatzea ere badakar. Dena den, ahozkoaren
lanketaren aldeko apustua egin denean ere, ahozko formalak eduki izan du pisua,
erabilera ez-formala bai baitzen egunerokoa. Alde horretatik, GarciaAzkoagak (2015)
dio hizkuntza guztiek dituztela erregistro desberdinak, gizartean formaltasun maila
desberdinetan moldatu behar dutela ikasleek, eta, beraz, mintzaira formala nahiz
informala, biak irakasteko aitzakiarik ez dela. Horrela, ikasleek egoera bakoitzean
egokiena zer den erabakitzeko ahalmena izango dute, eta haien jarduna aberatsagoa
izango da. Gainera, euskararen kasuan, eskolaz kanpoko testuinguruetan euskaraz
aritzeko aukerarik ez dutenek aukera izango dute kalean erabili ahal izango duten
hizkera praktikatzeko, eta planteamendu bera ekar daiteke hitanoaren kasura ere,
eskola kalean erabiltzera ausartzen ez diren hori praktikan jartzeko toki aproposa
izan baitaiteke.
2.2

Egindakoak… eta egiteko daudenak

Gorago aipatu bezala, ez da aurreneko aldia (ez eta azkena ere) hitanoaren gaiak
interesa piztu duena hezkuntza munduan. Azpeitian, esaterako, herrian bizirik dagoen
tratamendua denez, alderdi askok adierazi dute interesa kontserbazio eta sustatze
prozesuetan. Baina proiekturik handiena 2010ean jarri zuten abian: Zumaiako
ereduari jarraiki, Azpeitiko ikastetxe guztiak, Mintzola fundazioaren eta herriko
Euskara Patronatuaren babesean, hitanoa lantzeko material berritzaile bat erabiltzen
hasi ziren. Hasiera hartan, DBHko 3. eta 4. mailarako sortu zuten materiala, eta,
kurtso bakoitzeko, bi sekuentzia didaktiko eman zituzten, bost ordukoa bakoitza.
Materiala webgune batean bildu zuten, eta ikasleek, pantailaz pantaila, han
agindutako ariketak bete behar zituzten. Azpeitiko kasuan, esaterako, Xapu zapo
kazetaria egin zuten materialaren gidari, eta ikasleek haren esanei jarraitu behar
zieten orriz orri joateko. Sekuentzia didaktiko bakoitzak hitanoaren alderdi batzuk
jorratzen zituen, eta, amaieran, alderdi horiek guztiak errepasatzeko, egiteko orokor
bat zuten: pilota partidu bati ahotsa

jartzea, webgune bat sortzea, antzerki bat

prestatzea…
Urteen joanean, materialaren hobekuntzak proposatuz joan dira, eta, 2015ean,
material berritua plazaratu zuten. Material horretarako, adin tartea zabaldu zuten,
eta, gaur egun, LHko 5. mailatik DBHko 4. mailara arteko materiala dago. Bestelako
ahaleginak ere egin dira hitanoari dagokionez, eta hitzaldi eta ikastarorik ez da falta
izan herrian alde horretatik. Hala ere, datuek erakusten dutena bestelakoa da.
2016ko kale neurketetan, esaterako, Azpeitiko Udalak gaiaren
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inguruko kezka agertu zion Soziolinguistika Klusterrari, eta, horren haritik,
hitanoaren erabilera neurtzeko lehen kale neurketak egin zituzten Azpeitian eta
Usurbilen. Lehen neurketa horiek proba gisa egin zituzten, eta aurrera begira
hobekuntzak egin beharko dituztela adierazi dute egileek, baina, hala eta guztiz ere,
atera ziren emaitzek herriko errealitatea zifretan ikusteko aukera eman zuten.
Soziolinguistika
elkarrizketetatik
alderatuta,

Klusterraren

zortzi

datua

(%81,8)

apaldu

egin

datuen
euskaraz
zen

arabera,
ziren

2016an

Azpeitian

-%86,1-). Hitanoari

kaleko

(2009ko

hamar
datuekin

dagokionez,

berriz,

euskarazko hamar elkarrizketetatik ia bi hika ziren (%18,1), eta gainerakoak, zuka
edo aditzik gabe. Eta toka-noka banaketari dagokionez, 1. grafikoak azalduko du
egoera:

1.

grafikoa

Toka entzundako elkarrizketak (%45,1) nokakoak halako bi baino gehiago (%17,5)
ziren. Datu horiek kontuan izanda, esan daiteke 2011n Euskara Patronatuak
eskoletan egindako inkestetako emaitzak ere ez zebiltzala hain urrun; esaterako, 2.
eta 3. grafikoek ikasleen arteko harremanetan zein joera zegoen erakusten dute:

2.

grafikoa; iturria: Azpeitiko gazteen hizkuntza-ohiturak, 2011
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3.

grafikoa; iturria: Azpeitiko gazteen hizkuntza-ohiturak, 2011

Gaur egun ere datuak antzekoak izango direla espero liteke, nahiz ez dagoen datu
zehatzik. Dena den, laster izango da hori jakiteko aukera, herri guztia kontuan
hartuko duen proiektu bat abian baita. Garbiñe Bereziartua eta Beñat Muguruza
irakasle eta ikertzaileen ekimenez, datozen hiru urteetan garatuko den proiektua
martxan da. Ikerketa horrek herriko errealitatearen argazkia atera nahi du, eta,
ateratako emaitzetan oinarrituta, hitanoaren sustapena bultzatuko duten jarduerak
sortu nahi dituzte. Ikerketa hasiera fasean dago oraindik, eta datuak biltzen ari
dira, inkesta bidez (herriko adin tarte guztiak hartu dituzte kontuan: haurretan hasi
eta helduetara), eta badirudi ikerketa sakona egiteko lehen urratsa egin dutela,
jendearen parte-hartzea ikaragarria izan baita. Aurrera begira, talde elkarrizketak
baliatu nahi dituzte, informazio gehiago lortu ahal izateko, eta esperimentu bati ere
ekin diote: elkarrekin inoiz hika egin ez duten bi hiztun hartu dituzte, eta hika egiten
hasi dira; ikertzaileek prozesuaren azterketa egingo dute, horrelako aldaketa batek
zer zailtasun eta ondorio dakartzan identifikatzeko. Hori guztia aztertuta, ikerketa
sakon bat egitea dute helburu, eta, beraz, ikerketa handi horren emaitzek lanketa
honetarako oinarri zehatzak ekarriko dituzte.
2.3

Hitanoa eta euskalkiak

Hitanoaren ezaugarri nagusiren bat aipatzekotan, euskalkiekin duen harremana
azpimarratu beharko litzateke. Herri hizkerei oso lotuta egon den tratamendua izan
da, eta gaur egun, oraindik ere, herriko, lagunarteko hizkera etorriko zaio bati baino
gehiagori hitanoari buruz zerbait entzutean.
Euskaltzaindiak arautuak ditu alokutiboko adizkiak, baina ezin esan daiteke haien
erabilerak bide luzea egin duenik; egia da badirela hiztunak, ahalegin handiz eta
meritu osoz hiketan ikasi dutenak, eta, beste oinarririk ezean, euskara baturako
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proposatutako adizkiak erabiltzen ikasi dute. Baina, oro har, hitanoa bestelako
transmisio baten bidez jaso izan da, eta transmisio horretan, ezinbestean, euskalkiak
tokia izan du.
Eskolak, berriz, estandarraren aldeko apustua egin du bere jardunerako, eta egia
da apustu horrek azken urteetako euskaldun kopuruaren

gorakada ekarri duela,

baina gai batzuetan muturrera jo du, eta, esaterako, eskolaz kanpokoa hizkuntza
txartzat hartu izan du zenbait kasutan. Egia da euskalkiek lekua izan dutela eskolan,
baina, betiere, maila teorikoan. Hori dela eta, euskalkiarekin batera joan ohi diren
ezaugarriek ere toki txikia izan dute eskolako lau hormen artean,eta, Osak (2003)
dioen bezala, gehiegizko zuzenkeriak gazte hizkera bizi eta adierazkorra sortzeko
bideak itxi ditu. Autoreak dioenez, joera horrek hizkuntza mundu akademikoarekin
lotzea dakar, eta handik ateratzean, baliabiderik ez, eta beste hautu batzuk egitea
ekar dezake. Horregatik, hizkuntza eraginkorra bultzatzeko proposamena egiten du,
eta unean-unean hizkuntza modu egokian erabiltzeko gai diren hiztunak sortzea,
horrela lortuko baitute testuinguru guztietan behar bezala komunikatzeko gaitasuna.
Alde horretatik, hitanoa gazte hizkeran txertatzen den ezaugarria izanik, eta
inguru euskaldunetako ikasleen eguneroko jarduna euskalkian garatzen dela kontuan
izanda, eskolak eguneroko horretan erabili ahal izateko baliabideak eman beharko
ditu, nahiz eta zuzenkeria akademikotik at egon: horrela lortu ahal izango du hiztun
osoak lortzea.
2.4

Hizkera sexista eta genero ikuspegia

Hitanoaren berezko beste ezaugarrietako bat genero bereizketa da. Azken
urteetan interes handia sortu du hizkuntza sexisten gaiak, eta hitanoak presentzia
izan du gai horretan, baina gaia ez da berria: Juanenak (1991) bildu moduan,
hizkuntza sexismoari buruzko lehen ikerketak 70eko hamarkadan hasi ziren
indartzen, eta hasiera hartan Ipar Europako hizkuntzak eta hizkuntza saxoniarrak
ikertu baziren ere gehienbat, gaur egun ikerketa horiek zabaldu, eta proposamen
ugari egin dira sexismo horretan eragiteko. Horietan oinarrituta, askotan esan izan
da euskara hizkuntza ez-sexista dela; izan ere, inguruko hizkuntzen artean bakarra
da genero gramatikalean bereizketarik ez duena. Baina azken urteotan euskal
munduan ere egin dira ikerketak, eta hizkuntza ideala zirudien hartan agertu dira
bestelako gauzak ere.
Esan daiteke, oro har, euskarak ez duela genero gramatikalik bereizten, nahiz eta
salbuespen gisa hitanoa izan. Hitanoaren kasuan, entzulearen genero marka
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aditzean islatzen da, eta, beraz, maskulino/femenino bereizketa egiten da.
Gainerakoan, ordea, aditzak ez du generorik bereizten, nahiz eta Alvarez Uriak
(2004) azaldu bezala, genero bereizketa beste modu batzuetan agertzen den:
aurrizki nahiz atzizki bidez (giza-, anai-, -eme…), besteak beste. Hori kontuan
hartuta, Alvarez Uriak García Meseguerren datuetan oinarrituta, euskararen zama
sexista %5 dela dio; dena den, horrek ez du esan nahi euskaraz sexismorik ager ezin
daitekeenik: erabilerari begiratu beharko zaio hori jakiteko. Izan ere, García
Meseguerrek (2001), esaterako, gaztelania bera ere ez dela sexista defendatzen du,
hiztunek egiten dutela hizkuntza bat sexista:
“Un hablante incurre en sexismo lingüístico cuando emite un mensaje
que, debido a su forma (es decir, debido a las palabras escogidas o al
modo de enhebrarlas) y no a su fondo, resulta discriminatorio por razón
de sexo”.
Euskarara itzulita, beraz, hiztunaren helburu komunikatiboak nahizaukeratutako
hitzek diskurtsoa sexista bilaka dezakete, nahiz eta hizkuntzak berak beste hizkuntza
batzuek baino aukera gutxiago eman horretarako. Alde horretatik, kontuan hartzekoa
da Juanenaren (1991:109) esana:
“Zirkulu hertsia dirudi: kultura sexistatik mintzaira sexista dator, eta
mintzaira sexistak kulturaren sexismoa iraunaraziko du. Nola eten?”.
Galdera horixe eginda, Emakundek eskuliburu bat plazaratu zuen 2008an, eta
zenbait gomendioren artean, hitanoari buruz ere aritu zen.
Dena den, aurrez ere aipatu denez, urte luzez galera prozesua jasan ostean, gaur
egun hitanoa erabiltzeko joera indartzen ari da. Baina arazorik sortu

du horrek:

nokaren transmisioan eten handia egon denez, hiztun askok arazoak dituzte inoiz
entzun gabeko adizki horiek sortzeko, baina tratamendu hori erabiltzeko nahiak
bultzatuta, neska zein mutil, toka mintzatzen dira. Emakunderen gidaliburuak zenbait
publizitate kanpaina ere jartzen ditu ikusmiran: kanpaina gertuagoko egin nahian
edo, hitanoa erabiltzeko hautua egin izan da, baina hartzailea kontuan izan gabe,
toka erabilita. Hori dela eta, horrelako erabilerak baztertzea gomendatzen du, eta zu
pertsonarekin ordezkatzea, hura baita forma ez-markatua euskaraz.
Eta nola ez, hizkuntzaren inguruko beste zenbait gaik bezala, hitanoaren kontuak
ere zeresana pizten du, eta horren erakusgarri da Ritxi Lizartzak Zuzeu agerkari
digitalean idatzitako artikulu bati erantzunez bildutako iritzi sorta; zenbaitentzat,
hitanoaren genero bereizketa galtzen ari bada gizarteak bereizketa
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hori behar ez duelako da, eta, beraz, hizkuntzari bere bidea egiten utzi behar zaio.
Horrela, lagunarterako tokari bakarrik eutsiko zaio, eta bereizketarik egin beharrik
ez da izango. Azkaraterentzat emakumea ezkutatzea lortzen da horrela: “Hitanoaren
erabilera okerraz emakumea isilpean uzten da gaur egun zenbaitetan” (1993:73).
Egia da Emakunderen gomendioek aipatzen dutela beharrezko ez den kasuetan
bikoizketa (aktore-aktoresa…) baztertu egin behar dela, baina hizkuntzak berezko
duen bereizketa albo batera utzi behar al da? Azkaratek garbi dio zein den egitekoa:
“Hitz egiten dugunean euskal esaldietan emakumezkoak “ikustezin” bihurtzen
dituzten erabilerak aurkitu eta horien ordezkoak eskaintzea” (1993:72).
3.

Proposamen didaktikoa: “To eta No”
Aurrekari guztiak kontuan hartuta, proposamen didaktiko honetan hitanoari

buruzko lanketa egiteko eta haren erabilera bultzatzeko materiala sortu da. Material
hori, hasiera batean, ikasle talde jakin bat buruan izanda prestatu da, eta, beraz,
haien testuingurura egokiturik dago, baina erabili nahi duen edonoren eskurajartzea
izan da asmoa, eta, horregatik, euskarri digitalaren aldeko apustua egin da. Horrela,
bada, materiala proiekturako propio sortutako webgune batean zintzilikatu da
(https://esperimentua1.wixsite.com/toetano),

eta

bertan

aurki

daitezke

bai

proposatutako jarduera guztiak eta bai horretarako material osagarri guztia ere.
Testuinguru jakin bat buruan izanda sortutako materiala da, beraz, honako hau,
eta erabilera bultzatzea duena xede nagusi. Horregatik, pentsa liteke euskalkizehatz
baterako materiala izango dela proposatutakoa, baina ahalegin berezia egin da
euskalkien lanketa ikasle talde bakoitzak egin dezan.
Egia da hitanoa erabiltzen den herrietarako bereziki prestatutako materiala dela,
eta, horregatik, ikasleek aurrez entzuna izan behar dute hitanoa, ezinbestean. Hala
eta guztiz ere, beste testuinguru batzuetara ere zabal daiteke materialaren erabilera,
baina, horretarako, aurrez beste lanketa bat beharko da.
3.1.

Zergatik proposatu material berria?

Proposamen didaktiko honen diseinua eta garapena irakasle eta ikasle talde baten
beharretan oinarritu da. Urte luzez, ikastetxeko euskara mintegiak hitanoa lantzeko
hautua egin izan du, eta, horretarako, aurrekari izan diren proiektuetan parte hartu
dute, eta haiek eskainitako materiala erabiliz gaia lantzen aritu izan dira. Gaur egun,
ordea, lanketa hori albo batera utzia dute, hainbat faktoreren eraginez.
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2010. urtean, Soziolinguistika Klusterrak apustu sendoa egin zuen: Azpeitian
eta Zumaian hitanoaren lanketa sustatzeko material didaktikoa sortu zuen. Bi
herrietako ikastetxe guztiek parte hartu zuten egitasmoan, eta lau bat urtez jardun
zuten proiektuarekin. 2015ean, materiala berritu eta egokitu egin zuten, eta lanketa
esparrua zabaltzea erabaki zuten: LHko 5. mailatik DBHko 4. mailara.
Berrikuntza horrek, ordea, materialean ez ezik, zenbait ikastetxetan ere eragin
zuen aldaketa. Irakasleen esanetan, dena den, lehenago hasi zen aldaketa. Materiala
sortu zutenean, proiektuan laguntza ematen zien kide bat izaten zuten ikastetxean,
eta hark dinamizatzen zituen gaiari zegozkion eskola orduak, baina, azken urteetan,
irakasleen esku geratu da lanketa guztia. Alde horretatik, irakasleek susmoa dute
ez dutela jakin ikasleak behar bezala motibatzen, eta, horren ondorioz, ikasleek beste
edozein gai bezala hartu izan dutela hitanoaren lanketa. Gainera, materialaren luzera
eta programazioan garatzeko zailtasuna ere aipatu dituzte; materialak, hasi eta buka,
hari bati jarraitzen dio, eta, beraz, ordena horri jarraituz landu beharrekoa da.
Irakasleek, ordea, nahiz eta programazioan hala adierazi, sarri askotan zailtasunak
izaten dituzte prestatutakoa prestatu bezala emateko; herri euskaldun bateko
ikasleak direla kontuan izanda, bestelako ekintzak egiteko orduak Euskara eta
Literatura ikasgaiak galdu ohi ditu (hitzaldiak, tailerrak…), eta, azken urteetan,
urtean zehar proposatutako beste proiektu batzuk ere garatu behar izan dituzte1.
Hori dela eta, materialak proposatutako jarraitutasuna etenda geratu izan zaie, eta
harian jarraitzeko zailtasuna izan dute.
Materialari dagokionez, berriz, berrikuntzarako eskatu zituzten aldaketa batzuk
ez dituzte beteta ikusi, eta, beraz, irakasleak ez dira gustura aritu material horrek
emandako emaitzarekin. Haien ustez, erabilera gelako ariketa, antzerki eta
bestelakoetan geratzen da, eta euren nahia gelako lau hormez gaindi erabiliko den
zerbait bultzatzea da. Osak ere (2003) antzeko eskaria egin zuen duela urte batzuk
euskara irakasgaia hobetzeko proposamenen artean:
“Eragotzi egin behar da kosta ahala kosta euskara hizkuntza
akademiko soil bihurtzeko egun dagoen arriskua, hau da, eskola
barruko esparruetan (eta ez guztietan) bakarrik erabilia izatekoa,
ikasleen eskolaz kanpoko bizitzan inolako erabilpenik izan behar ez
balu bezala”.
Irakasleek, dena den, aitortzen dute ariketak egin bitartean ikasleek oso ongi
pasatzen dutela, baina uste dute hori ez dela nahikoa erabilera jarraiturako, eta,
1

Besteak beste, Agenda 21en bidez herrirako hobekuntza proposamenak egitea, Udalak eta Iraurgi
Berritzen garapen eta berrikuntza agentziaren Elkarrekin eraikitzen proiektua…
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beraz, ikasleei beste modu batera eragingo dien materiala beharrezko zaiela
pentsatzen dute. Alde horretatik, irakasleek erabilera errealera bideratutako
materiala eskatzen dute, ikasleek tratamenduen aukeraketa egiten dutenean eragina
izango duena, baina badakite adin batetik aurrera horretan eragitea nahikoa zaila
dela, Osak (2003) euskararen kasuan arazotzat jarri bezala. Izan ere, horixe zen
hasierako materialari ikusten zioten beste arazoetako bat: lanketa berandu hasten
zela uste zuten, ikasleek jada harremanak finkatuta zeuzkatenean, eta, ondorioz,
zaila egiten zitzaien ezarritako harreman horietan aldaketak egitea. Hori dela eta,
aurrerapausotzat dute hitanoaren lanketa Lehen Hezkuntzan hastea, eta, beraz, gaur
egun materiala DBHn erabili ez arren, LHko ikasleekin ari dira lanean, eta bigarren
hezkuntzako irakasleak zain daude lanketa lehenago hasteak gerora zein eragin duen
ikusteko.
Ikasleen aldetik, berriz, zenbat eta zaharrago, orduan eta kontzienteago dira zein
gabezia dituzten. DBHko 4. mailako nahiz batxilergoko bi mailetako ikasleak jakitun
daude nokaren galera gero eta nabarmenagoa dela herrian, eta horren eragileetako
bat identifikatua dute: neskei ez diete sekula egin noka, eta, beraz, ez dute input-ik
izan gaur egun eurek erabili ahal izateko. Horregatik, ikasle neskek behin eta berriz
errepikatzen dute eurek ez dakitela hika egiten. Mutilek, berriz, neskekin noka egiten
saiatzen direla diote, nahiz eta batzuetan hanka sartu, baina zail egiten zaiela
elkarrizketa desorekatuei eustea: nahiz eta eurek ahalegina egin noka aritzeko,
neskek zukara jotzeko joera dute, eta, horrelakoetan, elkarrizketa zukara pasatzen
dute.
Dena den, bai ikasleek eta bai irakasleek badute interesa hitanoa landu ahal
izateko, eta, hori dela eta, eta euren beharrizanak kontuan hartuta, proiektu hau
ikasle eta irakasle horientzat prestatu da.
3.2.

Heziberri 2020 Curriculuma: gaitasunak, helburuak eta edukiak

Proposamen didaktiko hau hezkuntza arautuan erabiltzeko diseinatu da, Euskara
eta Literatura irakasgaian, eta, beraz, Heziberri 2020 Dekretuko (2015) oinarrizko
zehar konpetentziak eta diziplina barneko konpetentziak, helburuak eta edukiak
hartzen ditu aintzat.
3.2.1.

Oinarrizko zehar konpetentziak

Heziberri 2020 Dekretuak (2015:18) “bizitzako esparru eta egoera guztietan
–esparru eta egoera pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan- arazo-egoerak
eraginkortasunez ebazteko” konpetentziei oinarrizko zehar konpetentzia deritze.
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Ikasgai guztietan garatzen dira konpetentzia horiek, zeharka, eta bizitzako esparru
eta egoera guztietan moldatzeko baliatzen dira.
Material honetan, oinarrizko zehar konpetentzia hauek landuko dira:
Oinarrizko zehar

Konpetentziaren osagaiak

konpetentzia
1K. Hitzezko eta
hitzik gabeko

1K1. Hitzezko eta idatzizko komunikazio jariokor, autonomo, sortzaile eta
eraginkorrak egitea

komunikaziorako eta

1K3. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu sortzaile, kritiko eta

komunikazio

eraginkor eta seguruan erabiltzea, ikasteko, aisiarako, inklusiorako etagizartean

digitalerako

parte hartzeko.

konpetentzia
2K. Ikasten eta
pentsatzen ikasteko
konpetentzia

2K1. Informazioa bilatzea, aukeratzea, gordetzea eta berreskuratzea hainbat
informazio-iturritatik (informazio-iturria

inprimatu, ahozko, ikus-entzunezko,

digital eta bestelakoetatik), eta iturri horien egokitasuna ebaluatzea.
2K2. Informazioa ulertzea eta buruz ikastea (pentsamendu analitikoa)
2K3. Informazioa interpretatzea eta ebaluatzea (pentsamendu kritikoa)
2K4. Ideiak sortzea eta hautatzea (pentsamendu sortzailea)
2K5. Baliabide kognitiboen erabilera estrategikoa egitea, ikasitakoa baliatuz eta
beste egoera batzuetara transferituz

3K. Elkarbizitzarako
konpetentzia

3K1.

Norberaren

eta

besteren

nahiak

asebete

daitezen

uztartzea

komunikazioetan; hau da, norberaren sentimenduak, pentsamenduak eta
nahiak modu asertiboan adieraztea eta, aldi berean, besteren sentimenduak,
pentsamenduak eta nahiak adi entzutea eta kontuan hartzea.
3K2. Taldean ikastea eta lan egitea, nork bere ardurak onartuz eta helburu
komuneko lanetan lankidetzan arituz, pertsonen eta iritzien aniztasunak
dakarren aberastasuna aitortuta
3K4. Gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez konpontzea

4K. Ekimenerako
eta espiritu

4K1. Ideiak edo proiektuak sortzea edo/eta nork bere gain hartzea, proiektuen
plangintza egitea eta haien bideragarritasuna aztertzea

ekintzailerako

4K2. Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta, beharrezko baldin bada, haiek

konpetentzia

doitzea
4K3. Egindako ekintzak

ebaluatzea, haien

berri ematea eta

hobetzeko

proposamenak egitea
5K. Norbera izaten
ikasteko
konpetentzia

5K1. Hitzezko eta hitzik gabeko hizkuntza eta hizkuntza digitala autorregultzea
5K2. Ikaskuntza-prozesuak eta norberaren estilo kognitiboa autorregulatzea
5K3. Portaera soziala eta morala autorregulatzea
5K4. Motibazioa eta gogo-indarra autorregulatzea, erabakiak eta betebeharrak
gauzatzeko
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5K8. Nork bere erabakiak modu autonomoan hartzea eta nork bere gain
hartzea norberaren erabakien eta betebeharren ardura

3.2.2.

Oinarrizko diziplina barneko konpetentziak

Material honen aplikazio esparrua Euskara eta Literatura irakasgaia izango
denez, Hizkuntza- eta Literatura-komunikaziorako konpetentziak garatuko ditu.
Hizkuntza- eta Literatura- komunikaziorako konpetentziak: osagaiak
1O. Hainbat esparrutako hitzezko, idatzizko eta ikus-entzunezko testuak, analogikoak zein digitalak,
ulertzea eta jarrera kritikoz balioestea, xede edo helburu pertsonalak, sozialak edo akademikoak
erdiesteko.
2O. Esparru pertsonal, sozial edo akademikoen berezko hitzezko, idatzizko eta ikus-entzunezko
testuak sortzea, eraginkortasunez erantzuteko askotariko
komunikazio-beharrizanei
3O. Hizkuntzen erabilera-arauei eta hizkuntzen sistemari buruzko jakintza erabiltzea hitzezko eta
idatzizko testuak sortu eta ulertzean, komunikazio egoki eta eraginkorrak egiteko.

3.2.3. Helburu didaktikoak
Gorago aipatu bezala, material honek ikasleek hitanoaren oinarrizko jakintza
batzuk ikastea eta haren erabilera bultzatzea ditu helburu, baina, lanketa horretan,
Heziberri 2020 Dekretuak zehaztutako beste helburu batzuk ere lortuko dira. Honako
hauek dira helburu didaktiko horiek:
Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura: etapako helburuak
1H. Hizkuntzaren zenbait erabilera eremutan sortutako ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko
diskurtsoak ulertzea eta interpretatzea, zenbait motatako komunikazio egoerei aurre egiteko.
2H. Norberaren esperientziatik gertueneko esparruetan eraginkortasunez, errespetuz eta elkarrekin lan
egiteko gogoz bai ahoz eta bai idatziz komunikatzeko gai izatea, unean uneko komunikazio premiei behar
bezala erantzuteko.Hizkuntzen erabileraren oinarrizko konbentzio eta arauei buruz gogoeta egitea, eta
konbentzio zein arauok behar bezala aplikatzea, testuak ulertzeko eta sortzeko prozedura
nagusiak aintzat hartuta.
3H. Hizkuntzen erabileraren oinarrizko konbentzio eta arauei buruz gogoeta egitea, eta konbentzio
zein arauok behar bezala aplikatzea, testuak ulertzeko eta sortzeko prozedura nagusiak aintzat
hartuta.
5H. Eskolako eta norbera bizi den inguruneko hizkuntza aniztasuna aintzat hartzea, aniztasun horrekiko
jarrera positiboa barneratzeko, eta hizkuntzak komunikaziorako baliabide eraginkortzat eta kultura
ondaretzat hartzea, portaera linguistiko enpatikoak garatzeko eta euskara eguneroko bizitzan
erabiltzeko.
6H. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz erabiltzea,
informazioa lortzeko, eta elkarrekin komunikatzeko eta kooperatzeko.
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7H. Norbaiten laguntzarekin norberaren ikaskuntza prozesuez gogoeta egitea, beste hizkuntza eta
ikasgai batzuetan ikasitako komunikazio ezaguerak eta estrategiak transferitzeko, eta norberaren
ikaskuntza gaitasunean konfiantza izatea, komunikaziorako konpetentzia hobetzeko.

3.2.4. Edukiak
Material honek Heziberri 2020 Dekretuak proposatutako eduki hauek lantzea
aurreikusten du:
Edukiak
1. Eduki komunak

- Informazioa identifikatzea, lortzea, gordetzea eta berreskuratzea.
- Informazioa ulertzea (konparatzea, sailkatzea, sekuentziatzea, aztertzea eta
laburbiltzea), buruz ikastea eta azaltzea (deskribatzea, definizioak eta laburpenak
egitea, azalpenak ematea, etab.).
- Informazioa balioestea eta adieraztea (argudioak azaltzea, arrazoiak ematea,
etab.).
- Ideiak sortu, hautatu eta adieraztea.
- Ideiak, zereginak eta proiektuak planifikatzea, eta haien bideragarritasuna
aztertzea.
- Egindako plangintza betetzea eta, beharrezkoa baldin bada, hura doitzea.
- Plangintzaren eta egindako lanen ebaluazioa egitea eta hobekuntzaproposamenak lantzea.
- Lortutako emaitzaren berri ematea.
- Harremanak eta komunikazioa lantzea pertsonekin (enpatia eta asertibitatea).
- Taldean ikasteko lanetan laguntzea eta elkarlanean aritzea.
- Giza eskubideak eta gizarteko konbentzioak errespetatzea.
- Gatazkak kudeatzea.
- Norberaren emozioak erregulatzea.
- Norberaren alderdi kognitiboa erregulatzea.
- Norberaren komunikazioa erregulatzea (hitzezkoa, hitzik gabekoa eta digitala).
- Norberaren jokabide morala erregulatzea.- Norberaren motibazioa eta gogoindarra erregulatzea.

2. Ahozko

- Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-

komunikazioa:

sarri agertu ohi direnen moduko hainbat euskarritako ahozko testuak ulertzea:

hitz egitea,

kontakizunak,

entzutea, eta

jarraibideak,

elkarrekin

deskribapenak...

solasean

- Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-

jardutea

sarri agertu ohi direnen moduko hainbat euskarritako ahozko testuak ekoiztea:
kontakizunak,

poemak,

abestiak,

aurkezpenak,

poemak,

albisteak,

debateak,

abestiak,

erreportajeak,

iruzkinak,

albisteak,

kritikak,

erreportajeak,

elkarrizketak,
eztabaidak,

elkarrizketak,

jarraibideak, aurkezpenak, debateak, iruzkinak, kritikak, eztabaidak,
deskribapenak...
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- Informazioa antolatzea, bilatzea, testualizatzea eta berrikustea, ahozko testuak
ekoiztea helburu hartuta.
- Harreman interpertsonaletan nahiz hezkuntza-esparruan sortu ohi diren
komunikazio-egoeretan parte hartzea eta kooperatzea.
Ahozko interakzio-egoeretan nagusi diren arauak aintzat hartzea: hitz egiteko
txanda, gaiari loturik hitz egiteko mekanismoak, besteen iritziekiko errespetua,
kortesia-arauak...
Ahozko testuen ekoizpen-prozesuan zenbait estrategia erabiltzea eta transferitzea.
-

Ahozko

testuen

ulermen-prozesuan

zenbait

estrategia

erabiltzea

eta

transferitzea.
-

Ahozko

komunikazioaren

oinarrizko

ezaugarriak

eta

espresio-elementu

espezifikoak.
- Ikasgelan landutako ahozko generoen funtsezko ezaugarriak: solaskideak,
helburua, erregistroa, egitura, hizkuntza-elementu espezifikoak...
- Ahoz modu proaktiboan eta konfiantza osoz aritzearen aldeko interesa izatea.
- Solaskideen hizkuntza-erabilerekiko errespetua izatea.

3.

Idatzizko

- Harreman interpertsonaletan, hedabideetan, literaturan eta hezkuntzan sarri-

komunikazioa:

sarri agertu ohi direnen moduko hainbat euskarritako idatzizko testuak ulertzea:

irakurtzea eta

kontakizunak, ipuinak,

idaztea

albisteak, erreportajeak, elkarrizketak, jarraibideak, aurkezpenak, iruzkinak,
kritikak, egunkarietako gutunak, eskaera-orriak...
-

Idatzizko

testuen

ulermen-prozesuan

zenbait

estrategia

erabiltzea

eta

transferitzea.
5.

Hizkuntza

haren

eta

erabilerei

buruzko gogoeta

- Ahozko komunikazioaren eta idatzizko komunikazioaren arteko oinarrizko
desberdintasun formalei modu gidatuan igartzea.
-Hizkuntzaren

lagunarteko

erabileren

eta

erabilera

formalen

arteko

desberdintasun nagusiei igartzea.
- Oinarrizko hizkuntza-baliabideak identifikatzea, ahozko nahiz idatzizko testuak
kasuan kasuko komunikazio-egoeretara moldatzeko: erregistroa eta oinarrizko
esplikazio-prozedurak.
-

Komunikazio-unitateak

(testuak,

enuntziatuak,

hitzak...) alderatzea eta

transformatzea, eta horretan, aurrez emandako zenbait irizpide aintzat hartzea,
hizkuntzak nola funtzionatzen duen aztertzeko.
- Huts egitea hizkuntzak ikasteko prozesuaren ezinbesteko partetzat hartzea.
-Alderdi linguistikoez gogoeta egitearen garrantzia balioestea, horrek norberaren
ekoizpenak erregulatzeko eta modu autonomoan ikasteko aukera ematen duen
aldetik.
- Hizkuntzaren erabilera-arauek zer-nolako garrantzia eta balio soziala duten
aintzat hartzea, horrek hiztunon arteko komunikazioa errazten duen aldetik
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3.3.

Norentzat da materiala?

Aurrekari izan diren materialek proposatu bezala, bigarren hezkuntzarako
materiala sortu da kasu honetan ere, proiektua, hasieratik bertatik, maila
horretarako pentsatu baita. Hori dela eta, eta kasu honetan 4. mailako eta
batxilergoko ikasleen eskariak jaso direnez, eskola aroko ikasle helduenentzako
materiala sortu da.
Printzipioz, 4. mailakoentzako materiala izango da, batxilergoan materia asko eta
denbora gutxi izaten baita dena lantzeko. Hala eta guztiz ere, irakasleren batek beste
mailaren batean erabili nahiko balu, ez luke arazorik izango: batxilergokoen kasuan,
adibidez, ez litzateke arazorik egongo proposatutako material guztia erabiltzeko, eta
gazteagoentzat,

berriz,

taldearen

ezaugarrietara

moldatu

beharko

litzateke

proposatutakoa. Izan ere, materialaren nolakotasuna kontuan izanda, ezin esan
daiteke material sinple eta erraza denik; hausnarketek pisu handia dute jarduera
guztietan, eta kontzientzia linguistikoa sortu eta hitanoaren aldeko hautu hausnartua
bultzatzea da helburua.
3.4.

Materialaren deskribapena

Eskaera eta beharrizanak kontuan izanda, hitanoaren erabilera sustatzea
helburua duen material didaktikoa sortu da. Helburua testuinguru zehatz baterako
materiala sortzea izan bada ere, ez da baztertu materiala erabilgarri zaion
edonorengana zabaltzea, eta, beraz, erabili nahi duen edonoren eskura izateko,
webgune batean zintzilikatu da proposamen didaktiko guztia eta erabili ahal izateko
material osagarri guztia; https://esperimentua1.wixsite.com/toetano estekara jota
hel daiteke webgunera.
Webgune erabilerraz eta intuitiboa sortzeko ahalegina egin da, zailtasunik sor ez
dadin erabiltzeko garaian. Sarrerako orriak, proiektuaren azalpenak, jarduera orriek
(Hausnartu, Ikasi eta Ekin erronkari!) eta Irakasleen txokoak osatzen dute
webgunea, eta, zenbait kasutan, azpiatalak topa daitezke, goiko aurkibidean sagua
pasatzean ageri direnak.
Hasierako orrian, sarrera gisa, hitanoaren azalpenerako bideo bat jarri da,
webgunera aurrenekoz sartzen diren horiei zerekin topo egingo duten azaltzeko
asmoz. Bideo horretan, hitanoaren azalpen orokorra egiten da: zein harreman
motatan erabiltzen den (lagunarteko hizkuntza), zein bereizgarri duen (genero
bereizketa), beste hizkuntza batzuetan baden halakorik (japonieraz, adibidez)…
Bideoaren azpian, berriz, jarduera orrietarako bide zuzena dago, goiko aldeko
aukeraketan bila ez ibili behar izateko.
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1.

irudia

Hurrengo atalean, proiektuaren azalpen laburra egiten da, eta proposamen
didaktikoaren helburua zein den azaltzen da. Leiho horretan ere, beheko aldean,
aukera dago jardueren atalera zuzenean jotzeko.
Dena den, egituraketa horretan, jarduera orriek dute garrantzi nagusia, bertan
aurki baitaiteke proposamen didaktikoa garatzeko material guztia. Hiru ataletan
banatu da lanketa: Hausnartu, Ikasi eta Ekin erronkari!, eta ordena logiko bati
jarraitu zaio jarduerak antolatzeko garaian. Dena den, ez da nahitaezkoa ordena horri
eustea, ez eta jarduera guztiak egitea ere aurrera egin ahal
beharrei

izateko. Irakasleen

men eginez, jardueren luzera zaintzea izan da helburuetako bat, eta,

horregatik, atal beregainak sortu dira, beste proiektu batzuetan tartekatu edo
nahasian erabiltzeko modukoak.
Azken atalean, Irakasleen txokoa dago, eta bertara sartzeko pasahitz2 bat
beharrezkoa da. Atal horretan, jardueren ataletan biltzen diren egiteko guztien
azalpena ageri da: zein helburu duen jarduerak, nola antolatu taldea, zein baliabide
erabili… eta, horrez gain, orri orokorrean ageri ez diren zenbait material ere aurki
ditzake irakasleak.
Jarduerei dagokienez, honela antolatuta daude azpiatalak:

2

Honako hau da pasahitza: hietanitoetano
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3.4.1.

Hausnartu

Azpiatal honetan bi jarduera proposatu dira: Euskal Herrian barrena eta Eta nire
inguruan?. Atal honen helburua hitanoaren gaira sarrera bat egitea da, eta, bide
batez, gaiaren inguruan pentsatzen eta hausnartzen hastea eta aurrez dakitenaren
bilketa egitea. Horretarako, beraz, bi testuinguru bereizi dira, ikasleek euren
errealitatearen irudia ez ezik Euskal Herriko egoeraren irudikapena egin dezaten.
Euskal Herrian barrena jardueran, hauxe da helburu nagusia: Euskal Herriko
egoerari lehen begiratua egitea. Jarduera honetan, Euskal Herriko mapa bat izango
dute materialtzat3, eta mapa horrek zenbait herritako testigantzak emango dizkie.
Taldeka, binaka edo banaka, mapan ageri diren markatxo batzuetan klik egingo dute,
eta Ahotsak.eus atariko bideoetara joango dira horrela; bideo horietan, tratamendu
desberdinei buruzko testigantzak agertuko zaizkie: zuketa, xuketa, hiketa, berorika…
Bideo horiek ikusi, eta hiztunek kontatuak bildu beharko dituzte; gero, denen artean,
hitanoak Euskal Herrian zer-nolako bilakaera izan duen aztertuko dute, argazki
orokor bat lortzeko.

2.

irudia

Ariketa honekin, beraz, ikasleek ezagutzen dutena testuinguru zabalagoan jarri
nahi da, gertaera bakartua ez dela jabetzeko eta gainerako herrietan ere
antzekotasun nahiz bitxikeriak badirela ikusteko.
Euskal Herritik herri zehatz batera jauzi eginda, bigarren jarduera: Eta nire
inguruan? Jarduera honek ikasleak euren ingurua aztertzera bultzatu nahi ditu, eta,
horretarako, bi aztergune erabiliko dituzte: kalea eta eskola. Bi inguru horiek

3

Genial.ly plataforma erabili da mapa osatzeko; helbide honetan ikus daiteke:
https://view.genial.ly/5afc1c676ea54b78d2116eea/imagen-interactiva
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berariaz banatu dira, kaleko lagunarteko giroa eta eskolako testuinguru “formala”
bereizi, eta batean eta bestean zein joera dauden aztertu ahal izateko. Bi eremu
horietako azterketarekin, betiko uste eta esanak albo batera utzi, eta egunerokoan
gertatzen denaz ohartzea izango da xedea. Jarduera honetarako, txantiloi batzuk
erabiliko dituzte (1. eta 2. eranskinak), eta kale neurketetan erabili ohi den
metodologia erabiliko dute: kalean nahiz eskolan, inguruan entzuten dituzten
elkarrizketen nolakotasunak bilduko dituzte, modu objektiboan. Metodologia hori
baliatuta, beste metodologia batzuekin (inkestak…) atera daitezkeen iritzi eta uste
zabalduak baztertuko dituzte, eta aurrez aurre ikusiko dute zein den egoera erreala.
Jarduerarako, irakasleak erabakiko du ikasleei zenbat elkarrizketa aztertzeko
eskatu, eta zenbat denboran egin ere zehaztu beharko du; denbora tarte nahikoa
ematea ezinbestekoa izango da, ikasleek azterketak toki desberdinetan eta patxadaz
egiteko aukera izango baitute horrela, eta, beraz, testuinguru desberdinetako
elkarrizketak entzungo dituzte. Gainera, garrantzitsua izango da ikasleei hasieratik
garbi uztea entzunaldi horien helburua: gauzak nola esan dituzten aztertu behar
dute, eta ez zer esaten duten.
3.4.2.

Ikasi

Gaira sarrera egin ondotik, lanketa faserako izango da Ikasi atala. Bost
azpiataletan banatu da, bost arlo lantzeko asmoz. Izenburua Ikasi du, baina azalpen
teorikoegiak albo batera utzi, eta arian-arian ikastea da helburua. Jarduera
gehienetan praktika da helburua, lotsa galtzea, eta ikasleen arteko harremanerako
beste tratamendu bat bultzatzea.
Lehen azpiatala Ekintzari begira da, eta bideo batekin4 egingo dute topo hara
heltzean. Atzetik datozen jardueretarako oinarri izan nahi du atal honek, eta hika eta
hitanoa edo alokutiboa bereizteko azalpena biltzen da horretarako. Lizartzaren
(2009) terminologiari jarraiki, hika eta hitanoa bereizketa egitea erabaki da, eta
alokutibo terminoa albo batera utzi da, nahasgarri suerta daitekeelakoan.
Azalpena bera ere ahalik eta sinpleena egin da: aditzari begiratu, eta
NORK

NOR-NORI-

hi pertsonak betetzen ote dituen identifikatu da; betez gero, hikako forma da,

eta, betetzen ez badu, hitanoa, aditzean mintzakidearen marka agertuko baita.
Horrela, beraz, bideo baten bidez eman da bien arteko aldea, eta, azalpenaz
gain, adibideak ahalik eta modu bisualenean eman dira. Baliabide honekin, muga
morfosintaktikoen atalerako beharrezko izango dutenez, eskura izango dute berriz
4

https://www.youtube.com/watch?v=kWUxxO0YXJo
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ere azalpena, baina irakasleak, betiere, kontuan izan beharko du ikasleek ulertu
duten egiaztatzea, eta, ez bada hala, beste adibide batzuekin osatu beharko du
azalpena.
Erabilera mugetan sartzen hasita, Nik hiri eta hik niri azpiatala ageri da. Atal
horretan, harreman sozioafektiboei begiratzen zaie, eta iraganekoak aztertu eta gaur
egungo aldaketen eztabaida planteatzen da. Dena den, hasteko, ariketa bat
proposatzen da: Fernando amezketarraren marrazki bizidunetako tratamenduei
buruzko ariketa bat5 da, eta marrazkiak ikusi bitartean, eta elkarrizketa hasi aurretik,
zein tratamendu erabiliko den galdetzen da. Horrela, ikasleek intuizioz erantzun
beharko dute, aurrez dakitena baliagarri zaien ikusteko. Galderari erantzutean,
asmatu duten edo ez azalduko zaie, eta elkarrizketa entzun ahal izango dute. Bideo
horretan, zukako eta hikako tratamenduez gain, gainera, berorika ere ageri da, eta
ikasleek aukera izango dute horrela aditzera bakarrik heldu zaien tratamendua
nolakoa den jakiteko.
Ariketa hori amaitzean, dossier bat6 izango dute, harreman sozioafektiboen
azalpena biltzen duena. Lizartzaren (2009) azalpenak oinarri izanda, tradizioz
tratamenduak

nola

banatu

diren

azaltzen

da:

gurasoak,

jende

helduagoa,

ezezagunak… eta gaur egungo egoerarako hurbilketa bat egiten da amaieran.
Oraindik ere etxe askotan esaten da seme-alabek gurasoei hika egitea ez dela egokia,
baina, bestelako joerarik badela ikusteko, bideo bat daukate dossierraren amaieran.
Hortik abiatuta, irakasleak eztabaida txiki bat gida dezake gaur egungo joeren
inguruan.

3.

irudia

Edpuzzle.com atarian sortu da ariketa, eta helbide honetan ikus daiteke:
https://edpuzzle.com/media/5b03608f9130bd408c9e78fe
6
Genial.ly plataforma baliatu da dossierrerako:
https://view.genial.ly/5aff5e72e871277ebf13d484/harreman-sozioafektiboak
5
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Ekintzari begira azpiataleko bideoa gogoan, Noiz bai, noiz ez azpiatala landuko
da. Jarduera horretarako, infografia7 bat daukate ikasleek, eta, bertan, bi muga
morfosintaktiko aukeratu, eta haien azalpen laburra egiten da. Galdera eta harridura
perpausak eta menpeko perpaus konpletiboak hartu dira, eta hitanoa ezin dela erabili
azaldu da, adibideak oinarri hartuta. Oinarri bat izatea da helburua, eta gaur egun
gero eta zabalduago dauden adizki bitxiak sortzea ekidin nahi da horrela. Hala dio
Arangurenek ere (2012:12) Maitane Izagirrek Hiznet graduondorako egindako
ikerketako datuetan oinarrituta:
“Hiketaren sintaxizko debekuei dagokienez, [Azpeitiko] helduek arauak
errespetatu, eta menpekoetan ez dute alokutiborik erabiltzen. Gazteen
artean, berriz, menpekoetan alokutiboa erabiltzea da arruntena.
Horren ondorioz, esaldia hika taxutzeko lanak izaten dituzte gazteek,
eta aditz zail eta xelebre mordoa asmatzen dute”.
Hori gogoan hartuta, baina kontuan izanda Euskaltzaindiak ez duela ezer arautu
muga morfosintaktikoei dagokienez, horietarik oinarrizkoenak hartu dira jarduera
honetarako, gainerakoak, oro har, ez baitira azalduko: nahi izanez gero ere, ikasleek
ez lukete lortuko alokutiboko adizkirik sortzea mugatzat hartzen diren gainerako
kasuetan, eta, zerbait sortuta ere, hain bitxia izango litzateke, ezen hiztunak berak
egingo luke atzera. Hori dela eta, gaur egun zabalduen dauden alderdiak bakarrik
aztertzea izan da xedea, eta, horrela, gainera, hain pisutsu egin daitekeen teoria
pixka bat arintzea.

4.

irudia

Genial.ly plataforman sortu da, eta hemen ikus daiteke:
https://view.genial.ly/5b0499f9e871277ebf16f5e5/muga-morfosintaktikoak
7
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Behin infografia ikusi eta zalantzak argitzean, jolas bat erabiliko da ikasitakoa
praktikara eramateko: tabu hitzen edo hitz debekatuen jolasa baliatuko dute. Jolas
horretarako, seiko taldeak antolatuko dira, eta talde bakoitzean hiru bikote egin.
Irakasleak txarteltxo8 batzuk banatuko dizkie (3. eranskina); txarteltxo horietan,
asmatu beharreko hitza eta lau hitz debekatu daude: helburua tabu hitzak erabili
gabe, eta zehaztutako denboraren barruan, azalpena eman eta hitza asmatzea
izango da. Baina jolas honek aldaera bat izango du proposamen honetan: hika egin
beharko diote elkarri, eta kontuan izan beharko dute galderetan aurrez ikasitakoa
erabili behar dutela. Hori kontrolatzea taldeko gainerako kideen lana izango da. Beste
bikoteko kide batekin jarriko dira une horretan jolasean parte hartzen ari ez diren
kideak, eta, horrela, objektiboki aztertuko dute besteak egiten ari direna, mesederik
egin gabe. Bikoteetako batek tabu hitzen ardura hartuko du, eta azalpenean erabili
dituzten kontrolatuko du; beste bikoteak, berriz, hizketari erreparatuko dio, eta hika
ongi darabiltela eta galderak ongi egiten dituztela aztertuko du. Baliteke menpeko
perpaus konpletiboak ere agertzea azalpenean zehar, eta balorazio orokorrerako
kontuan izan beharko dituzte, baina, kasu honetan, arreta galderetan jarriko dute,
kolpetik gauza gehiegi ez izateko. Bikote bakoitzaren kontrola egiteko, taula9 batzuk
erabiliko dituzte (4. eranskina), eta, amaieran, puntuazioa aterako dute handik, zein
taldek irabazi duen ikusteko.
Hurrengo atala da, ziurrenik, atal guztien artean zailena; ez gaia berria edo
ezezaguna izan daitekeelako, baizik eta beste era batera lantzeko hautua egin
delako. Webguneak bezalaxe, To eta No du izena azpiatal honek ere, eta nokaren
galerari nahiz hizkera sexistei buruz hausnarketa eragitea du helburu. Gorago esan
bezala, printzipioz, Azpeitiko ikasleentzat prestatutako materiala da honako hau, eta,
beraz, pentsa liteke nokaren galeraz ohartuta daudela material hau erabiltzera iritsi
aurretik. Hori kontuan izanda, eta euren iritzia entzuten dutenetik bakarrik osatzea
ekiditeko, bi aldetako argudioak eman eta euren iritzia sortzea bultzatuko da jarduera
honetan.
Dena den, gaian sartu aurretik, asmakizun bat proposatuko zaie ikasleei, euren
aurreiritziak dantzan jartzeko:
“Aita-seme batzuek istripua izan dute, eta aita hil egin da. Semea
ospitalera eraman dute, eta zirujau bila hasi dira. Gaztea ikusitakoan,
zirujaua oihuka hasi da: ezin diot ebakuntzarik egin, nire semea da!
Nola da posible?”

8
9

Webgunean, Irakasleen txokoan daude eskuragarri
Webgunean dago taula, Noiz bai, noiz ez atalean, tabu hitzen azalpenean.
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Kike Amonarrizen Tribuaren berbak saioan erabilitako asmakizun bat da, eta
erantzuna programa hartako bideoan 10 jasoko dute, baina tarteko lanketa egin
ondoren.
Lanketa hori izango da, hain zuzen, gaiaz hausnartzeko aitzakia. Puzzlearen
teknika erabilita, lau alderdi aztertuko dituzte: hizkuntza sexistak, euskara hizkuntza
sexista den, hitanoa baztertzailea ala indartzailea den

eta

nokaren galera.

Horretarako, bada, lauko taldeak egingo dira, eta taldeko kide bakoitzak testu bat
hartuko du. Testuak11 berariaz sortu dira ariketa honetarako, eta gai bakoitzaren
aldeko eta kontrako argudioz osatu dira; amaieran, galdera bat dute, euren arteko
eztabaidaren bideratzaile izan daitekeena. Bakoitzak, beraz, bere testua hartu, eta
espezialista taldera joko du, eta, bertan, bere testu bera duten gainerako taldeetako
kideekin bilduko da. Talde horretan, euren testua irakurri eta gaiaz eztabaidatu
beharko dute, eta denen iritzia kontuan izanda, nolabaiteko iritzi bateratua sortu.
Iritzi horrekin itzuliko dira euren jatorrizko taldeetara, eta, binaka jarrita, espezialista
taldeetan eztabaidatutakoa azalduko diote elkarri. Hor beste egiteko bat izango dute:
binaka ez dira azalpenak emateko erosotasunagatik bakarrik jarriko, kontatu
beharrekoa hika kontatuko diote elkarri, eta gogoan izan beharko dute aurreko
jardueran azaldutakoa: menpeko perpaus konpletiboetan ez da hitanorik erabiltzen.
Taldeko kide guztiekin egin beharko dute gauza bera, eta, amaitzean, talde handian
hitz egingo dute ateratako ondorioez.
Jarduera amaitzeko, ondorio horiek gogoan hartu, eta gorago aipatutako
Tribuaren berbak saioko atala ikusiko dute, asmakizunaren erantzuna jakiteko, alde
batetik, eta gai horiei buruz adituek zer dioten entzuteko, beste aldetik. Horrela,
herrian beti aditu izan dituztenez gain beste ideia batzuk badirela ere ikusiko dute,
eta bakoitzaren kontzientzia bultzatzeko balio lezake.
Atal honetako azken jarduera, berriz, Herritik mundura deitutakoa izango da.
Euskalkiaren eta euskara batuaren arteko zubi izan nahi duen jarduera da hau, eta,
dokumental bat sortzeko aitzakian, herriko egoeraren berri izan eta alokutiboko
adizkiak bilduko dituzte. Jarduera honetako egiteko nagusia, beraz, dokumental bat
izango da. Herriko jendearen lekukotzak biltzea izango da ikasleen egitekoa, eta,
horretarako, antolaketa beharko dute aurrez.
Ezertan hasterako, taldeak egingo dira, hiruzpalau kidekoak, lana erraz egin ahal
izateko, eta elkarrizketatu ditzaketen pertsonen zerrenda osatzen hasiko dira;
10

http://www.eitb.tv/es/video/tribuaren-berbak-1godenboraldia/4104723515001/4090300621001/euskara-sexista-al-da-/
11
To eta No atalean daude lau testuak, eta bakoitzak gai bat du aztergai: Hizkuntza sexista, Euskara
hizkuntza sexista ote?, Noka: baztertzailea ala indartzailea eta Noka, tokaren arreba txikia? (5, 6, 7 eta
8 eranskinak)

23

helburua hitanoak herrian izan duen bilakaera eta gaur egungo egoera aztertzea
denez,

informazio

testuinguru

egokia

emango

desberdinetakoak:

dieten

hiztunak

baserritarrak,

topatu

kaletarrak,

beharko

dituzte,

auzoetako

jendea,

fabriketako langileak, helduak, gazteak, emakumeak, gizonak… Horrekin batera,
elkarrizketetan erabiltzeko gidoia ere osatu beharko dute, eta talde guztiek parte
hartuko dute oinarrizko galderen aukeraketan; horretarako, garbi izan beharko dute
dokumentalerako zer informazio behar duten, baina kontuan izan beharko dute
hiztunak duela azken hitza, eta hark kontatutakoaren arabera

moldatu beharko

dutela elkarrizketa12. Gainera, ze gairi buruz aritu behar duten gogoan izanda,
hiztunei hika egiteko eskatuko diete, herriko aldaeraren lagina jaso ahal izateko.
Oinarri horiek ezarrita, elkarrizketatuekin elkartu, eta grabazioak egin beharko
dituzte, eta, behin materiala biltzean, grabazio horiek antolatu, editatu eta muntatu
egin beharko dituzte. Azken emaitza eman aurretik, ordea, beste egiteko bat izango
dute: entzumen urritasuna duten pertsonentzat ere izan behar du dokumentalak,
eta,

horretarako,

azpidatziak

beharko

dituzte.

Beraz,

hiztunek

esandakoa

transkribatu beharko dute, eta irudiarekin batera eman, baina, euskalkiak mugak
izan ditzakeela kontuan izanda, azpidatzi horiek euskara batuan ere eman beharko
dituzte, ulermen arazoak ekiditeko. Egiteko horrekin, herriko euskalkian alokutiboak
zer-nolako aldaerak dituen aztertuko dute, eta baturako proposatutako adizkiekin
alderatu ahal izango dute, eta, horrela, gehien erabili ohi diren adizkiak jasoko
dituzte.
3.4.3.

Ekin erronkari!

Azken jarduerarako, erronka bat proposatu da: astebetez, kide batekin hika aritu
beharko dute. Proposamena erraza da, baina egitekoa, agian, ez hainbeste.
Lehen lana bikoteak egitea izango da; horretarako, irakasleak neska-mutil
bikoteak egiten saiatu beharko du, mutilek, oro har, ez baitute arazorik izango euren
artean hika egiteko, edo euren artean zuka egin izan duten bikoteak eratuko ditu,
bestela. Hala ere, kontuan hartu beharko da ikasleen artean konfiantza beharrezkoa
dela, lagunarteko tratamendua denez, eroso aritu behar baitute.
Astebetez, hika egingo diote elkarri eguneroko zereginetan. Helburua ez da hitz
eta pitz aritzea, baizik eta elkarri hitz egitea egokitzen zaienean hikaren aldeko hautu
kontzientea egitea, eta, pixkanaka, ohitura bilakatzea. Horrez gain,
Dena den, interesgarria izan liteke elkarrizketen gaian txertatzea jarduera hau: irakasleak bere
programazioan elkarrizketak lantzeko asmoa badu, azken proiektu gisa proposa dezake honako hau;
horrela, gaian landutakoa gertuago izango dute, eta hitanoaren gaira zeharka helduko dira.
12
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gainerako jardueretan bezala, lotsa galtzea da helburua, eta, agindutako jarduera
bat denez, hanka-sartzeak egiteko askatasun handiagoarekin ari daitezke.
Jarduera, ordea, ez da hor amaituko; eguneroko bat ere osatu beharko dute,
hitanoa erabiltzean nola sentitu diren bilduz. Horretarako, arkatza eta papera albo
batera utzi, eta sakelako telefonoaren laguntza izango dute: ahots-eguneroko bat
grabatuko dute, amaieran ondorio nagusiak atera ahal izateko. Telefonoa beti izango
dute eskura, eta, beraz, edonoiz grabatu ahal izango dute, momentuan bertan nola
sentitu diren azaldu ahal izateko. Gainera, norberaren buruari jardungo diote, eta
gaian landutako beste atal bat sar dezakete horrela: tradizioz, hika egin izan zaio
norberaren buruari. Hala ere, hori hautazkoa izango da, helburua ikasleek
sentitutakoa eroso kontatzea baita.
Astea amaitzean, bakoitzak bizitakoen hausnarketa egingo du, eta taldean
kontatuko dituzte pentsatutakoak. Irakasleak hor jakingo du esperientzia baliagarria
izan den talde horretan, eta ikasleen parte-hartzea, motibazioa eta jarrera aztertuko
ditu.
Jarduera hau material didaktikoaren amaieratzat jarri bada ere, ez du esan nahi
nahitaez azken ariketatzat erabiltzekoa denik. Eskola orduetan nahiz egunean zehar
egiteko ariketa denez, beste edozein garaitan ere proposa daiteke: materiala landu
aurretik, esaterako, esperimentu moduan proposa daiteke, pare bat egunez egiteko,
eta, hortik, zer-nolako beharrak eta zailtasunak dauden atzeman dezake irakasleak;
edo ebaluazio bakoitzean proposa daiteke, bikote berberei eutsita ala ez, eta sare
zabalagoa eta ohitura lor daitezke horrela.
3.5.

Tenporizazioa eta ebaluazioa

Proposatutako materialaren nolakotasuna kontuan izanda, ezin esan daiteke
jarduerak garatzeko denbora zehatzik dagoenik. Materiala zein testuingurutan
erabiltzen den, horrek aldea eragingo du erabilera batetik bestera; izan ere,
hausnarketek tarte handia dute jarduera guztietan, eta ikasleei hitza ematean ezin
kalkula daiteke zenbat beharko duten guztiek parte hartu ahal izateko. Dena den,
hemen beheko tenporizazio honek gutxi gorabehera gida dezake irakaslea bere
egitekoan:
Hausnartu
Euskal Herrian barrena

Guztira,

18

bideo

ditu

jarduerak,

2-3

minutukoak

gehienak.

Pisutsuegia ez egiteko, taldeak egin, eta talde bakoitzari bideo batzuk
aztertzeko eska dakioke. Horrela, 30 bat minutuan egin
daiteke ariketa, eta geratzen den denbora gainerako taldeei zer ikusi
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duten eta zer ondorio atera dituzten azaltzeko erabili.
Eta nire inguruan?

Gelaz kanpo egiteko jarduera da honako hau, eta ondorioetarako
bakarrik beharko da eskola ordua. Dena den, hasieran, egitekoa
azaltzeko 10 minutu inguru hartu beharko dira; ezarritako epea
amaitzean, berriz, eskola ordu bat beharko da lortutako emaitza
guztiak azaltzeko: banan-banan, bakoitzak berak bildutakoa azaldu
beharko du, eta ondorio orokorrak aterako dituzte horrela.

Ikasi
Ekintzari begira

Sarrera gisa erabiltzeko atal hau 10-15 minutuan egin daiteke.
Lehenengo, bideoa ikusiko dute, eta, behar izanez gero, adibide eta
azalpen gehiago emango ditu irakasleak.

Nik hiri eta hik niri

Atal honetan, eskola ordu osoa beharko da proposatutako guztia
egiteko. Sarrera gisa egiteko ariketako bideoak 10 minutu irauten du,
eta, orotara, 15 bat beharko dituzte, erantzunak pentsatu ahal
izateko.
Gainerako denbora dossierra irakurri, han proposatutako bideoa
ikusi eta gaur egungo joerei buruzko eztabaidarako erabiliko da.

Noiz bai, noiz ez

Azpiatal honetarako ere, gutxienez, eskola ordu osoa beharko da
(irakaslearen erabakien arabera, bi eskola ordutara luza daiteke
jolasa). Lehenik eta behin, infografia aztertuko dute, eta, behar izanez
gero, Ekintzari begira ataleko bideoa berriz ikusiko dute; 20 minutu
beharko dituzte, beraz, azalpen guztia osatu eta adibide gehiago
ikusteko.
Tabu hitzen jolaserako, berriz, 10 minutu beharko dira taldeak osatu,
materiala banatu eta jolasaren arauak azaltzeko. Hori dela eta,
irakasleak erabakiko du zenbat txanda egingo dituzten, eta horren
arabera erabaki beharko du beste eskola ordu batean jarraitu
ala ez.

To eta No

Azpiatal honetarako, bi eskola ordu beharko dira. Lehen orduan,
asmakizunarekin sarrera egin ondoren, puzzlearen teknikarekin
hasiko dira. Taldearen arabera moldatu beharko da (talde batzuek
gehiago eztabaidatuko dute, eta besteek, gutxiago), baina 30-40
minutu beharko dituzte testuak irakurri eta eztabaidatzeko. Iritziak
osatzean, euren taldera itzuli, eta geratzen zaien denboran taldekideei
azaltzen hasiko dira.
Taldeko kide guztiei azaltzeko denborarik izango ez dutenez,
hurrengo orduaren lehen zatia horretarako erabiliko dute. Amaitzean,
Tribuaren berbak saioko bideoa (20 minutu inguru)
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ikusiko dute, eta geratzen zaien denboran euren iritziak eta
bideokoak konparatuko dituzte.
Herritik mundura

Atal honetako proiektua garatzeko denbora tarte bat eman beharko
zaie, eta aurreratzen dutenaren arabera moldatu beharko da tartea.
Antolaketa guztia gelan egin beharko dute, baita gidoia sortzea ere.
Amaieran, grabazioak muntatu eta azpidatziak ere taldean egin
beharko dituzte, eta, beraz, behar duten adina denbora eman
beharko zaie.

Ekin erronkari!

Erronkarako, lehenik eta behin, tartetxo bat hartu beharko da
azalpenak eman eta bikoteak osatzeko. Amaieran, berriz, eskola
ordu bat beharko da ikasleen ondorioak aztertu eta taldeko gogoeta
bat egiteko.

Ebaluazioari dagokionez, ikasleen jarreran oinarritutako balorazioa egin beharko
du irakasleak. Proposamenak biltzen duenez, ahozko ekoizpen ez-formalak izango
dira ariketa gehienetako egitekoa, eta, beraz, irakasleak gelan egin eta entzundakoan
oinarritu beharko du, ez baitu bestelako materialik izango ebaluatu ahal izateko.
Gainera, ez du ahaztu behar ahozkoa dela ekoizpena, eta aurreiritziak albo batera
utzi behar direla; Larringanek (2007) dioen moduan, ahozko hizkuntza “hizkuntza
mendre eta ahularen parekotzat” jotzen da, bai eta “akats-toki eta gramatikaurraketen gertaleku paregabetzat” ere, baina bat-bateko ekoizpena izateak eragiten
dio hori: zuzenketarako “ez dago atzera jotzerik, ez da esaldia aldatzerik. Holakoetan,
hiztunak derrigorrez aurrera egin beharra du”.

Hori dela eta, irakasleak ikasle

bakoitzaren autozuzenketa gaitasunari erreparatuko dio, han aurkituko baitu ikasleak
ezer ikasi duen egiaztatzeko baliabidea.
Bestalde,

egia

da

kasu

honetan

parte-hartzea

eta

interesa

materialak

proposatzen dituen helburuekin nahiko lotuta daudela, eta gaian interesa erakusten
duen ikaslea aktibaziotik gertuago egongo dela interesik ez duena baino; horregatik,
hori guztia izan beharko du kontuan irakasleak ebaluazioa egiteko garaian.
4. Materialaren balioa: proba ikastetxean eta emaitzak
4.1.

Justifikazioa

Jakina da sutan jartzean probatzen dela eltzea, eta horrelako proposamen baten
baliagarritasuna ere praktikara eramanda bakarrik ikus daiteke. Baina hezkuntza
munduan bi gauza oso desberdin dira behar lukeena eta benetan dena, eta
atzerapenak atzerapen, eta eskolaren beste egiteko batzuk tarteko, proposamena
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proban jartzeko aukerarik ez da izan. Hala eta guztiz ere, esperientziak zer dioen
bildu nahian, inkesta bat (9. eranskina) bidali zaie materiala sortzeko oinarri izan den
ikastetxeko euskara irakasle guztiei, eta haien iritzia materialaren alde onen eta
txarren lehen zantzuak atzemateko bide izan da.
4.2.

Helburua

Esan bezala, ikastetxeko euskara irakasle guztiei bidali zaie inkesta, materialaren
baliagarritasuna aztertzeko asmoz. Bi motatako galderak egin dira inkestan: alde
batetik,

materialaren

baliagarritasunari

buruz

galdetu

zaie,

bai

eta

erabilerraztasunari buruz ere, eta, beste aldetik, euren asebetetasunari buruz galdetu
zaie. Gainera, aukera eman zaie zer aldatuko luketen idazteko. Hori guztia kontuan
izanda, materialak, oro har, ikasgelan funtzionatuko ote lukeen ikusi nahi izan da,
eta, bide batez, materiala probatzerako beharrezko aldaketak egiteko aukera
emango du.
4.3.

Metodologia

Informazioa bildu ahal izateko, bost irakasleri bidali zaie inkesta: euskarako hiru
irakasle titularri13, ingeleseko irakasle den baina euskal filologiako ikasketak dituen
eta gaian aritua den irakasle bati eta gaur egun irakasle titular bat ordezkatzen ari
den irakasle bati. Google Forms plataforma erabili da inkesta sortzeko, eta hiru
irakaslek eman dute iritzia. 16 galdera egin zaizkie orotara: 13 galderatan, 1etik 5era
adierazi behar zuten adierazpenarekin zenbateraino ados zeuden (1 erabat kontra
izanda, eta 5 erabat ados), eta beste hiruretan, berriz, euren iritzia eskatu da.
4.4.

Emaitzak

Gorago azaldu bezala, irakasleek 1etik 5erako eskalan kokatu dituzte inkestan
emandako baieztapenak, eta, emaitzak argiago ikusteko, haien batezbestekoak
bilduko

dira

hemen.

Webgunerari

dagokionez,

oro

har,

iritzi-emaileentzat

erakargarria da ikasleentzat (4,66ko batezbestekoa), baina moldaketaren bat
beharko luke erabilerrazago egiteko (4) eta azalpenak errazagoak izateko (4).
Irakasleei dagokienez, webgunea nahiko erabilerraza egingo litzaieke (4,33), eta
haientzat sortutako azalpen eta baliabideak baliagarriak izango litzaizkieke (4,33).
Proposatutako jarduerei begira, irakasleek uste dute ikasleen beharrak asetzeko
balio dezaketela, baina kasuren batean aldaketaren bat beharrezko litzateke (4);
dena den, motibazioa bultzatzeko modukoak iruditzen zaizkie (4,33). Ikasleen
Hiru irakasleek parte hartu zuten aurrekari izan zen proiektuan, baina bik bakarrik erabili zuten
materiala ikasgelan, haiek baitziren DBH 3 eta 4ko irakasle.
13
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ikasteko premiei dagokienez, berriz, uste dute jarduerak egokiak izan daitezkeela
horretarako (4,33), baina desoreka dago programazioan txertatzeko modukoak diren
erabakitzean: 3, 4 eta 5 puntuazioa eman dute galdera horretan. Irakasleen aldetik,
berriz, uste dute proposatutako materiala erraz

erabiliko luketela (4,33), eta

jardueren antolaketa askea onuragarri litzaiekeela (4,66).
Erabilerari dagokionez, irakasleek zalantzak dituzte material honek hitanoa
gehiago bultzatzea ekarriko ote lukeen (3,33), baina uste dute gelan erabiltzeko
moduko materiala dela (4,33).
Azken hiru galderetako emaitzek (iritzia idatziz eman behar zuten), dena den,
argi utzi dute irakasle bakoitzak irakasteko bere modua duela, eta “kontraesanezko”
erantzun batzuk atera dira. Alde batetik, materialetik gehien gustatu zaien alderdi
aipatzeko eskatu zaie, eta, beste aldetik, zer hobetu edo aldatuko luketen galdetu
zaie. Bi iritzi-emailerentzat, Euskal Herrian barrena ataleko bideoak dira materialeko
punturik interesgarriena, “ikasleek hitanoaren erabileraren inguruko kontzientzia
hartu eta berau aldatzeko benetako testigantzak baino tresna hobeagorik ez baita”.
Baina hirugarren iritzi-emailearentzat aldatu beharreko atala da hori, ikasleentzat
informazio gehiegi dela uste baitu. Iritzi-emaile horrentzat alderdirik onena, berriz,
azalpen atalak dira, baina beste iritzi-emaile batek dio ikasleentzat pisutsuegi izan
daitezkeela atal horiek. Azkenik, iritzi-emaile batek aipatu du zuka eta hika lotzen
diren ariketa edo taulen falta sumatu duela, uste baitu ikasleek halakoak eskura
behar dituztela.
Dena den, iritzi-emaileak prest agertu dira datorren urteko programazioan
materialari tokitxo bat egiteko, eta, beraz, praktikara eramatean ikusiko da
materialak benetan zein baliagarritasun duen.
5. Ondorioak eta aurrera begirakoak
Herri euskaldun bateko ikasle euskaldunek euren hizkuntzan bizitzeko hautua
egiteko baliabideak izan ditzatela, horixe izan da material didaktiko honen helburu
nagusia. Lagunarteko hizkeran jarri da fokua, eta, gazte hizkera bizi eta aberatsa
euren esku jarri nahian, hitanoa lantzeko eta sustatzeko proiektua diseinatu da.
Azpeitiko ikasle talde baten beharrak kontuan hartu, eta aurrez egindako proiektuei
irakasleek ikusten zizkieten gabeziak osatzeko asmoz, ariketa sorta bat diseinatu
da. Webgune batean bildu dira jarduera guztiak, bai eta haiek egiteko baliabide eta
azalpen guztiak ere. Horrela, edonoren esku dago materiala, eta edonoiz erabiltzeko
aukera ematen du.
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Materialaren nolakotasuna kontuan hartuta, DBHko 4. mailan erabiltzeko
proposatu da, nahiz eta batxilergoan arazorik gabe erabil daitekeen, eta ikasle
gazteagoek ere erabil dezaketen moldaketa batzuk eginda. Hausnarketek pisu handia
dute jardueretan, zenbait gairi buruzko iritzi kritikoa landu nahi izan baita, hala nola
hizkera sexista, nokaren galera, emakumearen presentzia hizkuntzan, estandarra eta
euskalkia… Marko teorikoan ikusi denez, zeresan handia ematen duten gaiak dira
horiek, eta, hori dela eta, ikasleek eurek euren iritzia sortzea eta gai horien inguruko
kontzientzia piztea bultzatu dira.
Bestalde, jarduera gehienek aplikazio praktikoa izan dute helburu, oinarri teoriko
batetik abiatuta, betiere. Oinarri teorikoa erabilera bultzatzeko aitzakia izan da
askotan, nahiz eta ikasle askok dioten eurek ez dakitela hika hitz egiten, eta “ikasi”
egin nahi dutela. Adierazpen hori erabat egia ote den, ordea, zalantzan jar daiteke;
izan ere, baliteke hiztunen pertzepzioa eta errealitatea hain lotuta ez egotea. Hori
sinesteko, herriko egoera argigarri izan liteke: nola da posible etxean nebari hika
egiten entzun duen neskak hika egiten ez jakitea, eta etxean gazteleraz bizi den
mutilak kalean entzundakoarekin bakarrik hika egiteko baliabideak izatea? Ideia hori
buruan izanda diseinatu dira ariketak, eta, horregatik, ariketa gehienetan garrantzi
handiagoa du erabilerak ikasketa teorikoak baino. Berariaz baztertu dira, gainera,
irakasleren batek inkestan proposaturiko baliokidetza taulak ere: ikasleak euren
ingurukoari begira jarri nahi izan dira, herriko euskalkiari begira, eta entzuten dutena
modu kontzientean aztertzea sustatu da, horrela ikasleak eurak izango baitira euren
ikasketa prozesuaren arduradun. Horregatik, Herritik mundura jardueran, esaterako,
azpitituluak euskalkian eta estandarrean emateko

eskatu zaie, bien arteko

konparazioa egin ahal izateko.
Erabileraren arloari garrantzia emateko beste arrazoia hiztunen aktibazioa
bultzatu nahia izan da; horretarako, hiztunek erabiltzen ohitu behar dute, lotsa galdu
behar dute. Izan ere, ikasle askok aipatu dute noka gustura arituko liratekeela,
baina, gaizki egingo duten beldurrez, hautu hori ez egitea hautatzen dute sarritan.
Gela barruko giroa egokitzat hartu da horretarako, oro har konfiantza giroan lan
egiteko aukera eman baitezake, eta hiztunek errazago toleratu ditzakete hutsegite
edo erroreak, horretarako toki aproposean baitaude.
Dena den, orain artean azaldutako guztia, esan bezala, proposamen hutsa da
oraindik ere. Irakasleen iritzia bildu da, eta, materialak zer emaitza izan ditzakeen,
zantzuren bat edo beste eman dute argitara, baina ezin uka daiteke proba gela
barruan egin bitartean materialaren egokitasuna ezin dela erabat ziurtatu. Irakasleen
iritzien arabera, oro har emaitza ona izan daiteke, baina ez da ahaztu
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behar egunerokoan bestelako faktoreek ere badutela eragina, eta balitekeela
zenbait kasutan baliagarri ez izatea proposatutakoa.
Dena den, irakasleen beldurrek izan dezakete itzala proposamen honetan ere:
gela barruan landutakoak izango al du eraginik eskolatik irtetean? Ikusi denez, horixe
zen aurreko materialaren gabezietako bat, eta, hori kontuan izanda, proposamen
honek bizitza errealetik gertuago dituzten egoerak proposatzeko ahalegina egin du,
eskolaren eta kalearen arteko zubia laburragoa izan dadin. Hala eta guztiz ere, ezin
esan daiteke arazo guztiak konponduko dituen materiala izango dela, konponbidea,
bereziki, hiztunen euren esku baitago. Ez da ahaztu behar materialak kontuan hartu
dituen ikasleen adina ez dela erraza harreman sozialen arloan eragiteko, eta, beste
arlo batzuetan bezala, helburua ez lortzeko arriskua agerian dago. Alde horretatik,
materiala oinarri izan arren, irakasleen inplikazioak garrantzi berezia izango du, eta
lanketa puntualei ihes egin eta lanketa jarraituak aukeratu beharko dituzte. Hala dio
Osak (2003) ere:
“Hizkuntzaren normalizazioa lortzeko, planteamendu sistematikoan
oinarritzen diren plangintzak dira eragingarriak, ez ekintza bakartuak.
Baina, planteamendu sistematikoaz ari garenean eskola mailako
planifikazioaz

ere ari

gara.

Borondaterik

onenaz

egindako

eta

burututako ekintza bakartuak eta egitasmo solteak egitea gaindituz,
xedeak lortzeari begirako planifikazio baterako urratsak egin behar
dira”.
Gainera, jakina da material honek ez dituela ikasle guztiak hika hitz egiten jarriko,
eta azken finean ez da hori helburu nagusia ere. Materialean bertan ere sarri
aipatzen da konfiantzazko tratamendua dela hitanoa, eta, beraz, pentsatzekoa da
gertukoenekin erabiltzea dela logikoa. Hori dela eta, erlazio batzuetan eragitea bera
nahikoa meritu izan liteke. Dena den, gainerako lanketekin (hizkera sexistak,
nokaren galera…) hausnarketa eragiteak iritzi pertsonala osatzen lagundu diezaieke,
eta horrek, noski, erabilera jakin baterako baino askoz gehiagorako balioko die. Alde
horretatik, materialak hizkuntzaren oinarriaz gaindiko hausnarketak bultzatu nahi
ditu, ikasten dutena gramatikan bakarrik gera ez dadin, batetik, eta hizkuntzak
dakizkiten nahiz hizkuntzei buruz dakiten ikasleak hezteko, bestetik.
Hori guztia kontuan izanda, ez da ahaztu behar testuinguru murritz batean
kokatutako proposamena dela hau, baina laster izango da aukera proposamen
garatuago bat egiteko. Gorago aipatu bezala, Garbiñe Bereziartua eta Beñat
Muguruza irakasle eta ikertzaileak hitanoaren ikerketa sakon bat egiten hasi berriak
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dira herrian, eta handik ateratako emaitzak sustapen prozesuen oinarri gisa
erabiltzeko baliatu nahi dituzte. Euren helburua ondorio horietan oinarritu eta herrian
aldaketak eragingo dituzten egitasmoak sortzea da: eskoletarako materiala,
sustapen kanpainak… Oraingoz, ordea, itxaron egin beharko da proposamen osatu
eta biribila egin ahal izateko.
6. Eskertza
Ezin eskertu gabe utzi lan hau aurrera eramateko euren laguntza eskaini didaten
guztiak: Hiromi Yoshida, euskara eta japoniera urrun baina aldi berean gertu daudela
irakasteagatik; Garbiñe Bereziartua, halako buruhausteetan sartzea merezi duela
erakusteagatik, eta proiektu handi horren berri eman eta materiala helarazteagatik;
Mertxe, Vanessa, Lourdes, Karmen eta Aintzane, ikasle nintzela gai hauekiko harra
sartzeagatik eta lan honetan aurrera egiteko laguntza eta ideiak emateagatik;
ikasleak, zuen kezka eta galderekin lan hau bideratzeagatik, eta Alaine eta Alazne,
edozein momentutan edozein galderari erantzuteko prest egoteagatik.
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8.

Eranskinak
1. Eranskina

HIKA ARI
DENA…
Biak
hika

Bat
hika,
bestea
zuka

Biak
zuka

Pertsona
heldua
gazteari

Pertsona Pertsona Pertsona
gaztea
heldua
gaztea
helduari
beste
beste
heldua
gazte
bati
bati

Mutila Neska
Mutila Neska
neskari mutilari mutilari neskari

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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2. Eranskina
HIKA ARI
DENA…

Biak
hika

Bat
hika,
bestea
zuka

Biak
zuka

Irakasle
bat ikasle
bati

Ikasle bat
irakasle
bati

Irakasle
bat beste
irakasle
bati

Ikasle
bat adin
bereko
ikasle
bati

Ikasle bat
Ikasle
gazteago
bati

Ikasle bat
ikasle
zaharrago
bati

Mutila
neskari

Neska
mutilari

Mutila
mutilari

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Neska
neskari

3. Eranskina
Asmatu beharreko hitza
Pilotalekua

Aulkia

Egutegia

Eguzkia

Kimika

Teilatua

Egunkaria

Baloia

Musika

Edan

Egipto

Oporrak

Hitz debekatuak
Pilota

Kirola

Olaizola

Berdea

Eseri

Mahai

Eskola

Ipurdia

Eguna

Urtea

Urtebetetzea

Jaieguna

Argia

Izarra

Hodeia

Zerua

Ikasi

Eskola

Fisika

Esperimentua

Etxea

Babestu

Teila

Txoria

Papera

Egunero

Albisteak

Kazetaria

Biribila

Futbola

Kirola

Partida

Abestu

Dantzatu

Parranda

Abestia

Egarria

Ura

Edalontzia

Jan

Piramideak

Faraoiak

Harea

Beroa

Uda

Bukatu

Hondartza

Gabonak
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Telefonoa

Deitu

Whatsapp

Hitz egin

Instagram

Aita

Guraso

Amona

Etxea

4 urte

Kirola

Grezia

Mundua

Margotu

Koadroa

Picasso

Akuarela

Afrika

Animalia

Handia

Hortzak

Hotza

Handia

Herrialdea

Elurra

Gimnasia

Azkar

Lasterketa

Usain Bolt

Hotza

Uda

Jatekoa

Kukurutxoa

Logela

Etzan

Ametsak

Lo egin

Osasuna

Osasun etxea

Zuria

Ospitalea

Pirritx. Porrotx eta

Pailazoak

Maite zaitut

Marimotots

Zapatak

Katxiporreta

Panderoa

Trikitia

Musika

Leturia

Instrumentua

Petrolioa

Autoa

Garesti

Gasolindegia

Ama

Olinpiar Jokoak

Pintzela

Elefantea

Errusia

Korri egin

Izozkia

Ohea

Medikua

Gasolina
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Ozeanoa

Argentina

Eguzkitako betaurrekoak

Arrosa

Sagua

Afaria

Triangelua

Erregela

Argia

Berdea

Ura

Itsasoa

Atlantikoa

Arrainak

Amerika

Tangoa

Buenos Aires

Haragia

Begiak

Uda

Kristala

Eguzkia

Lorea

Lorategia

Usaina

Arantza

Animalia

Arratoia

Buztana

Ordenagailua

Gaua

Jan

Etxea

Familia

Musika

Geometria

Hiru

Karratua

Zuzen

Neurtu

Arkatza

Eskola

Eguzkia

Energia

Iluna

Bonbilla

Kolorea

Zelaia

Urdina

Zuhaitza
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4. Eranskina

Hitza asmatu dute?

BAI (+1)

EZ

Denbora amaitu baino lehen?

BAI (+1)

EZ

Tabu hitza erabili dute?

1 (-1)

Oso ongi (+5)

2 (-2)

Ongi (+3)

3 (-3)

Nahiko (+2)

4 (-4)

Gaizki

- Hika aritu dira biak
-Toka eta noka
erabili dituzte
-Galderetan hika
erabili dute
-Ohartu direnean,
euren burua
zuzendu dute
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5. Eranskina
HIZKUNTZA SEXISTA
“Ezin dugu hitz egin... ‘hizkuntza sexista’-ri buruz, baizik eta hizkuntzaren ‘erabilera
sexista’-ri buruz... hizkuntzak... aukera ugari ematen baitu errealitate jakin bat
deskribatzeko” (Emakunde)
Asko hitz egin da gaztelania, esaterako, hizkuntza sexista den ala ez argudiatzeko,
eta bateko eta besteko argudioak atera izan dira:
- Genero gramatikalen bereizketa egiten du, baina genero neutrorik ez duenez, bi
sexuetako kideei buruz hitz egitean maskulinoa erabiltzen da.
- Lexiko aldetik, konnotazio desberdina dute hitz batzuek maskulinoan ala
femeninoan izan: zorro/zorra; gallo/gallina; impresor/impresora…
- Esaera zahar batzuetan, emakumearen irudi txarra zabaltzen da: “Llora como
mujer lo que no has defendido como hombre”.
- Zenbait autorerentzat, ordea, hizkuntza ez da sexista, baizik eta testuaren
ekoizleak zein asmorekin ekoitzi duen edo hartzaileak nola jaso duen, horrek egiten
du esanahia sexista.
Dena den, aldaketa batzuk egiten hasiak daude:
- Talde izenak sortu: alumnado eta ez alumnos
- Bikoizketak: niños y niñas
- Barrak erabiltzea: Sr/a…
Beraz, hizkuntza ala hiztuna da sexista?
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6. Eranskina
EUSKARA HIZKUNTZA SEXISTA OTE?
“Euskara kultura sexista batean murgildutako hizkuntza ez-sexista da” (Linda
White).
Euskara hizkuntza ez-sexista dela esan izan da, inguruko hizkuntzekin alderatuta,
behintzat. Gramatikalki ia genero bereizketarik ez duenez (hitanoan salbu), uste
hori erabat zabaldu da. Baina lexikoan bestelakoak aurki daitezke: gizona (gizaki
adieran erabilia), lege-gizona (emakume abokaturik ez al da?), plazagizon (eta
emakumeak etxean?), etxekoandre (gizonek ez dute lanik egiten etxean?)…
Gaur egun, gainera, inguruko hizkuntzen eraginez, bestelako erabilera batzuk ere
zabaltzen ari dira: zenbat seme dituzu? (¿cuantos hijos tienes?; semea bakarra,
eta hiru alaba), zure aitak etorriko dira? (¿vendran tus padres?)…
Dena den, etxean bertan ere baditugu erabilera bereizgarriak: marimatraka,
marimaistra, maripurtzila… norentzat erabiltzen dira?
Izan ere, Amaia Alvarez Uriak dioen bezala, “argi dago erabilera ez-sexista
egiteko aukera ematen digula euskarak. Hala ere, erabilera sexista egiteko
aukera dagoen neurrian ez al da hizkuntza hein batean sexista?”
Beraz, euskara hizkuntza sexista ote?
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7. Eranskina
HITANOA: BEREIZTAILE ALA INDARTZAILE?
“Seguru asko gazteek zaharragook txitean-pitean to eta no ikusiko bagintuzte,
emakumezkoei ez litzaieke horrenbeste toka egingo”. Jose Luis Otamendi,
Uztarria, 2004.
Historian zehar, hitanoa zatartzat hartu izan da, eta alboratzeko jarrerak izan
dira, baina, kalean, indarrari eutsi dio. Hala ere, uste hori etxeko atetik barrura
sartu da, eta, etxe askotan, eragin sakona izan du: itsusia zelakoan, neskei noka
egitea albo batera utzi da, eta, beraz, transmisioa eten da.

Tokarekin ez da

halakorik gertatu, eta kalean bizirik jaraitu du.
Gaur egun, neska nahiz mutil tratamendu bera eman nahian, neskei ere hitanoan
egiteko joera indartu da, baina transmisiorik ez, eta tokara jotzen dute askok.
Batzuen iritziz, hizkuntza sexista ekiditeko lehen urratsa izan liteke genero
marken

desagerpena,

baina,

beste

batzuentzat,

tradizioz

gizonezkoen

mintzamoldean izan dena bakarrik erabiltzeak emakumea baztertu egiten du,
eta nokaren erabilera indartzeak berdintasuna ematen dio emakumeari gizartean.
Beraz, zer da hitanoa: bereiztailea ala indartzailea?
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8. Eranskina
NOKA. TOKAREN ARREBA TXIKIA?

Iturria: berria.eus

2017. urtean Soziolingustika Klusterrak kaleratutako datuen arabera, Azpeitianaditza
ageri den elkarrizketen %38 hika egiten dira. Datu esanguratsua da, eta hitanoa
bizirik dagoela erakusten du. Baina elkarrizketa horietatik %17,5 soilik dira noka…
Zein izan daiteke arrazoia?
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9. Eranskina
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