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ESKOLAREN MUGAK

“Ikaskuntzak, ikasbide eta ikastetxeak 
ez du bere lanaren jarraipen bermerik 
segurtatzen. Eskolatik bakarrik ezin 
espero liteke konponbiderik. Etxe- 
auzo-bizigiro multzo korapilatsu horren 
falta du eskolak. Hizkuntza ezin du 
eskolak bere kabuz eta bere eragin 
hutsez biziberritu” (Fishman)



“Nik ez dakit azkenean
Euskal Herri euskalduna
lortuko dugun, baina
nire burutik hasita,
espazioak euskaraz betetzen saiatzen naiz.
Edozein kasutan ere, hori delako
egin dezakedana,
egin nahi dudana
eta niretzat zentzua duena”

Sarasua, J; Txepetxekin solasean
biziaren hizkuntzaz

ESKOLAREN MUGAK



1. XXI. Mendean, Europako hizkuntzak –ingelesa–, oro har, 
Euskal Herrian, gaztelania eta frantsesa bereziki, albo 
batera utzita, euskara indarberritzea ez da posible. 

2. Euskaldunon etorkizuna ez da elebiduna, eleaniztuna da.

3. Hargatik, euskal eskolak hezkuntza eta hizkuntza 
proiektuaren ardatz euskara izanik, pertsona eleaniztunak 
hezi behar ditu, bestelako hizkuntzen beharrezko ezagutza 
eta erabilera erdiestea bideratuz.

4. Eragotzi egin behar da kosta ahala kosta euskara eskola 
hizkuntza bihurtzea soilik, hau da, eskolako zenbait 
jardun-eremutan baliatzea, beste hainbatetan nola baita 
eskolatik kanpo komunikazioa garatzeko balekoa izango ez 
balitz bezala.

OINARRIZKO PRINTZIPIOAK



Hizkuntza aniztasunak hizkuntza asko 
ezagutzea edo gizarte jakin batean 
hizkuntza asko aldi berean bizitzea esan  
nahi du. Ikastetxe batean edo hezkuntza 
sistema jakin batean eskaintzen diren 
hizkuntzak dibertsifikatze hutsarekin lor 
daiteke hori, ikasleek atzerriko hizkuntza 
bat baino gehiago ikas dezaten bultzatuz, 
edo ingelesak nazioarteko komunikazioan  
duen nagusitasuna murriztuz.

(Europako Kontseilua –2001–)

HIZKUNTZA ANIZTASUNA



Gizabanakoak hizkuntza baten kultur 
ingurunean duen hizkuntza esperientzia 
zabaldu ahala, (…), hizkuntza eta kultura 
horiek ez ditu adimeneko gune berezietan 
gordetzen; aldiz, komunikazio-gaitasun bat 
garatzen du, hizkuntza arloko ezagutza eta 
esperientzia guztien bidez eta hizkuntzen  
arteko harremanaren eta elkarreraginaren 
bidez.

(Europako Kontseilua –2001–)

IKUSPEGI ELEANITZA 



Ez da hizkuntza batean, bitan –edo are  
hirutan– “gaitasuna” lortzea soilik, hizkuntza 
bakoitza bereiz hartuta eta “hizkuntza hori 
ama-hizkuntza duen hiztun ideala” 
oinarrizko eredu gisa ikusita. Aitzitik, 
hizkuntza ahalmen guztiak bilduko dituen 
hizkuntza errepertorio bat osatzea da 
helburua. 

(Europako Kontseilua –2002–)

IKUSPEGI ELEANITZA: HEZKUNTZAREN HELBURUA



1.EREMU PEDAGOGIKOA: ekintza 
pedagogikoarekin eta gela barruko 
interakzio didaktikoarekin 
erlazionatutako hizkuntzaren alderdiak 
biltzen ditu.

2.EREMU INSTITUZIONALA: 
ikastetxearen kudeaketa eta 
antolaketarekin eta interakzio 
orokorrarekin, hau da, gelaz kanpoko 
harremanekin nahiz ingurunearekin, 
erlazionatutako hizkuntzaren alderdiak 
biltzen ditu.

HIZKUNTZEN ESKU-HARTZE EREMUAK



HIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUAKHIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUAK

EREMU INSTITUZIONALAEREMU PEDAGOGIKOA

EZ EZ -- 
KURRIKULARRAKURRIKULARRA

•Jolasaldiak

•Zerbitzuak

•Eskolaz    
kanpokoak

• Harremanak

IKASTETXEKOIKASTETXEKO 
ANTOLAKETAANTOLAKETA

HARREMANAKHARREMANAK

•Familia

•Gizartea 
orokorrean

•Organoak

•Administrazioa

•Langileen 
hizkuntz profilak

•Espazioen 
trataera

INTERAKZIO 
DIDAKTIKOA

•Gela barruko 
harremanak

•Baliabideak

KURRIKULARRAKURRIKULARRA

KUDEAKETA 
PEDAGOGIKOA

•Curriculum 
proiektua:     
Hizkuntzak 
Beste arloak
•Proiektu 
osagarriak

•Irakasleen 
prestakuntza

HIZKUNTZEKIKO ESKU HARTZE EREMUAK



ESKU HARTZE EREMUAK: HIZTUNAK ATERATZEN

HIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUAKHIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUAK

EREMU PEDAGOGIKOA

KURRIKULARRAKURRIKULARRA

KUDEAKETA 
PEDAGOGIKOA

•Hizkuntza arloko 
Curriculum 
proiektua

Ikastetxean langai ditugun hizkuntza 
guztien artean hizkuntzen inguruko 
helburu eta edukien sekuentzializazio 
garbia eta koordinatua garatzea, 
ikuspegi metodologiko bera 
partekatzea eta elkarreragina 
bideratzeko estrategiak partekatzea.



ESKU HARTZE EREMUAK

HIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUAKHIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUAK

EREMU PEDAGOGIKOA

KURRIKULARRAKURRIKULARRA

KUDEAKETA 
PEDAGOGIKOA

•Beste arloetako 
Curriculum 
proiektuak

Hizkuntza arloan egiten den lana oso 
mugatuta gelditzen da, eta hainbat 
kasutan lan horrek ez du eraginik 
izango berezko erabilera egoeretan 
ez bada ikasitakoa aplikatzen eta 
sendotzen.



HEZKUNTZAREN XEDEA

Ikasleen komunikazio gaitasunak garatzea, 
hizkuntza, bizitzako egoera eta behar 

guztietarako tresna eragingarri gisa erabil 
dezaten

Irakaskuntza-ikaskuntzaren xede eta estrategia nagusia:

KOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOA



HIZKUNTZAREN IKUSPEGIA

Hizkuntza eremu sozial desberdinetan 
komunikaziorako erabiltzen den 
hautazko zeinuen sistema gisa 

definitzen dugu.

Sistema erabileraren baitan egituratzen da.

Sistema eta komunikazioa banaezinak dira.

HIZKUNTZAREN IKUSPEGI DISKURTSIBOA



HIZKUNTZA, ERAIKI BEHARREKO EZAGUTZA

Hizkuntz sistema, beste ezagutzak bezala, 
ikasleak eraiki beharreko ezagutza da, 
besteekin elkarrekintzan, hizkuntzaren bidez 
gauzak eginez. 

“Hizkuntzak ez dira aurrez ikasten, gero 
erabiltzeko; erabili ahala jabetzen gara 
hizkuntzaz”.

J. M. Artigal



EZAGUTZA, ERABILERA ETA MOTIBAZIOA
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MOTIBAZIOA

MOTIBAZIOA MOTIBAZIOA

MOTIBAZIOA

ERABILERA

EZAGUTZA

EZAGUTZA, ERABILERA ETA MOTIBAZIOA



EREMU PEDAGOGIKOA

CURRICULUM INTEGRATUA

HIZKUNTZA ARTEKOA
E
T
A

P
A

  
 A

R
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O
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ARLO ARTEKOA

Ikuspegi integratzaile batez landu beharreko 
esparrua da ahozkotasunarena, eta eremu  
pedagogikoan uztarketa eta elkarlana 
bideratzeko dugun tresna nagusia Curriculum 
Proiektua da.



Curriculum proiektuen sendotasuna.  

Maila,  ziklo eta etapen arteko koordinazioa.

Hizkuntzen arteko curriculum loturak.  

Beste arloen hizkuntza beharren inguruko hausnarketa.

Hizkuntzen erabilerari erantzuteko hobekuntza lanetan 
egiteko handia esparru honetan, curriculum proiektuen 
koherentzia eta sendotasuna lortzeko.

EREMU PEDAGOGIKOA



Saio motak hautatzerakoan koordinazioa.

Adinen arabera ahozkoari utzitako tartea.

Hizkuntzen arteko metodologia loturak.  

Gela barruan hizkuntz erabiltzaile nagusia irakaslea 
bada eta ikasleen zeregin nagusia entzutea edo/eta 
galderak erantzutea bada, ahozkotasuna non da? 

Tradizio hori  apurtuko duen planteamendu didaktikoa 
behar dugu, benetako elkarrizketa bultzatuko duena 
eta komunikazio joan-etorri horren kalitatea 
bideratuko duena.

INTERAKZIO DIDAKTIKOA

EREMU PEDAGOGIKOA



INTERAKZIO DIDAKTIKOA

Gela barruko interakzioa izango da hizkuntzaren 
jabekuntza eta garapenerako esparru 
garrantzitsuenetako bat:

1. Komunikazio behar errealak sortzen direlako eta, 
ondorioz, egiten den hizkuntz erabilera 
funtzionala eta motibagarria gertatzen delako. 

2. Testuingurua kontrolatua denez, hizkuntz erabilera 
hori irakasleak bideratu eta hoberendu 
dezakeelako.

EREMU PEDAGOGIKOA



INTERAKZIO DIDAKTIKOA
SAIO MOTAK 

A Urratsak Irakaslearen 
egitekoa 

Ikaslearen hizkuntz 
trebetasun nagusia 

Interakzioa Denbora 

1 Sarrera Entzumena Klase osoa 5 
2 Aurkezpena Entzumena Klase osoa 20 

3 Eztabaida Entzumena/Mintzamena Klase osoa 20 

Irakasleak 
aurkezten 

ditu 
kontzeptu 

berriak 4 Ondorioak Entzumena Klase osoa 15 

D Urratsak Irakaslearen 
egitekoa 

Ikaslearen hizkuntz 
trebetasun nagusia 

Interakzioa Denbora 

1 Sarrera Entzumena Klase osoa 5 
2 Aurkezpena Entzumena Klase osoa 10 

3 Eztabaida  Mintzamena Taldeka 30 

4 Ondorioen 
aurkezpena 

Mintzamena/Entzumena Klase osoa 10 

Ikasleek 
kontzeptu 

berriak 
aztertzen 
dituzte 

5 Ondorioak Entzumena Klase osoa 5 

EREMU PEDAGOGIKOA



HIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUAKHIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUAK

EREMU PEDAGOGIKOA

EZ EZ 
KURRIKULARRAKURRIKULARRA

Atsedenaldiak

Zerbitzuak

Eskolaz    
kanpokoak

Harremanak

Euskararen normalizazioan 
pausoak eman ahal izateko, 
ezinbestekoa da, arlo 
akademikoaz gain eta harekin 
lotuta, ikaslearen beste bizitza 
esparruetan ere eragitea, 
haietan ohiko komunikazio  
hizkuntza euskara izan dadin 
bitartekoak jarriz. 

EREMU PEDAGOGIKO EZ KURRIKULARRA



HIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUAK IKASTOLANHIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUAK IKASTOLAN

EREMU INSTITUZIONALA

ANTOLAKETAANTOLAKETA HARREMANAKHARREMANAK

•Familia

•Gizartea 
orokorrean

•Organoak

•Administrazioa

•Langileen 
hizkuntz profilak

•Espazioen 
trataera

Esparru honetan hartzen ditugun 
erabakiak funtsezkoak izango 
dira testuinguru ahalik eta 
euskaldunena ziurtatzeko eta 
ikasleen euskara erabiltzeko 
aukerak zabaltzeko. 

Hizkuntz paisaia zaintzeko 
hizkuntz irizpideak ezarri eta 
hauen jarraipena ziurtatu. 

Hezkuntza komunitatearen 
harreman sareetan euskararen 
erabilera eragozten duten 
etenak identifikatzeko eta 
gainditzeko estrategiak zehaztu. 

EREMU INSTITUZIONALA



• Plangintza sistematikoak dira eragingarriak, 
bakartuak ez. Euskaraz Bizi, Ulibarri eta abar 
beste egitasmo batzuekin batera, noranzko 
berean jarri behar dira (ikasmaterialgintza, 
prestakuntza, curriculum berrikuntza eta abar).

• Euskararen erabilera ahalbidetzeko, hedatzeko 
eta indartzeko ahalik erabilera-eremu gehien 
irabazi.

• Arnasguneen teoriaz baliatu. Eskola euskara 
bizitzen laguntzen duen irla.

• Adina eta eskolaren eragina lotu. Zenbat eta urte 
gehiago eskolaren eragina murritzagoa, 
gizartearena zabalagoa.

EUSKARAREN ERABILERA AREAGOTZEKO EGITASMOAK



ASKOTARIKO FAKTOREAK KONTUAN HARTUZ



EREMUEN PISUA ESKOLAN

Eskola 

eremu ez-kurrikularra 
A 
D 
I 
N 
A 

eremu 
kurrikularra 

(gela) 

autobusa, 
irteerak, 

... 
jolasaldia 

jantokia 
+ jolasak 

Eskola 
orduez 

kanpoko 
ekintzak 

familia lagunak 
ikus/entzun/ 
irakurtzekoen 

kontsumoa 

14 5 2 6 13 
14 26 

8
 u
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e

 

40 

10 24 26 

 



• Jarreretan eta motibazioan eragin. 
Euskararen erabilera ohiko bihurtu.

• Eskola=euskara batua printzipioa 
egokitu. Erregistroak eta erabilera- 
eremuak egokitu. Euskaraz nonahi 
jarduteko askatasun giroa sortu.

• Tarteko helburuak-eta finkatzeko eta 
jarraipena egiteko azterketa 
sistematikoen beharra: Ulibarri, Ikasdat, 
hizkuntzaren erabilera eremu ez- 
formaletan.

• Plangintza ikastetxea eta inguruko 
eragileen arteko lankidetzarako markoa.

EUSKARAREN ERABILERA AREAGOTZEKO EGITASMOAK



IKASTETXEAK ETA EBPN

Hiru eremu estrategiko:
• Euskara ondorengoetaratzea: “Euskara, belaunez belaun eta etenik gabe, 

ondorengoetaratzea. Euskararen geroratzea, familiaren, eskolaren eta 
helduen euskalduntze-alfabetatzearen bidez eta hizkuntza bera osatuz, 
aberastuz eta hobetuz lortzen da, batez ere”. 

• Euskararen erabilera: “(...) Datozen hamar urteotako erronka nagusia, 
belaunaldi berrietako euskaldunentzat euskara helduaroko erabilera- 
eremu berezi eta garrantzizkoetarako atsegin eta gaztelania bezain 
baliozko egitea da, esaterako, enpresa-mundurako, aisiarako, kirolerako 
eta komunikabideetako, produktuen kontsumorako, bai eta funtzio 
sinboliko eta afektiboetarako ere.” (5.-6. orrialdeak).

• Euskararen elikadura: “Hizkuntza eroso eta erraz egin eta erabiliko bada, 
elikatu egin behar da, liburu, irrati, aldizkari, egunkari, telebista, eta 
abarren bidez. Euskara, bigarren hizkuntza gisa, eskolan ikasi duen 
euskaldun berriari dituen hizkuntza-ezagupenak sendotzen, euskal 
kulturaren aberastasunaz jabetzen, eta bere harreman-sare euskalduna 
zabaltzen lagundu behar zaio” (6. orrialdea).



IKASTETXEAK ETA EBPN

Irakaskuntza euskara ondorengoetaratzeari dagokion  
multzoan kokatzen da. Baina, ikastetxeek hizkuntza- 
ezagupenak sendotzen, euskal kulturaren aberastasunaz 
jabetzen eta hiztunari harreman-sare euskaldunak zabaltzen 
ere lagun dezakete –lagundu behar dute, hobeto esan–, 
euskararen elikaduran eraginez. Horretarako, inguruan dituen 
elkarte zein erakundeekin lankidetzan aritzea ezinbestekoa da. 
Lankidetza hori egituratu zein sistematizatu ahal izateko, orain 
arte, ikastetxeetako jardun esparruak zeintzuk diren kontuan 
hartzea komeni da.



ESKU-HARTZE EREMU GARATUA

EREMU PEDAGOGIKOA  EREMU INSTITUZIONALA 

KURRIKULARRA HARREMANAK 

KUDEAKETA 
PEDAGOGIKOA 

INTERAKZIO 
DIDAKTIKOA 

EZ 
KURRIKULARRA 

IKASTETXEAREN 
ANTOLAKETA 

FAMILIA GIZARTEA 
OROKORREAN 

 
Kurrikulu 
proiektua: 
 
1. Hizkuntz 

arloko 
curriculum 
integratua. 

2. Beste 
arloetako 
curriculumak: 
hizkuntzen 
trataera 
instrumentala, 
globalizazioa, 
ea. 

 
Egitasmo 
osagarriak: 
 

1. Euskara 
eta euskal 
kultura. 

2. Zehar 
lerroak.  

 
Irakasleen 
prestakuntza 
planak: hizkuntz 
hobekuntza, 
metodologia, ea. 

 
Harremanak: 
  

• Arlo bakoitzeko 
harreman 
hizkuntza. 

• Irakaslearen 
hizkuntz eredua 
eta 
hizkuntzekiko 
jarrera. 

• Irakasle/ikasle 
arteko hizkuntz 
erabilera eta 
kalitatea. 

• Ikasleen arteko 
hizkuntz 
erabilera eta 
kalitatea. 

 
Baliabideak: 
  

1. Gelaren 
girotzea: 
hormirudiak, 
kartelak, ea. 

2. Informazio 
iturrien eta 
bestelako 
baliabideen 
hizkuntza. 

 
• Jolasaldiak. 
• Jantokia, 

garraioa, 
zerbitzuak, e.a. 

• Eskolaz kanpoko 
ekintzak.  

• Irakasleen 
arteko hizkuntz 
erabilera  eta 
kalitatea. 

• Gainontzeko 
gizabaliabideen 
hizkuntza.  

• Ikasleen arteko 
hizkuntz 
erabilera eta 
kalitatea. 

 

 
1. Gobernu eta 

funtzionamendu 
organoak. 

2. Ekonomia, 
administrazioa  eta 
dokumentazioa. 

3. Pertsonalaren hiz-
kuntz profilak 

4. Espazioen banaketa 
eta trataera.  

5. Ikastetxeko 
errotulazio eta 
informazio guneak 
(errotulazioa, 
kartelak, iragarpen 
taulak, etab.). 

 
1. Ikastetxearen 

eta gurasoen 
arteko 
harremanak, 
irakaslea, 
ikastetxea,  
etab.  

2. Familia 
barruko 
hizkuntz 
erabilera eta 
kalitatea.  

 
1. Beste ikaste-

txeekiko 
harremanak. 

2. Herriko beste 
talde eta  era-
kundeekiko 
harremanak  

3. Administra-
zioarekiko 
harremanak.  

4. Bestelako ha-
rremanak.  

 

 



IKASTETXEAK ETA EBPN

  IKASTETXEETAKO ZENBAIT JARDUN-EREMU 
 

ESPARRUAK Ikastetxearen 
antolaketa Irkasleak Iksleak Familia Ez 

dozenteak 
Euskararen 

inguruko 
erabakiak 

Gelaz 
kanpoko 
ekintzak 

Gizartearekiko 
harremanak 

Irakaskuntza x X x x x x x x 
Helduen 
Euskalduntze-
alfabetatzea 

 X  x x x x  

Familia   x x  x x  
Administrazioa x    x x x x 
Teknologia 
berriak x X x  x x  x 
Enpresa 
mundua   x   x  x 
Aisia   x x x x x x 
Kirola   x  x x x x 
Erlijioa   x x  x x x 
Corpus-
plangintza  X x x x x   
Liburugintza x X x x  x   
Publizitatea x     x  x 
Kulturgintza  X x x  x x  
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Hedabideak  X x x  x   



LANKIDETZA GERTATZEKO BALDINTZAK

1. Udalei dagokienez, EBPNren udal-ereduak garatu ahal izateko, 
berariaz hartutako erabakiari EBPN garatu ahal izateko baliabide 
nahikoak gaineratzea ezinbestekoa da. Baliabideei dagokienez, 
antolamendu egokia (Euskara Batzordea eta beste), giza  
baliabideak eta baliabide ekonomikoak (% 2 bideratzea).

2. Ikastetxeen eta udalen arteko lankidetzarako, berriz, 
ikastetxeetako euskararen erabilera indartzeko jarduketa-planak 
eta udaletan EBPN garatzekoak uztartu ahal izateko, koordinazio 
gune iraunkorra sortzea ezinbestekoa da.

3. Egun bi planak garatzeko fitxak zein bestelako euskarriak 
baliatzen dira. Alabaina, planifikazioan kontuan hartu beharreko 
esparruei dagokienez, ez dago planen artean harreman eta  
metodologia komunik, beraz, batean egiten diren ahaleginak ez 
dira bestean txertatzen. Hori bideratu ahal izateko lankidetzarako 
markoa eraiki behar da.  



ESKU-HARTZE EREMUETAN ERAGITEN

EREMU BAKOITZEAN SARTZEN DIREN ZENBAIT ALDERDI 
EREMUAK ALDERDIAK 

IKASLEEN EUSKARAREN ERABILERA 
ETA MOTIBAZIOA 

 
 
 
 

• Ikasgelan ikasleen motibazio eta euskararen erabilera sustatzeko, areagotzeko 
estrategiak bultzatu eta horretarako ekintzak bideratu. 

• Hezkuntza komunitateko pertsonen arteko hizkuntzaren erabilera; zein erregistro mota 
eta zertarako. 

• Neur Kareletik (Ulibarri), azterketa tresna. 
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EUSKAL KURRIKULUMA • Zehar lerroaren trataera eman (bertsolaritza, kantagintza, euskal kulturgintza 
ezagutzera eman, etab.). Honakoak gela barruko zein gelaz kanpoko jardueretan isla 
eduki behar du  

JOLASALDIAK 
JANTOKIA 
GARRAIOA 

IKASTOLAKO SARRERA-IRTEERAK 
IKASTOLETATIK BURUTZEN DIREN 

IRTEERAK 
JAIAK ETA OSPAKIZUNAK E
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ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK 

• Eremu hauetan euskararen erabilera sustatzeko estrategiak bultzatu eta horretarako 
ekintzak bideratu. Antolaketa plana (interbentzio plana, koordinazioa, etab.).  

• Ekintzen artean, kirolarekin-eta zer ikusia daukaten jarduerak ere sartu.  
• Eskola espazioan eta ohiko klase ordutegiz kanpo espazioak irabazteko burututako 

jarduerak aurreikusi. 
• Halaber, espazio hauetan esku-hartzen duten pertsonen formazioa ahalbidetzen duten 

egitasmoak sartu.  
• Hezkuntza komunitateko pertsonen arteko hizkuntzaren erabilera; zein erregistro mota 

eta zertarako. 
• Euskararen erabilera eremu ez-formaletan azterketa sistematikoak (SEI, etab.). 

IKASTOLAKO ANTOLAKETA • Ikastolaren hizkuntza politika zehaztu (pertsonak –begiraleak, irakasleak, bestelako 
pertsonak– eta zerbitzuak kontratatzeko hizkuntza irizpideak, hizkuntza paisaia –
dokumentazioa, errotulazioa, etab. –, etab.). 

• Irakasleen eta ez-irakasleen hizkuntza maila jasotzeko jarduerak, 
motibazioa/inplikazioa lantzeko saioak, etab. txertatu. 

• Neur Kareletik (Ulibarri), azterketa tresna (aldian aldikoa). 
FAMILIA 

 
 
 

• Ikastolaren eta gurasoen arteko harremanen nolakoa definitu. Hizkuntza politika (ahoz 
edota idatziz burutzen diren harremanetan) finkatu. 

• Familia tipologiak ezagutzeko datu bilketa (Ikasdat baliatuz, etab.). Horren arabera, 
jarduerak antolatu.  

• Familia barruko hizkuntzaren erabilera eta kalitatea (familia tipologiaren araberako 
estrategiak) sustatu. 
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GIZARTEA  • Ikastolan hizkuntza irizpideak kontuan, Hezkuntza, Udal, Ikastetxe zein bestelako 
eragileekiko hizkuntz harremanen nolakoa definitu. 

 



ERREGISTRO EZ-FORMALAK ETA FORMALAK

%0-20 eusk.
A

%20-40 eusk.
B

%40-60 eusk.
C

%60-80 eusk.
D

%80-100 eusk.
E

Eskolaurrea 0-3 
urte

Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form.

Batua / 
Eusk. (1) Eusk. (1) Eusk. (1) Eusk. (1) Eusk. (1)

Haur Hezkuntza 3-6 
urte

Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form.

Batua / 
Eusk. (2) Eusk. (2) Eusk. (2) Eusk. (2) Eusk. (2)

Lehen 
Hezkuntza

6-8 
urte

Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form.

Batua / 
Eusk. Batua Eusk. Landua Eusk. Landua Eusk. Landua Eusk. Landua

8-10 
urte

Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form.

Batua / 
Eusk. Batua Eusk. Batua Eusk. Landua Eusk. Landua Eusk. Landua

10-12 
urte

Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form.

Batua / 
Eusk. Batua Eusk. Batua Eusk. Batua Eusk. Landua Eusk. Landua

DBH

12-14 
urte

Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form.

Batua / 
Eusk. Batua Eusk. Batua Eusk. Batua Eusk. Batua Eusk. Landua

14-16 
urte

Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form. Inform. Form.

Batua / 
Eusk. Batua Eusk. Batua Eusk. Batua Eusk. Batua Eusk. Batua



HIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUAKHIZKUNTZEKIKO ESKU-HARTZE EREMUAK

EREMU INSTITUZIONALAEREMU PEDAGOGIKOA

EZ EZ 
KURRIKULARRAKURRIKULARRA

ANTOLAKETAANTOLAKETA HARREMANAKHARREMANAK

INTERAKZIO 
DIDAKTIKOA

KURRIKULARRAKURRIKULARRA

KUDEAKETA 
PEDAGOGIKOA

ESKU-HARTZE EREMUAK

EB, ULIBARRI, EB, ULIBARRI, ……

Hizkuntzaren egoeraren hobekuntza bultzatu nahi 
badugu, esku-hartze eremu guztietan eragin beharko 
dugu, koherentziaz eta koordinazioan, eta plangintza  
baten testuinguruan profesional eta begirale ororen 
esku-hartze eragingarria bilatuz.
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HIZKUNTZA-EREDUAK TESTUINGURUA

EAEko 10/1982 Oinarrizko Legea, Euskararen 
Erabilpena Arauzkotzezkoak, derrigorrezko 
irakaskuntzan lortu beharreko helburuei buruz 
jardutean, honela dio: “Jaurlaritzak, ikaslegoari 
nahitaezko ikastaldiak bukatzerakoan bi hizkuntza 
ofizialak erabiltzeko adina ezagutuko ditueneko 
segurantza emateko xedezko neurriak hartu eta 
euskara-giroa bermatuko du” (17. artikulua).

Legearen oinarria elebitasuna da (gaztelania eta 
euskara). Testuinguru horretan sakonduz, Legea 
onartu zeneko testuingurua oso kontuan hartzea 
komeni da.

90eko hamarkadan, hainbat faktore tarteko direla, 
ingelesaren eskuratze goiztiarra. Elebitasunetik



HIZKUNTZA-EREDUAK ALDATZEKO BALDINTZAK

BAT, ikasleen hizkuntza-gaitasuna garatzeko aukera eskaini behar 
du, euskalduntzea eta garapen kognitiboa ganoraz uztartuz; BI, 
pertsonen eta hezkuntza-eragile nagusien askatasun-esparrua 
itotzea ez da komeni, izan ere, goitik beherako dinamikari ez ezik 
behetik gorakoa ere bultzatu egin behar da; HIRU, gizartean 
egiten ari diren bestelako urratsekin bateratsu, esku-esku joatea 
komeni da, kontrako erreakzioa sor liteke bestela; LAU, 
formulazio berriak emaitza are hobeak eman ditzakeela frogatu 
egin behar da; BOST, helduleku juridiko egokia eduki behar du, 
segurtasun juridikorik izan ezean gatazka sortzaile izateko aukera 
guzti-guztiak egonen baitira.



HIZKUNTZA-EREDUAK BERRITZEKO HABEAK

1. Zein dira bizi osorako hezkuntza planteamenduen jiran, 
derrigorrezko irakaskuntza amaitzen duen gazte batek 
gaztelaniari, euskarari, ingelesari eta laugarren hizkuntza bati 
(gure kasuan, frantsesari) buruz eskuratu beharko lituzkeen 
gaitasunak? Zein izango da ardatz hartuko den hizkuntza?

2. Azken helburuak zehaztuta, ikastetxe bakoitzak, bizi duen 
errealitatea (soziolinguistikoa eta abar) kontuan, ibilbide propioa 
(hizkuntza proiektua) zehaztu egin beharko luke (behetik gorako 
dinamika). 

3. Gauzak horrela, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, 
kanpo ebaluazio sistema baten bidez, tarteko mailak lortzen 
direla jarraipena egin eta zailtasunak dituztenei lagundu (goitik 
beherako dinamika).



ALDATZEKO ERRESISTENTZIAK

Lau multzotan bil litezke:

•
 

Politikoak: hizkuntza-ereduak ez dira bitarteko, helburu bilakatu 
dira.

•
 

Sindikalak eta administratiboak. Hezkuntza aniztasuna oso 
kontuan eduki behar omen da, baina, ikastetxe guzti-guztiei, 
titularitatea kontuan, ‘kafe bera eman behar’ praktika oso 
zabalduta dago, berrikuntza egitasmoak izatea, halako zein 
bestelako zailtasunetan aritu behar izatea… berdin dio. 

•
 

Eragozpen korporatiboak. Proposatu den ereduak, besteak 
beste, maisu-maistrek lankidetzan aritzea, hezkuntza eta  
hizkuntza-proiektuak konpartitzea, curriculum planteamenduak 
berritzea eta abar eskatzen ditu.

•
 

Proposamenak indarrean dagoen hezkuntza sistema 
sakonean eraldatzeko urratsak ematea eskatzen du.
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