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HELBURUAK:

l Euskaraldia ezagutzera ematea eta parte hartzera gonbidatzea.

1. JARDUERA: Zer da Euskaraldia?

l Egin solasaldia ikasleekin; horretarako gidoia 4. orrialdean dago.
Gaia: euskararekin duten harremana eta hizkuntza ohiturak.

l Galdetu ikasleei ea Euskaraldia ekimena ezagutzen duten, eta, inork ezagutzen
badu, azal dezala. Egin solasaldia denon artean ekimenari buruz dakitena biltzeko.

l Ikusi ekimenaren berri labur-labur ematen duen bideoa (Bideoa 1: Zer da Euska-

raldia?). Ondoren, alderatu aurretik bildutako informazioa eta osatu. Komentatu
ikasleei ariketa sozial bat izango dela eta aipatu ahobiziak belarriprestak eta hamaikakoa egongo direla (ez sakondu horien azalpenean, ondoren ikusiko ditugu
horiek-eta)

l Elkartu ikasleak 3naka eta eman testu bana

(ahobizi 5. orrialdean, belarriprest 6. orrialdean eta 11koa 7. orrialdean).

l Ikasle bakoitzak egokitu zaion testua irakurri eta ahozko laburpena egin beharko
du bere taldean; horretarako, nork bere testua irakurri eta ahozko azalpena egiteko
gidoia prestatuko du.

l Gidoiak prestatutakoan, ikasle bakoitzak irakurritako testuaren ahozko laburpena
egingo du bere taldean.

l Ondoren, Lasarte eta Egiako esperientzien berri izango dute. Azalduko diegu

Euskaraldia herri horietan probaturiko esperientzia batetik sortu zela; horretarako,
bideoa ikusiko dute (Bideoa 2: Euskaraldia, zer egingo dugu?).

l Feedbacka: komentatu, talde handian, atazan jasotako informazioa, eman de-

zatela ekimenari buruzko iritzia, azal dezatela zertarako balio dezakeen ekimenak,
haien ustez, eta parte hartuko luketen, zergatik, zer ekarpen egingo liekeen eurei
Euskaraldian parte hartzeak…
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Prozedura

l Hizkuntza-ohiturei eta elkarrizketa elebidunei buruz hausnartzea.

L

2. JARDUERA: Ulerrizketak eta lehen hitza euskaraz

dezatela iritzia: zer egin dezakegu estres linguistikoa gainditzeko? Sentitu dute
inoiz halakorik? Bizi al dute inoiz horrelako egoerarik?

l Ondoren, eskatu ikasleei 3naka edo launaka elkartu eta 8. orrialdeko galderak
irakurtzeko, eta egin erronda bat talde txikian galderei erantzuteko. Eman denboratxo bat galderen erantzunak pentsatzeko. (Material osagarrietan, balizko erantzun batzuk jaso ditugu, irakasleari hausnarketa bideratzen laguntzeko). Ondoren,
partekatu ondorioak talde handian.

l Idatzi arbelean “Ulerrizketak” hitza, eta eskatu ikasleei azaltzeko, haien ustez, zer
adierazi nahi duen.

l Ikusi bideoa 3.2: Euskaraldia ULERMENA. Ostean, talde handian, hausnartu zer

abantaila/desabantaila izan dezakeen elkarrizketa elebidunak izateak, zer ekarpen
egin diezaiokeen euskalduna denari, eta ulertzen duenari, zaila iruditzen zaien ala
ez, eta zergatik…

l Feedbacka: komentatu, talde handian, elkarrizketa elebidunak egingo lituzketen
ala ez, zergatik, kontatu elkarrizketa elebidunak eginez izandako esperientziak,
hausnartu hizkuntza-ohiturak aldatzeko aukerarik ematen ote duten, norekin
izango lituzketen elkarrizketa elebidunak, nola motiba dezakegun gure burua elkarrizketa elebidunetan egoera erosoa izan dadin…

3. JARDUERA: Gure herrian zer?

l Eskatu ikasleei herrian Euskaraldiari buruz egindako ekimen eta aurkezpenei bu-

ruzko informazioa biltzeko (eskolaz kanpo); hurrengo eskolan, bakoitzak bildutakoaren berri emango du.

l Ondoren, herriko 11koa aurkeztuko dugu (ederra litzateke horietakoren bat es-

kolara gonbidatzea, azal dezan Euskaraldian zergatik hartuko duen parte); kideen
azalpenak bildu, eta hauxe komentatuko dugu: zergatik hartuko dute parte Euskaraldian?

l Bitartean, agenda osa dezakete, gaurdanik ekimenera bitartean Euskaraldiaren

inguruan herrian antolatuko diren ekimenak zerrendatzeko eta elkarrekin planak
egiteko.

l Azkenik, izen-ematea nola antolatu duten azalduko du irakasleak edo, ahal bada,
11koa osatzen duen pertsona batek, eta ikasleak parte hartzera gonbidatuko ditugu
(denok elkarrekin konpromisoa hartzea errazagoa izango da!).

4. MATERIAL OSAGARRIA:

l Bideoa 4: zer da euskaraldia ikus dezakezue, bertan zehatz azaltzen da zer den
euskaraldia eta zeintzuk diren ahobizi eta belarripresten egitekoak.

l Euskaraldiko kanta ere ikusgai duzue esteka honetan:

http://www.badok.eus/kantua/hartu-kontrola-aukeratu-rola/
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Prozedura

l Ikusi 3.1 Estres linguistikoa bideoa, komentatu talde handian ikusitakoa, eta eman

L

)

l Zergatik eta zertarako ikasi nahi duzu euskara?
l Non /norekin aritzen zara euskaraz? Inguru euskaldunik baduzu?
l Non / norekin hitz egin nahi duzu euskaraz? Zergatik?
l Zer nolako esperientziak izan dituzu euskal hiztunekin? Onak?
Desatseginak? Zergatik?

l Zer ematen dizu zuri euskarak?

Zer aportatzen dizu euskara jakin eta ingurukoekin erabiltzeak?
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Ikaslearentzako orriak

Irakurri gidoiko galderak eta egin solasaldia talde handian,
eman zure iritzia eta azaldu zure esperientzia:

!

AHOBIZI ZARA

Ezagutzen ez dituzunekin lehen hitza euskaraz
egingo duzu, eta ulertzen baldin badute, hortik aurrerakoak ere.

Horrela, orain arte euskaraz izan dituzun elkarrizketek euskarazkoak izaten jarraituko dute, baina orain arte erdaraz izandako elkarrizketa
batzuk euskaraz edo elebiz izatea ere lortuko duzu.

Jarrera aktiboa izango duzu, beraz. Zure harreman sarean dituzun hizkuntza
praktikak aztertu eta euskarara aldatzeko aukera duzun horietan eragingo
duzu. Hamaika egunetan, hizkuntza aldaketarako aukeratu dituzun harreman
horietan ezezik, zure bizitzako esparru guztietan euskaraz arituko zara, ahal
den guztietan, ahal duzun guztiekin.
Bi aldeek euskaraz ulertzen badute, ez dago euskaraz ez egiteko arrazoirik.

Ariketa egiten duzun bitartean giro babestua izango duzu, ahobizi eta belarriprest ugari izango baitituzu 11 egunez Euskal Herrian.

Ahobizi izateak ez du euskaraz hitz egiteko gaitasunarekin zerikusirik, jokaerarekin baizik! Ahal duzun guztietan euskara erabiltzeko prest? Ahobizi zara!

Ahobizi izan daiteke…

16 urte baino gehiago izan eta…
euskaraz ongi moldatzen dena eta hamaika egunetan euskaraz egingo
duena ulertzen duten guztiekin. Izan daiteke orain arte horretan
saiatu den kidea, edo hizkuntza jokaera orain aldatzea erabaki duena.

euskaraz erdizka moldatzen dena baina prest sentitu eta hamaika
egunetan euskaraz egingo diena ulertzen duten guztiei.

Adibidez:

Anek euskara ulertzen du baina ez du oso ongi egiten, eta horregatik Aitorrek erdaraz hitz egiten du berarekin. Anek belarriprest izatea erabaki
du, eta Aitorrek ahobizi izateko hautua egin du. Hala, ekimenean zehar, Aitorrek Aneri euskaraz egingo dio, eta Anek euskaraz zein erdaraz erantzungo
dio (nahi eta ahal duen bezala). Horrez gain, Aitorrek euskaraz egingo die
uler-tzen duten guztiei.

Ibanek, arropa erostera joaten denean, eta dendako langileak euskaraz
badakien ez dakienean, erdaraz galdetzeko ohitura du. Orain Ibanek, ahobizi izatea erabaki duenez, lehen hitza euskaraz egingo du ezezagunekin.
Haiek euskaraz ulertzen badute, euskaraz jarraituko du.

Mariak ekimena baino lehen ere euskaraz hitz egiteko ohitura zuen. Hala
ere, ulertzen zion norbaitek erdaraz erantzuten zionean, erdaraz jarraitzen
zuen normalean. Ahobizi izango da, eta euskarari eutsiko dio ulertzen duten
guztiekin.
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Ikaslearentzako orriak

Euskaraz egingo diezu ulertzen duten guztiei. Edonon, edonoiz eta ulertzen duen edonorekin arituko
zara euskaraz.

!

BELARRIPREST ZARA

Zuk euskaraz edo erdaraz erantzungo duzu, baina
zuri euskaraz egiteko eskatuko duzu.

Horrela, orain arte euskaraz izan dituzun elkarrizketek euskarazkoak izaten jarraituko dute, baina orain arte erdaraz izandako elkarrizketa batzuk euskaraz edo elebiz izatea ere lortuko duzu.

Jarrera aktiboa izango duzu, beraz; gonbita egingo baitiezu euskal hiztunek
zurekin euskaraz hitz egin dezaten. Oso garrantzitsua da zure funtzioa, euskarazko elkarrizketak sortzen lagundu eta euskara erabiltzeko giro babestua
sortuko duzulako.
Ariketa egiten duzun bitartean giro babestua izango duzu, ahobizi eta belarriprest ugari izango baitituzu 11 egunez Euskal Herrian.

Belarriprest izateak ez du euskaraz hitz egiteko gaitasunarekin zerikusirik, jokaerarekin baizik! Dakienari zuri euskaraz hitz egiteko gonbita egin nahi
diozu? Belarriprest zara!
Belarriprest izan daiteke…

16 urte baino gehiago izan eta…
Euskaraz ongi egiten duena baina erdaraz hitz egiten duen zenbaitekin
(nahiz eta ulertu) ez du hamaika egunez euskaraz soilik hitz egiteko ariketa egin nahi; edo ez da prest sentitzen, adibidez, orain arte erdaraz
izan dituen harremanak euskaraz izateko pausoa emateko.

Euskaraz gutxi gora behera hitz egin dezakeena baina ez dena ausartzen.
Euskaraz ulertzen duena baina ez dena hitz egiteko gai sentitzen.

Adibidez:

Ferminek urte asko daramatza Arralden bizitzen, baina euskara ondo
dakien arren ez du askotan hitz egiten. Fermin belarriprest izango da
eta gustura eramango du txapa paparrean, berari euskaraz egitea nahi
baitu hala egin nahi dutenak babesteko. Bere ekarpena horraino emateko
prest eta gogoz dago.

Maitek badaki euskaraz baina laneko zenbait bezerorekin ez da eroso
sentitzen elkarrizketa elebidunak mantentzen. Beraz, belarriprest
izango da, eta nahiz eta batzuetan erdaraz egin saiatuko da ahal bezain
beste euskaraz egiten.

Eneritz euskara ikasten ari da; ulertu, ulertzen du, baina ez da hitz
egiteko gai sentitzen. Belarriprest izango da eguneko ordu eta leku
guztietan, eta eroso sentitzen denetan euskaraz erantzuten saiatuko da.
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Ikaslearentzako orriak

Euskaraz dakiten guztiei zuri euskaraz egiteko gonbita egingo diezu. Euskara ulertzen duzula adieraziko
diezu eta zurekin euskaraz hitz egin dezatela eskatu.

!

!

Hamaika lagunek osatzen dute Euskaraldiaren lehen hamaikakoa, modu
pertsonalean eta borondatez Euskaraldian, 11 egun euskaraz ekimenean, parte
hartzea erabaki duten hamaika lagunek.

Euskal Herriko lehen hamaikakoa osatzen duten kideek euskararen aktibazioa
bultzatzeko urratsa eman dute. Ekimenaren enbaxadore izango dira, eta
herritarren parte hartzea aktibatzeko lehen deia egin dute. Ekimenaren berri
emango diete ingurukoei, gainera.
Herriz-herri ari dira aurkezten hamaikako berriak eta Euskaraldian parte hartuko
duten ahobizi eta belarriprest guztiei gonbita egiten zaie, nork bere hamaikakoa
osatu dezan, hizkuntza ohiturak aldatzeko aliatu izango dituen hamaika lagunen
zerrenda osa dezan partaide bakoitzak.

Euskal Herriko hamaikakoa honako hauek osatzen dute: Dani Alvarez, La Basu,
Mikel Arrasate, Pedro Miguel Etxenike, Zuriñe Gil, Aretz Igiñiz, Cris Lizarraga, Toti
Martinez de Lezea, Eneko Sagardoy, Alex Txikon eta Arianne Unamuno. Hona
hemen hamaikako osatzen duten horietako bi. Gainerakoen berri izateko arakatu
euskaraldia.eus webgunea.

Dani Alvarez

Radio Euskadiko esataria da Alvarez, astelehenetik ostiralera
Boulevard saioa gidatzen du goizetan. Telebistan ere zuzendu
izan ditu saioak, Paco Etxeberriarekin batera egindako “El
lector de huesos” saioa, adibidez.

“Etengabeko Euskaraldia bizi dut nik: ahalegin handia egiten
dut euskara ikasteko eta gozatzeko. Gustura gainera!”

La Basu

90. hamarkadan hasi zen rapeatzen etxebarritarra. Garai
hartan neska bakarra bazen ere, urte batzuk geroago,
emakumezkoen talde bat eratzea lortu zuen: Jungla Urbana.
2001ean #k maketa kaleratu zuen. 2013an Remixes eta
2015ean Aire es vida diskak argitaratu zituen. 2016ean, berriz,
euskara hutsezko lehen EPa atera zuen: Izotz erregina.

“Bat-batean rapeatzen konturatu nintzen ez zegoela emakumerik rapeatzen
euskaraz eta esan nuen: aizu, hau aldatu egin behar da! Hizkuntza errekuperatu
eta disko bat euskara hutsean kaleratu behar dut!”
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Ikaslearentzako orriak

HAMAIKAKOA

)

l Lehen hitza euskaraz egiten dut? Beti? Nori bai eta nori ez?
l Nola erabakitzen dut norekin hitz egin euskaraz eta norekin ez?
l Euskaldunek euskaraz hitz egiten didatenean nola erantzuten diet,
euskaraz ala gazteleraz? Beti? Nori bai eta nori ez? Zergatik?

l Zer transmititzen dut lehen hitza euskaraz eginez?
l Zergatik ez dut “beti” horrelakorik egiten?
l Nola sentitzen naiz euskaldun bati gaztelaniaz hitz egiten diodanean?
l Nola sentitzen naiz euskaraz ulertu baina hitz egiten ez duen bati
euskaraz egiten diodanean?
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Ikaslearentzako orriak

Irakurri gidoiko galderak eta talde txikian zaudetela erantzun
galderei. Eman zure iritzia eta azaldu zure esperientzia:

!

1. JARDUERA: Zer da Euskaraldia?
(Irakaslearentzako oharrak. Iturria: Euskaraldia.eus)

Zer egin dezakegu euskal hiztunok euskararen erabilera areagotzeko?

Galderak hainbat erantzun ditu, baina, guk, hizkuntza ohiturak astindu eta ohiko harremanetan euskara gehiago erabiltzeko ariketa bat proposatzen dizuegu:

2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra, euskaraz hitz egiten edo ulertzen dugun
guztion artean egin dezagun euskaraz. Euskal Herri osoan eta elkarrekin arituta, gure
egunerokoan eragin genezake.
Nola egingo dugu?

Ondoko bi roletako bat har dezagun 11 egunez:

Ahobizi: Ulertzen duenari euskaraz egingo diot, hark erdaraz erantzun arren. Ezezagunei lehen hitza, gutxienez, euskaraz egingo diet.

Belarriprest: Egidazu euskaraz, nik ulertzen dut eta. Agian erdaraz erantzungo dizut,
baina zuk niri euskaraz egitea nahi dut.
Zer lortu nahi dugu?

Gure harremanetan hizkuntzarekin ditugun inertziak astintzea eta uste baino gehiagotan euskarazko komunikazioa posible dela frogatzea.

Euskal Herrian euskara ulertzen duen jendea pentsatzen duguna baino gehiago dela
jabearaztea eta euskara gehiagotan erabili dezakegula ikusaraztea.
Hizkuntza ohiturak aldatzea norberaren hautua eta ariketa izan arren, bidea taldean
eta batera, erosoago eta lagunduago egitea.

Euskara erabiltzeko testuinguru eta egoera berriak, abegikorragoak eta babestuagoak
sortzea.
Non egingo dugu?

Bakoitzak bere inguruan, bere ohiko harreman sareetan egitea proposatzen dugu:
familian, lagunartean, lanean, eskolan, dendetan…

Horretarako, herriz herri antolatuko gara, baita enpresa, ikasketa zentro eta era guztietako elkarte zein entitateak ere. Nahi duzun lekuan izena eman, eta ondoren, zure
ingurukoekin parte hartu proposatzen dizugun ariketa honetan.
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Zuzenketa-orriak
Material osagarriak

Euskaraldia 11 egun euskaraz 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra

Nork har dezake parte?

16 urtetik gorako herritarrek eman dezakegu izena.

Irizpideak betez gero, norberak erabakiko du zein roletan izena eman.

2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra, Ahobizi edo Belarriprest ikurra soinean eraman, eta hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa egingo dugu!

Eta bitartean, zer egin dezakegu?

Herriz herri eta hainbat enpresa eta entitatetan antolatzen ari diren batzordeetan
parte har dezakezu. Herriko eragile eta euskaltzaleek antolatutako batzordeetan zure
ekarpena egin eta inguruan Ahobizi eta Belarriprest berriak aktibatzen denok egin dezakegu gure ekarpena.

2. JARDUERA: Ulerrizketak eta lehen hitza euskaraz
(5. orrialdeko galderen erantzun posible batzuk)

Lehen hitzaren garrantzia. Zer transmititzen dut?

l Euskalduna naizela

l Nire identitatearen parte bat agerian uzten du (balore, ikusmolde, jatorri)
l Ikusgarri egiten nau, identifikagarri besteentzat euskaraz egiteko
l Nahi dut euskara entzutea, lehen hitza behintzat.
l Harrotasuna eman diezadake

l Lehen hitza askok ulertzen du, ohitura kontua da.

l Lehen hitza euskaraz esatea ez da edukazio txarrekoa, jendea ez agurtzea da edu-

kazio txarrekoa

l Euskara partekatu nahi dut, eta hori erakutsi nahi dut:
hizkuntza hau zurea ere bada, ongi etorri!

Iturria: BAM- Euskaraldia – AHOBIZIEN prestaketa doumentazioa- ip
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Zuzenketa-orriak
Material osagarriak

Ahobizi izateko, euskaraz hitz egiten jakin behar da. Belarriprest izateko euskara
ulertu behar da.

Zuzenketa-orriak
Material osagarriak
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Transkripzioak

Bideoa 1: Zer da euskaraldia. Lehen hitza euskaraz.

Esketxa

Bulegaria 1: Zubilan?

Bulegaria 2: Si, que quiere?

Bulegaria 1: Ana Garciarekin hitz egin nahi dut.

Bulegaria 2: Ana, la asesora juridica?
Bulegaria 1: Bai, hori da, bai.

Bulegaria 2: Ahora mismo le paso.
Ana Garcia: Digame?

Bulegaria 1: Egun on, Ana Garcia zara?
Ana Garcia: Bai, soy yo.

Bulegaria 1: Miren Gonzalez naiz eta bilera jartzeko deitzen dizut.

Ana Garcia: A, bale? Bihar ondo?

Bulegaria 1 (Miren): Goizean bada, bai.
Ana Garcia: 11etan?

Bulegaria 1 (Miren): Primeran! Hortxe izango naiz.

Ana Garcia: Bihar arte!

Bulegaria 1 (Miren): Bihar arte.

Bulegaria 3: Ez dakit nola konpontzen zeran baina beti lortzen duzu bestaldean euskaldunak egokitzea.
Bulegaria 1 (Miren): Ez duzu, bada, pentsatuko beti zortea izango denik, ezta?

Aurkezlea: Jende asko eta asko dago euskara ulertu behintzat egiten duena. Eta
ahobizi jokatuko bagenu guztiok aurrera pauso handia emango genuke. Nahikoa da
hizkuntza ohitura gutxi batzuk aldatuta. Ba la dakizue zer den euskaraldia?
11 egun euskaraz egiteko saiakera. Hizkuntza ohiturak edo dauzkagun inertziak aldatu
nahi dira. Euskal Herri osoko 300dik gora herrik eman dute izena oraingoz, eta oso
sinplea da eskatuko zaiguna: Euskaldunok ahoa bizi, egin beti lehen hitza euskaraz.
Eta aurrean duzunak ulertzen badizu, segi euskaraz lasai. Hori eskatuko diegu euskara
ulertu bai , baina egiten ez dutenei: belarria prest izateko; hitz egin dezatela nahi
duten hizkuntzan, baina guri euskaraz bizitzen laguntzen badigute, primeran!
11 eguneko proba izango da aurtengoa, azaroaren 23 tik abenduaren 3ra. Onena,
gaur bertan hastea beroketa-ariketak egiten, ondo bizi! ( Ez dakit nik euskaraldiaren
antzekorik egin ote den munduan...)
12

Transkripzioak

Aurkezlea: Kaixo guztioi! Eguneroko bizitzan zenbat ohitura ditugun denok ere barrubarruraino sartuta. Eta zer esanik ez hitz egiterakoan. Hori bai, nahi izanez gero, eta
adi samar jarrita, gauzak dezente hobetu litezke.
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Bideoa 2: Euskaraldia, zer egingo dugu?

Aizue! Ohartzen al zarete atzera begiratuz gero, zenbat aitzindari har genitzakeen
abiapuntu gisa? Historia hau hasteko, ordea, ez dugu horren atzera egingo 2015era
itzuliko gara, Donostiako Egiara.

Aitziber: Egian ikusten genuen euskaraz bizitzeko gogo berezi bat zegoela, eta euskaldunentzako ekimen bat-edo antolatu behar genuela, ospakizunak pixkat alde batera utzi eta pausu kualitatibo bat emanez.

Idoia: Bada, gure helburua Egiako euskaldunak aktibatzea izan zan, zuzeneko harremanak izan dira oinarrian izan ditugunak, eta, bada, esperientzia batean parte
hartzeko gonbidapena egin genien.

Aitziber: Euskaldunak, behintzat, beti pentsatzen dugu mugak-edo ditugula, eta kasu
honetan aukerak topatu ditugu euskara non erabili dezakegun, eta maizago erabiltzeko. Euskara ez dakitenen komunitate hori ez genuen landu baina ekimenean zehar
konturatu ginen oso harrera ona izan zutela eta parte hartzeko gogo hori adierazi ziguten.
Idoia: Bada, egiatarrak oso pozik gaude kontu guzti honek izan duen ibilbideagatik

Aurkezlea: Egian sortutako mugimendua zabaltzen hasi zen, Astigarraga, Añorga,
Hernani... baina ez bakarrik eremu euskaldunetara, baita euskaldunen presentzia
apalagoa duten herrietara ere, adibidez, Agurainera eta Arrigorriagara. Nork esan
behar zuen duela urte batzuk hau posible izango zenik, ezta?

Amaia: Eta gero, adibidez, amarekin, ordudanik, euskaraz egiten dut. Duela bi urte
hasi zen euskara ikasten eta ekimenari esker erabat galdu du lotsa.

Jon: Nik aldaketa nabarmenak egin ditut, nabarienak komertzio eta tabernetan egin
dudana, non lehenengo hitza beti egiten dudan euskaraz, eta beraien partetik, langileen partetik jaso nabaritu dut euskaraz gehiago egiten didatela.

Itxaso: Oso esperientzia polita izan zen, ikasleek eduki zuten kriston ilusioa jakiteko
zertaz zihoan...

Karlos: Hasieran erabilera nahiko zabala izan zen, jende pilo batek erabiltzen zuen
berba egiteko edo entzuteko txapa. Eta, egia esan, euskaldunak garenontzat asko
erraztu gintuen horrek.

Aurkezlea: Eta bat-batean, bidea, armairu bat agertu zen. Eta armairutik jendea
ateratzen hasi zen, eta baita ordura arte ezagutzen ez genituen ahozbizak eta belarriprestak ere. Kontaiguzue!
Tomas: Hasieratik genekien udalak, euskalgintzak eta herritarrak elkarrekin gauzatuko genuela egitasmo hau.
Jose: Udal barruan ere alderdi politiko guztiek egin genuen bat egitasmoarekin.

Jon: Eta herrian, ahalik eta herritar gehienengana hurbiltzeko bideak jarri genituen.

Naiara: Hauxe izan zen bidea: hizkuntza konplexuak armairu barruan utzi eta norbera
armairutik irtetea. Hitz egiteko gaitasuna zuenak ahobizi eta ulertzeko gaitasuna zuenak belarriprest.
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Aurkezlea: Esan genezake euskaraldiaren historia euskararekin batera hasi zela,
duela milaka urte. Edo jalgi hadi plazara! Esanda Beñat Etxeparek euskarazko lehen
liburua idatzi zuenean. Edo frankismoaren gau ilunean... lehen...

4

Joxe: Hori bai, armairutik ateratzea egun argiz, lagunduta, herriko plazan, eta festagiro erakargarrian.
Estibaliz: Horregatik, lasartear bezala eta Hizkuntz Politikako Sailburuordetzako ordezkari bezala gure nahia egitasmo hau Euskal Herri osoan zabaltzea da.

Aurkezlea: Bada, ari da zabaltzen, bai. Eta herrietan sekulako saltsa ari da sortzen
euskaraldiaren inguruan.

Aitziber: Eta orain arte euskarak sortu dituen binomioak, hau da: euskara-azterketak; euskara-lana. Guzti hori apurtu edo baztertu nahi dugu eta denok elkarrekin ahobizi edo belarriprestarenak egingo dugu.

Rakel: Bihotz goxo rola sortu dugu, rol horrekin identifikatu dugu euskara oso-oso
gutxi edo ez dakien jendea maite dute euskara eta bere inguruan nahi dute erraztea
erabiltzea.
Bideoa: 3.1“Estres linguistikoa”

Hizkuntza bat normalizatua bada, haren erabilpena ez da kuestionatzen. Hizkuntza
normalizatuan mintzo bada, hizketan ari denak badaki ulertua izango dela, eta ulertua
izateko eskubidea duela. Hizkuntza ez normalizatua erabiltzen duenak, aldiz, ez daki
ziur besteak ulertuko dion, arriskua hartu behar du. Solaskideak ulertzen ez badio, bi
aukera ditu: edo tematu, komunikazioaren kaltetan; edo hizkuntzaz aldatu berea
duen hizkuntzaren kaltetan. Baina edonola ere, arazoa berea izango da. Bi hizkuntza
dakienak dauka arazoa. Bitxia bada ere, bertako hizkuntza ez jakiteak kezkarik ez du
sortzen, arrazoia ematen dizu. Hiztunak bere hizkuntza erabili ala ez etengabe erabaki
behar duenean nekea sortzen da. Neke horri esaten diogu estres linguistikoa.
Esate baterako, euskaldun normal bat, normalean euskaraz egiten du, istripu normalak izaten ditu, tarteka. Normal jokatu nahi izaten du halakoetan, barkamena eskatuz,
baina nola egin? Nola jakin ea euskaraz egin dezakeen? Ba al da irizpide ziurrik?
Bat: lekua. Non gertatu da? Inguru euskalduna al da? Fida al gaitezke horretaz bakarrik? Ez, ez da nahikoa.

Bi: itxura. Euskaldun aurpegia ote du? Zer ote da euskaldun aurpegia? Fida ote gaitezke? Ez.

Hiru: ikurrak. Badu euskarazko ikurrik? Pegatinarik? Euskarazko esaldirik kamisetan?
Eskumuterrekoan? Euskal egunkaririk badu besapean? Euskal kantarik sakelakoan?
Fida ote gaitezke? Ez.
Ez da gozoa euskaldunaren egoera.
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Iñaki: Ikerketak frogatu digu gainera, hizkuntza-ohiturak astintzeko balio izan duela.

4

Bideoa 3.2: Euskaraldia ULERMENA

Bada, sei horiek, denek, ulertzen dute euskaraz.

Euskara ulertzen duen jende asko eta asko daukagu dagoeneko gure artean; behar
bada, haritu egingo zarete kopuruarekin. Euskara jakin eta ulertzen dugunok Euskal
Herri osoan, bataz beste, ia-ia erdia gara: %45. Eta 35 urtetik beherako pertsonen
artean %65. Hori bai, gauza bat da jakin eta ulertzea eta beste bat hitz egitea.
Esketxa:

Andra heldua: Zer ogi ona ekarri duzun!

Andra gaztea: Eskinako okindegi berrian erosi dugu.

Andra heldua: A, bai? Bada, nik batzutan hor erosi det.

Andra gaztea: Gainera, tipoa euskalduna da. Urte bertan ikasi omen du!

Andra heldua: Euskalduna? Neri beti gazteleraz egiten dit...

Andra gaztea: A, bai? Eta zuk, zer hizkuntzatan hitz egiten diozu?
Aurkezlea: Askotan iruditzen zaigu ezezagunek ez dakitela euskaraz, baina denei
lehen hitza euskaraz egiten hasten garenean, egoera politak sortzen dira sarritan.

Esketxa:

Andra heldua: Kaixo, egun on!
Okina: Kaixo, egun on, bai.

Andra heldua: Jarriko nazu horietako ogi bat mesedez?
Okina: Honelako bat?

Andra heldua: Bai. Aizu lehengoan honekin nere alaba txoratuta joan zen etxera.

Okina: Zure alaba? Txoratuta nirekin?
Andra heldua: Ez, ez, ez...

Okina: Eske, oraindik euskara ikasten ari naiz.

Andra heldua: Aaaaaaa, bale... Oso ondo, aizu!
Okina: Eskerrik asko!
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Aurkezlea: Kaixo guztioi! Aizue, hemen nabil jendeari begira eta galdera bat sortzen
zait, agian, noizbait, zuei ere bururatu izan zaizuena: pertsona bati aurpegira begiratuta jakin al daiteke zein hizkuntzatan hitz egiten duen? Hauetako zeini egingo zeniekete lehen hitza euskaraz? Biri? Lauri?

4

