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Tolosako udalak euskara eta bere erabileraren gainean egindako gogoetaren ondorio izan 
da Min tzola Fundazioak 2010ean abiatu berri duen ikerketa egitasmoa.

Min tzola Fundazioaren ipar nagusiak ahozkotasunaren ikerketa eta gizartera tzea diren 
neurrian, lau urteko ikerketa egitasmoa aurkeztu eta lanari ekin dio Tolosako ikaste txe 
guztietan Derrigorrezko Bigarren Hezkun tzako gazteen hizkun tza jarrera zein jokabideak, 
erabilera maiztasuna eta konpeten tziak aztertu, haien gainean esku hartu eta ahozkotasuna 
ikaste txeetan eta gazteen artean lan tzeko gako nagusiak bila tzeko.

Gazteek euskaraz eta ahoz gehiago zein egokiago min tza tzeko helburuz eraiki da labora-
tegi dinamiko bihurtu nahi izan dugun ikerketa. Ikerketa-ekin tzan oinarri tzen da: ikerketa 
eta jarduna batera tzen ditu, protagonistak gogoetara, hausnarketara eta aldaketak egitera 
bidera tzen ditu. Laborategia Tolosan lekutua bada ere, esperien tzia honetako emai tzak eta 
esperien tziak eurak baliagarri izango direla aurreikusten da gisa honetako helburuak dituen 
beste erakunde, herri edo ikaste txeetan aurrera eramateko.

Izan ere, ikerketa honen harira ateratako emai tzekin lortu nahi da ahozkotasuna ikaste-
txeetan (DBHn) lan tzeko praktika onen proposamenak egitea, Tolosan ez ezik, hedapena 
izan dezan gainerako lurraldeetan ere.

Hi tz-gakoak: ahozkotasuna, gazteak, ikerketa aplikatua, esku har tzea, Derrigorrezko Bi-
garren Hezkun tza.

El proyecto de investigación que ha llevado a cabo la Fundación Mintzola en 2010 ha 
sido consecuencia de la reflexión que emprendió el ayuntamiento de Tolosa sobre el euske-
ra y su uso.

Siendo los objetivos de Mintzola la investigación y a su vez socialización de la oralidad, 
ha emprendido un proyecto de cuatro años en todos los centros de enseñanza de Tolosa. Se 
han analizado la competencia, frecuencia, actitudes y el comportamiento lingüístico de los 
estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, para de ese modo tratar de averiguar las 
claves desde donde abordar la oralidad en los centros de enseñanza y entre los jóvenes.

El objetivo de esta investigación es crear un laboratorio dinámico, desde el cual fomentar 
que los jóvenes hablen euskera más y mejor. Combinamos la investigación y la promoción, 
intentando que los protagonistas modelen su actitud. Aunque el laboratorio está en Tolosa, 
los resultados y experiencias de este proyecto nos parecen fácilmente exportables a cualquier 
ente que tenga objetivos parecidos. Es por ello, que con los resultados de esta investigación 
se quiere realizar una propuesta para que las escuelas desarrollen prácticas adecuadas en 
torno a la oralidad.

Palabras clave: oralidad, jóvenes, investigación aplicada, intervención, Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria.
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Le projet de recherche mené par la Fondation Mintzola en 2010 a été le résultat de la 
réflexion menée par la mairie de Tolosa sur la langue basque et son usage.

Les objectifs de Mintzola étant la recherche et la socialisation de l’oralité, la Fondation a 
lancé un projet de quatre ans dans tous les établissements scolaires de Tolosa. Ont été ana-
lysés la compétence, la fréquence, les attitudes et le comportement linguistique des étudiants 
de l’Enseignement Secondaire Obligatoire, pour essayer ainsi de trouver les clés permettant 
d’aborder le sujet de l’oralité dans les établissements scolaires et parmi les jeunes.

L’objectif de cette recherche est de créer un laboratoire dynamique qui incitera les jeunes 
à parler le basque plus et mieux. Nous associons ainsi la recherche et la promotion pour 
essayer de faire en sorte que les protagonistes changent leur comportement. Bien que le la-
boratoire se trouve à Tolosa, il nous semble que les résultats et les expériences sont facile-
ment exportables à tout organisme qui aurait des objectifs semblables. C’est pourquoi, grâce 
aux résultats de ces recherches, nous souhaitons élaborer une proposition pour que les écoles 
développent des pratiques adaptées dans le domaine de l’oralité.

Mots-clés : oralité, jeunes, recherche appliquée, intervention, Enseignement Secondaire 
Obligatoire.

The latest research project recently launched by the Mintzola Foundation in 2010 was 
the consequence of a reflection made on Basque and its use by Tolosa town council.

As the main aims of the Mintzola Foundation are research into orality and the publicising 
of it, it has presented a four-year research project and started working in all the schools in 
Tolosa. It sets out to study the language attitudes and behaviour, frequency of use and 
competences of young people in Statutory Secondary Education, in order to intervene in 
them and seek the main keys for working on orality in schools and among young people.

The research which we wanted to turn into a dynamic laboratory has been set up with 
the aim of encouraging young people to speak more Basque and more appropriately in 
Basque. It is based on action research: it brings together research and activity, it encourages 
the players to reflect and make changes. Even though the laboratory is located in Tolosa, 
the results of this experience and the experiences themselves are expected to be useful for 
other organisations, towns or schools having similar aims, so that they can implement them.

In fact, with the results emerging in the wake of this research, the aim is to make propos-
als on the best practices for working on orality in schools (in Statutory Secondary Education) 
not only in Tolosa, but also so that these practices can be applied to other areas as well.

Keywords: orality, young people, applied research, intervention, Statutory Secondary 
Education.
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0. Sarrera

Tolosa ahozkotasunaren lantegi bihur tzeko egitasmoa da ondorengo le-
rroetan aurkezten dena. Euskaraz eta ahoz gehiago zein egokiago min tza-
tzeko helburuz eraikia. Egitasmo pilotua da gazteengan euskararekiko 
jokabideak, erabilera maiztasuna eta kalitatea hobe tzea helburu duena. 
Ikerketa-ekin tzan oinarri tzen den proposamen berri tzailea. Ikerketa eta jar-
duna batera tzen ditu, protagonistak gogoetara, hausnarketara eta aldaketak 
egitera bidera tzen ditu. Labur esanik, euskararen ahozkotasunaren labora-
tegi dinamiko bat eraiki tzeko bideratu den lanaren aurkezpena da honakoa.

Laborategia Tolosan lekutua izan bada ere, esperien tzia honetako emai-
tzak eta esperien tziak eurak baliagarri izango direla aurreikusten da gisa 
honetako helburuak dituen beste erakunde, herri edo ikaste txeetan aurrera 
eramateko.

Ikerketa-ekin tza metodologia erabiliz Tolosako gazteen ahozko erabilera, 
jokabideak eta konpeten tziak zein diren ikertuko da, eremu horietan gaz-
teekin esku hartuko dugu tailerrak edo eskolak emanez, une oro ebaluatuko 
dira jarduera guztiak eta urteroko emai tzak baliatuko dira hurrengo urtee-
tan hobekun tza proposamenak egin eta jarduerak berreraiki tzeko.

Proposamen osoa aurrera eraman dezagun lau urtetako laborategia osa-
tzea aurreikusten da (2010etik 2014ra artekoa). Tolosako gazteek, ikaste-
txeek, Jarraipen Ba tzordeko kideek eta Min tzola Fundazioak osatuko dute 
lan taldea.

0.1. Zergatik eta zertarako Tolosa?

Proiektu pilotu honek Tolosa du habia, Tolosako udalaren arduratik er-
naldu baita laborategia eraiki tzeko lehen ahalegina. Izan ere, Tolosako uda-
laren euskara teknikaria Min tzola Fundazioarekin jarri zen harremanetan 
herri mailan an tzeman zituzten beharren berri eman eta ahozkotasunaren 
gainean zuten ardura adierazteko. Herriko euskararen gainean zuten kezka-
ri (euskararen erabilera maiztasuna zein kalitatea beherantz doaz azken ur-
teotan) irtenbidea bilatu nahian Min tzolari proposamen bat idazteko eska-
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tu zi tzaion, eta Min tzola Fundazioak eran tzun egin zion Tolosako 
eskakizunari esparru honek bere ikerketa barrutiarekin bat egiten bai tzuen.

Alde horretatik, Tolosak eskain diezagukeen errealitate ani tzak azter tzea 
erabaki zuen Min tzolak errealitate askotarikoak eskain tzen baititu Tolosak 
euskarari eta ahozkotasunari dagokionean.

Herri honetan, hiru ikaste txe dira: Laskorain, Orixe eta Hirukide. Ikaste-
txe hauen errealitatea ezberdina da euskararen erabilerari dagokionez eta 
aniztasun hori esangura tsua izan daiteke gure ikerketaren tzat. Tolosako 
udalak eskainitako erabilera datuak behatu besterik ez dago ikaste txe bakoi-
tzak bere errealitate propioa duela jabe tzeko.

1. taula. Ikaste txeetako erabilera maiztasuna

Ikaste txea
Erabilera 
orokorra

Ikasmailaren araberako 
erabilera

Eskolaz kanpoko 
jardueretan

a %65,66
DBH %58, 08

Ba txilergoan %74,70
%56,99

b %98,82
DBH %97,66

Ba txilergoan %96,80
%95,28

c %39,56
DBH %31,09

Ba txilergoan eta Lanbide 
Heziketan %63,07

%39,56

Taulan ikus daitekeen moduan Tolosa herriak eskain tzen digun erreali-
tate aniztasuna oso abera tsa da proiektu pilotu baten habia izateko, izan ere, 
proiektu honek beste herrien tzako ere lagungarri izan nahi duen heinean 
ezinbestekoa da errealitate ani tza eskainiko digun herria hauta tzea.

1. Ahozko laborategiaren oinarria

Azken hamarkadan arrakasta bizia har tzen ari den ikerketa-ekin tzaren 
(J. Ellio tt, 1993) metodologian oinarri tzen den laborategia eraiki tzea da 
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egitasmo honen oinarri nagusia. Hautatutako metodologiaren abantailarik 
handiena da landutako edozein egoera etengabe izaten dela ikertu edo 
aztertua, eta bertatik ateratako datuek lagun tzen dutela ondorengo lanke-
tak birmoldatu eta hobe tzen. Ikerketa-ekin tzan praktika ardaz tzat har tzen 
da. Prozesua praktikatik abia tzen da eta praktika hausnarketa eta teoria 
berria eraiki tzeko tresna gisa har tzen da. Irakasleekin lan egiteko bidea da, 
irakasleen gain lan egiteko modua baino areago. Tolosan gauza tzen ari 
garen laborategiak, beraz, bi helduleku nagusi ditu: bata ikerketa eta bestea 
ekin tza.

Zer lor tzea nahi dugu horrela? Ahozko lanketaren gainean ditugun 
aurrezagu tzak lagun, eran tzun zientifikoak eskura tzea ahozko generoen 
ikaskun tza-irakaskun tzaren eta euskarazko ahozko generoak erabil tzeko 
jokabide eta erabileren gainean.

Hamabi urtetik hamaseira bitarteko gazteen hizkun tza jokabide eta ahoz-
ko konpeten tziak aztertu, hobetu eta sustatu nahi dira. Derrigorrezko Biga-
rren Hezkun tzako ikasleekin dihardugu lanean. Izan ere, ikasle hauek une 
preziatuan daude euren hizkun tza jarrera eta erabilera erabaki tzeko. Garai 
inguru horretan hasten dira gazteak lagun artean ibil tzen, euren arteko 
hizkun tza zein izango den erabaki tzen… Urteak joan ahala, gainera, kogni-
tiboki erraz edo zailagoak diren lanketak egin behar izaten dira ahoz: jen-
daurrean azalpenak eman, iri tziak eman edo argudiatu, kontatu… Garai 
abera tsa deri tzogu, beraz, gisa horretako beharrei eran tzungo dien esku-har-
tzea proposa tzeko, kontuan harturik bertan egingo diren hainbat eta 
hainbat lanketa lagungarri (edo transferigarri) izango direla gainerako 
hizkun tzetan ere.

Lan hau guztia aurrera eramateko Tolosako ikaste txeak, Jarraipen Ba-
tzordeko adituen ekarpenak eta Min tzola Fundazioaren landa-lana batera-
tzen dira. Lau urtetako egitasmoa izango da non urtez urte emai tzak balo-
ratu eta esku-har tzea birmoldatuko den. Azken urterako, hala, ahozkotasuna 
landu eta susta tzeko diseinu oso bat izango dugu eskuartean beste edozein 
eremutan hedatua izan daitekeena.
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2. Ikerketaren helburuak

Hizkun tzaren ikaskun tza-irakaskun tzaren errealitatean, hiru esparruren 
arteko elkarrekin tzari ematen zaio garran tzia Hiruki Didaktikoa kon tzeptuari 
erreparatuta (Chevallard, 1985): irakaslea, ikaslea eta irakas/ikas-gai den 
objektua –ahozko euskara, gure kasuan–. Hiru esparru hauen gainean egin 
da hainbat ikerketa, jaso dugu hainbat ezagu tza batez ere ikasleari zein 
irakas/ikas-gai den objektuari begira. Gure laborategian, urrats bat gehiago 
eman nahi dugu aurrera, eta oinarri bikoi tza ezarri diogu: bata da ikasle 
gazteen jokabide eta konpeten tzietan errepara tzea eta haiek eralda tzea eus-
karazko ahozko hizkun tzaren erabilera eta konpeten tzien onuran; bestea 
berriz, irakaskun tza metodologien gaineko gogoeta zein praktikak bideratu 
eta on tzeko ahalegina egitea. Helburu bikoitz hau honako bi ideiatan labur-
tzen dugu:

1.  Ikaste txeetako gazteen jokabide eta konpeten tziak zein diren aztertu 
eta lan tzea.

2.  Ahozko euskara irakasteko praktika onak zein diren identifika tzea.

Hein berean, honako hiru helmugetara begira jarrita gaude ikerketan 
abiatu garen unetik beretik:

–  Ahozko hizkun tzaren ikaskun tza/irakaskun tza prozesuan eragiten du-
ten aldagaiak zein diren ezagutu nahi dugu: DBHko gazteen jokabi-
deak, konpeten tziak, irakaste metodologia eta tresnak…

–  Errealitate soziolinguistiko ani tzen eragina zein eta zenbaterainokoa 
den jakin nahi dugu ahozko hizkun tzaren ikas/irakastean zein garape-
nean.

–  Euskaraz/ahoz komunika tzeko zenbait trebetasun eskura di tzaten nahi 
dugu testuinguru formal eta informaletan.

Horretarako guztirako, praktikaren gaineko gogoeta bideratu eta berriz 
ere praktikara i tzul tzea zilegi zaigu; halaber, onar tzea hasieran jarritako hel-
buruak aldagarri izango direla ikerketa urra tsak eman ahala. Dena dela, 
ikerketaren abiapuntuan gaudelarik, honela zehaztu ditugu helburu nagu-
sien jarraibideak.
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2.1. Helburu zeha tzak

2.1.1. Ikasleen jokabide eta konpeten tziak

Ahozko komunikazioaren gainean duten jokabidea aztertu eta positiba tzea

–  Nor da, gure ustez, komunika tzaile ona? Zer lor tzen du gugan erakargarria?

–  Zein sentipen ditugu ahoz jendaurrean jar tzean?

–  Zein hizkun tzatan komunika tzen gara ondoen? Zergatik?

–  Ahoz komunika tzen garenean, zertan goza tzen dugu eta zer da jasangaitz? 
Zein dira egoera horiek?

Euskarazko ahozko generoez jabe tzea

–  Zein dira euskarazko ahozko generoak?

–  Zein garran tzia dute euskaraz ahozko generoek? Erabil tzen ote ditugu? Nork 
erabil tzen ditu? Nola eta noiz?

–  Zertan ezberdin tzen dira euskarazko ahozko eta ida tzizko generoak?

–  Nola eta zertarako balia tzen ditugu ahozko generoak komunikazioan?

Euskaraz ahozko komunikazioan treba tzea, ain tzat hartuz gainerako 
hizkun tzetan baliagarri izango diren konpeten tziak eskuratuko direla 
(hizkun tza transferen tziak)

–  Testuinguruaren garran tzia komunikazioan.

–  Ahozkotasuna testuinguruaren arabera: jarduera formalak eta informalak.

–  Ahozkotasunean treba tzeko tresnak. Testu motak eta estrategiak ahoz koan.

–  Ahozko praktika ezberdinak testuinguru askotarikoetan.

Euskaraz ahozko erabilera ugari tzea eta kalitatez hobe tzea

–  Euskararen erabileraren gaineko gogoetak eta praktikak.

–  Zenbat hitz egiten dugu eta noiz, norekin, nola?

–  Zertarako landu ahozkotasuna?

–  Zertan hobe genezake gure erabilera maiztasuna?

–  Zertarako hobetu gure ahozko komunikazioa? Eta nola egiten da hori?
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2.1.2. Ikaskun tza/irakaskun tza metodologiak

Ikerketa-ekin tza metodologia landu eta gara tzea

–  Metodologiaren ekarpenak balia tzea ain tzat hartuz unean uneko prozedurak 
eta errealitatea zein diren.

–  Irtendako gogoeten emai tzak une bakoi tzeko azalera tzea.

–  Proposamen berriak berreraiki tzea.

–  Irtenbide eta ondorio berriak gogoeta eta bere ondorengo praktika bihur tzea.

Irakaslearen rolaren garran tzia aztertu eta esku har tzearen gaineko gogoeta 
piztea

–  Irakasle/beha tzailearen praktikak aztertu eta izenda tzea.

–  Tresna eraginkorrak eraiki tzea praktikaren gaineko gogoeta pizteko.

–  Esku har tze mota ezberdinak praktikan jarri eta ebalua tzea: bakoi tza bere 
bidetik eta konparazio sistemaren bitartez.

Ahozkoaren didaktikan, metodologia gara tzea eta bere kon tzien tzia har tzea

–  Hasierako diagnosiaren araberako esku-har tze proposamenak.

–  Esku har tzeen gauza tzea: behaketa, analisia eta ondorioak.

–  Urtez urteko ebaluazioa eta hobekun tza proposamenak.

–  Metodologiaren analisia, ebaluazioa eta ondorioak.

–  Esku har tze eta metodologiaren azken diseinua.

Ahozko hizkun tza ikaste txeetan lan tzeko materiala sor tzea: jokabideak eta 
konpeten tziak 

–  Prozesu osoan zehar materiala sortu, ebaluatu eta berregin.

–  Prozesuaren amaierarako, helburu zein edukien proposamen osoa eta material osatu 
bat erdie tsi DBHn lan tzeko (edo hezkun tza ez arautuan) baliagarria izango dena.

–  Esku har tze eta metodologiaren azken diseinua.

Esanak esan, izaera eta eran tzun bikoi tzeko ikerketa da Tolosako labora-
tegian landu nahi dena: ikasleei eta irakasleei begirakoa. Gazteen jokabide 
eta konpeten tziak zein diren aztertu eta euskararen erabilera egokia susta-
tzeko baliabideak bila tzeko eraikia. Irakaslearen rola aztertu eta haren esku 
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har tzeaz gogoeta egiten duena, bidean aurki tzen diren praktika onak jaso 
eta modu ordenatuan aurkeztu nahi dituena.

Helburu zeha tzetan bakundu dira abiapuntuan jarritako xedeak. Une 
honetan, galdera edo hipotesi zan tzuz ezarriak dira horietatik ekingo baitie-
gu tailer eta esku har tzeei. Egitasmoa sakonduz doan heinean, galdera 
hauek guztiak xeha tzea da beharrik garran tzi tsuena, eta ziur asko, lanerako 
tresnarik interesgarri eta emankorrena.

3. Laborategiaren diseinua

Tolosa laborategi bihurtuz, ahozkotasuna gazteengan bul tzatu eta erabilera 
konpeten tziak aberastea da egitasmo honen desio handiena, eta honelaxe 
irudika tzen ditugu Tolosako egitasmoan gauza tzen ari garen gai aipagarriak:

1.  Tolosako ikaste txeak ahozkoaren lantegi edo laborategi bihur tzea: 
Tolosako ikaste txe guztiak bihurtu dira laborategi; errealitate ezber-
din guztiak ditugu behagai.

2.  DBHko gazteei zuzenduriko ikerketa da: 12-16 urte bitarteko gaztee-
kin bidera tzen ari garena.

3.  Lau urteko jarduna gauza tzea espero da, honela esku hartuta:

 2. taula. Esku har tzea urtez urte

DBH 1 DBH 2 DBH 3 DBH 4 

2010-2011 X X 

2011-2012 X X X X 

2012-2013 X X X X 

2013-2014 X X X X 

2010/2011 ikasturtean, DBH 1 eta DBH 3ko ikasleak, orotara, 22 gela.

2011tik aurrera, DBH 1, DBH 2, DBH 3 eta DBH 4ko ikasleak, orotara, 
44 gela.
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  2010/2011 ikasturtean ikasgela bakoi tzeko 21 ordu egin dira landa 
lanean:

 – Hasierako diagnostikoa: 3 ordu gelako.

 – Esku har tzea: 15 ordu gelako.

 – Ebaluazioa: 3 ordu gelako.

4.  Ikerketa-prozesuan gai hauek guztiak lan tzeko material didaktikoa 
eraiki dute iker tzaileek.

5.  Min tzola Fundazioak ikaste txeko arduradunekin harremanetan lan 
egiten du. Min tzola Fundazioaren iker tzaileek ikasleen eta proiektua-
ren arteko zubi-lana egiten dute: ikerketa bera gauzatu, emai tzak aza-
leratu, ikaste txeko arduradun eta ikasleekin harremana bul tzatu, 
ideia eta proposamen berriak aurrera eraman, uniber tsitateko adituen 
proposamenak garatu, etab.

6.  Ikaste txe bakoi tzarekin harremanetan zehazten da ikerketa lanaren 
egutegia.

7.  Lau urteko jardunari esker ikusi ahal izango da lehen urteko diagnos-
tikotik azkenera bitartean zein hobekun tza eta aurrerapen egin diren 
gazteen jokabideetan, erabilera maiztasunean eta konpeten tzietan. 
Horrez gain, ondorioztatu ahal izango dira ikerketaren baliagarrita-
suna eta alderdi metodologikoan izan diren aurrerapausoak.

Tolosako laborategian aztertu eta landuak lagun, etorkizuneko esku har-
tze edo behar ezberdinen eredu izango dira hainbat emai tza. Bertatik atera-
tako ondorioetatik euskararen ahozkotasuna susta tzeko praktika-onen di-
seinua eraiki tzeko aukera izango da, baliagarri izango dena beste eremu eta 
beharrei eran tzuteko.

Lan honen bitartez jasotako emai tzak maila diakronikoan eta sinkro-
nikoan aztertuko dira. Izan ere, 2010ean 12-13 urte izango dituen gazteak 
16-17 urte artean zertan garatu duen ikusi ahal izango dugu ardatz diakro-
nikoari dagozkion datuak aztertuz (2010/11tik 2013/14ra egindako aurre-
rapausoen analisia eginez). Urte bakoi tzean egingo den lanari esker, berriz, 
dimen tsio sinkronikoan ateratako emai tzak ere lortuko dira, testuinguru 
ezberdin bakoi tzean gerta tzen dena deskriba tzeko gai izango gara.
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Horrez gain, 2011/12 ikasturtetik aurrera 12-13 urtetatik 16/17 urtera 
arteko gazte guztien datuak izango ditugu, eta urtez urte, adinez adin egin-
dako esku har tzeen emai tzak ere bai. Bigarren urtetik aurrera, beraz, gure 
ikuspegia zabalduz eta metodologiaren gaineko gogoetak aberastuz joango 
dira. Azken batean, ikerketan parte hartuko duten ikasgela eta gazteen datu 
guztiak izango baititugu.

3.1. Ekarpen osagarriak

Nahiera horrekin batera, badira zilegi eta interesgarri diren beste lanketa 
ba tzuk ere. Arestian aipatu dugun oinarrizko lanaren osagarri dira ondoren-
go lerroetan zerrendatu ditugunak, Tolosako laborategian bezala, gisa ho-
netako helburuak bidera tzeko proposa tzen ditugunak:

a. Material didaktikoa sortu

  12-17 urte bitarteko gazteen tzat euskarazko ahozko generoak lan dai-
tezen. Tolosako egitasmoari begira egingo den lana baliagarri izan 
daiteke bestelako herri edo ikaste txeetan ere erabil tzeko. Bide bat 
urra liteke haren ekoizpen eta zabalkundeari begira, non eta oinarri 
hartuko den Tolosako proiektu pilotua.

b.  Esku-har tze eta trebakun tza (motibazio) ikastaroak hezkun tza 
araututik kanpoko guneetan

  Tolosan bertan edo herritik kanpo, helburu berdindun ikastaroak es-
kain litezke ikerketa-ekin tza unean jasoko diren emai tzak ain tzat 
hartuz. Egokia izan daiteke, adibidez, gazte-gunetan gai honi lotutako 
tailer edo lehiaketa erakargarriak proposa tzea.

c.  Herrian bertan euskarazko tradiziozko generoen eskain tza zabal-
tzea

  Aisialdiko unetarako (ipuin kontaketak, an tzerkiak, ber tso-saioak…), 
eta partaide tza susta tzea herriko euskara elkarteetatik, ikaste-
txeetatik, tailerretan gauzatuko diren jardueretatik…
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d.  Ikaste txeko irakasleen tzako prestakun tza eta proposamenak

  Ikaste txean interesgarri ikusiko balitz, ikastaro ezberdinak eskain li-
tezke irakasleen formazioa aberasteko: ahozko generoen ikaskun tza/
irakaskun tzaz, material didaktikoa erabil tzeko bideez, ikus-en-
tzunezko baliabideen garran tziaz, hizkun tza jarreren lanketaz, Tolo-
sako ikerketaren norabide eta emai tzez…

e. Ahozkotasuna bul tza tzeko proposamenak

  Eskolan bertako eta eskolaz kanpoko jarduerak proposa litezke ikaste-
txean gazteen ahozko jarduna bul tza tzeko. Horretarako, beharrezko izan-
go li tzateke teknikariaren eta irakasleen artean lankide tza bidera tzea.

f. Diagnostikoaren emai tzak eta ondorioak

  Herrian bertan eta urtero ikasturtean zehar egindako ikerketaren emai-
tzak aurkeztea garran tzi tsua li tzateke egitasmoarekiko interesa pizteko 
eta inplikazioa susta tzeko. Emai tza horietatik aterako dira hurrengo 
ikasturtean landu eta hobetu beharreko jarduera eta helburuak.

4. Ikerketa metodologia

Jakina den bezala, ikerketa-ekin tzan oinarri tzen da gure laborategia, be-
raz, ikertu ahala garatuko da ekoizpena ere. Metodologia hau zertan den 
argiaraziko digu egitasmoaren faseak aurkezteak, baina horren aurretik 
hainbat argibide zerrendatuko ditugu:

– Urte guztietan gauzatuko dira 3 jarduera erabakigarri:

1.  Abiapuntuko egoeraren berri emango digun informazio bilketa galde-
tegiekin eta ikasleekin lan tzeko sortu diren tailerren bitartez. Hasie-
rako lanaren helburu nagusia da ikerketa-gai izango diren alor nagu-
si hauek aztertu eta datu kuantitatibo zein kualitatiboak eskura tzea 
honako aldagaiei dagokienean:

 –  Ikasleen hizkun tza jokabideak eta ohiturak (euskaraz eta ahoz 
komunika tzearen gainean, batik bat).
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 –  Ahozko generoen gainean duten jakin tza (ikasleek ahozkotasunaz 
dituzten aurrezagu tzak zein diren jakin nahi dugu).

 –  Ahozko komunikazioaren konpeten tziak (ikasleen konpeten tzia 
maila).

2.  Bigarren lana da lehenengo lanetik ateratako ondorioetatik esku har-
tzea gauza tzea, hau da, jasotako informazioarekin ahozko jarduerak 
gauza tzea. Jarduera horietan lan tzen dira aurrez jasotako informa-
zioari zuzenean lotutako edukiak: hizkun tzaren jokabide eta erabile-
rari lotuak; ahozko konpeten tziari lotuak, komunikazioari lotuak…

3.  Hirugarrena (eta ikasturte bakoi tzean egingo den azken lana). Aurre-
ko fasetan egindako lanaren ebaluazioa egiten da. Hasieran jasotako 
datuak berriz berreskuratu eta ikasturtearen amaierako emai tzekin 
aldera tzen da. Informazio hau lagungarri izango zaigu hurrengo urte-
rako datuak berreraiki eta materiala sor tzeko garaian.

  Lehen urtea ikerketaren abiapuntua denez, DBHko ziklo bakoi tzaren 
lehen mailekin hasi gara esku har tzen, eta bertatik ateratako datuak 
lagungarri izango zaizkigu datozen urteetan mailaz maila esku har tzea 
eta material didaktikoa eraginkorragoak izan daitezen.

 –  Ikerketa gauzatu ahala, ahozko generoak lan tzeko sekuen tzia di-
daktikoak edo material didaktikoak sortuko dira. Zuzenean esku har-
tzea jaso tzen ari diren ikasleen tzat prestatuak, eta aurrerako urteei 
begira baliagarri eta osagarri izango diren sekuen tziak eraikiko dira.

 –  4 urtetako ikerketa garatuko bada ere, urtez urte jasoko dira jardu-
nean ateratako emai tza eta proposamen berriak.

Orain txe azaldutakoak ondorengo taularen bitartez jarri dira laburbilduta:
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1. grafikoa. Ikerketa proiektuaren urra tsak urtero

5. Esku har tzerako proposamena

Jakin badakigu curriculum diseinuan ahozko generoen lanketari garran-
tzia handia ematen zaiola. Ahozkotasunak leku nabarmena du hezkun tza 
curriculumean. Dena dela, gaur egun oraindik zailtasunak ditugu hura 
irakasteko. Ez digute horretan iraka tsi eta deseroso senti tzen gara, esku hu-
tsik askotan. Oso urria da ahozkotasuna jorra tzeko material didaktikoa. 
Teknologia berriak erabil tzea eska tzen digu ahozkotasunak (bideo kamerak, 
ordenagailuak, en tzungaiak…), eta ez gaude horretara ohituta. Ahozko ge-
neroak ikasgelan lan tzeko tresnak eta erosotasuna falta ditugu hezkun tzan.

Egitasmo honetan, hain zuzen, ezintasun horiek gaindi tzea ere nahiko 
li tzateke.
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Oso gerturik izanik ahozko komunikazioaren gaineko teoria berri eta berri-
tzaileak, eskuartean izanik ahozko generoak lan tzeko proposa tzen zaizkigun 
metodologiak (Sui tzako eskola) eta hurbil izanik uniber tsitatearen jakin tza 
teoriko zein praktikoa, interakzionismo sozio-diskur tsiboan (Bronckart 1985, 
1996) oinarri tzen den hizkun tza eta didaktika ikuspegia landuko da proiektu 
honetan. Hain zuzen, hezkun tza curriculumak eta ikastolek bul tza tzen dutena.

Helduleku horietatik abiatuta eraiki tzen da, beraz, ahozkotasunaren egi-
tasmoa. Prestatuko diren jardueretan helburu komunikatiboak ezar tzen 
dira, eta horiek izango dira, hain zuzen, gure noran tza zedarrituko dutenak. 
Helburu komunikatiboak ezarri eta gauzatuz ahozko hizkun tzaren gaita-
sunak landuko dira batez ere.

Izan ere, euskara ikasi bai, baina bere erabilera maiztasuna ez dator bat 
ezagu tza mailarekin. Emai tza soziolinguistikoek argi u tzi digute hizkun tza 
ezagu tzeak ez duela erabilera berma tzen. Erabil tze gune eta uneak eraiki tzea 
izango da, beraz, gure egitekoa. Eta bidenabar, erabilera ziurtatuko duten 
helburu komunikatiboak jar tzea. Testuinguru ezberdinetan ahozko hizkun-
tza erabil tzeko aukerak eraiki tzea dagokigu.

Konpeten tziei erreparatuko badiegu, ahoz komunika tzeko dugun beharra 
ikaragarri da handia edozein esparrutan: lanean, ikaste txean, lagun artean… 
Testuinguru formal eta informaletan euskaraz eta ahoz komunika tzeko 
hainbat tresnaren beharrean gara herritar ugari, eta horrixe eran tzun nahiko 
lioke proiektu honek ere. Ahoz gustura eta ederki komunika tzeko trebeta-
sunak gara tzeko tresnak eman nahi dizkiogu Tolosako ikasle gazteari, eta 
ahozko genero ezberdinak landuz, euskaraz ahoz jarduteko jokabide eta 
maiztasuna hobetu zein ugari tzea izango li tzateke emai tza nagusietako bat.

Horrek zer eska tzen du? Testuinguru askotarikoetako jarduerak aurrera 
eramatea, hau da, ahozko testu formal eta informalak lan tzea (adibidez, 
lagun arteko elkarrizketa eta irratiko elkarrizketa). Eta jarduerak gauza tzen 
ditugun une berean hizkun tzaren erabilerarekiko gogoeta piztea, erabilera 
bul tza tzea eta konpeten tzia askotarikoak erabil tzen ikastea: erabil tzea.

Ondorengo taulan zehazten denez, honelaxe bana tzen dugu ikasturteko 
esku har tzea:
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3. taula. Urte bakoi tzeko eta gela bakoi tzeko lan-diseinua

Esku hartze erabakia
Helburuen eta metodologiaren 
zehaztapena

HIZKUNTZA TAILERRAK 
(hasierako diagnostikoa)

ESKU HARTZEA

HIZKUNTZA TAILERRAK 
(amaierako diagnostikoa)

EBALUAZIOA ETA ONDORIOAK

ikerketa

ESKU HARTZEA

azterketa

ESKU HARTZEA

ESKU HARTZEA

azterketa

6. Ebaluazioa eta ondorioak

Urtean zehar eginiko lana ebaluatu eta ondorioak aterako dira ebalua-
zioaren fasean. Urteroko datuak baliagarriak izango dira unean bertan 
gauza tzen ari garen ikerketaren noranzkoa azter tzeko. Ikerketa aurrera joan 
ahala, berriz, gai izango gara aurrerabideak diakronian aztertu eta ondorio-
ak atera tzeko.

Ebaluazio honetan honako edukiei emango zaie garran tzia gehien:

– Ikaste txearen errealitateak baldin tza tzen du? Zertan?

   Ikaste txeetako egoera soziolinguistikoen arabera ezberdintasunik ba 
ote dagoen eta zein den bere eragina.
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– Hizkun tzaren estatusak baldin tza tzen du? Zertan?

   Hizkun tzaren gaineko aurreiri tziak zertan diren eta horiek zertan era-
giten duten.

– Ikasleen adinak baldin tza tzen du? Zertan?

   Adinak gai honetan eraginik ote duen: 12 urtetik 17ra arteko tartean 
zein errealitate ditugun.

– Esku har tze motek baldin tza tzen dute? Zertan?

   Ikasgeletan egingo diren esku har tzeen eragin maila zenbaterainokoa 
den jakitea da helburuetako bat.

–  Zein dira ahozkotasuna susta tzeko praktika onak errealitate sozio-
linguistiko bakoi tzean?

   Ahozkotasuna landu eta bere erabilera susta tzeko praktika onen 
gakoak.

6.1. Ikerketaren lehen emai tzak

Aurre-diagnostikoan aurrez jarritako hainbat galderari eran tzuteko para-
da izan dugu 2010/2011 ikasturtean, eta datu kuantitatiboei dagokienez, 
honelaxe laburtu dira emai tza aipagarrienak:

a)  Ikasleen adinak baldin tza tzen du ikasleen hizkun tza jarrera zein 
erabileran?

  Aztertutako aldagaiak kontuan hartuta ikusi dugu erlazioa dagoela 
ikasleen adinaren eta hizkun tza jarreren artean: bien arteko korrela-
zioa positiboa da. Gainera, esan daiteke adina gora joan ahala hizkun-
tzaren inguruko jarrera alda tzen joan dela.

  Erabilerari dagokionez, berriz, ikasleen adina eta lagunarteko hizkun-
tza izan dira aldagaiak. Bi aldagai hauen korrelazioa ikusirik hipotesia 
baieztatuta gelditu da: adinak hizkun tza erabileran baldin tza dezake. 
Estatistikoki erlazioa ahula bada ere, frekuen tzietan ikusi dugu DBH 
3. mailan hizkun tza ohitura aldatu egiten dela.
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b) Ikaste txearen errealitateak baldin tza tzen du?

  Hasieran aipatu dugun moduan, Tolosa herriak ikerketarako marko 
ani tza eskain tzen digu hiru ikaste txeen errealitate soziolinguistikoa 
ezberdina baita. Ikaste txea bera eta identitatearekin lo tzen den baiez-
tapena hartu ditugu kontuan datuak jaso tzeko garaian. Bi aldagaien 
artean ikusi da erlazioa dagoela eta norabide berean dabil tzala, hau 
da, ikaste txearen arabera ikasleen jarrera ezberdina dela.

  Ikaste txea eta hizkuntz erabilera uztartu direnean ere bi aldagaien 
arteko erlazioa baieztatu da, hots, ikaste txeetan hizkun tza erabilera 
ohitura ezberdinak an tzeman daitezke.

  Beraz, emai tza kuantitatiboen inguruan honakoa azpimarratu daiteke:

 –  Ikasleen hizkun tzarekiko jarrera adinarekin aldatu egiten da eta 
zehazki, DBH 1en ager tzen den jarrera positiboa lausotu egiten da 
adina gora doan heinean.

 –  Hizkuntz erabilera maiztasun handiagoa dago DBH 1en eta DBH 
3n, berriz, gaztelaniarako joera nagusi tzen da. Beraz, ikasleen adi-
nak baldin tza tzen du erabilera.

 –  Ikaste txeen errealitate soziolinguistikoak hizkun tzarekiko jarreran 
zein erabileran eragina duela baieztatu da diagnostikoan.

Aurre-diagnostikoan ezarritako hipotesi denak bete dira maila kuantita-
tiboan, eta bide berean jarraitu dute maila kualitatiboan ateratako emai-
tzek. Ondorengo zerrendan ager tzen dira ideia garran tzi tsuenak:

–  Gazteek hizkun tzaz hitz egiten dutenean hizkun tza min tzatuaz dihar-
dute oro har. (Ez dute hizkun tza ida tziaz hitz egiten, alegia. Horrek 
dirudi gaur egungo eskolako jarduera nagusiarekin kontraesanean da-
goela; edo euskara bera hizkun tza erabilerarekin lo tzen dutela).

–  Hizkun tzaren edo euskararen garran tzia oso lotuta dago lurraldetasuna-
rekin eta identitatearekin. Argudiorik garran tzi tsuenak horiek dira. 
Hizkun tza ez da lotu jolasarekin, transmisioarekin, harremanekin…

–  Hein berean, hizkun tza galeraren aurrean «salba tzaile» rola har tzen 
dute ikasle askok eta askok. Eta erabilerarekin lo tzen dute.
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–  Hizkun tzaren jabekun tzarekin edo ikaskun tzarekin ere lotu izan da 
euskara: ama hizkun tza dutenek aipatu egiten dute, esplizitatu eta ho-
rrek eragin egiten die ondorengo baloraziotan.

–  Beste ba tzuen tzat asignatura bat da edo e txeko, eskolako edo kaleko hizkun-
tza bat. Espazio jakin ba tzuekin identifika tzen dute azken hauek euskara.

–  Balorazioetan askotan ageri da «beharra» modaliza tzailea: salbatu beha-
rrekoa; hitz egin beharrekoa; ikasi beharrekoa… «-tzen duguna» eta gi-
sakoak erabili ordez.

6.2. Erronka berriak

Ikerketaren lehen emai tzak jaso eta ikasturtea amai tzear dugun honetan, 
erronka berriak ezarrita ditugu 2011/2012 ikasturterako.

Ikerketaren ibilbidean bidelagun dugun Jarraipen Ba tzordean adostu da 
gazteen ahozko konpeten tziak zertan diren eta nola hobetu daitezkeen iker-
tzeak eta esperien tzia ezberdinen praktikak bidera tzeak hartu beharko luke-
ela indarra. Pisu handiena gazteen hizkun tza konpeten tzien eremuak har-
tzea nahi izan da, eta horixe da hain zuzen, hurrengo ikasturterako ezarrita 
dugun eginkizun nagusia.

Ikaste txeetako materialaren osagarritasuna

Datorren ikasturterako lana aurreratuz goazen honetan, ikaste txeetako 
curriculumak, maila bakoi tzeko helburuak eta irakasleek darabil tzaten ma-
terial didaktikoak aztertuta ditugu dagoeneko. Min tzola Fundazioaren iker-
keta helburuekiko osagarritasuna bila tzen aritu gara eta sortuko den mate-
rial didaktikoaren gainean erabakiak hartu dira: zein testu genero landuko 
den maila bakoi tzean, zein testu mota, nolako erregistro mailak lan tzea ko-
meni den eta zein elkarrekin tza motatan esku hartu nahi dugun.

Orotara, zor tzi sekuen tzia didaktiko sortuko dira; maila bakoi tzerako bi. 
Eta aurrez hartutako erabakiaren arabera honakoak landuko dira maila 
bakoi tzean:
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4. taula. Ahozko konpeten tzien lanketa esku har tzea

Maila 1. sekuen tzia 2. sekuen tzia

DBH 1

Testu generoa: kontaketa

Testu mota: ipuina

Ahozko jardun transakzionala eta 
formala

Testu generoa: elkarrizketa

Testu mota: elkarrizketa

Ahozko jardun interakzionala 
eta informala

DBH 2

Testu generoa: argumentazioa

Testu mota: iri tzi trukea 

Ahozko jardun interakzionala eta 
formala

Testu generoa: kontaketa

Testu mota: anekdota umore-
tsuak

Ahozko jardun transakzionala 
eta informala

DBH 3

Testu generoa: literatur generoa

Testu mota: poesia errezitaldia

Ahozko jardun transakzionala eta 
formala

Testu generoa: azalpena

Testu mota: azalpen zientifikoa

Ahozko jardun transakzionala 
eta formala

DBH 4

Testu generoa: argumentazioa

Testu mota: debatea

Ahozko jardun interakzionala eta 
formala

Testu generoa: azalpena

Testu mota: aitorpenak

Ahozko jardun interakzionala 
eta informala

Ikaste txe bakoi tzeko euskara mintegiko irakasle taldea eta Min tzolako tek-
nikariak izango dira esku har tzea aurrera eramango dutenak. Min tzolako te-
knikarien gelak kontrol gela tzat hartuko ditugu (jarraipen xeheagoa egingo 
diegu), eta esku-har tze honetatik ondorengo informazioa jaso tzea espero da:

– Irakasleon eta teknikarion erregistroa.

– Min tzolako ebaluazio txantiloia.

– Aurre-testuak eta ondo-testuak.

– Irakasleekin egingo ditugun bileretatik eskuratutako informazioa.

Esku har tzearen aurretik ikerketan parte hartuko duten irakasleei forma-
zioa emango zaie non batez ere sekuen tzia didaktikoak aurkeztu eta ezagu-
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tzeko baliabideak emango zaizkien eta zalan tzak argi tzeko aukera izango 
den. Jarduerei buruzko erregistroa eta ebaluazioa egiteko metodologia zein 
izango den ere formazioan iraka tsiko da. Haren ondotik ekingo zaio esku 
har tzeari eta ondorengo ebaluazioari.

Datorren ikasturterako, beraz, izango ditugu artikulu honetan galdegin 
ditugun zenbait galderen eran tzunak, sortuko zaizkigu galdera eta eginki-
zun berriak. Ikuskizun datorkiguna eta eraiki tzen ari garen laborategi ho-
nen fruituak. Epe mo tzean hurbil datozkigunak eta epe luzera begira bada-
tozenak.
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