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laburpena
Hizkuntza gutxituen biziberritzean esko-
lak funtsezko papera betetzen du. Baina 
euskarazko eskolatzearen kasuan hainbat 
ikerketak erakutsi duen bezala, ikasleen 
ahozko euskara-gaitasunen garapena eta 
euskara erabiltzeko motibazioen garape-
na gainditu ez diren erronka didaktiko eta 
soziolinguistikoak dira. Erronka horiek 
gogoan direla, lan honen helburu nagusia 
da argudiatzea irakasleak ahozko euskara 
irakasteko prestatzeak berrikuntza didak-
tikoa eta soziala susta ditzakeela.

abstract
School plays a relevant role in the revi-
talisation process of minority languages. 
However, as diverse research has shown 
in the case of Basque-medium education, 
the development of oral language skills as 
well as the development of motivation to 
use the language constitute current didactic 
and sociolinguistic issues. In this context, 
the main goal of this work is to argue that 
teacher training for the teaching of oral 
Basque may foster didactic and social in-
novation.

Gako-hitzak: irakasleen prestakuntza; hiz-
kuntza gutxitudun komunitateak; ahozko 
euskara; berrikuntza didaktikoa; berrikun-
tza soziala.

Keywords: teacher training; minority lan-
guage communities; oral Basque; didactic 
innovation; social innovation.
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1. Sarrera
Hizkuntza gutxituen biziberritzea helburu duten politika eta plangintzetan, eskola 
ezinbestean agertzen den osagaia da. Hizkuntza gutxituen ohiko ezaugarrietako bat 
belaunaldiz belaunaldiko jarraipenaren galera izaten da; alegia, hizkuntza gutxitua era-
biltzeari uzten zaio etxeko zein bestelako eguneroko elkarrekintzetan (Hornsby, 2015, 
12. or.). Ondorioz, galera-prozesuari buelta ematen saiatzeko, funtsezkoa jo izan da, 
hain zuzen ere, eguneroko jardun informaletan hizkuntza gutxitua (berr)erabiltzen 
hastea (Fishman, 1991, 2001). Prozesu horretan eskolari eman izan zaio belaunaldi be-
rriei hizkuntza gutxitua irakasteko ardura (Idiazabal, 2017, 140. or.), plangintza horren 
asmoa izanik haurrek hizkuntza hori beren bizialdian zehar sozializaziorako hizkuntza 
gisa erabiltzea. Asko idatzi da ea eskolari hizkuntza-komunitate ahulduak biziberritze-
ko emandako zereginak emaitza onak eman ditzakeen ala ez, baina ez dago zalantzarik 
belaunaldiz belaunaldiko hizkuntzaren jarraipenean galera daukaten komunitateetan 
eskolak hizkuntza gutxituaren irakaskuntza bere gain hartu behar duela (Hornberger, 
2008). Kontrakoa eginez gero, hau da, gizartean hizkuntza gutxituari erabilera-esparruak 
kendu dizkion hizkuntza bakarrik sustatzen badu eskolak, ordezkapen-prozesua indartu 
besterik ez da egiten (Idiazabal, 2017, 140. or.).

Hizkuntza gutxituen biziberritzean eskolak daukan ardurak irakasleen prestakun-
tzaren gaia erdigunera ekartzen duela uste dut, eta hain zuzen ere, ikuspegi horretatik 
arituko naiz lan honetan, arreta ahozko euskararen irakaskuntzarako irakasleen presta-
kuntzan jarrita. Saiatuko naiz azaltzen irakasleak ahozko hizkuntza irakasteko prestatzea 
euskararen komunitatearen garapen-prozesuak gaur egun bizi duen makalaldi- edo 
bidegurutze-fasetik ateratzeko osagai garrantzitsua izan daitekeela. Horrez gain, hausnar-
keta bat proposatu nahi nuke ahozko euskara irakasteko prestakuntzaren eta euskararen 
komunitatearen berrikuntza sozialaren arteko erlazioaz. Ideia hauek josteko, hizkuntza 
gutxituen biziberritzearekin lotura daukaten hainbat jakintza-arlotako iturrietara joko 
dut: hizkuntzen didaktikara, soziolinguistikara, eta komunitateen garapenaren eta be-
rrikuntza sozialaren ikerketetara. Sarrera honen ondoren, bigarren atalean, euskararen 
komunitatearen ibilbide historiko laburra egingo dut xx. mende hasieratik gaur egun 
arte, arreta euskarazko eskolatzean jarrita. Hirugarren atalean, ahozko euskararen ira-
kaskuntzarako irakasleen prestakuntza izango dut hizpide, hainbat erronka didaktiko eta 
soziolinguistiko azpimarratuz. Laugarren atalean, ahozko euskararen irakaskuntzarako 
irakasleen prestakuntzaren, euskararen komunitatearen garapenaren eta berrikuntza 
sozialaren arteko loturez hausnarketa bat proposatuko dut. Azkenik, bosgarren atalean, 
lana itxiko dut azken sintesi moduko baten bidez.
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2. Euskaraz garatu nahi duen komunitatea xx-xxi. mendeetan
xix. mendearen amaieratik gaur arte, momentuko testuinguru sozio-politikoaren 
eraginagatik indar gehiagoz edo gutxiagoz, hiztun-komunitate bat ageri da, euskaraz 
garatzeko saiakerak egin dituena. xx. mende hasieran aurrena Eusko Ikaskuntza eta on-
doren Euskaltzaindia sortzea, Auzo eskolak izenarekin euskarazko irakaskuntza martxan 
jartzea, Argia aldizkaria sortzea eta beste hainbat ekimen komunitatearen aipatutako 
nahikundearen erakusgarri dira.

1936ko altxamendu frankistak eta ondorengo diktadurak eta errepresioak ika-
ragarri zapuztu zituen euskal komunitatearen garapen-saiakerak. Hala ere, 50eko ha-
markadaren bueltan berriro euskarazko eskolak, edo oro har umeak euskaraz hazteko 
ekimenak, aipa litezke komunitate ahulduaren garapen-nahiaren adibide gisa (Fernan-
dez, 1994, 55. or.): Donostian Elbira Zipitriak eta haren ondotik irakasle gazte batzuek 
zabaldutako etxe-eskolak, Umeen deia aldizkariaren bidez haurrak euskaraz alfabeta- 
tzeko saiakera, edo Baionan antolatutako Journées Pédagogiques pour l’enseignement 
du basque eta ondotik sortutako ikas elkartea. Ondoren, 60ko hamarkadaren inguru-
an, euskararen komunitateak ikastolak sortzeari ekin zion han eta hemen. Ordura ar-
teko saiakeren aldean, ikastolen sorrerak komunitatea saretzea eskatzen zuen, eta lortu 
zen, ekinbide isolatuetatik harago, elkarlanean ikastolen mugimendua eta ikastola- 
kontzientzia (Basurko, 1989) hedatzea.

Ikastolen hedapena erregimen frankistaren aurkako askotariko ekimenekin batera 
gorpuztu zen, askatasun sozialen alde eta ezberdinkeria linguistiko, kultural eta politi-
koen kontrako giroan (Urla, 2012, 4. or.; Martinez de Luna, 2013, 14. or.). Diktaduraren 
amaierak komunitatearen ekimen horiek denak indartzea ekarri zuen, gaurdaino iritsi 
diren antolaketa, egitura, ekimen eta praktika sozialak sustatuz. Hegoaldean autogober-
nua, partez bada ere, berreskuratu zenean, eta batez ere eaen euskararen sustapenerako 
legedia garatzen hasi zenerako (bereziki 1982ko Euskararen Erabilera Normalizatzeko 
Oinarrizko Legea), euskaraz garatu nahi zuen komunitatea piztuta zegoen. Ziurrenik 
hezkuntzaren esparrua izan da, gehienbat eaen, 1980tik gaur egun arteko denbora- 
tartean euskararen aldeko aldaketa sozialik indartsuena erakutsi duen esparrua. Euskara 
ikasi duen hiztun-kopuruaren gorakada, neurri handi batean, eskolari zor zaio. Halaber, 
D ereduak matrikulazio-datuetan izan duen bilakaera positiboa ere oso esanguratsua 
da. Azkenik, aipa liteke erakundeek euskararen erabilera sustatzearen aldeko babesa ere 
esanguratsua dela eaen: 2016ko inkesta soziolinguistikoko datuen arabera, biztanleen 
% 65 alde zegoen; 1991n portzentajea % 55ekoa zen, ordea (Eusko Jaurlaritza, Nafarroa-
ko Gobernua & Euskararen Erakunde Publikoa, 2016).

Gaur egun, berriz, euskararen komunitatea halako bidegurutze-fasean dago hiz-
kuntzaren biziberritze-prozesuari dagokionez. Irizarren (2017, 11. or.) arabera, 2006ko 
inkesta soziolinguistikoko emaitzek iradokitzen zuten goia jotzen ari zela biziberritze- 
prozesua, besteak beste, ikusten zelako euskararen ezagutza-portzentajeek neurketaz 
neurketa erakusten zuten gorakadaren aztarnarik ez zela euskararen erabileran.

Eskolaren eta euskararen irakaskuntza-ikaskuntzaren esparruei dagokienez, bide-
gurutze- edo geldialdi-fasearen erakusgarri izan daitezke eaeko eskola-giroko euska-
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raren erabilerari buruz eta euskararen gaitasunari buruz berriki agertu diren emaitza 
kezkagarriak (Eusko Jaurlaritza, isei-ivei & Soziolinguistika Klusterra, 2017; isei-ivei, 
2018). Esate baterako, ikasle askok ez dute euskarazko gutxieneko gaitasun-maila esku-
ratzen eskolaldian zehar.

Bidegurutze edo geldialdiaren testuinguru honetan interesgarria izan daiteke krisi 
aktibo kontzeptua, Irizarrek (2017, 12. or.) Iñaki Markoren lan-dokumentu batean topa-
tua eta honelaxe adierazia: «batetik kezkatuta gaude, dirudielako gauzak berdin eginda 
ez direla orain arteko hazkundeak errepikatuko; eta bestetik oso aktibo gaude bide be-
rrien bila» (Irizar, 2017, 12. or.). Irakurleak eskuartean daukan liburu honetan bertan 
irakasleen prestakuntzari buruz idatzi diren lanak, neurri handiagoan ala txikiagoan, 
giro honetan kokatu daitezkeela uste dut.

3. Ahozko hizkuntzaren irakaskuntzarako irakasleen prestakuntza
Irakasleen prestakuntza, ikerketa-arlo gisa, osagai ugari biltzen duen esparru oso konple-
xua da eta erraz gainditzen du ikasgelako hizkuntzen irakaskuntza-ikaskuntza egoeren 
ikerketaren konplexutasuna. Izan ere, irakasleen prestakuntzaren ikerketak erlazio tria-
diko bikoitza kontuan hartzea eskatzen du (Portugais, 1995; Gagnonen [2015, 126. or.] 
lanean aipatua): batetik, prestakuntzaren sistema didaktikoa, hiru osagai hauek dituena: 
irakasle prestatzailea, prestakuntza jasoko duen irakaslea eta prestakuntzaren objektua. 
Bestetik, ikasgelako sistema didaktikoa, aldi berean prestakuntzaren objektua dena, hiru 
osagai hauekin: irakaslea, ikaslea eta irakatsiko den objektua. Gagnonek (2015, 139. or.) 
honela irudikatzen du:

Formés

Formateur

système
de formation

système
didactique

Enseignant

Élèves Objet enseigné

Objet
de la formation

1. irudia. Prestakuntzako eta ikasgelako sistema didaktikoak  
(Gagnon, 2015, 139. or.). Moldatua.
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Prestakuntza-jarduera irakasleen praktika profesionaletik abiatu behar dela defendatzen 
dute Dolzek eta Leuteneggerrek (2015, 7. or.), eta Perezek (2014, 46. or.) honela argu-
diatzen du ikuspegi hori:

Ezin d[a] jarduera profesionala ulertu bere benetako praktikak tokian bertan aztertu 
gabe. Horrek erakusten du profesionalak ez direla tuntun kognitibo edo teknikari hu-
tsak, aurrez erabakitako arauak aplikatzen dituztenak.

Oinarrizko adostasun horretatik harago, bi aukera teoriko-metodologiko nagusi 
behintzat bereiz daitezke irakasleen prestakuntzaren ikerketan, eta ondorioz, presta-
kuntza bera gauzatzeko baliabide didaktikoen diseinuan (Dolz & Leutenegger, 2015, 
7. or.). Prestakuntza-proposamen batzuek irakaslearen praktika gogoetatsua dute oinarri 
nagusi (adibidez, ik. Aroa Murcianoren lana liburu honetan bertan). Hau da, ikasgelan 
irakasleak egiten duen jardueraren analisia egiteko, jarduerarekiko irakaslearen beraren 
hausnarketa eta irudikapena hartzen dira abiapuntu gisa, auto-behaketako metodologien 
bidez (egunkaria, auto-konfrontazio sinplea eta auto-konfrontazio gurutzatua bezalako 
metodologien bidez).

Beste proposamen batzuk, berriz, irakaskuntza-objektutik abiatzen dira, irakas-
kuntza-objektuak irakaslearen eta ikaslearen arteko elkarrekintza baldintzatzen duela 
abiapuntu gisa hartuta (Dolz & Leutenegger, 2015, 8. or.). Ondorioz, irakaslearen ge-
lako praktikaren analisi egokia egiteko, ezinbestekoa da, batetik, ongi aztertzea zein 
den irakaskuntza objektua bera, eta bestetik, zein diren objektu horrekiko irakaslea-
ren eta ikasleen ekintzak. Irakaskuntza-objektuaren analisia egiteko hiru bide propo-
satzen dituzte Dolzek eta Leuteneggerrek (2015, 8. or.): testuliburuetan eta bestelako 
baliabideetan proposatzen diren jarduerak aztertzea, irakaskuntza-objektuaren mapa 
kontzeptualak egitea (Schneuwly & Dolz, 2010) eta irakaskuntza-objektuaren eredu 
didaktikoa aztertzea.

Ildo batekoa zein bestekoa izan, prestakuntza zein prestakuntzari buruzko iker-
keta are konplexuagoak bihurtzen dira ahozko hizkuntzaz ari garenean. Izan ere, sarri 
azpimarratu izan da ahozko hizkuntza objektu didaktiko gisa definitzen zaila dela 
(Garcia-Azkoaga, 2015, 17. or.): eskolako sozializazioan hain da zabala eta etengabea 
ahozko jarduna, kosta egiten dela ahozko hizkuntzaren irakaskuntzak eskatzen duen 
arreta identifikatzea eta mugatzea:

Ikasgelan askotan ahozkoa egon badago ere (eguneroko errutinak, kontsignak ira-
kurtzea, ariketak zuzentzea…), sarritan ez da benetan kontuan hartzen, edo bestela, 
zeharka besterik ez da ‘irakasten’, bidenabar, era askotako edo gutxi kontrolatutako 
jardueretan (de Pietro & Dolz, 2007, 151. or.).

Horren guztiaren ondorioz, idatzizko hizkuntzarekin konparatuta, zailagoa dirudi 
irakaskuntza-helburu eta baliabide eraginkorrak diseinatzea ahozko hizkuntza irakasteko 
(Diaz de Gereñu, 2017, 117. or.). Hain zuzen ere, etengabeko prestakuntzan egindako 
ikerketetan, erakutsi da irakasleei kosta egiten zaiela ahozko hizkuntza lantzeko bidea 
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emango luketen egoera komunikatibo egokiak sortzea eta ahozko erabilera espezifikoen 
ezaugarri diskurtsibo eta linguistikoak identifikatzea, eta ondorioz, ebaluatzea (Anakabe, 
Mielgo & Ocio, 2013; Garcia-Azkoaga & Manterola, 2016).

3.1. Erronka handiagoa da hizkuntza gutxitudun komunitateen kasuan
Irakasleak prestatzea ahozko hizkuntzaren irakaskuntzan treba daitezen are zailagoa 
da hizkuntza gutxitua tartean dagoenean. Horren arrazoietako bat da ikasleek eskolaz 
kanpo-hizkuntza erabiltzeko aukera gutxi izaten dutela printzipioz. Kontrakoa gerta-
tzen da etxean edo ikasgelan gutxi erabiltzen den baina handik kanpo-presentzia handia 
duten hizkuntza hegemonikoekin. Horixe erakusten du, adibidez, etxean euskaraz hazi 
diren haurren gaztelania-gaitasunaren garapenak: etxetik eta ikasgelatik kanpoko so-
zializazioan oso erabilia den hizkuntzaz jabetzeko arazorik ez dute izaten (Manterola & 
Almgren, 2013, 237. or.). Bestelakoak dira kontuak, ordea, hizkuntza gutxituen kasuan. 
Beraz, gelan landu beharrekoa ez da bakarrik hizkuntza gutxituan ahoz jarduteko gai-
tasuna, hizkuntza eskolatik kanpo erabiltzeko nahia eta konpromisoa ere jorratu behar 
da (Olasagarre, Ramos & Vilches, 2019, 5. or.).

Zehazki euskararen kasuan (eaera mugatuko naiz), emango ditudan datu apurre-
kin ondo ikusten da egoera soziolinguistikoak euskararen irakaskuntzari eta irakasleen 
prestakuntzari sortzen dion erronkaren tamaina. Irakasleen beren prestakuntzatik hasita, 
adibidez, duela 40 urte eaeko irakasleen % 8k zeukan euskaraz irakasteko gaitasun- 
agiria, eta aldiz, gaur egun portzentajea % 95ekoa da (Eusko Jaurlaritza, 2019). Bestalde, 
gurasoek haurrak euskaraz ikas dezaten duten nahia islatzen du D ereduko matrikula-
zioaren bilakaerak. Adibidez, 1984-1985 ikasturtean lehen hezkuntzako ikasleen % 16 
matrikulatu zen D ereduan, % 56 2004-2005ean eta % 70 2014-2015 ikasturtean. 2017-
2018 ikasturteko haur hezkuntzako datuek erakusten dute gorako joera ez dela eten: 
ikasleen % 80 D ereduan eskolatu zen (Eusko Jaurlaritza, 2019).

Ikasleen profil soziolinguistikoan ere badira datu oso esanguratsuak: azken inkes-
ta soziolinguistikoaren arabera, 16 eta 24 urte bitarteko gazteen % 54rentzat euskara 
etxetik kanpo ikasitako hizkuntza da, nagusiki eskolan (Eusko Jaurlaritza et al., 2016); 
portzentaje hori 1991n % 25,5ekoa zen. Eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako (dbh-
ko) edo lehen hezkuntzako (lhko) datuak ikusita, hurrengo urteetan ere joerari eutsiko 
zaiola dirudi: eaeko 2015eko datuen arabera, lh 4ko ikasleen % 62rentzat eta dbh 2ko 
ikasleen % 65entzat euskara eskolan ikasitako hizkuntza zen, ez gurasoengandik etxean 
jasotakoa. Gainera, lhko ikasleen % 15 eta dbhko % 14 bakarrik bizi da euskararen 
gaitasun-portzentajea % 60tik gorakoa duen herrietan, hau da, ikasle gehienak euskara 
dakien jende askorik bizi ez den lekuetan hazten dira (Eusko Jaurlaritza et al., 2017).

Datu estatistikoez harago, badira etxetik erdaldun izanda D ereduan euskaldun-
dutako ikasleei buruzko datu kualitatiboagoak ere, hiztunekin egindako eztabaida-talde 
eta elkarrizketetatik ateratakoak. Ortega, Amorrortu, Goirigolzarri eta Urlaren (2016, 
17. or.) lanean hiztun berri deitzen zaio D ereduan euskaldundu den hiztun-profila-
ri (baita helduaroan ikasi duenari ere, euskaltegian adibidez). Ortegak (2017, 90. or.) 
hainbat profil nagusi bereizten ditu hiztun berri gazteen artean, euskararen ikaskuntza 
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eta erabileraren esperientzia ezberdinak laburbiltzeko asmoz: Eunate, Urko eta Idoia 
dira profil bakoitza irudikatzen duten gazteak. Eunateren esperientzia positiboa izan 
da euskararen ikaskuntzaren eta erabileraren ikuspegitik, beraz, kasu arrakastatsua da. 
Testuinguru oso euskaldun batean bizi da eta asko egiten du euskaraz. Askotariko egoe-
retan ahoz jarduteko gaitasun handia dauka eta bizi den inguruko euskararen aldaera 
menderatzen du. Urkoren kasua, berriz, ez da arrakastatsua. Testuinguru erdaldunean 
bizi da eta eremu akademikotik kanpo ez du euskaraz egiten. Euskaraz jarduteko gai-
tasun mugatua dauka, nahiz eta ega titulua izan. Lagunartean jarduteko ahozko eus-
kara-trebetasunik ez du eta alde horretatik, inbidia adierazten du Eunateren profileko 
hiztunei dagokienez. Azkenik, Idoia izenekoa, Urko bezala, testuinguru erdaldunean 
bizi da, baina garatu duen jarrera proaktiboari esker, gero eta gehiago egiten du euska-
raz eguneroko elkarrekintzetan. Ondorioz, bere euskara-gaitasunari buruzko ikuspegi 
gero eta positiboagoa dauka.

Euskara erabiltzeko jarrera proaktiboarekin batera, ahoz jarduteko gaitasunak eta 
horri buruz hiztunek berek daukaten irudikapenak nabarmen eragiten du euskararen 
erabileran (Ortega, 2017). Baina, ahoz jarduteko gaitasunaren faktore orokorraren az-
pian hiztun berriek eurek eztabaida-taldeetan eta elkarrizketetan identifikatutako osagai 
hauek daude: ahozko jariotasuna eta erregistro aldakortasuna izatea, eta lekuan lekuko 
aldaera menderatzea.

Ziurrenik, eta ñabardurak ñabardura, hiztun berrien profil hauek D eredua orokor-
tzen hasi zenetik bertatik agertuko ziren, baina gorago aipatu ditudan datu estatistikoak 
gogoan hartuta, profil horiek euskararen komunitatean, eta bereziki gazteen artean, gero 
eta pisu handiagoa dutenez, argi geratzen da ahozko gaitasunaren eta euskararen aldeko 
jarrera proaktiboen irakaskuntzan eta irakasleen prestakuntzan berrikuntza behar dela 
(Zabala, 2018).

4. Ahozko euskararen irakaskuntzarako irakasleen prestakuntza 
eta berrikuntza didaktikoa eta soziala

Gerra aurreko Euzko Ikastola Batzako eskoletan eta gerra osteko etxe-eskoletan, eta 
ondoren Ikastoletan ere bai, euskara eta berrikuntza lotuta zeuden. Esaterako, Euz-
ko Ikastola Batzako 1932-1933 ikasturteko txostenean adierazten da euskara, erlijioa, 
euskal geografia eta historia proiektu globalen bidez lantzen zirela, eredu memoristiko 
hutsa alboratuta eta ulertu-landu-berrikusi-idatzi-buruz ikasi eredua hartuta (Fernan-
dez, 1994, 32. or.). Irakaslearen jarduna ez zen, beraz, eskola erdaldun tradizionaleko 
berbera.

Gerra osteko etxe eskoletan ere berdin (Fernandez, 1994, 74. or.):

Eskola estataletan, gerraurrean egondako mugimendu pedagogiko aurrerakoiak bu-
rututako lan guztiak errefusatu eta irakaskuntza sistema tradizionalera bueltatzen zen 
bitartean, etxe eskolek orduko garaiko berrikuntza pedagogikoa eta Eskola Berriaren 
ekarpena biziki mantendu zituzten.
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Hona hemen berrikuntzaren ezaugarri batzuk: interes-guneetan oinarritutako ira-
kaskuntza, ikas-irakastearen ardatza ikaslea izatea eta ez irakaslea, umearen beharrak 
kontuan hartzea, eta umearen pentsamenduak globalizazioaren irizpideei jarraituta 
funtzionatzen duela oinarritzat hartzea (Fernandez, 1994, 73. or.).

Eta ikastoletan ere beste hainbeste, berrikuntzari dagokionez (Idiazabal, 1993, 13. or.):

Pedagogia berriak Europan iadanik ezarriak zituen hainbat irakaskuntza aurrerapen 
ikastolen bitartez hasi ziren euskal irakas-sisteman erabiltzen: ahozko hizkuntzaren 
garrantzia, ekintza bidezko irakaskuntza, testu-liburuan bakarrik oinarritzen ez den 
irakasbidea, bigarren hizkuntzara itzulpen bidez baino murgilpenez urreratzea, esko-
laren ingurua irakaskuntzan itsastea, etab.

Nabari daitekeen moduan, euskaraz irakatsi beharrak euskal eskola, oro har, eta 
irakasleen jarduna eta prestakuntza, zehazki, berrikuntzara bultzatu izan ditu xx. men-
dean zehar. Ildo berean, eta euskararen komunitatearen garapenak gaur egun bizi duen 
bidegurutzearen testuingurua kontuan hartuta, uste dut ahozko hizkuntzaren irakas-
kuntzarako irakasleen prestakuntza berrikuntza didaktiko eta sozialaren iturburu na-
gusietako bat izan daitekeela euskal eskolarentzat.

4.1. Ahozko euskara irakasteko prestakuntzan zer litzateke berrikuntza  
didaktikoa?

Etxetik erdaldun izanik (nagusiki) D ereduari esker euskara ikasten duten hiztun-profila 
ez da inondik ere berria, baina 3.1. atalean erakutsi dudan bezala, hiztun-profil horren 
garrantzia gero eta handiagoa da euskararen komunitatean. Gainera, nahikoa datu enpi-
riko dago eskuragarri, baieztatu ahal izateko euskaraz ahoz jarduteko ikasleen gaitasuna 
hobetu egin behar dela. 3.1. atalean aipatu ditut batzuk. Jakina, datu horiek hartuta atera 
ezin den ondorioa da bakarrik eskolaren ardura dela ikasleen ahozko euskara gaitasuna 
hobetzea. Ikuspegi hori murritza da, «eskolan ikasi, kalean erabili» ideia okerra delako 
(Amezaga, 2013, 186. or.). Hizkuntza-gaitasuna era askotako sozializazio-esparruetan 
hizkuntza erabiliz garatzen da. Baina eskolak bere ardura dauka, eta lan honen sarreran 
azaldu dudan bezala, hizkuntza-komunitate ahulen kasuan, oso garrantzitsua da ardu-
ra hori. Hori guztia kontuan hartuta, beraz, euskararen komunitateak gainditu ez duen 
erronka didaktiko eta soziolinguistiko baten aurrean gaudela baieztatu daiteke. Hurrengo 
lerroetan ahozko hizkuntzaren irakaskuntza ukitzen duten hiru alderdi aipatuko ditut la-
bur-labur, irakasleen prestakuntzan horiek lantzea berrikuntza-iturri izan daitekeelakoan.

Lehen alderdia ahozko komunikazioaren funtzionamenduaz garatu beharreko 
ezagutzari dagokio. Idatziz gauzatzen den komunikazioarekin konparatuta, ahozko 
komunikazioak baditu bereizgarri nabarmenak eta horiek zenbat eta hobeto ezagutu, 
orduan eta objektu eta estrategia didaktiko pertinenteagoak sortuko ditu irakasleak. 
Interakzionismo sozio-diskurtsiboaren (isd) teoria (Bronckart, 1996), munduan zehar 
bezala euskalaritzan ere ahozko hizkuntzaren funtzionamenduaz lan interesgarriak 
eman dituena (Larringan & Idiazabal, 2008; Garcia-Azkoaga & Diaz de Gereñu, 2010; 
Garcia-Azkoaga, 2015), baliagarria da irakasleen prestakuntzari begira. Zehazki, ikasleei 
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euskara ahoz erabiltzen irakasteko helburu eta bitarteko didaktiko zehatzak garatzeko 
bide bat proposatzen du isdk, horretarako, ahozko testu-generoak erdigunean jarrita 
(Idiazabal, Garcia-Azkoaga & Diaz de Gereñu, 2007; Dolz & Schneuwly, 2016).

Prestakuntzarako bigarren alderdiak ingeniaritza didaktikoa luke ardatz, eta zehaz-
ki, ahozko testu-generoen ulermena eta ekoizpena irakasteko ingeniaritza didaktikoa. 
Irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuaren eta emaitzen kontrol ahalik eta zehatzena 
egitea ahalbidetzen du ingeniaritza didaktikoak (Garcia-Azkoaga & Idiazabal, 2015). 
Hau da, ikasleek ahozko hizkuntzaren garapenean egiten duten aurrerapena ahalik eta 
modurik zehatzenean neurtzea du ardatz, eta horri lotuta, irakasleak gelaratzen dituen 
baliabide eta estrategia didaktikoen arrakasta ere neurtzea. Horretarako, oso garran-
tzitsua da ikasleen ahozko gaitasunen aurre-ebaluazioak eta ondo-ebaluazioak egitea. 
Sekuentzia didaktikoak (sd), baldintza horiek betetzen dituzten neurrian, baliabide 
egokiak dira (Larringan & Idiazabal, 2012). Beraz, euskarazko ahozko testu-generoen 
ulermen-ekoizpena lantzeko sden diseinuan eta inplementazioan irakasleak trebatzea 
pertinentea dela uste dut. Esperientzia baikorrak ugari dira: adibidez, Nafarroako Eus-
kararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroaren bidez (Olasagarre & Mugertza, 2015) 
hainbat eta hainbat gelatan esperimentatu dituzte ahozko (zein idatzizko) testu-generoen 
ekoizpena irakasteko sdak. Beste alde batetik, euskararen, gaztelaniaren eta ingelesaren 
ahozko gaitasunak sden bidez modu integratuan irakas daitezkeela erakutsi du Aldekoak 
(2018, 17. or.). Horrez gain, irakasleen etengabeko hainbat prestakuntza-saiotan diseina-
tu eta esperimentatu dira testu-generoen ekoizpena lantzeko sekuentzia didaktikoetan 
oinarritutako programazioak (adib., Ortega & Anakabe, 2015; Zabala, 2018). Balorazioa 
positiboa izan da, nahiz eta baliabide didaktikoen diseinuan eta inplementazioan eta 
hartarako prestakuntzan etengabe hobetu behar den.

Hirugarren eta azken alderdia euskara erabiltzeko motibazioarekin eta atxiki-
menduarekin lotuta dago. Euskara bezalako hizkuntza gutxitu baten kasuan, hizkuntza 
irakasteaz eta ikasteaz gain, hizkuntza erabiltzeak dauzkan baldintzak eta inplikazioak 
landu behar dira ikasleen zein irakasleen artean. Premia hori argi erakutsi dute eaen 
Arrue ikerketako emaitzek (Eusko Jaurlaritza et al., 2017, 129. or.) eta Olasagarre eta 
besteren (2019, 2. or.) ikerketak Nafarroan. Hain zuzen ere, azken lan honetan proposa-
tzen diren antzeko baliabideen diseinuan eta inplementazioan irakasleak trebatzea bide 
interesgarria dela esango nuke. Halaber, Tribuaren Berbak izeneko ikasmaterialetako 
Zergatik ez dugu egiten unitatea (http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/20962/tribuaren-
berbak/zergatik-ez-dugu-egiten.html) edo EKI ikasmaterialetako dbh 3ko Euskararen 
lekukoak unitatea (Artolazabal & Lekue, 2015) irakasleentzako eredu interesgarriak izan 
daitezkeela esango nuke.

4.2. Ahozko euskara irakasteko prestakuntzan zer litzateke berrikuntza  
soziala?

Hizkuntza gutxitu baten normalizazio-prozesuak eta hizkuntza-komunitatearen eralda-
keta sozialak elkarri eragiten diote, Urlak (2012, 4. or.) euskararen kasuan eta Lewisek 
eta Roylesek (2018, 504. or.) galesaren kasuan erakutsi duten moduan. Espiauren hitz 
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hauek ere, 80ko hamarkada inguruari buruzkoak, baliagarriak dira ulertzeko euskara 
gizarte-eraldaketari nola lotu zitzaion: «hainbat eta hainbat familiak egindako apustua 
euskara biziberritzeko ezin da ulertu kontu isolatu moduan baizik eta eraldaketa pro-
zesu baten beste adierazle bezala» (Espiau, 2019, 4. or.). Europatik kanpo ere bada hiz-
kuntzaren biziberritzea eta eraldaketa soziala lotu dituenik. Adibidez, Afrikako hainbat 
hizkuntza-komunitatetan, murgilketa bidezko irakaskuntzaren bidez hizkuntza bizibe-
rritzen saiatzeak bertako hizkuntza komunitateetara ekar dezakeen eraldaketa soziala 
nabarmentzen dute Sadembouok eta Djomenik:

When the first concern of language revitalisation is the wellbeing of the community, 
local people end up acquiring knowledge capable of changing their worldview, their 
healthcare and healthcare system and food production (Sadembouo & Djomeni, 
2019, 159. or.).

Dena dela ere, hizkuntzaren normalizazioa eta komunitatearen garapen soziala 
uztartzerakoan, kontuan hartu behar da azken hamarkadetako gizarte-aldaketek eragina 
izan dutela hizkuntza gutxituen sustapenerako giltza izan diren hainbat esparrutan. Le-
wisek eta Roylesek (2018, 504. or.), adibidez, familia, gertuko komunitatea edo ekonomia 
aipatzen dituzte aldaketa horien lekuko:

Societies are now increasingly individualistic, diverse and mobile; their economies 
increasingly interconnected; and their governance structures increasingly complex. 
Furthermore, many of the factors traditionally emphasized as key determinants of a 
language’s level of vitality —the family, local community, economy and state— relate 
to areas of life that have been impacted by these patterns of social change.

Lewisek eta Roylesek (2018, 507. or.) Putnamen eta Gossen (2002) lana aipatuta 
azaltzen dutenez, gizarte-eraldaketa horien ondorioz, komunitateetako kideen kon-
promiso-ereduak aldatzen ari dira eta tokian tokiko komunitateekiko konpromiso 
kolektiboan galera gertatzen ari da. Antzeko ideia azaltzen dute Ibarretxek eta Espiauk 
(2018, 51. or.): egonkortasun- eta ongizate-maila ona denean, oro har, gehiago kostatzen 
da berrikuntza soziala sustatzea, krisi handien aurrean baino.

Hausnarketa hauek pertinenteak direla uste dut euskararen komunitatearen garapena 
sustatzeko ekinbideak pentsatzeko orduan (esate baterako, irakasleen prestakuntza). 
Adibidez, Amorrortuk, Ortegak, Idiazabalek eta Barreñak (2009, 256. or.) eaeko erdal-
dunengan oso hedatua dirudien arrosa koloreko diskurtsoa identifikatu zuten, euskararen 
etorkizuna ziurtatua dagoela dioena. Beraz, eaeko biztanleen artean kuantitatiboki na-
gusia den hiztun-profilak dirudienez pentsatzen du euskararen normalizazio-prozesua 
ongizate-mailara iritsi dela.

Testuinguru honetan, artikuluan hizpide dudan irakasleen prestakuntzarena bezalako 
edozein ekinbidek erronka bikoitza daukala esango nuke: batetik, eraginkorra izan dadin 
lortzea hizkuntza-komunitatearen garapenean, eta horrek, irakasleen prestakuntzaren 
kasuan, esan nahi du ikasleen ahozko euskara-gaitasunean eta euskara erabiltzeko mo-
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tibazioan hobekuntzak lortzea; eta bestetik, ekinbideari buruzko, eta oro har, euskararen 
komunitatearen garapenari buruzko narratiba kolektibo positibo bat eraikitzea, ekinbide 
horiek komunitatearentzako onura gisa ikus daitezen. Horixe bera lortu zela dirudi 80ko 
hamarkadaren bueltan (Urla, 2012, 4. or.), aipatu berri dudan bezala.

Narratiba kolektiboak direla eta, Ibarretxek eta Espiauk (2018, 42. or.) azaltzen 
dute bertan islatzen direla komunitate baten erabakietan eta jokabideetan eragiten duten 
balio-sistemak. Narratiba kolektiboen analisiak, beraz, bidea zabaltzen du hobeto uler-
tzeko komunitate baten berrikuntza prozesua zerk bultzatu duen. Proiektu ekonomiko, 
industrial, kultural eta abarren diseinuaz eta inplementazioaz harago (Ibarretxe & Espiau, 
2018, 42. or.), komunitateen berrikuntza-prozesuetan faktore kulturala deitzen den horren 
berri ematen du balio-sistemen analisiak (Espiau, 2017, 152. or.). Adibidez, Mondragon 
Kooperatiba Taldearen berrikuntza sozialaren eredua aztertzeko erabili da balio-sistema-
ren analisia, eta horrek aukera eman du konturatzeko «enpresa ez ezik, benetako gizar-
te-berrikuntzako ekosistema ere badela Mondragon» (Ibarretxe & Espiau, 2018, 44. or.).

Lan-ildo horri lotuta, Espiauk (2019) euskararen biziberritze-prozesuaren atzean 
egon daitekeen balio-sistemaren analisiaren berri ematen du. Elhuyar Fundazioarekin 
elkarlanean, Agirre Lehendakaria Centerrek egindako lana da, Elhuyar, Ikastolen Elkar-
tea, Elkar eta Argia aldizkariak euskararen biziberritze-prozesuan egindako ekarpenei 
buruzko narratibak oinarri hartuta. Lau eragileek konpartitzen duten balio-sistema 
honakoa da, Espiauren ustez: burujabetasuna eta lehiakortasuna, konpromisoa, elkar-
lana, demokrazia, erresilientzia, eta denen erdi-erdian, berdintasuna. Argi ikusten da 
hizkuntzaren beraren garapenaz harago doazen balioak direla, oso lotuak euskararen 
komunitatearen garapenari eta berrikuntza sozialari. Esate baterako, erresilientziaren 
balioa berrikuntzari oso lotuta ageri da. Mondragon Kooperatiba Taldearen berrikun-
tza sozialaren ereduari buruzko balioen artean ere agertu da erresilientzia (Ibarretxe & 
Espiau, 2018, 48. or.), honela formulatuta: langile denek egin dezakete berrikuntza, eta 
denen ardura da langileak prestatzea eta etengabe ikasiz ikastea.

Lanean zehar erakutsi dudan moduan, arrazoi didaktiko eta soziolinguistikoak 
egon badaude ahozko euskararen irakaskuntzarako prestakuntzan berrikuntzak sartu 
behar direla justifikatzen dutenak. Hala ere, prestakuntzaren berrikuntza prozesu hori 
arrakastatsua izango da, baldin eta gizartean abian diren berrikuntzaren narratibekin 
lotzea lortzen bada. Lanean azaldu dudan moduan, xx. mendean zehar, eta batez ere, 
80ko hamarkadaren bueltan, lortu zen euskara eta eraldaketa soziala elkarri lotzea. Ho-
rixe izango da erronka irakasleen prestakuntzarentzat oro har, eta ahozko euskararen 
irakaskuntzarako prestakuntzarentzat, zehazki.

5. Bukatze aldera
Artikulu honetan ahozko hizkuntzaren irakaskuntzarako irakasleen prestakuntza eta 
euskararen komunitatearen garapenerako berrikuntza soziala lotzen saiatu naiz. Euska-
raren biziberritze-prozesua bidegurutze-fasean dagoela esaten da (Irizar, 2017, 11. or.), 
eta saiatu naiz azaltzen, datu soziolinguistiko batzuen bidez, fase horren ezaugarrietako 
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bat dela ikasleen ahozko euskara-gaitasunen eta euskara erabiltzeko motibazioetan da-
goen garapen nabarmenik eza.

Ahozko testu-generoen ulermen eta ekoizpenerako sekuentzia didaktikoen disei-
nuan eta gelako inplementazioan irakasleak trebatzea berrikuntza didaktiko modura 
aurkeztu dut. Baliabide didaktiko horien hainbat esperimentazio egin da, eta emaitza 
positiboak izan direla erakusten duten hainbat lan aipatu dut. Ondorioz, berritzailea li-
tzateke, materialgintzaren eta irakasleen prestakuntzaren bidez, ahozko testu-generoak 
ekoizten irakasteko sden erabilera eskolaz eskola modu eraginkorrean hedatzea. Bide 
bat zabalduko lukeela uste dut euskararen komunitateak oraindik gainditu ez duen ahoz-
ko euskararen irakaskuntzaren erronka didaktiko eta soziolinguistikoari aurre egiteko. 
Dena dela ere, saiatu naiz argudiatzen berrikuntza didaktiko horiek gizartean abian diren 
berrikuntza narratibekin uztartu beharko direla, baldin eta euskararen komunitatearen 
garapenerako onura gisa ulertuko baldin badira.
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