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Ikastetxea hizkuntzaren erabileran garrantzia handikoa bada, zer
esanik ez etxeko bertako hizkuntzaren erabilera. Ikastetxeak baka-
rrik ezin du bermatu hizkuntzaren erabilera, ezin zaio ardura osoa

hezitzailerari utzi. Ezinbestekoa da haur edo gaztetxoaren inguru
hurbila. Bide horretan sakondu nahi duenak eskualdeko Udal eus-
kara zerbitzuetan argibide eta aholku ugari jasoko ditu.

Euskara ahoan, 
etxetik bertatik hasita

H
urbileko inguru ho-
ri, ezin bestela, gu-
rasoak, zaintzailea,
familia, eta abar di-
ra. Eskola osagarri

bat da, garrantzia handikoa,
baina eskolak ezin du familia
ordezkatu. 

Gizarte bizitzan erdara bela-
rrietara iristen da toki askota-
tik; beraz, haurra zenbat eta
zaharragoa izan, orduan eta
gehiago sozializatuko da, eta,
ondorioz, orduan eta kontaktu
handiagoa izango du erdarare-
kin. Miraririk ezin eskatu es-
kolari, eta kalean hizkuntzare-
kiko sortzen diren desoreka
horiek etxetik bertatik kon-
pondu daitezke. Merezi du
ahalegina egiteak. Etxean ber-
tatik hasi behar da euskara
ahoan erabiltzen.

Nondik hasi bada? Familia
asko izango dira Buruntzalde-
an ama hizkuntza euskara du-
tenak, eta beste hainbeste edo
gehiago haurra euskaraz hezi
nahi eta zailtasunak dituzte-
nak. Zailtasun horiek izan dai-
tezke, besteak beste, euskara-
ren ezagutza erabatekoa ez
izatea edota gertuko inguru
osoa erdalduna izatea. Burun-
tzaldeko Udal euskara zerbi-
tzuak alor horretan lan handia
egiten ari dira azken hamarka-
dan, zehazki, familien hizkun-
tza transmisioan.

GIDA-LIBURUAK GURASOENTZAT
Haur txikiak dituzten guraso-
entzat udal horietan lan polita
egiten ari dira. Lan horren
emaitza, gainera, denen eskura
dago Interneten.

Denbora gutxi da buruntzal-
dea.org webgunea berrituta
aurkeztu dutela. Bada, atari
nagusian ezker aldean dagoen
“Zuretzat” estekan klik eginez
gero “Gurasoak” izeneko az-

piataleko menua lagungarria
da. Bertan sartuz gero, haurra
eta familia euskararen mundu-
ra erakartzeko material ugari
dago. Besteak beste:
• “Etxean zer ikusi, hura ikasi.

Zeuk duzu giltza” gurasoen-
tzako liburuxka.

• “Euskara ere eman” liburux-
ka.

• “Gure haurraren garapena”
liburuxka.

• “Etxeak du giltza” eskuorria.
• “Umeentzako hitz goxoen

zerrenda” gida.

Aldizkari horien guztien
PDF bertsioak dira, norbera-
ren ordenagailura jaitsi eta
gordetzeko edota pantailan
bertan kontsulta egiteko. In-
formazio asko landu da ikus-
pegi hezitzaile, psikologiko eta
pedagokikotik. Internet sare-

ak, gainera, abantaila hori
ematen du: eguneko hogeita
lau orduetan hortxe bertan es-
kuragarri dagoela.

Adibide bat hartzearren,
“Gure haurraren garapena” li-
buruxkan argiro azaltzen de-
nez, haurraren lehen urteak
funtsezkoak dira bere hizkun-

tzaren garapenean. Garrantzi-
tsua da familiak haurrari la-
guntzea, haurraren hizkuntza
egokia eta osatua izan dadin,
“hizkuntza erabiliaren erabi-
liaz, berez osatzen da giza tal-
deetan. Hizketan hasi eta sei
bat urte betetzen dituen arteko
garaiari hizkuntzaren adina
deitzen diote adituek. Umeak
hitzak ikasi eta horiekin jolase-
an aritzeko irrikitan egoten di-
ra”. 

Hamabi hilabete: “Hizkun-
tzaz ohartzen hasiko da, ulertu
egingo du, hitz egiten hasiko
da. Hizkuntza batean garatzen
ari da, eta emozioak ere hiz-
kuntza horretan garatuko di-
tu”.

Hogeita lau hilabete: “Dago-
eneko hizkuntza du bere ko-
munikazio bidea. Lehenengo
hizkuntza finkatu egingo da.
Beste hizkuntza batzuk ikaste-
ko izango duen gaitasunik
handiena hamabi urte bete ar-
tean izango du”.

Hiru urte: “Hizkuntza da be-
re ingurua identifikatzeko eta

harremanetarako bitartekoa.
Helduak eta helduen hizkun-
tza imitatzen ditu”.

Lau urte: “Hizkuntza gara-
pen betean dago, eta gurasoek
haurrekin ez ezik, helduen ar-
tean ere hizkuntza horretan
egiten badute, are eta abera-
tsagoa izango da hizkuntza ho-
ri”.

Bost urte: “Beste haur ba-
tzuekiko eta helduekiko harre-
mana garatzen du. Euskara
finkatuko badu, beharrezkoa
da inguru hori euskalduna iza-
tea, gaztelania nagusi den in-
guru batzuetara sarbidea iza-
ten hasiko da eta”.

Urteak aurrera joan ahala
haurrari aisialdia osatzeko jar-
duerak ez zaizkio faltako.
Webgunean bertan “Seme-ala-
ben aisialdia” atalean udalerri
bakoitzean hamasei urtetik be-
herakoei euskaraz aisiako edo
denbora libreko zer eskaintza
dagoen jakiteko informazio
osoa eskaintzen da.

Familia eta eskola, haurrak
eta aisialdia..., hizkuntza eta
erabilera etxetik bertatik gara-
tzen hasi behar dira. Hizkun-
tza ohiturak etxean bertan has-
ten direlako. Kanpainaren
esaldi nagusiak dioen bezala,
haurrek “zer entzun, hura
esan”. Zorionez, hizkuntzare-
kiko eta erabilerarekiko jakin-
mina duena ez da galduta ibili-
ko. Nora jo badaki, eskualde-
ko udal euskara zerbitzuetara
edota buruntzaldea.org web-
gunera.

Eskola osagarri bat da, garrantzia handikoa, baina eskolak ezin du familia ordez-

katu.

Hizkuntzarekiko eta erabilerarekiko jakinmina duena ez da galduta ibiliko. Nora jo

badaki, eskualdeko udal euskara zerbitzuetara edota buruntzaldea.org webgunera.

Astigarragako Udala
Foru enparantza, 13
20115 Astigarraga

Hernaniko Udala
Gudarien plaza, 1

20115 Hernani

Andoaingo Udala
Goiko plaza, z/g
20140 Andoain

Lasarte-Oriako Udala
Kale Nagusia, 22

20160 Lasarte-Oria

Urnietako Udala
San Juan plaza, z/g

20130 Urnieta

Usurbilgo Udala
Jose Martin Sagardia plaza

20170 Usurbil

Gurasoek, haurrekin ez
ezik, beren artean eta gai-
nerako helduekin euska-
raz egiten badute, are eta
aberatsagoa izango da
haurren euskara

Merezi du ahalegina egi-
teak. Etxean bertatik hasi
behar da euskara ahoan
erabiltzen



PUBLIERREPORTAJEA... 132013ko urriaren 18a, 375 zenbakia


