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1. Aurrekariak eta kokapena erakundean
2011ko ekainean, udal-gobernu berriak
orain
arte
euskararen
erabilera
normalizatzeko egindako lana aztertu eta
orientazio berri bat emateari ekin zion,
zehazkiago, Hizkuntza-politika berri bat
abiatzeko
orientabideak
lantzeari,
praktikoagoa eta koherenteagoa izan nahi
zuen hizkuntza-politika berri bat egiteko.
Hizkuntza-politika
berri
horrek
Euskararen Bidegorria ezizena hartu du eta
egitura hau du bere baitan:

Arduradun politikoak

Langileak

Herritarrak
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Euskararen Bidegorria1 honela dago definituta:
EUSKARAREN BIDEGORRIA
Diskriminazio
positiboa
aplikatuz,
udal-zereginetan
lehenetsitako hizkuntza euskara izatea eta beharrezkoa den
egoeratan gaztelania erabiltzea.

Eta bere baitan dituen ardatz nagusiak hauek dira:
LIDERGOA
Hizkuntza-politika (ikuspegi orokorra eta
praktika) alkatetzatik eta gobernu-taldetik
lidergo kateak bultzatuz.

eguneroko
zuzentzea,

EREDUA
Udalerrian egin daitekeenaz gain, lehentasuna Udalaren
beraren eta arduradun politikoen hizkuntza-praktikan
(laneko eta zerbitzuetako hizkuntzan) jartzea.

ZEHAR-LERROA
Hizkuntza-politikak zeharkako aplikazioa izatea udaldepartamentu
guztietan,
departamentu
bakoitzeko
arduradunak departamentu horren hizkuntza-politikaren
arduradun eginez.
PARTE-HARTZEA
Ikuspegi eta irizpide berriak modu parte-hartzaile batean
lantzea udal barruan eta koordinazio interdepartamentalarekin.

Testuinguru horretan, hizkuntza-politika berri bat definitzeko asmo horrek
gorputza har zezan, gogoeta-prozesu bati ekin zitzaion eta bide bat egin
nahia ondorioztatu zen.
Bidea egiteak bidaia bat egitea esan nahi duelako Travel klub ezizena
hartu zuen aipatutako ardatzak langai izango zituen lan-taldeak. Talde
iraunkor hori, alkateak, zazpi batzordeburuek eta euskara zerbitzuko hiru
langilek (hamaika pertsona) osatu zuten eta berak landu eta gidatu du
Euskararen Bidegorria izena hartu duen hizkuntza-politika berria.
Interbentziorako gunea:
- Gunea: Alkatea, zazpi batzordeburuak eta euskara zerbitzuko hiru
teknikari (Travel Kluba).
- Unea: 2011ko ekainetik 2013ko apirilera izandako esperientzia.
1

Euskararen Bidegorriaren bideoa ikusteko: http://www.youtube.com/watch?v=zIYYXIt3lhM.
“Euskararen Bidegorria, elebitasuna ulertzeko eta praktikatzeko bidea berritzen” artikulua argitaratua dago
Udal<>ekin-en: http://udalekin.net/bloga/euskararen-bidegorria-bidea-berritzen-jarraitzeko-ekimen-bat
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2. Helburua, hipotesia eta aldagaiak
Helburua
Euskararen Bidegorria landu eta gidatu duen talde horretako kideen osasun
linguistikoa izan daiteke hizkuntza-politika berri horren bihotza eta Eralan 3ren
helburu orokorra ahalbideratu duena: “administrazioetako Euskara planak
berritzeko hizkuntza lidergoaren bitartez kudeaketatik elkarrekintzara jauzia
egitea”
Testuinguru horretan, Travel kluba egiten ari den bidaia, neurri batean
behintzat, euskara gehiago erabiltzeko plana ohiko kudeaketa-eredu batetik
eraldaketa-eredu bateranzko bidaia izaten ari delakoan, Travel klubaren
esperientziaren sistematizazioa egitea izan da ikerketa-ekintza honen helburua.
Helburu zehatzak
Hizkuntza-politika berriak izan zuen lehendabiziko helburu zehatza izan
zen erabilera-plana Udaleko arduradunen portaera eredugarriak sustatuz hastea.
Ondoren, departamentu guztietako langile guztiekin prozesu parte-hartzaile bat
bideratzeari ekin zitzaion eta hori horrela izan zedin, eta hori horrela izan delako
ere, euskara zerbitzuaren lan egiteko modua aldatzea eskatu eta ekarri zuen
(Eralan 3ren hiru helburu zehatzak).
Hain zuzen ere, Eralan 3ren helburu zehatz berberak izan dituelako Travel
Klubaren esperientziak, Eralan 3n parte-hartzea erabaki zuen Lasarte-Oriako
Udalak, nahiz eta esperientzia bera Eralan 3ren esku-hartzea gauzatu aurretik
jadanik abiatuta zegoen.
Edozein kasutan, aurrerago azaltzen den metodologiaren urrats batean
esperientziaren sistematizazioan parte hartu duten kideek beraiek definitu behar
izan dute helburua “zertarako egin esperientziaren sistematizazio?” galderari
erantzunez, eta hauek izan dira erantzunak:
“1.- Oinarriak baliagarri diren jakiteko. Ikasteko, hasierako helburua
garbi ikusteko, errekuperatzeko.
2.- Egindakoa liseritzeko. Zer egin den eta nora jo jakiteko. Aurrera
begira zer egin beharko genukeen jakiteko. Hobetzeko, markatutako
bidea egokia izan den aztertzeko.
3.- Indarguneak eta ahulguneak identifikatu. Bietatik ikasteko.
4.- Gauza berriak probatuz, hurrengorako gakoak topatzea.
5.- Ideia nagusiek
hausnartzeko.”

hiztun

bezala

indartu

ote

gaituzten
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Landu diren aldagaiak
Hizkuntza politika berriaren ardatzak izan diren bost kontzeptuak izan dira
langai:
- Eredua.
- Lidergoa.
- Zehar-lerroa.
- Parte-hartzea.
- Euskararen Bidegorria.
Bost kontzeptu horietako lau Eralan3ren bi helburu zehatzekin uztartuta
daude, era honetara:
1) “Eredua eta lidergoa” bigarren helburu zehatzarekin, alegia, “Portaera
eredugarriak sustatzea, administrazioan bere rolean boterea eta
eragin-esparru handia dutenen artean” helburuarekin.
2) “Zehar-lerroa eta parte-hartzea” hirugarren helburu zehatzarekin,
alegia, “Administrazioaren udal agente guztien lidergo kateak
artikulatzea: arduradun politikoak, euskara teknikariak, sindikatuak,
langileak” helburuarekin.

Metodologia
ESPERIENTZIEN SISTEMATIZAZIOA

* ZER DA HORI?
Sistematizazio hitza hainbat diziplinatan erabili ohi da eta, gehienean
datuak eta informazioa ordenatzea, sailkatzea edo katalogatzea (sisteman
jartzea) esanahia izan ohi du.
“Esperientzia sistematizatzea”k, ordea, badu beste adiera bat, arestian
esandako hori barnebiltzen duena, baina ez dena hori bakarrik. Definizio hainbat
topa daitezke, bat hau:
“Esperientzia bat edo batzuen interpretazio kritikoa dugu
sistematizazioa, zeinek berauen ordenamendu eta berreraikitzearen
bitartez, bizitutako prozesua aurkitu edo azaltzen duen, baita
prozesuan eragin duten faktoreak, zein nola eta zergatik erlazionatu
diren horrela elkarren artean.” (Oscar Jara).
Sistematizazioak ezaugarri hauek ditu:
a. Prozesua: prozesu bat aurrera eraman ahal izateko aldez
aurretik ibilbide bat aurreikusita edukitzearen beharra dakar
sistematizazioak.
b. Parte-hartzailea: jarduera parte-hartzailea proposatzen duen
metodoa dugu sistematizazioa definizioz. Honek zera dakar,
parte-hartzaileen arteko konfiantzan oinarritutako lan eremua
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c.

d.

e.

f.

g.

sortzea ezinbestekoa dela, non iritziak komunean jarri,
konparatu eta eztabaidatzea posiblea den.
Ordenatzea: sistematizazioak organizazio lan bat dakar
derrigorrez, esperientziaren ekintzak eta ezagutzaren orden
logiko bati jarraituz. Esperientzia horren inguruan interpretazio
kritiko bat aurrera eramatea ahalbidetu dezan antolakuntza, hain
zuzen.
Oroimen historikoa: sistematizazioa aurrera eramateak
esperientziaren historia berreskuratu eta beronen oroimena
mantentzen laguntzen du.
Analisia eta interpretazioa: hona hemen sistematizazio
guztien elementu oinarrizkoa. Behin oroimen historikoa
berreskuratu eta ordenatu den, beronen interpretazioa
beharrezkoa suertatzen da esperientzia objetibatu ahal izateko
eta honela ikasketak atera ahal izateko.
Ikasketa eta ezaguera berriak: esperientzien sistematizazioa
aurrera eramateak dakarren onura nagusia ikasketa eta
ezaguera berriak sortzea da. Lortutako ezaguera hori
eskarmentu praktikotik ateratzen da, eta ondorioz ikasketa
prozesu horren erabilgarritasuna handiagoa ere bada.
Eman eta zabaldu: ezaguerak lortzeko prozesu gehienetan
gertatzen den bezalaxe, sistematizaturiko esperientziaren
esparru berean jarduten diren gainontzeko kideekin konpartitu
ahal izatea erabilgarria da oso.

* ZERTARAKO?
Iruditzen zaigu Travel Klubaren esperientzia oso dela interesgarria (eta
agian eredugarria ere) eta esperientzia hori sistematizatzeak ondoriozta
dezakeela:
a)
b)
c)

Parte hartu duten kideek egindakoa bereganatzea eta taldekide
guztiak “ahalmentzen”, “boteretzen”, laguntzea.
Izandako praktika ongi jasotzea eta hobetzeko ezagutza sortzea.
Proposamen eta praktika berriak sortzeko jarraibideak lortzea.

* NOLA EGITEN DA?
1. Pausoa: Abiapuntua. Esperientzia bizi, esperientzia sistematizatzeko
interesa azaldu, gaira hurbildu eta erabakia hartu.
2. Pausoa: Hasierako galderak. Zertarako sistematizatu nahi dugu? Zer
esperientzia sistematizatu nahi dugu? eta Esperientzia horren zer
alderdi garrantzitsu sistematizatzea interesatzen zaigu? Galderei
erantzutea.
3. Pausoa: Bizitako prozesua berreskuratzea. Egindakoa aitortzeko
unea da, eta esperientzia hori bizi izan dutenek hausnartzeko
unea. Bizitutakoa berreraiki eta informazioa ordenatzea eta
sailkatzea.
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4. Pausoa: Sakoneko hausnarketa. Sistematizazioaren une garrantzitsua
da hau. Pauso bat gehiago eman behar da; beste bira bat eman
behar zaio esperientziari. Oraingoan, historia modu kritikoan
aztertu eta interpretatu behar da. Helburua ez da errudunak edo
irtenbideak bilatzea, baizik eta gertatu zena zergatik gertatu zen
ulertzea eta sakoneko hausnarketa egitea. Sistematizazioprozesuko erronkarik handiena da.
5. Pausoa: Helmugak. Egindako hausnarketetatik ondorioak, irakaspenak
eta gomendioak ateratzea.
6. Pausoa: Gure irakaspenak komunikatzen. Abentura oro bezala,
sistematizazioa joan-etorriko prozesua da. Abiapuntura itzultzen
gara beti, baina beste modu batean, pertsonak aldatu egin
direlako eta itzultzen garen lekua ere aldatu egin delako. Bide
horretan, hainbat esperientzia bizi izan ditugu, eta irakaspen eta
ezagutza berriak sortu dira. Eta, abenturazale orok bezala, hori
guztia inguratzen gaituztenei eta ezagutzen ez ditugun pertsonei
komunikatzeko beharra sentitzen dugu.
7. Pausoa: Ezagutza osatu eta lantzea. Prozesuaren barne-logika
ulertzen dugunean eta gertatutakoari buruzko irakaspen baliotsua
ateratzen dugunean sistematizazio-prozesua amaitzen da. Eta,
irakaspen horrek ezagutza sortu beharko luke, alor horretan pauso
berriak ematen laguntzeko.

Eralan3 eta ikerketa-ekintza hau pausua aldatuta
Lasarte-Oriako Udalean egindako esperientzia honen eta Eralan3ren arteko
harremana berezia izan da. Ez da behintzat garapen-talde bereko beste
administrazioetan egin den moduan egin.
Aurreko atal batean aipatu den modura, Travel Klubaren esperientziak
Eralan3ren helburu zehatz berberak izan dituelako, Lasarte-Oriako Udalak
Eralan3n parte-hartzea erabaki zuen, nahiz eta esperientzia bera Eralan3ren
esku-hartzea gauzatu aurretik jadanik abiatuta egon.
Horren ondorioz, garapen-taldeak ikerketa-ekintza pentsatzeko eta
prestatzeko (langai izango ziren aldagaiak zehazteko, interbentzioaren
nolakotasuna definitzeko, xede-taldea edo interbentzioaren gunea izango zena
zedarritzeko…) egindako (aurre)lan guztiek pausua aldatuta harrapatu dute
proiektu hau, izan ere, interbentzioa bera egina zegoen jada eta egindakoa
ikertzea izan da interesatzen zena (horregatik aldagaiak ez daude berdin
formulatuta, ez dago hipotesirik etab.).
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3. Interbentzioan egindakoaren azalpena
Prozesua
Zer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pausoa:
Pausoa:
Pausoa:
Pausoa:
Pausoa:
Pausoa:
Pausoa:

Abiapuntua
Hasierako galderak
Bizitako prozesua berreskuratzea
Sakoneko hausnarketa
Helmugak
Gure irakaspenak komunikatzen
Ezagutza osatu eta lantzea

Noiz
2012-07-20
2013-05-10
2013-05-17
2013-05-24
2013-05-31
Egiten
Egiten

Ikerketa interbentzioaren programazioa

1. saioa
*
*
*
*

Data: 2012-07-20. Iraupena: 2 ordu.
Kideak: alkatea, lau zinegotzi eta hiru teknikariak
Helburua: 1. pausua, abiapuntua.
Gidoia:

- Travel Klubaren 1. urtebetetzea. Ospatzeaz gain,
- Atzera begira jarri eta egindako bidaiaz hitz egiteko aprobetxatu
nahi dugu…
- Ariketa: “Donostiako zure arloko zinegotziak eskatu dizu, zerbait entzun
duela eta, kontatzeko ea zer egin duzuen Lasarte-Oriako udaletxe barruan
Travel Kluba edo antzeko izena duen kontu horrekin azken urte honetan”

- Ondorioak atera esandakoetatik:
- Kontaketaren aniztasuna /desberdintasuna / osagarritasuna…
- Esperientzia sistematizatzearen GARRANTZIA.
- Egin duguna (ari garena) oso da garrantzizkoa…
- “Hau ez da gestio-plan bat” >> esperientzia bat…>>
- Zer da esperientziaren sistematizazioa?
- Oscar Jararen bideoa ikusi.
- Fitxa: “Zer da zuretzako esperientziaren sistematizazioa?”
- Azalpen osagarriak: “Zer da Eralan 3? Zer da esperientziaren
sistematizazioa? Zertarako da? eta Nola egiten da?”
- Sistematizatuko dugu Travel Klubaren esperientzia? Bai 7, Ez 0. Zergatik?
-

“Esperientzia berezia izanik, egin behar dugulako.
Pixka bat, jadanik, egiten ari gera.
Gerorako gauzak prestatzeko ere balioko digu.
Bidaia (ofiziala) egiten ari gara, baina bibentziala egitea ere ona litzake.”

Saio
hori
egin
ondoren,
aurreikuspena
esperientziaren
sistematizaziorako saioak udazkenean egitea zen, baina ezin izan zen
nahikoa patxadarik hartu, bereziki Euskararen Bidegorriko gainontzeko
lan-ildoetan bete-betean aritu izanaren ondorioz.
Edozein kasutan, Travel Klubak bere ohiko bilera bat egin zuen
abenduan (2. deialdia behar izan zuena taldea osatzeko). Bilera hura,
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aurrekoak ez bezala, gatzik gabekoa izan zen eta egin zirenak eta ez
zirenak kontatzera mugatu zen nagusiki.
Horren inguruan hausnarketa egin zen euskara zerbitzuan eta
erabaki zen, Travel Klubaren aurreko bilerek erakutsi zutena baieztatuz,
oso zela garrantzitsua hurrengo bilerak metodologia parte-hartzaile
batekin eta giroa bera dinamizatuko lukeen planteamendu batekin egitea.
Horrela egin zen Travel Klubaren hurrengo ohiko bilera 2013ko
martxoan eta han hartu zen erabakia, energia eta konbentzimendu handiz,
maiatzeko lau ostiraletan esperientziaren sistematizazioa egiteko.

2. saioa
* Data: 2012-05-10. Iraupena: 2 ordu
* Kideak: alkatea, bost zinegotzi eta
hiru teknikariak
* Helburua: 2. pausoa, hasierako
galderak.
* Gidoia:
- Girotze ariketa.
- Esperientziaren sistematizazioa zer den berriro azaldu:
- Oscar Jararen bideoa berriz ikusi.
- Prozesua, urratsak eta hitzartutako lau saioak azaldu
- Esperientziaren sistematizazioaren objektua definitu:
* Travel klubak 2011ko ekainetik 2013ko apirilera izan duen
esperientzia.
- Esperientziaren sistematizazioaren helburua definitu (dinamika bat):
* Oinarriak baliagarri diren jakiteko. Ikasteko, hasierako helburua garbi
ikusteko, errekuperatzeko.
* Egindakoa liseritzeko. Zer egin den eta nora jo jakiteko. Aurrera
begira zer egin beharko genukeen jakiteko. Hobetzeko, markatutako
bidea egokia izan den aztertzeko.
* Indarguneak eta ahulguneak identifikatu. Bietatik ikasteko.
* Gauza berriak probatuz, hurrengorako gakoak topatzea.
* Ideia nagusiek hiztun bezala indartu ote gaituzten hausnartzeko.
- Esperientziaren sistematizazioaren ardatzak definitu (dinamika bat):
* Eredua, lidergoa, zehar-lerroa, parte-hartzea eta Euskararen
Bidegorria.
- Girotze ariketa.
- Hurrengo saiorako etxeko lana:
* Bi urte hauetako mugarrien fitxa (Travel Klubeko saioei dagozkien
datekin erabilitako irudiekin): binaka egin beharreko etxeko lana,
mugarri horiek ordenatzea denboraren ardatzean.
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3. saioa
* Data: 2012-05-17. Iraupena: 2 ordu
* Kideak: alkatea, zazpi zinegotzi eta hiru teknikariak
* Helburua: 3. pausua, bizitako prozesua berreskuratzea.

* Gidoia:
- Girotze ariketa.
- Saioaren helburuan kokatu.
- Bizitako prozesua berreskuratzea:
a) Etxeko lanaren ariketatik abiatuta, prozesu guztia panel handi
batera ekartzeko dinamika:
- 2011ko ekaina: “Hizkuntza politika berri bat abiatzeko orientabideak”
bilera.
- 2011ko urria: “Hizkuntza politika berri bat abiatzeko orientabideak (2)”
bilera.
- 2011ko abendua: “Mezua, komunikazioa, giroa… ebaluatzen” bilera.
- 2012ko martxoa: “Euskararen Bidegorriaren diseinu fasea” bilera.
- 2012ko maiatza: “ Parte-hartze prozesuaren balantzea + lerro
preskriptiboa” bilera.
- 2012ko uztaila: “Euskararen Bidegorriaren
aurkezpena
+
Esperientziaren sistematizazioa” bilera.
- 2012ko iraila: “Bidegorria langileei aurkezteko bilera nagusia” bilera.
- 2012ko azaroa: “Bidegorria-herritarrak (Euskararen VIII. Maratoia)”
bilera.
- 2013ko apirila: “Departamentuaren hizkuntza kudeaketa” bilera.

b) “Pertzepzioen erronda” dinamika, bilera bakoitzak kide bakoitzari
sortarazi dizkion pertzepzioak, sentipenak eta oroitzapenak
konpartitzeko.
- Hurrengo saiorako etxeko lana:
* Fitxa estandar bat eman, banaka betetzeko. Bakoitzak aukera ditzala
osatutako Travel Klubaren ibilbide horretan esanguratsuak izan
zaizkion bi gertakari eta balora dezala ea ardatzen batekin
zerikusirik izan duen bere kasuan, eta baiezkotan, nahi izanez gero,
zerbait idazteko.
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4. saioa
* Data: 2012-05-24. Iraupena: 2 ordu.
* Kideak: alkatea, bost zinegotzi eta hiru teknikariak
* Helburua: 4. pausua, sakoneko hausnarketa.

* Gidoia:
- Girotze ariketa.
- Barne bidaiaz hausnartu. Dinamika: kide bakoitzak banan-banan Travel
klubaren bi urteko bidaia hau bibentzialki (ez kronologikoki) zer suposatu
duen kontatu.
- Ardatzetan sakondu. Dinamika:
- Ardatz bat hartu eta hitz batekin definitzeko eskatu
(hitz-kateen
dinamika): “zuretzat zer izan da ardatz hori bi urte hauetan?”
- Ardatza horren inguruan gertakariren bat ekarri duenak (etxeko lana)
konpartitu.
- Ardatz horri buruz kritikoki sakondu (buru-mapa bat egin) eta
puntuazioa eman (ehunekotan):
* Barneratze-mailari dagokionez.
* Aplikatze-mailari dagokionez.
- Ariketa bera gainontzeko lau ardatzekin.
- Hurrengo saiorako etxeko lana:
* Fitxa bat, banaka betetzeko: zertarako bat (2. saioan definitutako
helburu bat) aukeratu eta hausnartu bi sonbreiru desberdin erabiliz
(Edward De Bonoren “6 sombreros para pensar”).

5. saioa
*
*
*
*

Data: 2012-05-31. Iraupena: 2 ordu
Kideak: alkatea, sei zinegotzi eta hiru teknikariak
Helburua: 5. pausua, Irakaspenak ateratzea.
Gidoia:

- Girotze ariketa.
- Ardatzen irakaspenak. Maleten dinamika:
- Bi taldetan banatu. Talde bakoitzari maleta bana. Barruan:
* Travel klubaren gutuna.
* Bost ardatzen fitxak (ardatz bakoitzarekin aurreko saioan egindako
buru-mapa eta ardatzaren inguruan ateratako ondorioak eta
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irakaspenak jasotzen dituena).
* Fitxa bibentziala (aurreko saioan kide bakoitzari bi urteko bidaia
honek bibentzialki zer suposatu dion jasotzen duena).
* “Bidaia berrirako zer sartuko dugu” fitxa.
- Maleten trukea egin bi taldeen artean eta beste taldeak bidaia berrirako zer
sartuko duenari buruz jasotakoak irakurri.
- Zertarakoak (helburuak) baloratu: pentsatzeko sei sonbreiruen dinamika.
- Amaierako girotze ariketa.

Neurketak
Azken saio horretan, esperientziaren sistematizazioari jarritako
helburuak (ikus 2. atala) zenbateraino bete diren hausnartu zen eta
puntu hauetan laburbil daiteke bertan konpartitutakoa:
-

-

-

-

-

Trabel kluba positiboa izan da teorian maneiatzen genituen
kontzeptuak praktikara nola eraman ikasteko. Gobernu taldeko
kideen oinarri politikoan nabarmen aldarrikatzen zen partehartze kontzeptuaren gauzatze argia izan da.
Hausnarketa gunea izan da, ikasketa prozesua eta helburuak
gauzatzeko lanabesak jasotzeko tokia. Lan egiteko modua
aldatzeko
klabeak
jaso
dira.
Modu
arinago
eta
motibatzaileagoan ere lan egin daitekeela frogatu da. Dinamika
erakargarria aproposagoak dira ideiak eta kontzeptuak
barneratzeko.
Gobernuko kideen arteko harremana sendotzeko eta elkar
hobeto ezagutzeko ere balio izan digu gune honek.
Euskararen erabileraren inguruan egindako hausnarketak eta
bide berria eraikitzeko lanak aukera eman digu gobernuko
taldeko kideoi departamentu guztietara, langile guztiengana,
heltzeko, haiekin harreman hurbila izateko eta bestela zaila
izango litzatekeen moduan hurbildu ahal izateko. Udaleko
departamentuen egitura eta bertako langileen hizkuntzaezaugarriak eta langile modura ere ezagutzeko bide eman
zuen.
Lidergoa beste modu batean ikusi dugu. Ezinbestekoa da
konplizitateak
bilatzea,
lidergo
konpartitua
bultzatzea
administraziotik, arduradun politikoak bultzatzaileak direlarik.
Ezagutza interdepartamentala bultzatu behar da eta langile
guztiei bere tokia egin, euskaraz moldatzen ez direnei ere bere
ekarpenaren garrantzia aitortuz. Ekarpenak egiteko aukera
eman langile guztiei.
Proiektua izatea garrantzizkoa da, baina hori bezain
garrantzizkoa hausnartzea.
Arduradun politikoen hizkuntzazko jokaerak duen garrantziaz
jabetzeko balio izan du. Horretarako, besteak beste,
hizkuntzazko jokabide elastikoak (gaztelaniara tarteka pasa
arren, elkarrizketa nagusiki euskaraz izatera daraman jokabide
malgua) eta jokabide plastikoak (behin gaztelaniara pasa
ondoren euskarara itzultzeko malgutasunik ez duena) azaldu
dira. Bi kontzeptu horiek sentitu eta barneratu egin dira.
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4. Emaitzak
Euskara zerbitzuko kideek egindako hausnarketaren arabera, Eralan3ko
galdera gakoa eta helburu zehatzak eta Travel Klubaren esperientziaren
sistematizazioan landutako aldagaiak modu honetara daude elkarlotuta:
Galdera gakoak dio: “zeintzuk dira lidergoaren bitartez euskara-planetan
kudeaketaren paradigmatik (objektu-subjektu) elkarrekintzaren paradigmara
(subjektu-subjektu) jauzi egiteko aldagaiak?”
1.- PISZINARA JAUZI EGIN
Lasarte-Oriako Udalean izan duten esperientzia honetan, jauzi hori egiteko
euskara zerbitzuari lotutako Eralan3ko helburu zehatza
izan da. Alegia, euskara teknikarien rola birdefinitzea.
LEHENDABIZIKO GAKOA

Zehatzago esanda, euskara zerbitzuko teknikariek hausnarketa egin zuten
ea haien jardunak ordura bitarteko modukoa izan behar ote zuen edota aldatu
egin behar ote zuten. Aldaketa hori, behintzat bi aspektutan planteatu zen: alde
batetik, iniziatiba hartuz (arduradun politikoak esan/egin zezakeenari itxaron
gabe, igerilekura salto egitea), eta bestetik, hizkuntza-politika desberdin bat
egiteko proposamena eginez.
Euskara zerbitzuko kideak aldaketa horrekin hasita ziren aurreko
agintaldiaren amaieran eta gorputza hartu zuen agintaldi berriaren hasieran. Une
bakoitza baliatu izanak izan du bere garrantzia, bereziki teknikariek agintaldiaren
hasieran egindakoaren ausardiak (arduradun politikoek hala aitortu dute), baina
baita ere proposamen horrek arduradun politikoengandik izan duen harrerak (ura
bazegoen igerilekuan). Izan ere, Eralanek berak aletu dituen “arduradun
politikoen portaera eraldatzailea” eta “hizkuntza kontzientzia” aldagaiak, aipagai
diren arduradun politikoek bazituzten osagaiak, erabakigarriak izan dira euskara
teknikariek izandako rol aldaketak konfiantza-sare bat ehundu eta sinergia
indartsu bat sortarazteko.
2.- EUSKARAKO AURREKONTUAK MURRIZTU…
Jauzi hori egiten jarraitzeko BIGARREN GAKOA, agintariei lotutako
Eralan3ko helburu zehatza izan da. Alegia, Portaera eredugarriak sustatzea,
administrazioan bere rolean boterea eta eragin-esparru handia dutenen
artean.
Helburu
horrek
bat
egin
du
euskara
teknikariek
egindako
proposamenarekin. Alegia, arduradun politikoei adierazi zitzaien hizkuntza
politika eraldatu nahi baldin bazuten, hobe zela euskarako aurrekontuak
murriztea, baina beraien eguneroko hizkuntza-jarduna eredugarria izatea.
Aurrerago esan den bezala, haien osasun linguistikoa baita hizkuntza politika
berriaren oinarria.
Eredugarritasun (eta lidergo) hori jardun pertsonalean izatea landu zen
lehendabizi, eta maila instituzionalean Euskararen Bidegorria (udal-zereginetan
lehenetsitako hizkuntza euskara izatea eta beharrezkoa den egoeratan gaztelania
erabiltzea) gorpuztuz, ondoren.
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3.- … ETA GUZTIOK BALDIN BAGARA EUSKARA?
HIRUGARREN GAKOA, lidergo-kateei lotutako Eralan3ko helburu zehatza
izan da. Alegia, Administrazioaren udal agente guztien lidergo kateak
artikulatzea.
Helburu horrek gorputza hartu du Euskararen Bidegorria garatzeko beste
bi ardatzei (zehar-lerroa eta parte-hartzea) bide eman zaielako. Bide hori egin da
bidegorria diseinatzeko garaian (informazio-bilera ugari eginez eta departamentu
bakoitzean bost bilerako diseinu-fasea eginez) eta bide hori egiten ari da
bidegorria egiterakoan eta ebaluatzerakoan ere.
Horiek horrela, hizkuntza-politika berriaren ardatz nagusiak izan direnak
(eta 2. atalean azaldu dugun modura Eralar3-ko hainbat aldagairekin bat egiten
dutenak) arduradun politikoek zenbateraino barneratu eta zenbateraino aplikatu
dituzten baloratu dute, kuantitatiboki eta kualitatiboki, protagonistek beraiek.
Hemen emaitzak (batez bestekoak dira):
Emaitza
(kuantitatiboa)
Barneratzemaila (%)
Aplikatzemaila (%)

Ardatza
Eredu
izatea

Lidergoa

Partehartzea

Zeharlerroa

Eredu
izatea

Lidergoa

Partehartzea

Zeharlerroa

Euskararen
Bidegorria

84

58

76

76

90

67

54

61

63

71

Emaitza (kualitatiboa)
- Eredu izateko ezinbestekoa da mezua barneratua izatea eta
maila teorikotik praktikora jaistea.
- Lehenengo barneratu eta gero proiektatu egin behar da.
- Lidergoarekin estuki lotua dago.
- Motibazioa, inplikazioa eta prestakuntza eskatzen du.
- Ez du goitik beherakoa izan behar, partekatze bidezkoa baizik.
- Lidergoa izateko mezu bat izan behar da eta mezu hori
partekatu.
- Enpatiaren bidez lortzen da jendeak parte har dezan.
- Mantsoa da eta epe laburrean kostua dakar, baina etekina askoz
era handiagoa da bide honetatik.
- Lidergoa eta eredua lotu diren bezala, parte-hartzea eta zeharlerroa era lotu egin behar dira.
- Zera da, gorputz osoak batera hartzen duela arnasa sentitzea,
organismo bakarra garela.
- Konpartitzeak gaiaren beste ikuspegi bat ematen dizu, ez zara
hain pasiboa.
- Zehar-lerroaren bitartez tratatzen diren gaiak inplizituki daukate
motibazioa.

Euskararen
- Gogoeta eta planteamendu teoriko guztien adibide praktikoa da.
Bidegorria
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Bestelako behaketak
Travel Klubeko kideak egiten ari diren bidaiaren eta langai dituzten
ardatzen beste adierazle batzuk ondoren zehazten direnak izan daitezke. Adibide
modura hartu behar dira eta ez dute ebaluazio osatu baten ordezko izan nahi. Ez
zeuden aldez aurretik horrela izan zitezen pentsatuak, baina ikuspegi diakroniko
bat ematen lagun dezakete. Horiek eta ez beste batzuk aukeratu izanaren arrazoi
nagusia izan da, lan hau egiteko momenturako, era sistematiko batean
kuantifikatzeko moduan edukitzea.
a) Euskararen Bidegorriaren adierazle bat:
* Alkatetzako dekretuen hizkuntza:
Euskaraz

Bietara

Gaztelaniaz

Urtea

Dekretuak
guztira

Kop.

%

Kop.

%

Kop.

%

2010
2011
2012
2013

1.178
2.471
2.464
1.057

63
174
337
242

3,7
7,0
13,7
22,9

361
767
921
459

28,6
31,0
37,4
43,4

1.146
1.523
1.198
355

66,7
61,6
48,6
33,6

b) Eredu/lider jokatzearen adierazle bat:
* Udalbatzarretako interbentzioetako hizkuntza:
Travel Klubeko
zinegotziak
1
2
3
4
5
6
7
8
Udaleko zinegotzi
guztien batez bestekoa2

Euskara hutsezko interbentzioen ehunekoa (%)
2010

2011
55,0
78,3
100,0
69,2
88,9
75,0
0,0

2012
46,4
82,5
84,2
76,9
85,7
55,6
0,0
100,0

2013
60,6
78,5
88,5
78,9
50,0
62,5
0,0

14,3

31,2

41,2

47,7

c) Zehar-lerroan aritzearen eta parte-hartzearen bi adierazle:
* Bilerak:
2011ko urritik 2013ko ekainera bitartean, 108 bilera egin dira
Udalaren bederatzi departamentuetan langile, zerbitzuburu eta
batzordeburuen artean, komunikazio, diseinu eta gauzatze faseetan
zehar. Hauek izan dira landu diren gaiak:
2

Udalbatzarrean zinegotzi elebidunak eta elebakarrak daude eta aldibereko itzulpena dago.
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Euskararen Bidegorria egitasmoa aurkeztu.
Euskararen Bidegorrian langile bakoitzak bere buruari jarri
nahi zizkion helburuak zehaztu.
Euskararen
Bidegorriko
helburuen
inplementazioaren
jarraipena egin.
On line baliabideak erabiltzen trebatu.
Ordenagailua euskaraz jartzea eskaintza egin.
Jendaurreko langileentzako sentsibilizazio-saioak egin.
* Langileen helburuak Euskararen Bidegorrian:
Langileak guztira

Langile helburudunak

Helburuak

150

93

372

5. Ondorioak
Metodologiaren atalean azaldu den modura, esperientziaren sistematizazioak
zera esan nahi du (Oscar Jararen hitzetan):
“Esperientzia bat edo batzuen interpretazio kritikoa dugu
sistematizazioa, zeinek berauen ordenamendu eta berreraikitzearen
bitartez, bizitutako prozesua aurkitu edo azaltzen duen, baita
prozesuan eragin duten faktoreak, zein nola eta zergatik erlazionatu
diren horrela elkarren artean.” (Oscar Jara).
Txosten honetan azaldutakoaren bidez, koordinatzaileen ustez, hori egin
da. Definizioaren lehendabiziko zatia nahikoa modu osatuan bete da
(“Esperientzia bat edo batzuen interpretazio kritikoa dugu sistematizazioa, zeinek
berauen ordenamendu eta berreraikitzearen bitartez, bizitutako prozesua aurkitu
edo azaltzen duen…”).
Aitzitik, bigarrena (“…baita prozesuan eragin duten faktoreak, zein nola eta
zergatik erlazionatu diren horrela elkarren artean.”) ez da bete-betekoa izan, edo
ez da borobildu behintzat. Edozein kasutan, emaitzen atalean azaldu den
modura, ustez, galdera gakoari erantzun zaio eta zein faktorek eta zein
ordenetan eragin duten zirriborratu da.
Laburbilduz, alde positiboak eta hobetzekoak, honela laburbildu ditugu:
Alde positiboak
- Euskararen
erabilera
normalizatzeko
klabeen
jabetze
prozesua
borobiltzeko balio izan du Travel Klubaren sistematizazioak: parte-hartzea,
lidergoa, eredugarritasuna, zehar-lerroa eta bidegorria. Baita egindako
lana kokatzeko eta gauza bakoitzari izena jartzeko ere (esperientziaren
sistematizazioaren 1-2-3-4 pausuak).
-

Euskarako teknikarien rol aldaketa ezinbestekoa izan da kudeaketa
eredutik
elkarrekintzarako
jauzia
egiteko.
Eta
esperientziaren
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sistematizazioak iraun duen bitartean indartu egin da Travel klubean zehar
osatzen joan den boteretzeko prozesua.
-

Travel klubaren esperientziaren sistematizazioaren bilerak astero egin dira,
eta maiztasun horrek intentsuagoak egin ditu harremanak eta konfiantza
giroa, eta zutabe sendoagoak ezarri ditu etorkizunerako.

-

Emaitza oso onak izan ditu dinamizazioa modu berezian lantzeko egindako
ahaleginak, parte hartzea bultzatzeari eta harremanak sendotzeari
dagokionez. Arreta handia jarri zaio teknikoak ez diren gaien kudeaketari
Travel klubaren hasieratik horrek emaitzetan izan duen eragina ikusi
delako; emozioak nola sustatu edo saioak erakargarri nola egin, besteak
beste.

-

Travel Klubarekin egiten hasi zen esperientziak Eralan3ren helburu
zehatzekin bat egiten zuela jabetzea eta hori Garapen taldearen babesean
gauzatu ahal izana lagungarria izan da.

Hobetzekoak
- Hasierako helburua lidergoaren pisu gehiena arduradun politikoek
eramatea bazen ere, ez da lortu lidergo konpartituaren katea nahi bezala
osatzea. Bukaeran udal gobernuko arduradun politikoak lidergo katean
sartzea lortu bada ere, prozesuan zehar euskarako zerbitzuko teknikariak
izan dira motorra.
-

Aldaketaren eragile izan diren faktoreak zeintzuk izan diren edota nola
eragiten dioten elkarri azaltzeko konstruktua edo azalpen teorikoa ematea
zaila egiten da (esperientziaren sistematizazioaren 5-6-7 pausuak).

-

Sentitu eta bizitzekoak diren eta ikusi eta ukitu ezin diren faktore asko
izan dira tartean, eta ez da asmatu horiek txosten honetara modu egokian
ekartzen. Sentsazioa da bertan egon ezean ezin dela hainbat gauza
transmititu.

-

Eralan3ko garapen taldeko gainontzeko esperientziekiko pausua aldatuta
aritzeak, ekipoan elkarrekin aritzeak eman dituen aukera guztiak ondo ez
baliatzea ondorioztatu du.
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