GURASO EUSKALDUNAK
BAZARETE...

SI DESCONOCÉIS EL
EUSKERA...

Zer egin

Qué hacer
Euskara eskaini eta eskatu:

Euskaraz egin:
Gurasoak seme-alaben eredua
edo ejenplua zarete. Oso
garrantzitsua da familian euskaraz egitea: gure hizkuntza
delako; euskara jasotzeko
modurik naturalena, errazena eta eraginkorre n a
delako; euskara aberatsa
ziurtatzeko oinarrizkoa delako.

Haurrak zaintzeko beste norbaiten laguntza baduzue (haur-zaintzaileak, aitonaamonak...), ziurtatu haurrarekin euskaraz
egiten dutela. Gauza bera, eskolaz
kanpoko edozein ekintzatan (kirola, musika, dantza...) haurrare n
izena ematen
duzuenean.

Zer ez egin
Euskaraz umearekin bakarrik
egin:
“Zer ikusi, hura ikasi” dio esaerak.
Haurrak euskara umeentzat bakarrik dela ikusten badu, hain ume ez
denean ere jokaera hori
ontzat eman dezake.

Zer egin

Ofrecer:

Elegir:

Solicitar:

Si vais a necesitar ayuda para
cuidar a l@s niñ@s, procurad que la persona o el servicio que vaya a encargarse de dicha tare a
conozca y
use el
euskera
con l@s
niñ@s.

Cuando vayáis a escolarizar
a l@s niñ@s, optad por la
enseñanza en euskera, ya
que es ésta la única que garantiza
un nivel de
conocimiento similar
en las dos
lenguas.

Cuando vayáis a inscribir a
l@s niñ@s en cualquier actividad extrafamiliar y extraescolar, solicitad que esa
actividad se desarrolle en
euskera. Cuanto
menos euskera tengan en casa, más
necesitarán fuera de
ella.

Qué no hacer
“Lasai, eskolan ikasiko du”:
Haurrak euskara jasotzeko eta erabiltzeko
ardura ezin zaio eskolari bakarrik utzi. Gauzak ongi egiten hasteko, etxetik eta
ongi egiten hastea
da onena.

Indiferencia:
No se debe actuar con
i n d i f e rencia respecto al
proceso de apre n d izaje y uso del euskera
que haga l@s niñ@s.
Todo lo contrario.

GURASO MISTOAK BAZARETE... /
SI SOIS UNA PAREJA MIXTA

Euskaraz egin: Gurasoak seme-alaben
eredua edo ejenplua zarete. Oso garrantzitsua
da familian euskaraz egitea: gure hizkuntza delako; euskara jasotzeko modurik naturalena,
errazena eta eraginkorrena delako; euskara aberatsa ziurtatzeko oinarrizkoa delako.
Euskara eskaini eta eskatu:

Haurrak zaintzeko beste norbaiten laguntza
baduzue (haur-zaintzaileak, aitona-amonak...),
ziurtatu haurrarekin euskaraz egiten dutela. Gauza bera, eskolaz kanpoko edozein ekintzatan
(kirola, musika, dantza...) haurraren izena ematen duzuenean.

Qué hacer
Hablar en euskera: Las madres y los

padres sois el ejemplo para vuestr@s hij@s. Es
muy importante que el miembro de la pareja
que sea euskaldun hable a l@s niñ@s en euskera: porque es nuestra lengua; porque es la
forma más natural, fácil y efectiva de aprender
el euskera; porque es básico para garantizar un
euskera rico.
Ofrecer y solicitar: Si vais a necesitar
ayuda para cuidar a l@s niñ@s, procurad que la
persona o el servicio que vaya a encargarse de
dicha tarea conozca y use el euskera con l@s niñ@s.
Lo mismo se puede recomendar cuando vayáis a
inscribir a l@s niñ@s en cualquier actividad extraescolar (deporte, música, danza...).

Zer ez egin
¡Total, ya aprenderán en la
escuela!:
La escuela juega un papel muy
importante en el aprendizaje de l@s niñ@s, pero,
para que el proceso se
desarrolle con normalidad, también debe sus-

Euskaraz umearekin bakarrik egin:
“Zer ikusi, hura ikasi” dio esaerak. Haurrak euskara umeentzat bakarrik dela ikusten badu, hain ume
ez denean ere jokaera hori ontzat eman dezake.

Indiferencia: No se debe actuar con
indiferencia respecto al proceso de aprendizaje y uso del euskera que hagan l@s niñ@s.
Todo lo contrario.

“Lasai, eskolan ikasiko du”:

¡Total, ya aprenderán en la escuela!:

Haurrak euskara jasotzeko eta erabiltzeko ardura ezin zaio eskolari bakarrik utzi. Gauzak ongi
egiten hasteko, etxetik eta ongi egiten hastea da onena.

La escuela juega un papel muy importante en
el aprendizaje de l@s niñ@s, pero, para que el
proceso se desarrolle con normalidad, también
debe sustentarse el uso extraescolar.

tentarse el uso extraescolar.

Cómo mejorar

Nola hobetu
Gurasoak lehenbizi:

Familia osoa:

Zerori:

Bikotekide biak euskaldunak
zaretenean, bikoteko harremanak euskaraz egitea da
normalena. Hala ez bada
(arrazoi batzuk egon daitezke horretarako), saia
zaitezte ohitura
aldatzen. Haurrak
antzemango du,
eta zuek ere eskertuko duzue.

Guraso eta haurren arteko
harremanak ez ezik,
aitona-amona,
lehengusu, izebaosaba eta abarre n
arteko harremanak
e reeuskaraz
izan daitezke askotan. Saia
zaitezte hala
izan daitezen.

Hasieran, haurrarekin harremana ahoz izaten da gehienbat. Ondoren, pixkanaka, idatzizkoa ere
izaten hasten da (etxeko lanak egiten laguntzeko...). Haurrare n tzat lagungarri izango da zu
euskaran alfabetatua egotea, eta zuretzat, berriz, oso
esker onekoa.

nola hobetu

Motivando:

Aprendiendo:

Es muy importante que l@s niñ@s sientan
que el aprendizaje y el uso del euskera cuenta con el apoyo de las madres y padres. Es
positivo para l@s niñ@s animarles a utilizar el euskera y ofrecerles recursos complementarios (actividades,
cuentos, tebeos, vídeos,
canciones, CD Roms...)
en euskera.

No es tarea fácil, pero tampoco imposible,
ni mucho menos. Son muchas las madres y
padres que han empezado a aprender euskera o a mejorar sus conocimientos.
No es imprescindible obtener un
título. Un objetivo puede ser el
hacerse con un nivel suficiente como para comunicarte con
l@s niñ@s, contarles cuentos, canciones...

Cómo mejorar

Euskaraz eginez: Oinarrizkoa da euskaraz dakien bikotekideak haurrari euskaraz
egitea.
Motibatuz: Bideak jarri haurrari euskaraz egiteko ohitura har dezan, eta babestu eta indartu haren ahalegina.

Hablando: Es básico que el conocimiento de euskera que tiene el miembro euskaldun
de la pareja lo transmita usándolo con l@s niñ@s.
Motivando: Es importante animar y
reforzar el proceso de aprendizaje y el hábito
de uso del euskera.

Z e ro r i : Hasieran, haurrarekin harremana ahoz izaten da gehienbat. Ondoren, pixkanaka, idatzizkoa ere izaten hasten da
(etxeko lanak egiten laguntzeko...). Haur r a rentzat lagungarri izango da zu euskaran
alfabetatua egotea, eta zuretzat, berriz, oso
esker onekoa.

Aprendiendo: No es tarea fácil, pero tampoco imposible, ni mucho menos. Son muchas
las madres y padres que han empezado a
aprender euskera o a mejorar sus conocimientos. No es imprescindible obtener un título. Un
objetivo puede ser el hacerse con un nivel suficiente como para comunicarte con l@s niñ@s,
contarles cuentos, canciones...

HAMAIKA ARRAZOI
EUSKARAZ EGITEKO
Arrazoi solidarioa
Solidaritatea behartsuek behar izaten dute, eta
ez bapo bizi direnek. Erdarak 300 milioi hiztun baditu, eta euskarak apur batzuk, garbi
dago norekin solidarizatu behar dugun.
Arrazoi ekologikoa
Mendiek, ibaiek eta itsas-bazterrek euskarazko izenak badituzte, euskara goxoa eginez egokiago murgilduko gara naturan.
Arrazoi jurasikoa
Euskara dugu Lur planeta honetako hizkuntzarik zaharrenetakoa, ia dinosauruen garaietakoa.
Arrazoi kosmikoa (eta ez da komikoa)
Kosmos osoaren oinarrian, antzeko elementuak
aurkitzen omen dira. Kosmos osoan milioika milioi
planeta badira, zergatik ez da izango beste planetaren bat, non bertakoek euskaraz edo antzeko hizkuntzaren bat hitz egiten duten?
Arrazoi ekonomikoa
Hara zer idatzi duen euskaraz Istanbul-eko (Turkia) merkatari batek bere dendaren eskaparatean: Neska politek hemen erosten dute. Merkatariaren hitzetan, alfonbra askoz ere gehiago saltzen omen ditu, euskara ikasi eta egiten
duenez geroztik.
Arrazoi feminista
Euskaraz ez duzu erdarazko "artikulu matxistak" sortzen duen era honetako arazorik izango: Los/las alumnos/as aplicados/as más aventajados/as han sido escuchados/as por el/la
profesor/a del instituto/a (barkatu, azken "a"
hori soberan dago).

kuntza batzuek danborraren soinua dute; beste batzuek biolinarena; beste batzuek txindatena... Era guztietako instrumentu ezberdinak
behar dira orkestra on bat osatzeko: oso tristea,
aspergarria eta monotonoa litzateke gure mundu hau, gure belarri-ertzean instrumentu bakar
baten soinua baino entzungo ez bagenu.

IKASI EDO HOBETU
ZURE EUSKARA

Herritarrentzako
eskaintza berezia
1 Euskarako klaseak Anoetan:

Ikasturte hasieran Anoetako Udalak
herritarrei zuzendutako euskara ikastaroak antolatzen ditu.

Arrazoi erlijiosoa
Hizkuntza da herri baten arima (J.L. Garci). Erlijio guztiak ahalegintzen dira arima salbatzen.

Eskualdeko euskaltegietan matrikulatzen
bazara (euskara ikasteko, EGA ateratzeko, etab.), Anoetako Udalak dirulaguntza emango dizu.

Informazio gehiago

Ondo sustraitutako arrazoia
Kultura orok zaintzen ditu bere sustraiak: eskoletan latina irakatsi egiten da, erdararen sustraia
delako. Euskara da herri honen sustrai.

Arrazoi eredugarria
Euskaraz idazten ez baduzu, zeure haurrek ere
ez dute idatziko.

Arrazoi ortografikoa
Euskaraz idatziz gero, ortografia akats gutxiago egingo dituzu: euskaraz ez da azentua idazten; ez dago "v" letrarik, eta badakizu noiz jarri "g" eta noiz "j".

Intolerantziaren aurkako arrazoia
Ez gaituzte oso maite gure hizkuntzari halako gorrotoa diotenek. Egizu euskaraz eta
jakingo duzu nor den "intolerantea" eta nor
"amorantea".

Arrazoi laborala
Euskara ikasteak lanak ematen omen ditu; horixe da, ba, hemen behar duguna: lana, lanpostuak sortzeko.

Arrazoi trikitilaria
Aire-aire! Eutsi-eutsi!
Arrazoi (nork berea bota dezala)

Euskaldunzaharrek euskaraz irakurtzen
eta idazten ikas dezaten ikastaro a k
antolatzen dira urtero.
3 Euskaltegietan matrikulatzeko dirulaguntzak:

Sufrimenduan oinarritutako arrazoia
Benetako demokratek hamaika sufrimendu pasa
izan dugu euskaraz idazteko eskubidea lortzeko. Eta orain euskaraz idazteko lanik hartu ez?

Hipokresia/demagogiaren aurkako arrazoia
"Zin egitea" edo "hitz ematea" oso gauza serioa
da: legeak zigortu egiten du epaiketan zin egindako pertsonaren batek hitza jaten badu. Politiko askok zin egiten dute konstituzioa beteko
dutela. Konstituzioa da guztien gainean dagoen legea. Konstituzioak dio estatuko hizkuntza
guztiek sortzen duten aniztasuna aberatsa dela
oso, eta zaindu egin behar direla: konstituzioa
zin egindakoetatik hitza jan dutenak zenbat diren
jakiteko, egizu euskaraz eta berehala jakingo duzu.

2 Euskaldunzaharrentzako klaseak:

Udaleko Euskara Zerbitzuan
943 65 12 00

APRENDE EUSKERA
O MEJORA TU NIVEL
oferta especial para l@s
vecin@s
1 Clases de euskera en Anoeta:

Cada
comienzo
de
curso
el
Ayuntamiento organiza cursos de
euskera para l@s vecin@s de Anoeta.

2 Clases para l@s euskaldunes:

Todos los años se organiza un curso
para alfabetizar a l@s euskaldunes.
3 Ayudas para matricularse en los euskaltegis:

Si te matriculas en cualquier euskaltegi de
la comarca (para aprender euskera, para
sacar el título de EGA, etc.), el Ayuntamiento
de Anoeta te concederá una subvención.

Para más información
Servicio de euskera
del Ayuntamiento
943 65 12 00

Arrazoi polifonikoa (musika-eskola)
Hizkuntza bat musika-instrumentu bat da: hiz-

Baina... pertsona batek zertan justifikatu behar du
bere hizkuntzan idatzi eta hitz egiteko?

Eskerrak Lasarte-Oriako Udaleko Euskara batzordeari eta
Hernaniko Dobera elkarteari, diseinu honen oinarria uzteagatik.

