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BATXILERGOA PROPOSAMEN DIDAKTIKOA





SAR-HITZA 

Euskaraldiak euskararen erabilera sozialaren aroa zabaldu nahi du. Ariketa hori 16 urtez goragokoei zabaldua 
izanez, Batxilergoko ikasleek toki osoa daukate herritarren artean, 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra, 
izan beren auzoan, zein Euskal Herri osoan.

 

Horregatik, Unitate Didaktiko honetan, ikasle baino, herritar gisa hartuko dira 16-18 urte bitarteko gaz-
teak, Euskaraldian Ahobizi ala Belarriprest izan daitezen gure gizartean. Noski, gure perspektiban, bilatuko 
dugu adin horretako jendea ahal bezainbat Ahobizi izatea, baina horrela sentitzen ez diren gazteei, helduei 
bezalaxe, Belarriprest izateko aukera zabalduko zaie: alde batetik perfil hori ez gutxiesteko, eta bestaldetik, 
horretarako prestatzeak gogoeta interesgarria suposatzen duelako euskararen erabileraren ibilbidean.

Dena dela, Euskaraldiak iraun bitartean, Batxilergoko guztiei eskatuko zaie ikasle Ahobiziak izatea ikastetxe-
ko eremuan behintzat, horretarako giroa sortuz denon artean, baita ikasle gazteagoekiko erreferente izanez 
(DBH-koei Ahobizi izateko erronka hori proposatua dugulako).
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Unitate Didaktiko honen helburu nagusiak hiru ataletan banatuta daude:

1. Euskaraldia: euskarri anitzek,  Euskaraldian girotzeko eta erronkaren kontzeptuak 
ezagutzeko lau ariketek, osatzen dute. Azaroaren 22a aurretik lantzeko izango da, ikasleak 
aukeratu dezan bere perfila, hamaika egunez Euskaraldia herritar gisa igarotzeko.

2. Ahobizi/Belarriprest prestaketa-saioak: Ahobizi ala Belarriprest, ikasleek auke- 
ratu perfilaren araberako bi orduko tailerra segituko dute, beranduenez azaroaren 22an, 
gogoeta kolektibo horien ondoren Euskaraldiaren erronkari eusteko prest izateko gizartean. 

3. Eta aurrera begira zer? Euskaraldian landutakoan eta bizi izandakoan oinarrituta, 
eguneroko bizitzan euskararen erabilera areagotzera bideratutako konpromisoak jasotzen 
dituzten ariketek osatzen dute atal hau. Euskararen egunaren ondoren lantzekoak izango 
lirateke.

HELBURUAK 
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Euskaraldia izeneko lehen atala lantzea ikastetxeari doakio, irakasleen artean lana partekatuz.

Ahobizi/Belarriprest prestaketa-saioei buruz, konfigurazio desberdinak aurreikusten dira:

• Herrian bertan antolatuko balira saio horiek, ikasleak bertara bideratzea komeni da, beren per-
filaren araberako tailerra jarraitu dezaten. Ikastetxean Euskaraldiaren jarraipena bi saioz (Euska-
raldia baino lehen bata, Euskaraldia bururatzean bestea), baita taula baten bidez bermatuko da, 
ikasleek hamaika egineko erronka nola daramaten segitzeko.

• Herrian prestaketa-saiorik antolatuko ez balitz, ikastetxeak beregain hartuko luke tailerren gau-
zatzea, saio batean (edo bitan): irakasleak antolatu daitezke horretarako, baina ikasleen arteko 
gogoeta kolektiboak bultzatzeko aukerak ere izan daitezke saiotxo horiek, beti ere irakasleek 
segimendu bat bermatuz, nahiz-eta ikasleei protagonismo gehiago utzi. Euskaraldiaren jarraipe-
na egiteko espazioa ere sor daiteke ikasleen artean, elkar motibatzeko hamaika egunez. Dena 
dela, lehen konfigurazioan aipatu bi saio eta taula bermatuko dira ikasleen Euskaraldia jarrai- 
tzeko.

• Azkenik, herrian Euskaraldiaren inguruko girorik ez balitz, gomendatua da DBH-rako pentsatu 
proposamen didaktikotik elementuak hartzea eta irakasleek elkarlanean gauzatzea, kontuan 
hartuz Batxilergoko ikasleei ere ikastetxean Ahobizi izatea eskatuko zaiela Euskaraldia garaian.

ANTOLAKETA 





1. EUSKARALDIA: AUKERATU  
PERFILAREN ARABERAKO BI ORDUKO 
TAILERRA 

Azaroaren 15etik 22ra lantzeko
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GAIA/ IZENA EUSKARALDIAREN AURKEZPENA Publikoa Batxilergoa

Denbora 15 min. Zenbakia 1

Helburua 

(zertarako 
egiten dugun)

•  Ikasleei Euskaraldiaren lehen hurbilpena eskaini.

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Ikasleei galdetu zer dakiten Euskaraldiari buruz. Erantzunak bildu eta 
borobildu.

• Euskaraldiari lotu webgune eta sare sozialak ezagutarazi.

• Mapan, bakoitzak bere herria aurkitu.

• Ikasleak webgunea arakatzera gonbidatu, baita lagunartean zein  
familian partekatzera sustatu.

Materiala:
Euskaraldiaren webgunea: www.euskaraldia.eus

(Bertatik sar daiteke sare sozialetako orrietan)

GAIA/ IZENA EUSKARALDIAREN AURKEZPENA Publikoa Batxilergoa

Denbora 60 min. Zenbakia 2

Helburua 

(zertarako 
egiten dugun)

• “Hartu kontrola, aukeratu rola” abestia ezagutu, ulertu, eta girotzeko 
ustiatu.

• Euskaraldia ekimena sakonago ezagutu

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Soinua zein bideoklipa erabili kantua partekatzeko.

• Letrak hutsuneekin jar daitezke ulermena lantzeko.

• Koreografia landu daiteke, bereziki abenduaren 3ko eguna girotzeko.

• Bideoa erabiliko da ikusteko ikasleek zer heinetan ulertu duten ariketa 
eta bere modalitateak.

Materiala:

Bideoklipa:

Letrak (1. Eranskina)

Koreografia:

Euskaraldia+Ahobizi/Belarriprest aurkezpena: 

https://www.youtube.com/watch?v=wwRbMF9utGk&t=8s
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GAIA/ IZENA AHOBIZI/BELARRIPREST 
KONTZEPTUAK AZPIMARRATU

Publikoa Batxilergoa

Denbora 10 min. Zenbakia 3

Helburua 

(zertarako
egiten dugun)

• Ahobizi/Belarriprest kontzeptuak sakontzea.

• Ikasle bakoitzak herritar gisa bere perfi la aukeratzea, Euskaraldiaren 
hamaika egunak igarotzeko.

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Dokumentuen irakurketa partekatua egin, eta segurtatu kontzeptuak 
ulertu dituztela.

• Gogoeta partekatua bultzatu perfi l bakoitzaren inguruan, azpimarratuz 
bakoitzaren ekarpena euskararen erabiltzea areagotzeko.

• Ikasle bakoitzak bere perfi la aukeratuko du, horren arabera herritar 
gisa jarduteko Euskaraldiaren garaian.

Materiala: Ahobizi/Belarriprest infografi ak (2. Eranskina)

Erantzunak? 
Pistak? 

Gogoan har ikasleei eskatuko zaiela Ahobizi izatea ikasle gisa, ikastetxeko 
eremuan
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GAIA/ IZENA HAMAIKAKOAK Publikoa Batxilergoa

Denbora 60 min. Zenbakia 4

Helburua 

(zertarako 
egiten dugun)

• Hamaikakoen arrazoiak ezagutu Euskaraldian parte-hartzeko.

• Ikastetxeko hamaikakoa osatu.

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Euskal Herri mailan zein lokalki osatutako Hamaikakoak ezagutu bideoz.

• Hamaikakoak osatzen dituzten pertsonak identifikatu, beharrez bilake-
tak eginez Interneten.

• Pertsonen hautuak ezagutu eta ulertu.

• Ikastetxeko hamaikakoa egin, adin- eta genero-aniztasuna zainduz: ikasle- 
irakasle-hezitzaile-guraso. Ikastetxeak erabaki beharko du zenbat ikasle 
agertuko diren Hamaikakoan. Ikasleen hautaketa euren arteko eztabaida 
bidez bideratu.

• Hamaikakoaren argazkia hartu eta ikastolako webgunean ezarri Euska-
raldia hasterakoan.

Materiala:

Euskaraldiaren Hamaikakoa 
https://www.youtube.com/watch?v=Z-rgkCneO1k

Donostiako Hamaikakoa 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kkhP7em0I

Bilboko Hamaikakoa 
https://www.youtube.com/watch?v=j3kYI3hPRKs

Gasteizko Hamaikakoa 
https://www.youtube.com/watch?v=hfpasMgObec

Nafarroako Hamaikakoa 
https://www.youtube.com/watch?v=18mX3_VO1Ro

Ipar Euskal Herriko Hamaikakoa 
https://kanaldude.eus/bilaketa?q=euskaraldia

Herri eta eskualde gehiagoko Hamaikakoen bideoak eskuragarri Interneten.







2. AHOBIZI/BELARRIPREST 
PRESTAKETA-SAIOAK:  
AUKERATU PERFILAREN ARABERAKO 
BI ORDUKO TAILERRA. 

Azaroaren 23tik abenduaren 3ra lantzeko
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GAIA/ 
IZENA

EUSKARALDIA JARRAIPEN-TAULA Publikoa Batxilergoa

Denbora 60 min. 
60 min.

Zenbakia 5

Helburua 

(zertarako  
egiten  
dugun)

• Norberaren hizkuntza-ohituren eboluzioa aztertzea Euskaraldia garaian.

Prozedura

(urratsez 
urrats eman 
beharreko 
pausoak)

• Ikasleek Ahobizi/Belarriprest tailerrak egin dituztela, eta Euskaraldia hasi aurretik, ikastetxean 
lehen tarte bat hartuko dugu taula baten inguruan jarduteko: Euskaraldia garaian, norberaren 
hizkuntza-portaerak nola eboluzionatzen diren ikusteko balioko du taulak.

• Tailerrei eta Euskaraldiaren erronkari lotuta, taula horrek hiru atal nagusi dauzka, eta bakoitzak 
bere lanketatxoa suposatuko du:

1. Euskararen erabilera ezezagunekin

2. Euskararen erabilera ezagunekin

3. Euskarazko kontsumoa

• Euskaraldia aurretik, atal bakoitzean beren joera eta ohiturak zein diren idatzi beharko dute, 
baita Euskaraldirako zein helburu finkatzen duten, taulan zutabe bat horri dedikatua bazaio. 
Ariketa lehenik indibidualki egitea hobe, ondoren talde ttipitan zein gela osoan komentatzeko.

• Euskaraldia garaian, irakasleak maiz gogorarazi beharko die taula eta bere helburuak, ikasleek 
hizkuntza-ohituren inguruko arreta mantetzeko hamaika egunez.

• Euskaraldia bukatzerakoan, abenduaren 3an edo ondoren, berriro tarte luze eta zabala dedi- 
katuko da ikasgelan aztertzeko Euskaraldia nola joan den, helburuak zer heinetan lortu diren, 
baita zergatik.

• Hortik lotura egin daiteke “Eta hemendik aurrera zer?” atalarekin, bertako ariketak proposatuz 
ikasleei.

Materiala: “Nire hizkuntza-ohiturak aldatu” taula (3. eranskina)
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Erantzunak?  
Pistak? 

1. Euskaraldiaren erabilera ezezagunekin

Euskaraldia hasi aurretik, ikasleei eskatuko zaie zein ohitura duten ezezagunei lehen hitza 
euskaraz botatzeko, baita elkarrizketari euskaraz eusteko. Eranskinetan eskura den txanti-
loia erabiliko dugu horretarako, eta, bertan, lehen zutabean idatzi beharko dute hori.

Euskaraldia garaian izan dituzten aldaketak, lorpenak, ezintasunak… idatzi beharko dituzte 
bigarren zutabean, eta hori da komentatuko Euskaraldia ondorengo saioan.

Adibide bat azaltzeko, hona hemen elkarrizketari euskaraz eustea lerroa nola bete: Euska- 
raldia aurretik zutabean, “Pareko ezezagunak erdaraz egitean, neu ere erdaraz” / Euska- 
raldia garaian zutabean, “Elkarrizketa elebidunak Belarriprestekin beti”, ikasleak hala lortu 
badu.

2. Euskararen erabilera ezagunekin

Euskaraldia hasi aurretik, ikasleei eskatuko zaie bizi-eremuka pentsatzea norekin nahiko 
lituzketen hizkuntza-ohiturak aldatu (errazenetik zailenera zerrendatzea gomendatua da), 
baita zein helburu zehatz finkatzen duten Euskaraldia garaiko.

Euskaraldia garaian finkatutako helburua zer heinetan lortu den idatzi beharko dute, hori 
baita komentatuko Euskaraldia ondorengo saioan.

Adibidez: familia eremuan, Belarriprest den Izebaren izena idatzi. Pertsona horrekiko 
euskara erabileraren maiztasunaren arabera gurutze bat eman zutabean (hemen, +/-).  
Pertsona horrekin adostutako Euskaraldia Helburu zehatza idatzi (adibidez, sms-ak eus-
karaz). Euskaraldia bukatzerakoan, helburua lortua den ala ez idatzi azken zutabean (bai, 
edo bikain!).

3. Euskarazko kontsumoa

Euskaraldia aurretik, ikasleei eskatuko zaie zer kontsumo-ohitura daukaten hiru arloen ara-
bera: irrati-telebista programak; Internet, sare sozial, eta irakurketak; musika-taldeak. 

Arlo bakoitzean zer egiten (ikusten, entzuten, erabiltzen…) duten euskaraz idatzi beharko 
dute lehen zutabean. 

Euskaraldian zer egin dezaketen gehiago euskaraz idatzi beharko dute bigarren zutabean. 

Helburu hori zer heinetan bete duten idatzi beharko dute azken zutabean, hori baita  
komentatuko Euskaraldia ondorengo saioan.

Adibidez: Internet, sare sozialen lerroan, lehen zutabean ikasleak idatzi Facebook inter-
fazea euskaraz daukala. Bigarren zutabean, finkatu lagun-kuadrilla Facebookeko txatean 
Ahobizi ibiliko dela Euskaraldia garaian. Azken zutabean, adierazi lagunen %75 Ahobizi ibili 
dela Euskaraldian Facebookeko txatean.





3. ETA AURRERA BEGIRA ZER? 
EGUNEROKO BIZITZAN EUSKARAREN 
ERABILERA AREAGOTZERA  
BIDERATUTAKO ARIKETAK. 

Abenduaren 3a ostean lantzeko aukerak
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GAIA/ IZENA Euskaraz ezezagunekin: baietz lortu! Publikoa Batxilergoa

Denbora
10 min. 

Asteburua 
20 min.

Zenbakia Osagarria1

Helburua 

(zertarako  
egiten dugun)

• Ezezagunekin euskaraz lehen hitza egitea, eta elkarrizketa ahal bezainbat  
euskaraz atxikitu.

• Egoera konkretu korapilatsuei aterabideak kolektiboki aurkitu.

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Tutoretza-orduan erronka azalduko zaie ikasleei, asteburuan aurrera 
eramango dute, eta, ondoren, berriz tutoretzan izandako bizipenak 
partekatuko dituzte. 

• Asteburuaz baliatuko dira ezezagunekin lehen hitza euskaraz egiteko. 
Ezagutzen ez duten okindegi batean sartu, eta ogia euskaraz erosiz, 
adibidez. Kontua da erronka bezala aurkeztea, eta ikasleek hala hartzea.

• Astelehenean tartetxoa hartu komentatzeko batzuen eta besteen  
esperientziak, truke moduan: egoera deskribatu eta norbera nola  
sentitu den azaltzea izango da garrantzitsuena.

• Esperientzia korapilatsurik agertuko balitz, denbora hartu horri atera- 
bideak kolektiboki aurkitzeko:

• Edo egoera antzeztuz ikasle boluntarioen artean

• Edo egoera xehekiago azalduz taldean

• Xedea da ikasleak aterabideak topatzeko hausnarketan jartzea, eta  
aterabide egingarrienak taldean balidatzea, talde-lanaren balioaz ere 
kontura daitezen.

Erantzunak?  
Pistak? 

Eremu euskaldunetako ikasleak joan daitezke eremu ez hain euskaldunetara 
esperientziak egitera: azpeitiarrak Donostiara, adibidez.

Ikasleek ez balute erronka bakarrik egitea sentituko, binaka edo gehienez 
hirunaka egin dezakete.
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GAIA/ IZENA Euskaraz ohiko ingurumenean: baietz lortu! Publikoa Batxilergoa

Denbora
30 min. 

Arratsaldea 
20 min.

Zenbakia Osagarria 2

Helburua 

(zertarako  
egiten dugun)

- Ohiko ingurumenean euskararen erabilera areagotzeko saiakerak 
egin.

- Ikasleek uste baino gehiago eragin dezaketela ohartarazi.

Prozedura

(urratsez urrats 
eman beharreko 
pausoak)

• Tutoretza-orduan erronka azalduko zaie ikasleei, arratsaldean aurrera 
eramango dute, eta, ondoren, berriz tutoretzan izandako bizipenak 
partekatuko dituzte. 

• Erronka arratsaldean bete beharko dute: saiakera xumea izango da,  
euskararen erabilera areagotzeko beren ohiko ingurumenean.

• Ikasleak hiru taldetxotan banatu, arloka, euskararen erabilera area- 
gotzeko nola egin hausnartzen:

• Lehen taldetxoa familia-eremuan

• Bigarrena, Internet eta sare sozialetan

• Hirugarrena, aisialdi-eremuan (kirol-klubean, musika-eskolan...)

• Errealitate desberdinak kontuan hartzea galdeginen da, baina pista  
komunak ere emanen dira, aurreko hausnarketak gogoraraziz. 

• Biharamunean, tartetxoa hartu ikusteko zein izan diren beren lorpenak, 
zein arlotan nekeago den eragitea, zeinetan errazago.

• Kontua da gogoeta kolektiboa sustatzea, eta ikasleei gogoa ematea 
urrunago eramatea erronka hori, erakutsiz uste baino gehiago eragin 
dezaketela beren ingurumenean.

Materiala: Gomendio fitxa bat sor daiteke arloka, ikasleak motibatzeko.

Erantzunak?  
Pistak? 

• Kontuan hartuko da progresioaren garrantzia: ez da dena egun baka- 
rrean aldatzen, baina erabaki egingarriak finkatuz.

Adibidez:

• Anai-arrebekin gehiago euskaraz egiteko erabakiak adostu, guraso  
erdaldunekin errutina linguistikoa euskaraz landu, Belarriprest den ize-
ba/osabarekin sms-ak euskaraz trukatu...

• Interneten e-mail kontuaren interfazea euskaraz jarri, sare sozialeko 
perfil-argazkian Euskaraldia edo Ahobizi irudia jarri...

• Kirol-klubean nola egin entrenamenduetako ohiko hiztegia euskara- 
tzeko, musika-irakasleari euskaldunoi euskaraz egiteko nahiz eta ikasle 
erdaldunak izan klasean...

Gaztetxoek Inguruko helduei gogoeta eragitea polita izan daiteke!
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ERANSKINAK 

LETRAK (1. ERANSKINA)

AHOBIZI/BELARRIPREST INFOGRAFIAK (2. ERANSKINA)

NERE HIZKUNTZA-OHITURAK ALDATU (3. ERANSKINA)



2018ko iraila 

1 
 

EUSKARALDIAEUSKARALDIAEUSKARALDIAEUSKARALDIA: : : : 11 egun euskaraz11 egun euskaraz11 egun euskaraz11 egun euskaraz    

Kantaren letraKantaren letraKantaren letraKantaren letra    

 

Izenburua: Hartu kontrola, aukeratu rola 

Egileak: 

• Las Tea Party dj’s (musika) 

• La Basu (hitzak eta ahotsa) 

• Ines Osinaga (ahotsa eta musika) 

• Maddalen Arzallus (hitzak) 

 

Letra: 

Hartu kontrola, aukeratu rola, 

esadazu nola, egin dezagun froga! 

 

Mihiz mihi hemen nago ni goiz, arrats eta gau. 

Ahoz aho narabilenak bizi ahala sortzen nau. 

 

Hartu kontrola, aukeratu rola,  

esadazu nola egin dezagun froga! 

 

Aktibatu mingaina, hauxe da gure oraina 

Euskaraldia prest Euskal Herrian baita. 

Hizkuntza gure indarra, ez galdu zure iparra 

jarraitu bidean tiraka ta tiraka. 

Kalean ta etxean, herriko dendetan 

jende guztia dau alaitasunez berbetan 

herriko jaixetan, oholtza gainean 

euskaraz bizi nahi dugu 11 egunetan! 

 

Euskaraldia bertan da! 

 

Ahobizi naiz ni, belarriprest adi 



2018ko iraila 

2 
 

zabalduz mezu beti herriz herri, 

buelta bat emanez betiko ohiturei 

puntu izanez milaka milaka aldiz. 

Behin eta berriz ez dau mugarik 

aske izan baimen barik 

asko, gutxi nahiz ezer ez jakin 

disfrutau, gozatu jendearekin, 

neska edo mutil, adiskideekin 

irribarre, berba zatoz gurekin 

bota belarrira mingainan puntatik. 

 

Itxi ditzagun begiak eta 

bi belarriak zabaldu, 

nire ahotsak bihotz barruan 

dudana esaten al du? 

 

Euskaraldia bertan da! 

 

Mihiz mihi hemen nago ni goiz, arrats eta gau. 

Ahoz aho narabilenak bizi ahala sortzen nau (bis). 

 

Mihiz mihi hemen nago ni, Euskaraldia bertan da! 

Ahoz aho narabilenak, Euskaraldia bertan da! 

 

Hartu kontrola, aukeratu nola, esadazu nola. 

 

 

Kanta deskargatzeko, hemen. 





NIRE HIZKUNTZA-OHITURAK ALDATU

EUSKARAREN ERABILERA 
EZEZAGUNEKIN

Euskaraldia aurretik Euskaraldia garaian

Lehen hitza euskaraz

Elkarrizketari euskaraz eustea

EUSKARAREN ERABILERA 
EZEZAGUNEKIN

Maiztasuna Euskaraldia  
Helburua

Helburuaren  
lorpena0 +/- Maiz

Familian

Lagunekin

Aisialdian




