
Soziolinguistika
aldizkaria

irakaskuntza arloan etapa berri baten aurrean gaudela, gaur egun, ez du
inork ukatzen. eaen, behintzat, argi dago aldaketa sakonak egongo dire-
la, bai curriculumaren arloan bai eta hizkuntz ereduen inguruan. hemen
bigarren honi heldu nahi izan diogu, izan ere, jakin badakigu hurrengo
otsailerako hezkuntza Sailak eusko Jaurlaritzari zein hezkuntzako era-
gileei bere proposamena helarazi beharko diela. irekita dagoen eztabaida
horri eutsiz, hizkuntz ereduek unibertsitateari nola eragiten eta baldin-
tzatzen duten eta, era berean, horrek gure gizartean ekar ditzakeen arazo
eta erronka batzuk plazaratu nahiko genituzke.

1. BILAKAERA ETA EGUNGO EGOERA. HIZKUNTZ
EREDUAK BAINO ZERBAIT GEHIAGO
Jakina da unibertsitateko ikasleek urtero-urtero egiten duten euskaren
aldeko hautua gero eta handiago dela. gauzak horrela, aurreko ikastur-
teko selektibitateko datuei begira, unibertsitatean sartzeko proba hau ia
ikasleen erdiak euskaraz egin duela ikusten dugu. beraz, azken urteeta-
ko bilakaera kontuan hartuta, goranzko joera hau etengabekoa izan dela
eta hurrengo urteetan halakoa izango dela azpimarratu beharko genuke.
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EaE-Ko SELEKTibiTaTEKo iKaSLEEN biLaKaEra HiZKUNTZEN arabEra
iKaSTUrTEa gUZTira EUSKara EUSKara %
1995/1996 18.465 5.017 %27,2
1996/1997 18.051 5.229 %29,0
1997/1998 17.259 5.339 %30,9
1998/1999 17.268 5.638 %32,7
1999/2000 15.099 5.267 %34,9
2000/2001 13.290 4.976 %37,4
2001/2002 12.008 5.342 %44,5
2002/2003 11.201 5.148 %46,0
2003/2004 11.168 5.280 %47,3
2004/2005 10.564 5.200 %49,2
2005/2006 10.033 4.994 %49,8
Iturria: www.ehu.es

baina, zeintzuk dira selektibitatea euskaraz egiten duten ikasleak? ze ira-
kasbide egin izan dute horra iristeko? eaeko derrigorrezko irakaskun-
tzan hiru hizkuntz eredu (X1 eredua bizkaiko ikastetxe pribatu gutxi
batzuetan aurki dezakegun arren, zenbaki absolutuetan zein erlatiboetan
pisu txiki-txikia du) daude, erkidego horren bi hizkuntz ofizialen ezague-
ra bermatu behar dituzten ereduak. a ereduan euskara ikasgai bat baino
ez den bitartean, d ereduan erdara ikasgaia baino ez da. b eredua, berriz,
printzipioz erdia erdaraz eta erdia euskaraz dena, malgutasun handiz
ulertzen da eta egia dena da zentro batetik beste batera aldaketa oso han-
diak daudela. horrela, batzuetan a eredu ezkutua den bitartean, beste
batzuetan d eredutik oso gertu dago, erdaraz bakarrik erdara bera eta
beste ikasgai bat gehiago emanez.

1.1 B eredua, euskarazko irakaskuntzaren jarraipen eza
b ereduaren gabezien artean bat bere jarraipena da. egb indarrean egon
zen bitartean, 8. mailatik aurrera ez zegoen ikasketak eredu honetan jarrai-
tzerik. batxilergoan d edo a ereduaren artean hautatu behar zen, beraz, 14
urtetik aurrera ikasle askok bere ikasketak euskaraz egiteari utzi, eta a ere-
dura pasatzen ziren. arazo horren konponketa, neurri batean, logSerekin
batera etor zitekeen eta, horrela, derrigorrezko irakaskuntzaren bi urteko
luzapenarekin batera, b ereduaren bi urteko luzapen automatikoa etorri
zen. zentro batzuen salbuespenarekin, b eredu moduko irakaskuntza
eskaintzen dutenena alegia (administrazioak a eredu indartua izendatzen
du), batxilergoetan ez dago eredu hau, eta hautaketa a eta d ereduaren
artean egin behar da. hala ere, 16 urte arteko luzapena egonda, 10-13 urte-
koen irakaskuntza prozesua eredu misto honetan izanda, ikasleek trebeta-
sunik irabaziko al lukete, nahi izanez gero, bi urteko batxilergoa euskaraz
egiteko? datuek ez dute aurreikuspen baikor hau baieztatzen. 

eskuartean dauzkagun datuen arabera, batxilergoko a eredua ia-ia
dbhko a eta b ereduen batuketa matematikoa da. batxilergoko d eredua
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dbhko d ereduaren proportzioa baina apur bat handiagoa da. azter
ditzagun zenbakiak:

hizkuntz ereduen errealitatea oso dinamikoa denez (urtero ereduen
proportzioak aldatu egiten dira), dauzkagun batxilergoko 2. mailako
azken ikasturteko datuak (05-06) hartu ditugu eta bi urte atzerago joan
gara, dbhko 4. mailara hain zuzen, belaunaldi berberaren ereduen pro-
portzioa alderatzeko.

batxilergoko 2. mailako a ereduaren proportzioa ez da iristen dbh-
ko 4. mailako a eta b ereduen batuketara, eta d ereduaren proportzioa
dbhkoa baino apur bat handiagoa da. aldea oso txikia bada ere, b ere-
dutik korronte txiki bat d eredura iristen dela pentsa daiteke, baina, era
berean, ez dago ukatzerik dbh osoa d ereduan egin duten batzuek, ara-
zo akademikoak medio edo euskara ikasgaiaren nota hobetzeko asmoz,
batxilerrean a eredura pasatzen direla. beraz, bi korronte txiki hauek
noraino neutralizatuta gelditzen diren zehatz-mehatz ez jakin arren, oro
har, salbuespenak salbuespen, zenbakiek adierazten digute b ereduan
ikasten duten ikasleek euskarazko irakaskuntza dbhn bukatzen dutela,
euskarazko irakaskuntzari jarraipenik eman gabe.

beste alde batetik, batxilergoan ez bezala, dbhn curriculum desbide-
raketa dago eta hainbat ikaslek derrigorrezko irakaskuntza bide horreta-
tik egiten bukatzen dute. hauek batxilergora ez dira iristen eta lan mer-
katuan edo moduluetan integratzen dira. horrela, batxilergoaren eta
dbhren artean dagoen hizkuntz ereduen proportzioen aldea, oso esan-
guratsua ez bada ere, curriculum desbideraketa aldagaiaren bidez azter-
tuz gero, proportzioak erabat betetzen dira. zenbaki absolutuei begira
ere, konturatzen gara dbhko 4. mailan dauden ia ikasle guztiek, curricu-
lum desbideraketakoak kenduta, batxilergora jotzen dutela.

EaE-Ko HiZKUNTZ ErEDUaK, iKaSLE gUZTiaK
iKaSTUrTEa maiLa gUZTira a b D X a b D X
03-04 DBHKO 18.308 6.053 4.199 7.933 123 %33 %22,9 %43,3 %0.7

4. MAILA
05-06 BATXILERGOKO 16.324 9.116 - 7.154 54 %55.9 - %43,8 % 0.3

2. MAILA
Iturria: www.hezkuntza.net

EaE-Ko HiZKUNTZ ErEDUaK, CUrriCULUm DESbiDEraKETaKo iKaSLEaK KENDUTa
iKaSTUrTEa maiLa gUZTira a b D X a b D X
03-04 DBHKO 16705 5355 4199 7933 123 %32 %23,5 %43,8 %0.7

4. MAILA
05-06 BATXILERGOKO 16324 9116 - 7154 54 %55.9 - %43,8 %0.3

2. MAILA
Iturria: www.hezkuntza.net
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horrela, curriculum desbideraketa duten ikasleak kenduz gero,
dbhko 4. mailako a eta b ereduen batuketa batxilergoko 2. mailan dago-
en berbera da. aldagai hau kontuan hartuta badirudi b ereduko ikasle
guztiek, automatikoki, batxilergoko a eredura jotzen dutela.

1.2 Hizkuntz ereduak eta curriculum desbideraketa 
orduan, hizkuntz ereduen eta curriculum desbideraketaren artean deso-
rekak al daude? Curriculum desbideraketa duten ikasleak ez al dira bes-
te ikasleak mugitzen diren hizkuntz ereduen proportzio berean mugi-
tzen? hurrengo taulan ikus dezakegun bezala, ez. proportzio oso esangu-
ratsuan, behar gehien duten ikasleak a ereduan pilatzen dira. kasu hone-
tan ere, behar gehien duten gizarte sektore, errekurtso ekonomiko gutxi-
ko familia, etorkin, gutxiengo etnikoez gain, eskola laguntza handia duen
beste gizarte sektore bat a ereduan pilatzen da.

hizkuntz ereduka dagoen sailkapen honetan ikus dezakegu, a ere-
duan curriculum desbideraketa duen ikasle bateko, 7,7 ikasle daudela
soilik desbideraketarik gabe. d ereduan, berriz, laguntza handia duen
ikasle bateko ia 13 ikasle daude. b ereduko proportzioak oraindik han-
diagoak dira, baina beharbada ez da oso esanguratsua d ereduarekin
konparatuz gero askoz ikasle gutxiago duelako. hala ere, ereduen alda-
gaia bezain garrantzitsua zentroaren jabetza da. ikastetxe publikoetan
curriculum desbideraketa duten ikasleak gehiago dira sare pribatuetan
daudenak baino. horrela, hizkuntz eredua eta jabetza, publikoa ala pri-
batua, uztartuz gero, zenbaki guztiz esanguratsuak agertzen zaizkigu.
araban, adibidez, 03-04 ikasturteko dbhko 4. mailan ez dago curriculum
desbideraketa behar izan duen ikasle bat bera ere d ereduko ikastetxe
pribatuetan.

horrela, dbhtik batxilergorako jauzia ematean ikusten dugu d ere-
dua apur bat indartu egiten dela eta hori, gehien bat, curriculum desbi-
deraketa duten ikasleen pilaketa batez ere a ereduan dagoelako. hala
ere, dezimal batzuen gorabehera baino ez da, eta curriculum desbidera-
keta kenduz gero, proportzioa guztiz betetzen da.
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iKaSLEaK ErEDUKa ETa CUrriCULUm DESbiDEraKETa, 03-04 iKaSTUrTEa
ErEDUaK iKaSLEaK, iKaSLEaK, ErEDUKa, CD DUEN ErEDUKa,

CD EZ CD bai iKaSLEKo ZENbaT EZ % CD %

A 5355 698 7,7 11,5
B 4199 278 15 6,5
D 7933 617 12,9 7,8
X 123 0 - 0
Iturria: www.hezkuntza.net
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1.3 Hizkuntz ereduak eta selektibitatea
Selektibitateko hizkuntz hautaketan dagoen aldea, berriz, izugarri deiga-
rria da. taulan ikusten dugun bezala, 05-06 ikasturteko selektibitatea
ikasleen % 49,8k euskaraz egin zuen eta ikasturte horretako batxilergoko
2. mailako ikasleen % 44 zebilen soilik d ereduan. nola azaltzen dugu ia
6 puntuko igoera hori? ez dugu hausnarketa oso sakonik egin behar d
ereduan matrikulatuta dauden ikasleen artean unibertsitatera joateko
dagoen joera a ereduan daudenena baino handiagoa dela jabetzeko, eta
horretarako ia ezinbestekoa da selektibitatea egitea.

era berean, ekaineko selektibitateko datuak, are esanguratsuagoak
dira. ekaineko selektibitatea ikasle gehienek egiten dute, % 80 inguruk,
eta bigarren txandan ikasgairen bat gainditzeko zeukaten eta azkenean
batxilergoa gainditzea lortu duten ikasleek egiten dute proba. ekaineko
proban, horrela, akademikoki hobeak diren ikasleak egoten dira. proba
horretan euskarazko hautaketa % 52ra igotzen da, selektibitate osoko bi
puntutik gora eta batxilergoko d ereduko ikasleen proportziotik 8 puntu-
tik gora. zenbaki absolutuei begira, batxilergoko 2. mailako 6.000 bat
ikasle, guztien herena baino gehiago, selektibitatea egitera ez dira iristen,
batxilergoa ez dutelako gainditzen, edo lanbide heziketako modulueta-
ra zuzenean abiatzen direlako. horien artean, beraz, gehiengo zabal bat
a eredutik abiatuko da eta gutxiengo bat d eredutik. datu horiek froga-
tzen digute, neurri handi batean, hizkuntz ereduak, irakaskuntzako hiz-
kuntz hautaketatik haratago, hezkuntza eta gizarte eredu hautaketak ere
badirela.

1.4 Unibertsitatea eta euskarazko eskaera
baina, ez dira bakarrik selektibitateko probaren datuak hausnarketa
honetara eraman gaituztenak. eaeko unibertsitateetan dagoen ikasle ele-
bidunen kopurua oso esanguratsua da. ez horrenbeste euskaraz eginda-
ko matrikula kopurua, edo campusetan entzuten den euskara kopurua.
datuak beste era batera aztertzen baditugu, hau da, euskaren erabilera-
ren inguruan egin daitezkeen gogoetez gain, argi ikusten dugu d eredua
dela bide hautatuena unibertsitatera iristeko. ikasleek hitz egiteko, matri-
kulatzeko, edo ikasteko euskararen hautua egingo duten ez dakigu. bai-
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EaEKo baTXiLErgoKo 2. maiLa ETa SELEKTibiTaTEa, HiZKUNTZ aUKEra, 2005-20062

guztiak D eredua/ a + X eredua/ guztiak % D eredua/ a + X eredua/ 
euskaraz erdaraz euskaraz % erdaraz %

Batxilergoko 2. maila 16.324 7.154 9.170 %100 %43,8 %56,2
Selektibitatea ekainean 8.049 4.182 3.867 %100 %51,96 %48,04
Selektibitate osoa 10.033 4.994 5.039 %100 %49,8 %51,2
Iturria: www.hezkuntza.net, www.erabili.com eta www.ehu.es2
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na d ereduaren bidez agertu dira unibertsitatean. hizkuntz eredua ez
ezik, hezkuntza eredua ere badela behin eta berriro agertzen zaigu.

dena dela, lehen matrikula egiteko momentuan euskaren etengabe-
ko igoera agertzeaz gain, selektibitatearen eta matrikulazioaren artean
dagoen aldea ez da batere egonkorra. gainera, azken urteetan handitzen
ari dela ematen du. beharbada, bien artean dagoen aldea ezingo diogu,
soilik, ikasleen hautu libreari egotzi; unibertsitatearen eskaintza bera ere
ezinbesteko aldagaia delakoan gaude eta eskaintza hobetzen den neu-
rrian, selektibitatea eta lehen matrikulazioaren arteko aldea murriztuko
dela pentsatu beharko genuke. adibidez, karrera berriak sortzeko
momentuan lehendabiziko eskaintza erdara hutsez egin behar izatea edo
ikasketa teknikoetan dagoen euskarazko eskaintza urria ez dugu uste
euskal adarrarentzako batere lagungarria izan denik.

hala ere, ezin dugu inondik inora ahaztu igoera etengabekoa izan
dela eta bederatzi urtetan euskarazko eskaera 15 puntuan igo dela. hone-
kin batera, euskaraz egindako selektibitateko datuak ehun euskaraz
eskainitako lehen matrikulazioarekin alderatuz gero, konturatzen gara
aldea ez dela inoiz % 80tik jaitsi eta hori ere kontuan hartzeko datua da.
izan ere ez da gauza bera hiru puntuko igoera euskarazko eskaeraren
tasa % 25era iristen ez zenean edo orain, % 40ra hurbiltzen ari denean.

1.5 Ikasle elebidunak eta unibertsitatea
horrela, aurretik aipatu dugun moduan, eaeko unibertsitatean dagoen
elebidunen portzentaia oso esanguratsua da. unibertsitateetan dauden
ikasle guztiak kontuan hartuta gehienak elebidunak dira; berez, nahi eta
ez, elebidunen sailkapen honetan bere ikasketak b ereduan egin dituzten
hainbat eta hainbat ikasle sartuak izan dira. esanguratsuena, hala ere,
sare pribatu eta publikoaren artean dagoen aldea.
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EUSKaraZKo SELEKTibiTaTEa ETa EHUKo EUSKaraZKo LEHEN maTriKULarEN biLaKaEra
Selektibitatea Lehen matrikula Selektibitatea Euskarazko aldea Selektibitatea eta

EHUn euskaraz lehen matrikula matrikula euskaraz egiten
EHUn dutenen arteko proportzioa

95/96 fi 96/97 27,2 24,81 2,39 %91
96/97 fi 97/98 29 23,46 5,54 %80
97/98 fi 98/99 30,9 26,24 4,66 %85
98/99 fi 99/00 32,7 27,25 5,45 %83
99/00 fi 00/01 34,9 30,53 4,37 %87
00/01 fi 01/02 37,4 36,14 1,26 %97
01/02 fi 02/03 44,5 35,73 8,77 %80
02/03 fi 03/04 46 37,82 8,18 %82
03/04 fi 04/05 47,3 39,6 7,7 %84
04/05 fi 05/06 49,2 39,63 9,57 %81
Iturria: www.ehu.es3
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lehen ikusi dugu a ereduko ikasle gehienek lanbide heziketako
moduluen aldeko hautua egiten zuten bitartean, d eredukoek unibertsi-
tatearen aldeko hautua egiten zutela. orain, unibertsitatearen aldeko
hautua egin duten guztien artean, guztien batez bestekoa eginda (ez soi-
lik 1. mailan daudenen artean) elebidunak unibertsitate guztietan gehien-
goa direla ikusten dugu. lehenengo mailako eta aurtengo ikasturteko
ikasleak aztertuko bagenitu, elebidun portzentaia askoz altuagoa litzate-
keela pentsatu beharko genuke. baina, eta hemen dago ahaztu ezin
dugun datua, unibertsitate pribatuetan ikasle elebidunen proportzioa
ehukoa baino altuagoa da.

datu honek, gainera, ez dauka zerikusi zuzenik unibertsitate bakoi-
tzak egiten duen euskarazko eskaintzarekin. horrela balitz, ulergarria
izango litzateke Mondragon unibertsitateko ikasleen elebidun kopuru
altua: ikasleen % 75 elebiduna da eta % 70ek euskaraz ikasten du. baina
ezingo genuke deustuko unibertsitateko kasua ulertu, non ikasleen % 59
elebiduna baita eta soilik % 19,5ak ikasten du euskaraz, edo euskaraz
ikasteko eskaintza du. hemen, berriro ere, gure aburuz hizkuntzatik
haratago doan aldagai bat agertzen zaigu, klase aldagaia hain zuzen.
badirudi eros-ahalmen inportantea duten familia askok eta askok aspal-
ditik euskararen aldeko edo, gutxienez, d ereduaren aldeko apustua egin
zuela, seme alaben irakaskuntza prozesua unibertsitaterantz zuzenduz.
unibertsitate pribatuetan topatzen ditugun datuek, nahiz eta proportzio-
an gutxiengoa izan, ehun baitaude ikasle gehienak, eztabaidarako espa-
rru gutxi uzten dute. Matrikulazioa euskaraz egin ala ez, euskaraz hitz
egin ala ez, euskaraz ikasi ala ez, gaur egungo eaeko unibertsitateko
ikaslearen profila hurrengo hau da: elebiduna.

2. HEMENDIK AURRERA, ZER?
unibertsitatean aztertu dugun euskararen egungo egoerak 15 urte atze-
rago dauka sorrera. hh derrigorrezko etapa ez bada ere, matrikulazio
gehienak etapa horretan egiten hasten dira. gaur egun umeak eskolan
gero eta azkarrago sartzen badituzte ere, duela 15 urte ume gehienak
hhko 3-6 urteko zikloan matrikulatuta egoten ziren. urte horietan guz-
tietan atzera joanda, d ereduaren nagusitasuna ez zen gaur egun dauka-
na. grafikoan ikus dezakegun bezala, erreferentzia modura hartu dugun
belaunaldia, 90-91 ikasturtean hhko bigarren zikloan zegoen. hiru ere-

155

2002/2003 iKaSTUrTEKo UNibErTSiTaTEKo iKaSLEaK ETa HiZKUNTZaK, EaEN
Unibertsitatea ikasle Elebidun Elebakar Eskolak Eskolak Elebidun Elebakar Eskolak Eskolak

Kopurua Kopurua Kopurua Euskaraz hartu Erdaraz hartu % % Euskaraz % Erdaraz %

EHU 54251 29838 24413 18988 35263 55 45 35 65
MU 3055 2291 764 2139 916 75 25 70 30
UD-DU 15075 8863 6212 2940 12135 59 41 19,5 80,5
Iturria: Euskal Herria datuen talaiatik, 2006. Oharra: Lau urte pasatu ondoren elebidunen datuak oraindik altuagoak diren ziurtasuna dugu.
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Matrikulazio erdia
izatetik datozen umeak
selektibitatea egiten
duten ikasleen erdiak
baldin badira eta gaur
egun unibertsitateetan
ikasleen gehiengoa
elebiduna baldin bada, zer
ez da gertatuko hemendik
15 urtera HHko D ereduko
ikasle berriak iristen
direnean? Gaur egun A
ereduan matrikulatuta
dagoen umeren bat
Unibertsitatera iritsiko al
da? Eta, hala bada,
zenbat? Zein
portzentajetan? 

duek portzentaia oso antzekoak zituzten, % 30-35 inguruan. a ereduak
beherakada handia hasia zuen, d ereduaren igoera inportantea hasiberria
zen, b ereduaren azpitik egon arren, eta azken hau aurreko bien gainetik
zegoen, berriro lortu ez duen % 37 inguruko tontor horretan.

ikasturte honetako (06-07) hiru urteko matrikulari begira, ikasleen %
7,1 a eta X ereduetan daude, % 28 b ereduan eta % 64,9 d ereduan. hau
da, d ereduko matrikulazioen portzentaia 15 urteetan bikoiztu egin da.
Matrikulazio erdia izatetik datozen umeak selektibitatea egiten duten
ikasleen erdiak baldin badira eta gaur egun unibertsitateetan ikasleen
gehiengoa elebiduna baldin bada, zer ez da gertatuko hemendik 15 urte-
ra hhko d ereduko ikasle berriak iristen direnean? gaur egun a ereduan
matrikulatuta dagoen umeren bat unibertsitatera iritsiko al da? eta, hala
bada, zenbat? zein portzentajetan? aukera izango al dute beraientzat
espreski sortutako taldeetan matrikulatzeko? ala ikasle elebidunek
beraiekin batera erdaraz matrikulatu beharko dute? a eredua ez al da
izango, bada, lanbide heziketan bukaera zuzena izango duen hezkuntza
eredu bat?

aspalditik hizkuntz ereduak eztabaidan daude eta sektore ezberdi-
netatik, gehienak hezkuntzakoak zein euskalgintzakoak, zalantzan
jarriak izan dira. entzun dugun argudiorik nagusiena denek ez dutela
ikaslea euskalduntzen izan da. hain zuzen, a ereduak ez duela bat ere
euskalduntzen, b ereduak zailtasun ikaragarriak dituela euskalduntzeko
eta d eredua, akatsak akats, gehien eta hobekien euskalduntzen duena
dela entzun dugu. hezkuntzako eragileok hori guztia jakin arren, iSei-
iVei probak egin behar izan ziren politikariak eta komunikabideak hor-
taz jabearazteko. ez dut uste irakaskuntzan gabiltzanok emaitza horiek
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Irakaskuntza sistema
batek gizarte kohesioa

bilatu nahi badu,
zentzurik ba al du
ikasleak hiru eredu

ezberdinetan
sakabanatzeak,

batzuetan, eskola beraren
barruan egonda ere?

Helburua baldin bada
gutxiengo etnikoak edo
etorkinak gure gizartean
integratzea, zentzurik ba

al du eredu baten
inguruan denak pilatzeak,

are gehiago eredu hori
gure gizarteak gutxien

hautatzen duena izanda? 

irakurtzean sorpresa handirik hartu genuenik baina, antza, baliagarria
izan da hainbat gizarte sektorek ere horren ardura hartzeko eta argudio
sendoak irabazteko. hala ere, ez dira hizkuntz argudioak bakarrik erabil
ditzakegunak eredu bakar baten aldeko jauzia lehenbailehen eta, nola ez,
ahalik eta hobekien emateko.

gizarte ikuspuntu batetik, soilik gizarte ikuspuntu batetik, eredu
bakar baten alde egiteko argudio nahikorik dagoelakoan gaude. irakas-
kuntza sistema batek gizarte kohesioa bilatu nahi badu, zentzurik ba al
du ikasleak hiru eredu ezberdinetan sakabanatzeak, batzuetan, eskola
beraren barruan egonda ere? helburua baldin bada gutxiengo etnikoak
edo etorkinak gure gizartean integratzea, zentzurik ba al du eredu baten
inguruan denak pilatzeak, are gehiago eredu hori gure gizarteak gutxien
hautatzen duena izanda? era berean, eskolak gizartean dauden ezberdin-
tasun eta gabezien konpentsatzailea izan behar baldin badu, zentzurik ba
al dauka ezberdintasun horiek are gehiago estratifikatzen dituen eredu
bat mantentzeak? ezezkoan gaude.

argi dago eskolari dena ezin diogula eskatu. eskolak, berak baka-
rrik, ezin du gizarte osoa euskaldundu eta eskolak ezin izango ditu ikas-
le guztiak euskaldundu gizartea bera ez bagoaz euskalduntzen. era bere-
an, eskolak berak, bakarrik, ezin du gizarte ezberdintasunekin bukatu
edo etorkinen integrazioa automatikoki lortu. gizarte osoak egin eta lor-
tu behar dituen helburuak dira eta horretan eskola tresna bat baino ez da.
nahi badugu, tresna oso garrantzitsua, eragin handikoa eta zer esan han-
dia daukana. baina ez diezaiogun eska eman ezin duena, are gutxiago
bitartekari okerrak ematen badizkiogu. horregatik, helburu horiek esku-
ragarriagoak izateko eskola lagundu behar dugu eta ez oztopoak jarri.
gaur egun hizkuntz ereduak, argi eta garbi, helburu horiek guztiak lor-
tzeko oztopoak baino ez baitira.

ikuspuntu honetatik bertatik aztertzen dugu hizkuntz ereduek uni-
bertsitate alorrean eta, orokortuz, gizarte osoan izan dezaketen eragina.
gure eskuan lehertzear dagoen bonba bat bezala ikusten dugu. hiritar
elebidunek (eta gehien bat ikasle elebidunak dira unibertsitatera iristen
direnak) eskuratzen baldin badituzte unibertsitateko trebakuntza eska-
tzen den lanpostu gehienak, eta lanbide heziketako trebakuntza eska-
tzen den lanpostuak elebakarrek betetzen badituzte, izugarrizko gizarte
hausturaren aurrean aurki gaitezke. euskararen aldeko ikuspuntu bate-
tik a eta b ereduaren desagerpena eskatzen den bezala, ikuspuntu aurre-
rakoi batetik eredu bakar baten defentsa baino ezin da egin. zalantzarik
gabe, beraz, d eredura ahalik eta gehien hurbiltzen zaion eredu berri bat,
non ingelera indartuago egongo den eta, zergatik ez, frantsesa ikasgai
moduan agertzen den; etorkizunerako apusturik sendoena izango da.
helburu horri eutsiz, pentsatzen hasi beharko genuke ea beharrezkoa
izango den eskola-orduak handitzea; izan ere, jakin badakigu hirugarren
eta laugarren hizkuntzaren jabetza nahikoa lortzeko, askotan, guztietan
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ez esatearren, ikasleek eskolatik kanpoko laguntzetara jotzen dutela eta
horretan ere familia bakoitzaren eros ahalmenak zer esan handia izaten
du. aldaketa garaian egonda, elebitasuna ezinbesteko helburu izanik,
eleaniztasunari modu hobeago batean eusteko momentua dela deritzo-
gu. erronka txikia izan ez arren, jabetu beharko gara bene-benetan kolo-
kan dagoen bakarra gizarte honetako hurrengo belaunaldien etorkizun
hobeagoa baino ez dela.z
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OHARRAK
1. X ereduko ikastetxeak sare publikotik zein kontzertatutik kanpo dauden ikastetxe pribatuak dira
eta aipatutako hizkuntz helburu horietatik kanpo. euskara ez da irakasgai ez irakasteko tresna. ikas-
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Euskararen aldeko
ikuspuntu batetik A eta B
ereduaren desagerpena
eskatzen den bezala,
ikuspuntu aurrerakoi
batetik eredu bakar baten
defentsa baino ezin da
egin. Zalantzarik gabe,
beraz, D eredura ahalik
eta gehien hurbiltzen
zaion eredu berri bat, non
ingelera indartuago
egongo den eta, zergatik
ez, frantsesa ikasgai
moduan agertzen den;
etorkizunerako apusturik
sendoena izango da. 
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