
Xabier Isasi – Donostiako kanpusa

SOZIOLINGUISTIKA IRAKASKUNTZAREN
ARGI-ILUNAK

Xabier Isasi
UEUko kidea eta UPV/EHUko irakaslea

Gipuz ko an lau uni ber tsi ta tek dauz ka te cam pus edo ikas te txe des ber di nak:
uni ber tsi ta te kon fe si o na lak, Nafa rro a ko Uni ber tsi ta tea eta Deus tu ko Uni -
ber tsi ta tea; publi koa —UPV/EHU—; eta pri ba tua, Mon dra gon Uni ber tsi -
ta tea. Hori ez gai ne ra UNED —Uni ver si dad Naci o nal de Edu ca ci ón a Dis -
tan cia— eta espa rru uni ber tsi ta rio an dihar du ten bes te zen bait era kun de
aita tu behar ditu gu, Eus ko Ikas kun tza eta Uda ko Eus kal Uni ber tsi ta tea,
bes te ak bes te. 

Gipuz ko an dau den hiru uni ber tsi ta te garran tzi tsu e nak begi ra tuz gero
hone la ko zen tro ak aur ki ditza ke gua:

Zen tro hori e ta ko ikas ke te tan ez da exis ti tzen sozio lin guis ti ka ri zuze -
ne an lotu ri ko ez lizen tzi a tu ra rik ezta diplo ma tu ra rik ere. Gabe zi hori ez da
Gipuz ko a koa soi lik, Eus kal Herri ko uni ber tsi ta te e tan, oro har, sozio lin -
guis ti ka alo rre an bera ri az ez da exis ti tzen goi-mai la ko titu la zi o rik.

HIZ NET ikas ta ro a re na sal bu, gra du oste ko ikas ta ro eta mas te rre tan
ego e ra antze koa da. Uni ber tsi ta te ek, oro har, ez dute gara tu alder di hone ta -
ko ikas ke ta pro iek tu rik. Egia esan, uni ber tsi ta te mai la ko ira kas kun tza-
eskain tzan, gra du eta gra du oste ko titu la zio e tan, ez dugu ezer aur ki tu. Gas -
teiz ko cam pu se an, Filo lo gia eta Geo gra fia Fakul ta te an Eus kal Filo lo gia lizen -
tzi a tu ra eskain tzen dute; lizen tzi a tu ra honen hel bu rua, web gune an, hone -
la zehaz ten dute: Eus kal hiz kun tza ren jato rria, era ke ta, bila ka e ra eta osa ke ra
jakin-ikas te ko, bai eta bere gra ma ti ka-egi tu ra, eti mo lo gia eta hitzen esa na hi en bila -
ka e ra, lite ra tu ra eta ira kas kun tza-tek ni kak ere. Titu la zio hau hemen aipa tzea
beha rrez koa iru di tu zai gu, Eus kal Filo lo gia eus ka ra eta eus ka ra ren ego e ra -
ri lotu ta ko for ma zio pro iek tu rik gara tu e na eta aitzin da ria izan dela ko.

Zentro horietako
ikasketetan ez da
existitzen
soziolinguistikari
zuzenean loturiko ez
lizentziaturarik ezta
diplomaturarik ere.
Gabezi hori ez da
Gipuzkoakoa soilik,
Euskal Herriko
unibertsitateetan, oro har,
soziolinguistika alorrean
berariaz ez da existitzen
goi-mailako titulaziorik.
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UPV/EHU
Arkitektura G.E.T.
Enpresa Ikasketen U.E.

Erizaintzako U.E.
Unibertsitate Eskola Politeknikoa
Filosofia eta Hezkuntza Zientzien F.
Informatika Fakultatea
Irakasleen U.E.
Psikologia Fakultatea
Zuzenbide Fakultatea

MU

Enpresa Zientzien Fakultatea

Goi-mailako Eskola Politeknikoa
Giza eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Deustu

Espezializazio Masterra
Enpresen Administrazio eta
Zuzendaritza eta Kudeaketako
Informatika

Komunikazioa / Turismo
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Hale re, ezin esan deza ke gu azken urte o tan gara pen han di rik izan
denik. Gra du ko ikas ke te tan hau taz ko ikas gai e tan zer bait aur ki tu dugu.
Bai na ira kas gai hori ek eskain tza sol te ak dira. Ingu ma eus kal komu ni ta te
zien ti fi ko a ren datu-base an ara ka tu dugu eta hono ko ira kas gai en eskain tza
aur ki tu dugu:

Hizkuntzekiko jarrera eta jokabideen azterketa
Euskararen soziolinguistika
Garaiko gizarte prozesuak
Gizarte psikologia eta hizkuntza
Hizkuntz gatazka eta hezkuntza sistema
Hizkuntz plangintza eta euskara
Hizkuntza komunitateak eta gatazka linguistikoak
Hizkuntza-politika eta plangintza
Hizkuntzaren soziologia I: hizkuntzaren gizarte teoria
Hizkuntzaren soziologia II

Ingu ma datu-base ak hamar ikas gai era ku tsi diz ki gu, gehie nak hau taz -
ko ak eta kre di tu gutxi ko ak. Ira kas gai hori ek, gehie nak, Gizar te eta Komu -
ni ka zio Zien tzi en Fakul ta te an eskain tzen dira (Lei o a ko cam pu se an) eta
baka nen bat Gipuz ko a ko Iba e ta cam pu se an.

Aza le ko azter ke ta honen argi tan ondo rio batzuk ate ra ditza ke gu:
Sozio lin guis ti ka jakin tza-alor zaba le an ez dago ino la ko titu la zio

eskain tza rik ez gra du an ezta gra du oste an ere.
Jakin tza-alor hone tan aur ki deza ke gun eskain tza apu rra oso saka ba -

na tu ta dago eta ez du osa tzen cor pus homo ge ne o rik.
Eskain tzen diren ira kas gai ak gehia go diru di te ira kas le eta iker tzai le

bakan batzu en eki me na ikas ke ta ildo ados tu en ekar pe nak bai no.
Ezta bai da hor dago: beha rrez koa da jakin tza-alor hone tan goi-mai la ko

titu la zi o rik? Eus kal gin tzan aspal di ko kez ka eta eska ki zu na da, bai, bai na
ez diru di uni ber tsi ta te e tan kez ka han di rik sor tzen denik. Argi dago, eus ka -
ra ren sus ta pe ne ra ko, plan gin tza ra ko, eba lu a ke ta ra ko eta pro ze su a ren iker -
kun tza ra ko bera ri az ko for ma zio ildoa beha rrez koa dela. Tama lez, egin ki -
zun dau ka gu.z

Eztabaida hor dago:
beharrezkoa da jakintza-
alor honetan goi-mailako

titulaziorik?
Euskalgintzan aspaldiko
kezka eta eskakizuna da,

bai, baina ez dirudi
unibertsitateetan kezka
handirik sortzen denik.
Argi dago, euskararen

sustapenerako,
plangintzarako,

ebaluaketarako eta
prozesuaren

ikerkuntzarako
berariazko formazio ildoa

beharrezkoa dela.
Tamalez, eginkizun

daukagu.
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