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Egitasmoaren helburuak
Objetivos del proyecto

Xede nagusia/ Objetivo central:
Irungo familietan euskararen familia bidezko transmisioa indartzea. 
Fortalecer la transmisión familiar del euskera en las familias de Irun.

Helburu operatiboak/ Objetivos operativos:
1. Irunen familia bidezko hizkuntza transmisioaren egoera zein den ezagutzeko 

diagnostikoa egitea.
2. Jarduera-plangintza baten zehaztapena egitea.
3. Irungo Udala, ikastetxe, hezkuntza zentro eta egitasmoan inplikatu beharreko 

bestelako eragileen arteko koordinazio lana bideratzea. 

1. Realizar un diagnóstico que nos permita conocer la situación de la transmisión familiar 
del euskera en Irun.

2. Elaboración de un plan de actuación.
3. Dirección y desarrollo de tareas para posibilitar un trabajo coordinado entre el 

Ayuntamiento de Irun, centros educativos, centros formativos y otros agentes a 
implicar en el proyecto.
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Bideraturiko zereginak
Trabajos realizados

1. INKESTA, Irungo ikastetxe, haur eskola eta haurtzaindegietan matrikulatutako 0-
12 urte arteko ikasleen gurasoei zuzendua (informazio kuantitatiboa + 
kualitatiboa).

1. ENCUESTA, dirigida a padres y madres de los/as alumnos/as matriculados en los
centros educativos, escuelas infantiles y guarderías de Irun (información
cuantitativa + cualitativa

2. Irungo Udaleko Euskara Arloaren laguntzak aurkezteko bisitak:
Gurasoen euskara eskoletarako dirulaguntzak. 
“KONTU TXIKIAK: sehaska kantak” liburu eta CDa. 
Euskarazko produktuen katalogoa.

3. Visitas para la presentación de las ayudas del Area de Euskera
del Ayto. de Irun.

Subvenciones para cursos de euskera para padres y madres.
Libro y CD de “KONTU TXIKIAK: sehaska kantak”
Catálogo de productos en euskera.
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Urrats berriak
Nuevos pasos a dar

1. Inkestaren emaitza nagusien azterketa eta datu horietan eragiten duten faktoreen 
analisi kualitatiboa. Horretarako, ikastetxe, haur eskola eta haurtzaindegietako 
ordezkari eta eragile desberdinen iritzi eta ekarpenak jasotzeko lan prozesu bat 
zabalduko da Siadecoren laguntza teknikorekin (informazio gehiago eskatzeko 
aukera, ikastetxean bertan bilera bat egiteko laguntzak,…). 

1. Análisis cualitativo sobre los principales resultados de la encuesta. Para ello, se
abrirá un proceso en el que se recogerán las opiniones y las aportaciones de los
responsables y otros agentes de los centros educativos, centros infantiles y 
guarderías de Irun, con la ayuda técnica de Siadeco (posibilidad de solicitar más
información, ayudas para organizar reuniones en el propio centro,…). 

2. Diagnostikoaren sakontze fasea  (amaiera data: azaroak 27).

2. Fase de profundización del diagnóstico (fecha de finalización: 27 de noviembre). 
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IRUNGO FAMILIETAN 
EUSKARAREN 

ONDORENGOETARATZEA
SENDOTZEKO PLANA

Datu nagusienen aurrerapena 
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1.-

INKESTAREN FITXA TEKNIKOA
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FAMILIA BIDEZKO HIZKUNTZA TRANSMISIOARI BURUZKO 
INKESTAREN FITXA TEKNIKOA 

UNIBERTSOA • Irungo ikastetxe eta haur eskoletan matrikulatuak dauden 0 eta 
12 urte arteko haur eta gazteen familiak, guztira 5.471 familia. 

INFORMAZIO 
EMAILE EDO 
UNITATEAK 

• 0 eta 12 urte arteko haur eta gazteen gurasoak. 

LAGINA  ETA 
ERRORE MARGENA 

• Lagina: 1.280 guraso. 
 
• Errore margen orokorra: ± %2,45 (%95,5 konfiantza-tartea eta 

p=q=0,5 izanik) 

LAGINKETA 
SISTEMA 

• Ikasle kopuruaren araberako banaketa estratifikatu 
proportzionala (ikastetxeen irakasteredua, izaera publikoa edo 
pribatua eta ikasketa zikloa kontuan izanik) eta multzokako 
edo gelakako aukeraketa sistema,  

GALDETEGI MOTA 
• Norberak betetzekoa eta erdi egituratua, galdera itxi eta 

irekiekin (informazio kualitatiboa eman eta jasotzeko aukera 
eskainiz). 
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FAMILIA BIDEZKO HIZKUNTZA TRANSMISIOARI BURUZKO 
INKESTAREN FITXA TEKNIKOA 

UNIBERTSOA ETA 
LAGINAREN 
BANAKETA 

 

IZAERA Unibertsoa 
(%) Lagina (%) 

1 • Ikastetxe publikoa 59.6 54.9 
2 • Ikastetxe pribatua 40.4 45.1 

GUZTIRA 100.0 100.0 
 

IRAKASTEREDUA Unibertsoa 
(%) Lagina (%) 

1 • A eredua 5.5 5.2 
2 • B eredua 41.9 47.3 
3 • D eredua 52.6 47.5 

GUZTIRA 100.0 100.0 
 

IKASKETA ZIKLOA Unibertsoa 
(%) Lagina (%) 

1 • HH0-HH2 16.7 17.6 
2 • HH3-HH5 29.9 27.4 
3 • LH1-LH2 18.8 21.8 
4 • LH3-LH4 17.4 18.0 
5 • LH5-LH6 17.2 15.2 

GUZTIRA 100.0 100.0 
 Iturria: Irungo Udala eta Siadeco, 2008 
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FAMILIA BIDEZKO HIZKUNTZA TRANSMISIOARI BURUZKO 
INKESTAREN FITXA TEKNIKOA 

GARAIA • Landa-lana, 2008ko maiatzaren 20an hasi zen eta ekainaren 
18an amaitu.  

GALDETEGIEN 
BANAKETA ETA 

JASOKETA 
• Irungo ikastetxe eta haur eskola guztien bitartez eta bertako 

irakasleen laguntzarekin 

GALDEKETA 
PROZESUAREN 

BERMEA 
• Informazioaren fidagarritasun eta anonimotasun irizpideak 

ziurtatzen ditu Siadeco enpresak. 
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Euskaldunak Ia-euskaldunak Erdaldunak GUZTIRA Urteak Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 
2 - 4 597 32,9 888 49,0 327 18,0 1.812 100,0 

5 - 9 1.883 73,5 456 17,8 223 8,7 2.562 100,0 

10 - 14 1.850 76,6 377 15,6 187 7,7 2.414 100,0 

15 - 19 1.716 67,5 537 21,1 291 11,4 2.544 100,0 

20 - 24 2.103 59,8 865 24,6 548 15,6 3.516 100,0 

25 - 29 2.334 46,3 1.450 28,7 1.260 25,0 5.044 100,0 

30 - 34 2.041 36,3 1.702 30,3 1.881 33,4 5.624 100,0 

35 - 39 1.578 30,8 1.397 27,2 2.153 42,0 5.128 100,0 

40 - 44 1.333 28,4 1.065 22,7 2.303 49,0 4.701 100,0 

45 - 49 1.088 25,0 788 18,1 2.484 57,0 4.360 100,0 

50 - 54 855 21,6 591 14,9 2.515 63,5 3.961 100,0 

55 - 59 813 21,2 512 13,4 2.510 65,4 3.835 100,0 

60 - 64 682 21,5 349 11,0 2.141 67,5 3.172 100,0 

65 - 69 593 23,9 260 10,5 1.630 65,6 2.483 100,0 

70 - 74 638 23,9 262 9,8 1.772 66,3 2.672 100,0 

>= 75 1.230 26,5 447 9,6 2.961 63,8 4.638 100,0 

GUZTIRA 21.334 36,5 11.946 20,4 25.186 43,1 58.466 100,0 

  Iturria: Eustat, 2006. 

1. Taula: 2 urtez gorako Irungo biztanleriaren euskara-maila, adinari jarraiki (%)
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EUSTATeko 2006ko datuen arabera, Irunen erroldatutako 30 eta 44 urte arteko biztanleen %32 
euskaldunak dira, % 27 ia-euskaldunak eta %41 erdaldunak.

2. Taula: 30 eta 44 urte arteko Irungo biztanleriaren euskara gaitasuna (%) 

Euskaldunak Ia-euskaldunak Erdaldunak GUZTIRA 
Urteak 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

30-44 urte 4.952 32,0 4.164 26,9 6.337 41,0 15.453 100.0 

Iturria: Eustat, 2006. 

 
Oharra: Gurasoen %90ek, 30-46 urte bitartean dituzte. 
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Inkesta honetako gurasoen
%29 dira euskara ongi edo
nahikoa ongi hitz egiteko gai
direnak, %23k zertxobait hitz
egiten dute euskara eta %43k
ez dakite euskara (batere ez
edo hitz batzuk soilik hitz
egin). Inkestatuen %6k berriz, 
ez du bere hizkuntza 
gaitasunari buruzko informa-
ziorik eman.

D irakastereduetako seme-
alaben gurasoen euskara
gaitasuna altuagoa da, horien
artean %40 izanik euskara
ongi edo nahikoa ongi hitz
egiteko gaitasuna dutenak.

3. Taula: Inkestatutako familietako gurasoen euskara-
gaitasuna (%) 

 Kop. % 

Ongi+nahikoa ongi 733 28,6 

Zertxobait 576 22,5 

Ezer ez+hitz batzuk 1.099 42,9 

Ed/Ee 152 5,9 

GUZTIRA 2.560 100,0 

Iturria: Siadeco, 2008. 
 
Oharra: Gurasoen %90ek, 30-46 urte bitartean dituzte. 
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2.-
FAMILIEN EZAUGARRI

SOZIODEMOGRAFIKOAK
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Inkestari erantzun dioten 10 gurasotatik 8, emakumezkoak edo seme-alaben amak izan dira.

3 gurasotatik 2k (%65), 36 eta 45 urte artean dituzte. A irakastereduetako seme-alaben gurasoen
artean 36 urtez azpikoen eta 46 urtez gorakoen pisua altuagoa da.

1. Grafikoa: Inkesta erantzun dutenen sexua eta adina (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.
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Gurasoen %44 Irunen bertan jaioa da, %32 Gipuzkoan eta %17 EAE eta Nafarroaz kanpo.

2. Grafikoa: Inkesta erantzun duten gurasoen jaiolekua (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.
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10 gurasotatik 6k, 2 seme-alaba dituzte, %25ek bakarra eta %11k hiru seme-alaba. Seme alaba 
bakarreko (%41) eta hiru dituzten (%17) gurasoak gehiago dira A irakastereduan.

3. Grafikoa: Seme-alaba kopurua (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.
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0-12 urte arteko 10 haur eta gazteetatik 9 inguru bi gurasoekin bizi dira eta 1 guraso
bakarrarekin.

4. Grafikoa: Seme-alabaren bizikideak (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Guraso bakar batekin
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5. Grafikoa: Gurasoen lan-egoera (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Gurasoen lan egoerari dagokio-
nean, etxeko lanez aparte 
kanpoan lanean ari direnak %93tik 
gora dira aitaren kasuan eta 
amaren kasuan berriz %65aren 
azpitik kokatzen da ehuneko hori.

Norbere kontura lanean ari diren 
gizonezkoak gehiago dira 
emakumezkoak baino eta A 
irakastereduan ikasten duten 
ikasleen gurasoen artean norbere 
kontura lan egiten dutenen pisua 
ere altuagoa da, bai aitaren 
kasuan eta baita amarenean ere.  
Inkestan parte hartu duten 0 eta 2 
urte arteko haurren familietan 
etxez kanpo lan egiten duten 
amen portzentajeak nabarmen 
altuagoak dira.
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3.-
EUSKARAREN FAMILIA BIDEZKO

TRANSMISIOAREN DATUAK
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6. Grafikoa: Gurasoen lehen hizkuntza (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Guraso gehienen (%73 aita 
eta %75 ama) lehen hizkuntza 
gaztelania da, A eta B 
irakastereduetakoen artean 
%80aren bueltan eta Dko
gurasoen artean %65aren 
inguruan egonik ehuneko hori. 
Euskara lehen hizkuntza duten 
gurasoak oro har % 15 izanik, 
Dkoetan %23 inguru dira eta A 
eta Bkoetan %8 inguru. Lehen 
hizkuntza biak (gaztelania eta 
euskara) dituzten gurasoak %4 
dira eta beste hizkuntzaren bat 
dutenak %5 inguru.
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Irungo ikastetxe, haur eskola eta haurtzaindegietako 0 eta 12 urte arteko haur eta gazteen %65en
bi gurasoen lehen hizkuntza gaztelania da (gaztelania edo edo euskara ez den beste hizkuntza 
bat). %7k bakarrik dituzte bi gurasoak lehen hizkuntza euskaradunak (euskara bakarrik edo
gaztelaniarekin batera). Lehen hizkuntza euskara (soilik edo gaztelaniarekin batera) bi
gurasoetako batek jasotakoen kasuak %23 inguruan kokatzen dira.

7. Grafikoa: Gurasoen hizkuntz tipologia, lehen hizkuntzari jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.
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8. Grafikoa: Seme-alabaren lehen hizkuntza (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Irungo zentroetako 0-12 urte arteko
haur eta gazteen erdia baino
gehiagoren (%53) lehen hizkuntza 
gaztelania da eta laurden batek (%24) 
bi hizkuntzak jaso dituzte lehen
hizkuntza gisa. Ama hizkuntza euskara
soilik dutenak berriz % 19 dira oro har.

Irakasteredukako aldeak handiak dira, 
bereziki D ereduko eta beste bi
ereduetakoen artean. D ereduetako
ikasleen %33ren lehen hizkuntza 
euskara da eta aldiz %6 edo gutxiago
dira ikasle horiek B eta A ereduetan.

Ikasketa ziklo edo adinaren arabera, 
gazteenen artean etxean bi hizkuntzak
jasotzen dituztenen pisua handiagoa
da, gaztelania soilik jasotzen dutenena
baxuagoa eta euskara soilik jasotzen
dutenen ehunekoa mantendu egiten da.
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9. Grafikoa: Seme-alaben lehen hizkuntza, gurasoen lehen 
hizkuntzari jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Belaunaldi batetik bestera, lehen hizkuntza gisa euskarak ez du galerarik erakusten; guraso bien 
lehen hizkuntza euskara edo biak direnean seme-alaben ia %100ak jaso du euskara etxean
(euskara bakarrik edo gaztelaniarekin batera). Aldiz badago irabazte prozesu bat non guraso bien 
lehen hizkuntza euskara izan gabe, euren seme-alaben %23k euskara ere jaso duten.

Bi gurasoetatik bakarra denean lehen hizkuntza euskara edo biak dituena, euskararen etxe
bidezko transmisioak indar handiagoa hartzen du lehen hizkuntza euskara duna ama denean, aita
denean baino.
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10. Grafikoa: Aiton-amonen mintzatzeko euskara gaitasuna (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

       Aitaren            Amaren     

Aiton-amonen euskara-gaitasunaren datuetan erreparatuz, %20 eta 22 artean kokatzen da 
gaitasun hori (euskaraz ongi edo nahikoa ongi hitz egin). D irakastereduetako ikasleen aiton-
amonetan gaitasun hori altuagoa izanagatik ez da %32 baino altuagoa (%28 eta 32 artean
kokatzen baita). 
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Guraso biak erdaldunak dituzten 4 seme-alabetatik 3k gaztelania soilik jaso dute etxean, seme-
alaben %13ren kasuan biak dituzte lehen hizkuntza gisa, %9k beste hizkuntzaren bat eta %2k
euskara soilik. Lehen hizkuntza gisa biak jaso dituztenen portzentajeak gora egiten du %23ra
arte, guraso biak ia-euskaldunak edo bietako bat ia-euskalduna eta bestea erdalduna dituzten
ikasleen kasuan.

Guraso biak euskaldunak
dituzten 10 seme-alabetatik ia
8k euskara etxean jaso dute, 
%17k biak eta %4ak
gaztelania bakarrik du lehen
hizkuntza gisa.

Gurasoen hizkuntza tipologia
“mistoko” familietan, ama 
denean euskalduna euskara 
soilik jaso duten seme-alaben 
pisua nabarmen altuagoa da.

11. Grafikoa: Seme-alaben lehen hizkuntza, gurasoen euskara gaitasunari 
jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.
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4.-
0-12 URTE ARTEKO GURASOEN

EUSKARA GAITASUNA
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12. Grafikoa: Gurasoen euskara/gaitasuna, hizkuntza trebezia desberdinei 
jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

    Ulertu     Hitz egin       Irakurri       Idatzi   

Gurasoen euskara gaitasunaren hizkuntza trebezien araberako datuetan, ulermenerako dago
gaitasunik gehien eta mintzamenerako berriz gutxien; erdi bidean geratzen dira irakurmen eta
idazmenaren ehunekoak. 

Hizkuntza trebezia guztietan, amaren euskara gaitasuna aitarenaren gainetik dago. 
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13. Grafikoa: Aita eta amaren hizkuntza tipologia (%)

Euskaldun alfabetatua Euskaldun ez ongi alfabetatua
Ia euskalduna Erdalduna
Ed/Ee

Iturria: Siadeco, 2008.

0-12 urte arteko ikasleen gurasoen
euskara gaitasunaren hizkuntza 
tipologiaren datuak ondorengoak dira, 
aita eta amei dagozkien datuak
bereiztuz: aita euskaldunak %27 
(horietatik gehienak alfabetatuak), ia-
euskaldunak % 18 eta erdaldunak %52 
(gainerako %4 ed/ee). Ama euskaldunak
%31(gehienak alfabetatuak), ia
euskaldunak %27 eta erdaldunak %40 
(gainerako %2,3 ed/ee). Euskara
gaitasuna altuagoa da amen artean, 
aiten artean baino.

Ama euskaldunen ehunekoa 44 da D 
eredukoetan (aita % 37), Bkoetan 19 
(aita %17) eta Akoetan 21 (aita %12).

Behe zikloetako gurasoen artean (0-2 
urte) euskaldunen ehunekoak altuagoak
dira (aita %31 eta ama % 35) eta
bereziki ia-euskaldunak diren
gurasoenak (aita %27 eta ama %36).
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14. Grafikoa: Gurasoen mintzamenerako hizkuntza gaitasun 
alderatua (%)

Euskaraz erosoago Bietan berdin
Gaztelaniaz erosoago Beste hizkuntza batean

Ed/Ee
Iturria: Siadeco, 2008.

Euskara eta gaztelaniaren artean
gurasoen mintzamenerako hizkuntza 
gaitasun alderatua aztertuz, 10 
gurasotik 8k adierazi dute
gaztelaniaz erosoago moldatzen
direla edo hobeto komunikatzen
direla; bietan gaitasun bera dutenak
%12 inguru dira eta euskaraz
erraztasun handiagoa dutenak
%5aren bueltan dabiltza.

Euskaraz ongi mintzatzeko
gaitasuna azaldu duten amen 
artean, bietan gaitasun bera dutenak
%52, gaztelaniaz erraztasun
handiagoa %26 eta euskaraz
erosoago %22. Euskaraz nahiko
ongi hitz egiteko gai direla adierazi
duten amen artean, gaztelaniaz
hobeto moldatzen direnen ehunekoa
83ra igotzen da eta euskaraz hobeto
moldatzen direnena berriz 4ra jaitsi. 
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15. Grafikoa: Hezkuntza sistematik aparte inoiz euskara ikasten aritutako 
gurasoak (%)

Iturria: Siadeco, 2008.

Gurasoen erdia inoiz aritu izan da eskolaz kanpo (euskaltegian, autoikaskuntza,…) euskara 
ikasten. 
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Gurasoen lehen hizkuntza eta egungo euskara gaitasunari erreparatuz, lehen hizkuntza gaztelania
soilik izan eta orain euskaldunak direnak %16 amen kasuan eta %13 aiten kasuan. Bestalde lehen
hizkuntza gisa euskara soilik jasotakoen artean, ia-euskaldunak %4 amen artean eta %6 aiten
artean eta erdaldunak %0,5 amen kasuan eta % 1,6 aiten kasuan. Euskararen galera prozesua
indar handiagokoa da lehen hizkuntza gisa biak jaso dituzten gurasoen artean.

16. Grafikoa: Gurasoen oraingo euskara-gaitasuna, lehen hizkuntzari jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.
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5.-
HAUR ETA GAZTEEN HARREMAN

SAREAK ETA HIZKUNTZEN 
ERABILERA MAILA
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17. Grafikoa: Gurasoen hizkuntzen erabilera-maila seme-alabekiko harremanetan 
(%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Irungo eskoletan matrikulatuak dauden 0-12 urte arteko gurasoen %47k ez dute euren seme-
alabarekin euskararik batere erabiltzen eta %45ek gaztelania soilik erabiltzen dute. Seme-
alabekin beti euskara erabiltzen duten gurasoak eta gaztelaniarik batere ez %14 inguru dira. 
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Batez beste gurasoek seme-alabekin iragaten duten denboraren ia hiru laurdenetako (%74) 
harreman hizkuntza gaztelania da, euskarari denboraren laurdena dagokio (%25) eta beste
hizkuntzei %1,8.

Behe ikasketa zikloetan euskararen denboraren araberako erabilera-indizeak goranzko joera
erakusten du, 0-2 urtekoetan 7 puntu altuagoa izanik.

Alderik esanguratsuenak irakastereduen araberako banaketa ageri dira, euskararen denboraren
adierazlea %40ra igotzen baita D ereduko ikasleen artean eta aldiz %12ra jaitsi Bkoetan eta %9ra
Akoetan. 

4. Taula: Guraso eta seme-alaben arteko 
harreman hizkuntza, denboraren arabera (%) 

HIZKUNTZA DENBORA (%) 

Gaztelania 73.5 

Euskara 24.7 

Besterik 1.8 

GUZTIRA 100.0 

Iturria: Siadeco, 2008. 
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18. Grafikoa: Seme-alaben denboraren banaketa, harreman ingurune edo komunikazio 
mota desberdinei jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Egun arrunt batean seme-
alaben komunikazio-harre-
man desberdinen denbora-
ren araberako banaketa 
portzentuala eginda, ikas-
tetxeak hartzen duen pisua 
%20koa da, guraso eta 
anai-arrebekiko harreman 
denboraren pisua %59 
litzateke, denbora librea 
ikastetxe eta etxez kanpo 
%5, aiton-amonak %5, 
telebista %4, eskolorduz 
kanpoko jarduerak %3, 
zaintzaileak %2 eta bes-
terik %2 inguru (bideo-
jokoak, internet, irratia,…). 
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19. Grafikoa: Seme-alaben komunikazio-harreman desberdinetako hizkuntza-erabilera (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Seme-alabek beti euskara edo euskara gaztelania baino gehiago erabiltzen dutenen eremu desberdinetako datuak 
ondorengoak dira, altuenetik baxuenera hurrenkeran ipinita: ikastetxean (beti euskaraz edo euskara gehiago 
ikasleen %74k), eskola orduz kanpokoetan (%45), zaintzailearekin (%32), aitarekin bakarrik (%22), amarekin 
bakarrik (%21), irratia entzutean (%21), telebista (%20), anai-arrebekin (%20), amaren aldeko aiton-amonekin 
(%20), aitaren aldeko aiton-amonekin (%19), etxekide guztiak elkarrekin (%19), gurasoekin (%18), denbora librean 
ikastetxe eta etxez kanpo (%16), etxeko laguntzailearekin (%14), internet (%4) eta bideojokoak (%2). 
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20. Grafikoa: Euskararen erabilera-maila, seme-alaben ingurune hurbileko harremanetan(%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Gurasoen iritzian euren seme-alaben euskararen erabilera mailan alde handiak daude eskolako 
ingurunea eta gainerako esparruen artean. Beti euskaraz edo euskara gehiago erabiltzen duten 
ikasleen ehunekoa %67 da hezitzaile edo irakasleekiko harremanetan, eskola orduz kanpokoetan 
%33, gelakide eta lagunekin %26, etxekoekin %18, amaren aldeko familiarekin %16, aitaren 
aldekoarekin %15 eta gurasoen lagunekin %15. 
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21. Grafikoa: Euskara dakitenen presentzia-maila, seme-alaben ingurune hurbileko harremanetan(%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Seme-alaben harreman ingurunearen arabera, euskara dakitenen ehunekoetan alde handiak 
daude: guztiak edo erdiak baino gehiago euskaldunak direnen ehunekoak erreparatuta, ikasleen 
%86ren kasuan hori horrela da hezitzaile edota irakasleen artean, %55tan gelakide eta 
lagunartean, %43 eskolorduz kanpokoetan, %28 amaren aldeko familian, %22 gurasoen lagunen 
artean eta %18 aitaren aldeko familian.  
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22. Grafikoa: Seme-alabak hazten doazen heinean, euskararen erabileraz gurasoek 
dituzten iritziak, harreman ingurune desberdinei jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Hazi ahala seme-alaben artean euskararen erabilerak izaten duen bilakaeraz gurasoei galdetuta, etxeko 
harremanetan “berdintsu” erantzun dute erdiek (%49), gero eta gehiago %27k eta gero eta gutxiago 
%17k (%7 ed/ee). Ikastetxean euskara gero eta gehiago erabiltzen duela seme-alabak erantzun dute 
gurasoen erdia baino gehiagok (%56), berdintsu %32k eta gero eta gutxiago %6k (beste %6 ed/ee). 
Kaleko harremanetan euskara gero eta gehiago erabiltzen dutela diotenak (%25) gehiago dira gero 
gutxiago erabiltzen dutela diotenak baino (%16); berdintsu %53 (gainerako %8 ed/ee).  Euskararen 
erabilera mailan oro har izandako bilakaeraz erdiek (%51) “berdintsu” erantzun dute eta gainerakoen 
artean gero eta gehiago erabiltzen dutela adierazitakoak gehiago dira (%22), gero eta gutxiago adierazi 
dutenak baino (%16).

Hala ere aurreko joera horiek 
zeharo desberdinak dira seme-
alaben adinaren arabera 
bereziki etxeko eta kaleko 
harremanetan: 6 urte artera arte 
ikasleen gurasoen artean 
umeek euskara gero eta 
gehiago egiten dutela adierazi 
dutenak gero eta gutxiago 
egiten dutela adierazitakoen 
gainetik kokatzen dira eta 
alderantzizkoa gertatzen da 6-
12 urte artekoen gurasoekin, 
alegia gehiago dira euren seme 
alabek euskara gero eta 
gutxiago erabiltzen dutela uste 
dutenak.
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23. Grafikoa: Seme-alabekiko harremanean euskararen erbilerak gurasoei 
eskatzen duen ahalegin-maila (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Seme-alabarekin euskaraz egitea ahalegin handia da gurasoen %22rentzat eta nahikoa ahalegin 
%26rentzat. %12rentzat ahalegin txikia da hori eta %17rentzat batere ez. %22k zuzenean ez 
dutela euskara erabiltzen adierazi dute; badago multzo bat seme-alabarekin euskararik egin ez 
eta ahalegin handia edo nahikoa ahalegin suposatzen diela euskara erabiltzeak erantzun duena.  
Esfortzu-maila hori apalagoa da ikasmaila baxueneko gurasoen artean eta bereziki D ereduko 
gurasoetan. 
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24. Grafikoa: Seme-alabekin euskara erabiltzeak gurasoen artean eragindako 
satisfakzio edo asebetetze-maila (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Seme-alabarekin euskaraz egitea oso “estimulantea” dela erantzun dute gurasoen %26k eta 
nahiko “estimulantea” beste horrenbestek. Ez oso “estimulantea” edo ez batere “estimulantea”
erantzun dutenak %8 baino ez dira. Gainerakoen artean %31k ez dutela erabiltzen eta %8k ez 
dakitela adierazi dute. 



w w w. i run.o rg

EUSKARA ÁREA DE
EUSKARAARLOA

6.-
GURASOEN HIZKUNTZA 

DESBERDINEKIKO PERTZEPZIOAK
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25. Grafikoa: Gurasoen pertzepzioak seme-alaben hizkuntza mailarekiko, hizkuntza 
desberdinei jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Duten adinerako dagokien gaztelania maila badutela euren seme-alabek uste dute 10 gurasotatik 
8k. Euskararen kasuan lautik hiruk ere hala uste dute (%74). Gaztelania, euskara, frantsesa eta 
ingelesaren artean, frantsesa da gurasoen iritzian behar baino maila baxuagoan dagoen 
hizkuntza (gurasoen %49k diote hori), ondoren ingelesa (gurasoen %39), jarraian euskara 
(gurasoen %15) eta azkenik gaztelania (gurasoen %6).

Ikastereduei jarraiki, euskara-
maila behar baino baxuagoa 
dutela uste dutenen ehunekoa 
43raino igotzen da A ereduko 
ikasleen gurasoentan eta %8ra 
jaitsi Dkoetan (Bkoetan %20 
dira hala uste dutenak).
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26. Grafikoa: Gurasoen pertzepzioak seme-alaben ingurune desberdinetan 
euskarak duen presentzia-mailarekiko (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Familia mailan euskarak duen presentzia-maila, behar baino baxuagoa dela aitortzen dute 
gurasoen erdiek (%50), denbora librean hori hala dela deritzotenak %42 dira, eskola orduz 
kanpoko jardueretan %21 eta azkenik ikastetxean %9.  Ikastetxean euskararen presentzia-maila 
behar adinakoa dela uste dute gurasoen %83k.

Ikastereduari jarraiki, Ako ikasleen gurasoen artean, ikastetxean euskararen presentzia behar 
baino baxuagoa dela usten dutenen ehunekoa 30era iristen da.  



w w w. i run.o rg

EUSKARA ÁREA DE
EUSKARAARLOA

6,9

8,7

9,1

9,3

0 2 4 6 8 10

Bataz besteko puntuaketa

Frantsesa

Ingelesa

Euskara

Gaztelania

27. Grafikoa: Seme-alabek hizkuntzak ikasterakoan gurasoek 
hizkuntza bakoitzari ematen dioten garrantzia (0-10 artean egindako 

puntuaketen batezbestekoa) (%)

Iturria: Siadeco, 2008.

Gurasoek seme-alabek hizkuntzak ikasterakoan hizkuntza bakoitzari zenbaterainoko garrantzia 
ematen dioten galdetuta, garrantzirik gehien gaztelaniari ematen zaio (batez beste 9,3 puntu 0tik 
10erako eskala batean), bigarrenik euskarari (9,1 puntu), hirugarrenik ingelesa (8,7 puntu) eta 
laugarrenik frantsesa (6,9 puntu).

Irakastereduka Dko gurasoen-
tzat euskara da garrantzitsuena 
eta ondoren gaztelania; A eta 
Bkoentzat gaztelania eta 
ondoren ingelesa. Lau hizkun-
tzak batera hartuta (frantsesa 
barne) Bkoen gurasoen erantzu-
nen batez besteko puntuaketa 
da altuena. 
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7.-

GURASOEN ARDURA-MAILA EUSKARAREN
IKASKETA ETA ERABILERAN
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28. Grafikoa: Euskararen ikasketan eta erabileran familiak eta 
eskolek duten ardura-maila, gurasoen iritzian (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Ikasleen euskararen ezagutza eta 
erabilera mailan eskolak eta familiak 
duten ardura-mailaz gurasoei galdetuta, 
erdia baino gehiagok (%56) 
erantzukizun-maila bera dutela eskolak 
eta familiak erantzun dute; %23ren 
esanetan eskolak ardura handiagoa du, 
%10arentzat eskolarena bakarri da 
ardura hori, %8arentzat familiak ardura 
handiagoa du (gainerakoa “familiak 
bakarrik”, “besterik” edo “ed/ee”
erantzunek osatzen dute). 

Irakastereduaren araberako banaketa 
eginez, A eta Bko gurasoen artean 
eskolak erantzukizun gehiago du euren 
seme-alaben euskararen ikasketa 
prozesuan Dko gurasoekin alderatuz. 
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29. Grafikoa: Guraso eta seme-alaba arteko hizkuntza jokabideak (beti edo askotan) (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Euskaraz seme-alabekin komunikatzeko gaitasun baxuagatik beren burua sarri edo askotan euskara 
erabili nahi eta ezinean ikusten duten aita eta amak %30 eta 35 artean kokatzen dira.  Gaztelania edo 
euskara ez den beste hizkuntza batean seme-alabarekin komunikatzea nahiago duten aita eta amak 
%40 eta 46 artean kokatzen dira.
10 gurasotatik 2k beti edo askotan euskaraz egiten dute seme edo alabarekin eta ondoren euren artean 
gaztelaniaz. Gurasoen %14k euskara badakite baina gaztelania erabiltzen dute beti edo askotan 
familiako harremanetan.
Seme-alabarekin euskaraz jardun eta bikotean gaztelania erabiltzeko joera dutenen ehunekoa (beti + 
askotan) %29ra iristen da D irakastereduko ikasleen gurasoen artean. 
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30. Grafikoa: Hizkuntza desberdinen eraginkortasun-maila seme-alabekiko komunikazio erregistro 
desberdinetan  (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Gurasoen tokian ipinita oro har gaztelania komunikazio hizkuntza efektibo edo eraginkorragoa da seme-
alabekin komunikazio egoera desberdinetan komunikatzerakoan; oro har gaztelania %67, euskara %18 
eta biak berdin %11. 
Euskararen kasuan komunikazio hizkuntza gisa eraginkortasuna irabazten duen komunikazio egoerak 
dira, eskolako zereginetan seme edo alabari laguntzerakoan (%26), maitasunezko sentimenduak 
komunikatzerakoan (%21) eta ipuin bat irakurri edo kontatzerakoan (%20).  Aldiz haserre aldiko 
egoeretarako, arau edo betebeharrak komunikatzeko eta jolas, broma eta txantxa egoeretarako 
gaztelaniaren eraginkortasuna indar handiagokoa da euskararekiko.
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8.-
LAGUNTZA ETA ZERBITZUEKIKO 

INTERES-MAILA
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Familia bidezko hizkuntza transmisioa indartzerakoan Irunen gurasoei zuzenduta eskaini daitezkeen 
zerbitzu desberdinetaz galdetutakoan, badago guraso multzo esanguratsu bat (%15etik gorakoa) interes 
handia agertu duena. Gurasoentzako euskara ikastaro espezifikoekiko interes handia azaldu dute 
gurasoen %18k (nahiko interesatuak beste %26), hizkuntza orientaziorako zerbitzuaz interes handia 
gurasoen %15ek agertu dute (beste %26 nahiko interesatuak), haur eta gazteei euskaraz zuzendutako 
zerbitzuei buruzko informazioak interes handi du %36ren kasuan (eta nahiko interes beste %36ren 
kasuan) eta azkenik guraso modura proiektu pilotu batean parte hartzeko ere interesatuak agertu dira 
gurasoen %15 (beste %23 nahiko interesatuak). 

31. Grafikoa: Familia bidezko hizkuntza-transmisioa indartzeko zerbitzu eta ekintzetarako interes-maila (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.
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32. Grafikoa: Seme-alabek familiarengandik jasotzen duten euskara 
indartzeko aukerak (gurasoen iritziak) (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

Seme-alaben familia bidezko 
hizkuntza transmisioa hobetzeko 
aukerarik ikusten dute gurasoen 
%31k eta beste %36k ere erantzun 
du agian baietz.  Erantzun 
horietako ehunekoak altuagoak 
dira D irakastereduko gurasoen 
artean B edo Akoekin alderatuta. 
Bestalde ikasketa mailan  behera 
egin ahala ere, “bai seguru” eta 
“agian bai” erantzundako gurasoen 
ehunekoek nabarmen gora egiten 
dute. 
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ZENTRU BAKOITZEAN DIAGNOSTIKOKO DATUEN 
AZTERKETA EGITEKO GALDERA ZIRIKATZAILEAK

PREGUNTAS ESTÍMULO PARA EL ANÁLISIS DE LOS 
DATOS DEL DIAGNÓSTICO EN CADA CENTRO

1. Zein dira deigarriak gertatu zaizkizun datuak? Zergatik?

1. ¿Qué datos son los que le han llamado la atención? ¿Por qué?

2. Zein dira alde batetik positiboak eta bestetik negatiboak edo hobetu
beharrekoak kontsideratzen dituzun datuak? Zergatik?

2. ¿Qué datos considera  por un lado positivos y por otro negativos o a
mejorar? ¿Por qué? 
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ZENTRU BAKOITZEAN DIAGNOSTIKOKO DATUEN 
AZTERKETA EGITEKO GALDERA ZIRIKATZAILEAK

PREGUNTAS ESTÍMULO PARA EL ANÁLISIS DE LOS 
DATOS DEL DIAGNÓSTICO EN CADA CENTRO

3. Irungo ikastetxe guztiei dagozkien datu orokorrekiko zertan aldentzen da 
zurea edo zein dira hizkuntza transmisioaren gaian zure ikastetxe edo
zentruko ikasle eta gurasoek dituzten bereizitasunak?

3. ¿Respecto a los datos generales de todos los centros de Irun en qué se 
diferencia su centro o qué características específicas presentan, 
respecto a la transmisión lingüística, los/as alumnos/as y padres y 
madres de su centro? 

4. Euskararen familia bidezko transmisioaren proiektu honek ba al du
inolako garrantzirik zentroarentzat? Zergatik?

4. ¿Este proyecto sobre la trasmisión familiar del euskera tiene alguna 
relevancia para el centro? ¿Por qué?
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ZENTRU BAKOITZEAN DIAGNOSTIKOKO DATUEN 
AZTERKETA EGITEKO GALDERA ZIRIKATZAILEAK

PREGUNTAS ESTÍMULO PARA EL ANÁLISIS DE LOS 
DATOS DEL DIAGNÓSTICO EN CADA CENTRO

5. Familian euskararen erabilera sustatzeko zentroak sustaturiko ekimenik
ezagutzen al duzu? Zein balorazio egiten duzu? Zein dira zentroak gai
honetan dituen beharrak?

5. ¿Conoce alguna iniciativa impulsada desde el centro para promocionar el 
uso del euskera en la familia? ¿Cómo lo valora? ¿Cuáles son las 
principales necesidades del centro en este aspecto? 

6. Zertara konprometitu beharko lukete eragile desberdinek (zentruek, 
gurasoek, Udalak,…) Irunen euskararen familia bidezko transmisioa 
indartzeko?

6. ¿A qué se deberían comprometer los diferentes agentes (centros, padres, 
Ayto.,…) para fomentar la transmisión familiar del euskera a nivel de Irun? 



Nire galdera eta oharrak:
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