AISIALDIA

4. Aisialdia
AZTERTZEKO ARLOA
Aisialdiko aukera zabala daukagu gure
herrietan, baina horietako alor asko ez
dira euskaraz eskaintzen oraindik. Kirola, ikastaroak, formakuntza eta antzekoak herritarren artean euskara naturalki
transmititzeko bitarteko egokiak dira,
baina udalerri euskaldunetan bizi garen arren, zein da eskaintza zabal horren
hizkuntza nagusia?
Zein da hizkuntza ohitura kirol ezberdinetako eskaintzan eta entrenamenduetan? Kiroldegian, sukaldaritza ikastaroan,
yogan, futbol edo eskubaloi taldean,
arraunean, musika eskolan, dantzan, pintura tailerrean, abesbatzan, pilatesen,
eta abar...

ISPILUARI BEGIRA

IKASTAROAK: Eskaintza publikoa zein pribatua aztertu.
Kiroldegiko eskaintza zabala da. Baita kulturarekin, garapen pertsonalarekin, parekidetasunarekin, osasunarekin eta
beste hainbat alorrekin lotutako ikastaroen eskaintza ere: pintura, marrazketa, yoga, pilates, sukaldaritza, musika, eta
abar luzea. Eskaintza publikoan euskara bermatzen al den aztertu daiteke, eta eskaintza pribatuan euskarazko
ikastaroak gailendu daitezen eragiten ote dugun ala eragin ote dezakegun.
GALDERAK:
> Zein da herrian dagoen aisialdirako eskaintza? Oro har, euskaraz aritzen al da esparru horietan?
> Ikastaro publikoak edota pribatuak gailentzen dira? Ikastaro publikoetan euskaraz al dira ikastaro gehienak?
> Zein da erabiltzen den hizkuntza irizpidea? Euskaraz eman ikastaroa eta behar duten herritarrei itzulpen zerbitzua
eskaini? Ala ikastaroa zuzenean gazteleraz ematen da?
> Ba al da zailtasunik irakasle euskaldunak aurkitzeko alor zehatzen batean?
> Zein da ikastaroak gazteleraz eskaintzearen arrazoi nagusia?
KIROLA: kiroldegiko zein kirol taldeetako hizkuntza ohiturak
Kirola, ia herri guztietan, milaka herritar mugiarazten dituen esparrua da. Kirol taldeen hizkuntza ohiturek eragin nabarmena dute herrian hitz egiten den hizkuntzan. Kirol taldeak eta elkarteak euskaraz aritzen al dira? Kiroldegian ere
zein da hizkuntza nagusia? Eta hizkuntza paisaia? Ki
GALDERAK:
> Kirol taldean, zein hizkuntzatan aritzen gara oro har? Futbol taldean, eskubaloian, arraunean, errugbian, igerian,
atletismoan, triatloian... Kirol taldeak eta elkarteak euskaraz aritzen al dira?
> Kiroldegian zein da hizkuntza nagusia? Nolakoa da hizkuntza paisaia kiroldegian?
> Kirol ekitaldiak iragartzeko kartelak zein hizkuntzatan zabaltzen dira? Ekitaldian zehar, zein da hizkuntza nagusia?
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alorra:
AISIALDIA

Kiroldegia
· Kiroldegia aisialdiarekin lotutako herriko gune garrantzitsuenetakoa da. Zein da bertako hizkuntza paisaia? Euskara gailentzen al
da?
· Kiroldegiko ikastaroak, euskaraz al dira?
· Ikastaro zehatzetan jartzen den musika, euskal musika al da?
Kirol taldeak eta elkarteak
· Euskara al da hizkuntza nagusia mendi taldean, futbolean,
eskubaloian, arraunean, saskibaloian eta abar?
· Erdaraz aritzen garenean, zein da arrazoi nagusia? Euskarari eutsiz
gero, hizkuntza ohiturak aldetzeko aukerarik ikusten al duzu?
Oreka pertsonala
· Yoga, meditazioa, biodantza, reikia... Euskaraz aritzen al gara
esparru horietan ere? Klaseak edo saioak euskaraz al dira?
Irakasleen edo ikasleen hizkuntzak ba al du eraginik?
Ikastaro publikoak eta pribatuak
· Euskaraz ez diren ikastaroek ba al dute babes publikorik?
· Berariaz lagundu al behar dira euskarazko ikastaroak?
· Argazkilaritza, pintura, antzerkia, buztina, dantza, musika eskola
edo musika tresna zehatzak... euskarazko eskaintza bermatuta al
dago herrian?
· Ikastaro edo hitzaldiren bat hautatzean, ikastaroaren hizkuntza
kontuan hartzen al dugu?

i+d
ideiak

Helburua:
Herriko aisialdi eskaintza
aztertzea, eta esparru
bakoitzeko hizkuntza
ohituretan eragitea.
Aztergaiak:
Kirol taldeak eta elkarteak,
kiroldegia, aisialdiko
ikastaroen eskaintza
publikoa zein pribatua...
Eremua: aisialdiarekin
lotutako esparruak, kirola
eta ikastaroak.
Ardura:
Askotarikoa: pertsonala,
kolektiboa zein erakunde
publikoena.
Urratsak:
· Euskaraz eskaintzen ez
diren ikastaroen arrazoiak
aztertu.
· Garapen pertsonalarekin
lotutako esparruetan,
euskarazko eskaintza
bermatzeko ahalegina egin.
· Euskarazko irakasle edo
profesionalen eskaintza
bermatu ikastaro publikoetan.

- Ohiko kirol taldean, elkartean edo ikastaroan erabiltzen dugun
hizkuntzaren inguruko hausnarketa egin, eta ohiturak aldatzeko
konpromisoak hartu daitezkeen aztertu: pertsonalak (ahobiziak eta
belarriprestak) zein kolektiboak (euskarazko eskaintza lehenetsi,
jakinarazpenak eta gutunak euskaraz izan daitezen erabaki, eta abar).
- Entrenatzaileak edo hizlariak edo taldekideak euskara ez dakien
kasuetan, aldi bereko itzulpen laburren formularekin ahalegindu.
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