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T xerra Rodriguezek gogoeta abia-
razi baino egun batzuk lehena-
go, hala idatzi zuen Mitxel Elorza 

Exeak zuzeu.eus atarian: “Datorren ikas-
turtean semea Gasteizko eskola publiko 
bateko 2 urteko gelan hasiko da. Matri-
kulazioa igarota, taldekatzeak egin berri 
dira eta hamar haur euskaldunak hiru 
gelatan sakabanatuko dituztela jakin 
dugu”. Argudioa, ume euskaldunak ba-
natzeak gelak orekatzen dituela. Balizko 
oreka horrek “haurren hizkuntza esku-
bideak urratzen ditu”, zioen Elorzak.

Honelaxe definitzen du Rodriguezek 
D eredu natural izenekoa: “Bi berbetan 
azaltzeko, ikastetxe batean etxetik eus-
kara dakarten umeak klase berean jar-
tzeaz ari da D eredu natural hau”. Eta 
horixe hartuko dugu kontuan gaiaz ari 
garela.

Rodriguezek zioen D eredu natura-
lean bazirela zailtasun metodologikoak, 
pedagogiari lotutakoak, eta bai ikertu 
gabeko aferak ere. Zailtasunei dagokie-
nez, adibidez, muga non jarri iruditzen 
zitzaion korapilo nagusia. “Hau da, zein-
tzuk dira eskola horietara joan daitez-
keenak eta joan ez daitezkeenak? Non 
jarri muga? Guraso(ar)en hizkuntza gai-
tasuna da muga? Guraso(ar)en hizkun-
tza praktika? Haurraren ulermen mai-
la?”. Galderak bai, erantzunik ez zuen 
Rodriguezek; horien artean irizpiderik 
egokiena zein den ez zekien. Hori ez 

ezik, galdera horien erantzunak jasotze-
ko metodologia bera ere ezin erabakirik 
zebilen. Nola jaso datuak? “Guraso(ar)ei 
galdetuta? Behaketa bidez jaso? Azter-
keta bidez?”… 

Sen onez, bestalde, D talde naturala 
osatzeak dakarren zailtasun metodo-
logikorik ere aipagai zerabilen Txerra 
Rodriguezek: “Zer gertatzen da ikaste-
txe batean D eredu naturaleko [balizko] 
kideek taldea osatzen ez badute? Eman 
dezagun, hamabost ume daudela, baina 
ratioa 25ekoa dela. Hortaz, D eredu na-
turaleko hamabost horiek batu, baina 
euren klasean beste hamar ume sartu 
beharko lirateke. Horrek ez al du erabat 
lausotzen D eredu naturala?”, zioen hiz-
kuntza aholkulariak, eta, azkenik, ares-
tian aipatu zailtasunez gain, pedagogiari 
dagozkionei zeritzen Rodriguezek ga-
rrantzitsuen: “D eredu naturalean eta 
ohiko D ereduan eskolak berdin eman 
behar dira? Hizkuntzaren irakaskuntza 
eta glotodidaktika berdina izan beharko 
litzateke batean eta bestean? Zer ezber-
dintasun egon beharko lirateke? Zeri 
eman behar zaio garrantzia D eredu na-
turalean? Eta zeri ohiko D ereduan?”. 

Galdera horien erantzun bila abiatu 
gara, esperientzia zehatz batzuen ha-
rian. Gasteizen, Abendaño Ikastolara jo 
dugu. Irakasle, guraso eta ikasleen aho-
tsak ditugu, denak ere D eredu naturala-
ren gainean mintzo.

IRAKASLEA
Igone Orbea irakasle zaildua da Aben-
daño Ikastolako Haur Hezkuntzan. 
Bi seme ditu, bata 28 urtekoa, bestea 
23koa, eta haiek eskola hastearekin ba-
tera lotu du ikastolako D talde natura-
laren sortze garaia. “Seme nagusia ma-
trikulatu ondoko urtean ezarri zuten 
hemen D mantendu edo naturala, baina, 
hemen baino lehen, Arantzabelan [ikas-
tolan] abiarazi zuten gurasoek. Indar 
handia egin eta Administrazioa presio-
natu zuten. Gero, Ikasbidea, Toki Eder 
eta Abendañon bertan ezarri zuten D 
naturala”. Hastapenean, beraz, garai ba-
teko guraso euskaldunen ekimena izan 
zen. Helburua zuten beren seme-alabak 
ikastolan euskaraz mintzatzea, etxetik 
zekarten euskara are gehiago indartzea 
Gasteizko giro zeharo gaztelaniazkoan.

Lehenik asmoa gurasoek abiarazi 
arren, Orbeak esan digu D naturala Hez-
kuntza ordezkaritzatik heldu zela Aben-
daño Ikastolara. “Hiru lerroko ikastetxea 
izan gaituzue beti, baina urte hartan, 
duela 27 urte ari naiz, Administrazioak 
ikastolan laugarren lerroa eskaintzea 
erabaki zuen, D naturalekoa”. Abendaño 
Ikastolaren Haur Hezkuntza eraikina 
txikia izan da beti eta Igone Orbeak go-
goan du egokitzapenak egin behar izan 
zituztela, behar hainbat gela izateko. 

D naturala eskainita ere, ordea, taldea 
osatu behar zen: etxetik euskara zeka-
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rren haur-taldea biltzea, lantegi erraza 
ere ez Gasteizen, ez han-hemengo ikas-
tola askotan ere. “Taldea osatzea ez zen 
erraza, eta osatuta ere, D naturala anto-
latzeak hainbat gorabehera eta gatazka 
ekarri zituen: garraioa zela, aurrema-
trikula egitea zela, haurren euskara zela 
eta ez zela… Eskari handia zuen Aben-
daño Ikastolak, ez zen erraz ere hemen 
sartzea eta, haurra D naturalean matri-
kulatzeak, adibidez, puntu bat gehiago 
balio zuen”. Ez zen pikardia gabeziarik 
izan ohi, zenbait gurasok, haurra Aben-
daño Ikastolara sartu beste helbururik 
gabe, D naturalean ematen baitzuten 
izena, “nahiz eta beren umeak euska-
rarik ez ekarri”. Orbea oroitzen denez, 
izan ziren ikastolaren kontrako kexak, 
izan ziren Administrazioaren aurreko 
salaketak. Hezkuntza ordezkaritzaren 
kontra bihurtu zen auzia eta, ikastolak 
berriz, nekez kudeatu zezakeen egoera 
bihurria. 

Haur euskalduna D naturalean matri-
kulatzeak esan nahi zuen, besteak beste, 
ikaslea gelako giro euskarazkoan esko-
latuko zela, patio, jantoki eta gainera-
ko eremuetako giroa gorabehera. Hala 
ere, bazen besterik: “Bai, zeren eta haur 

euskalduna altxorra baitzen eta D ohi-
koan, gainerako haurrak euskalduntzen 
lagundu baitzezakeen”. Bere haragian 
bizitu zuen egoera Igone Orbeak, biga-
rren semea eskolatzeko garaia heldu 
zitzaionean, ordurako D naturala ikas-
tolan abiarazia zela. “Nire kideei esan 
nien: ‘Sar ezazue gure seme bigarrena 
nahi duzuen taldean. D naturalean ondo 
egongo da, eta D ohikoan sartuta, gelako 
gainerakoak euskalduntzen lagundu le-
zake. Bestalde, gure familia Soraluzetik 
Gasteiza etorri zenean, gu ume ‘arra-
roak’ ginen hemen, euskaraz egiten ge-

nuen, los hijos de la vasca ginen –euskal-
dunaren seme-alabak–. Gasteizko giro 
erdaldunean hazi gara, baina ez dugu 
euskararik galdu’. Horrelakoak izaten 
ziren gure kezkak eta eztabaidak”. Or-
bearen seme nagusiak D ohikoan egin 
zituen ikasketak; D naturalean, aldiz, 
bigarrenak, eta, batak zein besteak eus-
karaz burutu dituzte ikasketak, Haur 
Hezkuntzatik unibertsitateko gradue-
taraino. 

Zerutik jakina da irakasleari errazago 
zaiola D ereduan ere haur euskaldune-
kin lan egitea, gaztelania besterik ez da-
kitenekin baino. Besterik da batzuekin 
eta besteekin metodologia bera baliatu 
behar den. Haatik, arestian aurreratu 
duenez, Orbeak badaki haur euskalduna 
erdaldunen artean eskolatzea, D ohi-
koan, baliagarria izan daitekeela. “Ho-
rrelako haur bat altxorra da, baina ira-
kasleak asmatu behar du horri zukurik 
handiena ateratzen, interakzioak sor-
tzen, jolasean eta gainerakoetan”. Eus-
karaz ikasten ari direnek euskaldunari 
entzutea aberasgarria da guztiz, irakasle 
honen irudiko.

Dakigunez, inoiz ez zen talde natural, 
edo mantendu, deitu hauen segimendu 

Etxetik euskalduna 
den haurra altxorra da, 
baina irakasleak asmatu 
behar du horri zukurik 
handiena ateratzen”
Igone Orbea
Irakaslea
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zehatzik egin, ez neurketarik, ez bes-
telakorik, ohiko iritzi-trukeak eta Jaur-
laritzaren Hezkuntza Sailak aginduak 
dituen diagnostiko egite eta ebaluazio 
nagusiak besterik. 

Arazorik edo gatazkarik sortu ohi ze-
nean, Hezkuntza ordezkaritzak ez zuen 
erantzunik. “D naturala ez zela legala esa-
ten ziguten, geu arduratzeko. Guk esaten 
genien, aldiz, berek onartu zutela talde 
naturala, berengandik etorri zitzaigula”. 

Oraingo egunean, D naturaleko azken 
taldea dute Abendaño Ikastolan. Lehen 
Hezkuntzako 3. maila hasi du taldeak 
ikasturte honetan. D naturalekoak ez zi-
ren gurasoen zenbait kexa, metodologia 
eraberritzeak, Hezkuntza ordezkaritza-
ren inplikazio eza… “Askotan kuestio-
natu da D naturala ikastolan. Kopurua 
osatzeko zailtasunak izaten ziren; etxetik 
euskara zekartela esan arren, batzuetan 
ez zen egia; migratzaileen seme-alabak 
talde horretatik kanpora gelditzen ziren; 
taldeen arteko maila sozio-kulturalak 
ere ezberdinak ziren… ‘Banaketa hau ez 
da posible’, esaten genuen irakasleok”. 
Metodologia zaharberritzeak eman zion 
errematea D naturalari. “Zirkulazio librea 
abiarazi genuen, gelak ireki genituen, au-
kera libreko guneak, proiektuak… gauza 

asko”. Eta, horrela, D naturala eskain-
tzeari utzi zion Abendaño Ikastolak duela 
dozena erdi bat urte eta, esan dugunez, 
Lehen Hezkuntzako bigarren zikloan hasi 
dira iragan irailean D natural azkenak.

GURASOAK
Abendaño Ikastolan eskolatu zuten hau-
rra Maria Carmen Cuestak eta senarrak. 
Gogoan dute nola jakin zuten D eredu 
naturalaren berri. “2 urte zituela, gure 
alabak Gasteizko Udalaren haur eskolan 
egin zuen ikasturtea, San Martin auzoan. 
Euskarazko eredua zen. Ikastolara hasi 
behar zuen garaian, haur eskola hartako 
guraso batzuk esaten hasi ziren auzo-
ko Abendaño Ikastolak D eredu naturala 
zuela. Guk ez genekien zer esan nahi zuen 
horrek, baina laster azaldu ziguten: etxe-
tik euskara zekarten haurrak elkarrekin 
biltzea”. Bi gurasook ongi iritzi zioten, us-
tez horrek beren alabaren euskara mai-
lari eusten lagunduko ziola, Gasteizko 
gizarte giro gaztelaniazkoan ere.

Haatik, D naturalean izena ematea 
ez zen aski. Bazen bestelako betekizu-
nik: “Taldea osatu behar genuen; alegia, 
gutxieneko kopurua zen derrigorrez-
koa”. Ez dira kopuruaz zehatz oroitzen. 
“21 inguru, beharbada. Eta ez ginen 

osatzen. Hori seguru dakigu. Hamalau, 
guztiz seguru ginen, bizpahiru seguru 
samar… eta, hala ere, besteren batzuk 
behar genituen”. Aurrematrikula egin 
eta onartuak izan ziren haurren gura-
soen batzarra egin zuten, ikastolak be-
rariaz deituta. “Ikastolako zuzendari eta 
irakasleek ikastetxeak D eredu naturala 
zertan zen azaldu zuten, baina gela eratu 
ahal izateko gutxieneko kopurua osatu 
behar genuela esan ziguten. Euskaldu-
nak ez ziren zenbait guraso ere haurra 
D naturalean izena ematera gonbidatu 
genituen”, gogoan dutenez.

Txerra Rodriguezek ARGIAko Garaigoi-
koa blogean 'D eredu naturala' artikulua 
argitaratu zuen ekainean.  Ondoren, zu-
zeu.eus-en egin zuen publiko eta hainbat 
jendek gogoeta egiteko baliatu zuen Ro-
driguezen artikulua:

Txerra: “Orain arte hainbat herritan 
egon da D eredu natural hau. Baina ez da 
izan ikertua”.

Julen: “Uste dut lehen pausoa izan 
beharko litzatekeela ume euskaldunak ez 
banatzea, nahiz eta familia erdalduneta-
tiko umeekin nahastuta egon ikasgelan".

Jone: “D eredu naturalari abantailak 
baino ez dizkiot ikusten. Hasteko eta 
behin, haur euskaldunen norbere burua-
rekiko estimuari lotutakoak, eta hortik 
aurrera, euskararen erabilerari lotuta-
koak, noski”.

Julen: “D eredu naturalak inplanta-
tzearen aldekoa naiz, erabat. Hauek sor-
tu ezean euskara hil egingo dela uste dut. 
Euskarak babestoki hori behar du, giza-
kiok arnasa behar dugun moduan”.

Txerra [Juleni]: “D eredu naturala-
ren aldekoa zaitugu, ados, baina zer ger-
tatzen da eskolaz kanpo? Uste dut indar 
gehiegi jartzen dugula irakaskuntzan 
eta hortik kanpora mundu zabal (eta 
askotan erabat erdaldun) bat dugu eta 
horri ez diogu kasu larregirik egiten”.

Jone: “Ikastetxe askotan (gehiene-
tan?), haur etxetik euskaldunak erdal-
dunez jositako geletan banatzen dituz-
te, gela horietan euskararen erabilera 
sustatzeko aitzakiarekin (…) Baina eus-
kararen erabilera piztu ez, haur euskal-
dun horiek azkar batean ikasten dute 
euskara etxean utzi eta eskolako nahiz 
kaleko harremanetan espainieraz edo 
frantsesez jardutea dela legea”.

Maite: “Nik uste, euskara etxetik da-
karten umeak biltze soila, berez dela 
onuragarria hizkuntzaren jabetzaren 
eta lanketaren ikuspuntutik. (…) Baina 
beti izango da hobea D eredu natural 
kaxkarra, D eredu erdaltzale ‘bikaina’ 
baino".

A: “Transmisio osoagoa, trinkoagoa, 
sendoagoa… hitz batez egiazkoagoa bul-
tza lezake D eredu naturalak, gurasoak 
kitzika ditzake bere haurrekin beti-beti 
euskaraz aritzera”.

Julen: “Haur euskaldunak banatu eta 
haur guztiak euskaldun aterako direla-
ko falaziapean, irakasleak irabazi ezi-
neko gudu batean murgildurik daude”.

Txerra: “Orain arte egin diren iker-
keta guztietan agertzen da –begiratu 
Lasarte-Oriako gazteei buruzkoak, adi-
bidez– etxetik euskara dakartenak eta 
D ereduan matrikulatuta daudenak 
–“naturala” ez izan arren– euskararen 
erabilera (eta ezagutza) handiari eus-
ten diotela, nerabezaroan eta gaztaroan 
(eta helduaroan)”.

Txerra: “Eztabaida ireki gura izan 
dut, batetik, ez dauzkadalako zuek di-
tuzuen ziurtasunak. Ez ditut, eta hori 
hala da. Ez nago umeak batzearen alde, 
ez nago umeak banatzearen alde. Ez dut 
horren inguruko ziurtasunik”.

Gela barruan euskaraz 
hitz egin behar zen, 
baina patiora irten eta 
gaztelaniaz hitz egiten 
zen gehiena”
Maria E. Cuesta
D eredu naturaleko ikaslea

Eztabaida sarean
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Guraso biok gogoan dute bilkura hura. 
“Dena gaztelaniaz egin zen. Horrek ha-
rritu gintuen, ikastola baitzen, eta uste 
genuen haurrak ikastolara zeramatza-
ten guraso guztiek euskararen boron-
datea izango zutela, baina ez, haurrek 
euskaraz ikastea besterik ez zuten nahi. 
Euskaraz hitz egin, ez hitz egin, berdin 
zitzaien, edo ez zuten haurrek euskaraz 
hitz egitea kontsideratzen ere. Eta beste 
gauza bat, harrigarria, hantxe hasi zen 
guraso bat, sekulako diskurtsoan, esa-
nez ikasturtean zehar haurrik heltzen 
bazen –migratzaileez ari zen, jakina–, D 
naturaleko taldea ezin zela itxi, hara ere 
sarrera izan behar zutela migratzaileek, 
gainerako taldeak ikaslez ez betetzeko. 
Hizkuntza lehenesterik ez zegoela, edo 
halakoren bat”. Ez zuten guraso haren 
berriketa ulertu, baina, ondoko urtee-
tan, hiruzpalau haur ere sartu zituzten 
D naturaleko gelan. “Bata, sahararra zen, 
baina haren familia lehenago Artean ego-
na zen, eta garbi-garbi hitz egiten zuen 
euskaraz, bizkaierazko hitz batzuekin!”. 
Gero, oroitzen denez, beste bi haur ere 
sartu zituzten D naturaleko gelan, baina 
ez zen batere eragozpenik izan. 

Etxetik euskara ekarriagatik ere, edo 
gurasoek hori esanagatik ere, askotan 
are gehiago zen gurasoen nahikundea, 
errealitatea baino. D naturaleko gelako 
haurren euskara erabilera izan zen fro-
ga, Cuestak esan digunez.

IKASLEAK
Maria E. Cuestak 18 urte bete, eta uni-
bertsitatera hasi da aurten. Abendaño 
Ikastolako D naturalean ikasia, bere 
bizi-eskarmentuaren berri eman digu. 
“Etxean euskaraz hitz egiten zidaten gu-
rasoek. Hasieran, biek. Gero, ama gaz-
telaniaz hasi zitzaidan hitz egiten, eta 
ni ere gaztelaniaz hasi nintzen harekin. 
Aitaita-amamak, berriz, ez ziren euskal-

dunak, eta haiekin ere denbora pasatzen 
nuen”. Eta, hain zuzen, aitaita-amamen 
etxe aurrean zen Abendaño Ikastola. 
Hantxe matrikulatu zen eta egin zituen 
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza 
osoak Maria E. Cuestak, D naturalean.

Ageri denez, 12 urte bitarteko ikas-
learen pertzepzioak ditu. Gelako euskara 
giroaz galdetu eta… “Nik hiruzpalaure-
kin egiten nuen euskaraz: Maddi, Aima-
ra, Haizea… Beste inorekin ez. Gaztela-
niaz hitz egiten zidaten eta gaztelaniaz 
erantzuten nien. Gela barruan euskaraz 
hitz egin behar zen, baina patiora jola-
sera irten eta gaztelaniaz hitz egiten zen 
gehiena. Mutil denek gaztelaniaz hitz egi-
ten zuten”. Haien euskara ezagutza da 
koska, beharbada. “Batzuek guraso biak 
euskaldunak zituzten, baina gehienek 
ez; batzuen kasuan, gurasoetako batek 

bakarrik zekien euskaraz, eta beste kasu 
batzuetan, batek ere ez”. Haatik, D na-
turalean beren seme edota alaba. “Nire 
lehengusuak esaten duena da: ‘Denak 
euskaraz ikasten ari ziren, eta, hortaz, 
suposatzen da euskaraz badakitela, bai-
na nik inoiz ez diet euskaraz ezer esaten 
aditu’. Nire lehengusuak Ikasbidean ika-
si zuen”, hau da, D naturala eskaintzen 
zuen beste ikastola bat hura ere.

Oraingo egunean, euskaraz hasi ditu 
unibertsitate ikasketak Maria E. Cues-
tak, eta euskaraz hasi dituzte euskaraz 
jarduten zuten Maddik, Aimarak, Hai-
zeak, eta haien modura, baita gela “na-
tural” hartako beste zenbait ikaslek ere, 
nahiz etxetik euskaldunak ez izan. 

D naturala aipagai den honetan, go-
goan hartzeko eskarmentu eta jardun ez 
idatziak dira. 


