
Euskararen normalkuntzaren

aukerak eta erronkak

— gazteen eta udal teknikarien

pertzepzioaz



1. Hobeto ulertu gazteek euskararen erabileraren

inguruan duten pertzepzioa (euskararen

erabileraren inguruan dauden balio-sistemak,

aukerak eta erronkak jaso). Gazteen eta udal

teknikarien begirada jaso.

2. Udal teknikariek euskararen normalkuntzaren

inguruan duten pertzepzioa ulertu eta

elementu amankomunak erauzi.

3. Ulermen horretatik abiatuta, euskararen

erabilerarako palanka gisa joka dezaketen

aukerak antzeman.

4. Eragile eta erakunde publikoen artean ulermen

partekatua sortzeko osagaiak proposatu.

5. Ulermen partekatu horretatik abiatuta, Euskara

Sustatzeko Plan Berriari begira proposamenak

jaso.

Egitasmoaren helburuak

2



ALC prozesua
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Entzutea
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Plangintza

5

URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE

Proposamena eta lan-plana 

adostea

Kolaboratzaile eta lantaldeen 

osaketa

Formakuntza

Gazteak: Lehen informazioa 

jasotzea (1. iterazioa)

Gazteak: Bigarren erronda, 

informazioa jasotzea (2. 

iterazioa)

Gazteak: Hirugarren erronda, 

informazioa jasotzea (3. 

iterazioa)

Gazteak: kontraste-saioak X X XXX X

Gazteak: instagram kanpaina

Udal teknikariak: elkarrizketak

Udal teknikariak: kontraste-

saioak X X

Azken txostena



Gazteen pertzepzioa euskararen inguruan. Lagina

• 124 lagun (88 elkarrizketatu). 14-35 urte

• 5 kontraste-saio
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Gazteen pertzepzioa euskararen inguruan. Narratibak I

Identitatea eta kultura
• Euskara ondarea da, euskal kulturaren esentzia bezala

kontsideratzen da.

• Euskara ez da zonalde askotan erabiltzen, gazteleraz aritzeko

ohitura dago.

• Euskaraz ez da ia ezer kontsumitzen.

• Euskarazko produktuak ez dira kalitatezkoak.

• Euskara beste hizkuntzen aldean lekua galtzen ari da.

• Euskara ideologikoki markatua dagoen zerbait da.

Eskola eta hezkuntza
• Euskararen erabilera eskolari eta lanbide zehatzei lotua dago.

• Eskolan euskaraz hitz egitera behartzen da eta horrek

hizkuntza baztertzea eragiten du.

• Euskara eskolarekin lotzeak gaztelera harreman sozialetan

erabiltzea lehenesten du.

• Euskara eskolatik kanpo bultzatu behar da.

• Euskara ikasi nahi duen jendea badago.

• Hezkuntza-ereduak birpentsatu behar dira.

Herri/hiri banaketa
• Herrietan euskara gehiago hitz egiten da.

Erabilera
• Euskararen erabilera pertsonaren, taldearen eta adinaren

arabera aldatzen da.

• Jendeak gazteleraz hitz egiteko ohitura handia du.

• Euskararen erabilera gutxitzen ari da, galtzen ari da.

• Euskara zaindu behar dugu.

• Euskaraz dauden edukiak ez dira gazteentzat pentsatzen.

• Hizkuntza garai berrietara egokitu behar da.

• Helduek gazteek baino gehiago baloratzen dute euskara.

• Ez daude gertuko erreferenteak.
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Gazteen pertzepzioa euskararen inguruan. Narratibak II

Familia
• Familia oso garrantzitsua da euskararen erabilera bultzatzeko.

• Euskararen transmisioa zerbait positiboa da eta beharrezkoa

da hemen bizitzeko.

• Familia berri batzuetako transmisio- hizkuntza euskara izaten

ari da.

Euskara zaila/erreza?
• Euskara zaila da, baita euskaldunentzako ere.

• Ez baduzu txikitan erabiltzen edo ikasten gero zaila egiten da.

Lan-mundua
• Lan-mundua izan daiteke euskara gehiago bultzatzeko

esparrua.

• Kezka sortzen du lan-munduan euskaraz aritu beharrak.

Administrazioa eta politika
• Administrazioaren funtzionamendua euskaraz izatea zerbait

positiboa da.

• Euskararen afera instituzionalizatua ikusten da.

• Euskara politizatua dago.

• Euskararen erabilera hautu politikoa da.

Emozio positiboak
• Nahiz eta euskaraz ez ongi hitz egin, ulertzen dugu eta horrek

ongi sentiarazten gaitu.

• Hizkuntza bat hitz egiteko ongi sentitu beharra dago.

• Euskara modu positiboan ikusteak ez du eremu guztietan bere

erabilera bermatzen.
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ERRONKAK AUKERAK

ANE

Euskara etxetik ez hartu izana. Euskaraz etxean ez baduzu egiten 

kalean ere ez duzu egingo.

Hizkuntza eskolari lotua. Ez du euskara eskola utzi zuenetik erabili. 

Heltzean laguntartean gaztelerara jotzeko ohitura dago. 

Jarrera pasiboa edo hizkuntza ez aldatzea. Besteek ez badute 

egiten nik ez dut egiten.

Euskalkiak. Batzuetan euskalkiak ez ulertzeagatik gaztelaniara 

jotzen da.

Tituluak. Erabili baino tituluak gainditzeko zailtasuna.

Euskara gaizki hitz egitearen beldurra. Nahiz eta euskaraz jakin, 

akatsak egitearen beldurra eta gazteleraz hobeto aritzen direnaren 

sentsazioa.

Transmisiorako nahia. Seme-alabak izatea erabakiz gero euskara 

transmititu nahiko lieke. Bere inguruan aldaketa horiek familia berri

batzuetan ematen ari direla sumatzen du. 

Lan-mundua. Lan-mundurako aukerak erraztuko lizkioke euskarak, batez

ere sektore publikoan.

Euskarazko produkzio berri potenteak sortu. Euskarazko produkzio

berriek jendeak euskara zerbait erakargarria bezala ikustea ekarri lezake

(musika).

Arnasguneak. Unibertsitatea edo lan-mundura iristean euskaraz aritzen

diren espazio edota pertsonekin aritzean euskara gehiago erabiltzea. 

Ziurtagiriek (tituluek) erabilera kontuan hartzea.

Hiperzuzentzailetasuna gainditu.

Aldaketarako jarrera: 

positiboa

Ardura: norberarena
"Yo pedía socorro por 

salir del D eredua. 

Y ahora me arrepiento 

muchísimo.

Adina 29
Ikasketa Maila__ Unibertsitatea

Eremu Sozioling__ %20-50 Euskalduna

Etxeko Hizkuntza__ Erdara

Eredua__ D

“Gustatuko litzaidake gehiago 

entzutea… baina nik ere ez dut nire 

eskutan dagoen guztia euskara 

gehiago entzuteko o sea que 

hasteko nigatik hasi beharko 

nintzake. Eta ez dakienak ikas 

dezala ahal badu… oso miresgarria 

izango zen holako hizkuntza zaila 

eta zaharra ikasten badu…”
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ERRONKAK AUKERAK

MAIDER

Jatorri askotako jendea (hirietan) eta diktadura = euskara 

gutxiago hitz egin. Jatorri askotako jendea bizi da hirietan eta 

diktadura ez zen orain dela hainbeste amaitu, eta horrek 

euskararen erabilera zailtzen du jende askok ez dakielako 

euskaraz (ez dute eskolan ikasi).

Gazteagoek gutxiago erabiltzen dute. Generazio berriek 

gaztelerara jotzeko ohitura handiagoa dute.

Euskara politizatua dago. Euskara alderdi eta ideologia zehatz 

batzuekin lotzen da.

Ez dago euskararekiko atxikimendurik.
Hezkuntza ereduak birpentsatu behar dira. “D” eredua da gizarte 
elebiduna sortzen duen bakarra. Segregazioa sortzen ari da gainera. 

Euskara ikastaroak komertzio, enpresa eta erakundeetan. 

Komertzioetan, enpresetan... euskara ikasteko ikastaroak egitea 

jendearen euskaraz hitz egiteko eskubidea bermatzeko.

Denborarekin gehiago izango dira (gazteek gehiago jakingo dute)

Kontzientziazioa, birbalorizazioa eta atxikimendua. Txikitatik eskolan 

euskararen balioa eta garrantzia transmititzea, baita norberak 

Euskara gehiago erabiltzeko hautua egitea ere.

Euskara politikatik aldendu eta ideologia ezberdinetako pertsonak 

erakarri.

Aldaketarako jarrera:  

neutroa / positiboa

Ardura: erakunde publikoak 

eta norbera

“Euskara ikasteko

laguntza gehiago

ematia.”

“Espainia mailan hainbeste kexatzen

dira nola euskara eskatzen dizuten

EAEn lana egiteko… Benetan hori

errealitatea balitz, ni denda batera 

sartzea eta euskaraz ulertzea (…) 

Euskara ikasten ari bazara ni izango

naiz lehenengoa zuri euskaraz

mantxo egiten, baina <no, es que no 

te entiendo; hablame en tal…>. 

Horrek ez du laguntzen”

Adina 20

Ikasketa Maila__ Unibertsitatea

Eremu Sozioling__ %50-80 Euskalduna

Etxeko Hizkuntza__ Euskara

Eredua__ D
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ERRONKAK AUKERAK

AITOR

Hiri handietan zaila da euskaldunentzat euskaraz aritzea. Hiri 

handietan euskaraz hitz egitea zailagoa da, jendeak euskaraz 

erantzungo ez duenaren beldurra dela-eta.

Euskara 2.mailan geratzen da. Telebistan, politikariek… 
gaztelerara jotzeko ohitura dute gauza garrantzitsuak 

komunikatzerako orduan.

Globalizazioa. Euskara ingelesaren ondoan tokia galtzen ari da. 

Euskara zaila denaren mitoa gainditu. Euskara ez da beste 

hizkuntza batzuk baino zailagoa.

Euskaraz aritzeak eroso sentiaraztea. Nahiz eta akatsak egin, 

erabiltzea garrantzitsuagoa da. 

Benetan euskaraz bizitzea sustatu eta euskaraz aritzeko eskubidea 

bermatu. Telebistan adibidez gauzarik garrantzitsuenak ETB1n bota 

eta ez ETB2n, euskaraz bai-ko ikurrak jarri dendetan, euskarazko 

kultur produkzioa sustatu… 

Aldaketarako jarrera:  

neutroa / positiboa

Ardura: erakunde publikoak 

eta gizartea

“Niretzat guaya baino euskara hitz egiteko 

eskatzen ari garenen garrantzitsua da esatea 

ez garela ari esaten euskara perfektu baten 

egin behar dugunik, aditz guztiak perfekto 

esanez. Azkenean, jendeak daukan ikuspegia 

da euskara lotzea batuarekin eta euskara 

zuzen batekin eta nolabait esateko zehaztu 

batekin eta ez du zertan horrela izan behar. 

Azkenean, euskalkiak hor 

daude eta tokian tokiko euskarak oso 

ahotskera bitxiak dauzkate. Orduan, 

nik uste ez dala euskara batua hitz 

egitea, baizik eta euskara hitz egitea”

“Iruditzen zait momentu 

askotan pixkat burbuja 

batean bizi naizela. Ze 

nik euskararen erabilera 

oso... hori, 

egunerokotasunean 

euskara erabiltzet.”

Adina 19

Ikasketa Maila__ Unibertsitatea

Eremu Sozioling__ % 80tik gora Euskalduna 

Etxeko Hizkuntza__ Euskara

Eredua__ D

G
a
zt

e
a
k

11



ERRONKAK AUKERAK

OIHAN

Sare sozialak. Sare sozialetan aurkitzen diren youtuber eta 

influencer asko erdaraz mintzatzen dira eta gazteek horiek 

hartzen dituzte eredu bezala.

Euskara ez da “guaya”. Lagunen artean euskara erabiltzea ez 

da “guaya”, gaztelera ordea bai.

Deskonexioa. Euskararen ongizatea ez doa berekin.

Lagunak. Lagunen taldeak ez badu euskaraz egiten ez dute 

egiten.

Euskara ez da gazteen identitatearen parte. Euskaraz hitz 

eginez gero arraroa zara. 

Gazteentzako erakargarria den media euskaraz jarri. 

Ikus-entzuneko baliabideak euskarara itzultzea edota azpitituluak 

jartzea.

Euskarazko produkzioa iristarazi. Euskaraz produkzio mordoa dago 

jada. Horiek gehiago kontsumitzera bultzatu behar da jendea.

Euskarazko erreferenteak sortu. Gertuko erreferenteak sortu 
euskara hitz egitera bultzatzeko.

Euskara aisialdiarekin lotzea. 

Aldaketarako jarrera:  

neutroa (pasiboa)

Erantzukizuna: 

besteena

“Gaur egun ETB arratsalde 

batean jartzen dezu eta 

dago pelota, tertulia edo 

trikitixa eta panderoa eta 

hori ez du inork ikusi nahi.”

“Denbora guztian peñazoa ematen 

badizue euskal kultura super 

inportantea dela ta ematen badizue 

peñazoa esaten Peru Abarka 

noseke.. Gernikako Arbolan kanta 

ikasten... Eske nik hori eman nun , 

euskal kulturan hori ikasten duzu 

DBHn. Nola pentsatuko duzu 

euskara guaya dela Peru Abarka 

irakurtzen ta buruz ikasten 

Gernikako Arbola?”

Adina 15

Ikasketa Maila__ DBH

Eremu Sozioling__ %50-80 Euskalduna 

Etxeko Hizkuntza__ Euskara

Eredua__ D
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ERRONKAK AUKERAK

ANDER

Euskara inposatu egiten dute eskolan. Euskaraz hitz egitera 

behartzen dituzte eta nazka hartzen diote, ez dute hitz egin 

nahi.

Etekinik ez. Euskarak ez du ezertarako balio Euskal Herritik 

ateraz gero, ez dute ulertzen, eta ikastea ez da beharrezkoa 

euskara gabe bizi baitaiteke Euskal Herrian.

Euskara galdu egingo da. Ez da euskara entzuten eta ez da 

entzungo.

Euskarazko produktuak ez dira kalitatezkoak. Kalitate 

eskasagoa dute euskarazko produktuek gaztelerazko edo 

ingelesezko produktuekin alderatuz.

Euskaraz ikastera ez behartzea.

Euskara interesgarri bihurtu. Gazteentzako aisialdiko jarduerak 

bultzatu euskaraz, txangoak, interkanbioak, bidaiak…

Elkarrizketa elebidunak. Euskara eta gazteleraz hitz egin, biak 

nahastuaz edo pertsona bakoitzak erosoen egiten zaion hizkuntza 

hitz eginez.

Aldaketarako jarrera:  

negatiboa

Ardura: erakunde publikoak
“No me gusta el euskera”

“En cuanto salimos 

del País Vasco, no 

tiene ningún uso. 

Nadie conoce el 

euskera, nadie tiene 

cultura del euskera.”

Adina 18

Ikasketa Maila__ Unibertsitatea

Eremu Sozioling__ %20-50 Euskalduna
Etxeko Hizkuntza__ Erdara

Eredua__ A / B
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ERRONKAK AUKERAK

SALMA

Denbora eta zailtasuna. Euskara ikasteko denbora asko behar 

da eta ez da erraza ikasteko beste hizkuntzetatik datozen 

gazteentzat.

Euskara zaila da eta ez da aplikagarria. Txikitan ikasten ez 
baduzu alferrik da, eta gainera, ez da beste hizkuntzak bezain 

aplikagarria.

Euskara ikasteko errekurtso falta.

Euskara ondarea da. Euskara kulturaren parte bezala ikustea.

Euskara ikasteko modu dinamikoagoak sortzea, orain arteko 

dinamikei buelta bat emanez.

Euskara ikasten ari direnei lagundu eta ikasten ez direnei lagundu 
ikasten hasteko.

Aldaketarako jarrera: 

Neutroa

Erantzukizuna: Gizarteak, 

administrazio publikoek 

(hezkuntza)

"Me siento muy bien 

porque aunque hay 

palabras que no entiendo, 

lo puedo decir y la gente 

que me rodea pasan al 

castellano y sin problema.”
“Las situaciones en las que lo voy a usar 

igual no me renta, porque igual lo uso 

luego una vez al día… hablo una hora al 

día euskera, pero para poder hablar esa 

hora he tenido que estudiar 50 horas 

antes, entonces al final la inversión de mi 

tiempo, personalmente no lo invertiría en 

euskera. ¿En otro idioma? Sí, pero no en 

euskera (...) Para mi personalmente es 

como un idioma, que me parece, vuelvo a 

recalcar, es un idioma muy bonito, me 

encanta que tengan su propio idioma aquí 

en Euskadi, pero yo sé que salgo de aquí, 

de Euskadi y que nadie me entiende 

euskera.”

Adina 22

Ikasketa Maila__ Formakuntza Profesionala

Eremu Sozioling__ %20-50 Euskalduna Etxeko Hizkuntza__

Erdara (Gaztelera ez)

Eredua__ A
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Gazteen pertzepzioa euskararen inguruan. Zenbait ondorio

• Euskararen normalkuntzaren instituzionalizazioa

gainditu.

• Euskara zabaldu arlo egituratuetatik at.

• Jarrera aktiboak bultzatu.

• Erabileraren aldeko diskriminazio positiboa sustatu.

• Arnasguneak zabaldu.

• Euskara ikasteko modu berriak sortu.

• Euskarazko kultur sorkuntza sustatu, presentzia

bermatu.

• Euskararen aldeko eremuak eta diskurtsoak

tokikotasunarekin lotu.

• Euskarari buruzko diskurtso berriak landu.

• Euskarari buruzko diskurtso berriak

Narratiba Bide posibleak

Txikitan ikasten baduzu bai, bestela zaila da 

ikastea

Heldutan ikasteko moduak sustatu, ikusarazi

Euskarak ez du ezertarako balio Kontzientzia sustatu, euskararentzako eremuak

zabaldu eta prestigioa eman

Euskara ez da erabiltzen Ikusarazi euskal mundua, euskara toki guztietan

(telebista, ...), nahasteko espazioak sortu

Euskara eskolako hizkuntza da Euskara beste eremuetan nagusi egin (aisialdia) 

Besteek egiten ez badute nik ez dut egiten Kontzientzia sustatu, euskara ikasi eta erabiltzeko

modu berriak (eskola) 

Euskara zaila da Erabilera eta funtzio komunikatiboa sustatu

Denbora bat barru gehiagok jakingo dute

(gazte gehienek badakite) 

Ezagutza erdi unibertsal horretan erabilera

hauspotzeko dinamikak sendotu

15
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Udal teknikarien pertzepzioa euskararen normalkuntzaren inguruan. Lagina

26 lagun

2 kontraste-.saio

• 14 Bizkaiatik, 9 Gipuzkoatik eta 3 Arabatik.

• 26 parte hartzaile horietatik, % 77a 

emakumezkoak , eta gizonezkoak % 23a. 

• Elkarrizketatutako 26 udal teknikarien artean, % 

84ak 50-60 urte , eta batez besteko

antzinatasuna lanpostuan 19 urtekoa.
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Udal teknikarien pertzepzioa euskararen normalkuntzaren inguruan. Narratibak I

Gazteak
• Lehentasunezko esparru. 

• Zailtasunak gazteengana iristeko. 

• Erreferenteen beharra .

• Erabilerarako eremu gehiagoren beharra.

Eskola eta hezkuntza
• Aisialdiara euskara eramatea lehentasunezko esparru.

• Sorkuntza: beste hizkuntza batzuetatik datozen ereduen

aurrean euskarazkoak sortzea. 

Normalkuntza-prozesua
• Elkarlanaren garrantzia, aurrerapausoak eman izanaren

pertzepzioa. 

• Prozesua moteldu denaren pertzepzioa.  Atzera egiteko

beldurra.

• Esparru esklusiboen beharra. 

• Bide berrien beharra, erabilerari lehentasuna emanez. 

• Marko komun baten beharra, zeharkakotasuna.

Administrazioa
• Aurrerapausoak eman dira.

• Administrazioaren ausardia eta lidergoa indartzeko aukera.

• Instituzionalizazioa: azken urteetan normalkuntza instituzioen

esku uzteko arriskua.
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Udal teknikarien pertzepzioa euskararen normalkuntzaren inguruan. Narratibak II

Erabilera
• Ezagutzatik erabili ahal izateko espazioak sortzeko beharra.

• Lotsa alde batera utzi eta euskara erabiltzeko ahalduntzea.

• 35-45 urtekoek euskara berreskuratzea.

Etorri berriak
• Estrategia berriak erabiltzeko beharra. 

• Etorri berriei bakarrik zuzendutako ekintzek integrazioan izan 

dezaketen eragin negatiboa.

Lan-mundua
• Lan mundua ere euskaratu beharreko esparrua.

• Euskararen erabilerako esparru izateaz gain, euskara 

prestigiatzeko aukera.

Eskola eta transmisioa
• Ezagutza ez bermatzearen arriskua.

• Familiarekin lotutako narratibek azaleratzen dute ez dela 

uste nahikoa denik erabilera bermatzeko familian bakarrik

erabiltzea.

Politika
• Hizkuntzaren inguruko gatazka apalduta somatzen bada

ere, sumatzen dira euskararekiko jarrera baztertzaileak

oraindik ere.

• Udal legea aukera berri gisa aipatzen da.

• Militantziaren garrantzia aipatzen da. 
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Udal teknikarien pertzepzioa euskararen normalkuntzaren inguruan. Zenbait ondorio

• Bidegurutzearen ideia

Normalkuntzaren unea bidegurutzea edota

inflexio-puntu bezala deskribatzen da.

• Errealitate anitzak

Errealitateak eremu soziolinguistikoaren arabera

anitzak direla azpimarratzen da.

• Profesionalizazioa

Hein handi batean profesionalizazioa eman da, eta 

mugimenduan desaktibazioa.

• Gaitasun berriak

Udal teknikarien artean eraldaketarekin lotutako

gaitasun berriak garatzeko beharra azaleratzen da.
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Diskurtso positiboak erabilerari lotuak. Prestigioa eta 

ikusgarritasuna eman. Euskaldunei eta helduei zuzendutako 

diskurtsoak

Ulermenaren unibertsalizazioa. Euskara ikasteko 

moduaren etengabeko hausnarketa (tituluak)

Aurre hartu. Hemendik urte batzuetara gehiengoak 

euskara ulertuko du

Udal legearen aukerak baliatu (beste eremuak)

Lidergo politiko linguistikoa indartu. Politika estrategikoen 

agendan kokatu

Adina 55

Biztanleak ertain-handia__ > 20.000

Eremu soziolinguistikoa__ % 20-50 Gipuzkoa

EDURNE

AUKERAK

Aldaketa garaian gaude. Inflexio-puntuan gaude, bidegurutzean 

egotearen sentsazioa 

Hizkuntzaren merkantilizazioa. Hizkuntzaren balioa produktu soil 

baten balioarekin parekatzen da

Ausardia falta maila politikoan. Alderdikeria

Gero eta erdaldunalgoak gara. Gero eta hizkuntza gehiagorekin 

bizi gara

Erabilera zentroan izango duen diskurtso berria eraikitzea

Lan mundua euskalduntzea erabilerari begira

Aldaketarako jarrera:  

positiboa (trakzioa)

Ardura: Kolektiboa (lidergo 

publikoa)

ERRONKAK

"Gaitasunetan eraginda 

erabileran emaitza izango zela 

uste genuen eta ez dugu lortu. 

Beste zerbait behar da, bide 

berriak behar ditugu. Argi ez 

dugun bide batean ari gara 

lehengo modura " “Erronka litzake 

aurreikustea 

lehenbailehen zer 

datorren eta 

prozesu horiek 

azeleratu 

konplexurik gabe.”
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ERRONKAK AUKERAK

DAVID

Gizartearen jarrera. Erosotasuna. Konpromiso falta

Euskaldunen jarrera batzuk. Hiperzuzentzailtasuna 

edota gaztelaniara pasatzea (amore ematea). Erdaraz 

aritzea

Gizartea anitza eta segmentatua dago. Trinkotua dago eta 

nahasketa gutxi dago

Etorri berriek inposaketa  bezala ikusi dezakete euskara

Herri ez horren euskaldunetan euskararentzako aukerak 

areagotzea. Euskarari eusteko

Jarrera positiboagoak dira orain. Jarrerak gero eta 

positiboagoak dira. Merkatari batzuk esaterako euskara 

ikastaroak antolatzeko eskatzen dute. 

Familien interesa. Familien aldetik interesa dago beraien seme-

alabek euskaraz jakiteko.

Etorri berriak. Euskararen funtzioak ikusarazi eta integrazioa eta 

euskara batera landu.

Bide berriak behar dira, erronka berriak. Lan mundua.

Gure ereduak (edukia) sortu. EITBren eredua aztertu 

(helduak, ez bakarrik gazteak). Sortzaileak lagundu.

Aldaketarako jarrera:  

positiboa

Ardura: Kolektiboa 

(gizartea)

“Herritarren aldetik orain dela 

gutxi arte beharra somatzen 

zen, apaldu egin da, ezagutza 

handitu da, bakoitzak euskaraz 

egiteko bere saretxoa du, ez du 

kontrako girorik somatzen.”

Adina__48

Biztanleak ertaina-handia__ > 20.000

Eremu soziolinguistikoa__ % 20- % 50 Bizkaia

“Gaur egungo 

legeak 

ahalbidetzen du 

euskaraz bakarrik 

aritzea esparru 

askotan…”
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ERRONKAK AUKERAK

ANE

Transmisioa ez dago bermatuta. Etxetik ez badaramate

Euskararen beharrik ez da ikusten, gaztelania jakinda

Oraindik ere euskaldunaren irudia “kaxeroarekin” lotzen da

Ereduak erdaldunak dira (gazteak)

Ez dago norabide argirik hizkuntza-politikan. Ekinbide komuna 

behar da, gero tokian tokian aplikatzeko

Baliabideak eta sinergiak aprobetxatzea, elkarrekin lan egitea

Bide berriak zabaltzea. Euskaraldia. Bide berriak zabaldu ditu

Saretzea eta elkarlana. Teknikariak elkarrengandik ikasteko 

espazioak sortzea, maila desberdinetan

Foro egonkorrak egotea. Babesa ematea, prestigioa, kontrako 

jarrerak neutralizatzeko

Normalkuntzan mundu mailan erreferentzia gara. Jakintza, 

eskarmentu eta motibazio altua

Gazteak. Euskara hezkuntzatik atera (aisialdia eta kirola). Euskara 

erabiltzeko espazioak areagotu eta dauden euskarazko ereduak 

gazteei iritsarazi

Aldaketarako jarrera:  

negatiboa, nekea

Ardura: Administrazio 

publikoa

"Ikuspegi oinarrizko 

komunitarioaren ikuspegitik 

besterik ez det ikusten 

hizkuntza garatu 

daitekeenik...gizarte balio 

komunitarioen inguruan 

antolatu behar dugu”.

“Argi dago bide 

berriak jorratu 

behar direla…“Adina 53

Biztanleak txikia__ < 10.000

Eremu soziolinguistikoa__ %50-80 Gipuzkoa
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MARTA

Euskara esparru informaletara eramatea (eskola edota gune 

egiratuetatik at)

Epizentroa Gipuzkoan dago.  Urrun dago beste 

eskualdeetatik, formula desberdinak behar ditugu, malgutasuna 

eta aniztasuna behar dugu

Administrazioan mugak daude. Oso udal gutxi dira euskaraz 

funtzionatzen dutenak. Euskara euskara teknikarien egiteko 

gisa ikusten da soilik

Herritarrengana iristeko bideak, komunikazioa. Bide berriak 

behar ditugu (are gehiago gazteekin)

Administrazioa palanka moduan erabili. Teknologia berriak 

(administrazio elektronikoa), sail desberdinen arteko lankidetza, 

langile publikoak palanka

Sustapenetik eskakizunetara pasa (administrazioan) legeak 

lagunduta

Euskara erabiltzen dutenak ahaldundu, hiperzuzentzailetasuna 

gainditu

Euskararentzako gune “esklusiboak” sortu.

Herritarrak aktibatu, erdaldunak ere. Sozializazioaren 

bidetik.

Aldakatarako jarrera:  

neutroa

Ardura: Administrazio 

publikoa

ERRONKAK AUKERAK

“Jendeak ez du erabiltzen 

nahiz eta hizkuntza ezagutu. 

Ikastetxeko hizkuntza bihurtu 

dugu euskara herri handi 

erdaldunetan.”

“Bada momentua 

ere gauzak 

eskatzeko eta 

baldintzak 

jartzeko”

Adina 54

Biztanleak txikien multzoa__ < 10.000

Eremu soziolinguistikoa__ % 20- % 50 Araba
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Udal teknikariak. Etorkizuneko Euskara Sustatzeko Ekintza Plan berria. Ekarpenak

• Egitura malguagoa, erabilgarriagoa eskainiko

duena. 

• Esperientziak partekatzeko aukera emango

duena. 

• Lan egiteko moduetan esperimentazioa eta 

lankidetza txertatuko dituena .

• Eragina neurtuko duena. 

• Koordinazioan arreta jarriko duena .

• Euskara teknikarien rolaren inguruan

hausnartuko duena. 

• Komunikazioa barne bilduko duena. 

• Diskurtso inklusiboago (“konektatuago”) bat

proposatuko duena.

• Arloetatik konektatutako lehentasunezko

erronketara doana.

• Malguagoa den plana. 

• Udaletako planen integraziorako gakoak

emango dituena.

• Aktore eta eragileen ekarpena eta elkarlana

jasoko dituena. 

• Arlo berriekin osatuko dena. 
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Ondorio orokorrak eta hurrengo urrats posibleak I

• Gazteak

• Jarrerak aktibatu

• Beste eremuak

• Balaztak

• Udal teknikariak

• Inflexio-puntua

• Lehentasunak

• Lan-molde berriak

• Elkarlanean sakondu

• Gaitasun berriak, esperimentazioa

• Ikaskuntza eta ko-sorkuntza espazioak

Prozesua

• Narratibak modu jarraian jasotzeko

bideak aztertu eta martxan jarri

• Esperimentazio eta ko-sorkuntza gune

irekiak sortu

• Ikuspegi sistemikoa txertatu
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