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Euskararen jarreretatik erabilerara

[ mahai-ingurua ]
Erramun Baxok:

• Euskaldunago bai, baina, euskaldun epelagoak. Zaharrak primordialistagoak edo kontserbazionistak
direla? 

• Gazteak berriz, konstruktibistak? Lehenik behar da destruktibista izan. 

• Erabilerari buruzko pedagogia lantzekotan, maila guztiak landu: behar soziala eta legearena.

Iñaki Martinez de Luna:

• Funtsezkoa da iritzi publikoaren bataila.

• Erdaldunen artean: euskara bai! Baina…

• Gazteak sozializatzen dira helduen munduan ez dutela euskara beharrik.

• Formazioa eta komunikazioa landu behar: hizkuntzen ekologia eta eleaniztasuna.

Pablo Sotés:

• Nafarroako zonifikazioak markatzen du euskararekiko jarrera: %73, %40, %23 aldeko jarrera

• Baita hizkuntza gaitasunarekin, ama hizkuntzarekin eta ikasketa ereduarekin lotuta

• 35-65 urte bitartean, jarrera positiboena. Gazteen artean jarrerak ez dira hain positiboak.



Hizkuntza-ohituren aldaketak

[ tailerra ]

• Ikerketaren gakoak aztertzea helburu.

• Bakoitzaren errealitatetik arazoak landu.

• “Aldaketa handiak, motibo handiak”.• “Aldaketa handiak, motibo handiak”.

• Emozioak. Ze egoera sozial sortu behar, hizkuntza-

ohitura aldatzeko emozioa sortzeko?



Gazteen erabileraren korapiloa begi-bistan

[ tailerra ]

• Alderdi emozionala kontuan hartzea.

• Indibidualismoaren bi alderdiak.

Eragiten duten faktoreak diagnostikorako eta • Eragiten duten faktoreak diagnostikorako eta 

planifikaziorako erabiltzea.

• Auto-estimatik tira eginda, gaitasunean, jarreran 

eta portaeran eragin.         



Argiak eta itzalak euskararen lurraldean. Euskararen 

etxean, gazi-gozo. Dabid Anaut

[ HAUSNARTU – II. Euskal Soziolinguistika Sariak ]

• Herri euskalduna: haur-hizkera, kontsulta.

• Erdaldunen trinkotzea.• Erdaldunen trinkotzea.

• Estetika: gaztelaniaren zipriztinak gazte-hizkeran.

• Etiketak: euskaraz, gaztelaniaz, batean nahiago… 

Etiketa berekoak elkarrekin, ongi. Nahastuta, 

natural.



Erdaldunen euskararekiko aurreiritzi eta jarreren inguruko 

hainbat datu

[ Esti Amorrortu ]

• Bai–bainakoak taldea

• Bi munduko egoera: gaztelariaren inguruan. Euskararen inguruan.

• “…hay otro mundo y no lo ves”, “no te ves”, “…hay una parte de la 
historia que me pierdo por no saber euskera”

• “…hay otro mundo y no lo ves”, “no te ves”, “…hay una parte de la 
historia que me pierdo por no saber euskera”

• Barnekoa / Kanpokoa dimentsioa.

• Euskarak ez du tresna balio handirik. Halere, handitu da.

• Erdaldun batzuk frustrazioa dute eta harritzen dira gazteek ez 
dutelako euskara hitz egiteko, naiz eta perfektu hitz egin.



Hizkuntza aurreiritziak, jarrerak eta jokaerak

[ Juan Carlos Moreno Cabrera ]

• Hizkuntza zailtasunari buruz / Zailtasuna ez da ezaugarri 
linguistiko bat.

• Hizkuntza ikasketarekiko / Hizkuntza ez da ikasgai • Hizkuntza ikasketarekiko / Hizkuntza ez da ikasgai 
arrunta.

• Elebitasunari buruz / Elebitasun pasiboari garrantzia 
eman.

• Euskararekiko: zaila, zaharra, dialekto asko, batua 
artifiziala… / Euskara ez da zaila: euskaldunek gaztelania 
erraz.



Eskerrik asko 

eta hurrengo urtera eta hurrengo urtera 

arte!


