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> Eraginguneak

Aitziber
 

Madrazo
LAB Sindikatua
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HELBURUAK:

–
 

Euskararako erreferentzialtasun kolektiboa sortu
–

 
Portaera asertiboak

 
indartu

–
 

Gune barruko erabilera sendotu
–

 
Egoitzako erabilera orokorrean lagundu

ERAGINGUNEAK
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HIPOTESIA:

Euskara gaitasun altuko dentsitate handia duen 
guneak, talde gisa erakundean eragiteko

-
 

Lidergo informala landuz
-

 
Asertibitatearen

 
bidez komunikazio -deserosotasun sentimenduak 

gainditzeko bidea eginez

□
 

Erakundearen kliman positiboki eragin
□

 
Ohituren aldaketan lagundu 

□
 

Euskararen erabilera areagotu

ERAGINGUNEAK
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LANDU DIREN ALDAGAIAK:

-
 

Lidergo informala (kolektiboa)
-

 
Deserosotasun sentimendua

-
 

Ohiturak
-

 
Klima

 
psikologikoa

ERAGINGUNEAK
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INTERBENTZIOAREN DESKRIBAPENA:

Bilbon kokatutako komunikazio arloko bost kideak aukeratu, 
eragintza asertiboa bideratzeko talde egokia zelakoan.
Euskara idazkariak eta teknikariak Bilboko hobeburuari
interbentzioaren berri eman.
Komunikazio arduradunarekin bildu eta ondoren 
interbentzioan parte hartu beharreko komunikazioko kideei 
proposamena luzatu eta metodologia adostu.
Hiru kidek asertibitatea lantzeko tailerrean (Telp) parte hartu.
Telp tailerrean jasotakoaren laburpena egin kideei eta 
eragiteko egoerak eta pertsonak identifikatu.

ERAGINGUNEAK
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Ordutik aurrera portaera asertiboak praktikatzen aritu hiru hilabetez.
Bilboko Hobemahaiak eskuorria prestatu eta banatu egoitzako kideei 
egitasmoaren berri emateko.
Interbentzioa nola hartzen ari zen baloratzeari ekin. Egoerarik 
esanguratsuenak modu eskematikoan erregistratzeko eskatu.
Horrela ekarri norberak eta nork bere buruari jarritako helburuak. 
Egoerak komentatu: talde hausnarketa
Egiten ari zenari buruzko komunikazioa Bilboko egoitzan baina 
eragiteko aukeratutako egoerak eta pertsonak zeintzuk ziren adierazi 
gabe.
Identifikatutako egoera eta pertsonen aurrean portaera asertiboak 
praktikatzen jarraitu eta baita gainontzekoen jarrerez hausnartu eta 
idatziz jaso ere.
Ondorioak ateratzeko azken bilera. Taldean egindako hausnarketa 
orokorra gehi norberaren balorazio pertsonala idatziz ekarri.

ERAGINGUNEAK
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ONDORIO NAGUSIAK:

Jarraipen bilerak funtsezkoak izan dira eta baita 
erregistroa egitea ere.
Prozesua aurrera joan ahala gero eta kontzientzia 
handiagoa egin beharrekoaz eta emaitza hobeak.
Pertsona batekin euskarari eutsi dakiola eta beste batekin 
erdaraz egin daitekeela inolako zamarik gabe konturatu 
dira.
Baliagarriena norberaren jokabide eta sentimenduez 
konturatzea eta konpartitzea.
Arrakastek gehiago motibatu dituzte baina “porrotek” ez 
dituzte desanimatu.

ERAGINGUNEAK
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Lidergo kolektiboari dagokionez, sekulako garrantzia talde lanari 
aurrera egiteko. Deserosotasun sentsazioak kontrolatu pixkanaka.
Ohitura aldaketak bi arlotan:

□
 

Taldearen arteko elkarrizketa ez formaletan
□

 
Aukeratutako egoera eta pertsonekin

Egoitzako kliman emaitza handirik ez.
Taldearen konplizitatea eta babesa funtsezkoa hainbat egoeratan.
Garrantzitsuena egindako hausnarketa:

□
 

Zergatik egiten den erdaraz, noiz, norekin, zelako 
egoeretan…

Beste eragingune bat aukeratzekotan kontuan hartu beharrekoa:
□

 
Dinamika bateratua burutzen duen taldea izatea (talde 

konpaktua)
□

 
Egoitzako jendearekin harremanak izatea

□
 

Gogoa izatea

ERAGINGUNEAK
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