
(Euskara) Komunikatu: nork-nori-nor
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“Ausartu”

A U S A R T U

Bizitzan zaila 

iruditzen zaiguna 

egingarria da

Eta ezinezkoa 

ematen duena 

egiteko, saiatu egin 

behar da 

“Egin dugu, ez 

genekielako 

ezinezkoa zela”





“La Isla de los Cinco Faros”
Ferrán Ramón Cortes (2005)

1. Mezu bat dugu

2. Mezua entzun egiten

da, nortasuna du

3. Mezuak konexioa

eragiten du

4. Hartzaileak ulertu

egiten du geure mezua

5. Mezuak erakarri egiten

du, motibatu



1) Mezu bat dugu

Norabide estrategikoa: zer da “euskara sustatzea” 
•Zein da gure jarduera komunikatiboaren helburua?:
•Zer da lortu nahi duguna?
•Zein dira mezu operatiboak?

Produktua: zergatik erabili behar da euskara?



2) Mezua entzun egiten da

•Mezuaren nortasuna: 
•Identifikazioa = xede-taldearekikoa 
•Bitartekoak: iristeko bideak, banaketa-
bideak 
•Mezua identifikatu egiten da: zerk egiten 
du desberdin? 



3) Mezuak konexioa eragiten du

•Inguruko mezuen eta emozioen mapa
•Emozio negatiboak neutralizatzeko moduak: 
birkokapena 
•Emozio positiboak indartzeko moduak: posizio 
sendoa eraikitzea 
•Koherentzia vs urgentziazko neurriak 



4) Hartzaileak ulertu egiten du 

•Sormena 
•Dibertsifikazioa 
•Egokitzapen kreatiboak 
•Sormena helburuen zerbitzura 
•Etengabeko berrikusketa eta behaketa 



5) Mezuak
erakarri
egiten du: 
emozioa
sortzen du

Gizarte
fisikoa

Aro digitaleko
gizartea



Independentzia

Interdependentzia

Dependentzia

2) Helburua
finkatu eta ekin

1) Proaktiboa
izan

3) Aurrena
lehendabizi

4) Irabazi-
irabazi

5) Ulertu ulertua
izateko

6) Sinergia

GARAIPEN 
PUBLIKOA

GARAIPEN 
PRIBATUA

7) Zerra zorroztu



Ikerketa
errazteko
materialak

Gogoeta eta 
akzioak

Kontakizuna
eraikitzeko
guneak

Markak
garatzeko
bitartekoak

Baina… 

Berrikuntza definitzeko hainbat modu daude, eta horien artean bada bat gai 
biak lotzeko baliagarri izango zaiguna: “Arazoen eta ezagutzaren arteko 
topaketa berritzailea eta zorionekoa da berrikuntza”. Gauzen eta 
pertsonen inguruko ezagutza izateak berritzeko balio du, baina ezagutza 
hutsa berez ez da nahikoa. Konpondu nahi ditugun arazoak bizi eta 
barneratu egin behar ditugu berrikuntzaren bideari ekiteko.



Orain, berriz, aurrera egiteko 
tenorea da. Poliki-poliki ibili 
beharra dago, pausoak kontuz 
eman, zuhur jokatu, baina, beti 
ere, kontuan izanik aurrerantz 
joan behar dela, garai berri 
batean sartzear gaudela. 

“Donostiako Jardunaldiak 
1968ko Arantzazukoen 
parekoak balira...” esan zuen 
norbaitek. Hala bitez!

Euskararen Unbiertsoa Jardunaldiak (1997)





Ondorio modukoak, atrenbentzia ez bada

• Konplexua vs. Ezinezkoa

Jauziaren unea: 

• Uhartetik artxipielagora

• Gizarte‐taldeetatik pertsonen sareetara

• Arrazoiak eta emozioak elkartuz, eragitera

• Ikrementalismotik disrupziora

• Egin behar denetik, egin nahi dugunera

• Aurre‐iritzietatik datuetara
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