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Aldahitz Ikerketa. Eusle metodologia esperientzien emaitzak 2013-2016 

argitalpenaren aurkezpena. 
 

Prentsa-oharra 

 

Gaur aurkeztutako argitalpenak 2013 eta 2016 artean Eusle metodologia baliatuz 13 lantoki 
publiko eta pribatutan garaturiko esperientzien emaitzak jasotzen ditu. Lankideen borondatez 
garatzen dira esperientziok, eta abiatzeko baldintza dute lankide taldean kide guztiek euskara 
ulertzea. 
 
Pello Jauregi EHUko irakasle eta Aldahitz proiektuaren zuzendariaren hitzetan, emaitzek argi 
erakusten dute baldintza egokietan posible dela lankide arteko hizkuntza ohiturak gaztelaniatik 
euskarara aldatzea. Bi hilabeteko esperientzia labur eta sinpleak diren arren, emaitzetan 
nabarmena da eragina:  
 
 15,3 puntuko igoera lantokiko euskararen erabileran esperientzietan zehar (%60,8tik 

%76,1era), eta aldaketa horren finkatze garrantzitsu bat esperientzia amaitu eta hiru 
hilabetera: euskararen erabileran izandako 15,3 puntuko igoeratik, 10,6 mantendu egin 
dira. 
 

 Erabileraren igoera lankide tipologia guztietan gertatzen da, bai aurretik euren artean 
euskaraz egiteko nolabaiteko ohitura zutenengan eta baita euskara oso gutxi edo batere 
egiten ez zutenen artean ere. 

 Esan genezake, euskarazko erabileran esperientzien amaieran izandako “hobekuntza 
erreala”ren indizea %27koa dela, esperientzien hasierako “hobekuntza 
potentziala”rekiko. 
 

 Lankideen arteko harremanen %11,4 batean euskarazko ohitura bat finkatzea lortu da, 
bai esperientzian zehar eta baita berau amaitu ondoren ere. Harremanen %6,2n, 
bestalde, posible izan da erabateko euskarazko erabilera batera iristea, nahiz eta egoera 
hori ez den egonkortu esperientziaren ondoren. 
 

Metodologiaren oinarrian euslearen jokaera dago. Euslea, taldeko kideekiko harremanean, 
laneko egoera guztietan euskaraz soilik jardungo den pertsona da. Taldeak zilegitasuna ematen 
dio hizkuntza portaera horri, berak hautatzen baititu funtzio hori beteko duten kideak. 
Erabilitako proportzioa da bost lankidetik bat eusle izatea. 
 
Aurrerapen eta aldaketa guzti horiek “eusle” gisa izendatzen diren lankideen jokaera-
aldaketatik datoz. Lankideen erabakiak egiten du posible aldaketa hori, eta sortzen du egoera 
bat non euskarazko jokaera berriak zilegitasuna eta zentzua duen, modu horretan, urtetan 
gaztelaniaz finkatuta zeuden harreman batzuetan euskaraz hasteko atea zabalduz. “Eusleak” 
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taldeko lankide batzuk baino ez dira (bostetik bat), baina haien jokaeraren eragina talde osora 
zabaltzen da. 
 
Pablo Suberbiola, Soziolinguistika Klusterreko ikerlari-teknikariak ondorengo hausnarketa egin 
du: Maiz halako galderak errepikatzen dira: “Zer dela eta euskarazko erabilerak ez du bere 
ezagutzaren pareko aurrerapenik?” Hemen aurkezten den lanaren ildotik, uste dugu egokiagoak 
direla bestelako galderak, adibidez: “Talde batean zein elementu gehituta edo aldatuta 
bihurtzen da zilegi euskarazko erabilera berri bat?”. Ikerketa honek, bere mugen barruan, 
erantzun batzuk ematen dizkie halako galderei, eta espero dezagun datozen urteetan erantzun 
gehiago lortzea.  
 
Eusle metodologia Aldahitz Ikerketa proiektuaren baitan garatzen du Soziolinguistika Klusterrak, 
EHUrekin lankidetzan. Bi horiekin batera, sei erakundek hartzen dute parte zuzenean 
proiektuan: Ahize-AEK, Artez, Elhuyar, Emun, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza, 
azken bi horiek proiektuaren babesle ere izanik. 
 


