> Marko legala: Hizkuntzaren estatus legala
> Instituzioen hizkuntzarekiko jokaera
> Beste erakundeen hizkuntzarekiko
jokaera (alderdiak, gizarte mugimenduak,
elkarteak…)

KONTSUMO ESKAINTZA
> Euskarazko produktu eskaintza
> Euskarazko zerbitzu eskaintza
> Euskararen erabilera sustatzera
bideratutako produktu,
zerbitzu eta jarduerak

Gazteen hizkuntza erabileran kokatu
eta bertan esku-hartzeko GIDA
Ondoko mapa edo eskemak gazteen
hizkuntza erabileran eragiten duten
faktoreak biltzen ditu. Faktore hauek
hiru mailatan ordenatuta daude, euren
eragin esparruaren arabera:

TE
NORBANAKOA: Maila indibiduala. Faktore
hauek hiztun bakoitzaren erabileran norabide
eta indar ezberdinez eragiten dute.
INGURUNE HURBILA: Maila mikro-soziala
edo hiztun komunitatearen harreman
sareak; ingurune hurbileko talde bakoitzari
norabide eta intentsitate ezberdinarekin
eragiten diote (koadrilaren arabera, familiaren
arabera, auzoaren arabera, ikaskide-taldearen
arabera,…).

> Publizitatea eta marketina
> Hedabideak eta kultur kontsumoa
> Informazio eta komunikazioa
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> Gizartean erreferentzia diren
pertsonen jokaerak (famatuak,
prestigiodunak, agintariak…)
> Ingurune hurbileko erreferentziazko
pertsonen jokaerak (familiakoak,
hezitzaileak, gazte helduagoak,
liderrak…)
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> Familian bizitako
hizkuntza-errealitatea
> Eskolan bizitako
hizkuntza-errealitatea
> Herrian/auzoan bizitako
hizkuntza-errealitatea
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JARRERAK ETA PORTAERAK
> Hizkuntzarekiko jarrerak: Harrotasuna,
lotsa, koherentzia nahia, axolagabetasuna…
> Hizkuntzarekiko portaerak: Lagunarteko
erabilera, ezezagunekin elkarrizketak
hasteko hizkuntza,…
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> Euskaldunaren irudia:
Hiztunei lotutako
baloreak, aurreiritziak…
> Euskararen irudia:
- Hizkuntzaren berezko
balio sinbolikoa
- Hizkuntzaren berezko
balio instrumentala
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Erabileraren
GPSa
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GIZARTEA: Maila makro-soziala edo
gizartearen egitura. Gizarte bateko hiztun
guztien erabilera zentzu berean baldintzatzen
duten faktoreak dira.
Erabileran hamaika faktorek eragiten dutela
ikus daiteke eskeman. Hala ere, faktore
bakoitzaren eragin maila edo garrantzia ez da
zehazten, gazte bakoitzaren edo gazte-talde
bakoitzaren kasuan garrantzi hau aldakorra
izan daitekeelako.
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> Euskararen bilakaera historikoari
buruzko pertzepzioa
> Euskararen egungo egoera
soziolinguistikoari buruzko pertzepzioa
> Euskararen etorkizunari buruzko
pertzepzioa
> Euskararen erabileraren aurrean
dauden jokaera eta jarreren pertzepzioa
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> Norberaren gaitasuna
- Oinarrizko hizkuntza
gaitasunaren jabetza
- Gaitasun erlatiboa (elebitasun
orekatua/desorekatua)
- Euskarazko Komunikaziorako
erosotasuna (hizkuntza naturala,
adierazkorra,… sortzeko gaitasuna)
- Euskalkian aritzeko gaitasuna
> Ingurukoen gaitasuna: Hiztunen
arteko gaitasuna
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> Familia, koadrila eta inguruko
taldeekiko kidetasun sentimendua.
> Herria, eskualdea, lurraldea, nazioa eta
kulturarekiko kidetasun sentimendua.
> Euskal hiztunen taldearekiko
kidetasun sentimendua.
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> Norbanakoaren eta taldearen
arteko elkarreragina
> Erabilera esparruetan ematen
diren arau eta ohiturak:
		 - Lagunak/Koadrila/Bikotea
		 - Etxea/Familia
		 - Lantokia/Ikasketa tokia
		 - Antolatutako aisialdia/kirola
		 - Bestelako bilguneak: Gaztetxea,
gazte asanblada, lonjak

