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DBHko ikasleak Euskaraldian?

https://www.youtube.com/watch?v=202eFCX0UYY&feature=youtu.be


Abiapuntua

 Baldintza egokiak

 Herriko eragileak elkarlanean

 Erabilerarekin arduratuta
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Zer lortu nahi genuen? Zer ikusi nahi genuen?

Zeintzuk dira emaitzak eta ondorioak?

Zer egin genuen?

Aurrera begira zer hartu kontuan?
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Zer lortu nahi zen? Zer ikusi nahi zen?

 Euskaraldiko metodologia adin tarte horretan frogatzea

 Gazteak parte nola bihurtu aztertzea

 Arlo ezberdinak kontuan hartuz lanketa egitea

 Egindakoa ondo jasotzea eta interpretatzea
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Zeintzuk dira emaitzak eta ondorioak?

Oriarteko ikasleak Euskaraldian

Ikasle 

kopurua

Parte hartu 

dutenak Belarriprest

Ahobizi+

Belarriprest

741 440

%

204

%

236

%

Guztira 59,38 27,53 31,85

Zein neurritan lortu dute ahobiziek beti edo askotan euskaraz egitea beste 

ahobiziekin, belarriprestekin eta parte hartu ez dutenekin?

(ahobizien erantzuna)

Beste ahobiziekin Belarriprestekin

Parte hartu ez 

dutenekin

Jasotako 

erantzunak

Beti edo 

askotan %

Beti edo 

askotan %

Beti edo 

askotan %

Guztira 196 186 94,90 181 92,35 115 58,67



Zeintzuk dira emaitzak eta ondorioak?

- Ohikoa baino euskara askoz gehiago erabili zutenak 
%30

- Gertuko biko harremanetan euskara gehiago erabili 
zutenak  %60

- Urrats bat baino gehiago eman zutenak %15

- Lorpen iraunkorrak?

- Espero %90

- Mantendu gutxienez birekin %70
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Zeintzuk dira emaitzak eta ondorioak?

1- “Gustura ibili gara” / “Asko gustatu zait jendea euskaraz

saiatzen ikustea” /“Aitzakia bat gehiago egiteko eta gehiago egin
da” / “Ni erosoago sentitu naiz”

2- “Pertsona batzuekin ez nuen ohitura eta Euskaraldiaren

ondoren bai” / “Nire koadrilan askorengan nabaritzen da
aldaketa”

3- “Jendeak aitzakia zeukan euskaraz gehiago egiteko, ni

erosoago sentitu naiz” /“Ekintzek jendea animatzen dute eta
konpromisoa hartzen dute”

4- “Hasieran, bai, baina beste batzuetan besteak gazteleraz hitz

egiten dizu, eta zailagoa da euskaraz hitz egitea” / “Hasieran
hasten zara gogoarekin, baina gero kosta egiten zaizu”
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Zeintzuk dira emaitzak eta ondorioak?

5-”Lagundu du jende gehiagok izena ematen, DBHn ere” “Egin
dira ekintza politak. Adibidez Batzordea eta horrela, eta guk
parte hartzea oso polita izan da.

6- “Nik birekin aldatu dut” / “Pertsona batzuekin ez nuen
ohitura eta Euskaraldiaren ondoren bai”

7- “Giroa jaitsi egin da, hasieran ondo” “Ekitaldiak gehiago
banatu”
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Zer egin genuen?

 Lantalde bat osatu

 Hiru arlo garatu

 Ekimena egokitzea

 Elemeleka saioak prestatzea

 Gazte eragileen batzordeak abian jartzea
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Zer egin genuen?

 Lantalde bat osatu

 Hiru arlo garatu

 Ekimena egokitzea

 Presioa arindu

 Belarriprest aktiboak, Ahobizi eraginkorrak

 Biko harremanetan arreta 

 Elemeleka saioak prestatzea

 Gazte eragileen batzordeak abian jartzea
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Zer egin genuen?

 Lantalde bat osatu

 Hiru arlo garatu

 Ekimena egokitzea

 Elemeleka saioak prestatzea

 4 saioa taldeko, 100 saio baino gehiago

 Adinera egokituak

 Ttakuneko dinamizatzaileen gidatuak

 Gazte eragileen batzordeak abian jartzea
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Zer egin genuen?

 Lantalde bat osatu

 Hiru arlo garatu

 Ekimena egokitzea

 Elemeleka saioak prestatzea

 Gazte eragileen batzordeak abian jartzea

 Eraikin bakoitzean batzorde bat

 70 gazte eragile

 Ttakuneko dinamizatzaileen laguntzaz
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Aurrera begira zer hartu kontuan?

- 16 urtetik gorakoentzat egitea egokia da: gazteagoekin 
egiteko egokitu egin behar da eta lanketa berezia egin 
behar da

- Hiru arlo lotzea: sentsibilizazioa, eragile izatea etea 
erronka

- Ikerketa argitaratu egingo da

- Ikerketarekin batera landutako 

eta erabilitako tresna guztiak 

argitaratuko dira
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