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Irudi penak

Jatorri-irudia: une honetan duena
Ikerketa. Exkax ere exkax.
Agoniko-dinamiko
Patetiko-sinpatiko-antipatiko

Xede-irudia: izatea komeni zaiguna
Eztabaida, hitzarmena
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Orain artekoaren balantzea
Legeak-eta, ezinbesteko, ez nahiko
Norbanakoa ez da errudun bakar
Asko egin da. Dena ondo ez

Ezagutza vs. Erabilera
Behar dugun erantzuna:

Estrukturala
Aldi berekoa
Bateratua
Bakarra

Estrategia > Baliabideak > Diskurtsoa
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Jon Sarasua:
Bi kultura politiko:  abertzaletasun demokratikoa
deitutakoa bata eta ezker abertzalea bestea. Ez 
bata ez bestea dira gai estrategia maila sinesgarri 
batera iristeko. Batzuk ez dira gai energia soziala 
aktibatzeko, eta besteek muga nabarmenak 
dituzte gizartearen gehiengoarengana iristeko. 
Kultura politiko berria behar du euskarak. 
Autonomoa, euskara ardatz, ez politikaren 
menpekoa.
Ez erdibideko zerbait topatzea, baizik eta 
euskararen aldeko kultura politika berri bat 
sortzea. Besteak beste, modernizatu egin behar 
dugu euskararen mundua, euskararen aldeko 
diskurtsoa.
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Eztabaida vs. Zalaparta
Zalaparta handia, eztabaidarik ez
Azken helburua ezin adostu:

Elebitasun orekatua 
Elebakartasuna?
Kike: Zergatik ez elebitasun desorekatua?

Golde Aroa: 
Haize onik ez dago nora joan nahi duen ez 
dakienarentzat.
Alegintza vs. Ahalegintza
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Duela 40 urte euskarak
Zertarako balio zigun:
Inor txunditu, lasaitu, poztu, kontsolatu, zirikatu, 
limurtu, gogaitu, gogatu, bairatu, liluratu, nazkatu, 
haserre arazi, animatu, maitemindu, erakarri, uxatu, 
mindu, iraindu, penatu, damuarazi, tristatu, barre 
eginarazi, gozatzeko… 
Norbera NOR eta BERA izateko, barrua lasaitzeko… 
hobeto bizitzeko

Zertarako ez: matematika, filosofia, 
fisikarako...
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Etxepare, Lizardi…

Euskara, jalgi hadi plazara!

Eder aunagu, mintzo yoria, / eder, benetan, GAROZ 
YANTZIA:/ larre-loretik eztia, basotik euskal-mamia…

Baña nik, izkuntza larrekoa,/ nai aunat ere NORANAIKOA:/ 
yakite-egoek igoa;/ soina zaar, berri gogoa;/ azal orizta, 
muin betirakoa.
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...eta guk ere bai!
Liburu, irrati, zinema, telebista, 
Interneten nahi dugu euskara
Alor eta hiztun berriak irabazi ditugu 
azken urteotan euskararentzat
Ezinbestekoa zen hori
Kontua ez da, ordea, egotea
Kontua da zertarako balio digun hor 
egoteak
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Jakin badakigu

Hizkuntza bat ez da galtzen ez 
dakitenek ikasten ez dutelako, 
dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik
Orduan, gureak egin du!
Euskaraz dakien jendeak zergatik ez du 
euskaraz egiten?
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Propaganda pixka bat

ABC zein EAJ:

E

A J
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Aktitudeen funtzioak
Baliagarri zaizkigulako hartzen dugu aktitudeak osatzeko nekea. Hainbat 

funtzio bete dezaigukete:
Funtzio instrumentalak

Ezagutza
Utilitarioa

Funtzio sinbolikoak
Ego-babeslea
Balio-adierazlea
Ajuste soziala

Edozein aktitudek betetzen ditu bost funtziook aldi berean. Kontua da 
aldiro zein funtzio nagusitzen den.

Komunikatzaileak zehazki kalkulatu behar du aldatu nahi duen aktitudeak 
zer funtzio betetzen dion xede-taldeko jendeari, haratara bere mezua 
parametro horietatik osatu ahal izateko. Horretan asmatu ezean, 
alferrik da sormenik bikainena ere.
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Shackleton-en ibilalditxoa

Ibilaldi halamoduzko baterako jendea 
behar dugu. Soldata txikiak. Hotza, 
latza. Hilabete luzeak iluntasun 
erabatekoan. Etengabeko arriskua. 
Itzulerarik ez da bermatzen. Arrakasta 
izanez gero, ohore eta miresmena.
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Energia nuklearra A & F 

a
l
d
e
k
o
e
k

k
o
n
t
r
a
k
o
e
k

a
l
d
e
k
o
e
k

k
o
n
t
r
a
k
o
e
k

Balizko energia krisia oztopatzen du 2,8 -2,5 2,7 2,7
Istripu nuklearraren arriskua dakar -2,4 2,9 -2,8 -2,6
Hondakin arazoa sortzen du 2,2 2,3 -1,3 -2,8
Energia garestitu egiten du -1,9 2,0 -2,5 -2,4

USTEA BALIOZTAPENA

Energia nuklearra A & F
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Publizitatearen legea
Publizitatearen legea da hori : produktu 
bakoitzak bere iragarlea du, bakarra, eta 
mezu guztiak estrategia bakar baten jiran 
antolatzen ditu iragarle horrek. 
Gainerakoan, bakoitzak nahi duena esaten 
badu, nahasmendua baino ez da sortzen, eta 
hori da, hain zuzen, euskararekin gertatzen 
ari dena.
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Euskararen irudiak

Amona xaharra
Europa zaharraren erlikia
Haizagailua
birusa
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Euskararen agindu-leloak

S.O.S: Euskarak behar zaitu!!!
Aire-aire euskarari
Gure artean euskaraz
Lehen berba euskaraz
Pixka bat es mucho
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Asier Arrieta-2
Euskararen irudiak egiten digu huts, baserri 
giroarekin identifikatzen baita, oraindik ere, 
euskara. 
Gizarte honetako joera berriak hirietan 
sortzen direnez, ezinbestekoa da euskara hiri 
giroan ere txertatzea. Nola, ordea? Euskara 
modan jarrita, beste biderik ez dago. 
Euskara hiritartu eta modernizatuko badugu, 
euskararen irudia berritu behar dugu. 
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Asier Arrieta-3
Komeni ez zaigun irudia zein den garbi daukat nik: 
gaixo dagoen eskalearena. Sekula ez genuke esan 
behar euskara hizkuntza gutxitua dela.
Modernizatu egin behar da euskara. Eta, 
modernizatuko badugu, irudia aldatu behar diogu 
euskarari. 
Irudiberritu egin behar dugu euskara. Nola, ordea? 
Gizarteko joera berriekin lotuz, gizartean erreferente 
gustagarri izan dadin. Teknologia berrietan, 
publizitatean, musika joera berrietan, 
komunikabideetan txertatu behar dugu euskara, alor 
horietan guztietan normaltasun osoz dagoen 
elementu bat dela erakutsiz.
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Euskararen irudi-leloak

Direnak eta ez direnak zertzeko

Hitz batekin, hizkuntza handi
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A / J: Davidson & Jaccard (75)-1

J: Pilula antikontzeptiboak erabili
Aktitudea zerekiko: A/J 

Koher.

Pilulak hartzea 0.778

Pilulak 0.497

Jaiotza-kontrola 0.202

Familia plangintza 0.109
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A/J koherentzia: A & F
J jakin batek
Zer ondorio:

USTEa

Ondorioon
BALIOZTAtzea

Aj

Axolako jendeak

J-z zer iritzi:
USTEa

Axolako jendearen
Igurikapenei so:

MOTIBAZIOa

ARAU
subjektiboa

AKTITUDEaren eta
ARAUaren

garrantzi erlatiboa

Jokabidea
gauzatzeko

ASMOA
J
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A / J: Davidson & Jaccard (75)-2

J: Hurrengo bi urteetan umea izan

Aktitudea zerekiko: A/J 
Koher.

Hurrengo 2 urteetan 
haurra izatea

0.798

Haurrak izatea 0.225

Haurrak - 0.038
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Esamesak euskaraz?  

1. Iepa pelanas jarri biorkn zrbait diska zaarrana edo bestenaz extremo duron a la
ogera. Aio par d marikas

2. Kepakepakepatxa bikote. Tengo la alkondara beltza abestia eskeini nai
diot,chayane tabernan sukaldean lanean ari den pedazo d rubiarentzat.muxus ru.

3 Mikel knight!Larunbaten ezagutu genuen tipo aldrebesenantzako dparte dlas
irlandesitas!Etze gutaz bela aztuko!Mantekilla bukatu gabeee viciosiyo.

4. Arratsaldeon par d atrakanalgas.zumaiko hiru personajilo gea.jarri palante
elgoibarko neska politei.ke son unas txipironas!Aupa el jintoni kon l

5. Atsaldeon pitolisto ta pitxabrava atzo eldu zitzaidan Perezan kamista ta babero 1
bezala gertazen zat baña neskai le qeda d lujo hoiek die kurbak! agur

6. Apa par d dos onenak zarie gustatuko litzakit ironen zeoze ipintie.domekan
ibilaldire.a ver si se pilla cacho ze ultimamente.
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Hizkuntza eta aizkora 
Hizkuntza bat, gurea nahiz inorena, ez da
gizarteko mintzabide eta adierazpidea besterik.
Ona da, beraz, elkarrekin mintzatzeko eta elkarri
gogoetak adierazteko delarik, mintzatzeko eta
adierazteko balio duelako; horrexegatik beragatik
da ona haizkora zorrotza, EBAKITZEKO
SORTUA delarik, eta haizkora amutsa, berriz,
txarra.

Koldo Mitxelena
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Kalitatearen formula nagusiak

Hiztuna > hizkuntza
Kalitatea = erabilera
Erabilera = irizpidea + ausardia

Arbigara, garatu
@, hausnartu, jorratu, ildo...
Ni por el forro, tío bueno, maziza...
Pitolisto y pitxabrava
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Azken hitzak

“Erdera ez zen bakarrik kapaz, euskarak 
lagundu dio”

“Txikiak handia bentzi leidi, asmoz eta 
jakitez”
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