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EHUko uda ikastaroa 

EUSKARA KOMUNIKATU? NOR-NORI-NORK 
2010eko ekainaren 22 eta 23an, Miramar jauregian, Donostian 

 

http://twitter.com/#euskarakomunikatu 
 

Ikastaroan zehar egindako tweeten bilduma (orden kronologikoa): 
 

 
 

-  hasi da  

 357. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Pilar Kaltzada: "jende asko etorri da eta nabaria da 

gure artean dagoen kezka"  asteartea,  09:24:03  

 356. Soziolinguistika slklusterra 

- Gure mezua ulertzen zaila da. Joera berriek pista 

berriak ematen dizkigute (by @pkaltzada)  asteartea,  

09:26:24 via Twitter for BlackBerry® 

 355. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- ejem... hasi gara :P powerpoint fail  jijijiji asteartea,  

09:26:29  

 354. Joxe joxe 

- arazo teknikoak...  asteartea,  09:31:45  

 353. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Murphy.ppt azaldu da da baina joan da ja. Hasi da 

Pilar Kaltzada . asteartea,  09:34:30  

 352. Soziolinguistika slklusterra 

- P. Kaltzada: "nortasuna izan behar du gure mezuak. 

Kanpainak mezu bakarra izan behar du eta argia"  

asteartea,  09:41:34  

 351. Soziolinguistika slklusterra 

- Itsasargia: mezua behar da, nortasuna duena, 

konexioa eragingo duena, hartzailearen hizkuntzan, 

ekintza eragiteko  asteartea,  09:42:09  

 350. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- P. Kaltzadak Hemingwayren aipua ekarri du: don't 

mistake motion for action. Irudipena du kanapina 

klabean mugitzen garela  asteartea,  09:44:55  

 349. Joxe joxe 

- don´t mistake motion for action  asteartea,  09:45:02  

 348. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Kaltzada: Infoxikazio garai honetan ondo neurtu behar 

da botatzen dugun mezu kopurua  asteartea,  09:45:39  

 347. Joxe joxe 

- P. Kaltzada: "orain arte kartela izan da gehien erabili 

dugun euskarria"  asteartea,  09:45:48  

 346. Soziolinguistika slklusterra 

- P. Kaltzadak Hemingwayren aipua ekarri du: don't 

mistake motion for action. Irudipena du kanapina 

klabean mugitzen garela  asteartea,  09:44:55  

 345. Joxe joxe 

- P. Kaltzada: “gehiago pentsatzen dugu kanpaina 

kodean eta ez estrategia kodean”  asteartea,  09:46:10  

 344. Soziolinguistika slklusterra 

- P. Kaltzada: “marka sortzen badugu, hartzaileak bere 

buruan sortzen duen irudiak hartzen du indarra”  

asteartea,  09:47:44  

 343. Soziolinguistika slklusterra 

- zer da gure hartzaileengan sortu nahiko genukeen 

irudia? MARKA  asteartea,  09:47:58  

 342. Rober Gutiérrez robergutierrez 
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- Branding edo marka terminoetan pentsatu behar 

dugu kanpainak egitean, eta gutxiago marketingean. 

#pkalzada  asteartea,  09:48:45  

 341. Joxe joxe 

- Euskarri fisikoen nagusitasunaz hausnartu behar dugu, 

gizarte digitalean murgilduta bizi garen heinean.  

#pkalzada asteartea,  09:50:12  

 340. Joxe joxe 

- orain, gizarte digitalean, ez dakigu zein den gure 

hartzailea  asteartea,  09:51:33  

 339. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Gizarte digitala -> entzuleria handiagoa -> hartzaile 

(eta interpretazio) gehiago mezu bakoitzeko. Hori ere 

gogoan hartu  asteartea,  09:51:36  

 338. Joxe joxe 

- Gizarte digitala -> entzuleria handiagoa -> hartzaile 

(eta interpretazio) gehiago mezu bakoitzeko. Hori ere 

gogoan hartu  asteartea,  09:51:36  

 337. Joxe joxe 

- P. Kaltzada: “lehen hartzaileak ikusi egiten genituen, 

orain ez dakigu nora iristen den mezua, nor ari da 

retwitteatzen?”  asteartea,  09:52:52  

 336. Soziolinguistika slklusterra 

- P. Kaltzada: “lehen hartzaileak ikusi egiten genituen, 

orain ez dakigu nora iristen den mezua, nor ari da 

retwitteatzen?”  asteartea,  09:52:52  

 335. Soziolinguistika slklusterra 

- P. Kaltzada: “Merkatuak elkarrizketa bihurtu dira. Ez 

saldu ze ona zaren, hitz egin dezagun, ikusiko dut 

nolakoa zaren”  asteartea,  09:58:43  

 334. Soziolinguistika slklusterra 

- gaur egun posiblea da gure hartzaile bakoitzari bere 

mezu propioa helaraztea  asteartea,  09:58:47  

 333. Rober Gutiérrez robergutierrez 

 to robergutierrez 

 332. Maite Goñi euskaljakintza 

- P. Kaltzada: “lehen bai, baina gaur egun ez dago 

neurgailuen inguruko adostasunik”  asteartea,  

10:02:34  

 331. Soziolinguistika slklusterra 

- Branded content: diozuna zarena da  #pkaltzada 

asteartea,  10:04:28  

 330. Soziolinguistika slklusterra 

- zintzotasuna behar da markei sinisgarritasuna 

emateko. Hori publizitate alorreko profesionalen 

kontra doa.  #pkalzada asteartea,  10:04:30  

 329. Joxe joxe 

- Merkatuak lkarrizketak badira hitz egiteko prest egon 

behar duzu, bestela merkatuak berehala nabaritzen du.  

asteartea,  10:05:03  

 328. Joxe joxe 

- Nortasunetik sortutako komunikazioa behar da  

#pkalzada asteartea,  10:05:29  

 327. Joxe joxe 

- cobranding: batuketa benetan da biderkatzea. 

estrategia komuna behar da, elkarrekin aritzea, eragina 

biderkatzeko  asteartea,  10:06:33  

 326. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- euskararen mapa berrian, zeintzuk dira erabili 

beharreko bitartekoak?  asteartea,  10:09:59  

 325. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- oker ez banabil, behinola baten batek egin zuen ba 

euskal blogosferaren mapa... abiapuntu ona izan 

daiteke akaso.  asteartea,  10:11:23  

 324. Joxe joxe 

- Nola marraztuko dugu euskararen mapa berria? Zein 

dira irlak, zein dira artxipielagoak?  #pkaltzada 

asteartea,  10:11:25  

 323. Soziolinguistika slklusterra 

- Gure kaleetan zerk mugiarazten gaitu? Beharrizanak, 

emozioak... Azter dezagun dena testuinguru berrian  

#pkaltzada asteartea,  10:12:20  

 322. Soziolinguistika slklusterra 

- aurrera egiteko hari-muturrak: eleaniztasunaren 

merkatu balioari dagokionez, euskararen lekua finkatu 

gabe dago  asteartea,  10:15:18  

 321. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Nor da euskalduna ?  asteartea,  10:17:39  

 320. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Euskarak ere badu bere industria  #pkaltzada 

asteartea,  10:18:15  

 319. Soziolinguistika slklusterra 

- Motibatzaileak behar ditugu  #pkaltzada asteartea,  

10:18:37  

 318. Soziolinguistika slklusterra 

- Mezua zein da? Euskara ezagutu? Erabili? Ikasi? Nor 

da euskalduna?  #pkaltzada asteartea,  10:18:55  

 317. Soziolinguistika slklusterra 

- zein da gure mezuaren konpetentzia? zein merkatu/ 

produkturekin ari gara lehian?  asteartea,  10:19:36  

 316. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Glokalizazioa: harrigarria da oraindik ere norberaren 

hizkuntzak salmentan duen garrantzia  #pkaltzada 

asteartea,  10:20:59  

 315. Soziolinguistika slklusterra 

- Gure hizkuntzan saltzen digutenean, errazago erosten 

dugu. Interneten ere bai  asteartea,  10:21:27  

 314. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Glokalizazioa: harrigarria da oraindik ere norberaren 

hizkuntzak salmentan duen garrantzia  #pkaltzada 

asteartea,  10:20:59  

 313. Soziolinguistika slklusterra 

- Euskarren komunikazioan frustrazio handia dago: 

inertziak, eragina ezin neurtu... Egokitu garai berrietara  

#pkaltzada asteartea,  10:23:56  

 312. Soziolinguistika slklusterra 

- @JKF prest hasteko. "Yo también estudié en la 

ikastola"  asteartea,  10:51:26  

 311. Rober Gutiérrez robergutierrez 
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- @jkf ren txanda orain  asteartea,  10:51:45  

 310. Joxe joxe 

- Hasi da zalantzaz josita omen dagoen @jkf lezioa 

ematen  asteartea,  10:53:27  

 309. deniselortza deniselortza 

- Joseba Kamio: Yo también estudié en la ikastola  

asteartea,  10:54:08  

 308. Soziolinguistika slklusterra 

 to robergutierrez 

 307. Soziolinguistika slklusterra 

- gaiak ihes egiteko gogoa ematen dio @jkf ri ez 

dakielako zeri heldu, zalantza asko dituelako  asteartea,  

10:55:38  

 306. Joxe joxe 

- marketinga gezur ideologikoen gainean sostengatzen 

da  asteartea,  10:57:00  

 305. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- J. Kamio: "Gaur egungo egoera politikoan ez dut 

euskararen marketin eraginkorrik aurreikusten"  

asteartea,  10:58:15  

 304. Soziolinguistika slklusterra 

- komunikazioak gure erakundeetan askotan duen 

papera lamentablea da @jkf  asteartea,  10:58:32  

 303. Joxe joxe 

- J. Kamio: "Gaur egungo egoera politikoan ez dut 

euskararen marketin eraginkorrik aurreikusten"  

asteartea,  10:58:15  

 302. Soziolinguistika slklusterra 

- J. Kamio: "Gaur egungo egoera politikoan ez dut 

euskararen marketin eraginkorrik aurreikusten"  

asteartea,  10:58:15  

 301. Soziolinguistika slklusterra 

- Nora goaz? Hori zehaztu gabe ezin zaio brandinari 

heldu  #jkf asteartea,  11:02:16  

 300. Soziolinguistika slklusterra 

- Atez atekoaren esperientzia euskararen mundura 

ekartzeko modukoa da  @jkf asteartea,  11:03:59  

 299. Soziolinguistika slklusterra 

- marketing ekologikoa - marketing linguistikoa  

asteartea,  11:04:10  

 298. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Atez atekoaren esperientzia euskararen mundura 

ekartzeko modukoa da  @jkf asteartea,  11:03:59  

 297. Soziolinguistika slklusterra 

- Atez atekoa zabor-bilketan eta euskaran, bietan 

aldaketa sozialaz ari gara  #jkf #atezate asteartea,  

11:05:12  

 296. Soziolinguistika slklusterra 

- Atez atekoa zabor-bilketan eta euskaran, bietan 

aldaketa sozialaz ari gara  #jkf #atezate asteartea,  

11:05:12  

 295. Soziolinguistika slklusterra 

- Jorge Riechmann: Notas sobre algunas dimensiones 

psíquicas de la crisis ecológica  #irakurribeharrekoa 

asteartea,  11:06:45  

 294. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- kulturak ez dira aldatzen; ohiturak bai  asteartea,  

11:08:15  

 293. Rober Gutiérrez robergutierrez 

 to joxe 

 292. Soziolinguistika slklusterra 

- organizazioetan bitarteko gehiago bideratzen dira lan 

administratiboetara, komunikazio lanetara baino  

asteartea,  11:11:45  

 291. Rober Gutiérrez robergutierrez 

 to joxe 

 290. Soziolinguistika slklusterra 

- Erakundeek komunikazio arduradunik ez dute: udalak, 

enpresak... insosteniblea da  #jkf asteartea,  11:12:00  

 289. Soziolinguistika slklusterra 

- Euskalgintza osoa parametro administratiboetan 

murgilduta dago  #jkf asteartea,  11:13:15  

 288. Soziolinguistika slklusterra 

- nahitaez euskara terrorismoarekin lotu dute  Horren 

aurrean reposizionatu behar da nagsitasun morala 

lortzeko asteartea,  11:13:27  

 287. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- euskalgintzaren komunikazioa reposizionamendu 

estrategiak baldintzatzen du: terrorismoarekiko 

bereizketa  #jkf asteartea,  11:13:33  

 286. Joxe joxe 

- baina jendearekiko lotura, aldaketarako bultzada, 

komunikazioan dago  #jkf asteartea,  11:13:52  

 285. Soziolinguistika slklusterra 

- %30 gara. hori da topea  hala ere ehuneko horrek 

nahikoa izan behar du aldaketa soziala emateko 

asteartea,  11:14:31  

 284. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Muga: %30. Palanka: lege aldaketa disonantzia eta 

frustazioa gainditzeko  asteartea,  11:16:03  

 283. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Gizarte batek ezin du soportatu %30aren presioa  

asteartea,  11:18:39  

 282. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Iñaki Martinez de Lunak artikulu bikainak idazten ditu  

#jkf asteartea,  11:19:12  

 281. Soziolinguistika slklusterra 

 to euskaljakintza 

 280. Soziolinguistika slklusterra 

- relato konsistenteak behar dira. Greenpeace kasuak 

balio du esateko euskalgintzan inkonsistentziak daudela  

asteartea,  11:22:25  

 279. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Greenpeacen kasuak euskarari ere balio dio  #jkf 

asteartea,  11:22:25  

 278. Soziolinguistika slklusterra 

- arketipoak. Greenpeacen relatoan itxaropena dago. 

Euskalgintzaren kasuan, ez. Euskara hilzorian, baina 

itxaropenik ez  asteartea,  11:23:34  

 277. Rober Gutiérrez robergutierrez 
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- arketipoak. Greenpeacen relatoan itxaropena dago. 

Euskalgintzaren kasuan, ez. Euskara hilzorian, baina 

itxaropenik ez  asteartea,  11:23:34  

 276. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- "falsa conciencia aparente"  Aurrera goazen 

sentsazioak/ diskurtsoak "hilzoriaren relatoa"ren 

kontra egiten du asteartea,  11:26:22  

 275. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Cuando tengo que elegir entre dos males, no elijo. 

Karl Kraus.  #jkf asteartea,  11:27:30  

 274. Joxe joxe 

- arketipoak. Greenpeacen relatoan itxaropena dago. 

Euskalgintzaren kasuan, ez. Euskara hilzorian, baina 

itxaropenik ez  asteartea,  11:23:34  

 273. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Jendearekin ahaztu egin gara aspalditik; teknologiak 

ekarri gaitu pixkanaka  #jkf asteartea,  11:28:50  

 272. Soziolinguistika slklusterra 

- "jendearekin ahaztu gara, eta ez euskalgintzan 

bakarrik" #jkf  asteartea,  11:29:14  

 271. Joxe joxe 

- "jendearekin ahaztu gara, eta ez euskalgintzan 

bakarrik" #jkf  asteartea,  11:29:14  

 270. Joxe joxe 

- Kanpainak ezin dira reprotxean oinarritu, ezin dira 

salaketan oinarritu  #jkf asteartea,  11:30:28  

 269. Soziolinguistika slklusterra 

- komunikazioa askotan erreprotxean oinarritzen dugu. 

Hori ez da sustengarria. Ez da konstruktiboa. Muturka 

ari gara  asteartea,  11:30:50  

 268. Joxe joxe 

- zuk zergatik ez? zuk zakurrari euskaraz zergatik? 

komunikazioan ezin dira horrelako salaketak egin  #jkf 

asteartea,  11:31:18  

 267. Soziolinguistika slklusterra 

- ezin ditugu euskaldunak egunero egoera kritikoan 

jarri, en el filo... jendea galtzen ari gara...  #jkf 

asteartea,  11:32:14  

 266. Soziolinguistika slklusterra 

- Aldaketa sozialaren zikloa [biblia] ari da azaltzen 

Joseba Kamio, estadioz estadio  #jkf asteartea,  

11:33:43  

 265. Soziolinguistika slklusterra 

- The Change cycle http://bit.ly/a4Wc0q  asteartea,  

11:34:32  

 264. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Aldaketaren zikloa, ikusi eta ikasi: 

http://www.changecycle.com/changecycle.htm  #jkf 

asteartea,  11:35:03  

 263. Soziolinguistika slklusterra 

- Ikastaroko argazkiak, Facebookeko gure orrian 

http://bit.ly/darMoW  #jkf asteartea,  11:42:49  

 262. Soziolinguistika slklusterra 

- Atez atekoan alderantziz planteatu dute: ABC>>CBA 

(portaera>jarrera>ezagutza)  #jkf #atezate asteartea,  

11:45:18  

 261. Soziolinguistika slklusterra 

- Ezagutzatik Aktitudera eta Aktitudetik Jokaerara 

eskema ez da bakarra. Alderantziz ere funtzionatzen 

du,  #jkf asteartea,  11:45:38  

 260. Joxe joxe 

- %30-%40k mugitzen du guztia  #jkf asteartea,  

11:46:51  

 259. Soziolinguistika slklusterra 

- Ezagutzatik Aktitudera eta Aktitudetik Jokaerara 

eskema ez da bakarra. Alderantziz ere funtzionatzen 

du,  #jkf asteartea,  11:45:38  

 258. Joxe joxe 

- baina %30 izatera iristen ez garen lekutan zer? 

joxerragartzia dixit  asteartea,  11:49:03  

 257. Soziolinguistika slklusterra 

- Gaizki egiteko beldurra kudeatu egin behar dugu 

euskalgintzan  #jkf asteartea,  11:51:42  

 256. Soziolinguistika slklusterra 

- euskaldunai arrazoia aitortu genion aspaldi baina 

arima extirpatu egin diogu  #jkf asteartea,  11:53:13  

 255. Soziolinguistika slklusterra 

- persuasioa: emozionala vs arrazionala?  asteartea,  

11:56:02  

 254. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Euskalgintzaren marka-arkitektura desastrea da  #jkf 

asteartea,  11:57:01  

 253. Soziolinguistika slklusterra 

- euskalgintzaren marka-arkitektura berrantolatu 

beharra dago: nor da nor, zerk bereizten du 

besteengandik...  asteartea,  11:58:28  

 252. Joxe joxe 

- Marketina: istorio onak kontatu behar ditugu eta, 

ondorioz, gure istorioak besteak birkokatuko ditu  #jkf 

asteartea,  12:01:06  

 251. Soziolinguistika slklusterra 

- zergatik da garantzitsua euskara ikastea/hitz 

egitea/transmititzea?  #jkf asteartea,  12:01:09  

 250. Joxe joxe 

- zergatik da garrantzitsua euskara ikastea? hitz egitea? 

transmititzea?  asteartea,  12:01:54  

 249. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- zergatik da garrantzitsua euskara ikastea? hitz egitea? 

transmititzea?  asteartea,  12:01:54  

 248. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Bizitza estiloekin konektatu behar dugu  #jkf 

asteartea,  12:04:48  

 247. Soziolinguistika slklusterra 

- Geografia sozialak eta kulturalak (ideologikoak) 

deskubritu behar ditugu; skaterrak, surferrak...  #jkf 

asteartea,  12:05:40  

 246. Soziolinguistika slklusterra 
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- Goizeko 3. saioa: Belen Uranga eta Iñaki Iurrebaso 

Komunikazio egitasmoen eraginkortasuna neurtzeari 

buruz.  asteartea,  12:25:23  

 245. Soziolinguistika slklusterra 

- komunikazio egitasmoen emaitzak ezagutu beharra 

dago. Ebaluazio zehatzak egin beharra dago  asteartea,  

12:28:07  

 244. Joxe joxe 

- Euskararen inguruko kanpainen ebaluazio-ikerketen 

adibide gutxi daude  asteartea,  12:30:36  

 243. Soziolinguistika slklusterra 

- EUSKARA KOMUNIKATU? NOR-NORI-NORK ikastaroa 

http://www.soziolinguistika.org/node/3873  asteartea,  

12:31:39  

 242. Bai Euskarari Ziurt. baieuskarari 

- Ekimen edo kanpainaren prozesu osoa aztertu behar 

du ebaluazioak.  asteartea,  12:36:27  

 241. Soziolinguistika slklusterra 

- Dona corda al catalá (2005) kanpainaren ebaluazio-

ikerketa eredutzat  asteartea,  12:44:38  

 240. Soziolinguistika slklusterra 

- Iurrebaso Oarsoaldeko euskara zerbitzuaren 

kanpainen ebaluazio-ikerketen xehetasunak azaltzen.  

asteartea,  13:07:09  

 239. Soziolinguistika slklusterra 

- Euskararen adierazle-sistema oso eta egituratu batek 

asko lagunduko luke, besteak beste, egindakoaren 

ebaluazioan.  asteartea,  13:12:14  

 238. Soziolinguistika slklusterra 

- Euskararen adierazle-sistema oso eta egituratu batek 

asko lagunduko luke, besteak beste, egindakoaren 

ebaluazioan.  asteartea,  13:12:14  

 237. Soziolinguistika slklusterra 

- Bidea egiteke izatea, zerotik elkarlanean oinarri 

egokiak jartzeko aukera izan liteke.  asteartea,  

13:15:10  

 236. Soziolinguistika slklusterra 

- Bukatu da ikastaroaren lehen eguna. Bihar goizeko 

9:15etatik aurrera gehiago.  asteartea,  13:29:34  

 235. Soziolinguistika slklusterra 

- Panorama honekin bulegora bueltatu beharra ere! 

http://twitpic.com/1yz8fr  asteartea,  13:49:41 via 

twidroid 

 234. Joxe joxe 

- Hasi da ikastaroaren bigarren eguna. Joxerra Garzia. 

"Euskararen irudia kanpainaren baldintzatzaile!?  

asteazkena,  09:19:19  

 233. Soziolinguistika slklusterra 

- "Euskarari osatu behar diogu guri komeni zaigun 

irudia"  asteazkena,  09:22:56  

 232. Soziolinguistika slklusterra 

- "Euskarari osatu behar diogu guri komeni zaigun 

irudia"  asteazkena,  09:22:56  

 231. Soziolinguistika slklusterra 

- Ezer esaten hasi aurretik ere dugun irudiak asko esan 

du guri buruz. Joxerra Gartzia  asteazkena,  09:24:14  

 230. Joxe joxe 

- Euskararen diskurtsoan, politikan... munduan 

arrakastatsuak diren teoriak baliatu beharko genituzke  

asteazkena,  09:25:26  

 229. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- "Nigandik ez espero Powerpoint brillanterik"  um:/ 

asteazkena,  09:26:11  

 228. Joxe joxe 

- irudia = pertzepzioa  asteazkena,  09:28:11  

 227. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Irudia jendearen buruan dago eta guk jendearen 

buruan egin behar dugu lan  asteazkena,  09:29:29  

 226. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- kategoriek ez digute balio: euskaldun agonikoa - 

euskaldun dinamikoa/ euskaldun patetiko - sinpatiko - 

antipatiko  asteazkena,  09:35:10  

 225. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- ez dakigu euskararen benetako irudia zein den, eta ez 

dakigu nora joan nahi dugun  asteazkena,  09:37:13  

 224. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Oraingo irudia zein ez ez badakigu, nekez zehaztuko 

dugu zer xede-irudi nahid dugun  asteazkena,  09:37:51  

 223. Joxe joxe 

- Euskarari eman nahi diogun irudia eztabaidatua eta 

adostua izan behar da.  asteazkena,  09:38:06  

 222. Soziolinguistika slklusterra 

- @joxe Ez duk etiketarekin asmatu azken bietan ;-) 

#euskarakomuinikatu #euskarakomuikatu  asteazkena,  

09:38:16  

 221. Mikel Iturria iturri 

- orain arteko balantzea:: legeak ezinbestekoak dira, 

baina ez dira nahiko  norbanakoa ez da errudun bakar... 

asteazkena,  09:39:28  

 220. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Asko egin da euskararen inguruan, baina ez dena 

ondo  asteazkena,  09:40:40  

 219. Joxe joxe 

- Tokin guztietan ez da gauza bera modu berean esan 

behar.  asteazkena,  09:43:06  

 218. Soziolinguistika slklusterra 

- Diskurtsoa malgutzea ildo nagusi bat finkatuta 

dagoenean soilik egin liteke  asteazkena,  09:43:26  

 217. Soziolinguistika slklusterra 

- behar dugun erantzuna: estrukturala, aldi berekoa, 

bateratua eta bakarra  Estrategia > baliabideak > 

diskurtsoa asteazkena,  09:43:37  

 216. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- @goioarana @robergutierrez eta @slklusterra ere 

polito ari dira ba ;)  asteazkena,  09:44:45  

 215. Joxe joxe 

- publikotik zalantzan jartzen ari dira erantzun 

estruktural, aldi bereko, bateratu eta bakar hori 

posiblea ote den  asteazkena,  09:45:52  
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 214. Joxe joxe 

- joxerra gartziak onartzen du bera ere ez dagoela 

esaten ari den guztiarekin ados  asteazkena,  09:47:03  

 213. Joxe joxe 

- Eslogan polit bat ez da komunikazioa  asteazkena,  

09:48:26  

 212. Soziolinguistika slklusterra 

- ANATEMAAAA: 20 lerroko testua duen powerpoint 

diapositiba bat  :P asteazkena,  09:49:25  

 211. Joxe joxe 

- Kultura politiko berria behar du euskrak. Autonomoa, 

euskara ardatz, ez politikaren menpekoa  asteazkena,  

09:51:10  

 210. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Euskara kontuetan zalaparta daukagu, ez eztabaida: 

zu gaiztoa, zu gaiztoago, ba zu Franco. AKabo eztabaida 

estrategikoa.  asteazkena,  09:53:59  

 209. Joxe joxe 

- Euskara kontuetan zalaparta daukagu, ez eztabaida: 

zu gaiztoa, zu gaiztoago, ba zu Franco. AKabo eztabaida 

estrategikoa.  asteazkena,  09:53:59  

 208. Joxe joxe 

- Haize onik ez dago nora joan nahi duen ez 

dakienarentzat.Guk ez nora joan, ez nondik 

gatozen.Ikerketa masiboa behar dugu.  asteazkena,  

09:55:39  

 207. Joxe joxe 

- Guk ez dugu eraikitzen gure diskurtsoa. Gu kokatzen 

gaituen diskurtsoa, besteena da, hori oso egituratua 

dagoelako.  asteazkena,  09:55:56  

 206. Soziolinguistika slklusterra 

- Duela 40 urte euskara maila pribaturako bakarrik balio 

zuen. Ez esparru publikorako. Norbera izateko soilik.  

asteazkena,  09:57:37  

 205. Joxe joxe 

- . probokatzailea Joxerra Gartzia. Zoragarri 

probokatzailea asteazkena,  09:58:23  

 204. pilar kaltzada pkaltzada 

- Orain esparru publikorako balio digu euskarak. Baina 

zertarako balio digu hor egoteak?  asteazkena,  

09:58:52  

 203. Joxe joxe 

- J.Garzia: "Kontuz euskararen presentzia 

neurtzearekin. Nik batzuetan nahiago ez agertzea 

uskaea horrela agertzeko."  asteazkena,  10:01:06  

 202. Soziolinguistika slklusterra 

- Adibidea: nesken komun batean sartu eta euskara 

ortopedikoa konpresatarako zakarrontzian. Horrek 

zertarako balio digu?  asteazkena,  10:01:26  

 201. Joxe joxe 

- . euskarak aurrera egin behar du erabileran, baina ez 

edozein modutan. asteazkena,  10:01:30  

 200. pilar kaltzada pkaltzada 

- Euskaraz dakien jendeak zergatik ez du egiten?  

asteazkena,  10:02:21  

 199. Joxe joxe 

- Ezagutza, Aktitudea, Jokabidea... EAJ  asteazkena,  

10:03:30  
 198. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Ezagutza - Aktitudea - Jokabidea triangelu horretan, 

eragiteko ez da derrigorra ezagutzatik hastea  

asteazkena,  10:04:54  

 197. Joxe joxe 

- Ezagutza - Aktitudea - Jokabidea triangelu horretan, 

eragiteko ez da derrigorra ezagutzatik hastea  

asteazkena,  10:04:54  

 196. Joxe joxe 

- KOmunikazioak ez du jendeak duen irudia aldatuko. 

Osagai berriak emango dizkio jendeari eurek irudia 

eraikitzeko.  asteazkena,  10:07:03  

 195. Joxe joxe 

- . Komunikazioak lagundu egingo digu jendeak eraikiko 

duen euskararen irudia zabaltzen. Joxerra Gartzia 

asteazkena,  10:07:09  

 194. pilar kaltzada pkaltzada 

- Marka kontaktuaren kontzeptua gustatzen zaio 

Garziari. MArka edo produktua jendearekin 

harremanetan jartzea.  asteazkena,  10:08:56  

 193. Joxe joxe 

- . medioak asko ugaritu dira, baina lehengo oinarri 

bera eskatzen dute: zerbait esan beharra dago. Mezua! 

asteazkena,  10:09:59  

 192. pilar kaltzada pkaltzada 

- . medioak asko ugaritu dira, baina lehengo oinarri 

bera eskatzen dute: zerbait esan beharra dago. Mezua! 

asteazkena,  10:09:59  

 191. pilar kaltzada pkaltzada 

- euskararekiko atxikimenduak/gorrotoak jendearengan 

zein funtzio betetzen duen jakin behar dugu.  

asteazkena,  10:15:00  

 190. Soziolinguistika slklusterra 

- Nola bizi du jendeak euskara?  asteazkena,  10:15:42  

 189. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- . funtzio sinbolikoa? funtzio operatiboa? Ikertu egin 

behar dugu zergatik eusten dion jendeak euskararen 

erabilerari asteazkena,  10:16:59  

 188. pilar kaltzada pkaltzada 

- @pkaltzada eta/edo zergatik ez dion eusten, ezta?  

asteazkena,  10:17:58  

 187. Joxe joxe 

- Komeni zaigun euskararen irudia zehaztuta ere, 

nahikoa da hori?  asteazkena,  10:19:06  

 186. Joxe joxe 

- Mundu guztiak euskara maite izango balu ere, jende 

guztiak erabiliko luke?  asteazkena,  10:20:04  

 185. Joxe joxe 

- Ez genuke neurtu behar euskararekiko aktitudea, 

euskara norberak egunero erabiltzeari buruzkoa baino.  

asteazkena,  10:21:58  

 184. Joxe joxe 
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- . Aktitudea eta jokabidea, baina norberaren baitan 

garatzeko konpromisoa edo gogoa. Horrexek 

baldintzatuko du gure mezua asteazkena,  10:22:29  

 183. pilar kaltzada pkaltzada 

- Ez genuke euskarekiko aktitudea erabili behar. 

Bakoitzak euskara bere egunerokoan erabiltzearen 

aktitudea baizik  asteazkena,  10:22:34  

 182. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Bere ikasleen adibidea jarri du: euskaltzale zintzoak 

dira, baina erdarara jotzen dute kontu afektiboetarako.  

asteazkena,  10:26:12  

 181. Joxe joxe 

- . afektibitatea gaztelaniaz jorratzen dute gazteek? 

asteazkena,  10:26:40  

 180. pilar kaltzada pkaltzada 

- Euskara maite dute baina ez die balio. Gazteara 

bidalitako SMSen lagina ere erakutsi du: informazio 

hutsa euskara zuzenaz  asteazkena,  10:27:24  

 179. Joxe joxe 

- ...baina informaziotik harago, afektibitatea 

adierazteko adierazpenak erdaraz daude.  asteazkena,  

10:28:20  

 178. Joxe joxe 

- Irudia sortu aurretik, beraz, akaso produktuaren 

ezaugarriak ere berrikusi behar ditugu...  asteazkena,  

10:29:28  

 177. Joxe joxe 

- Euskararen komunikazioaz gain, produktua ere 

errbistau behar dugu (eskaintzen ari garen hizkuntza 

bera)  asteazkena,  10:29:45  

 176. Soziolinguistika slklusterra 

- Ez kulpabilizatu jendea. Zergatik ez dute erabiltzen? ez 

dielako balio  asteazkena,  10:32:46  

 175. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Amorragarria izan behar du D ereduko ikasleentzat 

gurasoekin eta lagunekin erabiltzeko bi hizkuntza 

ezberdin ez izateak  asteazkena,  10:35:49  

 174. Joxe joxe 

- Erabilera = irizpidea + ausardia  asteazkena,  10:38:16  

 173. Soziolinguistika slklusterra 

- Kalitatearen formulak: Hiztuna > hizkuntza; kalitatea = 

erabilera; erabilera = irizpidea + ausardia  asteazkena,  

10:39:19  

 172. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Euskadi Gazteako Jon Gotzonen inguruko pasadizoak. 

Pertsonaia desagertaraztea sinatuta omen du Euskadi 

Gazteak  asteazkena,  10:45:57  

 171. Joxe joxe 

- sorkuntza eta berrikuntza @JKF hasi da  asteazkena,  

10:58:09  

 170. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- @jkf ren proposamena: utzi euskarari buruz hitz 

egiteari, hitz egin jendearen beldurrez, usteez, 

espektatibez...  asteazkena,  11:01:34  

 169. Joxe joxe 

- Gerra hotza, Reagan, beldurra, youtube... sormena 

eta berrikuntza  #jkf asteazkena,  11:03:06  
 168. Soziolinguistika slklusterra 

- Muturreko jarrera kulturalak behar ditugu 

jendearekin konektatzeko, erdiko jarrerak oharkabean 

pasatzen dira  #jkf asteazkena,  11:04:54  

 167. Soziolinguistika slklusterra 

- muturreko jarrerak behar ditugu nabarmentzeko. 

Jarrera epeletan dabilenak ez du aarreta bereganatzen  

asteazkena,  11:05:47  

 166. Joxe joxe 

- Sormenaren inguruko bideo guapuak ikusten, by @jkf  

asteazkena,  11:08:51  

 165. deniselortza deniselortza 

- muturreko jarrerak behar ditugu nabarmentzeko. 

Jarrera epeletan dabilenak ez du aarreta bereganatzen  

asteazkena,  11:05:47  

 164. Joxe joxe 

- RT @joxe: Mundu guztiak euskara maite izango balu 

ere, jende guztiak erabiliko luke?  <--Bai, baina ez 

guztietan asteazkena,  11:12:11 via TweetDeck 

 163. Juan Ignacio Pérez Uhandrea 

- Ezin Euskara komunikatu ikastaroa jarraitu, arazo 

teknikoak ote? asteazkena,  11:13:07  

 162. koldo castañeda koldocas 

- produktua konsistentea izan behar da brandinga 

egiteko  asteazkena,  11:15:11  

 161. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Euskararen komunikazioaren parte handi 1 egiten da 

numeroak komunikatzeko.  disparatea da. afektibitatea 

komunikatu behar asteazkena,  11:16:36  

 160. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Euskararen zenbakiak komunikatzen indar handia 

egiten da. Indar hori ez diogu ematen komun ikazio 

afektiboari.  asteazkena,  11:16:39  

 159. Soziolinguistika slklusterra 

- zenbakiak edo bizipenak?  asteazkena,  11:16:52  

 158. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- ALiatu bakarra du euskalgintzak: jendea, eta hori 

egurtu egiten du. Malo. #jkf  asteazkena,  11:18:28  

 157. Joxe joxe 

- Jendea da euskalgintzaren aliatu estrategiko bakarra  

#jkf asteazkena,  11:18:36  

 156. Soziolinguistika slklusterra 

- zein da euskalgintzaren aliatu estategikoa? JENDEA  

horregatik ez du zentzurik jendea egurtzea, zigortzea 

asteazkena,  11:19:02  

 155. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- "Yo no veo la marca Eroski por ningún lado" #jkf  

asteazkena,  11:21:06  

 154. deniselortza deniselortza 

- Harremana berreskuratu dut.  asteazkena,  11:23:30  

 153. koldo castañeda koldocas 

- Lehen markak komunikabideak behar zituen; orain 

marka bera da komunikabidea  #jkf asteazkena,  

11:25:10  



 

8 

 

 152. Soziolinguistika slklusterra 

- Sorkuntza briefinean ere badago, diagnosia egitean...  

#jkf asteazkena,  11:26:53  

 151. Soziolinguistika slklusterra 

- @JFK ari da  orain. Euskadi Irratirako elkarrizketa 

egiten aritu naiz eta galdu dut hasiera.. asteazkena,  

11:27:25  

 150. pilar kaltzada pkaltzada 

- negozioak ahalbidetzen du marka. eta ez alderantziz  

asteazkena,  11:27:31  

 149. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Lehenengo izan-estrategiak sortu, gero markak  #jkf 

asteazkena,  11:27:39  

 148. Soziolinguistika slklusterra 

- Kanpainak egiten dira baina markarik ez badago, non 

metatzen dira irabaziak?  #jkf asteazkena,  11:28:48  

 147. Soziolinguistika slklusterra 

- . Jendea da mezuaren eramailea. Kanal berriek 

errazago egiten dute: publizitatea harreman publikoak 

garatu eta gero asteazkena,  11:29:50  

 146. pilar kaltzada pkaltzada 

- euskarari buruz ez, jendeari buruz hitz egin behar 

dugu, bizimoduaz kontatu behar ditugu istorioak  #jkf 

asteazkena,  11:30:28  

 145. deniselortza deniselortza 

- euskarari buruz hitz egiteari utzi eta jendeari buruz 

hitz egin beharko genuke  asteazkena,  11:30:34  

 144. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Jendea(k) zerk kitzikatzen d(it)uen deskubritu behar 

dugu  #jkf asteazkena,  11:31:40  

 143. deniselortza deniselortza 

- berrikuntza marketing estrategikoarekin lotzen du 

@JKF k, ez operatiboarekin  asteazkena,  11:32:22  

 142. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Boston Consulting Groupen matrizea ahoan 

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_bcg

matrix.html  #jkf asteazkena,  11:33:05  

 141. Soziolinguistika slklusterra 

- Boston Consulting Groupen matrizea ahoan 

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_bcg

matrix.html  #jkf asteazkena,  11:33:05  

 140. Soziolinguistika slklusterra 

- Euskalgintzak egoerara egokitzeko zailtasunak ditu  

#jkf asteazkena,  11:37:04  

 139. Soziolinguistika slklusterra 

- . Geure kontakizunak aintzat hartu behar ditu 

inguruko eta barruko atributoak. Euskararen 

kontakizuna sortu asteazkena,  11:38:16  

 138. pilar kaltzada pkaltzada 

- Periodikuak ez dira irakurtzen ikasteko-jakiteko, 

norbere iritzia berresteko baizik  #jkf asteazkena,  

11:39:17  

 137. deniselortza deniselortza 

- Adaptazioa. Euskalgintzak adaptatu behar du  

asteazkena,  11:42:11  

 136. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- sentsibleago izan behar dugu jendearekiko, eta haien 

bizitzari buruz hitz egin.  #jkf asteazkena,  11:43:23  
 135. Joxe joxe 

- Adapazioa, berrikuntza... baina horretarako aldaketa 

gustatu behar zaigu  asteazkena,  11:43:26  

 134. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Ingelesez ez badakizu, komunikazioko saraotan jai: 

branding, briefing, framing, gap...  asteazkena,  

11:43:26  

 133. deniselortza deniselortza 

- Aldaketa maite egin behar dugu, bestela galduta 

gaude. Eta beldurra ere maite egin behar dugu. 

Egokitu-egokitu...  #jkf asteazkena,  11:45:06  

 132. Soziolinguistika slklusterra 

- Beldurra aliatu indartsua dugu. Erosotasun egoeratik 

aterarazten gaitu.  asteazkena,  11:45:10  

 131. Joxe joxe 

- . beldurra geure aliatua da... hari interesgarria 

asteazkena,  11:45:21  

 130. pilar kaltzada pkaltzada 

- . beldurra geure aliatua da... hari interesgarria 

asteazkena,  11:45:21  

 129. pilar kaltzada pkaltzada 

- Probestu beldurra, motzera eta luzera. Kudeatu 

beldurra, sormenez, etengabe berritu marka, 

erabakiak...  #jkf  24   

 128. deniselortza deniselortza 

- Kopiatu dezakegu, eta kopiatu behar dugu, baina 

orijinala hobetzeko, ez okertzeko. Errespetutik kopiatu.  

#jkf  24   

 127. Joxe joxe 

- Kopiatu baina kopiatutakoa hobetuz eta errespetuz  

#jkf  24   

 126. Soziolinguistika slklusterra 

- Signifikatibo izan behar gara, jendeak hauta gaitzan, 

estimuluz jositako ingurunean  #jkf  24   

 125. Soziolinguistika slklusterra 

- Berrirakurketa identitarioa ahalbidetu behar diogu 

jendeari: bere erabakiak azaltzeko istorioak eman 

behar dizkiogu  #jkf  24   

 124. Joxe joxe 

- Maslow piramidea http://www.age-of-the-

sage.org/psychology/maslow_pyramid.html  #jkf  24   

 123. Soziolinguistika slklusterra 

- Marka karismatikoa da ordezkorik ez daukana  

nortasuna ematen duena, ase duena. Arazoa:jendeak 

gero eta gehio nahi du  24   

 122. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Marka karismatikoa denean publikoak beti gehiago 

espero du, Ezinezkoa da beti horri erantzutea. Orduan 

dator frustrazioa   24   

 121. Joxe joxe 

- Frustrazio horri aurre egiteko berrikuntza da gakoa. 

Baina gure erakundeetan ez daukagu berrikuntzari 

dedikatutako inor   24   

 120. Joxe joxe 
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- Gure lana aldaketa soziala bada, jarri komunikazioko 

jendea lanean  #jkf  24   

 119. Soziolinguistika slklusterra 

- Jendeak gero eta gehiago nahi du eta frustazioa sor 

daiteke, espektatibak ez betetzea. Nola konpondu? 

Berrikuntzarekin   24   

 118. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Soziologoak eduki beharrean, marketingeko jendea 

eduki behar dugu gizartean benetan eragin nahi 

badugu. #jkf   24   

 117. Joxe joxe 

- Gure kategorian irabazi ezin badugu, sortu kategoria 

berri bat edo berrantolatu kategorien sistema  #jkf  24   

 116. Soziolinguistika slklusterra 

- elementu redundanteak/ ezagunak + berritzaileak 

behar dira kanpaina egokiak egiteko   24   

 115. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Kanpaina diseinatzen: ez bete dena elementu berriez, 

redundanteak ere erabili, bestela hartzailea 

desorientatuko da  #jkf  24   

 114. Soziolinguistika slklusterra 

- Galderen tartea, inor animatzen?  #jkf  24   

 113. Soziolinguistika slklusterra 

- Imanol Elgoibarko Izarratik: zer egin behar dugu 

baliabide gutxi izanik komunikazio talderik ezin osatu 

dezakegunok?   24   

 112. Joxe joxe 

- Erantzuna: Komunikazioa zuzendaritzaren funtzio bat 

da, zuzendaritzan komunikazioko jendea egon behar 

du.   24   

 111. Joxe joxe 

- Maila lokalean komunikatzeko aukerak badaude   24   

 110. Joxe joxe 

- Etxetik hasi behar da: barne komunikazioa ere zaindu 

behar da. Berriz ere ahaztu gara jendearekin.   24   

 109. Joxe joxe 

- Komunikabideetan ausartagoak izan behar dugu: 

edukietan, diseinuetan...   24   

 108. Joxe joxe 

- Ustet hau dala JKFk jarri nahi zun bideoa 

http://www.youtube.com/watch?v=5b19izPaox8&feat

ure=player_embedded  #jkf  24   

 107. deniselortza deniselortza 

- @pkaltzada ren txanda orain.   23   

 106. Joxe joxe 

- @pkaltzada hasi da   23   

 105. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Euskara komunikatu? nor-nori-nork ikastaroa 

jarraitzeko, jo hona: 

http://www.soziolinguistika.org/eu/ehuikastaroa   23   

 104. Soziolinguistika slklusterra 

- Euskara komunikatu? nor-nori-nork ikastaroa 

jarraitzeko, jo hona: 

http://www.soziolinguistika.org/eu/ehuikastaroa   23   

 103. Soziolinguistika slklusterra 

- Euskararen komunikazioa baino gauza zailagoak 

egiten dira ba munduan   23   
 102. Joxe joxe 

- Zaila iruditzen zaiguna egingarria da eta ezinezkoa 

ematen duena egiteko, saiatu egin behar da   23   

 101. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- "Egin dugu, ez genekielako ezinezkoa zela" horrela 

mugitu gara sarritan, eta horrela egin behar da   23   

 100. Joxe joxe 

- "Egin dugu, ez genekielako ezinezkoa zela" horrela 

mugitu gara sarritan, eta horrela egin behar da   23   

  99. Joxe joxe 

- Gabeziak baditugu, bai, baina indarguneak ere bai. 

Horiek zeintzuk diren aztertu beharra dago   23   

  98. Joxe joxe 

- Zer egiten dute beste hizkuntza minorizatuek? Azter 

ditzagun...  @pkaltzada  23   

  97. Soziolinguistika slklusterra 

- @pkaltzadaren saioa entzuten eta ikasten, Joxerra 

Gartziaren saioarekin disfrutatu ondoren   23   

  96. Joseba Kamio JKF 

- Pertsonak berreskuratu behar ditugu eta oraingo 

medioek pertsonetara zuzenean iristeko bidea errazten 

digute  #pkaltzada  23   

  95. Soziolinguistika slklusterra 

- Arazo handi 1: ez dugu elkar ezagutzen. Ez dakigu 

besteek zer egin & nola atera den, lanak etengabe 

errepikatzen ditugu   23   

  94. Joxe joxe 

- Pilar Kaltzada: Soziolinguistika Klusterrak hartu behar 

luke ikergaitzat komunikazioaren kontu hau  #pkaltzada  

23   

  93. Soziolinguistika slklusterra 

- egunero ari gara gurpila asmatzen RT @joxe ez dugu 

elkar ezagutzen. Ez dakigu besteek zer egin & nola 

atera den   23   

  92. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Joxerra Gartziari entzutea euskara deskubritzea bezala 

da: ze ondo, zenbat kontu, ze pasio... EH deskubritzea 

bezela da   23   

  91. Joseba Kamio JKF 

- Sormena ez da okurrentzia  @pkaltzada  23   

  90. Joseba Kamio JKF 

- Lan deialdietan zergatik ez da balioesten 

kreatibitatea?  @pkaltzada  23   

  89. Soziolinguistika slklusterra 

- sormena landu eta enfokatu egin behar da gure 

helburu estrategikoetarako   23   

  88. Joxe joxe 

- Goiz osoan eta atzoko saioan ere jendea adi-adi dago, 

ikasteko gogo handiz, erantzunen bila. Errezeten bila?   

23   

  87. Joseba Kamio JKF 

- +1 RT @JKF Joxerra Gartziari (eta @JKF ri) entzutea 

euskara deskubritzea bezala da: ze ondo, zenbat kontu, 

ze pasio...   23   
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  86. Rober Gutiérrez robergutierrez 

 to joxe 

  85. Dabid Martinez dabidmp 

- RT @joxe: sormena landu eta enfokatu egin behar da 

gure helburu estrategikoetarako   23   

  84. Joseba Kamio JKF 

- Lezoko eskolako sarreran behin ikusi nuena: 

"Zoriontsu ginateke euskaraz hitz egiten entzungo 

bazintugu"  enfin...  23   

  83. deniselortza deniselortza 

 to dabidmp 

  82. Joxe joxe 

- Komunikaziokook sekulako arazoak dauzkagu gure 

lana azaltzeko. Nere amak oraindik ez daki zertara 

dedikatzen naizen :-)   23   

  81. Joseba Kamio JKF 

 to JKF 

  80. Joxe joxe 

- The seven habits of highly effective people. Stepen R. 

Covey   23   

  79. Joseba Kamio JKF 

 to joxe 

  78. Joseba Kamio JKF 

- kooperazioa eta kobrandinga, ezta @joxe?  irabazi - 

irabazi  23   

  77. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Kooperazioa eta entzumen aktiboa oso zailak dira, 

baina oinarrizkoak. Ez dugu entzuten  <-- hau netzako 

gordeko det.  22   

  76. Joseba Kamio JKF 

 to robergutierrez 

  75. Joxe joxe 

- Talentoa kanpo aldera jarrita daukagu, ta barrualdera 

talentu gutxi #harman-en. @pkaltzada-ri eskema 

erosiko diot gutzako euskarakomunikatu  22   

  74. Joseba Kamio JKF 

- "incrementalism is the enemy of creativity" N. 

Negroponte   22   

  73. Joxe joxe 

- Incrementalism is the enemy of creativity (N. 

Negroponte)   22   

  72. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- berrikuntza = arazoen eta ezagutzaren arteko 

topaketa berritzailea eta zorionekoa   22   

  71. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Ez bakarrik erresistentzia, inpermeableak gara 

aldaketarekiko   22   

  70. Joseba Kamio JKF 

- RT @robergutierrez: Incrementalism is the enemy of 

creativity (N. Negroponte)  <-- zenbakiak...  22   

  69. Joseba Kamio JKF 

- 1997an Euskararen Unibertsoa jardunaldian ikastaro 

honen antzeko kezkak planteatu ziren. Zer gertatu da 

ordutik?   22   

  68. Soziolinguistika slklusterra 

- Euskararen Unibertsoaren Jardunaldiak (1997)  13 

urte beranduago antzeko jardunaldiak behar al ditugu?  

22   
  67. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- @pkaltzada-k Deja vu bat izan du bart, duela 13 

urteko euskararen unibertsoan esandako igualak enzun 

dituelako egunotan   22   

  66. Joseba Kamio JKF 

- Joanmari Torraldai: euskalgintzako gure belaunaldia 

errreleboaren zain dagoela iruditzen zait batzuetan"   

22   

  65. Soziolinguistika slklusterra 

- Nik ere nahi nuke @pkaltzada bezain ordenatua eta 

txukuna izan ^_^   22   

  64. Joseba Kamio JKF 

- RT @slklusterra: Joanmari Torraldai: euskalgintzako 

gure belaunaldia errreleboaren zain dagoela iruditzen 

zait batzuetan"   22   

  63. Joseba Kamio JKF 

- Ederra litzateke J. Gartzia, @pkaltzada eta @JKF-ren 

arteko saioen arteko koinzidentzia-maila eta puntuak 

identifikatzea   22   

  62. Joseba Kamio JKF 

- Hori gertatzn zaizu mapa mentalak egiteagatik ;-P 

@JKF Nik ere nahi nuke @pkaltzada bezain ordenatua 

eta txukuna izan ^_^   22   

  61. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Zer iruditzen zaizue banatu diguten hau?  

http://twitpic.com/1z8dm5  22  via Twitpic 

  60. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Pertsonak berreskuratu behar ditugu eta oraingo 

medioek pertsonetara zuzenean iristeko bidea errazten 

digute  #pkaltzada  23   

  59. Soziolinguistika slklusterra 

- Jendea da euskalgintzaren aliatu estrategiko bakarra  

#jkf asteazkena,  11:18:36  

  58. Soziolinguistika slklusterra 

- Teoria ikusi dugu, baina praktikara pasata: euskara 

kanpainen praktika onen adibideak?  @JKF ? 

@pkaltzada ?  20  via Twitter for BlackBerry® 

  57. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Adibideei dagokienez, zeintzuk dira euskararen 

inguruan ondo egindako kanpainak? Zergatik?  @JKF ? 

@pkaltzada ?  20  via Twitter for BlackBerry® 

  56. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- ona eta tristea era berean RT @robergutierrez: Zer 

iruditzen zaizue banatu diguten hau?  

http://twitpic.com/1z8dm5  19   

  55. Iñigo Arandia iarandia 

- Hastera doa mahai ingurua  Hizlariak: @pkaltzada, 

@jkf eta @icalzada  19   

  54. Soziolinguistika slklusterra 

- Mahai ingurua: euskara komunikatzeko estrategiak 

gaur  Zer aldatu da azkenaldi honetan?  19   

  53. Soziolinguistika slklusterra 
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- #pkaltzada komunikazioa mundializatu egin da, eta ez 

teknologia aldetik soilik   19   

  52. Joxe joxe 

- Militantzia aldatu da, aktibismora pasa behar gara  

#icalzada  19   

  51. Soziolinguistika slklusterra 

- #jkf euskalgintza komunikazio makina gisa ez da 

aztertu. Euskalgintzaren noraez sentsazio hori orokorra 

da   19   

  50. Joxe joxe 

- #icalzada militantziatik aktibismora pasa da, hori da 

aldaketa nagusia. 2.0 eta partehartzea aprobetxatu 

beharra   19   

  49. Joxe joxe 

- #icalzada militantziatik aktibismora pasa da, hori da 

aldaketa nagusia. 2.0 eta partehartzea aprobetxatu 

beharra   19   

  48. Joxe joxe 

- Ternuaren leloa Tokion euskaraz, hori emozionantea 

da  #icalzada euskara hemendik atera behar da  19   

  47. Soziolinguistika slklusterra 

- Euskara apolitikoaren alde: atxikimendu politikorik ez, 

baina aktibismoa bai  #icalzada  19   

  46. Soziolinguistika slklusterra 

- uztargarria ote da estrategia sendoa sorkuntza & 

berrikuntzarekin?   19   

  45. Joxe joxe 

- estrategia vs. berrikuntza. Ezin da estrategiarik 

muntatu berrikuntzarik gabe  #pkaltzada  19   

  44. deniselortza deniselortza 

- Ez goaz inora berrikuntza odolean eduki gabe  

#pkaltzada  19   

  43. deniselortza deniselortza 

- #jkf proba-errorea egin behar da. Garai bat bukatu 

zaio euskalgintzari eta erantzunen bila dabil   19   

  42. Joxe joxe 

- Soziolinguistikak esan behar die marketeroei zein 

diren berreskurapenerako estrategiak  #jkf  19   

  41. deniselortza deniselortza 

- esukalgintzaren komunikazio lana soziolinguistikatik 

zuzendu behar da: zeintzuk dira berreskuratze 

estrategiak, teknikak?   19   

  40. Joxe joxe 

- #jkf taktika politikoak behar dira, horiek gabe ezin 

aurrera egin   19   

  39. Joxe joxe 

- #jkf estrategiak behar dira: marka arkitektura, 

kokapena, brandinga.   19   

  38. Joxe joxe 

- Ez goaz inora berrikuntza odolean eduki gabe  

#pkaltzada  19   

  37. deniselortza deniselortza 

- #pkaltzada komunikazioa mundializatu egin da, eta ez 

teknologia aldetik soilik   19   

  36. Joxe joxe 

- #jkf kanpainak eta komunikazio (estrategiak) ez dira 

gauza bera. Biak ere landu behar dira. KOnsistentzia 

estrategikoa.   19   
  35. Joxe joxe 

- Gaur saldu eta aldi berean gure marka eraiki behar 

dugu, kanpaina bakoitzean  #jkf  19   

  34. Soziolinguistika slklusterra 

- RT @slklusterra: Pertsonak berreskuratu behar ditugu 

oraingo medioek pertsonetara zuzenean iristeko bidea 

errazten digute   19  via TweetDeck 

  33. Mikel Uriguen mikel_uriguen 

- euskalgintzak taktika politikoa behar du  aliatuak 

behar dira "teorian" denok helburu bera dugulako  19   

  32. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Estrategia dinamikoa: sareak eratu (1) + euskaltzaleon 

ekintzailetasuna (2)  #icalzada  19   

  31. Soziolinguistika slklusterra 

- #pkaltzada komunikatzaileek ez dute zertan jakin 

euskararen mezu zentrala zein den. Hori 

soziolinguistikari dagokio   19   

  30. Joxe joxe 

- #jkf mezu bakarra behar da? Bai eta beti, mesedez. 

Bestela ezin arreta gureganatu   19   

  29. Joxe joxe 

- #jkf zuzendaritza taldeen helburua ez da kontsentsua, 

errentagarritasuna da. Kontsentsuaren izenean 

astakeriak egitn dtgu   19   

  28. Joxe joxe 

- mezu bat eta bakarra. estrategikoki ezinekoa da 

bestela funzionatzea. dena ezin da alde berean kubritu   

19   

  27. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Mezu bakarra eman ezean, inork ez du kasurik egiten, 

jende asko dabilelako gure arreta eskuratu nahian #jkf   

19   

  26. Joxe joxe 

- bateria agortzen ari zait. Agur zubeeeroaaaaa... :P   18   

  25. Joxe joxe 

- Zinean disziplina anitzeko ekipoak elkartzen dira 

pelikula bat egiteko ( @JKF ) Euskalgintzan ?   18   

  24. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Fijatu mezuan 

http://www.youtube.com/watch?v=5b19izPaox8&feat

ure=player_embedded   18   

  23. Soziolinguistika slklusterra 

 to joxe 

  22. Mikel Iturria iturri 

- Euskalgintzaren antolakuntza egitura hooliwoodeko 

film batenaren antzekoa izan liteke.   18   

  21. Soziolinguistika slklusterra 

- Fijatu mezuan 

http://www.youtube.com/watch?v=5b19izPaox8&feat

ure=player_embedded   18   

  20. Soziolinguistika slklusterra 

- Une puntualetan helburu zehatzetarako elkartzen 

diren lantalde sareak. Hollywood eredua.   18   
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  19. Soziolinguistika slklusterra 

- I.Calzada "Marka eraginkorra sortzeko bidea: 

sorpresa"   18   

  18. Soziolinguistika slklusterra 

- Enpresek euskara "erosi" behar dute, hemengoek eta 

kanpokoek. Eta administrazioek zergatik ez dute 

"erosten" @icalzada ?   18   

  17. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- La cultura líquida, Bauman. @jkf-ren gomendioa   18   

  16. Soziolinguistika slklusterra 

- Publiko ezberdinei zuzentzen geanen ere? RT @joxe: 

#jkf mezu bakarra? Bai eta beti, msdz. Bestela ezin 

arreta gureganatu   18   

  15. Kaixomaitia.com kaixomaitia 

 to kaixomaitia 

  14. Rober Gutiérrez robergutierrez 

- Soziolinguistika arloak behar ditu komunikazio 

adituak; baina hauek ez diote emeango behar duen 

errezeta   18   

  13. Soziolinguistika slklusterra 

- @pkaltzada ikastaro honetan azaletratutako kezken 

inguruko hausnarketak izango du bere jarraipena   18   

  12. Soziolinguistika slklusterra 

- @icalzada hurrengo ikastaroei begira komunikazio 

estrategien azterketa partekatua egitea izan liteke 

aukera bat   18   

  11. Soziolinguistika slklusterra 

- hurrengo ikastaroei begira komunikazio estrategien 

azterketa partekatua egitea izan liteke ukera bat   18   

  10. Soziolinguistika slklusterra 

- @icalzada hurrengo ikastaroei begira komunikazio 

estrategien azterketa partekatua egitea izan liteke 

ukera bat   18   

   9. Soziolinguistika slklusterra 

-  @icalzada hurrengo ikastaroei begira komunikazio 

estrategien azterketa partekatua egitea izan liteke 

aukera bat  18   

   8. Soziolinguistika slklusterra 

- Atzo baino hobeto, baina gaur ere marea behera. 

Gustatu zait mahai ingurua.   16   

   7. Joseba Kamio JKF 

- -k eman dizkidan gauzen artean @pkaltzada eta 

@icalzada ezagutzeko aukera. Haize berriak.  14   

   6. Joseba Kamio JKF 

- jope,  ri buruzko zeozer idatzi nahi dut blogean-edo, 

baina nekatuegi nago (edota alfertuegi)  12   

   5. Joxe joxe 

- . beldurra geure aliatua da... hari interesgarria 

asteazkena,  11:45:21  

   4. pilar kaltzada pkaltzada 

- Euskara komunikatu? nor-nori-nork ikastaroko 

argazkiak, hemen: http://bit.ly/a5bgh6  @jkf 

@pkaltzada @icalzada  1 hour ago  

   3. Soziolinguistika slklusterra 

- Euskara komunikatu? nor-nori-nork ikastaroko 

argazkiak, hemen: http://bit.ly/a5bgh6  @jkf 

@pkaltzada @icalzada  1 hour ago  
   2. Soziolinguistika slklusterra 

-  twitt guztiak batera ikusi (& gorde) ahal izateko 

tresnarik ezagutzen duzue? Ondo legokeela hori 

laburpen gisa gordetzea 14   

   1. Joxe joxe 

 


