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MAILA 

MAKROSOZIALA

MAILA 

MIKROSOZIALA

MAILA 

INDIBIDUALA
Identitate 

kolektiboak

Jarrera eta 

portaerak

Hizkuntzarekiko gizarte 

pertzepzioa

Egoera soziolinguistikoareki

ko gizarte pertzepzioa

Harreman 

sareetako 

hizkuntza 

arauak eta 

ohiturak

Input 

mediatikoak

Pertsona eta 

talde errefe-

renteak

Kontsumo 

eskaintza 

(produktuak 

eta 

zerbitzuak)

Testuinguru 

politikoa

Hizkuntza 

gaitasuna

Haurtzaroko 

hizkuntza 

ingurunea
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Testuinguru 

politikoa

Marko legala

(Hizkuntzaren

estatus legala) 

Instituzioen

hizkuntzarekiko

jokaera

Beste

erakundeen

hizkuntzarekiko

jokaera

(alderdiak, 

gizarte

mugimenduak, 

elkarteak,...)  

 

Publizitatea/

marketing-a 

Hedabideak

eta kultur

kontsumoa

Informazio eta 

Komunikazio

Teknologiak

(IKT)

Moda eta 

joerak

Input 

mediatikoak

 

 

Kontsumo eskaintza 

(produktuak eta 

zerbitzuak)

Euskarazko

produktu

eskaintza

Euskarazko

zerbitzu

eskaintza

Euskararen

erabilera

sustatzera

bideratutako

produktu, 

zerbitzu eta 

jarduerak
 

 

Pertsona eta talde 

erreferenteak Gizartean

erreferentzia diren

pertsonen jokaera

(famatuak, 

prestigiodunnak, 

agintariak, kirol edo

ikuskizunaren

munduko idoloak,…) 

Ingurune hurbileko

erreferentziazko

pertsonen jokaera

(familiakoak, 

irakasleak, aisialdiko

begiraleak, herriko

gazteak, lagunak, 

lagun-taldeko

liderrak,…) 
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Euskararen

bilakaera

historikoari

buruzko

pertzepzioa

Euskararen

egungo

egoera

soziolinguis-

tikoari

buruzko

pertzepzioa

Euskararen

etorkizunari

buruzko

pertzepzioa

Euskararen

erabileraren

aurrean

dauden

jokaera eta 

jarreren

pertzepzioa. 

Hizkuntza

gatazkarekiko

hurbiltasuna.

Egoera 

soziolinguistikoarekiko 

gizarte pertzepzioa

 

 

 

 

Euskaldunaren

irudia (hiztunei

lotutako baloreak, 

aurreiritziak…)

Euskararen irudia

•Hizkuntzaren

berezko balio

sinbolikoa

•Hizkuntzaren

berezko balio

instrumentala

Hizkuntzarekiko 

gizarte 

pertzepzioa

  

 

 

 

 

Harreman 

sareetako hizkuntza 

arauak eta ohiturak

Erabilera esparruetako

arau eta ohiturak

• Lagunak/ 

Kuadrila/ Bikotea

• Etxea/Familia

• Lantokia/ 

ikasketa tokia

• Antolatutako

aisialdia/kirola

Norbanakoa eta 

taldearen arteko

elkarreragina
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Hizkuntza 

gaitasuna
Norberaren gaitasuna

•Oinarrizko hizkuntza

gaitasunaren jabetza

•Gaitasun erlatiboa

(elebitasun

orekatua/desorekatua) 

• Euskarazko

komunikaziorako

erosotasuna (hizkuntza

naturala, 

adierazkorra,…sortzeko

gaitasuna)

• Euskalkian aritzeko

gaitasuna

Ingurukoen

hizkuntza

gaitasuna

(Hiztunen

arteko gaitasun

oreka/desoreka)

  

Identitate 

kolektiboak
Familia, 

kuadrila eta 

inguruko

taldeekiko

kidetasun

sentimendua

Herria, 

eskualdea, 

lurraldea, 

nazioa eta 

kulturarekiko

kidetasun

sentimendua

Euskal

hiztunen

taldearekiko

kidetasun

sentimendua

  

Jarrera eta 

portaerak Hizkuntzarekiko

jarrerak: lotsa, 

harrotasuna, 

koherentzia nahia, 

axolagabetasuna,… 

Hizkuntzarekiko

portaera

  

Haurtzaroko 

hizkuntza 

ingurunea

Familian

bizitako

hizkuntz

errealitatea

(ama hizkuntza, 

ezagutza, 

erabilera, 

pertzepzioa,…)

Eskolan

bizitako

hizkuntz

errealitatea

(ezagutza, 

erabilera, 

pertzepzioa,…)

Auzoan

bizitako

hizkuntz

errealitatea

(ezagutza, 

erabilera, 

pertzepzioa,…) 

  


