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11- MARKO LEGALA

6- KONTSUMO ESKAINTZA 

(Produktuak eta zerbitzuak)

4- INPUT MEDIATIKOAK

10-HARREMAN SAREETAKO 

HIZKUNTZ ARAUAK

1- HIZKUNTZAREKIKO 

GIZARTE PERTZEPZIOA

2- EGOERA 

SOZIOLINGUISTIKOAREKIKO 
GIZARTE PERTZEPZIOA

5- PERTSONA ETA TALDE 

ERREFERENTEAK

7- IDENTITATE 

KOLEKTIBOAK

9- JARRERA ETA 

PORTAERAREN 
ARTEKO KOHERENTZIA

12-HAURTZAROKO HIZKUNTZ INGURUNEA (Biografia linguistikoa)

3- HIZKUNTZ 

GAITASUNA

8- NORBANAKOA ETA 

TALDEAREN ARTEKO 

ELKARRERAGINA
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ZEN 
BAKIA 

IZENA DEFINIZIOA 

1 
HIZKUNTZAREKIKO                
GIZARTE-PERTZEPZIOA 

Euskarari buruzko (zaharkitua/modernoa, 
sinbolikoa/praktikoa,prestigiotsua,… ) ustea edo irudia. 

2 
EGOERA 
SOZIOLINGUISTIKOAREKIKO 
GIZARTE-PERTZEPZIOA 

Euskararen estatusari buruzko ustea edo irudia. 

3 HIZKUNTZ GAITASUNA 
Euskara erabili ahal izateko konpetentzien multzoa: 
norberarenak eta bere harreman sarean topatzen 
dituenak. 

4 INPUT MEDIATIKOAK 
Mota guztietako komunikabideen bitartez hizkuntza bat 
eta bestearekin lotuta jasotzen diren edukien eragina. 

5 
PERTSONA ETA TALDE 
ERREFERENTEAK 

Hiztunarentzat erreferentzia edo eredu diren pertsonen 
hizkuntz jokaera. 

6 
KONTSUMO ESKAINTZA 
(PRODUKTUAK ETA 
ZERBITZUAK) 

Kontsumo-eskaintzaren hizkuntza eta erakargarritasun-
maila. 

7 IDENTITATE KOLEKTIBOAK 
Hiztunarengan kidetasun sentimendua sortzen duten 
talde identitateak 

8 
NORBANAKOA ETA 
TALDEAREN ARTEKO 
ELKARRERAGINA 

Talde jokaerak norbanakoarenean eta norbanakoaren 
jokaerak taldearenean eragiteko duen ahalmena. 

9 
JARRERA ETA 
PORTAERAREN ARTEKO 
KOHERENTZIA 

Norbanakoak bere hizkuntza kontzientzia eta jokaeren 
artean duen koherentzia maila. 

10 
HARREMAN SAREETAKO 
HIZKUNTZA ARAUAK 

Inguruko pertsona eta taldeen hizkuntz erabilera arauak 
(ohiturak, inertziak) 

11 MARKO LEGALA Euskararen gizarte erabilera arautzen duen legeria. 

12 
HAURTZAROKO HIZKUNTZ 
INGURUNEA                         
(Biografia linguistikoa) 

Lehen gizarteratze prozesuan, norberaren mundu 
sinbolikoa eratzerakoan, hizkuntzarekiko bizipenen 
multzoa eta hauen pertzepzioa. 
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ZENB

AKIA 
IZENA   AZPIFAKTOREAK 

1 
HIZKUNTZAREKIKO GIZARTE-
PERTZEPZIOA 

a Euskaldunaren irudia (estereotipoa/aurreiritziak)         

b Euskararen balioa (praktikoa eta sinbolikoa)             

c … 

2 
EGOERA 
SOZIOLINGUISTIKOAREKIKO 
GIZARTE-PERTZEPZIOA 

a 
Euskararen egoera soziolinguistikoari buruzko 
pertzepzioa 

b Euskararen bilakaera historikoari buruzko pertzepzioa 

c Euskararen etorkizunari buruzko pertzepzioa 

d 
Euskararen erabileraren aurrean dauden jokaera eta 
jarreren pertzepzioa. Hizkuntza gatazkarekiko 
hurbiltasuna. 

e … 

3 HIZKUNTZ GAITASUNA 

a Oinarrizko hizkuntza gaitasunaren jabetza 

b Gaitasun erlatiboa (elebitasun orekatua/desorekatua) 

c 
Euskarazko komunikaziorako erosotasuna (hizkuntza 
naturala, adierazkorra,… sortzeko gaitasuna) 

d Euskalkian aritzeko gaitasuna 

e Ingurukoen hizkuntza gaitasuna 

f Hiztunen arteko gaitasun desoreka 

g … 

4 INPUT MEDIATIKOAK 

a Publizitatea/marketing-a 

b Telebista, Irratia, egunkariak, aldizkariak,... 

c Internet 

d … 

5 
PERTSONA ETA TALDE 
ERREFERENTEAK 

a 
Gizartean erreferentzia diren pertsonen jokaera 
(prestigiodun pertsonak, agintariak, kirol edo 
ikuskizunaren munduko idoloak,… ) 

b 
Ingurune hurbileko erreferentziazko pertsona/taldeak 
(familiakoak, irakasleak, begiraleak, herriko gazteak,… 
) 

c 
Etorkizuneko helburutzat duten "pertsona heldu 
eredua" 

d … 

6 
KONTSUMO ESKAINTZA                          
(Produktuak eta zerbitzuak) 

a Euskarazko produktu eskaintza 

b Euskarazko zerbitzu eskaintza 

c 
Euskararen erabilera sustatzera bideratutako produktu 
eta zerbitzuak 

d … 
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ZENB

AKIA 
IZENA   AZPIFAKTOREAK 

7 IDENTITATE KOLEKTIBOAK 

a 
Familia, kuadrila eta inguruko taldeekiko kidetasun 
sentimendua 

b 
Herria, eskualdea, lurraldea, nazioa eta kulturarekiko 
kidetasun sentimendua 

c Euskal hiztunen taldearekiko kidetasun sentimendua 

d … 

8 
NORBANAKOA ETA 
TALDEAREN ARTEKO 
ELKARRERAGINA 

a 
Taldeak norbanakoan duen eragina (Talde 
araua/inertzia) 

b 
Norbanakoak taldean duen eragina (Araua hausteko 
ahalmena/erresistentzia) 

c … 

9 
JARRERA ETA 
PORTAERAREN ARTEKO 
KOHERENTZIA 

a … 

10 
HARREMAN SAREETAKO 
HIZKUNTZ ARAUAK 

a Lagun taldeko hizkuntza arauak 

b Familiako hizkuntza arauak 

c Laneko/ikasketetako hizkuntza arauak 

d Herriko/auzoko hizkuntza arauak 

e … 

11 MARKO LEGALA 

a Hizkuntzak hiztunaren lurraldean duen estatus legala 

b Instituzioek hizkuntzari ematen dioten balio erreala. 

c … 

12 
HAURTZAROKO HIZKUNTZ 
INGURUNEA                                          
(Biografia linguistikoa) 

a 
Familiako hizkuntz errealitatea (ezagutza, erabilera, 
pertzepzioa,… ) 

b 
Auzoko hizkuntza errealitatea (ezagutza, erabilera, 
pertzepzioa,… ) 

c 
Eskola bidez transmititutako hizkuntza errealitatea 
(ezagutza, erabilera, pertzepzioa,… ) 

d … 
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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,…) 
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