
ESATETIK   EGITERAESATETIK   EGITERA

Ordizian, 2011ko otsailaren 8an



– Euskara planaren diseinutik

inplementaziora: Esatetik egitera

– ‘Dakixenak, ein deixela’

–‘Zein zaila den ohiturak aldatzea!’

–Motibazioa bidelagun–Motibazioa bidelagun

“Beti gabiltza soluzio definitiboen bila eta ez dugu zertan 
horrela ibili beharrik. Soluzio definitiboa, behin betikoa, 
heriotzak bakarrik dakar. Bien bitartean, gauzak etengabe 
aldatzen ari diren neurrian, hauek unean uneko soluzioak 
eskatzen dituzte.”

Joxe Azurmendi



− Inork ez zidan esan euskaldun izatea zein nekeza den… (Ruper Ordorika)

− Esperantzara kondenatuak… (Iñaki Garitaonaindia)

− Zertarako balio du utopiak? Bada, aurrera egiteko… (Eduardo Galeano)

− Ez madarikatu iluntasuna, piztu pospolo bat iluntasunean 

(J.M. Arizmendiarrieta)



GEHIENGEHIEN ENTZUTENENTZUTEN DENDEN IRITZIA,IRITZIA, USTEAUSTEA EDOEDO

BAIEZTAPENABAIEZTAPENA......

... Zein zaila den gaztelaniatik euskarara jauzi 

egitea edo hizkuntz ohiturak aldatzea

Badirudi ohiturak aldatzea oso zaila dela. Are

gehiago, badakigu oso zaila dela ohiturak aldatzea.

Probatu al duzu inoiz ezkerrarekin idazten?

Hormarik eskalatu al duzu inoiz?

Eta, arroparik lixatu al duzu noizbait?



100 urteko tradizioa, ohitura 

edo…nola aldatu?

Laia, trintxa, zerra-

korte, txarrantxa, lera, 

iltze, ziri…

edo…nola aldatu? Tornillo, rotor, pasamuros, 

arandela, broca, rodamiento…



DISONANTZIA KOGNITIBOA EDO INKONGRUENTZIA:

• Erretzaileak badaki…

• Euskaldunak badaki…



Intentzioa
Kontrol -

joerak

Emaitza Kausa-

egozpena

Espektatiba

Balentzia

MOTIBAZIOAREN PROZESUA

Intentzioa
joerak egozpena

E/B, Akzioaren Kontrola eta Kausa-egozpenean oinarritutako ikuspegi integrala (Barberá, 2000)



Estimulua

Kanpo faktoreak

Intentzioa

Intentzioaren 

kontrola

Gogoeta 

Emaitza, helburua 

MOTIBAZIOAREN PROZESUA

Ebaluazio-prozesua

Espektatiba

Balentzia

Jarreraren 

eltzea

Barne faktoreak

Intentzioa Gogoeta 

Helburuak lortzeko, esatetik egitera…

Esperientziak

Balentzia

Gogoa, nahia

eltzea



PERTSUASIOA: ALDAGAIAK

Petsuasioaren gakoak:

Iturria: Sinesgarria, erakargarria

Mezua: Mezu arrazionalak edo emozionalak, mezuaren 

edukia

Testuingurua: Aurrez aurreko komunikazioa ala mediatikoa’

edukia

Hartzailea: Aurrezagutza, inteligentzia, sinesmenen sendotasuna,

antsietatea, autokontzeptua, kognizio beharra edo pentsatzeko

motibazioa…



PERTSUASIOA: BIDEAK

– Zeharkako bidea: Mezuaren edukiaren inguruan asko pentsatu

gabe gertatzen den jarrera aldaketa deskribatzen du.

– Erdiko bidea: Aurkeztutako argudioak patxadaz aztertzen ditu, izan

ditzakeen ondorio posibleak ebaluatzen ditu eta gaiari buruz aurrez dituen

ezagutzekin erlazionatzen ditu.



IKERKETA: Emaitzak 
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Kontrola Jarraipena Hausnarketa

Alderatutako taldeak
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ONDORIO NAGUSIAK

1) Jarreratik portaerara jauzi egitea ez da batere erraza, baina, posible izan,

bada.

2) Intentzio sendoa izatea ezinbestekoa da, baina, ez nahikoa.

3) Elaborazio baxuko pertsuasio mezuen bidez Intentzioa kontrolatzean

emaitzak hobetu egiten dira, baina, ez da iraunkorra.

4) Portaera-aldaketa erabaki-hartze esplizitu, konprometitu,4) Portaera-aldaketa erabaki-hartze esplizitu, konprometitu,

kontziente eta informatuarekin dago lotua. “Euskarari buruz hitz egin,

euskaraz hitz egiteko”

5) Pertsuasioaren zeharkako bidea (jarraipen taldeak) tratamendua izan

duten taldeek emaitza onak izan dituzte, baina, pertsuasioaren bide

zentrala izan dutenek hobeak eta iraunkorragoak (hausnarketa taldeak):

Petty eta Cacioppo (1986)

6) Gurdiari tira egiteko, gurdilariak gehitu, gurdiaren karga arindu; jarrera

tipologien arteko distantzia gutxitu: patetiko, sinpatiko, antipatiko



ONDORIO NAGUSIAK

 

EEZZAAGGUUTTZZAA::  

MMOOTTIIBBAAZZIIOOAA  

EERRAABBIILLEERRAA  

EERRAAKKUUNNDDEETTZZEEAA  

 

EEZZAAGGUUTTZZAA::  

MMOOTTIIBBAAZZIIOOAA  

EERRAABBIILLEERRAA  

EERRAAKKUUNNDDEETTZZEEAA  

EEZZAAGGUUTTZZAA::  

Hizkuntzaren ikaskuntza & 

hizkuntzaren ezagutza 

MMoott..  iinnttrriinnsseekkooaa  &&  eessttrriinnsseekkooaa  

BBaarrnnee  kkoommuunniikkaazziiooaa  

KKaannppoo  kkoommuunniikkaazziiooaa  

EEZZAAGGUUTTZZAA::  

Hizkuntzaren ikaskuntza & 

hizkuntzaren ezagutza 

MMoott..  iinnttrriinnsseekkooaa  &&  eessttrriinnsseekkooaa  

BBaarrnnee  kkoommuunniikkaazziiooaa  

KKaannppoo  kkoommuunniikkaazziiooaa  



APLIKAZIOA

1) Ebidentziak enpresatan

2) Beste eremu batzuetarako

baliagarria (erretzeari, alkohola

edateari…uzteko terapia…)

3) EMUNek bere egin:
Motibazioa barne-proiektua,
EzTauMusik tailerra…



APLIKAZIOA

Euskara eta euskararen egoeraren gaineko gogoeta saioak:

─ Helburua: Gogoeta, hausnarketa, eztabaida, ideiak partekatzea;

usteak, iritziak, sentimenduak…adieraztea…eta arazo baten irtenbide

posibleak aurkitzea.

─ Zertarako? Pentsamendua garatzeko, sentimendua areagotzeko,

helburuak lortze aldera portaerak gauzatzeko…helburuak lortze aldera portaerak gauzatzeko…

─ Metodologia: Parte hartzailea, partekatzailea, eraikitzailea, galderak

oinarri, erantzunen aniztasuna, sortzailea.

─ Ezaugarriak: Dinamikoak (jokoak, jolasak, bideoak, abestiak,

argazkiak, …), hartzaileei egokitutako diskurtsoa eta gune eta unea…

─ Hartzaileak: aisialdiko begiraleak, gurasoak, ikasleak, irakasleak,

administrazioko langileak, merkatariak,…



Bihotza, burua, eskua; sentitu, pentsatu, egin!

Burua, bihotza, eskua; pentsatu, sentitu, egin! 

ESKERRIK ASKO


