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ELKARRIZKETA ELEBIDUNERAKO AUKERAK ETA OZTOPOAK
Elkarrizketa elebidunak
AUKERAK
Gaitasun linguistikoa, ulermena:
-

Ulermen maila (gero eta) handia(go)a da
gaur egun.
Elebidun hartzaileekin erabil dezakegu,
horrela aukerak biderkatzen zaizkigu…

OZTOPOAK
Euskaldun/erdaldun, %0/%100, denok
euskaraz/denok gaztelaniaz dikotomian
erortzea.

Guk gure ideiak garbi izatea, lantzea,
ordenatzea…: ulertzen dutenekin egin dezaket,
euskara ikasten ari direnentzat
lagungarria/aukera bat izan daiteke…

Sentipen negatiboak: bakarrik sentitzea,
urduritasuna, pazientzia eza, deserosotasuna,
esfortzua, gainkarga, nekea…

Motibazioa, gogoa, kontzientzia, konpromisoa…

Motibazio, gogo, kontzientzia, konpromiso eza…

Trantsiziozko baliabide bat da… denbora eta
progresibitatea kontuan hartu…

Gaztelania gailentzea, euskara 2.mailan
geratzea…

Besteari ez exijitzea euskaraz egiteko

Besteak pentsatzea euskaraz hitz eginarazi nahi
diogula.

Gaiari buruz hitz egin, esplizitatu, proposatu,
galdetu, adostu…

Gaia ekiditea…

Hizkuntzak tartekatzeko aukera baliatu…
Luzera euskaraz hitz egiten bukatzea, euskararen
alde kutsatzea…

Babesleak:

Arraroa da, ez dago eredurik, oraindik praktika
ezezaguna da …nahiz eta gero eta adibide
gehiago ikusten diren…
Aurreiritziak eta interpretazio okerrak:
errespetua, gatazka, besteak ez du nahiko…
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ARRAKASTARAKO GAKOAK
•

Gaitasun linguistikoa, ulermen maila: gizartean euskara ulertzen dutenak gero eta gehiago dira.
Hauekin erabiliz guri euskaraz egiteko gero aukerak biderkatzen zaizkigu…

•

Aurreiritziak/interpretazio okerrak desmuntatu:
o Hizkuntza alternantzia normala da munduan (hemen zergatik ez?)
o Aurrerapausoak emateko praktika baliagarria: guri euskaraz bizitzeko aukerak biderkatzen
zaizkigu, hitz egin ez baina euskara ulertzen duenarentzat ikasteko, praktikatzeko
lagungarria eta aukera bat da, askok eskertu egiten dute…
o …

Duela urte dezente elebitasun pasiboa sustatzeko proposamenak izan ziren. Ez zuen arrakasta
handiegiri izan…. Orduan gaitasun linguistiko txikiagoa zegoen eta kontzientzia maila agian handiagoa?
Gaur egun alderantziz? Bi arloak landu beharko genituzke.

•

Aukerak eskaini/Praktikatu/Eredu
atera…normalizatu…

izan:

ezagutu,

ezagutarazi,

erabili,

erakutsi,

kalera

Adibidez: mintzalaguna, mintzatratuak ekimenetan…aukera hau baliatu daiteke, trantsizio bide
moduan, oraindik hitz egiteko gai ez direnekin…

Babesleak:
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