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3-6 saio laburrek osatzen dute eusLiderrak. Saio horietan, era egituratuan,
zenbait informazio, tresna eta eredu eskaintzen zaizkie parte-hartzai-
leei. Helburua da —euskaraz hitz egiteko lotsak, beldurrak edo aurrei-
ritziak gainditzearekin batera— ekintza bat burutzea euskaraz. Lortu-
tako aldaketa hori, txikia izanik ere, emozionalki esanguratsua bada, arra-
kalatu egingo du orain arteko sistema, eta, ondorioz, pentsamendua be-
rregituratu beharra ekarriko du. Pentsaera zuzentzaile berri horrek, atze-
tik, portaera- aldaketa gehiago eta iraunkorragoak ekarriko ditu. 

2008 urtean ekin zion Ahize-AEK hizkuntza aholkularitzak1 eusLiderrak
proiektuari, EHU-UPVko Gizarte Psikologia eta Giza Portaera Zientzien
Metodologia Sailaren laguntzarekin. Daniel Hermosilla Perez izan da
proiektua abiatzen lagundu duen irakasle eta ikerlaria, eta Juan Jose
Arrospide Eizagirrek ere lagundu du hainbat momentutan. Metodolo-
gia ezagutzeko aurreneko elkarlanaren ondoren, ahize-aek hizkuntza
aholkularitzaren lehenengo saioak Eralan egitasmoaren barruan gara-
tu ziren, 2010. urtean. Egitasmoak eeusLiderrak izena hartu zuen 2011.
urtetik aurrera. 

Hurrengo lerroetan, egitasmoaren gaineko giltzarrietako batzuk jaso di-
tugu. Egindakoaren berri emateaz gain, oinarrian dauden erreferentzia

teoriko nagusiak ere ekarri ditugu. 
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Honako hauek dira eusLiderrak saioekin lortu nahi ditugun helburuak: 

i. HHizkuntzen garrantziari buruzko informazio esanguratsua
eman eta hizkuntzekiko jarrerak landu. Interesa piztu eta begi-
runea sustatu nahi dugu. Hizkuntzei garrantzi apala ematen zaienez, gu-
txi eta gaizki hitz egiten da haiei buruz. Arazo-iturritzat jotzen dira, eta,
bestela, balio ekonomiko-instrumentala ematen zaie. Gainera, batzuei
baino ez zaie onartzen balio hori. Aldiz, ez da ezer aipatzen norbera-
ren eta gizartearen garapenean duten garrantziaz; giza aniztasunaren eta
elkarbizitzaren giltzarriak direla; hizkuntzek ez, pertsonek dutela es-
kubidea nahi duten hizkuntzan hitz egiteko; euskararen komunitatea mun-
duan hiztun gehien dituzten hizkuntzen % 10en artean dagoela, Espai-
nian herritarren % 40 bizi dela zonalde elebidunetan…

ii. HHizkuntza-lidergoa eta talde-lana indartu. Pertsona erdigune-
an kokatu nahi dugu, eta, aldi berean, taldearen eragina gure alde era-
bili. eusLiderrak-saioetan, taldean izan ditzakegun lider naturalei erre-
paratzeaz gain, berdinen arteko lidergo eraldatzailea sustatzen da. Izan
ere, taldea dinamizatzen eta hurkoaren jarduera aldarazten saiatzen den
neurrian, nork bere pentsamendu eta jarduera propioa ere aldatzen due-
lako, koherente izateko. Era berean, berdinen artean modu demokrati-
koan aritzeko aukerak sortzen ditugu, taldearen aldeko jarrera eta ba-
rruko dinamikak erabiltzeko helburuaren alde. Horretaz gain, norbanako
guztiek egiten dutenaren garrantzia azpimarratu (lidergo-katea) eta ro-
lak lantzen ditugu, bi xede lortzeko: batetik, euskaraz hitz egiteko ohi-
tura handiagoa dutenen eta gehiago hitz egin nahiko luketenen posizioa

1.- Helburua

1. irudia: gazteentzako saioetako aurkezpenaren lehen diapositiba. (Egilea: ahize-aek

hizkuntza aholkularitzak moldatuta, Interneten hartutako irudia http://claselegisla-

cion.blogia.com)



32 Iratxe Garmendia eta Mikel Urdangarin

legitimatu eta indartu; eta, bestetik, begirune-posizioetara erakarri eus-
karaz hitz egiteko interes gutxiago izan dezaketenak. 

iii. EEraldaketa sustatu eta portaera berriak sortu. Hau dugu helbu-
ru nagusia. Emozionalki esanguratsua izango den ekintza bat egitea lor-
tzea.

Portaera horretan eragin dezaketen aldagaiak hainbat mailatakoak izan dai-
tezke. Esate baterako: norbanakoa, pertsona artekoak, erakundea, komu-
nitatea eta politika publikoak. Helburua lortzeko, komeni da maila siste-
miko guztietan eragitea, baina zaila da egitasmo bakar batek guztietan ba-
tera egitea hori. eusLiderrak lehenengo bietan eragiten du bereziki, nor-
banakoan eta pertsona artekoan, eta, neurri batean, ezartzeko eraren ara-
bera, baita erakundean ere. 

Aldaketak lortzeko, badira landu beharreko hainbat aldagai. Guk ERALAN
2 proiektuan aukeratutakoak jorratzen ditugu (Soziolinguistikaren kluste-
rra, 2010: 18 eta 43): 

● Norberaren rola zehaztu: Arau argiak finkatzea, hizkuntzen erabilera za-
marik gabe bideratzeko, eta gatazka eta anbiguotasuna saihesteko.
Arau horiek ziurgabetasuna murrizten dute, eta, komunikatzen diren
neurrian, ingurukoekiko konfiantza indartzen. 

● Hautemandako kontrolagarritasuna: Norbanakoak nahiz taldeak eralda-
keta-prozesuan duen eraginari/parte-hartzeari buruz duen sentsazioa.

● (Des)erosotasun-sentimenduak hizkuntza-praktikan: Hizkuntza inkon-
tzienteki erabili ahal izateko beharrezkoak diren elementuen inguruko
inpresioaz ari gara. Hizkuntzaren erabileran, era askotakoak dira de-
seroso sentitzeko elementuak: ezagutza-maila eskasa izatea, kontratu
sozial argirik ez izatea, errekonozimendu eskasa erakundearen aldetik,
lidergo falta, motibazio eskasa... 

● Eraginkortasun-iguripenak: Sentitzea egiten den horrek ondo rioak/era-
gina izango dituela.

● Hizkuntza-kontzientzia: Hizkuntzaren erabileran eragiteko norberak
edo taldeak izan behar duen paperaren gaineko ustea.

● Talde-babesa: Taldeak ea aukerarik eskaintzen duen ahalegina egi-
teko, ongi ikusi eta babesten duen hizkuntza horretan lan egin nahi duen
lankidea, eta aritzeko aukerarik eskaintzen dion. 

● Klima psikologikoa: Norbanakoak enpresarekin, inguruarekin… duen
harremanak norberarengan sortzen duen eragina. 

● Aldaketarekiko konpromisoa (erakundearena): Erakundeak bere barne-
funtzionamenduan hizkuntza baten erabilera bermatzeak dakarren al-
daketarekiko erakusten duen aldeko jarrera edota zenbateraino egiten
duen bere.
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● Aldaketarekiko konpromisoa (norbanakoarena): Hizkuntzaren erabi-
leran aldaketa sortzeko norbanako edo talde-mailan hartzen den kon-
promisoa. 

Egitasmoan lantzen ditugu aldagai horiek, eta galdetegi bidez jasotzen di-
tugu bilakaeraren datuak egitasmoaren hasieran eta amaieran. Horretaz gain,
kasu batzuetan, saio bakoitzaren amaieran ere pasatzen ditugu, ongi ari ga-
ren jakiteko, eta eragiten ere lagun diezaguketen tresnak badirelako gal-
detegiak. 

Gaur egun, eusLiderrak 3 edo 6 saioko ziklotan egituratzen da, eta ziklo
bakoitza nahi beste aldiz errepika daiteke, errepikakorra ez izateko behar
diren egokitzapenak eginez gero. 

Guztiek dute egitura berdintsua, baina xede-taldearen arabera egokitu dai-
teke. Esate baterako, orain arteko hartzaileak ikasleak, bikote gazteak eta
langileak izan dira. Ikasleen kasuan, sei saio eta ziklo osoa betetzera jo dugu.
Gainontzeko xede-taldeen kasuetan, aldiz, lehenengo bi faseak egin ditu-
gu, baina, kasu batzuetan, laugarren saio bat ere gehitu dugu, aldaketa esan-
guratsuagoa lortzeko. 

Erakundearen atxikimendua eta parte-hartzaileen jakin-mina piztu/asetzeko
kanpaina egiten dugu, hainbat euskarri erabilita. 

2. irudia: eusLiderrak Mertzede ikastetxean. Gernika 2011. (Egilea: Mertzede ikaste-

txearen blogetik hartutako irudia http://mertzede.blogspot.com.es/2011/11/euslide-

rrak-dbhn-euskararen-erabilera.html Ikasleek grabatutako bideoetako batzuk ere ikus

daitezke)  

2.- Egitura

2.1.- 1. fasea: 
girotzeko kanpaina
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60-90 minutukoa da 2. fase honetan aurreikusitako hiru saioetako bakoi-
tza. Ikus ditzagun zehatzago.

Informazio esanguratsua ematen zaie parte-hartzaileei, portaera aldatzen
lagunduko duten faktoreak lantzeko; bestela esanda, aldatzeko motibazioa
landu eta beharra ikusarazi. Horretarako, hizkuntzei buruz, oro har, eta, be-
reziki, euskarari buruz izan dezaketen ikuspegia berregituratu nahi dugu.
Dinamizatzaileekiko eta gaiarekiko sentimendu atsegina lortzeko, espero
ez duten hitz egiteko era, jolasak eta opariak erabiliko ditugu. 

Saioaren oinarrian, aurretik landu ditugun hitzaldi batzuetan erabilitako ma-
teriala dago: 5 gezur borobil, Hizkuntzei buruz sekula kontatu nahi izan ez
dizutena, Gogoa zubi egitasmoa (euskararen familia bidezko jarraipena) eta
Hizkuntza-kudeaketa enpresetan. Xede-talde bakoitzaren arabera egokitu
egiten dugu.

Ez diegu parte hartzeko aukera handirik ematen; egungo marketinaren jo-
erei jarraituz, gure informazio-bonbardaketa erabiliko baitugu aldeko sen-
timendua sortzeko.

Saioa amaitzeko, eskaera bat proposatuko diegu, hurrengo egunetan, egin
eta bigarren saiora ekartzeko. Ikerketa bat egiten ari garela esan, eta laguntza
eska diezaiekegu. Bi galderari erantzutea izan daiteke proposamena: Zein
egoeratan egiten zaizu/zaio jendeari zaila euskaraz hitz egitea? Nola aurre
egin diezaiekete egoera horiei? Edo beste aukera bat: Zer egin dezakegu
egoera hori okertzeko? Nahi dituzun proposamenak egin, absurdoak, bete
ezin direnak, barregarriak.

Balorazioetan ikusitakoaren arabera, lehenengo saioak badu eragina. Jen-
de askok eskertzen du dinamizatzaileen lana, eta saioan gustura izan dire-
la diote. Begirunea eta fokua zabaldu izana eskertzen dute, euskaraz harago,
beste egoera batzuen berri eman izana. Gehienentzat, berriak dira bertan
azaldutako ideiak, eta badira lehiaketa, saria eta gozokiak bereziki esker-
tzen dituztenak ere. 

Horretarako, ereduak eta baliabideak eskaintzen zaizkie. Aldaketa egingarria
dela eta trabak gainditu daitezkeela ikusarazten zaie. Ingurukoengan era-
gin eta aldaketa oztopatu dezaketen ekintzetan eragiteko gaitasuna lantzen
da. Saioa ekintza bati lotzen zaio: eskaerak nola egiten diren landuko dugu,
gero beraiek eskaera bat egin dezaten. 

Kasuan kasuko moldaketak izan ditzake hurrengo saiora arte egin beharreko
horrek. Gazteen kasuan, normalean haiekin gaztelaniaz aritzen diren per-
tsonei euskaraz hitz egitearen aldeko atxikimendua bideoz grabatzea pro-
posatzen diegu. Helduen kasuan, gauza bera izan daiteke, baina, baita ere,
pilates edo meriendatzera etortzeko gonbita egitea. Kasu guztietan, galdetegi

2.2.- 2. fasea: 
3 saio 

2.2.1- 1. saioa: 
aldaketa abiatzeko

baldintzak 

2.2.2.- 2. saioa: 
aldaketa sustatu
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bat betetzea proposatzen dugu lehen erreminta gisa, eskaera egiteko aitzakia
emango baitie horrek ondoren. 

Galde-sorta horretan, aurreko saioan landutako ideia nagusiei buruzko gal-
derak daude. Oro har, onartu egin dituzten ideiak dira, datuekin frogatu di-
tugulako. Orain, ideia horiek hedatzen lagunduko digute, galdetegia bes-
te pertsona batzuekin betetzean. 

Baliabideak eskaintzeaz gain, ereduak ere ematen dizkiegu, aurretik guk
edo beste batzuek egindakoak, egingarria dela ikusarazteko. Gainera, nola
egin azaltzen diegu pausoz pauso, pertsuasioa erabiltzeko teknikekin ba-
tera: gozokia oparitu aurrena, eskaera txikia ondoren (galdetegia betetze-
ko faborea). Liderraren ezaugarriak gogora ekartzen ditugu,  eta, ondoren,
ariketa bat egiten dugu bertan: lagun batekin zerbait egiteko proposame-
na lantzea (garaian garaikoa: elkarrekin joatea zinemara, Durangoko azo-
kara edo Korrikara). 

Ongi sentitzea da eskaera egiteko giltzarria. Horretarako, argi izan behar
dugu zer lortu nahi dugun, lasaitasuna izan zintzo ari garelako eta, azke-
nik, dena delakoa egitea. Pentsatu, sentitu eta egin. 

3. irudia: Nahi duguna eskatzeko pausoen irudia. Pentsatu zer egin nahi duzun; la-

saitu eta ongi sentitu ez diozulako inori kalte eragin nahi; eta egin pentsatu

duzun hori. (Egilea: ahize-aek hizkuntza aholkularitzak moldatuta, Interneten solte

hartutako irudiak: http://www.educima.com; http://www.cuentosparacolorear.com eta

http://www.taringa.net/)  

Pilates edo meriendaren kasuetan, eskaera aurrerago gauzatuko denez, la-
guntza eskaini behar da (zerbait behar duen galdetu, hitzordua adostu, nola
joan aztertu…) eta jarraipena egitea proposatzen diegu. Guk geuk ere ber-
din jokatzen dugu egiten ditugun eskaerekin. Behin eskaera eginda, saio-
etatik kanpo ere, jarraipena egiten diegu, lorpen-maila handiagoa izateko. 

Begirunez, koherentziaz eta baikor jokatzearekin batera, atsegina izateak
ere emaitza ona lortzen lagunduko digu. Horietaz gain, beste baliabide ba-
tzuk ere aurkezten dizkiegu: bere izenez deitzea galdetegia betetzeko es-
kaera egingo diogunari; azaltzea zergatik egin behar dugun eskaera (arra-
zoi batek justifikatu eta eraginkorragoa egiten du eskaera)… 

Gainera, eskaera hori egingarria ote zaien galdetzen diegu parte-hartzaile-
ei, pertsuasioaren legeen arabera, aldeko atxikimendu publikoak lorpen-
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maila handiagoa ziurtatuko digulako. Ezezkoa erantzungo balute, egoki-
tu egin beharko genuke.

Animatu egiten ditugu haien erosotasunetik apur bat harago joatera. Ea nork
ekartzen dituen bideo gehiago. Agian, euskaraz ez dakiten pertsonengana
hurbilduz gero, euskaraz egingo dituzten lehen hitzak grabatzeko aukera
izango dute… Ezer egiten ez dutenek ez dute arriskurik hartuko, baina, era
berean, hobeak izateko aukera ere galduko dute. 

Huts egitearen aukera ere lantzen dugu. Ziur gaude galdetegiak behintzat
lortuko dituztela; bideoak zailagoak izan daitezke, nahiz eta lortu ere lor
daitezkeen. Ziur gaude guztiek lortuko dutela zerbait, baina, baten batek
egingo ez balu, ez kezkatzeko esango diogu. Hainbat argudio erabil ditzakegu,
baina ez dugu kontrako sentimendurik eragin nahi. Ez diogu esango erru-
duna bera dela. Errudunik izatekotan, geu gara, ez dugulako proposame-
narekin asmatu, ez dugulako behar bezala animatu…   

Haiek nahi izanez gero, binaka lan egitera animatzen ditugu. Batzuei erraza-
goa zaie hala egitea. Gainera, batek besteari egin diezaioke tira, eskaera be-
tetzeko. Eta, garrantzitsuena, elkarrekin eginez gero, haien arteko komunikazioa
ere izango da. Koherentziaz jokatuz gero, euskaraz egingo dute.

Amaitzeko, hurrengo saioan egingo ditugunak aurreratzen ditugu, burua prest
izan dezaten. Lortutakoak ikusiko ditugula iragartzen dugu eta egindako-
aren inguruan hausnartuko dugula. Animatzeko, bestelako zailtasunak gain-
ditu dituztenen bideo dibertigarriak jartzen ditugu.

Saioaren balorazioetan, alderdi interesgarri bat azaldu izan da. Normale-
an, ikerketen arabera, bigarren saio hau da jendeak okerren baloratzen due-
na, eskaera indartsu bat egiten zaielako, baina eusLiderrak egitasmoan ez
da beti hala izaten, jendearen gustuko eskaera egiten baitugu askotan.

Saioaren helburua da egin duten saiakera eta lortutakoa indartzea. Hau da,
eskaera egin eta egoera kudeatzeko gai direla ikusaraziko diegu. Gainera,
amaieran, eskaera berri bati baiezkoa ematea lortu nahi dugu: hurrengo fa-
sean jarraitzeko aukerari baietz erantzutea. 

Saioa hasi orduko eta emaitzak ikusi gabe, agindutako elastikoak banatzen
dizkiegu, parte-hartze hutsarengatik, ez sari gisa. 

Emaitzak ikusi eta egindakoaren feedbacka ematearekin batera, prozesua
nola bizi izan duten aztertzen dugu: sentsazioak eta pertzepzioak jaso, al-
daketaren aurrean eragindako erantzuna eta norberaren erantzuna. Ondo-
rioak aztertu eta onurak azpimarratzen ditugu. Kasu gehienetan, bizipen gus-
tagarriak izaten dira, eta pozik egon ohi dira lortutakoarekin. Talde-giro bi-
kaina sortzen da.  

Saioaren amaieran, 2. eskaera egiten zaie: 3. fasean parte hartu, eta proiek-
tu bat garatu binaka edo taldetan. 

2.2.3.- 3.saioa: 
lortutako aldaketak

indartu



eusLiderrak. Hizkuntza-portaera berriak sortzeko tailerra 37

Saioaren balorazioari dagokionez, hau ere ona izaten da. Lortutakoa ikusten
dute, atsegina izan da… eta gehienek 2. fasean jarraitzea erabakitzen dute.

Gure aldetik, dena ondo joan bada, hiru saio hauen bitartez, esku-hartze az-
kar bat egituratu dugu: portaeraren aldaketan eragiten duten aurrebaldin-
tzak sortu, aldaketa gauzatzen lagundu, eta, emaitza positiboa indartzeaz
gain, artikulu honen helburuaren atalean aipatutako aldagaiak ere landu di-
tugu, aldaketa babesteko. Prozesuan, autoestimua indartzeaz gain, alda-
ketarekiko konpromisoa sustatu dugu, taldearen babesa egituratu, norbe-
raren rola zehaztu dugu eroso sentiarazteko, hori guztia gauzatzeko erre-
mintak eman dizkiegu, eta egoera kontrola dezaketela eta eraginkorrak izan
daitezkeela ikusarazi diegu. 

Beste 3 saio dira. Parte-hartzaileak eragile aktibo izateak eragin zuzena du
erabileran. Hiru proiektu-mota izan daitezke: norberaren interesekoak, eus-
kararen erabilera sustatzekoak edo erakundearen jarduera hobetzeari lo-
tutakoak. Ekitaldi batean aurkezten dira emaitzak. 

Lehenengo saioan, irudimena lantzeko proposamen batzuk egiten dizkie-
gu. 4 ardatz ditugu horretarako:

● Parte-hartzaileen zaletasunak: dantza, informatika, futbola, motorra…

● Ekintza-proposamenak: bideoa grabatu, joko bat…

● Landu daitezkeen ideiak (proiektuan aurretik ikusitakoak…) 

● Ideia horiek lantzeko jorra daitezkeen ikuspegiak: KickStart marketin-
katalogotik hartuta, eman dakizkiekeen ikuspegiak ere proposatzen ditugu;
betiere, umorea erabiltzea sustatuz (Pricken, 2009)

Horien konbinaziotik abiatuta, bikote bakoitzak proiektu bat landuko du,
eta ekintza sozialaren egunean aurkeztuko dute. 

Sormena da gako nagusia. Aurreiritziak gainditu eta burua erabiltzea es-
katzen zaie. Ahal dela, aurretik inoiz egin ez den zerbait proposatzea. Au-
rretik egindako zerbaiten moldaketa bada, saiatu hura hobetzen, bertara ego-
kitzen... Gogoangarria izango den zerbait egitea eskatzen diegu. Gainon-
tzekoak harrituta utziko dituena.

Kasu guztietan, ziurtatu egin behar dugu proiektua egingarria izango dela.
Ondo bukatuko dugula eta arrakasta izango duela. Positiboa. Ez dugu sen-
timendu ezkorrik eragin nahi. 

Proiektu horien bitartez, parte-hartzaileek haien atxikimendua lantzen dute,
eta, kasu askotan, erakundeko beste kide batzuen parte-hartzea lortzen saia-
tzen dira: dantza egiteko, lehiaketan parte hartzeko, bideoan agertzeko, me-
riendara etortzeko...

2.2.4.- 2. faseari 
buruzko ikuspegia

2.3.- 3. fasea:
proiektuak bikoteka

garatu eta ekintza
soziala gauzatu
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Hurrengo urtean, ziklo osoa errepikatzean, aurreko urtean xede-talde izan-
dakoei eskaini egingo zaie talde berrietako dinamizatzaile aritzea. Hau izan-
go litzateke egitasmoaren hirugarren eskaera. Baiezkoa ematen dutenei saio-
ak gidatzeko formazioa eskaintzen diegu, diapositiba bakoitzean zein ideia
azaltzen ditugun jasota duen gida, eta, aurreko urtean saioak bizi izan di-
tuztenez, gai dira haiek bakarrik dinamizazio-lana egiteko. Egokitzapenak
egiteko aukera eskaintzen zaie, nork bere neurrira ekartzeko. Lan horrek
haien lidergoa eta gaiarekiko atxikimendua areagotzen du (ikusi, teoria-
atalean, pertsuasioaren atalean, atsegintasunari buruz ari garela, auto-sal-
mentari buruz dioguna). Beraz, DBHko ikastetxeen kasuan, 4. mailako ikas-
leek izaten duten lidergo naturala baliatzen dugu, eta haiek izango dira 3.
mailako ikasleen dinamizatzaileak. 

Gorago aipatu bezala, eusLiderrak xede-taldearen araberako egokitzape-
nak izaten ditu, eta guk, gauza berriak ikasi ahala, moldaketak egiten diz-
kiogu. Etengabe garatzen eta berritzen ari den proiektua da. Kasu batzue-
tan, proiektuaren lehen bi faseak baino ez ditugu gauzatu, eta, 2. fasearen
amaieran, ekintza sozial bat sartu. Esate baterako: familia eta bikote gaz-
teek merienda antolatu zuten, enpresetako langileek elkartean ardoa das-
tatzeko edo kiroldegian pilates-ariketak egiteko saioak. Parte-hartzaileen
eginkizuna, normalean, saio horietara haiekin gaztelaniaz aritzen diren per-
tsonak gonbidatzea da. Pilatesen kasuan, haietako batzuek eman zuten saioa,
atxikimendua areagotuz. 

Proiektuan parte hartzen duten pertsonei eusLiderrak eskuliburua banatu
ohi diegu, aurrera begira eskura izan dezaten kontsulta edo erreferentzia.  

4. irudia: Ikasleak ekintza sozialaren egunean, 2013 urtean. (Egilea: Berriz BHI ikas-

tetxea) 
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eusLiderrak irakaskuntzan, lan-munduan, udaletan eta familia gazteen es-
parruan gauzatu dugu. Orain arte, 222 pertsonak hartu dute parte egitasmoan. 

Proiektuaren emaitzak aztertzerakoan, egindako ekintzez gain, baditugu nor-
malean galdetegi bidez jasotzen ditugun hainbat datu. 

Txosten honetara lau datu-mota ekarri ditugu: 

● eusLiderrak egitasmoaren balorazio orokorra.

● Saioen funtzionamenduari buruzko datuak.

● 2. fasera pasatzen direnen indizea. 

● Erabilerari buruzko datuak.

Ikus ditzagun xeheago.

1. taulan daude jasota saioen emaitzak. Letra bana eman diogu erakunde
bakoitzari: A udaletxe bateko langile-taldea da; B eta C, berriz, bi ikaste-
txe. Lehenengo hiru lerroetan, ditugu saioen balorazioak; laugarren lerro-
an, balorazio orokorra (A taldeari ez zitzaion egitasmoaren balorazio oro-
korra egitea eskatu). Bosgarrenean ditugu parte-hartzaileak orotara. Seigarren
eta zazpigarrenean, 3. fasera pasatu direnak eta horien ehunekoa. Hauetaz
gain, beste hiru talderekin gauzatu dira eusLiderrak saioak (bikote gazte-
ekin, irakasle-talde batekin eta fundazio bateko langileekin), baina kasu ho-
rietan ez ziren datuak jaso. 

5. irudia: Dinamizatzaileei banatzen zaien gidaren orrialde bat. (Egilea: ahize-aek hiz-

kuntza aholkularitza) 

3.- Emaitzak

3.1.- eusLiderrak
saioen balorazioa
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eusLiderrak egitasmoaren balorazio orokorra eta saioen puntuazioa 8tik
gorakoa izan ohi da. Pozik gaude puntuazio horiekin; izan ere, bat datoz
parte-hartzaileek adierazi eta dinamizatzaileek sumatzen dutenarekin. 

Proiektua baloratzerako orduan, hartzaileek adierazi dute atsegina, dina-
mikoa eta dibertigarria dela; gustura aritu izana aitortu dute. Eta horrela-
ko baieztapenak ere izan dira: 

● “Euskara gehiago egiten dugu eta euskara ez dela hizkuntza txikia ikasi
dugu”.

● “Proiektu hau erabilgarria izan da, euskara gehiago erabiltzen dugu-
lako”.

● “Oso dibertigarria eta gustukoa izan da, gainera gauza asko ikasi
dugu”.

● “Proiektu honekin euskara bultzatu nahi dugu. Ez da erraza izan
proiektu hauek egiteko denbora izatea. Baina, azkenean, arrakasta izan
dugu proiektu hauekin”. 

● “Taldeka proiektuak egitea dibertigarria izan da eta modu desberdin ba-
tean azaldu dugu jendeak euskaraz mintzatzea nahi dugula eta benetan
garrantzi handia duela”.

● “Azkeneko egunean egin dugun saioa oso dinamikoa izan da, eta gure
iritzia emateko aukera izan dugu”.

3. fasera pasatzeko asmoa adierazi dute 107 lagunek; beraz, parte-hartzaileen
% 64k. Emaitza ertaina da guretzat, % 70-75etik gorakoa izatea nahiko ge-
nuke-eta. Beraz, badugu zer hobetua. 

Puntuazioak

(1-10)

PROIEKTUAK

A
udal

langileak

B
DBH

1.

B
DBH

2.

B
DBH

3.

C
DBH

1.

C
DBH

2.

1. saioa 7,08 8,19 8,24 9,11 7,50 7,83

2. saioa 7,38 8,68 7,60 8,67 8,76 9,54

3. saioa 7,23 8,22 7,65 9,06 9,33 9,00

eusLiderrak - 8,48 7,83 8,94 8,50 8,79

Parte-hartzaileak 21 36 27 44 23 17

3. fasean aritu
nahi

15 25 8 23 23 13

3. fasean aritu
nahi %

% 71 % 69 % 30 % 52 % 100 % 76

1. taula:
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B DBH 2. taldearen kasuan, % 30ek bakarrik jarraitu zuten 3. fasean. Ikas-
tetxearekin alderatuta, taldearen ezaugarriekin lotu zuten gertaera horren
zergatia. 

Aurrera egin ahala, eta beste herri batzuetan gauzatu eta gero, aztertu ahal
izango dugu ea egoera soziolinguistikoak eraginik duen. 

Bestetik, erabilerari buruzko datuak ditugu. Galdetegi hori pasatu den kasu
guztietan, datuek gora egin dute. Jakin badakigu, gurekin saioetan eta proiek-
tuak gauzatzen aritzen diren bitartean, euskaraz egiten dutela, eta, datuak
ikusita, ondoriozta dezakegu saioek nolabaiteko eragin positiboa izan du-
tela. Baina, inkestako datuak aitortuak direnez, ezin dugu zehaztu zenbat
hazi den erabilera orokorra. 

3.2.- Erabilerari bu-
ruzko datuak

Proiektua Galdetegia

ERABILERA (1etik 6ra baloratuta)

1.- Euskara
ikasleen ar-
teko harre-
man-hizkun-
tza da

2.- ZZuk eus-
kara erabiltzen
duzu ikaskide-
ekin

3.- Ikaskideek
zurekin eus-
kara erabiltzen
dute

4.- IIkaskide-
ek haien arte-
an euskara
erabiltzen dute

B DBH 1. 

Hasiera 3,00 3,49 3,24 3,31

Amaiera 3,67 4,29 4,04 3,88

ALDEA 0,67 0,81 0,81 0,56

B DBH 2. 

Hasiera 3,95 3,67 3,52 3,24

Amaiera 4,00 4,13 4,08 3,63

ALDEA 0,05 0,46 0,56 0,39

B DBH 3. 

Hasiera 3,74 3,37 3,14 2,89

Amaiera 5,35 5,7 5,75 5,35

ALDEA 1,61 2,33 2,61 2,46

C DBH 1. 

Hasiera 4,4 3,7 4,1 4,5

Amaiera 5,1 4,6 4,8 5,1

ALDEA 0,7 0,9 0,7 0,6

C DBH 2. 

Hasiera 3,8 3,2 3,53 3,46

Amaiera 4,2 4,4 4,93 4,53

ALDEA 0,4 1,2 1,4 1,07

2. taula: B eta C ikastetxeetan, egitasmoa hasi aurretik eta ondoren, parte-har-

tzaileei pasatutako galdetegien emaitzak.
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Ekintza sozialak egin direnetan ere, balorazioetan, proiektuan aritzeak onu-
ra ekarri diela aitortu dute hartzaileek, ondo sentitu direla egindako lana-
rekin eta emaitzarekin pozik geratu direla.

Beraz, adierazle hauek ikusita, pentsa dezakegu saioek eragina izan badutela:
jendeak ongi baloratzen dituelako, baina, bereziki, gaiarekiko sentimendu
positiboak pizten ditugulako, jendeak gauzak euskaraz egitea lortuta. Gai-
nera, ematen du hizkuntzen aurreiritzien gainean ere iritzi batzuk aldatzea
lortu dugula. Badugu lehen saioan euskaraz hitz egitearen kontrako jarre-
ra propio azaldu eta, azkenean, 3. fasera pasatu den parte-hartzailerik.

Gizarte-psikologian erabiltzen diren teknika batzuen bilduma da eusLide-
rrak, eta horiei buruzko azalpen laburra jasoko dugu atal honetan. Oinarrizko
bibliografia eta bestelako erreferentziak eskuratzeko gehiago sakondu nahi
duenak ondorengo ataletan izango du aukera. 

Hiru oinarri teoriko-metodologiko nagusi ditu eusLiderrak:

1. Terapia labur estrategikoa (hemendik aurrera, TLE). Portaeretan alda-
keta lasterrak eragin daitezkeela baieztatu dute, eta horretarako balia-
garriak diren estrategiak eta teknika errazak garatu. eusLiderrak saio-
en oinarri filosofikoa.  

2. PRECEDE metodoa. 3 ataletan sailkatutako galdera-bilduma, portae-
ra osasungarriak nola sustatu erabakitzeko lagungarria. eusLiderrak saio-
ak egituratzeko oinarria.

3. Pertsuasioaren 6 arau nagusiak eta marketin-teknikak. eusLiderrak-saio-
ak eraginkorragoak izan daitezen erabilitako tresnak.

Kaliforniako Palo Alto eskolako MRI taldearen2 inguruan sortutako ekar-
pena da; Paul Watzlawick (2007. urtean hil zen) eta, egun, bereziki, haren
ikasle Giorgio Nardone3 dira erreferentziak. Hogei urtez aritu ziren elka-
rrekin lanean, eta bien artean sortu zuten Terapia Labur Estrategikoaren Gu-
nea Italiako Arezzo hirian. Egun munduan zehar (Milan, Roma, Bartzelo-
na, Bogota, Madril, Paris, Lieja, Heidelberg eta Mosku) eta arlo askotara
hedatzen ari da (bikote-harremanak, enpresa, eskola...).   

1992an, lehen liburua argitaratu zuten, hainbat tratamendu-protokolorekin:
L’Arte del Cambiamento (Aldaketaren artea). Horren atzetik beste 30 li-
buru inguru ditu argitaratuak Nardonek gaur arte. 

Hurrengo lerroetan azalduko ditugu TLEaren oinarrietako batzuk. 

4. Oinarri

teorikoak

4.1.- Terapia Labur
Estrategikoa
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Arrazoia eta emozioa dira aldaketan eragiten duten bi gako nagusiak. Nar-
doneren iritziz,  aldaketa sustatzeko ikuspegi gehienek bide arrazionala lan-
tzen dute (Nardone eta Fiorenza, 2004:15). Ikuspegi horren arabera, jen-
dearen arazoen azterketa kausa lineal batean dago oinarritua. Arazoa kon-
pontzeko, ezinbestekoa da jatorria edo arrazoia ezagutzea, eta argudio arra-
zionalen bitartez lortuko da hori gainditzea. Gauzak egia edo gezurra dira,
eta ez da hirugarren aukerarik.

Batzuetan, ongi funtzionatzen du, baina, arazoak konplexuak izan daitez-
keenez, zaila da benetako jatorria ezagutzea, eta, hortaz, ezinezkoa litza-
teke horren araberako konponbidea topatzea. Gainera, jakin badakigu, in-
formazioarekin bakarrik ez dugula beti helburua lortuko. Esate baterako,
zenbat aldiz egin dugu zerbait, kaltegarria dela jakin arren?

Bestalde, gerta daiteke pertsona batek kognitiboki aldatu nahi izatea, bai-
na, dena delakoarengatik, emozionalki aldaketaren kontra egitea. Egoera
horretan, ezinezkoa izango zaigu azalpen eta argudioen bidez eragitea al-
daketa. Gainera, zenbat eta gehiago egin aldaketaren alde, orduan eta erre-
sistentzia handiagoa eragin dezakegu.

Aldaketa sustatzeko bigarren ikuspegia emozionalagoa da. TLE lantzen du-
tenen iritziz, subjektuak hautemandako emozioetan eragitea da gako nagusia,
eta ez soilik pertsonaren pentsamendu eta arrazonamendua lantzea. Egia
da pentsatzen dugunaren bitartez eragin dezakegula hautematen dugun ho-
rretan, baina, kasu horietan ere, pentsamenduaz harago, sentimenduetan ere
eragiten ari gara. Azalpenek baino, eragin handiagoa baitute bizipenek. Be-
raz, pertsona batengan aldaketa eragin nahi badugu, esperientzia zehatz ba-
ten bitartez egingo dugu, aldeko emozio bat sor taraziz.

TLE ikuspegiaren arabera, sistema guztiek dute beti oreka gordetzeko jo-
era, eta, ondorioz, aldaketaren aurka egitekoa, baita gordetzen duten ore-
ka horrek kalte egiten badie ere. Claude Bernardek homeostasis izena ja-
rri zion gertaera horri (Nardone eta Fiorenza, 2004: 28). Joera hori gain-
ditu nahi badugu, garrantzitsua da ohiko logikatik edo eremu arrazionale-
tik kanpoko estrategiak erabiltzea, kontrako emozio horiek gainditzeko. 

TLEren arabera, arazoa konpontzeko ez da jatorria ezagutu behar. Haien
iritziz arazoak ez dira txuri edo beltz, baizik eta norberak eraikitako erre-
alitatearen araberakoak. Ezagutu beharrekoa, beraz, arazoaren funtziona-
mendua da, eta horren araberako konponbideak proposatu. Garrantzitsue-
na ez da “zerk” eragin duen arazoa, “nola” funtzionatzen duen baizik.

TLEk bi erreminta nagusi erabiltzen ditu: Problem Solving estrategikoa eta
Elkarrizketa estrategikoa. Artikulu honetan, ez dugu bi horiek jorratzeko
tarterik, baina guretzat erabilgarriak diren puntu batzuk aipatuko ditugu,
oinarrizkoak baitira: Txinako estrategiak eta Antzinako Greziako erretorika
eta pertsuasioa.

4.1.1.- Arrazoia
eta/edo emozioa

4.1.2.- Estrategiak
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Nardonek lagungarriak izan daitezkeen 13 estrategia zehaztu zituen 2003.
urtean argitaratutako Cavalcare la propia tigre liburuan (Nardone, 2013).
Adibide gisa, gure kasurako erabilgarriak izan daitezkeen hiru estrategia
aipatuko ditugu ondoren.

●  “Itsasoa zeharkatu, zeruak ezer jakin gabe” 

Bestea jabetu gabe, harengandik lortu nahi duguna lortzeko estrategia da.
Zerbait eginarazi helburu bat lortzeko, baina, benetan, guk nahi dugun bi-
garren helburu bat lortzen ari garen bitartean. 

eusLiderren kasuan, esaterako, euskaraz hitz egitea eskatu beharrean, era-
kargarria den zerbait egitea eskatuko zaie, eta hori euskaraz egingo dute,
erabiltzen duten hizkuntzari erreparatu gabe.  

●  “Ageriko estrategiaren estrategia” 

Itxuraz ez da estrategiarik, azaldu eta agerian utzi dugulako estrategia bera,
baina, eraginkorra da, betetzen den iragarpen gisa funtzionatzen duelako. 

Parte-hartzaileei esaten badiegu gure proposamenak A edo B eragina izan-
go duela haiengan, eta horietatik zein izango den jakitea baino ez zaigula
falta, sinesgarriak izan bagara, seguruenik, bietako bat bete egingo da. 

Hau da, gure proiektuak euskaraz gehiago hitz egitea, edo, behintzat, hiz-
kuntzen gaineko kontzientzia piztea ekarriko duela badiogu, bietako bat,
behintzat, betetzeko aukera handiagoa izango dugu.  

●  “Hutsetik sortu” 

Kasu honetan, itxuraz ez dugu ezer, baina, esate baterako, “bagenu beza-
la” forma erabili dezakegu, eragina izango duen errealitatea sortzeko. Adi-
bidez, proposa dezakegu “euskaraz hitz egiteko ohitura izango bagenu be-
zala” aritzea tarte batez, edo “arazoaz harago dagoen egoera idealaren tek-
nika” erabil dezakegu, irudikatzeko “zer gertatuko litzateke (zer galdu edo
irabazi) guztiok euskaraz hitz egingo bagenu?”. 

Ongi kudeatuz gero, eragina erreala izango duen errealitate birtuala sortu
dezakegu hutsetik abiatuta. 

Komunikazioa da metodologia honen bigarren oinarri nagusia. Komuni -
kazioa, edo, beste era batera esanda, pertsuasioa, bestearengan eragiteko
bidea.

TLEren arabera, pertsonaren komunikazioaz ari garenean, hiru eremutan
ari gara: nork bere buruarekiko, besteekiko eta munduarekiko. Haien us-
tez, garrantzitsua da jakitea jendeak errealitatea nola hautematen eta kudeatzen
duen komunikatiboki, eta, errealitate horretan eragiteko, nola lortu komu-
nikazio hori disfuntzionala izan ordez, funtzionala izatea (Nardone eta Fio-
renza, 2004: 48). Pertsuasioa da horretarako bidea.

4.1.3.- Teknikak
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Badira pertsuasioa erabiltzearen aurka daudenak, baina, okerreko ideia ba-
tetik abiatzen direlako da. Haiek uste dute besteengan eragin gabe egon gai-
tezkeela, baina Watzlawick ikertzaileak adierazi zuen bezala, “ezin dugu
ez komunikatu” (Watzlawick, 2012: 15). Beraz, bi aukeren artean bat hau-
tatu behar dugu: era kasualean eta inongo kontrolik gabe komunikatu, edo
komunikazio hori guk geuk kudeatu era estrategikoan. Noski, bigarren au-
keraren alde egin du TLEk. 

Komunikazioa, sugestioa, amarru komunikatiboa eta pertsuasioaren erre-
torika dira aldaketarako erremintarik garrantzitsuenak. Pertsonak horien bi-
tartez eraikiko baititu pertzepzioa, ekintza eta kognizio-aukera berriak. Per-
tsonari lagundu egiten zaio egoera beste era batera senti dezan, eta, ondo-
rioz, erreakzioak aldatzeaz gain, agerian jarriko zaizkio ikusten ez zituen
baliabideak ere.

TLEk zehaztu eta ebaluatu egiten ditu erabili eta huts egin duten irtenbi-
de-saiakerak (Nardone, 2010: 25). Kontuz ibili behar dugu, funtzionatu ez
arren, behin eta berriro errepikatzen ditugun irtenbide-saiakerekin, arazoa
iraunarazi eta konplikatu dezakegulako.

Horregatik, TLEren oinarrietako bat da saio-kopurua mugatua izatea. Nor-
malean, saioek eragina izaten dute, baina, hala izango ez balitz, hobe saio-
ak etetea jarraitzea baino. Gauza bera egiten dugu eusLiderrak saioekin. Gu-
rean, saio-kopurua mugatua izan arren, eraginkorrak izateko, PRECEDE
metodologiaren egitura erabili dugu. 

Lawrence W. Green doktoreak diseinatu zuen Precede-Proceed erreminta4,
osasun-programen ebaluazioa egiteko bi ikuspegitatik: norberaren fakto-
reak eta ingurukoak (Predisposing, Reinforcing and Enabling Constructs
in Educational Diagnosis and Evaluation eta Policy, Regulatory, and Or-
ganizational Constructs in Educational and Environmental Development). 

Jose Luis Bimbelak horren moldaketa egin zuen, eta horixe da guk erabi-
li dugun erreferentzia (Bimbela, 2001: 38). 

Erreminta honek balio du bai norbanakoengan, baita taldeengan eragiten
duten faktoreak identifikatzeko. Gure kasuan, baliagarri zaigu non eragin
behar dugun hausnartzeko. 

Precede akronimoa osatzen duten hitzek adierazten dute badirela portae-
rak azaltzeko lagungarriak diren hiru aldagai-mota: aldaketa abiatzeko bal-
dintzak sortzen laguntzen duten aldagaiak, aldaketa errazten dutenak eta
aldaketa indartzen dutenak. Hain zuzen ere, ikusi dugun bezala, horiek dira
eusLiderrak egitasmoaren lehenengo faseko hiru saioen xedeak. 

4.2.- Precede 
metodoa
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● Aldaketa abiatzeko baldintzak sortzen laguntzen duten aldagaiak: sus-
tatu nahi dugun aldaketa burutzeko norbanakoak edo taldeak duen
motibazioari dagozkio. Horren barruan sartzen dira: 

● Informazioa: Zer dakiten sustatu nahi den portaerari buruz, ez da-
kitena, gaizki ulertutakoak, aurreiritziak… 

● Jarrerak: nolako iritzia duten eskaintzen zaizkien erremintei buruz,
proposatzen zaiena egiteagatik edo ez egiteagatik arriskurik antze-
maten ote duten, proposatutakoa eraginkorra dela uste duten edo ez,
eskatutakoa egiteko gai direla uste duten edo ez… 

● Balioak eta iritziak: aldatu nahi dugun portaerari buruzkoak, baita
proposatzen diegun portaera berriari buruzkoak. 

Komeni da jakitea zer pentsatzen duten proposatutako portaera gauza-
tzen ez dutenek, aldagai horiek indargabetu eta aldatzeko; baita porta-
era burutzen dutenenak ere indartzeko. Gainera, azken horienak balia-
garriak izan daitezke, gainontzekoei jakinarazi eta hedatzeko. 

● Aldaketa errazten duten alda gaiak: proposatutako portaera burutzeko
norbanakoak edo xede-taldeak duen gaitasunari dagozkio, egiteko erraz-
tasunaz ari gara. Xede-taldeak badu gaitasunik proposatzen zaiona egi-
teko? Baditu behar dituen erremintak? Eskura al ditu? Ba al ditu portaera
hori ikasteko edo burutzeko lagungarriak izango zaizkion guneak? Eta la-
gunduko dioten adituak? Badu ingurukoengan eragiteko gaitasunik, ho-
riek zailtasunak jartzen dizkiotenean proposa tutako portaera burutzeko? 

Hainbat motatakoak izan daitezke aldagaiak: ekonomikoak, fisikoak,
psiko-sozialak, ordutegia… 

8. irudia: PRECEDE ereduaren giltzarriak. (Egilea: ahize-aek)
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● Aldaketa indartzen duten aldagaiak: proposatutako portaera burutu
edo burutzen saiatzearen ondorioez ari gara. 

● Inguruko eragile nagusien erantzuna: lagunak, bikotea, familia, ira-
kasleak…

● Norbanakoaren edo taldearen beraren erantzuna: lortutakoa aitortzen
diote haien buruari?...

● Onura eta galera fisikoak eta emozionalak: gozamena, erosotasuna,
mina, urduritasuna…, bai sustatu nahi den portaerari dagozkionak,
baita aldatu edo alboratu nahi den portaerari dagozkionak ere. 

● Ondorio ukigarriak: onura ekonomikoak, aurrezki ekonomikoak…,
bai sustatu nahi den portaerari dagozkionak, baita aldatu edo albo-
ratu nahi den portaerari dagozkionak ere.

Arlo honetako erreferentzia nagusia Robert B. Cialdini dugu, Arizona uni-
bertsitateko psikologia-irakaslea. Influence izenburuko liburuan pertsua-
sioaren 6 arau unibertsal nagusiak deskribatu zituen (Cialdini, Goldstein
eta Martin, 2008: 11). 

Arau horien oinarrian jendeak erabiltzen dituen lasterbideak ditugu. Ez dugu
gaitasunik, ez denborarik, ezta motibazio nahikorik ere ekintza guztiak egin
aurretik egingo dugun hori arrazoitzeko. Gainera, arrazoitzeak ere ez luke
ziurtatuko aukerarik hoberena hautatuko genukeenik. Beraz, prozesu
mentalen ordez, baliabideak aurrezteko erabiltzen ditugun mekanismoak
dira. Automatismo horiek analogia bidez sortzen dira gehienetan, eta ara-
zoak saihesteko estrategiak dira.

Jarraian azalduko ditugun pertsuasioaren sei arau nagusi horiek dira eus-
Liderrak proiektuaren oinarri garrantzitsuak.

Jendarteko harremanak orekatzeko dugun joeran oinarritzen da jasotakoa
nolabait itzultzera behartzen gaituen araua. Egungo gizartean, esker txa-
rrekotzat edo aprobetxategitzat hartzen dugu esker onez jokatzen ez due-
na, bera tratatu duten bezala bestea tratatzen ez duena. Beraz, oparia edo
faborea egiten badiogu besteari, ondoren egingo diogun eskaerari baietz eran-
tzuteko aukera handiagoa izango dugu. Komeni da oparia aurreikusi ga-
bekoa eta pertsonalizatua izatea, eta egingo dugun eskaera neurrikoa eta egin-
garria izatea.  

4.3.- Pertsuasioa

4.3.1.- Elkarrekiko-
tasuna
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Konpromisoa edo sendotasuna ere dei dakioke. Besteen aurrean koheren-
te izateko beharra sumatzen dugu. Adinean gora egin ahala, gero eta gehia-
go gainera. Jendartean oso baloratua da, honako ezaugarriekin lotzen du-
gulako: logikoa izatearekin, arrazionala, egonkorra eta ondratua. Aldiz, ko-
herentzia eskasa duena gaizki ikusten dugu, azaleko, ahul eta bermerik ga-
bekotzat jotzen dugulako.    

Arau honek azaldu dezake zergatik den zailagoa bezero berria lortzea, za-
harra mantentzea baino. Beraz, kontuz ibili behar dugu aldatu nahi dugun
portaerari buruz hitz egiten dugunean. Eraginkorrak izan nahi badugu, au-
rretik izan duten konpromisotik askatzen lagundu behar diegu. Horretara-
ko, ez da komeni orain artekoa akatsa izan denik esatea. Aldiz, esan dezakegu
garai batean hartutako erabakiak zuzenak izan zitezkeela, egoera eta in-
formazio jakin batekin hartu zirelako. Errespetua azal dezakegu, nahiz eta
gu bat ez etorri hark egindakoarekin. 

eusLiderrak proiektuan, arau honen hainbat ikuspegi lantzen ditugu: 

● Lider gisa, komeni dela bat etortzea eskatzen eta egiten duguna, eredu on
izatea. Koherente izateak eskaera indartzen duela adierazten dugu.

● Adituek demostratu dute konpromiso publikoa, aktiboa eta boronda-
tezkoa hartuz gero, helburua betetzen saiatzen garela. Beraz, esaterako,
haiek idatziz adieraziko dute 2. fasean parte hartu nahi duten, eta pu-
bliko egiten dugu. 

Horretaz gain, koherentziaren arau honi lotutako teknika hauek ere erabiltzen
ditugu: 

● Atean jarri oina. Eskaera txikia egiten dugu, ezezkoa emateko zaila (gal-
detegia osatu...). Hori behin lortuta, garrantzi eta zailtasun handiagoa
duen bigarren eskaera bat egiten zaie. Benjamin Franklinek esan zuen,
eta ikerketek horrela baieztatu dute, errazago izango zaigula lehendik
ere lagundu digun batek ematea laguntza, guk lagundutako batek la-
guntzea baino (Cialdini, R., Goldstein, N., Martin, S. 2008: 84). Beraz,
hurrengo pausoa errazteko, egingarria eta erakargarria behar du izan
ekintzak.

● Garrantzi txikiko mesedea legitimatzeko joera dugu, eskatutakoa baino
gehiago emanez. Cialdiniren ikerketa batek erakutsi zuen hori (Prat-
kanis, A., Aronson, E. 1994: 62). Galdetegi bakarra lortzea ere lagun-
garria izango litzatekeela esaten zaie, ideien zabalkundea bikoiztea
izango litzatekeelako. Jakina, nahi izanez gero, nahi beste bete ditza-
ketela esaten zaie. Kasu gehienetan, galdetegi bat baino gehiago bete-
tzen dute, eta gehienek bideo bat behintzat ekartzen dute. 

Gainera, disonantzia kognitiboaren kontzeptua ere badugu koherentziari lo-
tuta. TLEk ere erabiltzen duen kontzeptua da. Aipatutako esperientzia emo-
zional zuzentzailea eragiteko kudeatzen saiatuko garen beste eremu bat.

4.3.2.- Koherentzia



eusLiderrak. Hizkuntza-portaera berriak sortzeko tailerra 49

Disonantzia kognitiboaren fenomenoa Leon Festinger gizarte-psikologo-
ak garatu zuen A Theory of Cognitive Dissonance (1957) liburuan5. Ikusi
zuen, maiz, nahiz eta jarrera sendoa eta argia izan, horren aurka dagoen jo-
kabidea izaten dugula, eta horrek nolabaiteko larritasuna sortzen digula, ko-
herentzia falta dela-eta. Horri deitu zion disonantzia kognitiboa (Ovejero,
1993). Gainera, konturatu zen, koherentzia mantendu nahi dugunez, diso-
nantzia horrek sortutako larridurak jokabide hori justifikatzen duen azal-
pena sortzera bultzatzen gaituela, eta,  askotan, jarrera bera aldatzera. Be-
raz, pentsatu eta egin, edo egin eta pentsatzen dugunaren arteko diferen-
tziaz ari gara. 

Guri azkeneko hori interesatzen zaigu, bereziki. Pentsatzen dutena pentsatzen
dutela, jarduera bat euskaraz egitea lortu nahi dugu, eta, ondoren, hori jus-
tifikatuko duen jarrera garatzea. Ekintzak pentsaera egokitzen laguntzea nahi
dugu: ondo pasatu dugu, guay da, ez dit kalterik egiten, erraza izan da...

Uste dugu jende-multzoa pertsona bakarra baino argiagoa dela eta gehien-
goak egiten duena egiteko joera dugula. Askotan, oharkabean, gehiengo-
aren oniritzia lortu nahi izaten dugu. Guztiok dugu gogoko taldearen par-
taide garela pentsatzea, eta, besteek egiten dutena egiten badugu, zuzen ari
garela pentsatzen dugu. Zalantza dugunean ere, lagungarria zaigu besteek
zer egin duten ikustea.

Euskararen erabileraren aldeko diskurtsoaren kasuan, garrantzitsua da jo-
era positiboak ikusaraztea. Esate baterako: aniztasuna da egoera normala
munduan eta biztanle gehienak elebidunak dira, euskara hiztun gehien di-
tuzten munduko hizkuntzen % 10en artean dago eta 38. hizkuntza da In-
terneten... 

Era berean, geroago etorriko den eskaera indartzeko, gure eskaeren emai-
tzak eta arrakasta-testigantzak aurkezten dizkiegu, hemengo eta atzerriko
ereduak, haien ahuleziak indargune bihurtu dituztenenak...

Kontuz, portaera desegokien berri ematen dugunean. Kasu horietan, por-
taera egoki/desegokien eztabaidan kokatu behar da fokua, edo fokua aldatu,
eta portaera egokia dutenen kopuruari baino ez erreparatu. Mezu ezkorra
ematekotan edo egoera baten inguruan jendea kezkatu nahi izanez gero, ko-
meni da egoera horri buelta emateko plan zehatz eta egingarriarekin bate-
ra ematea informazioa. Osterantzean, kontrako indarrak baino ez genituz-
ke indartuko.     

4.3.3.- Gizarte-bali-
dazioa
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Garrantzitsua da atseginak izatea, baina faltsukeriatan erori gabe. Egile ba-
tzuek aipatzen dute lau direla erreminta nagusiak: 

i. Edertasun fisikoa. Berezkoa ez dugunean, janzkera eta orrazkera ego-
kiek lagun dezakete.

ii. Iritzi eta zaletasun berdintsuak izateak.

iii. “Loreak” botatzea. Oso eraginkorrak dira, egoera emozional atse-
gina sortzen dutelako. Komeni da konfiantza adieraztea, badakigu-
la egiteko gai direla. Horrek ere elkarrekikotasuna piztu dezake. Nola
kale egin konfiantza gugan jarri duenari?

iv. Hurbiltasunak ere eragiten du. Produktua zenbat eta ezagunagoa izan,
orduan eta hobeto baloratuko dugu. Era berean, zenbat eta hurbila-
goa izan gomendioa ematen duen pertsona, orduan eta eraginkorrago.
Antzeko ezaugarriak baditu, eragin handiagoa izango du. 

Hurbiltasunaren ideiari lotuta daude proiektu honetan erabiltzen ditugun
bi kontzeptu garrantzitsu: lidergo eraldatzailea eta auto-salmenta.  

Lidergo-eraldatzailea berdinen artean garatzen da, eta horrek oso eragin-
korra bihurtzen du pertsuasioaren ikuspegitik. Gainera, egitasmoa amaituta
ere luzatu egiten da, dinamizatzaile-lana egin duenak lider-izaerari eutsi die-
zaiokeelako, eta, beste inorengan eraginik izango ez balu ere, ia ziurtatua
dugu bere buruarengan behintzat eragingo duela, euskararen auto-saltzai-
le bihurtuz.

Lidergo-eraldatzailea aipatzen dugu eskaera egiten ikasterakoan, besteen-
gan eragin nahi duenak nolako ezaugarriak izan behar dituen ikusteko. Lau
ezaugarri: 

i. Bestearekiko interesa, begirunea eta enpatia izan. Konfiantza eta in-
plikatzeko giroa sortu. Bestea gizabanako gisa hartu. Bere portae-
rak ulertzen saiatu eta errespetatu. Horrek ez du esan nahi bestea-
rekin bat egin eta ados egon behar dugunik. 

ii. Jakin-mina izan eta sustatu. Sormena bultzatu eta pentsatzeko era-
ren aldaketa sustatu. 

iii. Baikorra izan. Konfiantza adierazi. Argi adierazi zer lortu nahi du-
gun, eta hori erakargarria egin. Motibatu. Orientabideak eskaini, eta
segimendua egin. 

iv. Koherente izan. Erreferentzialtasuna eta koherentzia landu. Eredu
izan.

Auto-salmentari dagokionez, kasu honetan ere hurbiltasuna da aldagai ga-
rrantzitsua. Zaila da pertsona bati produktu bat saltzea edo zerbait egina-
raztea. Adituen arabera, errazena nork bere burua konbentzitzea da. Kurt
Lewin, Psikologia sozialaren sortzailea, izan zen auto-salmentak eta per-

4.3.4.- Atsegintasuna
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tsuasio parte-hartzaileak eskaintzen dituzten aukerez jabetu zen aurrena. Mun-
duko bigarren gerraren testuinguruan, elikadura-mota bat sustatzeko egi-
tasmoa garatu zuen, eta erakutsi zuen eraginkorragoak direla norberak ga-
ratutako ideiak, beste batek emandakoak baino (Pratkanis eta Aronson, 1994:
167).

Ondorengo ikerketek erakutsi dute norberak sortutako pertsuasioa dela per-
tsuasio-taktikarik eraginkorrenetakoa. Nork bere burua limurtzeko ahale-
gin hori hainbat modutan eragin daiteke: eztabaida-taldeetan parte hartuz,
aurkako argudioak landuz edo pertsona bati eskatuz, irudikatzeko norma-
lean egiten ez duen zerbait egiten ari dela. Azken ikerketa batzuek eraku-
tsi dute pertsuasio-indarra duten mezuak besteei nola zabaldu pentsatze hu-
tsak aldaketak eragiten dituela portaeran, gutxienez, hurrengo hogei aste-
etan. 

Azken finean, argudioen sortzailea pertsona fidagarria da. Hau da, nor bere
burutik gertuen dagoena izanik eta autoestimu aldetik ongi badabil, nor-
bera da fidagarriena norberarentzat. Gainera, argudioak sortzeak aldarri-
kapenaren aldeko konpromisoa ere eragiten du.

Autoritateak eta sinesgarritasunak lotura handia dute, eta, horren aurrean,
pentsamendu autonomoa alde batera uzteko joera dugu.

Aditu eta entzulearen aurrean nolabaiteko autoritatea izan dezaketen per-
tsonen eragina erabiltzen dugu, baita erakundeak proiektuari ematen dion
babesa ere, ezinbestekoa baita jendeak erreferentziatzat duen erakunde ho-
rren babesa izatea aurrera egiteko.   

Esklusibotasuna oso eraginkorra da pertsuasioaren ikuspegitik. Lortzen zail
diren gauzak erakargarriagoak egiten zaizkigu, eta ahalegin handiagoa egi-
teko prest egon daiteke hori lortzeko. Beraz, eusLiderren kasuan, haientzat
propio sortutako proiektua dela esango diegu. Ezin dute nahi duten guz-
tiek parte hartu, mugatua dago kopurua, eta urtean behin baino ez dugu egi-
ten. 

Era berean, debekua eta zentsura ere eskasiaren eraginpean kokatzen dira.
Beraz, saioetan egindakoa inori ez kontatzeko eskatuko diegu, kontrako era-
gina lortzeko. Kontuz, gazteekin bereziki, gaztelaniaren erabilera debeka-
tzeak ere kontrako eragina sor dezake-eta. Beraz, transgresio-efektua saihes-
tu edo gure alde erabiltzen asmatu behar dugu.

4.3.5.- Autoritatea

4.3.6.- Eskasia
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Honaino eusLiderrei buruzkoak; azken lerro hauek, berriz, hemendik au-
rrerakoei eskainiko dizkiegu. Izan ere, euskal hiztunok bizi dugun egoe-
ran, estatus aldetik lortutakoak lortuta eta ezagutzan emandako aurrerapausoak
emanda, alderdi horietan sakontzeaz gain, garrantzitsua zaigu komunita-
tearen bizinahia eta euskararen erabilera indartzea. eusLiderrak saioek hel-
buru hori lortzen lagun dezakete, eta, horretarako, tresna gero eta eragin-
korragoa izatea nahi dugu. 

Orain arteko adierazleei eutsiko diegu: 8,50 puntutik gorako balorazio oro-
korrari eutsi nahiko genioke, baina talde guztietan, eta lau parte-hartzaileetatik
hiruk fase guztiak burutzea. Helburu horiek eskuratzeko, hona hemen bu-
ruratu zaizkigun hobekuntza batzuk: 

● Komunikazioan eta pertsuasioan sakondu. Teknika eta metodologia
egokiak identifikatu, ikasi, praktikatu eta barneratu. Euskal hiztun-
mota bakoitzaren analisia egin, eta bakoitzari zuzendutako argudioak,
galdera-kateak eta ekintzak prestatu. Horretarako, besteak beste, Tera-
pia labur estrategikoan ari direnek identifikatu dituzten oinarrizko lau
sentsazioak erabilita: beldurra, gozamena, mina eta gorrotoa (Nar-
done, G., Balbi, E. 2009: 55). Beraz, sakonago aztertu beharko geni-
tuzke euskararen erabilera oztopatzen duten hainbat aldagai: euskaraz
hitz egiteari beldurra izatea6 beste hizkuntza batean aritzea atseginagoa
izatea7, euskaraz aritzeak mina eta/edo gorrotoa8 eragitea. Sentsazio ho-
riek hobeto kudeatzen ikasi behar dugu. Terapia labur estrategikoak
hainbat bide proposatzen ditu: beldur txikia gainditzen lagundu deza-
keen beldur handiagoa eragin; ikusarazi minak eta gorrotoak mugak
ezarri eta galerak eragin ditzaketela; eta euskara erabiltzeak, aldiz,
atsegin handiagoa ekarri, gainera, bidean ezer galdu gabe…  

● Parte hartu dutenenekin harremanetan jarraitzeko baimena lortu. Ho-
rrela, hilabete batzuk pasata, nolabaiteko jarraipena egin dakieke, era-
gina mantendu den ikusteko; informazio berriak lortu ahala, helaraz-
teko; egitasmoaren aurrerapausoen berri emateko; eta, urte batzuetara,
neurketa gehiago egiteko (erabilera-ohiturak, zein ikasketa-eredutan ja-
rraitu dituzten ikasketak, familia-transmisioa, lan-mundua…) Interes-
garria izan daiteke 5-10-15 urteko ikerketa egitea, ibilbideari jarraipena
egin eta ondorioak ateratzeko.

● eusLiderren bloga sor daiteke, hainbat arlotan landutako lanak, espe-
rientziak... ikusgarri egoteko eta egitasmoa bera aberasteko. Horrekin
batera, harremanak sustatu eta esperientziak truka daitezke, bideoak eta
mezuak bidali, bisitak egin… 

● Dinamizatzaileen inplikazioa areagotu egitasmoaren eragina indar-
tzeko9. Esate baterako, eusLiderrak saioei ekin aurretik girotzeko edo
izena emateko kanpaina diseinatzen eta gauzatzen lagundu dezakete,
erabileraren neurketak egin ditzakete saioen aurretik eta egitasmoa
bukatu ondoren... Haientzat motibagarria izan daiteke, eta auto-salmenta
efektuari eutsiko genioke. 

5.- Aurrera

begirakoak
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Laburbilduz, honaino egindakoak eta asmo berriak. eusLiderrak egitasmoaren
mamia azaltzen saiatu gara; alegia, esperientzia batek nola alda dezakeen
errotutako portaera sakona. Esperientzia hori, txikia izanik ere, emozionalki
esanguratsua bada, pentsaera zuzentzeko gaitasuna duelako. Gehiago ja-
kin nahi izanez gero, hurrengo bi ataletako erreferentzietara jo edo gure-
kin harremanetan jarri ahize@aek.org helbidera mezua bidalita. 

Oharrak

1. http://www.aek.org/index.php/eu/zerbitzuak?
view=faq&catid=7

2. Mental Research Institute: http://www.mri.org/

3. http://www.giorgionardone.it/index.php

4. Ikusi http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence
_W._Green eta http://en.wikipedia.org/wiki/
PRECEDE-PROCEED

5. Ikusi: http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Fes-
tinger

6. Hizkuntzaren ikaskuntzari eta erabilerari lotuta-
ko hainbat beldur topa ditzakegu, esaterako:
ikasten ari direnek beldurra diote akatsak egite-
ari; ez dira hitz egitera ausartzen, zalantza dio-
telako ondoren etorriko denari erantzuteko gai
izango ote den; hiztun oso askori kosta egiten
zaio ezezagunei euskaraz hitz egitea, ez dakie-
nari euskaraz egitea edukazio txarrekoa dela
barneratuta dutelako edo erantzun txarra jaso-
tzeko beldur direlako…

7. Euskara ez den beste hizkuntza bat hitz egitea
atseginagoa izan daiteke gehiago maite duela-
ko, modernoagoa dela uste duelako…

8. Euskaraz aritzea mingarria izan daiteke bere le-
hen hizkuntza baztertu behar duela uste duena-
rentzat, eta gorrotagarria ikas prozesuan arazo-
ren bat izan duenarentzat, lotura politiko ez
gustukoak sumatzen dituenarentzat…

9. Ikastetxeen kasuan, DBH 4. mailako ikasleak
dira dinamizatzaileak. Enpresetako edo bikote-
en kasuetan, aurretik eusLiderrak-saioetan ari-
tutakoak izango lirateke.
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