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12 TALDE ARITU DIRA JARDUNALDIAREN DIJESTIOA ETA IDEIA NAGUSIAK BILTZEN. TALDE HORIETAN JASOTAKOAREN BILDUMA DA HAU.
Irizpideak/Ideiak

Eragingarrienak
eragin biderkatzailea dutenak

Egingarrienak
egiteko erraza dena

Harreman sareari lotuak
1. Esparru geografiko handiagoko elkarlan gune bat sortzea.
2. Erakundeetan borondatea eta koherentzia aktibatzea.
3. Euskararen inguruko diskurtso berria eta partekatua, oraingoa
gainditu, eta nagusiki, eragileen arteko aliantzetan azpimarra egingo
duena.
4. Euskalgintza osoa, benetako elkarlanean.
5. Lege babesa: herrialdeka egokitu, aplikatu eta sortu.
6. EH mailako araudia errealitate desberdinak islatuko dituena.
7. Kontsentsu soziopolitikoa lortzea
8. Euskaldunon/herritarron aktibazioa.
9. Arduradun politikoak xede-talde izatea eta plana bere egitea,
eredugarri izatea.
10. Sareak sortu indarrak metatzeko.

1. Denok denontzat lan egitea zentzu zabalean, baina batez ere
teknikarien arteko elkarlanean, sarean.
2. Herrigintzak eta administrazioak procomun ideiaren baitan lan
egitea, sare aktiboak eratuz.
3. Hizkuntza politika ausarta behar da eraso, errezelo eta aurreiritziei
aurre egiteko eta erronka berriei heltzeko.
4. Administrazioa + Unibertsitatea + Gizarte Eragileen arteko elkarlana
bultzatzea.
5. Euskalgintzako eragileen arteko harremana/elkarlana bideratzea
(HPS-IVAP-Unibertsitatea…).
6. Elkarrekintza lantzea.

Teknikarien rolari dagozkionak

Euskara Planak: metodologia, nola egin

1. Lidergo eraldatzailea-partekatua garatu,
konbentzimentuz, auto hausnarketari lekua eginez eta
emozioak landuz.
2. Talde sendo bat ahalmentzea euskara gaian, kateak sortuz
langileekin, politikariekin eta gizarte babesarekin.
3. Eredugarritasuna landu: ordezkari politikoengandik hasi
eta langileengana iritsiko dena, erantzukizun partekatuan
eta jarrera-erabileraren koherentzian oinarritua (adb. Pep
Guardiola eta Como cho digo).
4. Egiten duguna baloratu eta besteek baloratzea lortu.
Ikuspegi partekatua.

1. Zeharlerrotasuna lantzea eta enpatiaz hitz egitea ondokoekin.
2. Ausardiaz aritu eta gogoa transmititzeko gauza izan.
3. Aliantzak eta bidelagunak lortu.
4. Ilusioan, umorean eta giro onean oinarritutako erabilera plan
bat bultzatzea.
5. Hizkuntza lidergoaren lanketa arduradun eta agintariekin.
6. Langileak eta politikariak norabide berean jartzea.
7. Pertsuasioa.

1. Teknikariak rola aldatzen joatea: jarrera asertiboa, herritik
eta herriarentzat aritzea, jarrera erraztailea izatea.
2. Praktikara bideratutako teknikarien prestakuntza sustatu,
oztopoak erronka bihurtzeko gaitasuna emango diguna.
Norbere burua ahalmentzeko, giza taldeak maneiatu eta
harremanak saretzeko.
3. Arduradun politikoak inplikatu eta langileen jarrerak
aktibatu.
4. Kudeaketatik elkarrekintzara pasa.
5. Teknikariak bide-lagun izatea.
6. Lidergoa garatu.
7. Ezagutza teknikoan sakondu.
8. Diziplinartekotasuna bilatu.
9. Kontsiderazio indibidualean arreta jarri.

1. Espazio bat izatea langileak gustura komunikatzeko, haien
eskaera, premia eta ekimenak bideratzeko.
2. Hausnarketa, praktika gogoetatsua (geure buruarekiko; elkar
ulertzeko).
3. Berrikuntza ikuspegia eguneroko lanean sartu; esperientzia
eta praktika berriak gauza txikietan aplikatzeko; inertziatik
ateratzeko.
4. Ilusioa, ausardia, kemena; norberaren inplikazioa handitu.
Aldaketa norberarengandik hasten da. Inertziak apurtu eta
sortzaile izan.
5. Rola berdifinitzea
6. Elkarlana, talde-lana, alofilia, komunikazio eraginkorra landu.
7. Eralan proiektuan sakondu eta gehiago jakiteko bideak jarri.
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Berritzaileenak

Maiz errepikatzen
direnak
goiko hiru irizpideetan sartu
ez baina sarri aipatu direnak

Harreman sareari lotuak
1. Lidergo eraldatzailea, partekatua.
2. Beste jakintza-arloekin harremanetan jartzea eta sinergiak
probestea.
3. ISMO-ekin lankidetza (bestelako askapen borrokak: sindikalismoa,
feminismoa, etab.).
4. Kalera, plazara… atera.
5. Harreman-sare berriak osatzeko beharra.
6. Hizkuntza eta berdintasun planak elkarrekin lantzea.

1. Euskara normaltasunez bizitzea.
2. Euskara erakargarri bihurtzea.
3. Politikarien inplikazioa handitzea.
4. Berrikuntza
5. Elkarrekintza
6. Elkarreragina
7. Guztiok norabide berean joatea
8. Bidegurutzea

Teknikarien rolari dagozkionak

1. Praktika gogoetatsuak sustatzea.
2. Normalizazioan dugun rola birdefinitzeko denbora hartu.
3. Nazioartea: atzerriko esperientzietatik ikasi, gurea erakutsi.
4. Elkarekintzan trebatu.
5. Emozioen lanketak emaitza handia eman dezake.

1. Teknikaria erakundean eragiten duen agentea (liderra)
izatea.
2. Hizkuntza teknikariari profil sozialagoa ematea (ez hain
teknikoa).
3. Ilusioa
4. Elkarlana
5. Bidelaguna
6. Konpromisoa
9. Sustatzailea , seduzitzailea
10. Partekatu
11. Lidergoa
12. Gogoa
13. Harrotasuna
14. Beldurra
15. Ezintasuna

Euskara Planak: metodologia, nola egin

1. Rola birdefinitu.
2. Sortzaile izateko askatasuna/ausardia garatu..
3. I + G + B jarrera izan.
4. Alofilian aurrerapausuak eman.
5. Erakundeetan lider kateak landu.

1. Nola?

