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AURKIBIDEA

1. Nor gara?

2. Non ari gara gazteekin?

3. Zer detektatu dugu?

a. Kultur sortzaileak komunitatearen sortzaile

b. Sortzaileak non, zaleak han

c. Proiektu aktiboak hizkuntza aktibazioa dakar

d. Komunitatea: familia bat gara

e. Gozamena VS esfortzua

f. Ingurune digitala: lan eremu zabala



NOR GARA?

Euskaltzaleen Topagunea 1996. urtean sortu bazen ere, lehen euskara elkarteen 

sorrera eta hedapena 80ko hamarkadaren erdi aldean kokatu beharra dago.

Elkarte bazkideak: 90

OInarri soziala: 20.000 bazkide

Helburu nagusia: Euskal Herrian euskara erabiltzea 

ohikoa eta erosoa izan dadin lan egiten du

Aisialdiaren funtzio estrategikoa mugimenduan:

udalekuak, eskolaz kanpoko ekintzak,...Kabia



NON ARI GARA GAZTEEKIN?

- Kultur eta aisialdian jarduera 

eremu nagusia: Euskal  

Autonomia Erkidegoa

- Proiektu partehartzaileak 

hizkuntza aktibazioa bermatzeko:

1) Ginkanak 
a) Hizkuntza

b) Ingurune digitala

c) Ondarea

2) Kultur sorkuntza: Harrapazank

3) Ingurune digitala: BZiber



ZER DETEKTATU DUGU?

Gaur egun 2 erronka-eremu nagusi detektatu ditugu:

Kultur sektorea: ekintza positiboa ezinbestekoa da euskarazko aukerak 

eskaintzeko. Euskararen aldeko akuilurik gabe, sortzaileak sortuko dira, baina 

ez euskaraz ezinbestean.

Ingurune digitala: Globalizazioak eta berrikuntzek etengabeko ahalegina 

eskatzen dute euskararen alde: gazteen migrazioak kontrolatu, app, joera eta 

funtzio berrietan euskara sustatu.

Gizartearen partaidetza modua aldatu egin da:

High fluidity but low commitment: sagardoa bezala, gutxi baina maiz.



KULTUR SORTZAILEAK KOMUNITATEAREN 

SORTZAILE

Sortzaile batek arnasgune 

berriak sor ditzake: 

Harrapazanketik 

Enkorera

http://www.youtube.com/watch?v=szYC9-xW9JE
http://www.youtube.com/watch?v=0ZugtqSE8fE


SORTZAILEAK NON, ZALEAK HAN

Gazte bat ikusten duzun lekuan, ez dago gazte 

bat bakarrik, bere komunitatea atzean dago. 

Mikrokomunitate hori Topaguneko gazteen 

komunitatean integratzen saiatzen gara.

Sortzaileak bigbang txikiak dira.

Bertsolaritzak demostratu du Iparralden eta 

Algortan sortzaile batek edo gutxi batzuek 

komunitatea sorrarazten dutela. 

http://www.youtube.com/watch?v=CKZeo3Sb5DA


PROIEKTU AKTIBOAK

HIZKUNTZA AKTIBAZIOA DAKAR

- Gazteek oro har euskaraz aritzeko espazio, 

denbora eta aukeren defizit handia dute. 

- Gazteentzako proiektu guztiek partaidetza 

aktiboa, malgua eta neurtua bilatzen dute. 

1) Gaitasunari eutsi.  

2) Erabilera sustatu.

3) Desira piztu.
TIK TOK

http://www.youtube.com/watch?v=a0YbGR_m5Gs
https://www.tiktok.com/@perrier10/video/6850939392408685829?_d=secCgsIARCbDRgBIAMoARI%2BCjx1U9IlUKjYN9xJguQSoHmN1qD1zT847cWLYDG6IY39n5IT77%2F4z2l3Nn4w7qtUxw5C1Q7sD9EGJPsVEZQaAA%3D%3D&language=es&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAKSXGd4_QowXKkPTLl9MQeCO9tijGS1rQ3xfWrQ-_12V0WXlzad0hbfscQMblHjbO&share_app_name=musically&share_item_id=6850939392408685829&share_link_id=3bf50930-de7d-4dba-ac4b-7ef02ff2a6ea&timestamp=1603387924&u_code=d50a5l3kb667c3&user_id=6662470755988062214&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&sender_device=pc&sender_web_id=6886496385487898118&is_from_webapp=1
http://www.youtube.com/watch?v=98I1QEmex9Y


KOMUNITATEA: FAMILIA BAT GARA 

- Euskaltzalaleen Topaguneak gazte komunitatea 

dauka: euskal sortzaile eta publiko gazteen 

sare propioa osatzen ari da etengabe.

- Gazteen komunitatea lantzeko etengabeko 

harremana behar da, joan-etorrikoa (whatsappa, 

instagrama…)

- Mikro komunitateak sortu: euskarak elkartu dituen 

harreman-arnasguneak. 

http://www.youtube.com/watch?v=a0YbGR_m5Gs
http://www.youtube.com/watch?v=ZgK0bAI8Al4


GOZAMENA VS ESFORTZUA

Gazteen motibazioak askotarikoak dira.

Motibazio horiek asebetetzearen gozamena 

euskaraz egiteko ahalegina baino handiagoa izan 

behar da.

Motibazio asebetetzea = gozamena > esfortzua

Euskaltzaleen Topagunearen gazte proiektu 

guztiek ekuazio hori praktikan jartzea dute helburu.

http://www.youtube.com/watch?v=zYM_cWOKSLw


INGURUNE DIGITALA: LAN EREMU ZABALA

BIKOIZKETAK

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8_dFFTA0dlurU0GHKugtC6idAJDLbk23



