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>AURKEZPENAREN ATALAK

• Soziolinguistika Klusterraren aurkezpen laburra

• Sarrera: Plangintzaren faseak
• Bortzirietako kasua
• Maila praktikoa landu: Bateratze saioa
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Plangintzaren faseak
• Oinarrizko galderak:

– Zeinek bultzatzen duen eta jasotzen duen? 
– Zer bultzatzen da? Korpusa, prestigioa, estatusa, hizkuntzaren jabetzea;  

eredu berri bat, idazkera bat e.a. forma bat / funtzio bat? 
– Erabiltzaileen jarrerak arau berriarekiko?
– Erabiltzaileek ezagutzen dute arau berria?
– Erabiltzen dute, haien portaera aldatu dute?
– Zein momentutan gaude? Fase ekolinguistikoak daude (Baggioni)
– Non egiten da? Eremua, micro plangintza /macro plangintza  

(errelatiboa da –dena bezala-)
– Zergatik? Zein da gure helburua?
– Nola lortu gure helburua?
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Plangintzaren faseak

• Plangintzaren faseak:

– 1. Plangintza egiten duenak gutxienezko informazioa izan behar du 
egoerari buruz.

– 2. Planaren aurre-diseinua: erabakiak hartzen dira (legislazioa) eta 
bitarte ekonomikoak eta pertsonalak jartzen dira martxan

– 3. Inplementazioa: plana diseinatzen da eta abiatzen da.
– 4. Ebaluazioa: gure helburuarekiko ondorioak eta lorpenak zehaztu.
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Plangintzaren faseak

(Kemmis& McTaggart, 1988)
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Bortzirietako mankomunitatearen 
kasua

• Proiektuaren aurkezpena : fase baten amaiera > 
diagnostikoa: aurreko plangintzaren eragina ezagutzeko eta 
hurrengo pausoak erabakitzeko.

• Helburuak
• Lan faseak
• Aztertutako datuak: asko izan daitezke, batzuk aukeratu 

beharra hasieran; gero Bortzirietako kasuan bitarteko azterketa 
da beraz ditugun datuak aztertu behar dira eta zein datuk izan 
daitezkeen interesgarriak zehaztu

• Oinarri teorikoak: soziolinguistika orokorra, diglosiaren 
kontzeptua 
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Bortzirietako mankomunitatearen 
kasua: ondorioak

• Diglosia arrunta
• Trantsiziozko gizartea
• Hizkuntzaren beharra
• Generoaren aldagaia
• Hizkuntza mugikortasuna
• Adin taldeak
• Euskararen esparru nagusia
• Hezkuntza ereduak
• Ikaste prozesua



ARRUE PROGRAMA 04-05
Haurren eta gazteen hizkuntza erabilera ikerketa-lana

ARRUE PROGRAMA
Hizkuntzen erabilera ikertzen eskolako testuinguruan

Egoera soziolinguiskoaren azterketa: plangintzaren oinarria eta ebaluazioa
Lionel Joly – Soziolinguistika Klusterra

Bortzirietako mankomunitatearen 
kasua: lehentasunezko eremuak

• Eskolaren eragina
• Adina eta haur hizkuntza > helduak eta lana
• Etxetik atera (ez bakarrik eskolara)
• Euskaldunen esku-hartzea eta gizartearen giroa
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MAILA PRAKTIKOA LANTZEKO: 
BATERATZE SAIOA

• Zeintzuk dira erabiltzen dituzuen iturriak? Edo 
beharrezkoak ikusten dituzuenak?

• Zein da zure ingurunearen egoera soziolinguistikoa? 
• Egoeraren arabera, zeintzuk dira lehentasunezko 

eremuak euskara berrindartzeko?
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Diglosia: Fergusonen eredua

• Banaketa funtzionala
• Prestigioa
• Tradizio literarioa
• Ikaste prozesua
• Normalizazioa 
• Egonkortasuna 
• Gramatika 
• Lexikoa 
• Fonologia 
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Diglosia: Fishmanen eredua
Diglosia

+                                       -

+

Elebiduntasuna

-

a. Diglosia eta elebiduntasuna b. Diglosia elebiduntasunik gabe

c. Elebitasuna diglosiarik gabe d. Ez diglosiarik ezta elebitasunik
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Bukatzeko…

• Hizkuntza plangintzaren definizioa: hautu 
arrazionala eta emozioa
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