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0_Euskararen erabilera sustatzeko komunikazio kanpaina.



1_Sarrera eta analisia.



1_Sarrera eta analisia.

1.1_Egungo egoera.

_Hizkuntza adierazleen arabera, euskara dakitenen kopurua, urtetik urtera handitzen
doa. Baina era berean, hitz egiten dutenen kopurua geroz eta txikiagoa da.

_Euskaldun berri nahiz euskaldun zahar askok ez dute euskara bizitzako arlo 
guztietan erabiltzen.



1_Sarrera eta analisia.

1.2_Kanpainaren helburuak.

_Bai euskaldun zaharrek bai eta euskaldun berriek ere, euskara bizitzako arlo 
guztietan erabiltzea.

_Mota guztietako jendea edozein egoeratan euskaraz hitz egiten ausartzea.

_Jendeak euskara etengabe eta uneoro hitz egitea.

_Jendeak besteak euskaraz hitz egitera gonbidatzea.
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2_Kanpainaren ezaugarriak.

2.1_Ezaugarriak.

_Euskara hizkuntza moderno, fresko eta gaurkoa bezala azaltzen da.

_Euskara, edozein egoeratan eta edozein adinetako pertsonek erabil dezaketen 

hizkuntza bezala aurkezten da.

_Hizkuntzarekiko jarrera positiboak sorrarazten ditu. Euskara jakitea erakargarria

bihurtzen da.

_Euskara hitz egitera gonbidatzen da inor behartu gabe.



2_Kanpainaren ezaugarriak.

2.2_Aire, Aire Euskarari, lemaren xedea.

_Euskararen erabilera soziala sustatu.

_Edozein ekintzatan euskaraz parte hartzera animatzen duen mezua zabaldu, baina 
erosotasunez, erraztasunez.

_Oroigarri lana egin. Irakurtzen ala entzuten dugunean euskaraz hitz egiteaz gogorarazi 
eta jada euskaraz ari bagara, hizkuntza erabilpenaren kontzientzia sortu.

_Euskarari haize berria ematearen, aireztatzearen mezua lema honen bitartez zabaldu. 
Honek dituen ezaugarri egoki guztiekin: bizia ematen du aireak, berriztatzearen ideia 
gordetzen du, zabaltzearena, garbiarena, irekiarena, musika duena eta freskoa. Eman 
diezaiogun hortaz airea euskarari.



2_Kanpainaren ezaugarriak.

2.3_Ikurraren ezaugarriak.

_Ikurrak, lemak dioenaren gehigarri behar du izan. Lemak dioena indartuko eta aberastuko
duena.

_Euskararen “sua” bizirik mantenduko duen hauspo moderno bat irudikatu dugu. Baina
ez gara hiltzear dagoen “su” zahar batez ari, gure euskara bizirik baitago, gaurkoa 
da, freskoa, etorkizunekoa. Gure euskararen irudia ez dago baserri zahar bateko 
sutondoan, hirian baizik, herri eta auzoetan, etxean, ikasgelan, bulegoan eta telebistan,
azokan eta interneteko solasguneetan.

_Euskara erabiltzera bultzatuko duen irudi edo ikur hori haizegailua da. Hauspo moderno
bezala definitu dugun haizegailuaren ikonoa.

_Kolorearen aukeraketak ere berebiziko garrantzia izan du, alde batetik airearen 
freskotasuna zabaldu behar du, aire garbi eta hezea gogora ekarriko digun kolorea, eta
bestetik euskararekin lotura izan; honela kolore urdina aukeratu da.



2_Kanpainaren ezaugarriak.

2.4_Lema eta ikurraren erabilera desberdinak.
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3_Kanpainaren komunikazio elementuak.

3.1_Komunikazio elementuak.

_Gure kanpaina honetarako euskarri eta hedabide desberdin ugari aukeratu ditugu, hala 
nola telebista iragarkiak, irrati ziriak, prentsarako grafikak… horien adibideak CD honetan
aurkituko dituzu.

_Baina hau hasiera besterik ez da, denbora gutxi barru beste hainbat ekintza edukiko ditugu
gertu, eta ezagutzera emango dizkizugu.

_Bide batez, gaur aurkezten dugun kanpaina honen helburuak eta agerikotasuna 
lortzeko, zure laguntza erregutzen dizugu. Kultur arloan, kirol munduan, hezkuntzan,
zure udalerrian edo beste edonon gure mezua zabaltzen lagun gaitzazu. Horretarako,
erabilpen libreko hainbat komunikazio elementu jaso ditugu CD honetan. Edozein 
eratako ekitaldietan erabil ditzakezu, lagundu kanpaina, euskara, kaleratzen.



Haizegailuak.

Haizemaileak.

Hegazkin arinetako oihalak.

Kometak, globo aerostatikoak...

3_Kanpainaren komunikazio elementuak.

3.1_Zenbait erabilpen posible.




