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EraLan

> Nola eragin lantokiko euskararen
erabileran lidergoaren bidez?

Nekane Goikoetxea <
ngoikoetxea@andoain.org
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> 2.0
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Mmmm! Aukeratu gustukoena(k)!!
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EraLan KOKATU (I)

> I+G+B elkarrekin

HUMANITATE ETA
HEZKUNTZA ZIENTZIEN

FAKULTATEA
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EraLan KOKATU (II)

> EPESA metodologia
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> Hizkuntzalaritza aplikatua: ikerketa-ekintza

> Hizkuntza normalizazioa eraldaketa-prozesu gisa

EraLan KOKATU (III)
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EraLan KOKATU (IV)
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EraLan 1etik 2ra (I)
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EraLan 1etik 2ra (II)

> Zergatik lidergoa?

> GFAko bideoa

http://www.soziolinguistika.org/ganbara/bideo/player.php?id=8
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>Ariketa

LIDERGOA DEFINITZEN (I)
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> Bi xede

> 1.- Batetik, hizkuntzaren eraldaketa prozesuetako lider mota ezberdinak sortzeko
(euskara teknikaria, euskararen aldeko taldea, lider informalak eta lider
instituzionalak), antolatzeko eta eraginkortasuna lortzeko estrategiak lantzea. 
Lidergo-kateak nola landu aztertuko dugu. Horretarako, kalitatea edota
berrikuntza bezalako gaietan ardaztutako eraldaketa prozesuetan lider
eraginkorrek nola jokatzen duten aztertuko dugu; hots, praktika onetan oinarrituko
gara.

> 2.- Bigarrenik, hizkuntza eraldaketa prozesua bideratzeko liderrak erabil
dezakeen diskurtsoaren lanketan sakonduko dugu, lider exekutiboek darabilten
diskurtso-moldeetarako argudio-bateria sortzea da helburua.
Zehatzago esanda, gizarte-erantzukizunean hizkuntzaren gaia nola txerta
dezakegun aztertzea, ospe korporatiboa eta negoziorako abantailetan
oinarritutako argudiaketa lantzea eta ekolinguistikaren kontzeptua enpresen
xedeekin uztartzeko moduak aztertzea.

LIDERGOA DEFINITZEN (II)
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> Formazio saioak

> Lidergo-kateak: 
– Lidergo eraldatzailea
– Nolako kultura halako lidergoa
– Praktika onak (Euskalit, coaching)

> Diskurtsoak: 
– Enpresen Gizarte Erantzukizuna
– Ekolinguistika
– Balio erantsia

LIDERGOA DEFINITZEN (III)
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LIDERGO KATEAK (I)

> Lidergo eraldatzailea

> 1.Lidergo eradaltzailea

http://www.soziolinguistika.org/ganbara/bideo/player.php?id=9
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LIDERGO KATEAK (II)

> Lidergoa eta coaching-a

> 2.Lidergoa eta coaching-a

http://www.soziolinguistika.org/ganbara/bideo/player.php?id=10
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> Lidergo eraldatzailea enpresa berritzaileetako gauza da. 
Euskara nola bultzatu enpresa horietan.

> Gizabanakoa euskara planetan: 
psikolinguistikari tartea egin beharraz.

> Beste sektoreekin lan egin beharra: 
enpresetako langileek hitza, ingurumenaren lanketa
estrategikoaz ikasi behar, besteen agendan sartu behar.

> Komunikazio-moduak hobetu behar. Arretaz entzun.

IDEIA GILTZAK
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> Bermeoko Udala: “Ni liderra” lidergo eraldatzailearen 
ezaugarrien lanketa euskararen ahozko erabileran eragiteko.

> Artez: Lider exekutiboen deskribapena, lidergo
eraldatzaileen 4 ezaugarriak aintzat hartuta.

> GFA: Coaching prozesua arduradunekin,               
euskararen sustapenari zentzua aurkitzeko eta, beraz, 
sustapena aktibatzeko.

> Gipuzkoako Kutxa: Lider exekutiboen asertibitate
linguistikoaren lanketa, eraldaketa prozesuen lidergo-eredua
landuz.

> …

LIDERGOA: IKERKETA-INTERBENTZIOAK



17

> Mapa aldatzea: arreta besteengan, prozesuak besteekin

> Gure kontzientzia, gure iniziatiba eta erantzukizuna areagotzea

> Euskararen erabilerari zentzua ikustarazteko ahalegina

> Osagarri psikolinguistikoa ere

> Menua SKren web gunean

ONDORIOAK
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AZKENA

> 3.Erortzerakoan

http://www.soziolinguistika.org/ganbara/bideo/player.php?id=11
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