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Sarrera 
 
 
Euskara Elkarteek euskararen erabileran eragin nahi dute, 
euskaraz bizitzeko aukerak sortuz eta euskaraz aritzeko 
motibazioa landuz. Euskara Elkarteetatik euskaraz aritzeko 
aukerak eskaini dira nagusiki zerbitzuen bidez eta arlo 
honetan jorratutako bidea oso oparoa izan da eta baita oso 
anitza ere jorratutako arloei dagokienez:  haur eta gazteen 
aisialdiko programak eta ekipamenduen kudeaketa, 
entitateak euskalduntzeko egitasmoak, mintzapraktikak, 
tokiko hedabideen eskaintza eta herrietako kulturgintza 
dinamizatzeko eta aberasteko ekimenak. Horiek izan dira 
nagusiki landutako arloak eta horiekin jarraitu eta sakondu 
beharraz ez daukat zalantzarik, milaka eta milaka izan baitira 
zerbitzu hauen bidez euskaraz aritu eta gozatzeko aukeraz 
baliatu diren euskaldunak azken mende laurdenean. 
 
Denbora horretan, profesionalen eta borondatezko 
bazkideen izerdiak uztartuz mugimendu zabal eta anitza 
osatzeaz gain, sektore ekonomiko garrantzitsua ere gorpuztu 
dela jabetzeko horra lau datu: 
 

o Topagunean federatutako Euskara Elkarteak 87 
o Euskara Elkarteen bazkide kopurua 18.783, zenbatu 

ahal izan ditugunak dira hauek, gehiago ere badaude. 
o 1.400 bazkide eragile boluntario lanetan, bazkide 

aktiboak dira hauek. 
o 350 langiletik gora, hauetatik bi heren emakumezkoak. 
o Federazioaren, talde osoaren, aurrekontua 10.000.000 

eurotik gorakoa. 
  
Ez da makala Euskara Elkarteek lortutakoa, baina hala ere 
askoz gehiago egin beharra ikusten dugu eta baita askoz 
hobeto lan egin beharra ere. Bidegurutze batetan aurkitzen 
ei dira Euskara Elkarteak eta bat nator ikuspegi horrekin: 
euskaraz bizitzeko aukerak sortzeaz gain, euskaraz egiteko 
gogoak pizteko helburuaz gure lanean gehiago findu 
beharra ikusten dugulako. Ezagutzan emandako jauzia 
erabileran eman dadin nahi dugu eta horretarako Txepetxek 
horrenbeste azpimarratzen duen motibazioa lantzeko 
erronkari heldu nahi diogu Topagunean. Erronka honi 
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heltzeko komunikazioan eta sormenean sakontzea ikusten 
dugu aukera aparta.   
 
Sormenari buruz ez naiz arituko, ez baita jardunaldi hauetako 
gaia, baina aipatu nahi nuke euskal komunitateak kultur 
arloan sortzeko eta berritzeko duen gaitasuna gako 
garrantzitsua dela eta izango dela, gizartean euskaraz 
bizitzeko motibazioa areagotuko bada.  
 
Komunikazioari dagokionez, alde batetik, gure mezu eta 
diskurtsoak berrikusi beharko ditugu. Beste aldetik, TELPen 
bidez, zein coachingaren bidez geure burua trebatzeko 
aukerak interesgarriak izan daitezke. Komunikatu nahi 
duguna egoki helarazteko asertibitatea, hizkuntza ohitura eta 
jarreratan aldaketak probokatzeko teknikak, emozioetan 
eragiteko moduak (Golemanen teoria)… horiek guztiak 
baliagarri izango zaizkigula uste dut.  
 
Baina nire ekarpena ez da bide horretatik joango, horretan 
adituak direnak ekarri baititugu jardunaldietara. Nire aldetik 
Euskara Elkarteetan egin izan dugunetik eta ondo egiten ikasi 
dugun horretatik etorkizunera begira egitasmo zehatz 
batetan sakontzeko proposamena egitea da asmoa, 
mintzapraktika egitasmoetan hain zuzen ere. 
 
Zer dira mintzapraktika egitasmoak?  
 
Mintzapraktika egitasmoetaz luze eta sakon aritu ginen 
2005ean programa hauen inguruan antolatu genituen egun 
osoko jardunaldietan1. Eta beraz, egitasmoon funtsa besterik 
ez dut ekarriko lan honetara. 
 
Ohiko euskal hiztunak euskaraz hitz egiteko zailtasuna 
dutenekin (ikasten ari direlako, ingurune euskaldunik ez 
dutelako, ikasi arren ahazten ari direlako,...) hitz egiten jartzen 
dituzte mintzapraktika egitasmoak. Harreman sareak zabaldu 
eta hizketarako jario egokia lantzea eta ohitura txertatzea ditu 
xede programa honek. Bikoteka, hirukoteka, zein talde 
zabalagotan talde autonomoak osatzen dituzte eta beraien 
gustuko ekintzak, poteo eta kafe-hartzeen bueltako 
elkarrizketak nagusiki, egiteko elkartzen dira gutxienez 
astean behin. Programok koordinatzeko profesionalek 
antolatzen dituzte programen zabalkunderako komunikazio 
kanpainak, talde osatzeak, jarraipena, ekintza osagarriak eta 
ebaluaketak. 
 
Hau den hau bideratzeko, herriz herri ez ezik, Topagunetik 
ere erakunde arteko elkarlanean sakontzeko ahalegina egin 
da azken urteetan eta emaitza paregabeak lortu ditugu 
denbora gutxian. Esate baterako 2005ean Durangon 

                                                 
1 http://www.mintzapraktika.org/dokumentuak/ 
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egindako  jardunaldietan 23 programa zeudela adierazi 
genuen, dagoeneko 40 dira martxan dauden egitasmoak eta 
hauetan  2000 bat lagunek parte hartzen dute astero astero. 
Erakunde publikoekin eta euskaltegiekin ekin zaio elkarlanari 
eta bide hau beste eragile batzuetara zabaltzea da 
Topagunearen asmoa.  
 
 
Nola eragiten dute mintzapraktika egitasmoek 
 
Mintzapraktika egitasmoek laguntzen dute euskara gehiago 
ikasten eta baita euskara gehiago erabiltzen ere. Ohiko 
euskal hiztunekin eta trebatu nahi direnekin taldeak osatu eta 
testuinguru horretan ekiten diote eukaraz mintzatzeari. 
 
Horra mintzapraktika egitasmoen zenbait ezaugarri: 
 

- Partaideen borondatean oinarritutako egitasmoak 
dira. 

- Partaideen arteko harremanak egoera aske eta 
ludikoetan ematen dira, horrek beraien euskararekiko 
pertzepzio baikor eta erakargarrian laguntzen dute. 

- Mintzapraktika egitasmoetan euskaraz trebatzen ari 
direnek ingurune babestua lortzen dute euskaraz 
mintzatzeko, laguntzarik gabe euskaraz bizitzeko 
ziurtasuna lortzen duten arte.  

- Mintza taldeak zenbat eta txikiagoak izan orduan eta 
errazago ematen dira arlo intimoak ukitzen dituzten 
elkarrizketak. 

- Mintzalagunek bilatzen dutena hitz egiteko gaitasuna 
da baina ez dute zertan modu kontziente batean 
bilatu behar beraien jarrera aldaketa. Antolatzaileek 
berriz, bai, bilatzen dute jarrera aldaketa hori eta 
baita portaerak aldatzea ere. 

- Adiskidetasuna eta harreman ona ematen da 
solaskideen artean salbuespenak salbuespen. 
Formula horrek emozioen arloa ukitzen du. 

 
Esan beharra daukat, parte hartzaileen programarekiko 
poztasuna eta asetzearen gaineko azterketa orokorra 
oraindik egiteke badago ere, tokian tokiko hainbat 
programatan partaideen balorazioak ezin hobeak izan direla.  
 
Trebatu nahi diren partaideek: 

- Mintzalagun/berbalagunaren eskaintza 
interesgarritzat jotzen dute. 

- Programan parte hartzen ondo sentitu dira  
- Espero zutena lortu dute, beraien helburuak betez. 
- Ekintza osagarri gehiago eskatu dituzte. 
- Harreman sareak zabaltzeko aukera gehiago eskatu 

dute kasu askotan, programaren zabalkundea 
euskaltegietatik haratago egin dadin eskatuz. 
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Laguntzeko parte hartu duten mintzalagunek: 

- Beraien solaskideen aurrera pausuak egiazkoak 
direla ikusi dute. 

- Mintzalagunen esker ona jaso dute eta motibagarri 
suertatu zaie. 

 
 
Lehenago adierazi bezala ingurune babestuetan lan egiten 
dute mintzapraktika egitasmoek eta hauen erronka nagusia 
gune babestu hauetatik gune ahalik eta naturalenetara 
eramatea litzateke. Horretarako parte hartzaileen 
motibazioan eragitea ezinbestekoa izango da. 
 
 
Mintzapraktikak eta motibazioa 
 
Mitzapraktika egitasmoek erabilera dute xede nagusi, baina 
nola txertatu motibazio ekintzak programa hauetan? Iñaki 
Arrutik2 mintzapraktika egitasmoen harira egindako 
proposamenari heldu nahi nioke horri erantzuteko: 
 
 

“Motibazioari dagokionez: 

1.-Ez al da indar gehiegi jarri erabileran eta 
(seguruenik ondorioz) motibazioan gutxiegi? 
2.-Ez al litzaiguke komeniko euskaltzaleak 
(bazkideak…) diskurtsoaz elikatzea. 
3.-Ez al du gaur egun euskarak (euskal hizkuntza 
komunitateak) beharrezkoagoa, ekintzak (…) 
antolatzen arituko diren pertsonak baino, harreman-
sareetan (dituztenetan eta berrietan) hizkuntza 
ohiturak aldatzen arituko diren euskaltzaleak? 
4.-Lagun al dezake horrek (diskurtsoaz gain), 
bazkideek beren zereginaz duten zentzua osatzen 
eta elkartean duten partaidetza indartzen? 
 
Erabilerari dagokionez: 
1.-Erabilera –esparruak eskaintzen jarri dira indarrak: 
zerbitzuak euskaraz 
2.-Horretan jarraitu beharra, jabe izanik merkatu-
legeetan pisu erlatibo txikiagoa izango dugula 
euskaraz (TB kateen adibidea) 
3.-“Gerra” irabazteko modu inteligenteagoa “BURUZ 
BURUKO BORROKA” aktibatzea, pertsonen arteko 
harremanak euskaraz izan daitezen lan eginez? 
 
 

                                                 
2 “Euskaldun berria, hiztuna eta hizkuntza komunitatea”, Iñaki Arruti. 
Durangon, 2005eko Topagunearen jardunaldiak. 
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LABURPENA 
1.- Ikasle helduari, H2 eskuratzeko, ibilbide 
akademikoaz gain (%6), erabilera eskaini behar zaio 
euskaltegitik kanpo. 
2.- Euskaltegi bakoitzak aztertu behar du ikasleei 
euskaltegitik kanpoko harreman-sareetan eragiteko 
egitasmorik eskainiko dion ala ez. 
3.- Erabilera eman dakioke, berak hala nahi badu, 
harreman-sare berriak eskainiz (Mintzalaguna...) edo 
berezko harreman-sareetan dituen aukerak baliatuz. 
4.- Bide hori hautatzen duen ikasleak zailtasunekin ere 
topo egingo du. Euskaltegiak eta euskara-elkarteak 
lagun diezaiokete zailtasun horiek gainditzen. 
5.- Laguntzeko, hizkuntza-ohiturak aldatzeko 
prozesua ikertu eta esperimentatu  egin behar dugu 
eta, azken finean, “didaktizatzera” iritsi behar dugu. 
6.- Horretarako, proiektu pilotu sendoak eta erakunde 
artekoak abiatu behar ditugu. 
7.- Bide horretan, euskaldun “zaharron” (bagarenon) 
zeregina oso da garrantzitsua. Gainera, agian, 
euskara-elkarteetan bazkideek gehiago “parte 
hartzeko” lagungarri ere izan daiteke. 
8.- Euskara-elkarteak zerbitzuak euskaraz eskaintzen 
jarraitu behar du. Eta ahal badu, euskarazko 
harreman-sare berriak aktibatuz, euskaldun berriak 
osatzen eta hizkuntza komunitatea trinkotzen ere 
lagun dezake.” 
 

 
Beraz, mintzapraktika egitasmoen bidez “buruz-buruko” 
borroka horri ekiteko aukera paregabea daukagu, 
mintzalagunekin, trebatzen ari direnak zein laguntzaile 
funtzioan dabiltzanak, honako gaiak jorratzeko bide eman 
baitezakete. 
 

- Euskara Elkarteetako bazkideei zeregin zehatz eta 
eraginkorra eskaini, mintzapraktikatan 
mintzalagunak izan daitezen gonbidatuz. Bazkideok 
lan honetara bideratzeko motibazioa lantzea izango 
da bidea. Modu honetara gainera, bazkideei Euskara 
Elkarteetan parte hartzeko bide berriak irekitzen 
zaizkie. 

 
- Mintzapraktikatako bidelariek (beraien burua 

trebatzea bilatzen duten partaideek) beraien 
euskaraz komunikatzeko gaitasuna hobetzea bilatzen 
ohi dute hainbat motibazio direla medio. 
Gaitasunaren bila etorrita ere, hauen motibazioan 
eragitea ere landu daiteke programa hauen bidez. 
Euskaraz mintzatzeko eskuratzen duten trebezia hori, 
hizkuntza-ohiturak berrietara bideratu eta beraien 
ingurune hurbileko lagun, lankide eta familia 
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artekoekin euskaraz mintzatzeko saltoa egitea bilatu. 
Motibazioan eraginez ingurune babestuetatik 
(mintzalagunaren bidez egina) ingurune natural ez 
babestuetara motibazioa landu daiteke. 

 
- Partaideak diskurtsoz elikatzeko prestakuntza 

programak txertatu: Mintzapraktika egitasmoetako 
koordinatzaileetatik hasi, trebatu nahi diren 
mintzalagunetatik jarraitu eta baita bide horretan 
laguntzen dabiltzan euskaldunekin ere, 
soziolinguistikak, inteligentzia emozionalaren 
teoriak,TELPek edo coachingaren bidetik jorra 
daitezkeenak prestakuntza saioek ere mintzapraktika 
egitasmoen hobekuntzan izan dezakete bere lekua. 

 
- Azkenik, mintzapraktika egitasmoetan parte hartzen 

dutenen interesak, ezaugarriak eta nahiak zenbat eta 
homogeneoagoak izan orduan eta eraginkorragoa 
izango da bertatik egin daitekeen lana. Horri begira 
mintzapraktikaren aldaera bereziak jorratzea gune 
naturaletan eragitera hurbiltzeko aukera ezin hobea 
izango da: gurasoentzako aldaera bereziak eskainiz, 
gazteentzako, etorkin zein bestelako komunitate edo 
giza-taldeentzako. 

 
 
 
Mintzapraktikatan sakonduz: aldaera berriak 
 
Ohiko mintzapraktika egitasmoetako mintza-taldeetan 
partaideei dagokienez ematen den aniztasunak bere alde 
onak dituen bezala, zalantzarik ez dago, adinean, afizioetan, 
gogo zein kezkatan antzeko ezaugarriak dituzten lagunen 
artean elkarrizketak hurbilagokoak eta ondorioz harreman 
motibagarriagoak eman daitezkeela. 
 
Beste aldetik, taldekideen izaera beretsuak, elkartzeko 
ordutegi beretsuak, zaintzarako premia (gurasoen kasuan 
adibidez) antzekoak eta ekintza osagarrietarako antzeko 
eskariak bideratu ahal izango dira, partaideen asetzea edo 
helburuen betetzea errazago bideratzeko aukerarekin. 
 
Bukatzeko, helburu den giza-taldearen motibazioan 
eragiteko eta euskararen erabilera ingurune ez babestuetara 
eraman dezaten eragiteko, programa zuzenduagoak eta 
espezifikoagoak txertatzeko aukera eman dezakete. 
 
Topagunetik egun sustatzen diren lau aldaera bereziak 
honakoak dira: 
 
Gurasoentzako aldaera: Aldaera lantzerakoan giza talde 
honek dituen berezitasunak, batik bat ordutegiari eta umeen 
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zaintzari dagozkionak zaindu beharko dira. Programaren 
aldaera honetarako ikastetxe eta Guraso Elkarteekin  
elkarlana bilatuko da. 
 
Gazteentzako aldaera: Unibertsitatean dauden gazteei 
zuzendutakoak lehenetsiko dira, nahiz eta bestelako 
hezkuntza esparruetara zabaltzeko aukera ez den baztertzen.  
  
Etorkinentzako aldaera: 
Euskaldunen proportzioa eta euskararen erabilera tasak 
bataz bestekotik gorakoa duten eskualdeak lehenetsiko 
dira horiek baitira etorkinak euskarara erakartzeko eta euskal 
komunitatean integratzeko aukera ematen dituzten 
eskualdeak. Bestalde, etorkinen kontzentrazio altuenak 
dituzten eskualdeak ere aintzakotzat hartuko dira. 
 
Internet-eko erabiltzaileentzako aldaera: 
Muga fisiko zein geografikoak gainditzen dituen tresna 
honen bidez, bestelako ezaugarri komunen araberako 
taldeketak osatzea ahalbidetzen da. Gainera interneta gazte 
jendearentzat bereziki erreferentziala eta gertukoa dela ezin 
dugu ahaztu. Aldaera hau aurtengo urrian aurkeztu da 
jendartean eta bertako skype bidezko elkarrizketatan parte 
hartzea, zein mintzapraktikari buruzko informazioa eskuratzea 
eta foroetan parte hartzea posible da dagoeneko 
www.mintzapraktika.org atari berriaren bidez. 
 
Epe ertainera Topagunetik sustatuko ditugun aldaerak hauek 
badira ere, bidean beste aldaera batzuk martxan jartzeko 
aukera ere sortuz gero hauek bideratzeko irekita egongo 
gara Topagunean. 
 
Mintzapraktika programak deskribatzerakoan elkarlanaren 
garrantzia azpimarratu dut eta jorratu nahi diren aldaera 
berriak lantzeko ezinbestekoa izango da baita ere horietan 
aritzen diren eragileekin elkarlana egituratzea. Gazteak 
erakarri nahi badira, Unibertsitate eta  Ikastetxeen 
konplizitatea  lortzeaz gain  gazteen erakundeena ere landu 
beharko da. Gurasoengana iristeko Guraso elkarteak eta 
ikastetxeak  izango dira bidea. Etorkinengana iristeko,  
etorkinen etxeak eta horien egoera hobetzeko lan egiten 
duten bestelako erakundeak ( SOS arrazakeria, Zabaldi…..) 
giltza izango dira.  
 
Laburbilduz 
 
• Norbanakoen motibazioan eragiteko aukera paregabea 

eskaintzen dituzte mintzapraktika programek, bertako 
partaideen programarekiko pertzepzio baikorra 
horretarako lagun ezin hobea baita. 

• Programen koordinatzaileak zein parte hartzaileak 
(bereziki gidari lanetan dabiltzanak) prestatzeko 



 

 8

egitasmoak beharrezkoak izango dira hauek egiten 
duten lana ahalik eta motibagarrien suerta dakiekeen 
trebatu nahi diren mintzalagunei. 

• Trebatzen ari diren mintzalagunei zuzendutako motibazio 
saioak beraien hizkuntza ohiturak aldatzera bideratzera 
zuzenduko dira. 

• Trebatzen ari diren mintzalagunentzat ingurune 
babestuetatik beraien ingurune naturalera eman 
beharreko salto horretan, zubi edo erdibide oso 
interesgarriak eskainiko dizkigute mintzapraktika aldaera 
berriek. 

• Azken helburua, trebatu nahi diren lagun hauek, beraien 
ingurune natural errealeko euskaldunekin euskaraz 
aritzea lortzea izango da. 

 
Aurrez esandako guztia lantzeko ezinbestean kontuan hartu 
beharko ditugu jardunaldi hauetan azalduko diren jarrera 
aldaketak probokatzeko tresnak eta teknikak, dela TELP-aren 
bidez dela coachingaren bidez,…Bestalde, arreta berezia 
eskaini beharko diegu  euskararen inguruan luzatzen ditugun 
mezu eta diskurtsoei, mintzapraktika programatan dabiltzan 
2000 lagun horien motibazioa euskararen berreskurapenean 
biderkatzailea izan dadin. 
 


