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ETXARRI-ARANATZ

2012ko apirilaren 20 eta 21ean



Helburuak
Norbanakoaren maila:
• Euskaraz egiteari lotutako deserosotasuna
murriztea.

• Hizkuntza jokabide asertiboari esker 
gusturago egotea.

• Baliabide gehiago sortzea.

•Gizarte maila: hizkuntza jokabideko
eredu berriak finkatzea eragin espantsiboa.



Puntu garrantzitsuak

Nori zuzendua: euskaraz egiteko gogoa duten

hiztunak (hizkuntza kontzientziadunak).

Zer dakar berri: Beste maila batzuetan hizkuntzaren

alde jardun beharra ez du zalantzan jartzen, osagarria

da.

Begirada berri bat: Hizkuntza asertibitatea lortzeko

progresibotasuna oinarri duena.



Atalak

1. (Gure) Portaera ulertu

2. Interakzio pertsonalen ikuspegi estrategikoa lortu

3. Euskaraz erosoago sentitzeko baliabideak eskuratu

4. Aniztasuna, zailtasuna eta progresibitatea

5. Gaztelaniarako konbergentzia geruzak

6. Asertibitatean oinarritutako jokabidea

7. Norberaren helburuak zehaztea

8. Ideia nagusiak eta ondorioak



HIZKUNTZ UKIPENA



Orain dela makina bat urte, hurrengo izena 
zuen herrialde txiki batean...

TIROLÀNDIA

Hizkuntza ukipena



… hizkuntza bi hitz egiten ziren…

Tirolarra Pirolarra

A   B   C D

Hizkuntza ukipena



… hizkuntza bi hitz egiten ziren…

Tirolarra Pirolarra

A   B   C D

AB
AC
AD
BC
BD
CD

ABC
ABD
ACD
BCD

ABCD

Hizkuntza ukipena



… hizkuntza bi hitz egiten ziren…

Tirolarra Pirolarra

A   B   C D

AB
AC
AD
BC
BD
CD

ABC
ABD
ACD
BCD

ABCD

Hizkuntzak harremanetan



…eta zertxobait aurrerago…

Tirolarra Pirolarra

A   B   C   D

Hizkuntza ukipena



Tirolarra Pirolarra

A   B   C   D

AB
AC
AD
BC
BD
CD

ABC
ABD
ACD
BCD

ABCD

…eta zertxobait aurrerago…

Hizkuntzak harremanetan



Tirolarra Pirolarra

A   B   C D

AB
AC
AD
BC
BD
CD

ABC
ABD
ACD
BCD

ABCD

Solasaldi gehienak Pirolarrez zirenez, heldu zen momentu 
bat non Tirolartarrek ez zuten elkar ezagutzen, eta 
topatzen ziren bakoitzean Pirolarrez hitz egitera jotzen 
zuten...

Hizkuntzak harremanetan



EUS

EUS

EUS
EUS

EUS

EUS EUS



Kontuan izan...

Ez zaitezte sekula espaloitik jaitsi...!



Ez da ezergatik, baina

galdu den euskara,

pitin bat bada ere,

eskuratuko bada

askotarako eta beharrez 

[halabeharrez] askoka

erabili beharko da. 

Ez da ezergatik, baina

euskara hil egiten da

berriketetan euskaraz

hitz egiten ez bada.

Ez da ezergatik, baina

isiltzen duzun euskara

hiltzen duzun euskara da.

B. Gandiaga

Ez da hizkuntzik, hiztun barik....



Deseroso 
EUSKARAZ

GAZTELANIA 
gehiago erabili

EUSK anormalitatea ↑



egiten dugu egiten duguna?



GURE AURREKOEK HORRELA 
IKASI DUTE

“Arratsaldean euskaraz 
hitz egiten zuen azkenak 
hartzen zuen eraztuna eta 
zigortua izaten zen, 
makilarekin eta guzti. ” 

Maixux Rekalde (Oiartzun)

Zigorra haurtzaroan eskolan, 
euskaraz aritzeagatik



GURE AURREKOEK HORRELA 
IKASI DUTE

Telefonican, operadore 
garaietan, operadoreek 
zerabilten hizkuntza 
kontrolatzen zieten: “... 
Euskaraz aritzeagatik 
espedientea irekitzen 
ziguten”. 

Begoña Elias (Azpeitia)

Zigorra euskaraz lan 
egiteagatik



GURE AURREKOEK HORRELA 
IKASI DUTE

“...la suma de 500 ptas 
en calidad de multa (...) 
por consentir que a un 
hijo suyo se le llame 
con el nombre de 
Yonchu...”

Zigorra bere semeari bere 
euskal izenez  deitzeagatik



GAZTELANIA  HAUTATZEAK ABANTAILA UGARI
GURE AURREKOEK HORRELA IKASI DUTE



Behaketa bidez 

Imitazioz

Portaera modelatuz

GUK GEUK ERE,
IKASI EGIN DUGU  

…BERAZ EGUNERO IKASTEN DUGU 









Jaume Bonet, Jubilats per Mallorcaren lehendakaria: Gose greban

hizkuntza defendatzeko. 27 egun.



• SEI HILABETE ESPETXEAN 
EPAITEGIAN EUSKARA ERABILI 
NAHI IZATEAGATIK 

• Gernikar bat Bilbon epaitua

EUSKARA ERABILI NAHI IZATEAK KOSTU HANDIA

…IRAKASTEN JARRAITZEN DUGU  

ADIBIDE GEHIAGO:



EUSKARA ERABILI NAHI IZATEAK KOSTU HANDIA

…IRAKASTEN JARRAITZEN DUGU  

ADIBIDE GEHIAGO:

Usurbilen bezala beste hainbat herritan, 
epaitegietan seme-alabak euskaraz 
erregistratu ezin dituztela-eta, 

“jaiotzetik urratzen zaizkio hizkuntza 
eskubideak euskaldunari.”

2010-09-23 Kontseilua



Nola
Ikasten dugu?



AZALPEN PSIKOLOGIKOA

Zigorra Saihestea

Errefortzua Errepikapena

Zigor bikoitza Etsipena



ZIGORRA ETA ZIGOR BIKOITZA





You lose hope, you lose the will to try

http://www.youtube.com/watch?v=gFmFOmprTt0



Noiz
gaude etsipen egoeran?



Zigortzen gaituztenean

Erasotzen gaituztenean

Eredu izan behar duenak kale egiten duenean

Isiltzen garenean

Noiz gaude etsipen egoeran?



HIZKUNTZ 
INTERAKZIOKO 

EGOERA

EUSKARAZ EGITEA
Estresantea da 
Aurkariak sortzen ditu
Gaia aldarazten du (hizkuntza)
Konnotazio politikoa
Gatazka sortzen dunekea

PRESIO
SOZIALA

HIZKUNTZA KONTZIENTZIA ETA BABESGABETASUNA

GAZTELANIAZ EGITEA
Ordezkatzea bultzatu
Kontzientzia txarra



HIZKUNTZ LEIALTASUNA

Hizkuntz dimisioa

Egin nahi

HIZKUNTZ ASERTIBITATEA

Egiten jakin



Elkarrizketa elebiduna

‐Elkarrizketa ele bietan egingo da: batek dena 
gaztelaniaz eta besteak dena euskaraz. 

‐Txalo bat jotzean hizkuntzaz aldatuko da.  

Gogoratu zer sentitu duzuen aurrerago komentatzeko





ARIKETA
Egoera antzeztu (nou joc) 

Atariko bilera batean zaudete, igogailua jarri behar duzue.  

Gogoratu zer sentitu duzuen aurrerago komentatzeko





3. Hizkuntz jokaerak 
aldatzeko beharrezkoak diren

BALIABIDEAK



Zein baliabidez ari gara?

Jokaera aztertzeko 3 mailak



Baliabide orokorrak (hiztunok bezala)

Aldatu behar dugu:

a)Zer esaten diogu gure buruari

b)Zer esaten diegu besteei eta nola esaten diegu

c) Nola sentitzen gara



KOGNITIBOA= zer pentsatu
• oro har 
• oraintxe bertan (barne 
elkarrizketa)

FISIOLOGIKOA= zer sentitzen dugun

Kontrol emozionala

MOTORRA= Zer egiten dugun
Komunikazio baliabideak:  

•Ahozkoak: zer esan, nola esan
•Ez ahozkoak: zer egin / nola egin

Jokaera(n) aztertzeko eta eragiteko mailak



Baliabide KOGNITIBOAK

2 maila:

A) OROKORRA: Aurreiritziak ezabatzeko balio duten argudioak eta ideiak 
• Erabili (komunikatu) ditzakegu (egoki ikusiz gero), baina ez gaude behartuta.
• Pentsamendu koloniala desarmatzeko erabili dezakegu bide  bakartzat proposatzen 
zaigunean 

B) ZEHATZA: Autoinstrukzio laburrak, jokaera baten hasieran.
• Egoera bakoitzean nola sentitzen garen ere zehazten dute



Baliabide KOGNITIBOAK

Gure iritzi/ideia propioak dira portaera 

linguistiko normal bat izateko 

oztoporik handiena. 



Baliabide kognitiboen adibideak

Edukazio txarrekoa (edo onekoa) izan daiteke edozein hizkuntzatan. 

Edukazio txarrekoa da (adibidez) beste pertsona bat iraintzen duena.

Frantsesez hitz egiten duen frantziar bat edukazio txarrekoa edo 
lotsagabea da?

Euskaraz hitz egitea “edukazio txarrekoa” da



Komunikazio baliabideak

Ahozkoa eta ez ahozkoa 



Komunikazioaren hitzezko 
baliabideak

Gure solaskideekin erabil ditzakegun esaldiak dira.

Ez dute zertan bat egin gure argudioekin (Barkatu, baina 
erosoago sentitzen naiz euskaraz)

• Ez dago  zertan arrazoitu edo eztabaidatu
- Konforme, ulertuko nauten beste denda batean 
erosiko dut. 
- Konforme, mantsoago eta ahoskatuz hitz egiteko 
ahalegina egingo dut.



Hitzezkoa ez den komunikazioaren baliabideak

Keinuak, mimika, gorputzaren jarrerak...

Mezu sinpleak transmititzen dituzte, hizkuntza aldatu gabe.

Komunikazio motzeko egoera asko konpontzen dituzte.

Solaskidearen egoera emozionala aldatzen dute.



JOKAEREN ERREGISTROA
“Arrakasten egunerokoa”

ATENTZIOA 
FOKALIZATU

aspektu positiboetan

GEURE BALIABIDEAK
SORTU

MOTIBAZIOA HANDITU



Prozedura

Egoera idatzi (ezaugarri 
esanguratsuenak)

Nola aurkitu dut neure burua?

Zer egin dut: pentsatu/sentitu/esan?

Nola joan da dena?



Na oficina de obxectos perdidos

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XQ
iqeoKus88#!

By Sechu Sende



2. Gaztelaniarako konbergentzi
geruzak

Pertsonek hizkuntza aldatzeko dauden maila 
ezberdinak



1. Begi kolpean

Honek ez dauka euskaraz hitz egiteko itxurarik 
(!?)

Gaztelaniarako “konbergentzia” norekin:
EUSKALDUNAK
Euskara ikasten ari direnak
Ongi ulertzen dutenak
Uler dezaketen pertsonak



2. Ez ulertzearen seinaleak

Hitzezkoak edo hitzezkoak ez direnak

Esan duguna ez dutela ulertu ikustarasten 
dute

Gaztelaniarako “konbergentzia”norekin:
• Pertsona entzungorrak

• euskaldunak
• euskara ikasleak
• ongi ulertzen dutenak
• ulertu nahi duten pertsonak

• Beste hizkuntza batzuetako hiztunak



3. Mintzakideak euskara lehen
hizkuntza gisa ez duelako
“ebidentzia”

Gaztelaniaz hitz egiten digu

Euskaraz zailtasunez hitz egiten du

Euskaraz doinu berezi batekin egiten du

Gaztelaniarako “konbergentzia”norekin :
•Beste eskualde batzuetako euskaldunak

• euskara ikasleak
• ongi ulertzen dutenak
• ulertu nahi duten pertsonak

• Beste hizkuntza batzuetako hiztunak



4. Mintzakideak euskaraz ez duela 
hitz egiten esaten digu

Gaztelaniarako “konbergentzia”norekin
:
•Zuritzen, barkamena eskatzen ari direnak

•Euskara ulertzen dutenak (ez duela hitz

egiten esan du, ez ulertzen ez duenik)



5. Mintzakideak ez duela ulertzen 
esaten digu 

Gaztelaniarako “konbergentzia”norekin :
• Benetan ulertzen ez duten pertsonak (iritsi 
berriak, hizkuntza erromanikoetakoak ez 
direnak...)
• Beren hizkuntza entzun nahiago duten 
pertsonak eta ulertzeko gai direnak         
(esfortzu batekin) 
• Oso jarrera ideologiko indartsua duten 
pertsonak (euskarafoboak)



6. Mintzakideak gaztelaniaz hitz
egiteko eskatu edo exijitzen digu

Gaztelaniarako “konbergentzia” norekin :

• Benetan euskara ulertzen ez dutenak

•Pertsona autoritarioak

•Castellanista erradikalak







4. Gatazkei buruzko oinarrizko nozio batzuk

Ikuspegi estrategikoa

Konponbide batzuk

INTERAKZIO PERTSONALEN IKUSPEGI ESTRATEGIKOA



GATAZKA

Talka, gatazka, borroka. 

Norbaiten interes edo joeren eta kanpoko 
inposizioen arteko desadostasunetik datorren 
egoera. 

Arazoa, hausnarketa, konpromisoa. 



GATAZKAREN IBILBIDEA

1. Gatazka gunean sartu 

2. Posizio bat hartu

3. Erruaren jokoa

4. Ekintzek hitzek baino gehiago esan

5. Atakea eta kontraatakea

6. Eztanda

7. Zatiak jaso



HIZKUNTZA GATAZKAK

Hiztunak harremanetan egoteak berez ez dakar 
gatazka.

Sarritan elkar ulertu nahi izatea da kontua

“Nik bestearen hizkuntza ikasten badut, baina besteak ez badu 
nirea errespetatzen, bere hizkuntza hitz egitea ez da irekitze keinu 
bat, mendekotasun eta sumisio keinua baizik”
(“Les identités meurtrières”, Amin Maalouf, 1998)



HIZKUNTZA GATAZKAK

Hizkuntza gatazka sortzen da, 
mintzakideetako batek 
ulertzen duenean egoera 
konpontzeko aukera bakarra 
berak hitz egiten duen 
hizkuntza erabiltzea dela.



PERTSONEN ARTEKO INTERAKZIOA

“Beti aukeratzeko posibilitateak handitzeko jardun”.
(H. von Foerster)



Oinarrizko hiru printzipio

• Nola matendu daitezkeen orekak
• Nola aldatu daitezkeen



Lévi‐Strauss



2. Sistema baten edozein elementuren 
aldaketak sistema osoaren aldaketa 
dakar

Sistema baten barruko edo  kanpoko 

elementuren bat aldatzen badugu ‐

zuzenean edo zeharka‐, sistema 

osoaren funtzionamendu globala 

aldatuko dugu. 



3. “Ez dira gauzak pertsonak nahasten 

dituztenak, gauzei buruz pertsonek 

dituzten iritziak baizik”.   Epícteto

Autoelkarrizketaren garrantzia

Aldatzeko aukera 



3. Konponbidea aldatzeko hainbat 
era



1. Harreman jokoari buelta eman

Gauza beretik gutxiago / gehiago

Adib: 

hitzaldi batean besteak hizketan ari badira ahotsa igo beharrean jeitsi

Eztabaida batean tonua jaitsi



2. Sortutako arazoa birkokatu

Lau marraz eta arkatza paperetik altxatu gabe, 
puntu guztiak lotu.



Pentsatzeko modu berri bat behar dugu 
pentsatzeko modu zaharrek sortutako 
arazoak konpontzeko. (Albert Einstein)



Adb:
• Norbaitek erderaz hitz egiteko modu txarrean eskatzen 
digunean, arazoa jada ez da hizkuntza (euskara / gaztelera / 
frantsesa), pertsona gisa  elkarri zor diogun begirunea baizik. 
Denoi gustatzen zaigu gauzak modu egokian eska 
diezaguten.
• “gaztelaniari errespetu oso handia diodanez eta nire 
gaitasuna gaztelaniaz ez denez oso ona, egokiena euskaraz 
hitz egitea iruditzen zait”.

2. Sortutako arazoa birkokatu



3. Sintoma errezetatu

Altuago hitz egin dezakezu?
Irainduko nauzu, mesedez?
Gaztelaniaz hitz egin espero 
ez dutenean,...

gaztelaniaz



4. Areagotu

Danimarkako Christian erregea, naziak eta 

juduak

Adibidea: 
• Norbaitek erderaz mintzatzeko eskatzen 
dizunean ez daukazu zertan Hegoaldean 
gazteleraz / Iparraldean frantsesez hitz egin, 
hirugarren hizkuntza bat jakinez gero, 
ingelesez / alemanieraz… hitz egitea proposa 
diezaiokezu.



5. Ezkutatzekoak direnak esan

Orain oso urduri jarriko naiz, izerditan hasiko naiz eta 

hitzak lotzea kostako zait

Adibidea:

• Erosoago aritzen naiz 

euskaraz...

• Euskara ikaslearena: “euskara 

ikasten ari naiz...”



6. Saihestea saihestu

Gertatuko den beldur zaren hori egin... Zure  kontroletik kanpo dagoelako

Adibidea:

• Ikasten ari direnen kasuan: 
akatsak eginez ikasten da.

• “Epa” neutroa esan beharrean 
“Egun on”



Ariketa

Ikuspegi estrategikoa lantzen
Lagun batek behin eta berriz esaten dizu: “zergatik hitz egiten 

duzu beti euskaraz, beste denok gaztelaniaz hitz egiten 

dugunean?” Egoera hori oinarri hartuta, saiatu estrategikoki 

erantzuten.



Erantzun posible bat…

http://www.goear.com/listen/cde4393/munduari-begiratzeko-

mikel-urdangarin-letra-kirmen-uribe

Munduari begiratzeko modu bat,
laguntzarrekin kantatzeko modu bat,
horman eguzkia hartzeko modu bat,
itxaroten jakiteko modu bat.

Pagoak ukitzeko modu bat,
azala irakurtzeko modu bat,
hego-haizea usaintzeko modu bat,
autoan negar egiteko modu bat.

Ez onena agian,
ez ederrena agian,
zaharregia, txikiegia agian.

Begietara begiratzeko 
modu bat,
galderak egiteko modu bat,
eskutik heltzeko, heltzeko 
modu bat
amets egiteko modu bat.

Ez onena agian,
ez ederrena agian,
zaharregia, txikiegia agian.





a) Baliabide kognitiboak: 

Gure aurreiritziak desmuntatu
• Ze itxura du euskaldun batek?

• Nola “dakit” ez duela euskaraz egiten?

Auto‐elkarrizketa: euskaraz probatuko dut

b) Komunikazio baliabideak:
• Argi hitz egin

• Keinuez lagunduta hitz egin

1. Begi kolpean



a) Baliabide kognitiboak: 
Gure aurreiritziak desmuntatu

 Ni ez ulertzeak ez du esan nahi euskara 
ulertzen ez duenik

Auto-elkarrizketa: ni ulertzen saiatuko naiz
b) Komunikazio baliabideak:

 Errepikatu
 Poliki-poliki errepikatu
 Altuago edo argiago hitz egin
 Keinuez lagunduta hitz egin
 Esplizituak izan: ulertu al didazu?

2. Ez ulertzearen seinaleak



a) Baliabide kognitiboak: 
Gure aurreiritziak desmuntatu

 Pertsona batzuk euskaraz hitz egiteko zailtasunak dituzte / ikastea 
gustatuko litzaioke / ikasten ari da, baina oraindik ez du hitz egiten / 
ondo ulertzen du/...

Auto-elkarrizketa: Agian mesede bat egingo diot. Euskaraz jarraituko dut, 
eta ikusiko dugu nola doan

b) Komunikazio baliabideak:
 Esplizituak izan: nahi al duzu poliki-poliki hitz egitea?
 Erantzunaren prebentzioa: zerbait ulertzen ez baduzu esan 

iezadazu
 + Errepikatu  + Argiago hitz egin + Keinuez lagunduta hitz egin

3. Mintzakideak euskara lehen 
hizkuntza gisa ez duelako “ebidentzia”



a) Baliabide kognitiboak: 

Auto‐elkarrizketa: ez du hitz egiten, baina ez du esan 
ulertzen ez
b) Komunikazio baliabideak
• Erantzunaren prebentzioa: hitzen bat ez  baduzu ulertzen, esan iezadazu

• Argi hitz egin

• Keinuez lagunduta hitz egin

• Esplizituak izan: ulertu al didazu?

4. Mintzakideak euskaraz ez 
duela hitz egiten esaten digu



a) Baliabide kognitiboak: 

Aurreiritziak desmuntatu: euskara ulertu ez ≠ gaztelaniaduna izan

Auto‐elkarrizketa: ea nola konpontzen dudan

b) Komunikazio baliabideak:

Azaldu: euskaraz erosoago sentitzen naiz 

Esplizituak izan: zein hizkuntza hitz egiten duzu?
• Hizkuntzak praktikatu

Keinuekin azaldu

Gaztelanian konbergitu

5. Mintzakideak ez duela 
ulertzen esaten digu



Baliabide kognitiboak:

Auto‐elkarrizketa: Gaztelaniaz hitz egitea nahi du. Nik 

zer nahi dut?

b) Komunikazio baliabideak:

Esplizitu egin:

• Beste hizkuntzaren bat hitz egiten duzu?

• Galdera bihurtu: Esango al didazu zer nahi duzun zehazki?

Gaztelanian konbergitu (legea bete)

6. Mintzakideak gaztelaniaz hitz 
egiteko eskatu edo exijitzen digu



Asertibitatea



GATAZKARI AURRE EGITEKO 
MODUAK

PASIBITATEA OLDARKORTASUNA

NORBERA 
MANIPULATZEN UTZI

ERASO EGIN



PERTSONA PASIBOAK ...

Pentsatzen duena, sentitzen duena, 
egin nahi duena ez du egiten. 
Zergatik?

• Ondorioen beldur delako.
• Ez du sinesten eskubideak
dituenik.

• Ez daki nola adierazi eskubideok.
• Besteen eskubideak bereak baino 
garrantzitsuagoak direla uste du



PERTSONAOLDARKORRAK

Pentsatzen, sentitzen, irizten eta nahi duena esaten 

eta egiten du...

... besteek errespetatuak izateko duten eskubidea 

errespetatu gabe



GATAZKARI AURRE EGITEKO 
MODUAK

PASIBITATEA OLDARKORTASUNA

NORBERA 
MANIPULATZEN UTZI

ERASO EGIN



Asertiboa izateak esan nahi du...

Pentsatzen, sentitzen, irizten eta nahi duzuna 
esaten...

• Besteek errespetuz tratatuak izateko 
duten eskubideari kalterik egin gabe.

• Zintzo, mehatxurik gabe, inor behartu 
gabe

• Zure eskubide pertsonalak 
errespetatuz.



Asertibitate linguistikoa

Zure hizkuntza (ofiziala) erabili

• Mintzakideak errespetatuz

• Mehatxurik gabe, inor behartu gabe

• Eroso sentituz



Defentsa kritikaren aurrean

Zer egin ahoz erasotzen badigute 
(deskalifikatu, iraindu, umiliatu, 

iseka egin...)



Defenditzeko modu desegokiak:

1 . Erasoari eraso eginez erantzun 

2 . Justifikatu

3 . Zuritu (nik ez dakit... Ez dago nire esku...) 



Modu egokia

Kritikak modu asertiboan onartu

‐Mintzakideari bere akatsa ikusaraziko diogu (akatsen 

bat badago) 

‐ Konponbideak topa ditzakegu

‐Ondo sentituko gara 

‐ Kritika bukaraziko diogu 

‐Gu berriro kritikatzeko probabilitatea gutxituko dugu



Kritika eraikitzaile baten aurreko 
erantzun egokiaren eskema orokorra

1. Kritika onartu 

2. Beste aukerak sortu edo konponbideak 

aurreratu (berriro bilatu)

3. Portaera berria indartu



Nola egin kritikak ondo

1. Ez pertsonalizatu

2. Komentarioa operazionalizatu

3. Kritikaren helburua garbi adierazi

4. Errespetuzko jarrera atsegina izan (ahozkoa 
ez den komunikazioaren bidez)



Baliabideak konbinatu 
(estrategiak)

Asertibitatea eta defentsa kritikaren 
aurrean



BALIABIDE KOGNITIBOAK

EMOZIOAK KONTROLATZEKO 
BALIABIDEAK



Komunikazio  Birbideratu/
baliabideak Deuseztatu

Tira … saiatuko naiz

Erosoago sentitzen naiz

Ulertzen dut, baina ez dut 
hitz egiten

Ez nau molestatzen zuk 
erdaraz egiteak

…

Begirada

Posizioa

Mintzakideari eman arreta

Mila esker, beste honekin 
ari naiz hizketan

Barkatu, egongo naiz gero 
zurekin

….



Erasoen edo kritika suntsitzaileen 
aurrean...

... Eraso edo kritika hauek ez dutenean inor konbentzitu nahi, iraindu edo 
deskalifikatu nahi dutenean

Deuseztatu egin behar da =
• Gu deseroso sentitzeko saiakera neutralizatu

• Interakzioa bukatutzat eman

• Segituan

• Ahalik eta kostu txikienarekin (denbora eta emozioen ikuspegitik)



Erasoak gelditzeko zenbait 
teknika eraginkor

Ahozko erasoak, komentario 
iraingarriak eta kritika suntsitzaileak 

deuseztatzeko



... Posible da
... Izan daiteke

... Ulertzen dizut, 
baina...

... Zure mezua ulertu
dut, baina... 

LANBROA                F4 (Ctrl+Y) TEKNIKA



OPERAZIONALIZATU

1. Kualitate operatibarik 
ez: partziala, partidista, 
saldua, erradikala, 
kirtena...

Honela erantzun:

Zer esan nahi duzu 
...(partidista, partziala)... 
esaten duzunean? 

Zeri buruz ari zara... ? 

2. Kantitate operatibarik ez: 
beti, dena, gehiago, jendea

Zehaztasuna eskatu:
Zenbat aldiz...? Zenbat 
pertsonarekin? 



KRITIKA INDARTU

Kritika bertan behera utz daiteke adostasuna erakutsiaz. 
Ez gara irainaren aurrean defendatuko, kritika 
bukatzea bilatuko dugu. 

Arrazoi osoa duzu.
Horrekin ados nago. 
Halaxe pentsatzen dut neuk ere. 
Nire iritzia hori bera da. 



NORBERE EMOZIOAK AZALDU

Adierazi besteari bere adierazpenek sortutako emozioak (benetakoak izan ala ez). 

Esaten ari zarenarekin molestatzen ari zara

Ni iraintzen ari zara...

Deseroso sentitzen naiz hori egiten badut



“...ETA?” TEKNIKA

Edozein kritikaren aurrean “...eta?” esango 
dugu.

Eta ondoren isildu egingo gara

Mintzakideak erantzuten badigu, gauza bera 
errepikatuko dugu elkarrizketa amaitu arte

Ahozkoa ez den espresio neutroa jarri behar 
dugu



EXAJERATU

Egiten diguten kritikaren edukia puztu eta 
mugaraino eraman

Erradikala ni?... Nire ustez teknikoki 
psikopatatzat ere har nazakezu

Saldua? Astero jasotzen dut hainbeste diru. 
Horregatik daukat Ferrari bat.



Praktika

Jaso izan duzun kritikaren bat zuri egiteko eskatu

Deuseztatu kritika hori hemen ikusi dugun teknikaren batekin. 



Ariketa: Ohiko “atake” bat eskatu eta nola sentitzen den 
galdetu. Antzerkia egin eta beste guztiek ze teknika 
erabiltzen duten asmatu.

ARIKETA


