INKESTATUTAKO PERTSONAREN DATUAK
Generoa:

Emakumezkoa

Gizonezkoa

Adina:

0-15
16-30

31-50
51-65

66 -99

Eskualdea:

Agurain
Aiaraldea
Añana

Errioxa
Gasteiz
Kanpetzu – Mendialdea

Trebiñu
Zuia

Euskara gaitasuna:

Ondo komunikatzen naiz euskaraz
Kostata komunikatzen naiz euskaraz
Ulertzen dut baina ez naiz euskaraz hitz egiteko gai
EUSKARAREN EZAGUTZA

Bitarteko nahikorik al dago Araban euskaraz ikasteko? (Azpiegiturak, diru-languntzak...)
Bai

Ez

Ez dakit

Arabako giza-inguruneak laguntzen du euskara ikaste prozesuan?
Bai

Ez

Ez dakit

Puntuatu euskararen ezagutza Araba:
0
6

1
7

2
8

3
9

4
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5

EUSKARAREN ERABILERA
Aukeratu esaldi bat erabilera eremu informaletan (lagunartean, familian...) deskribatzeko:
Euskara erabiltzea edo entzutea oso ohikoa da
Euskara erabiltzea edo entzutea salbuespena da
Euskara ez da ia inoiz erabiltzen edo entzuten ereum informaletan
Aukeratu esaldi bat erabilera erakunde publikoekiko erlazioetan deskribatzeko:
Erraza da lehiatilan arreta euskaraz jasotzea, baita tramiteak (dokumentuak,
jakinarazpenak) euskaraz egitea ere.
Erraza da lehiatilan arreta euskaraz jasotzea, baina zailagoa da tramiteak
(dokumentuak, jakinarazpenak) euskaraz egin ahal izatea.
Zaila da lehiatilan arreta euskaraz jasotzea, baina errazagoa da tramiteak
(dokumentuak, jakinarazpenak) euskaraz egin ahal izatea.
Zaila da lehiatilan arreta euskaraz jasotzea, eta zaila da tramiteak (dokumentuak,
jakinarazpenak) euskaraz egin ahal izatea.
Zure ustez, nolakoa da Araban erakunde publikoen euskara erabilera maila:
Informazio, jakinarazpen eta kanpaina guztiak elebidunak dira, eta euskara beti
erdararen maila berean, edo hobean dago.
Informazio, jakinarazpen eta kanpaina guztiak elebidunak dira, baina euskara beti
2.mailan dago.
Askotan informazio, jakinarazpen eta kanpaina batzuk soilik erdaraz agertzen dira.
Puntuatu euskararen erabilera Araban:
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EUSKARAREN TRASNMISIOA
Aukeratu esaldi bat euskararen transmisioaren erraztasuna edo zailtasuna deskribatzeko:
Hizkuntza transmititzea oso erraza da. Bakarrik gurasoen borondatea behar da.
Hizkuntza transmititzea erraza da. Gurasoen borondateaz gain, Arabako
giza-inguruneak laguntzen du, esparru asko baitaude euskara erabili eta entzun ahal
izateko.
Hizkuntza transmititzea ez da erraza. Arabako giza-ingurunea erdalduna dela eta,
gurasoen borondatea ez da nahikoa.
Hizkuntza transmititzea zaila da. Guraso gehienak erdaldunak direlako, eta guraso
euskaldunek ez dutelako euskara transmititzeko ahalegin nahikorik egiten.
Puntuatu euskararen trasnmisioa Araban:
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JARRERA
Aukeratu esaldi bat euskararekiko arabarron jarrera deskribatzeko:
Euskararen aldeko jarrera nagusi da arabarron artean.
Euskararen aldeko eta kontrako jarrerak izan arren, arabar gehienei ez zaie axola.
Eurkararen kontrako jarrera nagusi da arabarron artean.
Puntuatu euskararen aldeko jarrera Araba:
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BESTE BATZUK
Zure ustez, nola ikusten duzu euskaren inguruko jarduera Araban?
Ekimen ugari eta oso interesgarriak egiten dira Araban euskaraz, edo euskararen
alde.
Batzutan ekitaldi batzuk antolatzen dira, baina ur tantak besterik ez dira
gaztelaniaren ozeanoan.
Ez dut ezagutzen Araban euskararen aldeko eragilerik edo ekimenik.
Aukeratu gehienez hiru ezaugarri zure ustez Araban euskararen indarguneak direnak:
Euskaldunen kopurua
Azken urteotako bilakaera
Ikasteko erraztasunak
Euskararen presentzia

Gazteen jarrera
Mintzatzeko esparruak
Erabiltzeko erraztasunak
Hiztunen kopura

Ezarritako hizkuntza-politikak
Euskaltegien sarea
Erakundeen konpromisoa
Arabarron konpromisoa

Aukeratu gehienez hiru ezaugarri zure ustez Araban euskararen ahulguneak direnak:
Euskaldunen kopurua
Azken urteotako bilakaera
Ikasteko zailtasunak
Euskararen presentzia

Gazteen jarrera
Mintzatzeko esparruak
Erabiltzeko zailtasunak
Hiztunen kopura

Ezarritako hizkuntza-politikak
Euskaltegien sarea
Erakundeen jarrera
Arabarron jarrera

