
Kirolean be bai 

Eskuorri honetan kirol-                 
ikastaroetan hizkuntza kudea-
tzeko irizpideak jaso ditugu. 
 
Kirol-monitorea zaren aldetik, 
eredu zara zure taldearen au-
rrean eta euskararen erabilera 
bultzatzeko, eragin handia du 
zure jokaerak. 
 
Jarduerako lehen egunek ga-
rrantzia handia dute, orduan 
finkatzen direlako hizkuntza 
ohiturak. 

 
 
 

K IROL- IKASTAROETAKO 
HIZKUNTZAK KUDEATZEKO 

JARRAIB IDEAK 
 
 



EUSKARAZ DAKIZU, BAINA EZ ZARA ONDO MOLDATZEN 

  EUSKARAZ DAKIZU, ETA ONDO MOLDATZEN ZARA  

Denak elebidunak badira - Ikastaroa euskaraz  

Gehiengoa elebiduna bada 

- Agurrak euskaraz  
- Azalpenak euskaraz eta elebakarrei gaztelaniaz  

- Erabiltzaileek galderak nahi duten hizkuntzan 
- Zuk erantzunak, erabiltzaileak egindako hizkuntzan 

Gehiengoa erdalduna bada 
- Agurrak euskaraz  
- Azalpenak gaztelaniaz eta euskaraz euskaldunei 

- Erabiltzaileek galderak nahi duten hizkuntzan 
- Zuk erantzunak, erabiltzaileak egindako hizkuntzan 

Denak erdaldunak badira - Agurrak euskaraz  
- Azalpenak gaztelaniaz  

Denak elebidunak badira 

Gehiengoa elebiduna bada 

Gehiengoa erdalduna bada 

Denak erdaldunak badira 

- Agurrak euskaraz  
- Azalpenak euskaraz eta elebakarrei gaztelaniaz  

- Erabiltzaileek galderak nahi duten hizkuntzan 
- Zuk erantzunak, erabiltzaileak egindako hizkuntzan 

- Agurrak euskaraz  

- Azalpenak gaztelaniaz eta euskaraz euskaldunei 
- Erabiltzaileek galderak nahi duten hizkuntzan 

- Agurrak euskaraz  
- Azalpenak gaztelaniaz  

- Agurrak euskaraz  
- Azalpenak euskaraz eta gaztelaniaz  

- Erabiltzaileek galderak nahi duten hizkuntzan 
- Zuk erantzunak, erabiltzaileak egindako hizkuntzan 

Gehiengoa elebiduna bada 
Si la mayoría es bilingüe 

Denak elebidunak badira 
Si todos/as son bilingües 

Gehiengoa erdalduna bada 
Si la mayoría no sabe euskera 

Denak erdaldunak badira 
Si nadie sabe euskera 

- Agurrak euskaraz /Saludos en euskera 

- Agurrak euskaraz /Saludos en euskera 

- Agurrak euskaraz /Saludos en euskera 

- Dakizuna gutxi bada ere, erabili/Aunque sea poco     

  lo que sabes,  utilízalo 

- Agurrak euskaraz /Saludos en euskera 

- Dakizuna gutxi bada ere, erabili/Aunque sea poco     

  lo que sabes,  utilízalo 

EZ DAKIZU EUSKARAZ 
NO SABES EUSKERA 

EUSKARAZ HITZ EGITEKO ZAILTASUNAK DITUZU 
TIENES DIFICULTADES PARA HABLAR EN EUSKERA 

Denak elebidunak badira 
Si todos/as son bilingües 

Gehiengoa elebiduna bada 
Si la mayoría es bilingüe 

Gehiengoa erdalduna bada 
Si la mayoría no sabe euskera 

Denak erdaldunak badira 
Si nadie sabe euskera - Agurrak euskaraz /Saludos en euskera 

- Agurrak euskaraz /Saludos en euskera 

- Agurrak euskaraz /Saludos en euskera 

- Dakizuna gutxi bada ere, erabili/Aunque sea poco     

  lo que sabes,  utilízalo 

- Beti errepikatzen diren hitzak euskaraz/ Las         

  palabras que se repiten continuamente en euskera 

- Agurrak euskaraz /Saludos en euskera 

- Dakizuna gutxi bada ere, erabili/Aunque sea poco     

  lo que sabes,  utilízalo 

- Beti errepikatzen diren hitzak euskaraz/ Las         

  palabras que se repiten continuamente en euskera 


