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• Mikro-hitzaldietan informazio ugari eta denbora gutxi.

• Aurkezlea oso dinamikoa iruditu zait.

• Zorionak.

• Antolaketa zoriondu nahiko nuke: parte hartzea ziurtatzeko
metodologia aukeratu duzue eta uste dut horrek bere fruituak
eman dituela. Oso gustura aritu nintzen bertan. Eskerrik asko! :)eman dituela. Oso gustura aritu nintzen bertan. Eskerrik asko! :)

• Oro har hauek izan ziren nire irudipenak: luxu handiegia (ez gaude
ohituta horrelakoetara euskalgintzan; azalari baino mamiari
garrantzi handiagoa eman izan diogu), ponentziak alferrik samar
(zalapartaka aritu ziren lau hizlariak, esan nahi zutena denboran
sartu ezinda), ondoko dinamikan mamia falta izan zen (azala, 
oskola, luxuzkoa, baina mamia orokorregia). 
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• Azken hizlariak ederto prestatu zuen hitzaldia, zeukan denborara
egokituta; besteei, berriz, ez zitzaien hainbeste ikusi ahalegin hori. 
Eskerrik asko gonbidapenagatik!!

• Interesgarria izan da jendearen pertzepzio batzuk jasotzeko, baina
ez du aukera handirik ematen gaian sakontzeko. Hitzaldiak
interesgarriak ziren, baina tarte horretan oso azalean gelditu ziren. 
Agian aurretik jendartean dauden premiak neurtzeko baliabideakAgian aurretik jendartean dauden premiak neurtzeko baliabideak
jarri beharko lirateke eta, ondoren, horiei erantzuteko baliabide
teknologiko zehatzak lehenetsi ...

• Iradokizunak - faltan bota nituen: gazte gehiago, euskaraz
diharduten aisialdi taldeak, euskarazko hedabideak (irrati-telebista-
aldizkari-egunkari), euskara ikasten ari direnen esperientzia, 
euskara ikasi dutenen esperientzia. -gehiegi zentratu zen, nire ustez, 
euskaltegietako ikasle, arazo, material eta abarretan. Ikastea, 
ikaslea, askoz termino zabalagoak dira. Baina esperientzia
aberasgarria, inundik ere.
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• Gustatuko litzaidake mikro-hitzaldietako testuak edo erreferentziak

nonbait eskuragarri izatea, lasaiago irakurri ahal izateko etxean. 

Zorionak antolaketagatik eta eskerrik asko harreragatik.

• Hiru mikrohitzaldi izan ordez, bakarra edota gehienez bi izatea

egokiagoa izango litzateke. Hiru izanda, motzegi geratu zen Maite 

Goñirena, eta asko zeukan esateko.Goñirena, eta asko zeukan esateko.

• Espazioaren antolaketa bera hitzaldi eta dinamikarako agian ez da 

egokiena. Ondo antolatutako ekitaldia, baina taldeetako

ondorio/proposamenetan zehaztasun handirik ez nire ustez. 

Hizlariek gauza asko kontatu nahi denbora laburrean.
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• Zenbait unetan zarata handiegia taldekideak entzun ahal izateko.

• Jarraipena beharko luke eta aurkeztu diren tresnak eta 

metodologiak probatzeko edota sakonago erakusteko modua izan 

beharko genuke.
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