EUSKARA BATZORDEAK 2012ko ABENDUAREN
19an IZANDAKO BILKURARI DAGOKION AKTA.Batzarreratuak:
Esperanza Uriarte and (Euskara Zinegotzia)
Estiñe Astorkia and. (Euskara dinamizatzailea)
Karlos Gorrrindo jna. (Trebatzailea/Itzultzailea)
Jaione Iturbe and. (Udal Euskaltegia)
Igone Olabarria and. (Gernikako AEK)
Pernando Basterretxea jna. (Bust. Eusk. Bizi Elk.)
Agurtzane Renovales and. (Barrutia ikastetxea)
Laura Etxabe and. (Seber Altube ikastola)
Edurne Atxikallende and. (Busturialdeko Irrati Telebista)
Anabel Gerrikabeitia and. (Merzede ikastetxea)
Mariasun Barrenetxea And. (Allende Salazar ikastetxea)
Julen Bilbao jna (Ekin autoak enpresa)
Xabier Goiria jna. (Ehunzango gazte elkartea)
Rosa Okariz and.
Isidro Rodriguez jna.

Idazkaria:
Bittor Zarrabeitia jna. (Euskara Teknikaria)

Hasiera ordua: 18:30
Amaiera ordua: 20:00
Ezin etorria zuritu dutenak:
Idoia Fernádez and.
Luis Ortuzar jna (EAJ-PNVko bozeramailea)
Begoña Zabaleta and. (San Fidel ikastola)

AZTERGAI BAKARRA.- Euskararen Plan Estrategiko barria
moldatzeko, lehenengo bilkura. Helburua: euskararen egungo egoerari
buruzko hausnarketa orokorra.
Erantsita dagoen gidoiaren arabera (I. eranskina) bildutakoak bi taldetan
banatu dira eta talde bakoitzak “Gernika-Lumon euskararen egungo
egoera”-z hausnarketa egin du, pozteko eta kezkatzeko faktoreak
azpimarratuz.

Ondoren, talde biak batu, egindako ekarpen guztiak paperean jarri, errepaso
orokorra egin eta batzarkide bakoitzak gometxak jarri dizkiete euren ustez
garrantzirik gehien duten faktoreei, lehenengo pozteko faktoreei eta gero
kezkatzekoei.
Jarduera horren emaitzak II. eranskinean daude.
Egiteke geratu da gidoian aipatzen den bigarren jarduna (“Adostuta zein
den abiapuntua, 2017a imajinatuko dugu, nolakoa izatea nahiko
genukeen…”) eta hurrengo batzarrerako utzi da.
Beste aztergairik ez dagoenez, amaitutzat jo da batzarra.

Izp.: Euskara Zinegotzia
Esperanza Uriarte

Izp.: Euskara Teknikaria (HNT1)
Bittor Zarrabeitia

I.

ERANSKINA

PLAN ESTRATEGIKOA LANTZEKO DINAMIZAZIOA - 1. BILERA
NORK
Espe + Bittor

Estiñe
Estiñe
Karlos, Bittor,
Estiñe

Espe + Igone?
Espe
Estiñe

Espe

ZER
Aurkezpena:
Zertarako batu gara, azkenengo euskara batzordean banatutako kronograma banatu
Gaur landuko duguna: orain arteko datuak eta emaitzak kontuan hartuta, gaur abiapuntua bateratzen ahaleginduko gara. Ondoren, datozen 5
urteetan nora iritsi nahi dugun adosteko denon artean.
Biribilean jarrita denok ronda egin: aurkezpenak. Bakoitzak bere burua aurkeztu eta pegatinan norbere izena jarri.
Lan‐taldeka antolatuko gara, horretarako koloretako goxokiak ditugu. Eskua poltsan sartu eta bakoitza kolore bereko goxokidunekin jesarri. (lan‐
taldeak 8‐10 lagunekoak izango dira)
Lan‐talde bakoitzaren helburua: gaur egungo egoera adostea; euskara herrian. Lan‐talde bakoitzean dinamizatzaile bat izango dogu:
1.
Post‐it‐ak erabilita:
a.
Kide bakoitzak idatzi herriko euskararen egoera (presentzia, erabilera...) kontuan hartuta POZTEKO 3 aldagai. Eta ahoz esan
lan‐taldean bertan.
b.
Kide bakoitzak idatzi herriko euskararen egoera (presentzia, erabilera...) kontuan hartuta HOBETZEKO 3 aldagai. Eta ahoz
esan lan‐taldean bertan.
Ariketa egiten ari garen artean post‐itak batu eta paretako muralean idatzi bertan jasotakoa (poztekoak/hobetzekoak). Errepikatutakoak
sinplifikatu
Denok batera komentatu jasotakoa
Zerrenda kontuan hartuta kide bakoitzak gometxak jarri lehentasunezkoari: berdea poztekoari /gorria hobetzekoari
Adostuta zeintzuk den abiapuntua, 2017a imajinatuko dugu, nolakoa izatea nahiko genukeen. Herriko euskararen erabilera 2017an . Amets
egingo dugu. (musika eta globoa)
Irudikapena amaituta kide bakoitzak orrialde batean idatzi du imajinatu duena
Paper guztiak jaso
Jasotako datu eta dokumentuak ordenatu eta datorren hilabeteko bileran jarraituko dugu lantzen
Saioari itxiera eman: biribilean jarri eta bana‐bana galdetu: zer daramazu eta nola zoaz (ez du balio “ondo “hitza erabiltzeak)

Urdinez dagoena egiteke geratu da hurrengo batzarrerako.

minutuak
5

5
5
20

5
10
15

10

EUSKARAREN EGOERA OROKORRA GERNIKA-LUMON (NABARMENTZEKOAK)
GARRANTZIA DUTEN FAKTOREAK (garrantzia gutxi 1 eta garrantzia oso handia 5)
Balorazioa
Pozteko faktoreak
Kezkatzeko faktoreak
1. Umeek euskaraz egitea, baita gazteek ere
2. Familia euskaldunek euskaraz jardutea
3. Ikastetxeetan normalkuntza planak garatzea
4. Euskaldunen interesa euskara ikastekO
5. Euskara jakitea prestigioa ematea
6. Euskara ikasteko aukera izatea, komunikatzeko
7. Anbulatorioan euskarari garrantzia ematea
8. Hizkuntza paisaia aldatu egin da
9. Enpresetan euskara planak garatzea
10. Erabilpenaren portzentajea (garrantzitsua) %49
11. Udaleko Euskara Arloaren ekimena (bekak, talde bereziei lag.)
12. Eskola hizkuntzaren menderatze maila
13. Eskolen lana etorkinen euskalduntzean
14. Erabilera mailak gora egiteA
15. Sare sozialetako zabalkundea
16. Eskola ume zein gazteen artean euskara handitu/indartu
17. Anbulatorioko harrera gunean euskara hedatu/indartu
Garrantzia oso handia
Garrantzia zerbait

Garrantzia ertaina
Garrantzia gutxi

II. ERANSKINA

1 2 3 4 5
X
X 1. Erakundeetan euskara ezinbesteko izatea
X
2. Behar zaion garrantzia ez ematea euskarari
X
3. Hizkuntza integrazioa indartzea (integrazio tresna)
X
4. Diru laguntzak izatea
X
5. Ez dakitenek baliabideak izateA
X
6. Kultur Etxean eta abarretan ekintzak gazteleraz
X
7. Euskaldun zaharrek erdarara jotzeko ohitura
X
8. Euskara ikastea doakoa izatea
X
9. Etorri berriek ez dute sentitzen ikasi beharrik
X
10. Ez dakitenei erraztasun gehiago eman ikasteko
X
11. Trafiko ikurrak/ panelak/kartelak euskaraz bakarrik
X
12. Ekitaldi gehiago antolatu euskaraz: antzerkia, zinema,
X
X
X
X
X

hitzaldiak (helduentzat)
13. Euskararen erabilera politikarien artean
14. Batzuen ustez euskarak lana topatzeko baino ez du balio
15. Derrigortasuna ez ezartzea
16. Lehen hitza erdaraz izatea
17. Etorkinen ghetoak apurtzea eta tabernetan gertatzen ari
den inboluzioa, azken etorkinekin
18. Bizkaiera jatorraren galera prozesua
19. Batzarretan gaztelaniaren erabilera
20. Globalizazioaren presioa hizkuntza txikien aurka

Balorazioa
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

