
II. ERANSKINA 

 

DINAMIZAZIOA - I. SAIOA 
 

EUSKARAREN EGOERA OROKORRA GERNIKA-LUMON (GARRANTZIA DUTEN FAKTOREAK) 
(Martxoaren 22ko batzarrean finkaturikoa) 

 

Pozteko faktoreak Kezkatzeko faktoreak 
 

1. Eskolen arteko elkarlana 
 

1.  Umeen erabilera jaitsi egin da 

2. Enpresetan euskara planak garatzea 
 

2. Gurasoen arteko euskararen erabilera apala (whatsapp 
taldeetan) 

3. Herrian euskaraz bizitzea posible da 
 

3.Etorri berriek ez dute beharrik sentitzen 

4. Zerbitzu publikoetan lehen aukera euskara da 
 

4. Erdararen erabilera normaltzat hartzen da 

5. Euskararen ezagutza maila 
 

5. Ostalaritzan erdara nagusi 

6. Prestigioa dauka herrian euskarak 
 

6. Kontzientziazioa falta da….erlaxatuta gaude 

7. Herria hizkuntza aldetik ere erreferente da Bizkaian 
 

7. Guraso eta eragile zuzenen lidergo falta 

8. Eragile desberdinen inplikazioa euskararen erabilera bultzatzeko 
 

8. Sare sozialak: Udala ez da eredu 

9. Liburutegiko sare sozialak 
 

9. Politikarien lidergo falta, gaztelania egiten dute (batzuk) 

 
 



II. ERANSKINA 

 

DINAMIZAZIOA - II. SAIOA 
IRUDIKATU 2023an EUSKARAREN EGOERA 

(Maiatzaren 3ko batzarrean finkaturikoa) 
 

HELBURU 
ESTRATEGIKOA 

Funtsezko 
Esparruak  

Zelan irudikatzen duzu arlo bakoitza 2023an? 
Hiruzpalau ideia jarri 

1. Helburua 
Euskara  
Ondorengoetaratzea 
(transmisioa) 
jabekuntza 
 

1.- Familia  - Euskara “urrun” sentitzen dutenen kopurua jaitsi (etorkinak, Gernikara iritsi berriak) 
- Etxean/Familian euskararen erabilerak gora egitea (%50/60/80ak euskaraz egitea) 
- Familietako hizkuntza ohiturak aldatzea eta helduak eredu izatea 
 
- Irakaskuntzan euskara eskola girora ez mugatzea 
- Eskolaz kanpoko ekintzak, mendi irteerak, attitte-amamekin elskarrizketak…..indartu 
- Eskolaz kanpokoetan monitore euskaldunak izatea denak. 
- Irakaskuntza zentroetako Hizkuntza Normalkuntza Proiektuak %80an garatzea 
- Euskararen erabilera eskoletan igo; euskararekiko jarrera positiboa nagusitzea, eta kalitatea ere 
gehitzea 
- Irakaskuntza zentroetan gurasoen batzarrak eta guraso eskolak euskara hutsean egitea 
- Irakaskuntzan benetako euskalduntzea lortu eta erabilera areagotu 
 
- Euskalduntze-alfabetatze zerbitzuak doakoak izatea eta matrikulazioa gehitzea 
- Euskalduntze/Alfabetatzera doan jendea motibatuta joatea eta kontzientziazioa indartze 
- Berbalagun indartu eta proiektuak gora egitea 
- ”D” ereduan benetako euskalduntzea lortu eta kalean erabiltzea bermatzea 
- Euskara ikasteko erraztasun gehiago (ordutegia, formatu aldetik….) 
- D ereduan eskolatzen direnengan euskararen ezagutza bermatzea. 
 

2.- Irakaskuntza 
3.- Euskalduntze Alfabetatze 

 
 
 
 
 



II. ERANSKINA 

 

 

HELBURU 
ESTRATEGIKOA 

Funtsezko 
Esparruak  

Zelan irudikatzen duzu arlo bakoitza 2023an? 
Hiruzpalau ideia jarri 

2. Helburua 
Euskararen erabilera 

4.- Administrazioa - Udal zerbitzuak euskaraz eskainiko dira %100ean. 
- Kultur Etxeko/Udaletxeko langileek euren artean ere euskaraz egitea 
 
- Norbanakoaren tokian tokiko euskararen erabilera indartzea (hizkuntza ohiturak) 
- Lehenengo hitza euskaraz egiteko ohitura izatea (hizkuntza ohiturak) 
- Euskararen erabilera kalean areagotu eta harreman sozialak euskaraz garatu (hizk. ohiturak) 
- Helduen artean euskararen erabilerak prestigio gehiago izatea (hizk. ohiturak) 
- Helduek kalean Euskararen erabilera areagotu (%50) 
- Haurren erabilera informala kalean areagotu (%72/90), gutxienez eskolan erabiltzen den beste. 
 
- Euskara Planak izatea 5 langiletik gorako enpresa guztietan 
- Paisaia linguistikoan euskararen presentzia nagusi izatea merkataritzan, banketxeetan, ostalaritzan 
- Ostalaritzan eta enpresa munduan euskararen erabilera bultzatu, areagotu, eta esparrua euskaldundu 
 
- Norbanakoaren erabilera indartzea kirolean eta aisian (…%100ean euskaraz garatu kirola eta aisia) 
- Kirol taldeetan euskararen ikuspegia aintzat hartu gazteei eta nagusiei begira (entrenatzaileek ardura 
berezia izatea) 
- Erreferente diren Kirol elkarte nagusiak euskara hutsean funtzionatuko dute 
- Kirolean ahalik eta euskara gehien entzutea 
- Kirol saioetan harmailetan orokorrean giro euskaldunagoa egotea (animatzeko kantan, leloak,) 
- Umeen arteko jolasetan/kaleko erabileran euskara nagusi izatea (%70/90) 
 
 

5.- Gune geografiko 
euskaldunenak 
6.- Arlo sozio-ekonomikoa 

7.- Aisia eta Kirola 
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HELBURU 
ESTRATEGIKOA 

Funtsezko 
Esparruak  

Zelan irudikatzen duzu arlo bakoitza 2023an? 
Hiruzpalau ideia jarri 

3.- Helburua 
Euskara elikatzea 

8- Liburugintza - Irakurzaletasuna bultzatu…. 
 
- Domeketan umeentzat pelikulak/ikuskizunak euskaraz izatea 
- Kultur eskaintza erabiltzaileentzako erakargarriagoa izatea, hurbilagokoa izatea 
- Euskarazko Kultur eskaintza areagotu 
 
- Euskarazko komunikabideak irakurleentzat erakargarriagoak izatea, hurbilagokoak 
- Euskara Udal komunikazioetan bultzatu/nagusitu… 
- Publizitatea eta paisaia linguistikoa zaintzea beti 
- Helduak eredu izan, euskaraz bizitzeko. 
 
- Sare sozialetan euskararen erabilera indartzea, maila pribatuan zein publikoan 
- IKT: erakargarriak diren edukiak eta formatuak landu 
- IKT startup euskaldun programa bat sortzea 
- IKT: sare sozialak euskara hutsez izatea portzentaia handi batean 
 
 

9.- Kulturgintza  
10.- Corpus plangintza 
11.- Hedabideak 
12.- IKT (Informazio eta 
komunikazioaren teknologia 
berriak) 
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DINAMIZAZIOA – III. SAIOA 
ZEHAZTU “ZER FALTAN” ETA “ZER EGIN DESBERDIN 

(Maiatzaren 31ko batzarrean finkaturikoa) 
 
I. HELBURU ESTRATEGIKOA (JABEKUNTZA / ONDORENGOETAREATZEA) 

 
 

ZER FALTA 

 

  

 

ZER EGIN DESBERDIN 

 

 
Etorkinen harrera plana ezagutzea  "BerbaTruke"ko laguntzaileekin sentsibilizazioa landu, informazio eman.. 

  Euskaraz bizitzeko esperientziak BIZI. Bidea egin. (Huhezi-ko erasmusekoentzako 
eredutik ideiak hartu - Ainara Artetxeren bidez) 

Guraso eskolen bidez hizkuntza portaera jorratzea: zeharka eta modu esplizituan   Guraso eskolen bidez hizkuntza ohitura tailerrak 

EPAn eragitea   EPAko arduradunekin landu modua: Berbalagunera bideratu, hitzaldiak, elkarlana 

Eskola Kontseiluan esperientziak partekatzea; hausnarketa gunea izatea   

Eskola Kontseiluan eztabaidatu eta helburuak partekatu Eskoletako normalkuntza planetan etorri berriei egiten zaien harrera ezagutzea. 
Egiten ez bada, hori lantzea   
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2. HELBURU ESTRATEGIKOA (ERABILERA) 
 

 

ZER FALTA 

 

  

 

ZER EGIN DESBERDIN 

 

Politikariak hizkuntza-lider izan (udaletxean eta kalean) 
 Euskaraldiko hamaikakoak sortu 

Udala sare sozialen erabileran eredu izan   Herritarrek presioa egin sare sozialen bidez 

Herritarren presioa   Euskaraldia, herritarrengan eragin presioa egin dezaten 

Eskola kirolaren helburuak eta kirol-elkarteenak uztartuta izan   Dekalogo partekatua sortu eta herrian hedatu 

Maskota erreferente bat     

Kirol elkarteetako bazkideen presioa   Dekalogo partekatua sortu eta herrian hedatu 

Enpresen datu-base eguneratua 
  Hizkuntza-paisaia bereziki landu Hitzargune programaren bidez 

Kultur Etxeko jarduerei buruzko datuak 
  Diagnostiko zehatza kultur arloan  Kultur Ekintzei begirako hizkuntza irizpideak landu 

Gurasoek euskaraz jardutea umeen aurrean   Guraso eskolen tailerretan jorratu hizkuntza ohiturak, erabilera… 

  
  Aisia /Kultura. Ikastaroak euskaraz eta gaztelaniaz antolatu 

    Herritarrak animatu euskaraz bizitzera 
 
 

 



II. ERANSKINA 

 

 
 
3. HELBURU ESTRATEGIKOA  (ELIKATZEA) 

 
 

ZER FALTA 

 

  

 

ZER EGIN DESBERDIN 

 

Literatur jardunaldiak 

  
Astebeteko literatur jradunaldia                                             Bigarren eskuko azoka 
egin hilero                                          IKT lehiaketa 

Euskara Zerbitzuaren web orria ezagutaraztea 

  Web orriaren sustapena egin, hedatu                                     Euskara Zerbitzuaren 
sare sozialak martxan jarri (facebook, twuitter, instagram…)  

Aldaban euskararen presentzia handiagoa izatea     

Liburutegia eta Euskara Zerbitzua jorratzen egon diren proiektua berreskuratzea 
    

 
 
 
 
 
 


