EUSKARA BATZORDEAK 2013ko OTSAILAREN
20an IZANDAKO BILKURARI DAGOKION AKTA.Batzarreratuak:
Esperanza Uriarte and (Euskara Zinegotzia)
Estiñe Astorkia and. (Euskara dinamizatzailea)
Karlos Gorrrindo jn. (Trebatzailea/Itzultzailea)
Jaione Iturbe and. (Udal Euskaltegia)
Igone Olabarria and. (Gernikako AEK)
Agurtzane Renovales and. (Barrutia ikastetxea)
Pernando Basterretxea jn. (Bustu. Euskaraz Bizi Elk.)
Rosa Okariz and.
Aitor Bustindui jn.
Maialen Basterra and. (Ezker Abertzalea)
Luis Ortuzar jn. (Gernika Institutua – EAJ-PNV)

Idazkaria:
Bittor Zarrabeitia jna. (Euskara Teknikaria)

Hasiera ordua: 18:30
Amaiera ordua: 20:00
Ezin etorria zuritu dutenak:
Edurne Atxikallende and. (Busturialdeko Irrati Telebista)
Idoia Fernández and.

1).- Abenduaren 19ko saioaren berri ematea (akta).
Euskara Zinegotziak azalpenak eman ditu azken bileran egindako
hausnarketari buruz (euskararen egoera udalerrian: pozteko faktoreak eta
kezkatzeko faktoreak).
2).- 2017ra arteko Plan Estrategiko barria moldatzeko, partaidetza
prozesuaren 2. saioa.
Lehengo saioan egiteke geratu zen puntuari eutsi zaio: “nola irudikatzen
dugu 2017a euskarari dagokionez Gernika-Lumon?”

Bildutakoen artean hausnarketa egin da; batzuk beteta ekarri duten fitxa
oinarri bota dituzte ideiak eta, gainerakoek, bertan momentuan azaldu
dituzte.
Batutako ideia guztiak jaso eta I. eranskina osatu da.
Jarraian, helburuka antolatu dira hiru lan-mahai hurrengo gaia lantzeko:
“zer egin dezakegu helburu estrategiko honetan 2017rako irudikatu dugun
egoera horretara iristeko?”.
Lan-mahai bakoitzak landutakoa komunean jarri eta II. eranskina osatu
da, helburu estrategiko bakoitzeko ideiak zerrendatuz.

Eta aztergai gehiagorik ez dagoenez, amaitutzat jo da batzarra.

Izp.: Euskara Zinegotzia
Esperanza Uriarte

Izp.: Euskara Teknikaria (HNT1)
Bittor Zarrabeitia

I. ERANSKINA
2017an helburu estrategiko bakoitzean zer izatea gura izango genukeen (IRUDIKAPENA)
HELBURU
ESTRATEGIKOA
1. Helburua
Euskara
Ondorengoetaratzea
(transmisioa)

Funtsezko
Esparruak
1.- Irakaskuntza
2.- Euskalduntze Alfabetatze
3.- Familia jarraipena

Zelan irudikatzen duzu arlo bakoitza 2017an?
Hiruzpalau ideia jarri
- Etorkinen motibazioa transmisiorako areagotu egingo da (gurasoak)
- Euskara ikasteko eskaintza pertsonalizatuagoa izango da (finantzazioa ziurtatua)
- Hizkuntzarekiko atxikimendua areagotu egingo da. Euskaldunok konsziente eta arduratsu izango
gara
- Guraso euskaldunak euskaraz arituko dira euren artean…2 HELB. ESTRAT.?
- “D” eredua bakarra izango da. Hizkuntza eredu bakarra. Derrigorrezko eskolaldia bukatzean,
euskararen ezagutza ziurtatuko duena; hau da, eroso jardun, eta lagunarteko komunikaziorako
balioko diena gazteei.
- Auzokideen bilerak euskaraz garatuko dira…2. HELB. ESTRAT.?
- Euskara ikasteko modulu sistema aldaketa/egokipena (HABE…)
- Euskararen zuzentasunari/egokitasunari garrantzia emango zaio
- Helduen euskalduntze eta alfabetatze dohainekoak, baina era berean, helburuak lortu izana
neurtuko duen sistema.

HELBURU
ESTRATEGIKOA
2. Helburua
Euskararen
erabilera

Funtsezko
Esparruak
4.- Lan-mundua
(politikagintza / lidergoa)
5.- Aisia
6.- Kirola

Zelan irudikatzen duzu arlo bakoitza 2017an?
Hiruzpalau ideia jarri
- Politikariak eredu izango dira erabileran
- Langileak (administraziokoak) euskaraz jardun (liderrak)
- Lan mundu pribatuan kontzientzia maila areagotuko da
- Profesionalen zerbitzua euskaraz eskainiko da
- Kirol monitoreek euskara erabiliko dute
- Aisialdian euskara izango da nagusi
- Euskararen erabilera ziurtatuko duen gizartea (eremu guztietan). Beraz, orain artekoa baino
derrigortasun maila handiagoa. “Gure amonek ez zuten gaztelera ikasi polita iruditu zitzaielako”
- Administrazioaren menpe dauden lehiaketetan, euskara izango da ardatz. Bestelakoetan ere,
legediak hori ziurtatzera joko du.

HELBURU
ESTRATEGIKOA
3.- Helburua
Euskara elikatzea

Funtsezko
Esparruak
7- Kulturgintza
8.- Komunikabideak
9.- Teknologia berriak

Zelan irudikatzen duzu arlo bakoitza 2017an?
Hiruzpalau ideia jarri
- Interneten eta sara sozialetan euskara oinarri
- IKTak kalitatezko euskaran eskainiko dira eta modu ulerterrazean
- Euskara beharrezko izango da kulturgintzan aritzeko
- Kultur eskaintzan euskara lehenetsiko da (kanpotik datorrenerako kasuan…)
- Kultur sorkuntza euskaraz areagotu egingo da (herrikoa….). Kulturgintzan, bultzada handia
behar da, euskaraz egiten den kultur adierazpidea benetan lagunduz.
- Udal aldizkaria euskaraz / euskara lehenetsiko da
- Aldaba aldizkaria euskaraz /euskara lehenetsiko da)
- Euskarazko euskal irrati eta telebista publiko sendoa eta konpetitiboa, ez umeei zuzendutako
kateak soilik. Euskal Herri osoan arazorik gabe ikusiko dena.
- Kate pribatuetan, euskarazko gutxieneko kanonak ezarri beharko lirateke.

II. ERANSKINA
I. HELBURU ESTRATEGIKOA - EUSKARA ONDORENGOETARATZEA (transmisioa)
Esparruak: 1.- Irakaskuntza / 2.- Euskalduntze Alfabetatze / 3.- Familia jarraipena
Gaur egun zer dago FALTAN edo zeintzuk dira hutsuneak

- Motibazio nahikorik ez
- Erabaki politikoak….(falta)…….. (zein motatakoak?)
- Prestakuntza ez da doanekoa (finantzazio arazoa)

“ZER EGIN DEZAKEGU helburu estrategiko honetan 2017rako
irudikatu dugun egoera horretara iristeko?”.
- Komunikabideak euskaraz izanda
- Erreferenteak izanda esparru desberdinetan
- Euskara irakasteko baliabideak neurtu eta egitasmo bideragarria eratu.
- Euskara ikastea doanekoa izatea

II. HELBURU ESTRATEGIKOA – ERABILERA
Esparruak: 4.- Lan Mundua / 5.- Aisia / 6.- Kirola
Gaur egun zer dago FALTAN edo zeintzuk dira hutsuneak?

- Politikarien jarrera (egiten dutenak efektu biderkatzailea dauka)
- Kirol monitoreek euskara erabiltzeko kontzientzia falta /euren artean erdaraz
- Lan-munduan (pribatuan) zerbitzua gaztelaniaz ematen da

“ZER EGIN DEZAKEGU helburu estrategiko honetan 2017rako
irudikatu dugun egoera horretara iristeko?”.
- Kontzientziazio kanpainak egin
- Lan-mundu pribatuan kontrataziorako hizkuntza irizpide minimo batzuk
jartzea.
- Ziurtatzea monitore euskaldunak izatea
- Erabilera gehiago sustatu (tailerrak, hiztegia,…)
- Politikariak eredu izatea (tailerrak egin, lidergoa landu, euskara eta
prestigioa) euskalduntze prozesuan erreferente direlako

III. HELBURU ESTRATEGIKOA – ELIKATZEA
Esparruak: 7.- Kulturgintza / 8.- Komunikabideak / 9.- Teknologia berriak
Zer dago FALTAN edo zeintzuk dira hutsuneak

- Kulturgintzarako giza eta diru baliabideak behar dira

“ZER EGIN DEZAKEGU helburu estrategiko honetan 2017rako
irudikatu dugun egoera horretara iristeko?”.

- Kultura sorkuntzarako baliabide gehiago eman (giza eta diru baliabideak /
aldizkariak, egunkariak, antzerkia,…) eta irizpideak ezarri sorkuntza
bultzatzeko.
- Herri mailako albisteak, berriak, sortzen direnak, komunikazio mailan - Euskarazko aplikazioak sortzeko diru laguntzak
erakargarriagoak behar dute izan (sare sozialak gutxi erabiltzen dira)
- Egun dauden komunikabideak noraino dira erakargarriak gazteentzat? Herriko - Ekintza kultural interesgarriak euskaraz zabaltzeko giza baliabideak eta
bizitza errealarekin lotuta egon beharra
teknikoak
- Kultura sortzaileen eskura diru baliabide gehiago behar
- Kultur ekintzak euskaraz sortzeari lehentasuna eman eta, ezinezkoan,
baliabide teknikoak eskaini hori bideratzeko (interpretariak, itzulpena,…)
- Kultur ekintza asko (hitzaldiak, tailerrak,…) ez dira euskaraz egiten
- Interneten euskarazko informazio gehiago sortu
- Teknologia berrien bidez jasotzen den informazioa ez dator euskaraz edo - Giza baliabideak prestatzeko ekintza formatiboak eskaini gizarte eragile
euskaraz eskatuta informazio gutxiago jasotzen da
guztiei
- Aplikazio desberdinak euskaraz; gehiago behar dira
- Komunikabideak gazteek sortutakoak gazteentzat

