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1. SARRERA
Leioako Udalak Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia garatzen jardun du azken urteetan. Horrela, hainbat plan estrategiko landu dira, eta azkena
2012an amaituko denez, Euskara Sailak Plan Estrategiko berria landu nahi izan du, 2013-2017 epealdirako.
Plangintza berria diseinatzeko unea egokia izan ohi da geldialdi bat egiteko eta eguneroko dinamika baino harago begiratzeko; orain arte egindako
ibilbidearen kontzientzia hartu, egindako aurrerapausoak aztertu, hutsuneak eta hobetzekoak identifikatu eta, azken batean, egungo egoeraren
diagnostikoa egiteko. Geldialdi horrek egiten ari garenaren zentzuan kokatzen laguntzen digu, etorkizunera begira jarraitu beharreko norabidea
marrazteko oinarriak edo irakasbideak eskaintzen dizkigu, eta horiek egikaritzeko indar eta energia pertsonal nahiz kolektiboa berpizten laguntzen du.
Halaber, abagune hori aproposa izan ohi da jauzi kualitatiboak emateko. Esate baterako, herrian euskararen aldeko sentsibilizazio-lana egiteko,
euskararen aldeko jarrerak, jokabideak eta konpromisoak aktibatzeko, edota euskararen garapenaren aldeko lanean diharduten udalerriko elkarte eta
erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza areagotzeko. Azken batean, hizkuntza-komunitatea egituratzeko eta sendotzeko.
Leioako Udalak ere plangintza batetik besterako epealdia baliatu nahi izan du hizkuntzaren inguruan gizarte-gogoeta eragiteko. EBPN berria
diseinatzeko, etorkizuneko marko berria ezartzeko, herriko eragileak eta herritarrak kontuan hartu nahi izan ditu, datozen bost urteetarako plana
diseinatzeko, lantzeko eta iritziak eta ekarpenak aintzat hartzeko.
Era berean, aurrera begirakoak landu aurretik, egungo egoeraren alderdi kuantitatiboak eta kualitatiboak jaso ditugu.
Eginkizun horretan Leioako Udalak Elhuyar Aholkularitzaren laguntza izan du, eta honako txosten honetan jaso ditu diagnostikoa eta diseinua egiteko
lanaren ondorioak eta emaitzak.

2

2. DATU OROKORRAK: GEOGRAFIA ETA BIZTANLEAK
Leioa Bilbo Handia Eskualdean dago eta 8,36 km2-ko azalera du. Horietako 8,17 km2 lehorra da eta 0,19 km2 itsasadarra. Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren
bokaletik gertu dago, eskuinaldean. Muga hauek ditu: Iparraldean Getxo eta Berango, Ekialdean eta Hegoaldean Erandio, eta Mendebaldean Getxo
eta itsasadarra.
Biztanleak oso sakabanatuta daude auzoetan, eta, ondorioz, kontzentrazio-indizea txikia da: % 54koa. Erabat Bilboren eraginpeko esparruan dago
Leioa, eta biztanle-kopuruak etengabe egin du gora. Biztanleak erruz etortzearen ondorioz, gazte- eta helduen-taldeak dira nagusi, eta, horregatik,,
hazkunde begetatiboa handia da oso: % 6,6.

Gaur egun, Leioak 29.794 herritar ditu (2008.01.01), 1970ean zituenen ia hirukoitza. Urte hartan, Udalean bizi ziren leioaztarrak 10.708 zinen. 1970
eta 1975 bitartean, hazkundea ikusgarria zen: % 67,13. 1975etik 1980ra % 22,93 hazi zen; 1980tik 1985era % 7,95; 1985etik 1990era % 3,46; 1990etik
1995era % 4,84 eta 1995etik 2000ra % 8,41.
Leioako populazioa ia hainbanaturik dago gizonezkoen (14.562) eta emakumezkoen (15.232) artean, eta gehienak gazteak dira.
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3. PROZESUAREN DESKRIBAPENA
3.1. PROZESUAREN HELBURUAK
HELBURU OROKORRA:
 Leioako gizarte-eragileekin batera, gaur egungo euskararen egoeraren argazkia egitea eta 2013-2017 bitarteko Euskararen
Plan Estrategikoa diseinatzea.

ZEHATZAK:


Gizarte-eragileak euskararen egoeraz jabetzea.



Etorkizunera begira, Leioaren euskararen erabilerak gora egiteko aukerak eta bideak identifikatzea; eta horren arabera, plan estrategikoaren
ildo nagusiak adostasunez finkatzea.



Herritarren eta udal-agintarien arteko elkarlanerako gune berriak zabaltzea eta parte hartzeko kultura sustatzea, eta euskararen plan
estrategikoa egitean herritarrak subjektu aktibo bihurtzea.
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3.2. PROZESUAREN ESKEMA ETA KRONOGRAMA
Aipatutako helburuak lortzeko, hona hemen modu grafikoan jarraitu den lan-prozedura:


Prozesua antolatu:
- Prozesua eta lan-egutegia adostu

1. AURRELANAK

- Komunikazio-plana diseinatu eta ekintzak martxan jarri
- Herritarren zerrendak osatu

2. DATUAK BATZEA



Datuak batzea:

- Egitasmoarekin lotutako dokumentazioa bildu eta aztertu
- Diagnostikoa osatzeko datu kuantitatiboak batu: familia, euskalduntze-prestakuntza,
irakaskuntza, administrazioa, lan-mundua, aisia, kirola, kulturgintza, komunikabideak eta
teknologia berriak.

3. BALORAZIOA ETA
DIAGNOSTIKOA

4. PLAN
ESTRATEGIKOA
DISEINATZEA



Lan-mahaien 1. batzarra: bizipen pertsonalak lantzea orain arte egindako lanaren ebaluazioa
egitea eta diagnostikoa kontrastatzea



Lan-mahaien 2. batzarra: helburu estrategikoak zehaztea eta ekintzak proposatzea



Prozesuaren txostena lantzea eta aurkeztea

5. PROZESUA IXTEA
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AURRELANAK
Egitasmoa bera martxan jarri aurretik egindako lanak jaso ditugu.


Prozesua eta lan-egutegia adostu. Batzorde teknikoaren lehenbiziko lana kronograma edo lan-egutegia adostea izan zen, egitasmoaren urrats
bakoitza noiz egin zehazteko.



Komunikazio-plana diseinatu eta komunikazio-ekintzak garatu. Komunikazioa, gisa honetako prozesuetan, giltzarri izan ohi da, Administrazioa,
herriko eragile eta herritarren arteko lankidetza eta parte-hartzearen kultura oso hedatua ez dagoen gure gizartean ez baita erraza jendea
horrelako egitasmoetara erakartzea.
Hori dela eta, Batzorde Teknikoak komunikazio-plana diseinatu eta garatu du, prozesuak dirauen bitartean komunikazio egokia bermatzeko.
Komunikazioa prozesu guztian zehar landu beharreko gaia izan da, baina batez ere hasiera eta bukaera une klabeak izan ohi dira: hasieran,
Leioako eragileei egitasmoaren berri eman eta parte hartzeko dituzten aukerak jakinarazteko; eta, bukaeran, egitasmoaren emaitzak
jendarteratzeko.
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Komunikazio-plana Batzorde Teknikoan landu zen eta hona hemen egindako komunikazio-ekimenak:

Egindako lanak

Prozesua abiatzeko
komunikazioa: egitasmoa abian
jarriko dela gizarteratzeko
ekintzak

Egitasmoaren garapenean egin
beharreko komunikazioa

Egindako lanaren inguruko
komunikazioa



Eragileei gutuna bidali.



Eragileei telefonoz deitu.



Prentsaurrekoa egin.



Kartelak ezarri herriko gune estrategikoetan.



Webgunean eta Facebook-en informazioa jarri.



Herriko eragileekin harremanetan jarri.



Eragileei telefono-deiak egin.



Gutun pertsonalizatuak bidali.



Komunikabideetara prentsa-oharrak bidali.



Udal aldizkarian berria.



Parte-hartzaileei egindako lanaren txostena bidali.



Parte-hartzaileei egin dituzten proposamenekin hartutako erabakiak jakinarazi (aurkezpena,
gutuna…).



Komunikabideetara prentsa-oharrak bidali.



Aurkezpena herritarrei.
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Lan-mahaiak osatu eta antolatu. Leioako Udalak herriko eragile eta norbanakoak bertaratzeko ahalegin
berezia egin du herritarren proposamenak aintzat hartu ahal izateko.
3 lan-mahai antolatu nahi izan ditugu:


FAMILIA, IRAKASKUNTZA ETA EUSKALDUNTZE-PRESTAKUNTZA



AISIA, KIROLA ETA KULTURGINTZA ETA MERKATARITZA



GAZTEAK

Horrelako prozesuetan gazteak erakartzea ez da erraza izaten, are gutxiago bestelako kolektibo batzuekin
nahastutako lantaldeetan parte hartzeko. Horregatik interesgarria iruditu zaigu gazteekin berariazko lantalde bat
sortzea, eta lasai eta gustura parte hartzeko baldintzak eta espazioak sortzea. Hala ere, ez da gazterik hurbildu.
Ikusten dugu, euskararen biziberritzerako gazteena kolektibo estrategikoa dela, eta datuek ere hori diote:
euskararen ezagutza oso altua bada ere, erabilerak huts egiten baitu adin-tarte horretan. Horrenbestez, gazteen
kezka, nahi eta beharren berri lehen eskutik izatea eta aurrera begirako plangintza gazteekin lantzeko beste
saiakera bat egin dugu gazteak bakarrik gonbidatuz eta haiek biltzen diren lekuetan jarduteko aukera luzatuz,
baina honek ere ez du guk esperotako arrakastarik izan (ikus 7.3).
Elhuyar Aholkularitzak egin ditu lan-mahaiak osatzeko beharrezko harremanak eta telefono-deiak. Udalak horretarako behar duen informazioa eta
egiturak jarri ditu Elhuyar Aholkularitzaren esku.
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DATUAK BATZEA


Egitasmoarekin lotutako dokumentazioa bildu eta aztertu. Leioako Udalak badaramatza urteak Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia lantzen.
Hortaz, fase horretan interesgarria izan da orain arte egindako ekintzen zerrenda osatzea eta aztertzea, helburu eta esparru estrategikoka
sailkatuta. Halaber, bestelako datu soziolinguistikoak ere bildu eta aztertu ditugu. Informazio hori baliagarria izan zaigu herritarrekin aurreko
epealdiko plangintzaren balorazioa egiteko eta udalerrian egun euskarak bizi duen egoeraren diagnostikoa egiteko. Horretarako beharrezko
dokumentazioa Elhuyar Aholkularitzaren esku jarri du Leioako Udalak.



Diagnostikoa egitea. 2006an egin zen azken diagnostikoa. Hortaz, 2012an diagnostiko hori eguneratzea proposatu dugu: galdera orokorrak
(euskara-zerbitzua, biztanleria…); esparrukako datuak (familia, irakaskuntza…). Datu horiek lortzeko hainbat bide erabili ditugu: Udaleko
datuak, Eustat…

BALORAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA EGITEA
Lan-mahaietako batzarretan euskararen egoera orokorra eta arloz arloko egoera aztertzeaz gain, herritarren bizipen pertsonalak eta euskararekiko
jarrera eta portaerak lantzeari ere eskaini diogu tartea. Izan ere, hizkuntzaren biziberritzea lortzeko gako nagusia hiztunengan dago eta nekez lortuko
dugu euskararen erabilera areagotzea pertsonengan eragin gabe. Prozesuan zehar Leioako herritarren subjektibitatea lantzeko, bakoitzak
hizkuntzarekiko dituen lotura afektiboak, iritziak, pentsamoldeak… mahai gainean jarri ditugu. Kontzientziak astindu nahi izan ditugu, portaera
aldaketarako lehen urratsa egoeraren kontzientzia hartzea baita.
Saioak tekniko eta metodologikoki Elhuyar Aholkularitzak prestatu ditu eta dinamizatze-lanak ere bere esku egon dira. Saioak tailer modura antolatu
ditugu, lan egiteko izan dira eta guztiok parte hartuko dugula bermatzeko teknika bereziak erabili ditugu. Erabili dugun metodologiak lanerako giro
egokia sortzen lagundu du eta herritarrak elkar ezagutzea eta elkarren arteko harremanak sendotzea ere eragin du zeharka.
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Lan-mahaien lehen batzarra. Bi lan-mahai izan ditugu, eta batzar bakoitzean, dagokion esparruko eragileez gain, Elhuyar Aholkularitzako
teknikariek parte hartu dute saioak dinamizatzen. Lehen batzarrean hauek landu ditugu:
- Bizipen pertsonalak.
- Dagokion arloaren balorazioa egitea: aurreko urteetan egindako lana aztertu, ondo egindakoak eta hobetu beharrekoak identifikatu.
- Dagokin arloaren diagnostikoa osatu.

PLAN ESTRATEGIKOA DISEINATZEA


Lan-mahaien bigarren batzarra. lan-mahai bakoitzari dagokion esparruko helburu zehatzak eta ekintzak landu ditugu.

PROZESUA IXTEA


Prozesuaren balorazioa. Batzorde Teknikoarekin batera landu dugu.



Txostena lantzea. Lan-mahaietako partaideek egindako ekarpenetatik abiatuta, datozen bost urteetarako plan estrategikoa jaso dugu
txostenean, euskaraz.



Txostena aurkeztea. Egindako txostena prozesuan parte hartu dutenei zein gainontzeko herritarrei aurkeztuko diegu.

10

KRONOGRAMA
2012-2013
LANAK

Prozesua antolatu

Ekaina-Uztaila

Iraila

Urria

Abendua

Urtarrila
Abend
ua

Batzorde Eragilearen batzarrak
Komunikazio-plana landu eta adostu
Komunikazio-plana garatu
Lan-mahaien batzarrak
Aholku Batzordearen batzarrak
Txostena idatzi
Prozesuaren aurkezpena eta balorazioa
egin
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3.3. METODOLOGIA
Elhuyar Aholkularitzak Reflect Ekintza ikuspegi metodologikoan oinarritzen du lana. Reflect Ekintza ikuspegi dinamikoa da eta era guztietako lanak
egiteko aplikatu ohi da; adibidez: hizkuntza gutxituen normalizazio-prozesuetan, ikuskaritza soziala egiteko, aurrekontuak aztertzeko, giza eskubideak
lantzeko, emakumeen eskubideak lantzeko, etxeko biolentziaren aurka, udal-planifikazioa egiteko, azterketa politikoa egiteko, osasun arlorako eta
abar.
Metodologia horren abiapuntua pertsonak dira, ekintza eragiten, bideratzen edota egiten duten pertsonak, hain zuzen ere. Hortik abiatuta, gure
errealitatea, bai gertukoa, baita estrukturala ere, “irakurri” egiten dugu. Poliki-poliki, prozesua subjektibitatean oinarriturik eraikiz joaten gara eta
subjektibitatearen sozializazioak taldearen posizionamendua dakar berekin.
Hauek dira Reflect Ekintza metodologiaren ezaugarri nagusiak:
-

Parte-hartzea eragiten du: Pertsonek zerbait bizi dutenean, bereganatu egiten dute (“jabetu egiten dira”) eta horrela inplikatu egiten dira.

-

Bibentziala da: Norberaren bizipenetan oinarrituta aztertzen da egoera.

-

Talde-izaera sendotzen du: Horrela, taldea bera prozesuaren eragile izatea lortzen da. Nork bere espektatibak ditu eta garrantzitsua da
taldearen dinamikan kontuan hartzea.

-

Kalitatezko parte-hartzea lortzeko lan-eskema mailakatua da: Banakako lanetik hasita, talde txikian eztabaidatu eta adosten da, eta,
bukatzeko, denen artean berriz ere eztabaidatu eta adosten da.

-

Bisuala da. Egoerak bisualki planteatzen dira errazago aztertu ahal izateko.

-

Aldaketa eragiten du. Ekintzarekiko identifikazioak aurrera egitea dakar; taldeak berak proposatutakoa bultzatzen baita.

Laburbilduz, hau lortzen dugu: Taldeko pertsonen esperientzietan oinarrituta eta parte-hartzea eragiten duten zenbait teknika erabiliz,
hausnarketarako bideak jarri eta aldaketarako ekintzak lantzeko oinarriak finkatzen dira.
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4. DIAGNOSTIKOA
Ondorengo orrietan Leioako euskararen egoeraren berri jasoko dugu datuetan. Lehendabizi, datu kuantitatiboak aurkeztuko ditugu, datu orokorrak
eta esparruka. Eta, ondoren, datu kualitatiboak, batez ere, herritarrekin egindako lan-saioetatik jasotakoak.

4.1. DATU KUANTITATIBOAK

DATU OROKORRAK
Euskara-zerbitzua
Euskara-zerbitzuaren baliabideak:
Pertsona kop.

2,5

Ordu kop.

3.980
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Biztanleria
Udalerriko biztanleria

29.794

Biztanleria adin-taldeka:
Biztanleria <19
Biztanleria 20-65
Biztanleria > 65
Biztanleriaren dentsitatea (Bizt./Km2)

5.913
20.322
4.191
3.572,42

Biztanleria, joan-etorriak:
Immigrazio-saldoa

112
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Enplegua
Establezimenduak eta enplegua jarduera adarraren arabera:
Industria eta energia (kop)

140

Eraikuntza ( kop.)

355

Merkataritza, ostalaritza, garraioak (kop.)

1.049

Bankuak, aseguruak eta enpresa zerbitzuak (kop.)

66

Bestelako zerbitzu jarduerak (kop.)

157

DATUAK ESPARRUKA
Familia
Euskararen erabilera handitu etxeko esparruan transmisioa ziurtatu eta familia kideen arteko hizkuntza izan dadin
Etxean erabiltzen den hizkuntza
Euskara (%)

4,71

Gaztelania (%)

90,2

Beste bat (%)

5,09
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Euskalduntzea-Prestakuntza
Euskararen aldeko motibazioa eta euskararen ezagutza handitu herritarren artean
592

Euskara ikasten diharduten leioaztarrak
Berbalagun + Gurasolagun, parte-hartzaile kopurua

40

Biztanleriaren hizkuntza gaitasuna:
Elebidunak (%)

8.030

Alfabetatuak (%)

85,45

Euskal hiztunen alfabetatze-maila

Orokorrean, kaleko euskararen erabilera (%)

4,2

Irakaskuntza
Euskarazko ereduak sustatu
Haur eta Lehen Hezkuntzako matrikulazioa euskaraz (kop.) B+D ereduak
Haur eta Lehen Hezkuntzako matrikulazioa D ereduan

1.174
853
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Administrazioa
(Erabilera-planean zehaztuta)
HE egiaztatuta Udalean (%)

63

Arduradun politikoek euskaraz jakin (%)

57

Herritarrek eta administrazioak harremana euskaraz (%)

10

Udaleko langileek euskaraz barne-harreman informaletan (%)

30

Lan-mundua
Lan-munduan euskararen erabilera handitu
Merkatariek zerbitzua euskaraz eman nahi

88,09

Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu
Inoiz ez da langile euskaldun bat kontratatzen saiatu (%)

66,66
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Aisia
Aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitu

Haur eta nerabeentzat antolatutakoa Udalak euskaraz antolatzen dituen aisialdi ekimenak (%)

100

Kirola
Kirol-eskaintzan euskararen erabilera handitu
Euskararen presentzia herriko kirolgune nagusietako paisaian (%)

% 90

Kulturgintza
Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu
Haurrentzat kultur programazioan euskaraz antolatutako ekimenak (%)

100
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Euskaraz irakurtzeko zaletasuna handitu
Udal liburutegian euskaraz erabilgarri dauden irakurgaiak (%)
Liburutegian herritarrek euskaraz hartutako irakurgaiak (%)

18,6
16

Teknologia berriak
Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu
Udaleko web-orrira euskaraz egiten diren sarrerak (%)

% 100
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4.2 DATU KUALITATIBOAK
Ondorengo tauletan Leioako indarguneak eta ahulguneak jaso dira, beti ere, herritarrekin egindako prozesuan jasotako iritziak kontutan hartuta (ikus 2.
eranskina)

1. FAMILIA TRANSMISIOA
AHULGUNEAK

INDARGUNEAK



Euskara hizkuntza akademikoa baino ez izatea.



Euskaldunek euskarari atxikimendua handia izatea.



Guraso erdaldunek jarrera proaktiborik ez izatea.



D ereduan ume-kopuru handia matrikulatzea.



Nerabezaroan euskaldunek ere gaztelaniaz egitea.





Euskara mundu modernoarekin ez identifikatzea.

Atzerritarrek gogo handia izatea seme-alabek euskara ikas
dezaten. Integraziorako elementu garrantzitsu gisa ikustea.



Guraso mistoen etxeetako hizkuntza gaztelania izatea.
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2. EUSKALDUNTZEA-PRESTAKUNTZA
AHULGUNEAK

INDARGUNEAK



Euskara ikastea zaila den ustea hedatuta egotea.





Euskarari balio erantsirik ez aitortzea. Ondorioz, euskara ikasteko
aukera egitea zaildu egiten da.

Euskara ikasteko aukera asko egotea. Tipologia desberdinetako
ikastaroak eskura izatea (iraupenez, hartzaileei dagokienez,…)



Euskara ikasteko laguntza ekonomikoa eskaintzea.



Berbalagun programa euskara-ikasleei soilik bideratuta dagoen
programa gisa ikustea.



Herriko sektore handi batek euskararekin inolako harremanik ez
izatea.



Etorkinak euskarara eta euskal kulturara hurbiltzeko tresnarik ez
izatea.
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3. IRAKASKUNTZA
AHULGUNEAK

INDARGUNEAK



Hezkuntza arautuak euskara salbatuko duen uste faltsua
hedatuta egotea.



D ereduak prestigioa handia izatea. D eredua kalitatezko
hezkuntzarekin lotzea.




Euskara oso akademizatuta egotea.
Ikastetxe barruan, eremu informaletan (patioan, ikasleen arteko
elkarrizketetan,…) gaztelaniak hartzen duen tokia oso handia
izatea.



D ereduko matrikulazio-kopurua handia izatea.



Eskola euskara sustatzeko esparru aproposa izatea.

5. LAN MUNDUA
AHULGUNEAK


Lan-mundua, oro har, oso erdaldunduta dagoen esparrua izatea.



Lan-munduan euskara txertatzeko sustapen-lan gutxi egin izana.



Euskara negozio-hizkuntza gisa ez ikustea.

INDARGUNEAK


Euskarak merkatariekin konfiantzazko harremana egiteko aukera
ematea.
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6. AISIALDIA
AHULGUNEAK

INDARGUNEAK



Aisialdi-eskaintzan euskararen erabilera araututa ez egotea
(haurrentzako %, gazteentzako %, helduentzako %).



Udalak egiten dituen eskaintzetan komunikazioak (kartelak, etab.)
ele bietan egitea.



Haurren ekitaldiak euskaraz izan arren, gaztelaniak presentzia
handia izatea, inguruak eraginda.



Gaztegunearen eskaintza oso potentea izatea.



Euskaraz egindako ekitaldiak diruz laguntzea.



Begiraleek euskararekiko jarrera eta maila egokienak ez izatea.



Helduen arteko harremanak aisialdi-guneetan, batez ere,
gaztelaniaz izatea (tabernetan,…).

7. KIROLA
AHULGUNEAK


Kirol-eskaintzan euskararen erabilera araututa ez egotea
(haurrentzako %, gazteentzako %, helduentzako %).



Kirol bakoitzeko arduradunaren sentsibilizazioaren araberakoa
izatea euskararen presentzia.

INDARGUNEAK


Kirol-elkarteek, oro har, komunikazioak ele bietan egitea.



Kirol-instalazioetako paisaia linguistiko gehiena, gutxienez, ele
bietan egotea.
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8. KULTURGINTZA
AHULGUNEAK

INDARGUNEAK



Kultur eskaintzan euskararen erabilera araututa ez egotea
(haurrentzako %, gazteentzako %, helduentzako %).



Elkarteek antolatutako ekintzetan euskararen presentzia handia
izatea.



Euskarazko ekitaldien arrakasta, gaztelaniazkoarekin
konparatuta, oso txikia izatea.



Gazteek antolatzen dituzten ekintzetan euskarak presentzia
handia izatea.



Erdara huts-hutsean izaten diren ekitaldiak izatea, euskarari
espazio txiki bat ere eskaini gabe (komunikazioan, agurrean,…).

9. KOMUNIKABIDEAK
AHULGUNEAK

INDARGUNEAK



Euskarazko eskaintza-kopurua txikia izatea.



Eskualdean euskara hutsezko komunikabideak izatea (UK,…)



Euskara hutsezko eskaintzak jarraipen handirik ez izatea
(Berria,…).



Komunikabideek gauzak bultzatzeko duten gaitasuna euskararen
alde erabili ahal izatea.
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10. TEKNOLOGIA BERRIAK
AHULGUNEAK

INDARGUNEAK



Ordenagailuak, sakelakoak, softwarea euskaraz erabiltzeko
ohiturarik ez izatea.



Euskaraz erabili daitezkeen baliabideak gero eta gehiago izatea
(sare sozialak, mugikorrak, ordenagailuak,…)



Dagoen eskaintzaren berri ez izatea, eta premiarik ere ez
nabaritzea.



Gazteek teknologia berriak ondo erabiltzea eta euskaraz gehien
dakien kolektiboa izatea.



Teknologia berriak modernotasunarekin lotzen dira eta euskarak
horretan dituen aukerak ez ezagutzea eta ez erabiltzea.
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5. DISEINUA
Leioako Udalaren Plan Estrategikoak hamar esparru hauek bereizten ditu, ESEP plan berriaren arabera hiru helburu estrategikotan bilduta:
1. Familia transmisioa

6. Aisia

2. Euskalduntzea-Prestakuntza

7. Kirola

3. Irakaskuntza

8. Kulturgintza

4. Administrazioa (Erabilera Planean jasotzen da)

9. Komunikabideak

5. Lan-mundua

10. Teknologia berriak

Kudeaketa Planean, esparru bakoitzean datorren urtean bideratuko diren helburuak azaltzen dira, helburuak lortzeko behar beharrezkoak diren
estrategiekin batera (sentsibilizazioa, komunikazioa, laguntza ekonomikoa eta teknikoa…). Azkenik, ekintzak ageri dira Kudeaketa Planean.
Ibilbide honi azken geltokia falta zaio: ebaluazioa, hots, urtean zehar egindakoa aztertzea eta objektiboki neurtzea. Azken urrats hau urte bakoitzean
egingo den behin betiko Kudeaketa Planean jasoko da, eta abiapuntu bilakatuko da hurrengo urteko Kudeaketa Plana diseinatzeko.
Era berean zehar-lerroak proposatzen dira, esparrua edozein dela ere zeharka landu behar diren helburuak biltzen dira bertan, esparrukako lanketa
indartzea dute helburu zehar-lerroek, eta bereziki gizartean euskararen irudia eta sentsibilizazioa handitzea, eta euskalgintzaren elkarlana eta
euskaldunen sarea indartzea.
Beste barik, datozen orrietan Leioako Udalaren Euskara Biziberritzeko Plan Estrategikoa aurkezteko dizugu.
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5.1. LAN-LERROAK
-

Leioako udalak ibilbide luzea du euskararen arloan. Urteetan ari da langintza horretan. Euskara Zerbitzu egonkor bat du.

-

Prozesuaren ezaugarri azpimarragarria izan da herritarren ahotsa jaso nahi izan dela. Profil desberdineko herritarrak gerturatzea lortu dugu
eta ekarpen interesgarriak jaso dira.

-

Hala ere, esan behar da, Planaren helburua ez dela izan herritarrek esandakoa hitzez hitz txostenera ekartzea. Teknikoki aztertu da eta orain
arteko esperientzia eta herritarren ekarpenak kontuan hartuta iritsi gara aurkezten dizuegun lanera.

-

Aipatu diren ildo estrategikoenakdira:
o

Gurasoen, umeen eta herriko zerbitzuen arteko euskarazko harremanean eragin.

o

Euskaldunen guneak sortu, kalean euskara erabiltzea errazteko.

o

Hizkuntza-ohituretan eragin.

o

Euskara mundu modernoarekin identifikatu.

o

Teknologia berriak eta euskara lotu.

o

Gazteei euskarazko mundua eskaini.

-

Hau guztia garatu ahal izateko garrantzitsua iruditzen zaigu planari jarraipena egingo dion talde bat sortzea (Aholku Batzordea). Urtean
biltzeko maiztasun jakina izango duena. Urte hasieran, Kudeaketa Plana adosteko, erdialdean balorazioa egin eta beharrezkoa ikusten den
kasuetan neurri zuzentzaileak hartzeko, urte amaieran balorazioa egiteko. Aholku Batzordea osatuko duten pertsonak adin-tarte eta hainbat
esparrutako jendea izatea proposatzen dugu. Kopuruz ez oso taldea handia, bilerek operatibitaterik gal ez dezaten.

-

Leioako euskararen egoeran ilunak, kopuruan, argiei gailentzen bazaizkie ere; harro egoteko eta 5 urte barru gaur baino euskara “gehiago”
izango dela sinesteko moduko kimuak ikusten ditugu: saioetan parte hartu duen jende-kopurua, jendearen soslaia eta jarrera, euskaraz
alfabetatuta dagoen lagun-kopurua, ume eta gazteen ezagutza-maila, Euskara Saila, beste erakunde batzuetatik egiten diren ekintzek herrian
duten eragina...
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5.2. PLAN ESTRATEGIKOA (2013-2017)

EBPN-REN HELBURU OROKORRA
Euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikarako neurriak
erabakitzea eta bultzatzea da.
LEIOAKO EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN HELBURUA, 2013-2017 EPEALDIRAKO

Leioan, esparru guztietan, euskara gehiago erabiltzea eta leioaztarrak euskararen aldeko subjektu aktibo bihurtzea.
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Esparruak1

Helburu estrategikoak (ESEP)

3. Irakaskuntza
5. Lan-mundua
Euskararen erabilera

6. Aisia
7. Kirola
8. Kulturgintza

Euskararen elikadura

9. Komunikabideak

Barruko proiekzioa
Euskaltzaleen antolaketa
sustatzea eta sarea eratzea

2. Euskalduntzea-prestakuntza

Sentsibilizazioa eta
motibazioa
Euskaldunen lidergoa

Euskararen jabekuntza

Barruko proiekzioa
Euskararen prestigioa eta
erabilera

1. Familia-transmisioa

Zehar-lerroak
Motibazioa eta zabalkundea

10. Teknologia berriak

1

4. esparrua ADMINISTRAZIOA da. Esparru horren lanketa berezia ERABILERA-PLANAren bitartez egiten da.
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1. Familia bidezko transmisioa

Ahulgunea



Euskara hizkuntza akademikoa baino ez izatea.



Guraso erdaldunek jarrera proaktiborik ez izatea.



Nerabezaroan euskaldunek ere gaztelaniaz egitea.



Euskara mundu modernoarekin ez identifikatzea.



Guraso mistoen etxeetako hizkuntza gaztelania izatea.

Helburua

 Euskararen erabilera handitu etxeko esparruan, eta transmisioa ziurtatu familia kideen arteko hizkuntza izan dadin.
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Ekintza

Estrategia

1.1.1.2. Haur jaio berrien gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako Sentsibilizazioa
bildumak igorri: ipuinak, kantuak, euskarazko gela apaingarriak, euskal
Eraginpekoak
izendegia...
Haur jaioberrien gurasoak
 Eman giltza transmisio-kanpaina: haur jaioberrien gurasoei oparia
Arduradunak
eta sentsibilizazio-gutuna.

 Guraso izan aurretik egiten diren ikastaroak euskaraz egiteko Euskara Saila
eskaintza (emaginarekin landu). Pediatrarekin eta erizainekin Udal erregistroko arduraduna
euskaraz egiteko kanpaina.
Osakidetzako Uribe Kostako euskara-arduraduna
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Ekintza

Estrategia

1.1.1.3. Gurasoengan eragin, hizkuntza-ohiturek seme-alabengan duten Sentsibilizazioa
eraginaz jabe daitezen.
Eraginpekoak
 Gurasoei zuzendutako kanpaina: mezu argiak bidali eta Gurasoak
errealitatea erakutsi (publizitate-kanpaina “Zuen artean ere
euskaraz!” modukoak, hitzaldiak, ikastetxeen bidez lanketa, Arduradunak
guraso-elkarteen bidezko lanketa…)
Euskara Saila

 Ikastetxeekin lanketa: ikasturte-hasierako bileran hizkuntzaren Hezkuntza Saila
garrantziaz jabearazi.

 Guraso-tipologia desberdinei (euskaldunak, mistoak, erdaldunak)
hizkuntzen kudeaketaren inguruko aholku eta irizpideak eman
(hitzaldiak, diptikoak, esperientzia desberdinen bilduma: Aldahitz
…)

Ikastetxeak
Guraso Elkartea

 Euskararekiko jarrera lantzeko inkesta soziolinguistikoa egin.
Emaitza, horren araberako, sentsibilizazio-kanpaina batekin lotu.

Ekintza

Estrategia

1.1.2.1. Euskarazko produktuen katalogoa ezagutzera eman: web-orrian, Komunikazioa
gurasoei bidali, Udalaren menpeko guneetan eskuragarri jarri…
Eraginpekoak
 Euskarazko jolas eta liburuen erabilera bultzatzeko, Gabon
Haurrak
aurretik katalogoa gurasoei helarazi.
Arduradunak
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Euskara Saila

Ekintza

Estrategia

1.1.2.2. Haurrentzako zerbitzuei buruzko informazioa ezagutzera eman. Komunikazioa
[Haurren zaintzaileen zerrenda; euskarazko filmen zerrenda ezagutzera
Eraginpekoak
eman; eta gisakoak]
Gurasoak
 www.beharsarea.net-en
haur-zaintzaile
euskaldunen
Arduradunak
eskaintza/eskaera kudeatu
Euskara Saila

Ekintza

Estrategia

1.1.3.1. Guraso berrientzako saio erakargarriak antolatu euskaraz: haurrak Ekitaldiak antolatu
nola hezi, nola elikatu ondo, gaixotasunei nola egin aurre... [Kantu, ipuin eta
Eraginpekoak
jolasen ikastaroak; sentsibilizazio-tailerrak antolatu; eta gisakoak]
Guraso berriak
 “Eman giltza” transmisio-kanpaina: haur jaioberrien gurasoei oparia
eta sentsibilizazio-gutuna. Adin-tarte bakoitzeko gurasoei Arduradunak
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zuzendutako ikastaro erakargarriak antolatu euskaraz: Ipuin eta Euskara Saila
jolasen ikastaroa, haur jaioberrientzako masaje-ikastaroa, igeriketa
Alkarbide
ikastaroa...
Kirol Saila
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Ekintza

Estrategia

1.1.3.2. Familia barruan euskararen erabilera bultzatzeko egitasmo Ekitaldiak antolatu
zehatzak martxan jarri.
Eraginpekoak
 Gurasoetako bat edo biak euskaldunak dituzten Guraso (bat ala biak) euskaldunak dituzten familiak.
familientzako ekitaldi finkoak (programa finkoa) antolatu
(hilean behin, bi hilean behin…) hizkuntza-ohituretan Euskara ikasten ari diren gurasoak.
eragiteko eta familia euskaldunen arteko harremanak Arduradunak
sendotzeko helburu argiarekin. Ekimenek horretara
Udal Euskaltegia
bideratuta egon behar dute.

Ekintza

 Gurasolagun

Udala



Guraso elkarteak

Parke-lagun

Estrategia

1.1.3.3. Ekitaldiak antolatu familia osoa aintzat hartuta, eta ikastetxea eta Ekitaldiak antolatu
guraso-elkarteekin elkarlanean: Gabonetan, San Tomas egunean, Santa
Eraginpekoak
Ageda egunean edo tokian tokiko ohiturak kontuan hartuta.
Gurasoak eta haurrak
Arduradunak
Ikastetxeak
Euskara Saila
Guraso Elkarteak
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Ekintza

Estrategia

1.1.3.4. Irteerak antolatu Euskal Herrian zehar: euskal kulturari lotuta Ekitaldiak antolatu
dauden parke, museo, gune, ekitaldietara: ikastolen egunak, Eskola
Eraginpekoak
Publikoaren festa, Euskararen Eguna, Durangoko azoka, Izenaduba...
Familiak
Arduradunak
Euskara Saila
Guraso Elkarteak

34

2. Euskalduntzea-prestakuntza
Ahulgunea


Euskara ikastea zaila den ustea hedatuta egotea.



Euskarari balio erantsirik ez aitortzea. Ondorioz, euskara ikasteko aukera egitea zaildu egiten da.



Berbalagun programa euskara-ikasleei soilik bideratuta dagoen programa gisa ikustea.

 Herriko sektore handi batek euskararekin inolako harremanik ez izatea.
 Etorkinak euskarara eta euskal kulturara hurbiltzeko tresnarik ez izatea.
Helburuak

 Euskararen aldeko motibazioa eta euskararen ezagutza handitu herritarren artean.
 Helduen prestakuntza-eskaintzan euskararen erabilera handitu.
Ekintza

Estrategia

2.1.1.3. Gazteengan eragin adin-talde horietarako erreferente diren Sentsibilizazioa
pertsonetan oinarrituta: bide telematikoak, sakelakoa... [Solasaldiak
Eraginpekoak
pertsonaia ezagunekin, motibazio-saioak eta gisakoak]
Gazteak
 Gazteentzat erreferente diren pertsonekin ekimenen bat
Arduradunak
antolatu: abeslariak, antzezleak, kirolariak.

 Herriko kirolariekin kanpaina landu “euskarak olatua alde dauka Euskara Saila
surflariekin” gisako leloekin.

Gaztegunea
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Ekintza

Estrategia

2.1.1.4. Motibazioa landu: motibazio praktikoa, motibazio sentimentala Sentsibilizazioa
eta motibazio kulturala. [Euskaltegian izena emateko matrikulazioEraginpekoak
kanpainak eta gisakoak]
Euskaraz egiten ez dutenak
 Euskaraz egitearen abantailez kontzientziatzeko argumentarioa
Arduradunak
landu eta horren zabalkundea egin (bideoa, diptikoa…)


Erdaldunengan eta euskaldunengan eragingo duten prestigiatze- Euskara Saila
kanpainak egin



“Euskara Jendea” dokumental sorta eta material didaktizatua
erabili euskara eta euskal kultura zer den, nondik datorren...
azaltzeko (www.euskarajendea.com).

Ekintza

Estrategia

2.1.3.1. Euskara ikasteko diru-laguntzak eskaini baldintza batzuk Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini
betetzearen truke: klasera joateko edota autoikaskuntza bidez ikasteko.
Eraginpekoak
 Irizpideak definitu eta baldintzak betetzen dituen pertsona diruz Euskaltegi pribatu, homologatu eta barnetegietako ikasleak
lagundu, beka-sistema bidez.
Arduradunak
Euskara Saila
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Ekintza

Estrategia

2.1.4.3. Etorri berriei zuzendutako ikastaro bereziak antolatu, Ikastaroak eskaini
metodologia egokia erabilita. [AISA harrera-ikastaroa HABEk diruz
Eraginpekoak
laguntzen du]
Etorri berriak
 AISA ikastaroaren berri eman.
Arduradunak
 Euskararen jatorria, funtzio soziala, egungo egoera zein den
azaltzeko
material
didaktikoa
prest
izan Euskara Saila
(www.euskarajendea.com).
Euskaltegia

Ekintza

Estrategia

2.2.3.2. Helduentzako era guztietako ikastaro eta ekimenak antolatu Eskaintza sustatu
euskaraz: erlaxazioa, sukaldaritza, lehen arreta, dantza,...
Eraginpekoak
Herritarrak
Arduradunak
Euskara Saila
Kultura Saila
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3. Irakaskuntza

Ahulgunea


Hezkuntza arautuak euskara salbatuko duen uste faltsua hedatuta egotea.



Euskara oso akademizatuta egotea.

 Ikastetxe barruan, eremu informaletan (patioan, ikasleen arteko elkarrizketetan,…) gaztelaniak hartzen duen tokia oso handia izatea.
Helburuak

 Eskolaz kanpoko prestakuntza-jardueretan euskararen erabilera areagotu.
 Euskarazko ereduak sustatu.
 Eskola-orduetan euskararen erabilera areagotu
 D eredukoak ez diren ikastetxeak euskararen normalizazio-ekimenetan inplikatu.
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Ekintza

Estrategia

3.1.1.1. Gurasogai eta guraso berriei euskarazko ereduetan ikasten
jarraitzeak dakartzan abantailak azaltzeko argumentarioa sortu: gutunak,
sms-ak, hitzalditxoak,…

Sentsibilizazioa

 “D bitamina” kanpaina

Eraginpekoak
Gurasogai eta guraso berriak
Arduradunak
Euskara Saila
Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak.
Alkarbide

Ekintza

Estrategia

3.2.2.3. Plan sektorial bat garatu.

Sentsibilizazioa

 Eguerdiak euskaraz: aisialdi-taldeekin elkarlanean ikastetxeetan, Eraginpekoak
eguerdiko orduetan, ekintzak euskaraz eskaini
Ikasleak
 Ikastetxeetako hezkuntza-proiektuetako hizkuntza-proiektuen Arduradunak
inguruko hausnarketa bultzatu.
Euskara Saila
Ikastetxeak

Hezkuntza Saila
Aisialdi-elkarteak

Guraso Elkarteak
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5. Lan-mundua

Ahulgunea


Lan-mundua, oro har, oso erdaldunduta dagoen esparrua izatea.



Lan-munduan euskara txertatzeko sustapen-lan gutxi egin izana.



Euskara negozio-hizkuntza gisa ez ikustea.

Helburua

 Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.
 Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.
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Ekintza

Estrategia

5.1.3.1. Nabarmendu euskararen erabilera areagotzeko planak abian Komunikazioa
jartzen dituzten enpresak: diru-laguntzak eman jarraipenerako, aipamen
Eraginpekoak
bereziak egin herriko web-orrian…
Merkatari-, ostalari- eta zerbitzu-establezimenduak
 Banan-banan bisitak egin edota IKTen bidez eta informazioa
Arduradunak
jasotzen duen esku-orri bat banatu eta azaldu.

 Tabernek eskaintzen dituzten aho-zapietan herriko merkatarien Euskara Saila
publizitatea egin.

 QR kodeak erabili merkatarien publizitatea egiteko edo lehiketak
antolatzeko.

 Aho-zapiekin jokoak antolatu: bertso-zatien, kanta--pusken,
esaera zaharren... arteko bikoteak aho-zapi desberdinetan jarrita.

Ekintza

Estrategia

5.2.1.1. Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragin, Sentsibilizazioa
herritarren hizkuntza hautua errespetatzeko lehen hitza euskaraz izan
Eraginpekoak
dadin, hizkuntza paisaia zaintzeko…
Merkatari, ostalari eta zerbitzu-establezimenduak / Herritarrak
 Mertakatariei zuzendutako TELP ikastaroa eguerdietan
Arduradunak
Euskara Saila
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Ekintza

Estrategia

5.2.1.2. Errotulazioa finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko Sentsibilizazioa
kanpainak martxan jarri, merkataritza elkarteen bitartez...
Eraginpekoak
 “Ordutegia”, “zabalik/itxita”, … bezalako euskarriak eskaini
Merkatari, ostalari eta zerbitzu-establezimenduak
 “Euskara eskaintzarik onena” egitasmoa aurkeztu merkatariei.
Arduradunak
Euskara Saila

Ekintza

Estrategia

5.2.2.2. Ezagutzera eman euskararen erabilera normalizatzeko Udalean Komunikazioa
bertan eta beste erakundeetan eskaintzen diren aukera eta programak:
Eraginpekoak
diru-laguntzak errotuluak euskaraz jartzeko, laguntza teknikoa
Merkatari, ostalari eta zerbitzu-establezimenduak
itzulpenetarako...

 Bisitak egin eta informazioa jasotzen duen esku-orria banatu eta Arduradunak
azaldu

Euskara Saila
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Ekintza

Estrategia

5.2.3.2. Laguntza teknikoa eskaini errotuluak aldatzeko (toldoetan, Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini
ibilgailuetan...), itzulpenak bideratzeko... [programa informatiko
Eraginpekoak
euskaldunak ezartzeko diru-laguntzak eskaintzea eta gisakoak]
Merkatari, ostalari eta zerbitzu-establezimenduak
 “Merkatari” egitasmoa
Arduradunak
Euskara Saila

Ekintza

Estrategia

5.2.3.7. Aldian-aldian laginak aukeratu eta erabiltzen den euskararen Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini
kalitatea aztertu.
Eraginpekoak
 Establezimenduz establezimendu maiztasun konkretu batekin (bi Merkatari, ostalari eta zerbitzu-establezimenduak
urtean behin, adibidez) ikuskapenak egin.
Arduradunak
Euskara Saila
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6. Aisia

Ahulgunea


Aisialdi-eskaintzan euskararen erabilera araututa ez egotea (haurrentzako %, gazteentzako %, helduentzako %).



Haurren ekitaldiak euskaraz izan arren, gaztelaniak presentzia handia izatea, inguruak eraginda.

 Begiraleek euskararekiko jarrera eta maila egokienak ez izatea.
 Helduen arteko harremanak aisialdi-guneetan, batez ere, gaztelaniaz izatea (tabernetan,…).
Helburua

 Aisialdi-eskaintzan euskararen erabilera handitu.

Ekintza

Estrategia

6.1.1.1. Hitzarmena sinatu aisialdi-taldeekin, euskararen erabileraren Sentsibilizazioa
normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin
Eraginpekoak
garatzeko.
Haur eta gazteak.
Arduradunak
Udala
Aisialdi-taldeak
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Ekintza

Estrategia

6.1.3.1. Haurrentzako ekintzak antolatu: udako eskaintza (udaleku irekiak, Ekitaldian antolatu
udako ludoteka...); opor garaietakoa (tailerrak, informatika...); jolasak
Eraginpekoak
(herri-kirolak, jokoak...) ["Euskara ahora, Euskera agoan" programa, eta
Haur eta gazteak
gisakoak].




Urtebetetzeak euskaraz ospatzeko alternatibak eskaini: begirale Arduradunak
euskaldunak, euskarazko ekintzak,…
Udala
Olgetan

 Euskal udalekuak

Ekintza

Estrategia

6.1.3.2. Urte osoko gazte-programa planifikatu, diseinatu eta garatu. Ekitaldiak antolatu
Ekintza berritzaileak bultzatu.
Eraginpekoak
 Gaztegunean: tailer berritzaile eta erakargarriak: makillajea, Gazteak
irratigintza…
Arduradunak
Euskara Saila
Gaztegunea
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Ekintza

Estrategia

6.1.3.3. Adin guztietako jendearentzako aisialdi-programa garatu

Ekitaldiak antolatu

 Hitzaldiak, antzerkiak, kantu-jira,…

Eraginpekoak
Helduak
Arduradunak
Euskara Saila
Kultura Saila

Ekintza

Estrategia

6.1.4.1. Laguntza eskaini, aisialdi-taldeetan sortu eta herritarrei Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini
helarazten zaien papeleria euskaraz egon dadin edota kalitatezkoa izan
Eraginpekoak
dadin: tarifa merkeagoak, diru-laguntzak, hizkuntza-aholkularitza...
Aisialdi-taldeak
Arduradunak
Euskara Saila

46

Ekintza

Estrategia

6.1.4.3. Identifikatu eta nabarmendu euskara erabiltzen eta sustatzen Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini
duten aisialdirako elkarteak.
Eraginpekoak
 www.beharsarea.net-en kontaktuak sartu
Aisialdi-taldeak
Arduradunak
Euskara Saila
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7. Kirola

Ahulgunea


Kirol-eskaintzan euskararen erabilera araututa ez egotea (haurrentzako %, gazteentzako %, helduentzako %).



Kirol bakoitzeko arduradunaren sentsibilizazioaren araberakoa izatea euskararen presentzia.

Helburua

 Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

Ekintza

Estrategia

7.1.1.1. Hitzarmena sinatu herriko Klubekin eta kirol-taldeekin, Sentsibilizazioa
euskararen erabileraren normalizazioan ikusten diren gabeziak
Eraginpekoak
identifikatu eta elkarrekin garatzeko.
Klub eta kirol-taldeak
 Erdu Berbetan
Arduradunak
Euskara Saila
Kirol Saila
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Ekintza

Estrategia

7.1.3.3. Herriko kiroldegietako kirol-monitoreentzako ikastaro bereziak Ekitaldiak antolatu
antolatu.
Eraginpekoak
 Ikastaro piloturen bat antolatu herritarren interesa tanteatzeko
Futbol-taldeetako monitoreak



Kirol-monitoreen konpromisoa bilatu

Arduradunak
Euskara Saila
Kirol Saila

Ekintza

Estrategia

7.1.2.1. Informazioa eman herritarrei euskarazko kirol-eskaintzaz: Komunikazioa
triptikoak osatu, Udaleko aldizkarian agertu, web-orrian zintzilikatu,…
Eraginpekoak
 Euskaraz diren ikastaroak besteengandik bereizteko bideak bilatu. Herritarrak
Arduradunak
Udala
Kirol Saila
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Ekintza

Estrategia

7.1.3.2 Ikasleen arteko, elkarteen arteko edota kluben arteko kirol-saio, - Ekitaldiak antolatu
erakustaldi eta -txapelketak antolatu.
Eraginpekoak
 “Kirol-lagun” formatua: ikasle eta irakasleei egitasmoaren Haur eta gazteak
inguruko informazioa eman, sustapen-kanpaina egin eta taldeak
Arduradunak
osatu.
Euskara Saila
Kirol Saila
Kirol-taldeak

Ekintza

Estrategia

7.1.3.4. Herriko kiroldegietako haur eta gazteentzako kirol-ikastaroetan Ekitaldiak antolatu
euskarazkoen eskaintza handitu.
Eraginpekoak
 Egoeraren berri jaso: diagnostikoa osatu
Haur eta gazteak

 Emaitza % 100 izateko neurriak identifikatu eta aplikatu.

Arduradunak
Euskara Saila
Kirol Saila
Kirol-taldeak
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Ekintza

Estrategia

7.1.3.5. Herriko kiroldegietako
euskarazkoen eskaintza handitu.

helduentzako

 Egoeraren berri jaso: diagnostikoa osatu

kirol-ikastaroetan Ekitaldiak antolatu
Eraginpekoak
Helduak

 Zer emaitza lortu nahi dugun irudikatu eta hobetzeko neurriak Arduradunak
hartu

Euskara Saila
Kirol Saila
Kirol-taldeak

Ekintza

Estrategia

7.1.4.1. Laguntzak bideratu kirol-jardueretan euskaraz dakiten begiraleen Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini
presentzia bermatzeko: begiraleen zerrenda, pizgarri ekonomikoak,
Eraginpekoak
bitartekaritza... [Entrenatzaile euskaldunen eskolak eta gisakoak]
Herritarrak
Kirol-begiraleak
Arduradunak
Euskara Saila
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Ekintza

Estrategia

7.1.4.3. Baliabide teknikoak eskaini kirol-taldeetan sortu eta herritarrei Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini
helarazten zaien papeleria euskaraz egon dadin edota kalitatezkoa izan
Eraginpekoak
dadin bermatu: diru-laguntzak, hizkuntza-aholkularitza...
Klubak eta kirol elkarteak
 Erdu Berbetan: aholkularitza-, zuzenketa- eta itzulpen-zerbitzua
Arduradunak
Euskara Saila

Ekintza

Estrategia

7.1.4.4. Euskaraz antolatu nahi diren ekintzetan beharrezkoak izan Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini
daitezkeen baliabideak erraztu eta eskaini (kiroldegia, bileretarako gelak,
Eraginpekoak
hitzaldietarako guneak...).
Klubak eta kirol-taldeak
Arduradunak
Euskara Saila
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8. Kulturgintza

Ahulgunea


Kultur eskaintzan euskararen erabilera araututa ez egotea (haurrentzako %, gazteentzako %, helduentzako %).



Euskarazko ekitaldien arrakasta, gaztelaniazkoarekin konparatuta, oso txikia izatea.



Erdara huts-hutsean izaten diren ekitaldiak izatea, euskarari espazio txiki bat ere eskaini gabe (komunikazioan, agurrean,…).

Helburuak

 Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.
 Euskarazko kultur ekoizpenak eta sormena bultzatu.
 Euskaraz irakurtzeko zaletasuna handitu.
 Tokian tokiko hizkera, toponimia, historia, ohiturak jaso eta hedatzea sustatu.
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Ekintza

Estrategia

8.1.1.1. Herriko kultur elkarteekin hitzarmenak sinatu, haietan euskararen Sentsibilizazioa
erabilera sustatzeko eta benetako harremana sortu.
Eraginpekoak
 Erdu Berbetan

Herritarrak

Arduradunak
Euskara Saila
Kultura Saila
Kultur Elkarteak

Ekintza

Estrategia

8.1.1.2. Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte Sentsibilizazioa
hartzera bultzatu: "Euskara zine-aretoetara"...
Eraginpekoak
 “Euskara zine-aretoetara”
Ikasleak
Arduradunak
Euskara Saila
Ikastetxeak
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Ekintza

Estrategia

8.1.3.4. Haurrentzako kalitatezko kultur emanaldiak antolatu.

Ekitaldiak antolatu

 Herritarren

gustua eta iritzia aintzat hartuta, ekitaldi Eraginpekoak
erakargarriak antolatzeko laguntza eskaintzea: txotxongilo Haurrak
ikuskizunak,…
Arduradunak
Euskara Saila
Kultura Saila
Ikastetxeak

Ekintza

Estrategia

8.1.3.5. Gazteentzako kalitatezko kultur emanaldiak antolatu: Ekitaldiak antolatu
erakusketak, hitzaldiak, proiekzioak, zinema, kantak eta bestelako musika
Eraginpekoak
emanaldiak, dantzak, antzerkiak, bertso-dramak...
Gazteak
 Herritarren gustua eta iritzia aintzat hartuta, ekitaldi
erakargarriak antolatzeko laguntza eskaintzea: film laburren Arduradunak
lehiaketa, kontzertuak, sms-lehiaketa, proiekzioa, irrati-tailerra…
Euskara Saila

 Gazte Eguna antolatzeko baliabideak eskaini

Gazteria Saila
Kultura Saila
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Ekintza

Estrategia

8.1.3.6. Helduentzako kalitatezko kultur emanaldiak antolatu: Ekitaldiak antolatu
erakusketak, hitzaldiak, proiekzioak, zinema, kantak eta bestelako musika
Eraginpekoak
emanaldiak, dantzak, antzerkiak, bertso dramak...
Helduak
 Herritarren gustua eta iritzia aintzat hartuta, ekitaldi
erakargarriak antolatzeko laguntza eskaintzea: dantza-ikastaroa, Arduradunak
Kantu-jira, Gaztainerre Eguna,…
Euskara Saila
Kultura Saila

Ekintza

Estrategia

8.1.3.62. Euskararen aldeko eguna, asteburua, astea.

Ekitaldiak antolatu

 Abenduaren 3aren astearen bueltan, adin desberdinetako Eraginpekoak
jendeari zuzendutako ekitaldiak antolatu herriko eragileen Herritarrak
konpromisoa bilatuta: Berbodromoa, hitzaldiak, antzerkia,
Arduradunak
euskarazko jolasen tailerra, berba eta kafea, afari tematikoa,…
Euskara Saila
Ikastetxea
Herriko elkarteak
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Ekintza

Estrategia

8.1.5.1. Baliabide teknikoak eskaini, kultur elkarteek sortu eta plazaratu Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini
nahi duten papeleria euskaraz egon dadin edota egokia izan dadin: diruEraginpekoak
laguntzak, hizkuntza-aholkularitza...
Kultur elkarteak
 Erdu Berbetan: aholkularitza-, zuzenketa- eta itzulpen-zerbitzua
Arduradunak
eskaini.
Euskara Saila

Ekintza

Estrategia

8.1.5.2. Euskaraz antolatu nahi diren kultur ekintzetarako beharrezkoak Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini
izan daitezkeen baliabideak eskaini (zinema-aretoak, megafonia,
Eraginpekoak
hitzaldietarako gunea, bestelako azpiegitura...).
Herriko elkarteak
 Erabilerarako lehentasuna eman eta laguntza teknikoa eskaini.
Arduradunak
Euskara Saila
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Ekintza

Estrategia

8.2.4.2. Bekak eta diru-laguntzak eskaini.

Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini

 Euskarazko kultur ekoizpena sustatzeko diru-laguntza politika egin Eraginpekoak
Herritarrak
Arduradunak
Euskara Saila

Ekintza

Estrategia

8.2.4.3.Lokalak, guneak eskaini kultur produkzioen erakustoki gisa.

Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini

 Udaleko azpiegiturak kultur taldeen esku jarri

Eraginpekoak
Herritarrak
Arduradunak
Euskara Saila
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Ekintza

Estrategia

8.3.1.1. Liburutegiko liburuak eguneratu eta katalogoa herritarren artean Komunikazioa
zabaldu.
Eraginpekoak
 Hiru hilean behin euskarazko liburu gomendatuen katalogoa egin Liburutegiko erabiltzaileak
(esku-orritxoa, formatu elektronikoan,…)
Arduradunak
 Udal-liburutegiko blogean eta Udaleko webgunean zintzilikatu
Euskara Saila
 Udal-liburutegiko erabiltzaileei posta elektronikoz bidali
Liburutegia
 Euskarazko liburuen herri-katalogoa (Markinako eredua)
Herritarrak

Ekintza

Estrategia

8.3.2.3. Irakurketa tailerrak antolatu.

Ekitaldiak antolatu

 Haur, gazte eta helduentzako tailerrak.

Eraginpekoak
Herritarrak
Arduradunak
Euskara Saila
Liburutegia
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Ekintza

Estrategia

8.3.2.4. Modan dauden idazleen hitzaldiak antolatu: idazteko teknikak, Ekitaldiak antolatu
ohiturak, inspirazioa, bidaiak, liburuen komentarioak...
Eraginpekoak
 Haurrentzako ipuin-kontalariak eta helduentzako idazleen Herritarrak
hitzaldiak, liburu-aurkezpenak…
Arduradunak
 Irakurle-kluba (euskarazko liburu bat aukeratu eta epe jakin
batean irakurriko duen taldea eratu, euskarazko mailaren arabera Euskara Saila
izan daiteke, Moodle bidez edo posta elektroniko bidez jarraipena Liburutegia
egin, liburua komentatu, eztabaida-foroa eratu...)
Euskaltegia

Ekintza

Estrategia

8.3.2.47. Bibliotekak euskarazko liburuz hornitu

Ekitaldiak antolatu

 Jarraipena egin.

Eraginpekoak

 Herriko euskarazko liburuen inbentarioa egin eta mailegu-modua Udal liburutegiko erabiltzaileak
eta -zerbitzua atondu (Markinako eredua)

Arduradunak
Euskara Saila
Liburutegia

60

Ekintza

Estrategia

8.4.1.1. Herritarrengan eragin euskal kultura, kondairak eta toponimia Sentsibilizazioa
ezagutzera emanda: gida bat, argitalpen txiki bat…
Eraginpekoak
 Webgune erakargarri bat sortu.
Herritarrak

 www.euskarajendea.com: dokumental eta didaktika-lanak

Arduradunak
Euskara Saila

Ekintza

Estrategia

8.4.1.3. Tokian tokiko hizkera prestigiatzeko jardunaldiak edo saioak Ekitaldiak antolatu
antolatu: berezitasunak gizarteratu, hitanoa..
Eraginpekoak
 Ahotsak.com
Udal liburutegiko erabiltzaileak

 Bizkaierako ikastaroa
 Hitzaldi-tailerrak

aditu
Batuaren markoan”.

Arduradunak
desberdinekin:

“Bizkaiera

Euskara Euskara Saila

 Hizkuntza-irizpideen esku-orria (Bizkaiera, Batua... zein, noiz
zertarako...)

Euskaltegiak
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Ekintza

Estrategia

8.4.2.1. Herriko istorio zaharrak, kondairak, ohiturak... ezagutzera eman: Ekitaldiak antolatu
hitzaldiak ikastetxeekin elkarlanean; herriko adineko jendearekin
Eraginpekoak
elkarlanean, jai esanguratsuetan hizlari bat ekarri, grabaketak egin eta
Herritarrak
web-orrian jarri...

 Herriko pertsonaia ezagunen inguruko hitzaldiak.

Arduradunak

 “Leioa berbarik berba” liburuan oinarrituta material pedagogikoa Euskara Saila
sortu

Ikastetxea

 “Ahotsak.com” egitasmoa

Ekintza

Estrategia

8.4.2.3. Bertako azpieuskalki, toponimia eta ohiturei lotuta eskualdeko Ekitaldiak antolatu
beste udalerriekin elkarlanean jolas eta material didaktikoa sortzeko
Eraginpekoak
aukerak aztertu (arlo honetan landu diren beste esperientzia batzuk
Herritarrak
trukatu: Debarroa eta landa-garapena…).

 Toponimia-hitzaldiak, unitate didaktikoak, ibilbideak.

Arduradunak
Euskara Saila
Ikastetxeak
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Ekintza

Estrategia

8.4.2.4. Abizenak euskal grafiaz jartzeko kanpainak abian jarri.

Ekitaldiak antolatu

 “Apelliduak abizendu” kanpaina

Eraginpekoak
Herritarrak
Arduradunak
Euskara Saila
Alkarbide
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9. Komunikabideak

Ahulgunea


Euskarazko eskaintza-kopurua txikia izatea.

 Euskara hutsezko eskaintzak jarraipen handirik ez izatea (Berria,…).
Helburua

 Herri edo eskualde mailan euskarazko komunikabideen garapena sustatu edota euskararen erabilera bultzatu egungo komunikabideetan.

Ekintza

Estrategia

9.1.1.2. Komunikabideetan herritarren eta, bereziki, gazteen partaidetza Ekimena antolatu.
sustatu: emanaldietako sarrerak oparitu/merkatu...
Eraginpekoak
 UKren bitartez.
Herritarrak

 Berriako harpidetzak eta kontsumoa sustatu.

Arduradunak

 Gazteen artean euskal komunikabideen kontsumoa sustatu.

Euskara Saila
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Ekintza

Estrategia

9.1.3.1. Eskualdeko euskarazko komunikabideen hedapena diruz lagundu.

Ekimena antolatu.

 Euskarazko komunikabideei diru-laguntza eman.

Eraginpekoak
Herritarrak
Arduradunak
Euskara Saila

Ekintza

Estrategia

9.2.2.2.Udalak egiten dituen publizitate ekimenetan euskara lehenetsi.

Eskaintza sustatu

 Udaleko sail guztien publizitatearen jarraipena egin.

Eraginpekoak
Herritarrak
Arduradunak
Euskara Saila
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10. Teknologia berriak

Ahulgunea


Ordenagailuak, sakelakoak, softwarea euskaraz erabiltzeko ohiturarik ez izatea.



Dagoen eskaintzaren berri ez izatea, eta premiarik ere ez nabaritzea.

 Teknologia berriak modernotasunarekin lotzen dira eta euskarak horretan dituen aukerak ez ezagutzea eta ez erabiltzea.
Helburua

 Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.

Ekintza

Estrategia

10.1.3.1. Teknologia berriak euskaraz erabiltzeko ikastaroak antolatu adin Ekitaldiak eskaini
guztietarako.
Eraginpekoak
 Interneten euskarazko baliabideak zein diren eta zelan erabiltzen Gazteak
diren ikasteko ikastaroa antolatu.
Arduradunak
 Gazteentzako propio: erazko baliabideak ezagutzeko ikastaroa
Euskara Saila
antolatu.
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Ekintza

Estrategia

10.1.3.2. Euskarazko eskaintza bermatu KZguneetako ikastaroetan.

Eskaintza sustatu

 Jarraipena egin.

Eraginpekoak
Herritarrak
Arduradunak
Euskara Saila

Ekintza

Estrategia

10.1.3.3. Erabilgarri jarri Udaleko guneetan adin guztientzako eta era Eskaintza sustatu
guztietako jokoak eta bestelako programak.
Eraginpekoak
 Zientzia-tailerrak
Gazteak

 Jokatu eta erabaki: Erabakiak hartzeko guneak

Arduradunak
Euskara Saila
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Ekintza

Estrategia

10.1.4.2. Herritarrek sarean ezartzen duten informazioa euskaraz ere Laguntza ekonomikoa eta teknikoa eskaini
egon dadin laguntzak bideratu: testuak euskaraz emateko, zuzentzeko...
Eraginpekoak
 Udalak: aholkularitza-, zuzenketa- eta itzulpen-zerbitzua eskaini
Herritarrak
Arduradunak
Euskara Saila
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ZEHARLERROAK
Ahulguneak

Proposamenak

 Kalean balio duen hizkuntza gaztelania da.



Euskara erakargarri bihurtu: euskara informala landu.

 Kalea “irabaztea” da erronka.



Euskaldunak identifikatu, lider euskaldunak.

 Korrontearen kontrako gudan gabiltza euskaldunok.



Euskarazko harremanak sortzeko ekimen erakargarriak.

 Herrian eskoletatik kanpo oso aukera gutxi dago euskaraz



Prestigioa landu.

jarduteko.

 “Euskaraz egin behar duzu!”. “Behar”en zama.
 Euskararen aldeko kontuetan beti pertsona berak gabiltza.
 Begirada aldatu egin behar dugu. Espektatibak eta kontzientzia
neurtu egin behar ditugu.

 Ezagutza neurtzen dugu. Ez, ordea, euskaldun kontzientea izatea;
euskaldun proaktiboa izatea.

 Administrazioen zereginek bateratuagoa eta indartsuagoa izan

 Elkarlana bultzatu administrazioko eta herriko eragileen artean.
 Emozioak, pertsonaren barneko mundua... adierazten ikasteko
ikastaroak antolatu gazteei eta helduei zuzenduta.

 Herriko pertsona prestigiodun eta euskaldunak ezagutarazi.
 Euskaldunak euskaldunekin euskaraz egin dezaten identifikaziozeinuak aztertu.

 Zenbait egoeratan euskara beharrezko edo garrantzitsu izatea
ahalbidetu.

beharko lukete.

 Ez dakitenek ez diote inongo baliorik aitortzen euskarari.
 Herriko sektore handi bat euskaratik kanpo bizi da.
 Lehen errazagoa zen euskaraz egitea, onartuago zegoen.
 Lehen euskara ikasteko gogoa zegoen, ilusioa.
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Helburuak







Euskaltzaleen sarea eta egiturak sortzea.
Euskararen erabilera areagotzea esparru guztietan.
Herritarrak euskararen egoeraz sentsibilizatzea.
Euskaldun liderrak baliatzea.
Euskara prestigiatzea.

Ekintza

Estrategia

Egiturak sortzea:

Egiturak sortu

 Udalean Euskararen Aholku Batzordea indartu Hainbat eratako Eraginpekoak



eta jatorritako eragilez osatua. Euskaltzaletasunaren gune izan Herritar oro
dadin eta lotura eta elkarlanerako topaleku.
Arduradunak
Urteko espektatibak landu eta urtean zehar jarraipena egin,
Udala eta Aholku Batzordea
beharrezkoa den kasuetan neurri zuzentzaileak jarrita.

70

Ekintza

Estrategia

Liderrak sortu:

Lidergoa indartzea

 Sariak eta aitortzak: euskararen erabileran urratsak eta Eraginpekoak
ahaleginak saritu. Herritarrak zein eragile, merkatari eta abar.

Herritar oro

 Eragile estrategikoak identifikatu eta sentsibilizazio-lanketa Arduradunak
berezia egin.

Udala eta Aholku Batzordea
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