Amorebieta-Etxanoko
EUSKARAREN PLAN
ESTRATEGIKOA
(2015-2017)
2014ko abendua

Herritarrekin egindako saioetan ateratako
ondorioen azterketa egin ondoren, eta
Amorebieta-Etxanoko euskaren erabilera
eta presentziaren areagotzeari begira landu
beharreko estrategiarik garrantzitsuenak
zeintzuk diren kontuan hartuta, segidako
plangintza landu dugu 2015-2017 epeari
begira.

6. ESEP 2015-2017

2.

AMOREBIETA-ETXANOKO EUSKARAREN PLAN
ESTRATEGIKOAREN HELBURUA
(2015-2017)
Amorebieta-Etxanon, esparru guztietan, euskara gehiago erabiltzea
eta herritarrak euskararen aldeko subjektu aktibo bihurtzea.

6. ESEP 2015-2017
HELBURU ESTRATEGIKOAK

3.

ESPARRUAK

1. Familia bidezko transmisioa

Euskararen jabekuntza

2. Irakaskuntza
3. Euskalduntzea eta alfabetatzea
4. Administrazioa

Euskararen erabilera

5. Arlo sozioekonomikoa
6. Aisia eta kirola
7. Liburugintza
8. Kulturgintza
9. Publizitatea

Euskararen elikadura
10. Corpus plangintza eta euskararen kalitatea
11.Hedabideak
12. Informazioaren eta komunikazioaren
teknologiak
13. Sentsibilizazioa eta motibazioa.

6. ESEP 2015-2017

4.

1. Familia bidezko transmisioa:
1.1.Gurasoengan, guraso izango direnengan eta aiton-amonengan eragitea, euskararen familia bidezko transmisioa ziurtatzeko.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

1.1.1.

Eleaniztasunaren onurak
azaltzea.

 Gurasoei euskaraz ikasteak dakartzan
argumentarioarekin gutuna bidali.

abantailak

azaltzeko

 Gurasoei elebitasunaren balioak helarazteko informazioa eskaini,
guraso elkarteen bidez. .
1.1.2.

Guraso eta gurasogaien
hizkuntza-ohituren aldaketarako
aholku eta erraztasunak ematea.

 Sentiberatzeko informazioarekin eta aholkuekin esku-orria bidali bikotea
osatzen den unean.
 Gurasoengan eragin hizkuntza jarrera aldatzeko eta erabilera
handitzeko “Zergatik ez?” moduko tailerren edota hitzaldien bitartez.
 Guraso euskaldunak eta ikasten ari direnak edo euskara praktikatu nahi
dutenak harremanetan jartzeko “Gurasolagun” ekimena antolatu.
 Gurasoentzako euskalduntze-alfabetatze eskolak antolatu.
 Ikastetxeetako ikasturte hasierako guraso-bileretan hizkuntzari buruzko
aholku eta jarraibideak eman.

1.1.3.

Bikote euskaldunen zein mistoen
kasuan, seme-alabekiko
hizkuntza jokabideak lantzea.

 Haurra eskolan hasten den garaian “ume elebidunen gurasoentzako
gida” helarazi, hizkuntzen kudeaketaren inguruko aholkuak eta
irizpideak emanez.
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5.

1.2.Transmisioaren inguruko informazioa jasotzea, egungo egoera ezagutu eta orain arte burututako ekimenen arrakasta neurtzeko.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

1.2.1.

Gurasoengandik semealabenganako transmisioaren
egoera, zein etxeko erabilera
ezagutzeko azterketa egin.

16

17

 “Amorebieta-Etxanoko" gaztetxoak eta euskara: gaitasuna, erabilera
eta jarrerei buruzko azterketa” izenburuko azterketa egin.

1.3.Familia barruan euskararen erabilera sustatzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIOA
15

1.3.1.

1.3.2

Eskolatik kanpo zein eskolan
bertan ere gurasoek eta umeek
euskara erabiltzeko guneak
sortzea eta daudenak baliatzea.

 Gurasoetako bat edo biak euskaldunak dituzten familientzako ekitaldi
finkoak antolatu hizkuntza ohituretan eragiteko eta euskaldunen arteko
harremanak sendotzeko.
 Ekitaldiak antolatu familia osoa aintzat hartuta eta ikastetxe zein herriko
elkarteekin elkarlanean.

Gurasoei euskara eta euskal
 Haur jaio berrien gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako bildumak
igorri ( Ipuinak, kantak, gela apaingarriak...).
kulturari lotutako produktu eta
baliabideak ezagutarazi eta eskura
 Gurasoentzako saio erakargarriak antolatu euskaraz: haurrak nola hezi,
euskal kantak, jolasak.
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KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

6.

DENBORALIZAZIOA
15

jartzea.

 Gurasoei “Euskarazko Produktuen Katalogoa” ezagutzera eman,
haurrentzako euskarazko jostailu, jolas, DVD eta liburuen berri izan
dezaten.
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17
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2.

7.

Irakaskuntza
2.1. Euskararen jakite-maila eta erabilera hobetzeko prestakuntza sendotu eta metodologia eta baliabide berriak garatzea.

KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

2.1.1.

Ikasleen komunikazio gaitasuna
sendotzeko asmoz, ahozko
hizkuntza jarduna lantzea.

16

17

 Irakasgai desberdinetan irakurmenaren eta idazketaren jarduerak
ekoiztu.

 Bertsolaritzaren bitartez ahozkotasuna lantzeko “ Gu ere bertsolari”
programa aurrera eraman.

 Euskarazko produkzioa sustatu eskolako irratiaren bitartez.
2.1.3

Ikasle etorri berriak euskarara
hurbiltzeko programak diseinatu
eta garatu.

 Ikasle etorri berriak euskarara hurbiltzeko ekintzak antolatu.
 Ikasle etorri berriak ludotekara bideratzeko protokoloa zehaztu eta
aurrera eraman.

2.1.4

2.1.5

Gurasoen euskara ezagutza eta
motibazio maila hobetzea eta
areagotzea.

 Gurasoei berariazko ikastarotxoak eskaini, erdaldunei haurrei ipuinak

Herritarrak euskarazko
irakaskuntzaren aldeko hautua
egiteko sentiberatzea.

 Aurkezpen saioak antolatu DBH amaitu orduko euskaraz ikasten

irakurtzen ikasteko, euskaldunei haurrei etxeko lanak egiten laguntzen
trebatzeko...

jarraitzeko aukerei buruz.

 Eskutitza bidali DBH amaitzen duten ikasleei euskaraz ikasten jarrai
dezaten.

KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A

6. ESEP 2015-2017

8.

15

2.2.1

Hezkuntza proiektuko helburuak
normalizazioaren xedeekin uztartu
eta hizkuntza irizpideak txertatu.

 Ikastetxeekin elkarlanerako oinarriak finkatu. .
 Urtero modu sistematikoan gurasoen hizkuntza ezagutzari buruzko
informazioa eskuratu, gurasoei begira antolatu beharreko
ekintza/proposamenak hauen hizkuntza tipologiara hobeto
egokitzeko.

Euskal kulturako erreferentzia eta
erreferenteak erabili ikasleak
motibatzeko eta girotzeko.

 Gazteentzako erreferenteak izan litezkeen pertsonaiekin (kirolari,

2.2.4

Irakaskuntzarako ez ezik eskolako
ekintza guztietarako euskara
harreman-hizkuntza gisa
bultzatzea.

 Jangelako begiraleentzat jolas eta kantu ikastaroak antolatu.

2.2.5

Ikastetxeek antolatzen dituzten
eskolaz kanpoko jardueretan
euskararen erabilera areagotzea.

 “Euskara Zine Aretoetara” programa antolatu, eskola orduetan

Ikastetxeen eta euskararen
normalizazioaren alde ari diren
erakundeekin elkarlanerako
harreman sistematikoak ezarri.

 Herriko Euskararen Aholku Batzordean ikastetxeetako HNTek parte

2.2.3

2.2.6

musikari...) hitzaldi edo saioak antolatu eta ikastetxeetara informazioa
bidali.

euskarazko zinea ikusteko.

hartu.
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9.

3. Euskalduntzea eta alfabetatzea
3.1. Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

3.1.1.

Herritarrak euskara ikastera
bultzatzeari begirako estrategia
egokiak landu, gizarte-talde
ezberdinen premiak kontuan
izanda ( etorkinak, gurasoak...)

16

17

 Euskaltegiko matrikulazio kanpaina aurrera eraman.

3.2. Ikas prozesu osoa udalerrian burutzeko modua eta prozesuaren finantzazio sistema egonkorra ahalbidetzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

3.2.1.

Euskalduntze-alfabetatze maila
guztiak aintzat hartuko dituen
ikastaro eskaintza antolatu.

 Euskalduntze-alfabetatze maila guztietako ikastaroak eskaini.

3.2.2.

Euskara ikasteko diru-laguntzak
eskaini.

 Diru-laguntza eskaeren espedienteak bideratu, aurrez ezarrita dauden
irizpideak kontuan izanda.

3.3. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko dituztenak.

16
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KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

10.

DENBORALIZAZIO
A
15

3.3.1.

3.3.2.

Euskarazko harreman-sareak
trinkotzeko eta talde dinamikak
sortzeko aukerak eman..

 Euskara ikasten ari direnek ere parte hartu ahal izango duten kultur

Mintzapraktika egitasmoak
zabaltzea.

 Berbaldiak egitasmoa bultzatu euskaraz hitz egiteko gune bat behar

16

17

ekintza eta ikastaro ezberdinak antolatu.

dutenentzat.
 Berbaldia egitasmoan parte hartzen duten boluntarioak saritu.

3.4. Etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

3.4.1.

3.4.2.

Etorri berriei bereziki zuzendutako
sentsibilizazio kanpainak
antolatzea, euskara ikasteak ekar
liezazkiekeen onurak azpimarratuz.

 Etorri berriei herriaren hizkuntza egoerari buruzko informazioa

Atzerritarrentzako egokitutako
materialak sortu eta zabaltzea.

 Etorri berriei zuzendutako ikastaro bereziak antolatu, metodologia

emanez eskutitza bidali.

 Etorri berriei hiztegi bidali, oinarrizko hitzak ikas ditzaten.

egokia erabilita.
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11.

4. Administrazioa
4.1. Administrazioan euskararen erabilera sustatu eta bermatzea
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

4.1.1.

Udaleko hizkuntza kudeaketako
plana onartu eta betetzea.

 Euskararen Erabilera Normalizatzeko V. Plana (2015-2019) onartu.

4.1.2.

Beren lanean euskaraz jarduteko
gai diren langileek eta
administrazioarekiko harremanetan
euskaraz jarduteko gai diren
herritarrek euskararen erabilera era
progresiboan areagotzeko neurriak
hartzea.

 Udalarekin euskarazko harremana izan nahi duten herritarren datu-

Euskara erabiltzeko gai diren
herritarrek euskararen hautua egin
dezaten lagundu eta sustatzea.

 Komunikazio planak garatu herritarrak euskararen hautua egin

Hizkuntza paisaian euskararen
erabilera bermatzea.

 Udal barruan nahiz udalerrian jartzen diren ohar, kartel eta

Erakundearen agerpen publikoetan
euskararen presentzia eta
lehentasuna bermatzea.

 Erakundearen ordezkariek egiten dituzten agerpen publikoetan

Erakundearen ahozko kanpo zein
barne harremanetan euskararen
erabilera gehitzeko neurriak hartzea.

 Lanpostuen azterketa komunikatiboa egin administrazio atal

4.1.3.

4.1.4

4.1.5

4.1.6.

basea osatu.

 Udalaren inprimakietan euskarazko harremana nahi duela
adierazteko aukera eman.

 Herritarren hizkuntza aukera errespetatzeko irizpideak indarrean
jarri, eta langileei gogorarazi.

dezaten, “Euskalduna naiz eta harro nago” modukoak kasu.

abarretan euskarari lehentasuna eman.

euskarari lehentasuna eman.

ezberdinetan eta euskararen erabilera gehitzeko neurriak zehaztu.

16
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KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

12.

DENBORALIZAZIO
A
15

4.1.7.

Udaleko kargu publikoek euskararen
erabilerarako jarrera eraginkorra
agertzea.

16

17

 Udaleko kargu publikoei begira informazio eta sentsibilizazio saioak
antolatu.

4.2. Euskara ere lan hizkuntza izateko neurriak hartzea
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

4.2.1.

4.2.2.

Euskara ohiko lan hizkuntza
izango duten herri langileei beren
lan-jardunerako lagungarri
zaizkien bitartekoak jartzea.

 Langileentzako trebakuntza saioak antolatzea, beren lana euskaraz

Herri langileen euskararen aldeko
jarrera, motibazioa eta onarpena
sustatzea, horretarako behar den
prestakuntza eta laguntza
eskainiz.

 Udaleko langileen euskararen aldeko motibazioa sustatzeko hitzaldi

egin ahal izan dezaten laguntza emateko.

 Langileei beren lan-jardunean laguntzeko sareko hiztegi, zuzentzaile
eta itzulpen memoriak ezartzea.

eta tailerrak antolatu.
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KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

13.

DENBORALIZAZIO
A
15

4.2.3.

Tresna eta aplikazio
informatikoetan euskararen
erabilera ziurtatzea eta gehitzea.

16

17

 Udal langileek espedienteen tramitaziorako erabiltzen dituzten
berariazko aplikazioen zein gainontzeko aplikazio orokorren
euskarazko bertsioak ezarri.

4.3. Langileen euskara-gaitasuna etengabe hobetzeko neurriak hartzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

4.3.1.

4.3.3.

4.3.4.

Salbuetsitako langileen
euskararen ezagutza neurriak
hartzea.

 Salbuetsitako langileen euskararen ezagutza hobetzeko ikastaroak

Euskara lan hizkuntza duten
langileentzako prestakuntza
iraunkorra bultzatzea
(prestakuntza orokorra euskaraz
nahiz euskara erabiltzeko
prestakuntza berezia).

 Udal langileentzako udalak antolatzen dituen prestakuntza ikastaroak

Legeriak eta kudeaketa planek
ezartzen dituzten irizpideak ez
ezik, lanpostuei hizkuntza
eskakizunak ezartzerakoan bi
faktore kontuan hartzea:
lanpostuaren beharrizan

 Lanpostu zerrendako hainbat lanposturen hizkuntza eskakizunak

antolatu.

euskaraz antolatu eta bestelako erakundeek euskaraz antolatu
ditzaten eragin.

aztertu eta egokitu, lanpostuaren beharrizan komunikatiboak eta
lanpostuaren harreman sarea kontuan hartuta.
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KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

14.

DENBORALIZAZIO
A
15

komunikatibo nagusiak eta
zerbitzu-emaile nahiz hartzaile
diren euskal hiztunen hizkuntza
ezaugarriak.

16
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15.

4.4. Hizkuntza erabiltzeko irizpideak finkatzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

Kontratazio-hizkuntza beharrak
ezartzea eta betetzen direla
bermatzea.

 Udalak egiten dituen zerbitzu ezberdinen kontratazioetan hizkuntza

Elkarte eta enpresei dirulaguntzak eman, jarduera
publikoetarako baimenak eman
edo udal instalazioen erabileraren
lagapena egiterakoan hizkuntza
irizpideak ere finkatzea betetzen
direla bermatzea.

 Diru-laguntza, jarduera publikoetarako baimenak eta udal

Kanpoko komunikazioan
euskararen erabilera gehitzea.

 Argitalpenetan euskarari lehentasuna eman.

irizpideak txertatu.

 Kontratuetan txertatutako hizkuntza irizpideen betetze maila jarraitu.

instalazioak erabiltzeko ematen diren baimenetan hizkuntza
irizpideak modu sistematikoan txertatu eta jarraipena egin.

 Web orrietan euskarari lehentasuna eman, lehenetsitako hizkuntza
aukera euskaraz izan dadin.

 Iragarki, publizitate eta kanpainetan euskararen lehenetsi.

4.5. Administrazioen arteko elkarlana areagotzea.
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KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

16.

DENBORALIZAZIO
A
15

4.5.1.

4.5.2.

Herritarren hizkuntza eskubideak
bermatu eta zerbitzu publikoaren
kalitatea hobetzeko helburuarekin,
indar berezia egitea anbulatorioko
osasun-zerbitzuen emaileen
euskara gaitasuna eta erabilera
ziurtatzeko.

Justizia administrazioan bake
epaitegietan prozedurak euskaraz
egin ahal izateko neurriak har
daitezen eskatzea eta herritarren
artean prozedurak euskaraz egitea
eskatzea sustatzea.

 Anbulatorioko hizkuntza egoeraren jarraipena egin eta, hala
badagokio, hobetzeko behar diren harremanak bideratu.

 Euskal abizenen euskal grafiarako aldaketa bultzatzeko kanpaina
burutu.
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17.

5. Arlo sozio-ekonomikoa
5.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3

5.1.4

Udalaren menpeko erakundeetan
euskara planak diseinatu eta
garatzea.

 Udalaren menpeko erakundeetan euskararen erabilera handitzeko

Sustapen eta komunikazio ekintzak
lantzea hizkuntza kudeaketa egoki
batek dakartzan onurak
azpimarratzeko eta euskara
kalitatearekin, lehiakortasunarekin
eta ongizatearekin identifikatzeko.

 Enpresei eta sindikatuei eskutitza bidaltzea edo elkarrizketak

Enpresetako eta merkataritza
establezimenduetako langileei
euskara ikasteko prestakuntza
erraztea.

 Langileei euskara ikasteko diru-laguntzak eman.

Herritarrengan eta merkatari edo
ostalariengan eragitea, “Euskara
Merkataritzara!”, “Geu ere
euskaraz!” moduko egitasmoaren
bitartez herritarren hizkuntza
hautuari egoki erantzuteko eta
hizkuntza paisaia zaintzeko.

 Merkataritza elkartearekin hitzarmena sinatu bazkide diren

16

17

plangintzak diseinatu.

egitea, euskararen erabilera plana gauzatzeko jarraitu beharreko
pausuak zein diren azaltzeko, nola parte hartu, laguntza
teknikorako zein aukera dauden, etab.



establezimenduen euskara erabiltzeko konpromisoak eta horietan
laguntzeko Udalaren laguntza zehaztuz.

 Merkataritza establezimenduetara bisitak egin egitasmoari buruzko
informazioa ematen eta itzulpenak eta bestelako materiala
(fakturak, hiztegiak, txartelak..) eskainiz.

 Herritarrei begira kanpaina antolatu dendetan euskara erabil
dezaten eta erabiltzeko erraztasunak eman (hiztegiak, produktuen
izenekin txartelak...)
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KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

18.

DENBORALIZAZIO
A
15

5.1.5.

Errotulazio finkoa eta
noizbehinkakoa euskaraz ere
jartzeko kanpainak martxan jarri.

 Errotuluak euskaraz jartzeko diru-laguntzak eman.
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19.

6. Aisia eta kirola
6.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

6.1.1.

Euskarazko jarduerak bultzatzea
bereziki haur eta gazteei
zuzendutako ekintzetan.

 Uda partean haurrentzako euskarazko jarduerak antolatu (Udaleku
irekiak).

 Astean zehar haurrentzako euskarazko jarduerak antolatu
(Ludoteka).

 Asteburuetan gaztetxoentzako euskarazko jarduerak antolatu.
 Asteburuetan haurrentzako euskarazko jarduerak antolatu.
6.1.2.

6.1.3.

Gazteen artean euskararen irudia
zehaztu, hobetu eta indartzea.

 Gazteentzako erreferenteak izan litezkeen pertsonaia ezagunekin

Aisialdiko eskaintza modu
zabalean ulertuz (zinema,
antzerkia, literatura, musika,
etab.) euskarazko ekimenak adin
tarte guztietako herritarrei
zuzentzea.

 Haur, gazte eta helduentzako euskarazko zine emanaldiak antolatu.

topaketak antolatu.

 Haur, gazte eta helduentzako euskarazko antzerki emanaldiak
antolatu.

 Haur, gazte eta helduentzako euskarazko musika emanaldiak
antolatu.

6.1.4.

Aisialdi taldeekiko lankidetza
bultzatzea, euskararen
erabileraren normalizazioan
ikusten diren gabeziak identifikatu

Aisialdi taldeekiko lankidetza sustatu.

 Elkarteetako zuzendaritza-kide eta arduradunentzat motibazio saioak
antolatu.
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KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

20.

DENBORALIZAZIO
A
15

eta elkarrekin garatzeko.

16
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 Helduentzako euskarazko era guztietako ikastaro eta ekimenak
antolatu (Sukaldaritza, dantza...).

6.2. Begiraleen prestakuntza sendotzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

6.2.1.

6.2.2.

Aisialdiko begiraleen hizkuntza
profilak eta hizkuntza
kudeaketarako gaitasuna
hobetzea.

 Aisialdiko hezitzaileentzako hizkuntza kudeaketaren arloko

Aisialdiko begiraleen
kontratazioan eta aisialdiko
ekimenetarako bideratzen diren
diru-laguntzetan hizkuntzairizpideak txertatzea.

 Hizkuntza-irizpideak txertatu.

formaziorako ikastaroa antolatu.

 Aisialdiko hezitzaileentzat formakuntza euskaraz antolatu.
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KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

21.

DENBORALIZAZIO
A
15

6.3.1.

Haur eta gazteentzako antolatzen
diren ekitaldietako euskara
kalitatezkoa dela bermatzea.

16

17

 Antolatzen diren ekitaldietarako kontratatzen diren begirale zein
artisten euskara maila egokia dela zaindu.

6.4. Etorkinen integrazio zabala eta aberasgarria ahalbidetzeko euskarazko aisialdi programa egokiak antolatzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

6.4.1.

Aisialdi-programetan bertakoen
eta etorri berrien arteko
elkarguneak sortzea.

 Ahalegin berezia egin, Gizarte Zerbitzuekin batera, etorkinak
haurrentzako aisialdi ekintzetan parte har dezaten.
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KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

22.

DENBORALIZAZIO
A
15

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4

Herri edota hirietan kirol-arloan
diharduten kolektiboekin
lankidetza-protokoloak
bultzatzea, entrenatzaile,
begirale, irakasle, prestatzaile,
arbitro eta buruzagien hizkuntzatrebakuntza antolatzeko eta kirolekintzetan euskararen presentzia
bermatzeko uneoro.

 Herriko kirol elkarteekin hitzarmenak sinatu euskararen erabilera

Euskarazko materialaren
sorkuntza eta hedapena
sustatzea.

 Kirola Euskaraz programaren baitan sortutako euskarazko materiala

Entrenatzaile eta kirol begiraleak
trebatzeko eta horientzako titulu
ofizial eta ez ofizialak lortzeko
ikastaroak antolatzea.

 Kirola Euskaraz programaren baitan entrenatzaileentzako eta

Udal kiroldegietako helduentzako
kirol-ikastaroetan euskararen
erabilera handitu

 Kirola Euskaraz programaren baitan kiroldegietako kirol ikastaroetan
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areagotzeko konpromisoak eskatuz eta horiek betetzeko laguntza
eskainiz.

 Herriko kirol elkarteei diru-laguntzak emateko orduan hizkuntza
baldintzak ezarri eta betearazi.

 Futbol eskoletako jardunean euskararen erabilera areagotzeko
egitasmoak abian jarri.

ikastetxe, kiroldegi eta klubetan ezagutzera eman.

kiroldegietako kirol begiraleentzako ikastaroak antolatu.

hizkuntza baldintzak txertatu eta betetze maila zaindu.

6.6. Euskal herritarrentzat kirolaren eremuan erakargarriak diren jarduera, ekintza eta zaletasunetan euskarazko eskaintza areagotzea eta horren
eskaera sustatzea.

6. ESEP 2015-2017
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

23.

DENBORALIZAZIO
A
15

6.6.1.

Udalaren laguntzarekin antolatzen
diren kirol ekitaldi
garrantzitsuenetan euskara
komunikazio hizkuntza izan dadin
bermatzea.

 Elkarteei diru-laguntzak emateko garaian hizkuntza irizpideak
txertatu eta betearazi.
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24.

7. Liburugintza
7.1. Irakurzaletasuna bultzatzea
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

7.1.1.

Udal liburutegiko euskarazko
liburuen maileguak neurtu eta
ondorioak aplikatzea

 Euskarazko liburuen maileguen neurketa egin.

7.1.2.

Udal liburutegian euskarazko
liburuen presentzia bermatzea.

 Urtero euskaraz argitaratzen diren libururik interesgarrienak eskuratu.

7.1.3

Udal liburutegian euskarazko
liburuen sustapena egitea.

 Irakurri, gozatu eta oparitu kanpaina aurrera eraman.
 Euskarazko liburu interesgarrien gidak prestatu eta zabaldu.
 Euskarazko irakurle-taldeak sortu.
 Euskarazko ipuin kontaketa saioak antolatu.
 Euskarazko idazleekin haurrentzako topaketak antolatu.
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25.

7.2. Marketing-a antolatzea eta merkatua zabaltzea
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

7.2.1.

Euskaraz argitaratutako
produktuen irakurketa sustatzea,
bereziki haur eta gazteen artean.

 Gaztezulo aldizkaria ezagutzera emateko Irakurriz gozatu kanpaina
aurrera eraman

 Irrien Lagunak aldizkaria ezagutzera emateko kanpaina aurrera
eraman.
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26.

8. Kulturgintza
8.1. Euskarazko kulturaren kontsumoa bultzatzea
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

8.1.1.

Haurrei eta gazteei zuzendutako
kultura ekoizpenak lehenestea.

 Euskarazko kultur eskaintza areagotu.

8.1.2.

Elebidun pasiboak erakartzeko
kultura ekintzak antolatzea.

 Erdarazko azpitituludun proiekzioak antolatu.
 Euskara errazean antolatutako ekintzak bultzatu.
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27.

8.2. Kultur elkarteekiko elkarlana sustatzea, haietan euskararen erabilera sustatzeko.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

8.2.1.

Herriko kultur elkarteekin
hitzarmenak sinatu euskararen
Erabilera areagotzeko
konpromisoak eskatuz eta horiek
betetzeko laguntza eskainiz.
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 Kultur elkarteekin hitzarmenak sinatu euskararen erabilera
areagotzeko konpromisoak eskatuz eta horiek betetzeko laguntza
eskainiz.

8.3. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

8.3.1.

Euskarazko sorkuntza
bultzatzeko egitasmoak (sariak,
lehiaketak...) abian jartzea edo
indartzea.

 Euskarazko idazlan lehiaketa antolatu
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28.

8.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

8.4.1.

Herritarren artean euskarazko
kultur produktuen kontsumoa
bultzatzeko komunikazio ekintzak
indartzea.

 Euskarazko produktuen katalogoa etxeetara helarazi edo web orrian
zintzilikatu.

 Sare sozialetan euskarazko ekintzen zabalpena egin.
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29.

9. Corpus plangintza eta euskararen kalitatea
9.1. Udalerriko toponimia eguneratu, osatu, ofizializatu eta zabaltzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

9.1.1.

9.1.2

Udalerriko toponimia datu-basea
zuzendu, eguneratu, osatu eta
zabaltzea.

 Udalerriko toponimia batu eta ofizialtzeko lanak amaitu.

Hizkuntza-paisaia zaintzea, leku
berriei izena jartzeko orduan
edota jarrita dauden izenak
hobetzeko aholkularitza bideak
jarriz.

 Leku izenak jartzeko orduan aholkularitza lana burutu.
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 Udalerriko toponimia gizarteratu web-orrian.

9.2. Adierazkortasuna zaindu eta indartzeko neurriak hartzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIOA
15

9.2.1.

Tokian tokiko euskalkiak zaindu
eta euskara batuarekiko zubiak
lantzea, euskalkietan bizirik
dauden egiturak eta erregistro
ezberdinak kontuan hartuz.

 Euskalkian berba egiten ikasteko ikastaroak antolatu.
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KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

30.

DENBORALIZAZIOA
15

9.2.2.

Gazteen hizkerari arreta berezia
eskaintzea, horretarako ekimen
zehatzak abian jarriz (erregistroen
araberako esamoldeak lantzeko
egitasmoak, idazlan-lehiaketak,
komiki lehiaketak, sms lehiaketak,
etab).

10. Hedabideak

 Euskarazko erregistro informala lantzeko ekimenak planifikatu eta
aurrera eraman.
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31.

10.1. Euskarazko hedabideen garapen iraunkorra ahalbidetzeko neurriak hartzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

10.1.1.

Udalaren eta sektorearen arteko
lankidetza bultzatzea.
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 Udalerri mailako euskarazko herri komunikabideen bideragarritasuna
ziurtatuko duen elkarlanerako markoa osatu, udalaren eta herri
komunikabideen arteko osagarritasuna landuz, elkarlanerako aukerak
identifikatuz eta garapenerako laguntza eskainiz.

10.2. Hedabideen ezagutza, hedapen soziala eta erakargarritasuna bultzatzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

10.2.1.

Hedabideen eta gizartearen lotura
sustatzea, hedabide partehartzaileak bultzatuz, kirol,
kultura, hezkuntza, merkatari edo
gazte-komunitateak protagonista
bilakatuz.

 Kazetaritza aldetik euskaltzaletasuna lantzeko irizpideak zehaztu,
tratamendu inplizitua eta iraunkorra izan dadin.

 Herri aldizkarian eta plataforma digitalean herritar eta eragileei
informazioa ekoizteko aukerak eman eta baliabideak jarri.

10.3. Erdal hedabideetan, publiko zein pribatuetan, euskarazko edukien presentzia areagotzea.
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KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

32.

DENBORALIZAZIO
A
15

10.3.1.

Ikus-entzunezko eta paperezko
hedabideetan zein komunikabide
digitaletan euskararen presentzia
gehitzeko neurriak abian jartzea.

 Eskualdeko hedabideetara udal informazioa euskaraz bidali eta
berau nola argitaratu behar denari buruzko irizpideak helarazi.

 Herriko ekimenen eta herriaren inguruko publizitatea euskaraz jarri,
eskualdeko euskarazko herri komunikabideak lehenetsiz.
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33.

11. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
11.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta zabaltzea.
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

11.1.1.

Komunikazio estrategiak
garatzea: zabalkunde kanpainak,
gidak, eskuliburuak.

 Teknologia berriak erabiltzeko ikastaroak antolatzerakoan (twitter,
twenty, facebook...) euskaraz jasotzeko aukera bermatzea eta
erabiltzaileak tresna hauek euskaraz erabiltzeko trebatzea.

 Euskarazko aplikazio informatikoen zabalpena sustatu herriko elkarte
eta herritarren artean.
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34.

12. Sentsibilizazioa eta motibazioa
KODEA

NEURRIAK (ESEP)

EKINTZAK

DENBORALIZAZIO
A
15

12.1.

Herritarren artean euskara
erabiltzearen aldeko jarrera
lantzea.

 Euskararen kaleko erabilerari buruzko neurketa egin eta datuak
sozializatu.

 ESEParen lerro nagusiak ikusgarri bilakatzeko ekimenak burutu.
 Euskararen jatorria, funtzio soziala eta egungo egoera zein den
azaltzeko “euskara, ospeletik eguterara” erakusketa antolatu.

 Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunak elkarlanean
antolatzea.
 Euskararen kontzientziazioan eta erabileran eragiteko hizketaldiak
antolatzea.
12.2.

Udalaren hizkuntza erabilera
eredugarri bat bultzatzea,
euskararen aldeko jarreraren
aldetik.

 Euskararen aldeko ekimenak babestu.

12.3.

Helduentzako prestakuntza
antolatzen dutenengan eragitea
(autoeskolak, jubilatu elkarte,
kultur elkarteak) ikastaroak
euskaraz ere antolatzeko.

 Gida-baimena eskuratzeko ikasketak euskaraz egitera bultzatzeko
kanpaina burutu
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