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SENTSIBILIZAZIOA
• Guraso eta aitona-amonengan eragin, euskararen familia bidezko transmisioa ziurtatzeko: haurrek egindako pegatinak, triptikoak...
• Haur jaio berrien gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako bildumak igorri: ipuinak, kantuak, euskarazko gela apaingarriak, euskall
izendegia...[Gutunak, disko digitalak, haur-hizkera erakusten duten liburuxkak, egutegiak, "speak up" materiala, autoetako pegatinak, gidak, 
euskararen "merchandising"-a (amantalak, sukaldeko arbelak...) eta gisakoak]
• Gurasoengan eragin euren hizkuntza ohiturak seme-alabengan duen eraginaz jabe daitezen. [Aurrematrikulazio kanpainak, hitzaldiak,
jardunaldiak, ikastaroak, irratsaioak, liburuxkak eta gisakoak]. 

KOMUNIKAZIOA
• Euskarazko produktuen katalogoa ezagutzera eman: web orrian, gurasoei bidali, udalaren menpeko guneetan eskuragarri jarri...
• Haurrentzako zerbitzuei buruzko informazioa ezagutzera eman. [Haurren zaintzaileen zerrenda; euskarazko filmen zerrenda ezagutzera 
eman; eta gisakoak]

0,50
2,50
96,00
1,00

1.1.2. Etxean erabiltzen den hizkuntza                          Euskara (%)
Euskara eta gaztelania (%) 

Gaztelania (%) 
Beste bat (%) 

31.1.1. Derrigorrezko hezkuntza sisteman sartzean, ama hizkuntza 
euskara duten haurren (%)

1.029,00 
9,00
9,00
118,00
87,00
1,00
4,00
801,00

1.1.3. Hizkuntzaren bilakaera (> 5urte) adinaren arabera Guztira(kop.)
Euskaldun zaharrak (kop.)

Jatorrizko elebidunak (kop.)
Euskaldun berriak (kop)

Partzialki euskaldun berriak (kop)
Partzialki erdaldunduak (kop.)

Guztiz erdaldunduak (kop.)
Erdaldun zaharrak (kop.)

2012-2014 PLANGINTZALDIRAKO EKINTZAK

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

20142011

Kuantifikazioa
ADIERAZLEAHELBURUA

1. FAMILIA TRANSMISIOA

Oharra: Kodeak ez dira jarraiak. Zenbakiak beren horretan mantentzen dira, helburuak aplikazioan errazago identifikatzeko. 
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EKITALDIAK ANTOLATU

• Guraso berrientzako saio erakargarriak antolatu euskaraz: haurrak nola hezi, nola elikatu ondo, gaixotasunei nola egin aurre... [Kantu, 
ipuin eta jolasen ikastaroak; TELP tailerrak antolatu; eta gisakoak] 
•Familia barruan euskararen erabilera bultzatzeko egitasmo zehatzak martxan jarri: Gurasolagun... ["Kontaidazu ipuin bat" lehiaketa, 
"Mihiluze“ lehiaketa, Jolasen Eguna, "Euskera olgetan errotu" lehiaketa, eta gisakoak] 
•Ekitaldiak antolatu familia osoa aintzat hartuta, eta ikastetxea eta guraso elkarteekin elkarlanean: Gabonetan, Santo Tomas egunean, Santa 
Ageda egunean edo tokian tokiko ohiturak kontuan hartuta.
• Irteerak antolatu Euskal Herrian zehar: euskal kulturari lotuta dauden parke, museo, gune, ekitaldietara: ikastolen egunak, eskola 
publikoaren festa, Euskararen Eguna, Durangoko azoka...

2012-2014 PLANGINTZALDIRAKO EKINTZAK

1. FAMILIA TRANSMISIOA
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02.1.5. Xede bereziko ikastaroetako ikasle kopurua

02.1.4. Xede bereziekin antolatutako ikastaro kopurua

0,0052.1.2. Ikasleak/ (erdaldunak+ia euskaldunak)

62.1.1. Ikasle kopurua herrietako ikastaroetan

14,00
10,00
76,00

2.1.7. Biztanleriaren hizkuntza gaitasuna     (2006)
Elebidunak (%)

Elebidun hartzaileak (%) 
Erdaldun Elebakarrak (%) 

Txikia2.1.6. Ikasleen jarraitasun-tasa

2.1.3. Ikasleei eskainitako diru-laguntzak, guztira

2.1.-Euskararen aldeko 
motibazioa eta euskararen 
ezagutza handitu herritarren 
artean

SENTSIBILIZAZIOA

• Herritarrengan modu erakargarrian eragin, dakiten euskara hori plazan ere erabiltzeko. Ekimenak definitu eta martxan jarri, herriko eta 
inguruko eragileekin elkarlanean: kartelak, tokian tokiko komunikabideetan mezuak, euskararen egunean agintari politikoen agerraldiak, 
pegatinak, egutegiak... . Kanpainak sustatu. [Errenta Aitorpena euskaraz egiteko kanpaina eta gisakoak]
• Etorri berriei bereziki zuzendutako sentsibilizazio kanpainak antolatu, euskara ikasteak ekar litzaiekeen onurak azpimarratuaz. Etorri 
berrientzako harrera programekin uztartu.
• Motibazioa landu: motibazio praktikoa (lana bilatzera bideratua...), motibazio sentimentala (gurea da, aspaldikoa....) eta motibazio 
kulturala (eskaintza kultural bat galtzen den sentsazioa...). [Euskaltegietan izena emateko matrikulazio kanpainak eta gisakoak]
• Euskara ikasten dabilena saritu: sarrerak zozketatu, eskualdeko egunkari edo aldizkariren batera urtebeteko harpidetza... [Euskarazko 
hedabideen  harpidetzak oparitu: Gaztezlulo, Hitza, Berria, Argia, besteak beste]
• Euskararen aldeko ekimenetan parte hartzea sustatu: garraiobideak ahalbideratu, sarrerak zozketatu... [Ibilaldiak euskara ikasleekin; 
Ibilaldiak Mintzalaguna egitasmoko kideekin; eta gisakoak] 

2012-2014 PLANGINTZALDIRAKO EKINTZAK

20142011

Kuantifikazioa
ADIERAZLEAHELBURUA

2. EUSKALDUNTZEA-PRESTAKUNTZA
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KOMUNIKAZIOA
•Eskualdeko euskaltegien gaineko gida osatu: zerbitzuak, ordutegiak, helbideak... eta herritarrengana zabaldu.
•Euskara ikasteko prozesuaren gaineko informazio orokorra eskaini modu erakargarrian: web orria erabilita, triptikoak, eskualdeko aldizkaria 
(prozesua, udalak zer laguntzen duen, metodologia, ziurtagirien baliokidetzeak, egonaldiak familia euskaldunetan programa...).
• Etorri berriei bereziki zuzendutako komunikazio kanpainak egin: mezuak zaindu, bere hizkuntzetara egokitu...

LAGUNTZA EKONOMIKO ETA TEKNIKOA ESKAINI

•Euskara ikasteko diru-laguntzak eskaini baldintza batzuk betetzearen truke: klasera joateko edota autoikaskuntza bidez ikasteko.
•Euskararen oinarri-oinarrizko irakaskuntza finantziatu: etorri berrientzako murgiltze saioak 16 urtetik beherakoentzat; transmisioa 
bermatzeko, 0-6 urte arteko haurren gurasoentzako ikastaroak... 

IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

• "Mintzalagun" proiektua jorratzeko taldeak sortu herrian (atzerritarrak eta adin guztietako euskaldun zaharrak eta berriak aintzat hartuta).
Formula berriak aztertu: bazkari-laguna, kirol-laguna... [Mintzalagun, Berbalagun, Mintzakide egitasmoak eta gisakoak]
• Euskararen ezagutza beharrak aintzat hartu eta ikastaroak antolatu herriko edo eskualdeko euskaltegiekin elkarlanean: galdutako
trebetasunak berreskuratzeko edo birziklatzeko; euskarazko terminologia lantzeko; mintzamena lantzeko; jendaurrean hitz egiteko; herri 
hizkeraz; hitanoaz... Begirale, kirol entrenatzaile, eskolaz kanpoko jardueretako arduradun, irakasle, euskaltegietako irakasle, 
komunikabideetako esatari, merkatari, ostalari, udaltzainentzako hobekuntza ikastaroak antolatu. [Euskara ikasteko ikastaro bereziak eta 
tailerrak; HABEk laguntzen ez dituen taldeak, ratiora iristen ez direlako edota aldi motz baterako direlako; eta gisakoak]
• Etorri berriei zuzendutako ikastaro bereziak antolatu, metodologia egokia erabilita [AISA harrera-ikastaroa HABEk diruz laguntzen du].
•Talde zehatz bakoitzari egokitutako hiztegitxoak sortu euskaltegiekin elkarlanean: etorri berrientzat, merkatarientzat...
•Euskarazko komunikazio gaitasuna hobetzeko saioak antolatu euskaltegi eta ikastetxeekin elkarlanean, jolasak, txapelketak, irteerak, 
antzerkiak, eta orokorrean, gai ludikoak aintzat hartuta. Ahozko adierazpena indartzeko ekintzak antolatu.
•Asteburuko egitarauak osatu interes bereko pertsonak, gazte taldeak, familiak elkartu eta euskara kalean erabiltzeko: irteerak, haur 
jolasak,"euskarazko poteoa", asteburuko haur parkea... [Mintzaturismoa, "Ahozgozatu" kanpaina" eta gisakoak]

2012-2014 PLANGINTZALDIRAKO EKINTZAK

2. EUSKALDUNTZEA-PRESTAKUNTZA
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2.2.-Helduen prestakuntza 
eskaintzan euskararen 
erabilera handitu.

02.2.4. Ikasle kopurua euskaraz emandako ikastaroetan (%)

22.2.2. Udaletik kanpoko egiturek euskaraz ematen dituzten 
ikastaroak (%)

02.2.3. Udalak antolatzen dituen euskarazko ikastaroak (%)

ESKAINTZA SUSTATU

•Udalak antolatzen dituen ikastaroetan euskarazkoak bultzatu(Jabekuntza eskolakoak...). ["Hezitzaileak asko egin dezakete" egitasmoa eta 
gisakoak]
•Helduentzako era guztietako ikastaro eta ekimenak antolatu euskaraz: erlajazioa, sukaldaritza, lehen arreta, dantza ikastaroak, 
reflexoterapia...

LAGUNTZA EKONOMIKO ETA TEKNIKOA ESKAINI

• Laguntza eskaini, beste eragileek antolatzen dituzten ikastaroak (jubilatu elkarteak, kultur elkarteak, merkatari elkarteek...) euskaraz 
izateko: matrikula merkeagoak, diru-laguntzak, irakasleak topatzeko bideak...

2012-2014 PLANGINTZALDIRAKO EKINTZAK

20142011

Kuantifikazioa
ADIERAZLEAHELBURUA

2. EUSKALDUNTZEA-PRESTAKUNTZA

?
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655.2.3.- Elebietan harrera egiteko ahalmena duten saltokien % 

31
5.2.1. Merkataritza eta ostalaritza arloko establezimenduak, guztira 5.2.-Merkataritza eta 

ostalaritzan euskararen 
erabilera handitu 

SENTSIBILIZAZIOA

•Errotulazioa finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan jarri, merkataritza elkarteen bitartez...
•Banan-banako elkarrizketak egin merkatari eta ostalariekin paisaia linguistikoak euskararen erabileran duen eraginaz.

KOMUNIKAZIOA 

•Negozioetako jabeei jakitera eman zer eta non aurki dezaketen euskarazko materiala: dokumentu ereduak, fakturak, menuak…

LAGUNTZA EKONOMIKO ETA TEKNIKOA ESKAINI

• Laguntza tekniko eta ekonomikoa eskaini errotuluak aldatzeko (toldoetan, ibilgailuetan...), itzulpenak bideratzeko...
• Ereduak, inprimakiak, hiztegiak, eta abar proposatu, eskaini eta sustatu.
• Saritu merkatari eta ostalarien ahalegina: udaleko webean eskegi...
• Euskararen presentzia kalitatezkoa bermatu noizbehinka egiten diren feria, azoka edota merkatuetako kartel, ohar eta informazio orrietan.

2012-2014 PLANGINTZALDIRAKO EKINTZAK

20142011

Kuantifikazioa
ADIERAZLEAHELBURUA

5. LAN MUNDUA

?
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156.1.2. Udalak euskaraz antolatzen dituen aisialdi ekimenak (%)

206.1.1. Euskaraz, edo batez ere euskaraz, funtzionatzen duten aisialdi taldeak (%)6.1.-Aisialdi eskaintzan 
euskararen erabilera 
handitu

SENTSIBILIZAZIOA

• Hitzarmena sinatu aisialdi taldeekin, euskararen erabileraren normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko.

KOMUNIKAZIOA

• Informazioa eman herritarrei euskarazko aisialdi eskaintzaz: triptikoak osatu, udaleko aldizkarian agertu, web orrian zintzilikatu...

ESKAINTZA SUSTATU

• Haurrentzako ekintzak antolatu: udako eskaintza (udaleku irekiak, udako ludoteka...); opor garaietakoa (tailerrak, informatika...); jolasak 
(herrikirolak, jokoak...).

LAGUNTZA EKONOMIKO ETA TEKNIKOA ESKAINI  

• Laguntza eskaini, aisialdi taldeetan sortu eta herritarrei helarazten zaien papeleria euskaraz egon dadin edota kalitatezkoa izan dadin: 
tarifa merkeagoak, diru-laguntzak, hizkuntza aholkularitza...
•Saritu euskararen erabilera kontuan hartu eta sustatzen duten aisialdi elkarteak.

2012-2014 PLANGINTZALDIRAKO EKINTZAK

20142011

Kuantifikazioa
ADIERAZLEAHELBURUA

6. AISIA
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7.1.-Kirol eskaintzan 
euskararen erabilera 
handitu 07.1.3. Herriko kiroldegian euskaraz eskaintzen diren kirol 

ikastaroak (%)

07.1.2. Kirol taldeetan euskaraz dakiten begiraleen presentzia (%)

857.1.5. Euskararen presentzia herriko kirol gune nagusietako 
paisaian (%)

SENTSIBILIZAZIOA

• Hitzarmena sinatu herriko Klub eta kirol taldeekin, euskararen erabileraren normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin 
garatzeko.
• Euskararen erabilerari lotutako sariak eta txapelketak antolatu kirol elkarteentzat.

KOMUNIKAZIOA

• Informazioa eman herritarrei euskarazko kirol eskaintzaz: triptikoak osatu, udaleko aldizkarian agertu, web orrian zintzilikatu…

ESKAINTZA SUSTATU

• Jendaurreko kirol jardueretan euskararen presentzia bultzatu (futbol zelaian, saskibaloi kantxan, pilotalekuan...) kartelak, megafonia, 
esatariak...
• Herriko kiroldegietako Kirol monitoreentzako ikastaro bereziak antolatu.
• Herriko kiroldegietako haur eta gazteentzako kirol ikastaroetan euskarazkoen eskaintza handitu.
• Herriko kiroldegietako helduentzako kirol ikastaroetan euskarazkoen eskaintza handitu.

LAGUNTZA EKONOMIKO ETA TEKNIKOA ESKAINI

• Laguntzak bideratu kirol jardueretan euskaraz dakiten begiraleen presentzia bermatzeko: begiraleen zerrenda, pizgarri ekonomikoak, 
bitartekaritza...
• Baliabide teknikoak eskaini kirol taldeetan sortu eta herritarrei helarazten zaien papeleria euskaraz egon dadin edota kalitatezkoa izan 
dadin: diru-laguntzak, hizkuntza aholkularitza...
• Euskaraz antolatu nahi diren ekintzetan beharrezkoak izan daitezkeen baliabideak erraztu eta eskaini (polikiroldegia, bileretarako gelak, 
hitzaldietarako guneak...).

2012-2014 PLANGINTZALDIRAKO EKINTZAK

20142011

Kuantifikazioa
ADIERAZLEAHELBURUA

7. KIROLA
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358.1.2. Euskaraz antolatutako ekimenetan partaidetza (%)

408.1.1. Kultur programazioan euskaraz antolatutako 
ekimenak (%)

SENTSIBILIZAZIOA

• Herriko kultur elkarteekin hitzarmenak sinatu, haietan euskararen erabilera sustatzeko. 

KOMUNIKAZIOA

• Herritarren artean euskarazko kultur eskaintza ezagutarazi: gidak, katalogoak, web orriak, sakelekoa erabilita… 

ESKAINTZA SUSTATU

•Talde ezberdinekin elkarlanean, kolektibo bakoitzari zuzendutako urteko egitaraua osatu.
•Haurrentzako kalitatezko kultur emanaldiak antolatu.
•Gazteentzako kalitatezko kultur emanaldiak antolatu: erakusketak,  hitzaldiak, proiekzioak, zinema, kantak eta bestelako musika 
emanaldiak, dantzak, antzerkiak, bertso dramak...
•Helduentzako kalitatezko kultur emanaldiak antolatu: erakusketak, hitzaldiak, proiekzioak, zinema, kantak eta bestelako musika 
emanaldiak, dantzak, antzerkiak, bertso dramak...
•Kultura arloko euskararen plan estrategikoa egin hurrengo urteetarako, udalerriko eragile ezberdinekin elkarlanean, betiere, euskararen 
erabilera eta presentzia handitzera bideratua.
•Euskararen aldeko eguna, asteburua, astea..

KULTUREN ARTEKO HARREMANAK SENDOTZEA SUSTATU

•Ekitaldiak antolatu herrialde desberdinetako ohiturak ezagutzera emateko: musika, janari, bestelako produktu, merkatu, dantza, kirol... 
Edota beste gairen baten inguruan.
•Hizlaritzat etorri berriak hartu eta ekitaldiak antolatu haien esperientzia eta jatorriaren gainean ezagutza izateko.

LAGUNTZA EKONOMIKO ETA TEKNIKOA ESKAINI

•Baliabide teknikoak eskaini kultur elkarteek sortu eta plazaratu nahi duten papeleria euskaraz egon dadin edota egokia izan dadin: 
dirulaguntzak, hizkuntza aholkularitza...
•Euskaraz antolatu nahi diren kultur ekintzetarako beharrezkoak izan daitezkeen baliabideak eskaini (zine aretoak, megafonia, 
hitzaldietarako gunea, bestelako azpiegitura...).

2012-2014 PLANGINTZALDIRAKO EKINTZAK

8.1.-Kultur eskaintzan euskararen 
erabilera handitu

20142011

Kuantifikazioa
ADIERAZLEAHELBURUA

8. KULTURA
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128.3.2. Liburutegian herritarrek euskaraz hartutako 
irakurgaiak (%)

8.3.-Euskaraz irakurtzeko 
zaletasuna handitu

358.3.1. Udal liburutegietan euskaraz erabilgarri dauden 
irakurgaiak (%)

KOMUNIKAZIOA

• Liburutegiko liburuak eguneratu eta katalogoa herritarren artean zabaldu. 
• Euskal literaturako titulu nagusiak (irakurrienak, sarituak…) ezagutzera eman: udalerriko web orrian… 

EKITALDIAK ANTOLATU

• Zentro publikoetan (osasun zerbitzua, udalaren bulegoak... ) irakurgai utzi euskarazko aldizkari eta liburuak.
•Irakurketa tailerrak antolatu.
•Liburutegiko bazkideen artean aldian-aldian liburuak oparitu.
•Liburuaren eguna ospatu.
• Liburua trukatzeko eguna ospatu: bookcrossinga jarri martxan.
•Bibliotekak euskarazko liburuz hornitu

2012-2014 PLANGINTZALDIRAKO EKINTZAK

20142011

Kuantifikazioa
ADIERAZLEAHELBURUA

8. KULTURA
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08.3.2.Informazio honen hedapenera zuzendutako ekimen 
kopurua

8.4.-Tokian tokiko hizkera, 
toponimia, historia, ohiturak jaso 
eta hedatzea sustatu

08.3.1. Sortu eta hedatutako produktu kopurua, euskarria 
edozein delarik ere (liburuak, jolasak, ...)

EKITALDIAK ANTOLATU

• Herriko istorio zaharrak, kondairak, ohiturak... ezagutzera eman: hitzaldiak ikastetxeekin elkarlanean; herriko adineko jendearekin 
elkarlanean, jai esanguratsuetan hizlari bat ekarri, grabaketak egin eta web orrian jarri...
• Gai horiei lotuta lehiaketak antolatu herriko haur eta gazteen artean.

2012-2014 PLANGINTZALDIRAKO EKINTZAK

20142011

Kuantifikazioa
ADIERAZLEAHELBURUA

8. KULTURA
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10.1.1. Udaleko web orrira euskaraz egiten diren sarrerak (%)

3010.1.2. Udal liburutegietako  teknologia berrietan oinarritutako 
euskarazko materialak (%) eta horien erabilera (%)

SENTSIBILIZAZIOA

• Herritarrengan eragin, batez ere gazteenengan, euskaraz jo dezaten sarera, informaziobila.
• Herritarrengan eragin, sarean barneratzen dutena euskaraz egon dadin.
• Herritarrengan eragin, batez ere gazteenengan, sakelakoetan, ipodetan eta gainerako tresnetan euskarazko menuak, mezuak... Euskaraz 
izan daitezen.

KOMUNIKAZIOA

• Herritarrei teknologia berrien arloan euskaraz sortzen dena aditzera eman (programak deskargatzeko aukerak, Xuxen, telefonia mobila, 
elebila, weg gune berrien zerrenda...): sms bidez, gida edo katalogoa erabilita, web orrian zintzilikatuta, www.euskara.euskadi.netera 
linkak...
• Herritarren eskura jarri euskararen kalitatea hobetzea helburu duten argitalpenak: idatzien ereduak, hiztegi elektronikoak..

2012-2014 PLANGINTZALDIRAKO EKINTZAK

10.1.-Teknologia berrietan 
euskararen erabilera handitu

20142011

Kuantifikazioa
ADIERAZLEAHELBURUA

10. TEKNOLOGIA BERRIAK 


