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Atarikoa 
Alkarbide bilgunearen hamaikagarren ekitaldia izan dugu 2012koa eta hamargarren ekitaldi 

betea. Bilguneak aurten egindakoak oroitza-txosten hau osatzen duten ondoko orrialdeetan 
jaso ditugu, hurrenkera honetan: koordinazioa eta komunikazioa, proiektugintza eta 

prestakuntza. Orain arte txostena lau zatitan banatu dugu baina 2012. honetan, 

koordinazioa eta komunikazio atalak batera landuko ditugu, osagarriak direlako.  

  

Bestetik, 2013ko lan-ildoak, bilgunearen egungo egoera eta teknikarien iritziak ere jaso dira 

berton, atal bakoitzaren amaieran. Esan beharrean gaude iritzia emateko bidea erraztu 
zaiela teknikariei. Orain arte mezu baten bidaltzen zitzaien balorazio orria, baina aurten web 

gunean bertan ere bete daiteke eta bertatik bidali gurera.  
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KOORDINAZIOA KOMUNIKAZIOA  proiektugintza  prestakuntza 

 
Koordinazioari dagokionez, idazkaritza teknikoa kudeatzen duten teknikariek funtsezko 

eginkizuna izan dute lan-mahaien jardunbidea sendotzen eta bateratutako proiektuak 

aurrera eramaten. Zeregin horretan, idazkaritza teknikoko bost teknikari ibili dira idazkari eta 

bideratzaile lanetan lan-mahaietako koordinatzaileekin batera; horietako lau idazkaritza 
teknikoko ordezkariak dira eta bosgarrena proiektu eta eginkizun jakin batzuetan aritu da. 

Gainera, kirol federazioen eta Biscaytik aplikazio informatikoaren gaineko nondik norakoak 

lantzeko aparteko 2 lan-mahai eratu ziren iaz eta lanean jardun dute ekitaldian.  

 

2012an ere bilgunearen postontzia izan dugu koordinazio-tresnarik behinena. Ekitaldi 

honetan, 3.980 mezu jaso dira postontzian.  
 
 1. taula. alkarbide@bizkaia.net postontzira heldutako mezuen kopurua [3.980]. 
 

2012 

Urtarrila 387 Apirila 387 Uztaila 276 Urria 428
Otsaila 382 Maiatza 462 Abuztua 48 Azaroa 520
Martxoa 415 Ekaina 350 Iraila 276 Abendua1 49 

 
Atal honetan, taldez talde (A, B, C eta D lan-mahaiak eta bestelakoak) adierazita dago zein 
izan den mezuen jatorria eta mezuetan erabilitako hizkuntza (bizkaiera, batua, gaztelania). 
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1  2012ko abenduaren 13a arteko mezuak. 
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Postontziak jasotako mezu kopuruak gora egin du nabarmen, besteak beste, egitasmo asko 

kudeatu ditugulako. Hona hemen 2002. urtetik2 Alkarbideren postontziak izandako 
bilakaera. 
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Azken urteetan, Alkarpost zerbitzua erabiltzeko aparteko ahalegina egin arren eta 
horretarako behar izan diren hobekuntza teknikoak ere egin arren, aurten ere ez dugu jaso 

mezu askorik, guztira 3 (iaz 4 jaso genituen) izan dira, baina esan behar dugu teknikari 

gehienak erantzun dietela zerbitzu honen bitartez egindako galderei. Nolanahi ere, 

kontraesana badirudi ere, Alkarpost zerbitzua baliagarria dela esaten dute teknikariek kontu 

zehatz batzuentzat eta guztiengana aldi berean heldu nahi dutenean. Aipatzekoa da, 

gainera, teknikariek balorazioetan esan digutela Alkarpost zerbitzua erabili dutenean, 
galdera edota bestelako iradokizunen bat egiteko, erantzun oso ona jaso dutela, gehienek 

lan-mahai guztietako teknikarien laguntza jaso baitute.  

 

Alkarposten gainean behin baino gehiagotan aipatu digute teknikariek norbaitek idatzi 

duela adierazten duen mezua gaztelaniaz jaso dutela; horren haritik, esan beharra dago 

erabiltzaileak Alkarbideren orrian nabigatzeko aukeratzen duen hizkuntzaren araberakoa 
dela, eta ez gure zerbitzariaren kontua. 

 
2. taula. Alkarpost postontzira heldutako mezuen kopurua [3]. 
 

2012 

Urtarrila 0 Apirila 0 Uztaila 0 Urria 0
Otsaila 0 Maiatza 1 Abuztua 0 Azaroa 0

Martxoa 1 Ekaina 2 Iraila 0 Abendua 0

                                                 
2  2002ko ekitaldian, urteko azken hiru hilabeteetan baino ez zuen jardun Alkarbide bilguneak. 
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Web guneari dagokionez, 35.926 bisita izan ditu azken urte honetan. Aipagarria da batetik, 
iaz baino bisita gutxiago izan dugula eta bestetik, datu hori ez dela behin betikoa 

urtarrileko, otsaileko eta abenduko datuak falta direlako zerbitzariarekin arazoak izan 

ditugulako. Beraz, behin betiko datuak izan arte ez dugu datuen aldearen arrazoia aztertuko. 
 

Bisitak hilerik hil honela banatzen dira: 
 2010 2011 2012 

Urtarrila 6.439 11.771 - 
Otsaila 5.537 11.447 - 

Martxoa 5.336 14.180 2.881 
Apirila 4.500 9.699 2.825 

Maiatza 8.755 10.057 3.513 
Ekaina 6.792 8.157 2.397 

Uztaila 8.838 8.292 2.781 
Abuztua 10.419 6.920 1.794 

Iraila 10.014 7.461 3.810 
Urria 8.861 7.719 7.669 

Azaroa 9.457 8.634 8.256 
Abendua − − - 

GUZTIRA 84.948 104.337 35.926 

 

Bilgunearen adierazpideari gagozkiola, Agerkariaren bederatzi ale (66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73 eta 74. zenbakiak) kaleratu dira txosten hau idatzi orduko, eta 75. alea urtea 
amaitzeaz batera bidaliko dugu. Agerkaria digitala denetik bertan jasotzen diren gaiak 

egunerokotasunari oso lotuta daude, udan izan ezik, hilerik hile bidaltzen dugu eta horrek 

hilero gertatzen direnen berri emateko aukera aparta eskaintzen digu. Aurten aparteko 

ahalegina egin dugu Alkarbide bilgunearen bidez koordinatzen ez diren eta udaletan 

garatzen diren ekintzen berri emateko, horretarako teknikariei gogorapen mezuak bidali 

zaizkie hilero. 
 

Agerkaria posta elektronikoz bidaltzen zaie Alkarbide osatzen duten euskara teknikariei eta 

horrez gain, Alkarbideren web gunean eskegitzen da. Azken urteetan, Bizkaiko euskara 

teknikariez gain beste lurralde batzuetako teknikari batzuek eta udaletan euskara teknikari 

lanetan aritzen ez diren hainbat pertsonek Agerkaria digitala jasotzeko eskaera egin digute 

eta horiek askotan Alkarbiden egiten diren egitasmoen berri Agerkariari esker izaten dute 
eta batzuetan gai jakin batzuen gaineko informazio gehiago ere eskatzen digute. 

 

Lan-mahaien jardunbidea 
A ereduko lan-mahaiko kideak 8 aldiz batu dira 2012an. 

B ereduko lan-mahaiko kideak 5 aldiz batu dira 2012an. 

C ereduko lan-mahaiko kideak 8 aldiz batu dira 2012an. 

D ereduko lan-mahaiko kideak 5 aldiz batu dira 2012an. 



 Alkarbide bilgunearen 2012ko jarduera-txostena 

6 

Lan-mahaien jardunbidearen berri akten bidez jasotzen dugu, bilgunearen gune pribatuan. 

 
Hurrengo lerrootan goian aipatutakoen inguruko balorazio nabarmenenak jaso ditugu:  
 

1. [Harremanetarako bideak] 
 
Posta bidezko harremana 
 
1. Oso ona. Edozein zalantzaren aurrean, oso eraginkorrak. 
2. Oso ona eta erantzunak berehalakoak izaten dira. 
3. Egokia. 
4. Eraginkorra, berehala erantzuten dira mezuak. 
5. Gauza larregi bidaltzen dozuez, inolako filtrorik gabe. 
6. Informazioa pasatzeko tresna egokia, arina eta erosoa, hortik jaso dugu informazio gehiena. 

Sarritan informazio gehiegi ere, baina, hobe da hori. 
7. Egokia eta eraginkorra. 
8. Bikain. 
 

 

 
Telefono bidezko harremana 
 
1. Oso ona eta arretatsua. 
2. Oso ona. 
3. Egokia. 
4. Beti erantzun didate, behar izan dudan guztietan eta berehala jaso dut erantzuna. 
5. Ez dogu inolako harremanik izan telefonoz. 
6. Arretatsua. 
7. Bikain. 

 

 

 
Aurrez aurreko harremana  
 
1. Bikaina. 
2. Oso ona. 
3. 2 hilean behin-edo ditugun batzarrak. Ez dira oso eraginkorrak, nire ustez. 
4. Egokia. 
5. Bileretan bakarrik, ona. 
6. Batzarrak izan dira aurrez aurreko harremanetarako erabili dugun tresna eta nahikoa dela uste 

dut. 
7. Irekia eta arretatsua. 
8. Bikain. 
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2. [Alkarbideren web gunea] 

  
Web gunea, oro har 
 
1. Egokia. 
2. Ez dut gehiegi bisitatzen. 
3. Oso ona. 
4. Ondo dago, udal bakoitzaren esku dago eguneratzea. 
5. Ez dut ohiturarik bertan sartzeko, baina, mantendu beharrekoa. 
6. Ez dut erabiltzen. 
7. Sartu naizenetan ondo. 
 

 

 
Alkarpost 
 
1. Oso baliagarria teknikarien arteko harremanak errazteko, zalantzak argitzeko... 
2. Oso gutxi erabiltzen dut. 
3. Ez dut erabiltzen. 
4. Ona. 
5. Ez dugu erabiltzen, baina lantzean behin mezuak bai ailegatzen jakuz. Ona da hor izatea. 
6. Beharrezkoa, nahiz eta gutxitan erabili. 
7. Sumatzen dut inoizko gutxien erabili dela edo inoizko galdera gutxien egin dela. Suposatzen dut 

seinale ona dela.  
8. Erabilera urrikoa. 
9. Ez dakit zer dan. 
10. Ez dot erabili askorik, baina egotea bera ona da. 
11. Bai. Oso baliagarria. 
 

 

 
Agerkaria 
 
1. Oso interesgarria. 
2. Oso praktikoa, zabalkunde txikiegia beharbada. 
3. Bikain. 
4. Ona. 
5. Agerkarian agertzen dena emailez ere bidaltzen dozuenez, gauza beraren inguruko informazioa, 

gutxienez, birritan jasotzen dogu. 
6. Jaso eta irakurtzen dut. Laburra da eta maiztasun gutxikoa denez gauzak gogoratzeko ondo 

dago.  
7. Ikuspegi orokorra izateko egokia. 
8. Oso ondo diseinatua eta antolatua, begirada batean informatuta egoteko baliagarria. 
9. Asko balio digu besteen berri izateko eta geuretzako ereduzkoak hartzeko (zuzenean 

harremanetan jartzen gara askotan beste udaletako teknikariekin edo alderantziz). 
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3. [Lan-mahaia] 

 
Maiztasuna 
 
1. Hilean behin biltzea egokia da. 
2. D eredukoari dagokionean maiztasuna nahikoa dugu. 
3. Betiko martxan, praktikoa eta eraginkorra. 
4. Edukiak errepikatzen dira bilera batetik bestera, eta bilera berrietara joaten gara inolako 

berrikuntzarik ez dagoenean ere. Askotan bilera horretan teknikariek kontatzen diguten bakarra 
da zelako zailtasunak dituzten emaitzak lortzeko, eta batzar batera hori entzutera joatea denbora-
galtze sentsazioa sortzen du. 

5. Neurrikoa da. 
6. Aurten ere iaz beste bilera egin ditugu, zortzi, kopuru aldetik nahikotxo. Kontua ez da bileren 

maiztasuna, emaitzak edo eragina baino. 
7. Egokia.  
8. Ona. 
9. Bilera kopurua egokia da. 
 

 

 
Parte hartzea 
 
1. Ez da erraza izaten bilera guztietara joatea; dena den, parte hartze egokia izaten da, oro har. 
2. Ondo, nor bere estiloan; neuk berba gehiegi gauza gutxi esateko. Gehien aportatzen duena, 

Alkarbideko teknikaria. 
3. Aukera ematen du egitasmo guztien gaineko iritziak emateko. Irekia eta aktiboa. 
4. Aurten nire parte hartzea ez da ona izan 
5. Ez naiz batzarretara joaten lantzen diren gaiak nire eguneroko lanean interesik ez dudalako 

ikusten. 
6. Ahal izan dodan neurrikoa, neurea ona izan dala uste dot. Taldean, ostera, gorabeherak igarri 

dodaz, gogoa, lan karga eta bestelakoak tarteko. 
7. Oso jende gutxi joaten da bileretara. Nire ustez, goian aipatutako denbora galtze 

sentsazioagatik. 
8. Joaten garenok parte hartzen dogu. 
9. Egokia. 
10. Nahi nukeen baino parte-hartze txikiagoa da nirea. Agindutako lanak betetzea edo prestatzea 

kosta egiten zait. Eskerrak koordinatzaileak lanak ondo beteta ekarri eta azalpenak ondo ematen 
dituen, sarritan gainontzekoen lana eritzia ematea baino ez da izaten.  

11. Batzuetan gutxi batzuek parte hartzen dute. 
12. Tira. 
13. Lan-mahaian parte hartze gehiago gura izango genuke. 
14. Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoak proiektu askotan ez du parte hartzen, beraz, gai 

batzuetan parte hartzea zaila izaten da. Hala ere, bilerak positiboak dira, teknikarien arteko 
komunikazioa eta elkarlana sustatzen dutelako. 
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Bilera lekua eta ordua 
 
1. Egokia. 
2. Ondo. 
3. Oso ona. 
4. Parte-hartzaile gehienok Durangaldekoak garanez lekua eta ordua oso egokiak dira, ostirala, 

azken ordua, eta Zornotza ondoan geratzen da. 
5. Lekua ondo eta ordua be bai. 
6. Guztien artean adosten da. 
 

 

 
Landutako gaiak 
 
1. Egokiak. 
2. Zaila da krisiarekin gai berriak sartzea, murrizketek errepikatzera kondenatzen gaituzte. 
3. Ona. 
4. Egokiak izango dira baina nire ustez herri txikientzako behintzat ez dira oso baliagarriak. 
5. Oso egokiak, izan ere, Euskara Zerbitzuotako interesguneei eta beharrei erantzuteko prestatzen 

dira. 
6. Berriro: gai berdinekin daramagu urtebete. Bileretara joaten gara entzutera dauden zailtasunak 

eta egitasmo/proposamen berriak. 
7. Azken urte bietan transmisioa izan da gehien jorratu dugun gaia: eman giltza, ku-ku, iragarkia eta 

abar. Nire ustez gai egokia da etengabe landu beharrekoa, baina beste batzuk ahaztu barik. 
Baditugu sustraitu ditugunak: katalogoa, nahi dudalako, gidabaimena eta abar denbora gutxiago 
behar dutena. Gauza edo gai berriak lantzen hasi beharko genuke. 

8. Inprenta- eta diseinu-lanak askotan, normalkuntzari zelan heldu? 
9. Egokiak. Arazorik ez beste gai batzuk azaltzeko. 
10. Partaideek finkatzen dituzte. 
 

 

 
Taldearen ekarpenak landutako gaietan 
 
1. Pisu gehiena, Alkarbideko teknikariak elikatzen eta koordinatzen duena. 
2. Gehienetan ekarpen horietan oinarritzen gara egitasmoak garatzeko, beraz, oso garrantzitsuak. 
3. Oso ona. 
4. Ekarpenak egiten dira. Ekarpenekin zer egiten den ez daukat oso argi. 
5. Oso kontuan izatekoak. 
6. Ekarpenak egin dira, baina, esan lez, pisu nagusia koordinatzaileak hartzen du. 
7. Egiten dira ekarpenak, gehiago edo gitxiago gaia zein dan. 
8. Alkarbideko teknikariak hartzen du pisurik handiena, agian udaletako teknikariak gehiago 

inplikatu beharko ginateke. 
9. Batzuetan partaideen aldetik desorekak egon daitezke, baina normala ere bada (denbora falta,  

interesa...). 
10. Oso  baliagarriak..., baina parte hartzea areagotu behar. 
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Alkarbidetik jasotako informazioa 
 
1. Oso interesgarria. 
2. Ona eta sasoiz. 
3. Erabilgarria eta egokia. 
4. Oso ona. 
5. Informazioa, esan dudan moduan, filtrorik gabe bidaltzen digute etengabe. Askotan guretzat 

inolako interesik ez duten mezu pisutsuak jasotzen ditugu. 
6. Nahikoa. 
7. Informazioa erabilgarria eta egokia da; informazioa trukatzea beti da ona eta beharrezkoa, 

batzuetan gehiegizkoa ere badela esango nuke. 
8. Gehienetan erabilgarria izaten da. 
9. Oso erabilgarria eta, sarritan, nahitaezkoa. 
10. Oso baliagarria. 
 

 

 
Taldekideengandik jasotako informazioa 
 
1. Baliagarria. 
2. Antzeko kezkak ditugun heinean, oso ondo etortzen zaizkigu besteen planteamenduak eta 

ikuspuntuak. 
3. Eskatutakoan arazo barik bialdu deutsagu alkarri. 
4. Oso ona. 
5. Batzuetan baliagarria. 
6. Alkarbideren helburuetako bat informazioa trukatzea eta konpartitzea ere bada. 
7. Nahikoa. 
8. Oso aberasgarria. 
9. Oso interesgarria. 
10. Baliagarria baita 
 

 

 
Beste lan mahaietako informazioa 
 
1. Ona. 
2. Egokia. 
3. Osagarria eta, zenbait kasutan, erabilgarria. 
4. Guretzat, beste lan mahietako errealitatea oso ezberdina da, eta, beraz, haiek landutakoa ez da 

izaten oso baliagarria. 
5. Eskasa. 
6. Alkarbideko teknikarien bidez hartzen dogu, ondo. 
7. Lan mahaietatik baino herrietatik informazio gehiago jasoten dugulakoan nago eta horri 

aberasgarri deritzot, horrela enteratzen garelako beste herri batzuetan egiten dutenaz. 
8. Heltzen da. 
9. Egokia. Egitasmo batzuetan bat egiten dugu. 
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Taldeak landu beharko lituzkeenak 
 

1. Euskarazko eskaera areagotzeko egitasmoak. 

2. Plangintzaldi berria. 
3. Bileren aldizkatasunak ez die erreparorik jartzen bide berriei eta, gehienbat, haietan 

eztabaidatzen dira landu beharrekoak. 
4. Ez zait ezer bururatzen, baina, egon badaude. Mahaian bertan aztertu behar. 
5. Gure herrietan eukeraz bizitzeko eta gure udaletan euskeraz lan egiteko tresnak. 
6. Taldekideok proposaturikoak. 
7. Normalkuntza arloan dauden berritasunak, ikuspuntu bat baino gehiago kontuan hartuta. 
8. Askotan herrietan proiektuak edo egitasmoak errepikatzen dira, eta lagungarria litzateke 

horrelakoei buruz norberak egiten duena, zailtasunak, indarguneak eta abar azaltzea. 
 

 

 
Alkarbideko teknikariak 
 
1. Oso lan ona egiten dute. 
2. Bikain. 
3. Alkarbideko idazkari teknikoaren eta D ereduko lan mahaiaren koordinatzailearen artean 

koordinaziorik ez dagoela ematen du batzuetan. 
4. Ezin hobeto! 
5. Lan handia egiten dutelakoan nago, eurek daramate mahaiaren lan astuna besteoi lana erraztuz. 
6. Ondo betetzen du bere funtzioa. 
7. Beti prest izan doguz, ondo. 
8. Oso ondo. 
9. Bikain (dagokiena baino gehiago egiten dute askotan). 
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koordinazioa komunikazioa  PROIEKTUGINTZA prestakuntza 

 
Proiektugintzari gagozkiola, beheko lerrootan ageri dira Alkarbidek 2012an koordinatutako 

ekimenak. Ekimenok EBPNren esparruen arabera azalduta daude: 
 

 
 

 D bitamina, aberastu bere heziketa! 
Irakaskuntza sisteman sartzear dauden umeen gurasoentzako sentiberatze-kanpaina hau 2-3 

urteko umeen eskolatze-aldia hasteaz batera zabaldu ohi da. Aurreko urteetan izandako 

balorazio onaren ondorioz, aurten iazko kanpaina bera egin da.  Hartzaile nagusiak 2-3 

urteko umeak dituzten gurasoak izan dira eta helburu nagusia D ereduaren alde onak 

azpimarratzea izan da.  

 

  
 
Bizkaiko 42 udalek bat egin dute euskarazko irakaskuntza bultzatzeko kanpaina honetan eta 

hauexek izan dira kanpaina honen euskarriak (guztira 8000 inguru banatu dira):  

 

− Udaleko ordezkariren batek sinatutako gutuna euskarazko ereduetan ikasteak dakartzan 
abantailen berri ematen duena 

− Gutuna bidaltzeko gutunazala. D eredua aukeratzeko hainbat arrazoi azpimarratzen dira 

gutunazalaren barruko aldean  

− Eskolan hasiko diren neska-mutikoentzako oparia (kanpainaren leloa idatzita duen 
neurgailua). 

 

 

Euskararen ondorengoetaratzea
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Ondokoa izan da teknikariek egin duten balorazioa:  
 
1. Ondo. 
2. Egokia. 
3. Kanpaina moldatu behar dela uste dut. Erakargarriagoa izan beharko luke. 
4. Gure herriak euskaldunak izanda, ez dugu oso erabilgarri ikusten proiektu hau. Izan ere, D 

ereduan matrikulatzen dituzte ume guztiak. Gatikan baino ez dute erabiltzen. Ondo. 
5. Elorrion D eredua baino ez dugunez, ez dugu parte hartu. 
 

 

 

 

 Nahi dudalako! 
Urte hasieran, Nahi Dudalako! egitasmoa prestatu genuen sasoi hartan DBH 4. mailan 
zeuden gazteen artean banatzeko. Udalerri batzuek DBHko 3. mailan ere banatu zuten 

informazioa DBH4ra heltzen direnean gazte askok dagoeneko erabakita izaten dutelako 

euren bidea. DBHn euskaraz ikasi duten gazteek hortik aurrerako ikasketak ere (batxilergoa 

eta lanbide heziketa) euskaraz egitea da kanpaina honen xedea. 
 

       
 

Gazteak izan dira egitasmoaren hartzaile nagusiak. Aurreko urteetako kanpainaren jarraipena 

izan da eta aurten ere kanpainaren zati garrantzitsuena www.nahidudalako.com web gunea 

izan da. Web gunean hainbat berrikuntza egin ditugu, testigantzak atalean, esaterako, bi 

esketx berri grabatu dira eta DBHO euskaraz ikasi duten bi gazteren esperientziak ere jaso 

dira. 
 

Kanpainaren berri emateko eskuorria banatu zitzaien gazteei, baina aurten, gainera, udalerri 

batzuek gurasoei zuzendutako gutuna ere bidali dute, adin horretan gurasoek ere zeresana 

izaten baitute gazteek hartu beharreko erabakian. Eskuorrian gazteak euskarazko eredua 

aukeratzea azpimarratu eta web gunean hainbat informazio jasoko dutela adierazi zaie 
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gazteei, horrekin batera, irabaz zezaketen sarien berri ere eman zaie. Web guneak gainera, 

gazteen iritzia zein den jakiteko balio digu, bai web guneari berari buruzkoa bai eta 
egitasmoaren ingurukoa ere. 

 

Azken urteotan horixe izan da kezka nagusia, ezin izan dugula egitasmoen eragina neurtu 

eta baloratu eta web guneak horretarako bidea eman digu. Iaz 100 gazte ingururen iritzia 

jaso genuen eta aurten 228 inkesta jaso ditugu. Oso ondo baloratu dute gazteek kanpaina 

eta web gunea ere bai, datu bat ematearren web guneak 5etik 4ko nota jaso du, han 
agertzen den informazioa beharrezkoa dela aipatzen dute eta aurrera begira unibertsitateko 

datuei buruzko informazioa eta euren artean eztabaidatzeko gunea ere egoki ikusiko 

lituzketela aipatu zuten. Hurrengo urtera begira bada arlo horiek lantzen dihardute. 
 

Iaz bezala, aurten ere kanpainaren berri emateko hitzaldiak antolatu ditugu, guztira 15 

hitzaldi egin dira. Hitzaldiak ere oso ondo baloratu dituzte bai gazteek eta baita teknikariek 
ere, hitzaldiei esker gazteei web gunea erakutsi eta bertan zelan nabigatu erakusten 

baitzaie.   

 

Ekimen honi esker Bizkaiko 39 udalerritako 6.200 gaztek Batxilergoko eta Lanbide 

Heziketako ikasketak euskaraz jarraitzeko aukerari buruzko informazioa jaso dute. 

 
Hona hemen egitasmo honen inguruan teknikariek egin duten balorazioa:   
 
1. Hitzaldi onak. 
2. Ondo. 
3. Egokia. 
4. Gure herriak txikiak dira eta euskaldunak dira. Beraz, ez dute DBHrik eta gazteek euskeraz ikasten 

dute. 
5. Ondo. Itxasoren hitzaldiak ikasleen gustukoak izaten dira. 
6. Nahi Dudalako ekimenaren inguruko emaitzak ezin ditut baloratu eta Itxaso Payaren hitzaldirik ez 

dugu egin. 
7. Programaren balorazio ona. Nahitaezkoak ditu programa honek osagarri eta pizgarri diren 

hitzaldiak eta bestelako ekitaldiak (ikuskizunak, erakusketak...). Hortaz, Itxasoren hitzaldia... 
nahitaezkoa. 
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 Eman giltza [ondorengoetaratze kanpaina] 
Familiak hizkuntza transmisioaren garrantziaz sentiberatzeko, aurreko urteetan legez, 
ondorengoetaratze kanpaina egin da Bizkaiko hainbat udalerritan. 2010ean Eman giltza / 

¡Háblale, escúchale! leloa daraman 

kanpaina martxan jarri genuen aurreko 

urteetan egindako kanpainen formatua 

erabat aldatuta. Egindako lanari etekina 

atera asmoz, eta egoera ekonomikoa 
aintzat hartuta aurten ere kanpaina bera 

egitea erabaki da.  

 

Kanpaina jaioberriak nahiz 1-6 urte 

bitarteko umeak dituzten gurasoentzat 

egin da, eta helburua euskara 
belaunaldiz belaunaldi transmititzeak 

duen garrantzia nabarmentzea da. Eman giltza / ¡Háblale, escúchale! kanpaina 36 udalerri 

eta 2 mankomunitatetako ia 11.000 familia inguruk jasoko dute euren etxeetan. Guztira, 51 

udalerrik parte hartu dute. 

 
Aurreko urtean jaioberriak eta 1-6 urte bitarteko umeak dituzten gurasoei diptikoa banatu 

zitzaien eta aurten ere diptikoa bere horretan banatu da. Diptikoan, guraso guztiengana 

hurbildu asmoz, alkateak edo udal ordezkariren batek sinatutako testua agertzen da hiru 

hizkuntzatan (euskara, gaztelania eta frantsesa) ondorengoetaratzea guraso euskaldun zein 

erdaldunek landu beharreko arloa delako. Gutun edo testu horren bidez gurasoak animatu 
nahi dituzte euskararen transmisioa bultzatzera eta, bide batez, kanpainarako sortu den web 

gunearen berri ere ematen da. 

 

Web gunea, berriz, aurten ere kanpainaren zatirik garrantzitsuena izan da eta horregatik 

hainbat berrikuntza egin ditugu gurasoentzat erabilgarriagoa izateko eta jasotako inkesta 

gehienetan horrela eskatzen zutelako gurasoek. Besteak beste, web gunearen atal batzuen 
diseinua eta antolaketa aldatu ditugu informazioa eskuragarriago izateko. Gainera, orain arte 

gurasoek egin dituzten galderak eta erantzunak ere sartu 

ditugu gainontzeko gurasoentzat lagungarri izateko. Sarien 

atalean 2011ko irabazleen sari-banaketen bideoak ere sartu 

ditugu , gurasoak inkesta betetzera animatzeko. Orain arteko 

datuak aztertuz gero, web gunea martxan jarri zenetik bisita 
asko jaso ditugu eta gainera erabiltzaile gehienek web 

gunearen atal bat baino gehiago ikusi dute. Horrez gain, 

inkestetan jasotako erantzunetan ikus daiteke gurasoei asko 

gustatu zaiela proiektua eta emandako aholkuak oso ondo 

baloratzen dituzte. 
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Horrez gain, hainbat udalerrik azken urteetan argitaratutako KU-KU, 

haur hizkera jasotzen duen liburuxka eta CDa ere banatuko dituzte. 
Guztira 9000 ale inguru banatu dira. Aurten gainera, udal batzuek web 

gunearen helbidea inprimatuta dituzten adur-zapi eta askari-poltsak 

banatu dituzte. Euskarri hauekin, gainera, kanpainaren hartzaileak ez 

diren gurasoengana ere heldu nahi izan da, kalean erabiltzen direnean 

kanpainaren berri zabalduko delako. Gainera, zabalkundeari 

dagokionez, Eta Kitto euskara elkarteak antolatutako jardunaldietan 
parte hartu genuen kanpainaren berri emanez. 

 

Ondokoa izan da teknikariek egin duten balorazioa: 
 
1. Ondo, berandutxu baina. 
2. Lan bikaina. 
3. Proiektua hobetzen ari da, gero eta aukera gehiagorekin eta eraginkorragoa. 
4. Emaitzak denon artean aztertu beharko ditugu ikusita zenbat sarrera eta nondik egin diren web 

orrian. 
5. Produktu bikaina da. Erabili egin beha dogun eta erabil eragin, ezagutzera emon… Eta jakina, 

elikatu eta eguneratuta izan. 
6. Gureak herri euskaldunak dira, horrelako egitasmoak ez dira erabilgarriak gurean. Positiboa 

litzateke egitasmoak diseinatzea herri euskaldunei begira. 
 

 

 

 

 Ume elebidunen gurasoentzako eskuliburua eta Argitxo CD-ROMa  
Teknikarien aburuz, oso material interesgarria da Ume elebidunen gurasoentzako 

eskuliburua eta urtero izaten dira eskuliburua zabaltzeko ahaleginak; eskuliburu honetan 

hainbat aholku jasota daude umeen eta gurasoen arteko harremanak eta elebitasuna / 
eleaniztasuna aintzat hartuta, betiere euskara sustatzeko ahaleginaren bidetik. 

 
 

Material hori gurasoengana hurbiltze aldera, 

liburuxkarekin batera Argitxo CD-ROMa 

banatu da hainbat udalerritan. 

 
CD-ROMean hainbat ipuin, joko eta kanta 

batzen dira eta 3-6 urte bitarteko umeentzat 

da aproposa. 
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Egitasmo honetan Bizkaiko 5 udalerrik eta mankomunitate batek 

(guztira 14 udalerri) parte hartu dute eta gehienek liburuxka eta 
CD-ROMa banatu badituzte ere, batzuek liburuxka bakarrik eskatu 

eta zabaldu dute. 

 

Ondokoa izan da teknikariek egin duten balorazioa: 
 
1. Oso lan ona, gaurkotasunik galtzen ez duena, eta urtez urte erabili modukoa. 
2. Gustuko dute jasotzaileek. 
3. Gida bera ondo dagoela uste dut eta horrekin batera antolatzen den hitzaldia ere. 
4. Jaioberrien gurasoei banatzen diegu. 
5. Oso egokia gure kanpainarako. 
 

 

 

 

 Eskola Agenda 
Aurten hirugarren aldiz argitaratu da eskola agenda Alkarbideren bidez. Agenda lehen 
hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago eta helburu nagusi bi ditu; batetik, irakasle, ikasle eta 

gurasoen arteko harremanak euskaraz izateko baliabide izan nahi du eta bestetik, euskal 

kultura sustatzea. 

 

Ikasturte honetako agendaren ardatz nagusia urtaroak izan dira, agendaren aurkezpenean, 

bai gelan, bai etxean, txandaka, egunean poema bat ozenki irakurtzeko gonbita egiten da 
eta hilabete bakoitzean, hilabetearen izenarekin edota dagokion urtaroarekin zerikusia duen 

olerki bat agertzen da. Alboan, olerki horrekin egin daitezkeen hiruzpalau joko edo ariketa 

agertuko dira, haurra buru delarik, gelan nahiz etxean (edo biak lotuta) egiteko modukoak. 

Egun bakoitzean, esaldi bakarreko edo asko jota esaldi biko baliabide poetikoa ere agertzen 

da. 

Egitasmo honetan Bizkaiko 20 udalerrik parte hartu dute eta 
27 ikastetxetan 5.000 ale banatu dira udalerri horietako 

ikasleen artean. Oraindik balorazioa egin gabe dago agenda 

irailean banatzen delako eta apur bat erabiltzen dutenean 

egin ohi dutelako balorazioa.  

 

Bestalde, aipatu behar dugu eredu guztietako udalerriek 
parte hartu dutela egitasmo honetan eta horrek 

egitasmoaren garrantzia bermatzen du, udalerri guztietan 

beharrizan hori sumatzen den seinale. 
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Hona hemen teknikariek egin duten balorazioa: 
 
1. Oso ondo. 
2. Eskoletako arduradunekin egin ditugu balorazioak eta pozik daude agendarekin. Datorren 

urterako ere eskatzeko prest agertu dira. Baliogarria da eurentzat. 
 

 

 

 

 
 

 Gidabaimena euskaraz 
Aurten ere Bizkaiko hainbat udalerrik Gidabaimena euskaraz egitasmoa martxan jarri dute. 

Egitasmoaren helburu nagusia da gazteei adieraztea gidabaimena euskaraz ere prestatu 

daitekeela, eta hori oinarri hartuta, egitasmoak aurten hiru ardatz nagusi izan ditu: batetik, 

egitasmoan parte hartu duten udalerriek sentiberatze-kanpaina martxan jarri dute, herrian 

bertan ere gidabaimena euskaraz atera daitekeela jakin dezaten, horretarako iazko triptikoak 

eta kartelak erabili dira eta udalerri batek gazteentzako hitzaldiak ere antolatu ditu Iñigo 
Olabe Rally-pilotuarekin eta hitzaldiak indartzeko simuladorea ere erabili du; bestetik 

Bizkaiko Foru Aldundiak eta APAVIk hitzarmena sinatu dute eta horri esker autoeskoletako 

irakasleentzat prestakuntza saioa eta autoetan itsasteko eranskailuak prestatu dira. 

 

Prestakuntza saioa Arratia autoeskolako Unai Zuluaga irakasleak eman zuen eta bost orduko 

saio horretan euskarazko terminologia bateratzeko irizpideak eta euskaraz irakasteko 
beharrizanez aritu ziren. Gainera, jarduera horretako euskarazko terminoak batzen zituen 

hiztegia banatu zitzaien partaide guztiei. Ikastaroa ekainean egin zen eta guztira 35 irakaslek 

eman zuten izena. Eranskailuei dagokienez, euskarazko eskaintzaren berri emateko 

autoetako albo bietan jartzeko eranskailuak prestatu ziren eta APAVIren bitartez eskatu 

zituzten 32 autoeskoletako arduradunei banatu zitzaizkien, guztira 300 pegatina banatu ziren 

Bizkaiko autoeskoletako 150 autotan eransteko.  

 

Bestetik, autoeskoletako irakasleen arteko 

harremanak erraztu eta koordinazioa 

bideratzeko, klikasi plataforma eskaini diegu 

Azkue fundazioaren bitartez. 

 

 

 

Euskararen erabilera
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Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 
 

3. Ez da eraginkorra izan gure udalerrian. 
4. Oso ondo dago. Baina, gure herri gehienak txikiak izanik ez dugu autoeskola askorik izaten. 
5. Orain hiru urte egin genuen kanpainarik gogorrena, gaur egun ez dugu aparteko ezer 

antolatzen, informazioa pasatu baino eta diru-laguntza gisa mantendu, nahiz eta orain arte ez 
dugun jaso eskabide bat ere. 

 

 

 

 

 Aukeratu zeurea!  
Aukeratu zeurea! kanpaina 2009an jarri zen abian lehen aldiz eta handik hona hainbat kirol-

motaren inguruko materiala sortu da, bai eta sortutako guztia web gune batean jarri ere. 

 

2012an ez da beste kirolik garatu, orain arte batutako materiala 

ugari zela kontuan hartuta. Ildo horretan, erabilgarri dagoen 
materialari etekinik zelan atera gogoeta egin dute teknikariek eta 

‘kirol-jokoen’ moduko jarduera proposatu dute, hainbat herri 

batuta. Nolanahi ere, ekimen hori 2013an garatuko litzateke. 

Bestetik, 2011n sortutako materiala (mendizaletasuna) eta 

hitzaldiak (Alex Txikon mendizalearen eskutik) eskaini ditugu. 

Ekitaldiaren barruan, hainbat hitzaldi eman ditu lemoarrak 
Galdakaon, Sopelan eta Sestaon.         
 

Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 

 
1. Oso ondo. Pizgarria, bizia, zuzena, hurbila.... 
2. Alex Txikon iaz egon zen gurean eta ez zitzaidan gustatu, euskerarekin zerikusirik ez, mendi hutsa. 
3. DBH-3ko ikasleen artean banatzen ditugu urtero. Hitzaldirik ez dugu antolatzen. 
4. Hitzaldia  ondo baina beste materialari beste etekin bat atera behar zaiola uste dut. 
 

 

 

 

 trebaGUNE, Bizkaiko Trebatzaileen Bilgunea 
 

Hainbat aldaketa izan dira trebaGUNEren osaeran 
azken bi urteotan. Ekitaldi honetan, badirudi egitura 

finkatu dela eta ondoko udalerrietako trebatzaileak 

batzen hasi dira aurtengo irailetik aurrera: Basauri 

(2), Bilbo, Durango, Galdakao, Getxo (2), Leioa, 

Txorierri eta Alkarbide.         

 
 

trebaGUNE 
Bizkaiko trebatzaileen bilgunea 
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trebaGUNEko teknikariek erabakitakoari jarraiki, Bizkaiko trebatzaileak hilero-hilero batuko 

dira, eta batzarrotan trebakuntza lanari lotutako gai baten alderdi teorikoa eta gai beraren 
edo beste baten alderdi praktikoa jorratuko dute gaiak batzordeko kide guztien artean 

banatuta. Besteak beste, ondoko gaiak aletuko dira: soziolinguistikako oinarriak trebakuntza-

lanari ekiteko, trebagaien hizkuntza ohituretan zelan eragin, hizkuntzaren erabilera zelan 

areagotu lan-eremu ez-formaletan… 

 

Amaitzeko, Alkarbide bilgunearen lan-mahaietako euskara teknikarien eskakizuna aintzat 
hartuta, trebatzaile izan ez baina euren lanaren zati bat trebakuntza lanean eman behar 

duten teknikariei ere zabalduko diete 2013ko lan egitaraua, interesa daukan orok batzar 

horietan parte har dezan.  

 

Ondokoa izan da teknikariek egin duten balorazioa:  
 
1. Berpizteko edo birmoldatzeko proposamena (trebatzaile hutsak biltzea baino, trebakuntzan ari 

direnen bilgunea beharko litzateke izan; gurean, esaterako, trebatzaile-itzultzailea da, beste kasu 
batzuetan euskara teknikariak berak betetzen du neurri baten trebatzaile lana...). 

2. Ez gara inoiz gonbidatuak izan. 
3. Badirudi, abiada hartu dauela eta zereginak zehaztu egin direla. Gune praktikoa da; bidea egiten 

segitu behar da. 
 

 

 

 

 Barraketan euskaraz 

 

Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak, EUDELek 
eta AFADEk (Euskadiko Ferialari Autonomoen 

Elkartea) lankidetza-hitzarmena berretsi dute 

herrietako jaietan jartzen diren jolas-

ikuskizunetan euskararen erabilera sustatzeko 

asmoz. Hitzarmena lehen aldiz 2011n sinatu zen 

eta izandako arrakasta neurtu ostean berrestea 
erabaki da, izan ere iaz guztira 300 kartel baino 

gehiago egin ziren. 
 

Lankidetza-hitzarmen horri jarraiki, iaz BFAk prestatu zuen kartel ereduan idatzi dira 

ikuskizunetako arduradunek behar dituzten testuak. Iaz bezala, Alkarbide bilgunea arduratu 

da kartelak prestatzeaz eta AFADEra helarazteaz. 

 
Berrehun kartel inguru diseinatu eta plastifikatu dira AFADEko idazkariak hala eskatuta, gero 

hark bere bazkideen artean banatu ditu eta AFADEk Bizkaiko udalerrietan kudeatzen dituen 

jai-esparru guztietan (30) jarri dira errotuluak, ele bietan edo euskara hutsez, ondoko 

hauetan, hain zuzen ere: Abadiño (Matiena), Amorebieta-Etxano, Areatza, Arrigorriaga, 
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Balmaseda, Bakio, Basauri, Bermeo, Bilbo (Deusto/Rekalde), Elorrio, Durango, Galdakao, 

Gernika-Lumo, Getxo, Leioa, Lekeitio, Markina-Xemein, Muskiz, Mundaka, Mungia, 
Ondarroa, Ortuella, Plentzia, Santurtzi, Sestao, Sondika, Trapagaran, Ugao eta Urduña. 

 

Hona hemen teknikariek egindako balorazioa: 
 
1. Ondo. 
2. Ez dugu aztertu ze eragin izan duen. 
3. Aspaldiko kartelak erabiltzen ditugu. 
4. Ekimen interesgarria. Hasi da ikusten. 
5. Beharrezkoa. Beharbada euskal musikaren eskaintza eguneratu eta osatu behar da. 
6. Eraginkorra. 
 

 

 

 

 BEHARSAREA: www.beharsarea.net 
Euskaraz egiten duten tabernari, dendari, ume zaintzaile eta bestelako lanen eskaera gero 

eta handiagoa da gure herrietan. Eskaera horri erantzuteko sortu zen 2011n beharsarea.net 

Getxon, Getxoko Euskara Zerbitzuak eta Egizu elkarteak sustatuta. 2012ko abenduan eta 
2013ko urtarrilean 11 udalerri eta mankomunitate batuko zaizkio Getxoko Beharsarea zenari. 

Proiektu irekia da, beraz, Euskal Herriko beste udalerri edo mankomunitateren batek parte 

hartzeko nahia izango balu Alkarbiderekin harremanetan jartzea baino ez du. 

 

 
 

Hasierako orria diseinatu da, parte hartzen duten herri eta mankomunitate guztiak batzeko. 
Bertan, Euskal Herriko mapa batean Bizkaia dago nabarmenduta eta gainean sakatzen 

badugu parte hartzen duten herri eta mankomunitateen izenak ikusi ahal izango ditugu nahi 

duguna hautatzeko. Gainera, eskuinaldean argitaratu diren azken eskaintza eta eskaeren 

zerrenda dago ikusgai. 

 

Beharsarea euskarazko lana bideratzeko interneteko ataria da, doakoa eta euskaraz egiten 
den lana eskaini eta eskatzeko tresna erraz eta eraginkorra. Erabiltzaileek bi baldintza baino 

ez dituzte bete behar: lana euskaraz egitea eta lan baldintzak duinak izatea. 

 

Lanak kategoriatan sailkatuta daude, baina lan mota guztiak bideratzeko balio du 

Beharsareak. Ildo horretan, lan partzialak zein lan profesionalak eskaini eta eskatu daitezke 

zerbitzu honen bidez. 
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Ekimen honetan, guztira, 12 udal erakundek parte hartzen dute. 
 

Hona hemen teknikariek egindako balorazioa: 
 
1. Ondo. 
2. Ea noiz ikusten duen argia. 
3. Orain arte Udalaren web orrian egon dena Amankomunazgo mailakoa izango da, laster, 

aurrerantzean. 
4. Laster jarriko dugu abian. 
5. Interesgarria, orain gabilz lantzen Durangaldean. 
6. Teknikariok parte hartzearen alde, baina ez dugu baimenik izan (pega burokratikoak, Lanbide, 

behargintza...). 
 

 

 

 

 Kirol lan-mahaia 
2012 urte honen hasieran Kirol lan-mahaiak prestatu eta adostutako txostena helarazi 

zitzaien BFAko Euskara zuzendariari eta Gazteria eta Kirol zuzendariari gai zalantzatsuak argi 

ditzaten. Une honetan gaia aztertzen ari dira eta erantzuna dugunean asmoa da Kirol lan-

mahaia berriro biltzea gaia sakondu eta aurrera egiteko.  

 

Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 
 
1. Ondo. 
2. Duen eraginari erreparatuta, ekin beharreko lan-lerroa. 
3. Hausnartu egin beharko bizirik dagoen eta zertarako balio izan duen jakiteko. 
4. Lan-fase bat amaitutzat emon genduen, eskakizuna be egin genduen, baina erantzun edo barririk 

ez dogu. 
5. Ez dogu inolako emaitzik jaso oraindik. 
 

 

 

 

 BiscayTIK lan-mahaia 
Aurten BiscayTIK lan-mahaia bitan batu da. Guztira 39 dokumentu lortu dira; batzuk 

BiscayTIK-eko teknikariei esker eta beste batzuk; Busturiako Udaleko aplikaziotik bertatik 
lortuta (BiscayTIK-eko teknikari bati esker hau ere). 39 dokumentu horiek BFAko itzulpen 

arduradunaren eta bere taldearen eta BiscayTIK-eko lan-mahaian Alkarbideko ordezkaria 

den teknikariaren artean zuzendu dira. Eta bidez batez, agiri horietarako hizkuntza-irizpide 

batzuk adostu eta zehaztu dira egin diren zuzenketen zentzua argitzearren. Horiek guztiak 

urriaren 9an egin zen bileran aurkeztu ziren. Bertan jakinarazi ziguten zuzenketak egiteko 

prozesua nahiko luzea izango zela, izan ere, protokolo bat jarraitu behar da. Lehendabizi, 
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emandako horiek BiscayTIK-eko ereduetan moldatu behar da, gero agiri horiek dituzten 

udal eta mankomunitateekin harremanetan jarri behar da egingo denaren berri emateko eta 
eragozpenik badute adieraz dezaten. Eragozpenik egongo balitz Alkarbide izango litzateke 

erakunde horri azalpen sakonagoak eta zehatzagoak emateko arduradun eta baita 

egokitzapenak onartzeko gomendioa emateko ere. 

 

Hurrengo pausoa, BiscayTIK teknikarien esku egongo litzateke, aldaketak horiek sartzeko 

azken arduradunak izango baitira. Lan horretan inoiz aldaketak sartzean zuzenketei 
dagozkien zalantzarik izango balute, BiscayTIK-eko lan-mahaian Alkarbideko ordezkaria den 

teknikariarekin ala Alazne Aurrerekin harreman jar daitezke horiek argitzeko. 
 

Edozelan ere, nahiz eta honezkero zuzenketak BiscayTIK-eko ereduetan sartuta egon 

(hilabeteko epean egin zuten gutxi gorabehera) BiscayTIK-eko arduradunek ez dute erabaki 

protokolo horri zelan eman hasiera, beraz, horixe da zehaztu beharreko hurrengo urratsa.    
 

Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 
 
1. Behar-beharrezkoa. 
2. Abian da eta lan handia egin da, astiro badoa ere... 
3. Igaro da urte eta erdi inguru eta balantzea egin beharko da. 
4. Oraindik frogatzen gabiltza, aurten hasi gara, baina zalantza asko ditut, ez euskera aldetik, 

praktikotasun aldetik baino. 
5. Ez dugu emaitzarik jaso oraindik. 
 

 

 
 

 
 

 Oparitu euskaraz  
 

Euskarazko produktuen katalogoa 
Gabon sasoian, euskaraz zer oparitu badagoela jakinarazteko, Bizkaiko 45 udalerritan 46.000 

katalogo, 28.020 gutun, 16.322 gutunazal, 3.977 eranskailu eta 1.595 kartel inguru banatu 

dituzte etxe, eskola eta liburutegietan. Euskaraz argitaratutako produktu berrienak eta 
horien gaineko informazioa (argitaletxea, prezioa, adina) batzen duen argitalpena da 

katalogoa. 

 

Katalogoak gurasoentzako eta 16 urte bitarteko haur eta gazteentzako ehunka erreferentzia 

biltzen ditu eta zortzi ataletan sailkatuta dago: musika, liburuak, aldizkariak, filmak, jostailu 

eta jokoak, DVD eta informatika produktuak, komikiak eta gurasoentzako produktuak. 

Euskararen elikadura
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www.katalogoa.org web gunea urte guztian zehar eguneratzen ahalegintzen dira eta 
horretarako buletina ere prestatzen dute. Bertan, paperean jasotako produktuez gain, 

merkatuan aurkitu daitezkeen beste asko agertzen dira. 

Aukera dago, gainera, produktu horien saltokietara iristeko, 
eta bertatik erosteko. Gainera, argitaletxeek beraiek aukera 

dute produktu berriak sartzeko eta zaharkituak kentzeko. 

Aurten gainera, Katalogoaren balorazioa egiteko Aztiker 

enpresak azterketa bat egin du eta emaitzak aztertu ostean, 

aurrera begira web gunea indartzea izango da helburu 

nagusietako bat. 
Alkarbide bilgunea sortu zenetik urtero koordinatu dugun 

proiektua dugu Euskarazko Produktuen Katalogoa. 

Ondarroako teknikaria ibili da urte hasierara arte Bizkaiko 

ordezkari moduan, baina maiatzetik hona Alkarbideko 

teknikari bat arduratzen da Bizkaiko teknikari guztien 

izenean katalogoaren batzordean lan egiteaz. Produktua 

bera oso interesgarria da teknikari guztientzat eta eredu 
soziolinguistiko guztietako teknikariek parte hartzen dute. 

Aurten ere, udal txiki zein handiek parte hartu dute, hala ere, egoera ekonomikoa dela eta, 

guztira ale gutxiago eskatu da. 

 

Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 
 
1. Banaketa oso berandu egin denez, dena korrika egin behar izan dugu. arinago jaso behar dugu 

materiala. 
2. Interesgarria. 
3. Ondo arrakasta daukala uste dugu. 
4. Ezin dut baloratu. Elorrion eskola guztietan banatzen dira eta leku konkretu batzuetan uzten dira: 

ludoteka, liburutegia, euskaltegia... 
5. Katalogoa bera ondo dago egotez, baina paperezkoa erabiltzen da? 
6. Oso ondo, bere horretan. Lagungarri zaizkio, dena den, tailerrak, erakustaldiak... 
7. Ez dugu katalogoa banatzen, baina zabalkundea egiten dugu (dendariekin alkarlana,...) 
 

 

 

  

 Euskararen Eguna  
Urtero, euskara zerbitzuek Euskararen Eguna ospatzeko ekintzak antolatzen dituzte. Aurten, 
iazko bideari jarraiki, euskara zerbitzu guztien esku jarri da Euskararen Eguna iragartzeko 

kartela eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web gunean ostatu hartu duen agenda. 
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Kartelari dagokionez, bi eredu prestatu dira, diseinu aldetik berdinak izan dira eta biak ala 

biak manipulatu eta inprimatzeko aukera eskaini zaie teknikariei; bietan udalerriko logoa 
jartzeko aukera izan dute. Bien arteko aldea da, 

karteletako batek egun horren inguruan antolatutako 

ekintzen berri emateko tarte zuri bat duela. Horrez 

gain, herritarrek euren udalerrian eta ingurukoetan 

egingo diren ekintzen berri izateko agenda 

elektronikoa garatu da. Agenda horri esker, Euskararen 
Eguna ez da udalerrian egindako ospakizun isolatua 

izan. Kartela euskara zerbitzu guztien esku jarri da eta 

eredu soziolinguistiko guztietako ekitaldiak jaso ditugu, 

guztira 22 udalerri eta bi mankomunitatetako ekintzak jaso dira. Euskara teknikariek, iaz 

bezala, harrera ona eman diote ekimenari eta kartela eginda ematea asko eskertu dute. 

 
Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 
 
1. Oso ideia ona Bizkaiko udalerri guztien ekimenak argitaratzea agenda bateratu batean. 
2. Kenduko balute askoz hobe, hizkuntzaren anormaltze kutsua hartzen diot. 
3. Guztiok diseinu berbera erabiliz gero kanpainaren zabalkundea eraginkorragoa izango da. Hortaz, 

positiboa da guztiok aldundiak eskaintzen digun eredua erabiltzea. 
4. Euskarriak eskaintzea eta egun honen inguruan egiten diren jardueren bilduma egitea benetan 

ona. 
5. Azken hilabete eta erdian bajan egon naiz eta aurten ez da aparteko ekitaldi handirik gauzatu; 

bereziki eskoletan egin dira saioak. 
6. Bidalitako euskarriak baliagarriak dira. 
7. Uste dut udalak eta aldundia batu beharko zirela egun honen inguruan zeozer antolatzeko. 
8. Oso baliagarria eskainitako kartel eredua (erreferentea...). 
 

 

 

 

 
 

 Motibazio hitzaldiak [Revolta Permanent] 
Gazteen artean euskararen erabilera sustatzea helburu hartuta motibazio hitzaldiak egin 

dituzte Bizkaiko hainbat udalerritan Revolta Permanent musika taldeko partaideek. 
Barakaldoko gazteek euren ibilbide musikala azaltzen dute hitzaldiotan eta inguru ez 

euskaldun baten bizi arren zergatik erabaki duten euskaraz abestea azaltzen dute. 

 

Hartzaileak 12 eta 16 urte bitarteko gazteak izan dira eta hitzaldia amaitutakoan hainbat 

galdera egin dizkiete gazteei. Guztira, 12 hitzaldi egingo dira Bizkaiko 6 udalerri eta 

mankomunitate baten. 

Beste egitasmo batzuk
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Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 
 
1. Oso ondo, bai gidoia, bai eskenaratzea, bai ikasleekiko harremana... 
2. Gure kasuan espero genuen erantzuna izan ez arren,oso interesgarria izan da. 
3. 2-3 saioa egitekoak izan gara, baina, agenda-ordutegi gorabeherak tarteko, azkenean bertan 

behera geratu dira. 
 

 

 

 

 Irrien lagunak 
Teknikari baten bitartez Irrien lagunak proiektuaren berri izan genuen 2011n. Proiektua 

interesgarria zelakoan, teknikariei horren berri eman genien labur-labur lan-mahaietan eta 

horrez gain, batzar baterako deia zabaldu zitzaien Irrien lagunak proiektuko kudeatzaileek 
aurrez aurre teknikariei informazioa emateko eta zituzten zalantzak galdetzeko. Aurten ere 

klubaren kudeatzaileekin batu gara egitasmo horren eta Bizkaiko udalen arteko lankidetza-

moduez hausnartzeko.  



 Alkarbide bilgunearen 2012ko jarduera-txostena 

27 

 

    
koordinazioa komunikazioa  proiektugintza  PRESTAKUNTZA 

 
 Jendaurrean berba egitea ikastaroa  

Jendaurrean eraginkortasunez berba egitea ikastaroa antolatu zen apirilean Alkarbide 

bilgunea osatzen duten euskara zerbitzuetako euskara teknikarientzat. Manu Marañonek 

eman zuen ikastaroaren helburuak, besteak beste honako hauek izan ziren: eraginkortasunez 

komunikatzea eta aurkeztea, modu konstruktiboan eta positiboan egitea, jendaurrean hitz 
egiteko segurtasuna eskuratzea eta ideiak ordenatzea eta baliabideak aukeratzea. 

Metodologiari dagokionez, feedbacka izan zen oinarria, hau da, egindako praktikak bideoan 

grabatu eta ondoren komentatzea eta baloratzea.  

 

20 orduko Ikastaroa maiatzeko lau egunetan egin zen eta guztira 8 teknikari egon ginen (bat 

Alkarbidekoa). Asistentzia ia erabatekoa izan zen eta ikastaroa amaitzean egindako 
balorazioan teknikari guztien iritzia oso positiboa izan zen. Oso ikastaro praktikoa izan zenez, 

bakoitzak bere ahulgune eta indarguneez jabetzeko aukera izan zuen eta hainbat teknika 

ikasi ahal izan ziren jendaurreko agerpenak hobetzeko. Teknikariak ikasitakoarekin oso pozik 

agertu ziren. 

 

Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 
 
1. Oso ona, balio handikoa. Benetan, gomendagarria. 
2. Oso baliagarria, nork bere burua ikus-entzuleen aurrean kokatzeko, aurkezpenen formatua  

sendotzeko... 
3. Oso ona. Ikastaro aberasgarria eta eduki erabilgarriak 
4. Ez nintzen egon baina entzunda daukat oso ondo egon zela 
 

 

 

 

 Eman giltza: facebook ikastaroa  
Eman Giltza kanpainan parte hartzen duten udalerrietako euskara teknikariei Facebook sare 

sozialari buruzko ikastaroa eskaini zitzaien udaberrian. Kanpaina martxan jarri zenean 

facebook orrialdea ere egin zen eta ahalik eta etekin handiena atera asmoz, kanpainari 

buruzko orrialdea kudeatzen ikasteko antolatu zen ikastaroa. Ikastaroa 2 ordu eta erdikoa 
zen, egun bitan eskaini zen, nahi zuten guztiek parte hartzeko aukera izan zezaten eta guztira 

26 teknikari aritu ziren. Bertan, besteak beste honakoak ikasteko aukera izan zuten: 

kanpainari buruzko informazioa nola partekatu behar den, egitasmoen zabalkundea 

bideratzeko tresnen funtzionamendua modu praktikoan, parte hartzea sustatzeko bideen 
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berri, jarraitzaileen iritzia eta gomendioak nola jaso, jarraitzaile berriak nola lortu, ahoz 

ahokoa nola bultzatu... eta bertan oinarrizkoa ikasteaz gain, ariketa praktikoa ere egin zuten 
teknikariek. 

 
Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 
 
1. Arina. 
 

 

 

 Teknologia berrien erronkak eta aukerak hizkuntza plangintzan 
Uda hasieran Euskalduna Jauregian Teknologia berrien erronkak eta aukerak hizkuntza 

plangintzan izeneko jardunaldiak antolatu ziren. Jardunaldien helburua informazioaren eta 

komunikazioaren teknologiek lan egiteko moduan sorrarazi eta sorraraziko dizkiguten 
aldaketen berri ematea eta eztabaidatzea izan zen. Jardunaldiak hiru atal nagusi izan zituen: 

lehenengo Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Diputatuak, Josune Ariztondok, euskarak 

Bizkaian azken urteetan izan duen bilakaeraren berri eman zuen. Horren ostean, Maite 

Goñik, Mondragon Unibertsitateko eta Jakintza ikastolako iraskasleak, teknologia berrien 

inguruko testuinguruaren berri eman zuen. Hirugarren zatian Maite Goñi, Joxe Rojas 

(Topagunea), Fernando Simon (Erandioko euskara teknikaria) eta Josu Larrañaga (Txorierriko 
Mankomunitateko trebatzailea) mahai inguruan aritu ziren. Bertan teknologia berrien erronka 

eta aukeren inguruan eztabaidatu zuten; eta bertaratu zirenek arlo ezberdinetan teknologia 

berrien eragina zertan datzan entzun ahal izan zuten.  

Guztira arlo ezberdinetako 90 aditu baino gehiago batu ziren bertan eta jardunaldiaren 

inguruko balorazioa oso positiboa izan zen. 

 
Ondokoak izan dira teknikariek aipatutakoak: 
 
1. Oso interesgarria. 
2. Teoria azaltzeko ona, baina praktikara nola eraman zalantzan geratu zitzaidan. 
3. Ondo. 
4. Oso ondo. 
5. Oso eskasa. 
 

 

 
 

 Teknologia berriak eta euskara 
Ekainean egindako jardunaldiei jarraipena emateko, Azkue Fundazioaren lankidetzaz 

teknikariei euren lanerako lagungarri izan daitezkeen tresnen berri eman zitzaien azaroan 
egindako ikastaroan. Ikastaroa egun bitan eskain izen, guztira ordu bi eta erdikoa izan zen 

eta Bizkaiko udaletako eta Foru Aldundiko 40 teknikarik parte hartu zuten. 
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Ondokoak izan dira teknikariek prestakuntzaren gainean aipatutakoak: 
 
1. Oso interesgarria eta praktikoa. 
2. Bikain. Oso zehatza eta praktikoa. Horrelako ikastaroak dira eguneroko lanean laguntzen 

digutenak. 
3. Oso ondo prestatua, argia, arina eta positibizantea. 
4. Ondo, baina laburregia. Agian, tresna "guztiak" aurkeztu beharrean hobe litzateke aproposenak 

aukeratu eta ikastaro praktikoagoa eskaintzea (ordenadorean saltseatu...)  
5. Besteetan ez naiz egon, beraz, ezin ezer esan. Honetan bai, eta asko gustatu zitzaidan; hor 

erakutsi zizkiguten baliabide bat baino gehiago praktikatzeko gogoz geratu nintzen. 
6. Interesgarria, baina nire gusturako denbora gutxian argibide gehiegi. Gainera, saioaren ondotik 

lanketa pertsonalik ez badago... 
7. Teknologia berriak eta euskara ikastaroko bi bideoak gazteleraz egoteak nahiko adierazten du... 
8. Ez nintzen egon  baina nire lankideak ondo egon zela esan dit. 
9. Ganetik zerrendatzea aplikazio eta programa batzuk ondo dago, baina, eraginkorragoa iruditzen 

zait sakontasunez lantzea baten bat. 
10. Nire aldean jendea ondo prestatuta dago. Denok ez gaude maila berean. Ordu biko ikastaroa 

nahiko izan zen, baina, jende gutxiagorekin hobeto aprobetxatuko genukeelakoan nago. Zaila 
egiten zait praktikara eramatea ikastaroan ikusi edo ikasitakoa. 

 

 

 

 

 Udaltop  
Udaltop euskara teknikarientzako topaketak dira. 2009an egin ziren lehen aldiz eta Alkarbide 

bilguneak zuzenean antolaketan parte hartzen ez badu ere, orain arte egindako 

jardunaldietan Eudelen bitartez elkarlanean aritu gara. 
 

 

 Teknikari hasi berriak  
Atal honetan eta beren berez prestakuntzari oro har ez badagokio ere, aipatzekoa da, 

teknikari hasi berriek Alkarbiderengandik jasotzen duten etengabeko aholkularitza, laguntza 

eta prestakuntza zerbitzua. Aurten, esaterako, aipatzekoa da udal baten baino gehiagotan 

euskara teknikariaren ordezkoak aritu direla eta beraiei aparteko laguntza eta aholkularitza 

eskaini zaie. 
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 Datorren urterako proposamenak 
Ondokoak izan dira teknikariek datorren urterako prestakuntzaren inguruan egin dizkiguten 

proposamenak: 
 
 

1. Ikastaroak: trebakuntza abian jartzeko estrategiak. nola saldu trebakuntza udaletxean? 
2. Sormena landu 
3. Talde lana areagotu 

4. Edozein prestakuntza dago ondo, baina gure lanean ikusten dugun gabeziarik handiena da goi 
erakundeen plangintza eta erabaki ezak linboan uzten gaituela eta udalerri bakoitza bere kabuz 
ari dela ahal duena egiten. Prestakuntza bai, baina gauza praktikoez: plana eratzeko dauden 
tresnetan oinarrituak (esparruak, ekintzak, IRATI,...) edo plan horietan txertatzeko 

orientabideak... Adibidez: IKT bai, baina islatu gai hori Plan Estrategiko batean eta bideragarri 
egin? 

5. Trebakuntzan honakoak lantzea:  
 Transmisioa 

 Lidergoa 
 Hizkuntza ekologia/arnasguneak 
 Photo Shopa (diseinu grafikoa, oro har) 
6. Familia trasmisioan zelan eragiteko mintegi bat edo zerbait antolatzea ondo legoke. (Agian 

zerbait egin da horri buruz, baina nik ez daramat denbora asko...) 
7. Teknologia berriak eta sare sozialak. Ikastaro batzuetan parte hartu dut baina sentsazioa daukat 

ez dudala aurrera egiten. Badakit askotan norberarengan dagoela gakoa, saiatu egin behar 
dela, baina nire ustez arlo honetako saioak bakoitzaren edo talde baten beharretara 

bideratuagoak beharko lukete. 
8. Berbalagun, Mintzalagun. Proiektu interesgarria eta bultzatu beharrekoa, baina hausnarketa 

eskatzen duena. 
9. Itzulpengintzarekin zerikusia duten gaiak 

10. Gero eta gehiago joten dugu enpresak kontratatzera egin beharreko lanak burutzeko: 
soziolinguistika  ikerketak, talde dinamikak, batzarrak eta abar. Prestakuntza eta teknikak 
ezagutu beharko genituzke lan batzuk guk geuk egiteko, esaterako talde-dinamikak, batzarrak 
gidatzeko teknikak... Ez dakit. 
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Alkarbide Bilgunearen egungo egoera 

 
Gaur egun, 58 euskara zerbitzuk osatzen dute bilgunearen sarea, eta guztira gure lurraldeko 

89 udalerriri ematen diote zerbitzua, betiere lau eredutan banatuta udalerriaren tipologiaren 

arabera. Aurreko urteetako joerari jarraiki, aurten ere euskara teknikarien lan-baldintzen 

aldeak apurka-apurka apalduz joan dira (batik bat, eginkizunak hein batean zehaztu eta 
teknikarien lan-kategoria gero eta gehiago onartzen delako), baina oraindik ere tipologia 

askotako euskara zerbitzuak ditugu Bizkaian giza baliabide eta baliabide materialei 

dagokienez, udalerriaren tamaina eta tokian tokiko udal administrazioaren arabera. 

 
Oraingo ekitaldian bi euskara zerbitzu berri sortu dira: Gamiz-Fika eta Ziortza-Bolibar. 

Gamiz-Fikak lehen ere bazuen euskara zerbitzua, Arrieta, Fruiz eta Gamiz-Fika udal elkartea 
ziren eta teknikari bakarrak hirurei ematen zien zerbitzua, baina aurten Gamiz-Fikak enpresa 

baten bidez teknikaria dauka berari bakarrik zerbitzua ematen diona. Ziortza-Bolibar iaz 

EBPN garatzen hasi zen, onartu ostean euskara zerbitzua sortu dute eta kanpo aholkularitza 

enpresa batek kudeatzen du. Trapagaranen orain arte itzultzaile lanetan aritzen zena aurten 

EBPNko ekintza batzuk garatzen ere aritu da; hala ere, ez du Alkarbiden parte zuzenik hartu. 

 
Ondoko taulan ikus daiteke Bizkaiko euskara zerbitzuen egungo egoera. Taula horretan datu 
orokorrak (biztanle kopurua3, euskaldun kopurua, eredu soziolinguistikoa eta euskara 

zerbitzuaren berri), erabilera planaren berri eta EBPNren egoera batu ditugu. Datuok HPSk 

eman dizkigu. 

 
Erabilera Planen eta EBPNren hedapena Bizkaiko udalerrietan (2012)

4 
 

Udalerria Biztanleria EU (%) Eredua EUSZER ERPL EBPN 

001 Abadiño 6.915 50,98 C    

002 Abanto-Zierbena 9.277 22,42 B    

003 Ajangiz (**) 426 88,03 D    

004 Alonsotegi 2.727 21,49 B    

005 Amorebieta-Etxano 16.693 53,56 C    

006 Amoroto (**) 394 90,10 D    

007 Arakaldo (*) 92 43,48 B    

008 Arantzazu 291 81,44 D    

009 Areatza 1.037 58,92 C    

010 Arrankudiaga (*) 832 55,29 C    

011 Arratzu 341 90,32 D    

                                                 
3 2006ko datuak. 
4 Datuon iturria: HPS. 
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012 Arrieta (*) 534 77,34 D    

013 Arrigorriaga 11.769 31,46 B    

014 Artea (**) 658 78,12 D    

015 Artzentales (**) 674 17,80 B    

016 Atxondo (**) 1.396 66,12 C    

017 Aulesti (**) 657 93,15 D    

018 Bakio 2.105 57,43 C    

019 Balmaseda 6.886 19,58 B    

020 Barakaldo 94.197 18,27 B    

021 Barrika (**) 1.357 43,18 B    

022 Basauri 42.386 23,44 B    

023 Bedia 945 57,14 C    

024 Berango 6.008 34,79 B    

025 Bermeo 16.375 73,53 D    

026 Berriatua (**) 1.176 85,29 D    

027 Berriz 4.592 54,59 C    

028 Bilbo 343.072 24,30 B    

029 Busturia 1.688 65,34 C    

030 Derio (**) 5.074 31,59 B    

031 Dima 1.179 82,19 D    

032 Durango 27.082 48,43 B    

033 Ea 846 76,95 D    

034 Elantxobe 443 86,91 D    

035 Elorrio 6.881 58,63 C    

036 Erandio 23.184 24,92 B    

037 Ereño 256 85,55 D    

038 Ermua 15.798 28,73 B    

039 Errigoiti 498 80,92 D    

040 Etxebarri 7.802 22,55 B    

041 Etxebarria 796 89,07 D    

042 Forua 934 76,45 D    

043 Fruiz (*) 389 78,92 D    

044 Galdakao 28.384 39,63 B    

045 Galdames (**) 820 18,41 B    

046 Gamiz-Fika (*) 1.257 72,39 D    

047 Garai 292 80,82 D    

048 Gatika (**) 1.388 71,11 D    

049 Gautegiz-Arteaga 857 74,56 D    

050 Gernika-Lumo 15.547 67,87 D    

051 Getxo 79.330 29,00 B    

052 Gizaburuaga (**) 170 91,76 D    

053 Gordexola 1.587 22,81 B    
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054 Gorliz (**) 4.967 37,43 B    

055 Güeñes (**) 6.046 20,86 B    

056 Ibarrangelu 582 77,84 D    

057 Igorre 3.917 68,06 D    

058 Ispaster 610 90,16 D    

059 Iurreta (**) 3.737 49,21 B    

060 Izurtza (**) 244 81,15 D    

061 Karrantza (**) 2.747 17,58 B    

062 Kortezubi 392 88,27 D    

063 Lanestosa (**) 300 19,00 B    

064 Larrabetzu (**) 1.667 73,55 D    

065 Laukiz (*) 968 54,55 B    

066 Leioa 28.122 28,55 B    

067 Lekeitio 7.149 82,35 D    

068 Lemoa 2.846 56,92 C    

069 Lemoiz (**) 949 59,43 C    

070 Lezama (**) 2.312 62,33 C    

071 Loiu (**) 2.026 47,83 C    

072 Mallabia(**) 1.125 69,78 D    

073 Mañaria (**) 447 88,37 D    

074 Markina-Xemein 4.482 82,22 D    

075 Maruri-Jatabe (*) 813 63,22 D    

076 Mendata 358 83,52 D    

077 Mendexa 405 82,96 D    

078 Meñaka 638 75,24 D    

079 Morga 382 86,65 D    

080 Mundaka 1.810 69,78 D    

081 Mungia 14.759 55,93 C    

082 
Munitibar-Arbatzegi 

Gerrikaitz 
377 91,25 D    

083 Murueta 293 79,18 D    

084 Muskiz 6.711 23,25 B    

085 Muxika (**) 1.334 86,96 D    

086 Nabarniz 219 87,67 D    

087 Ondarroa 8.834 81,06 D    

088 Orozko (*) 2.294 59,46 C    

089 Ortuella 8.347 20,27 B    

090 Otxandio 1.139 70,24 D    

091 Plentzia (**) 4.094 36,13 B    

092 Portugalete 47.228 19,97 B    

093 Santurtzi 45.743 19,86 B    

094 Sestao 28.908 18,58 B    
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095 Sondika (**) 4.259 36,98 B    

096 Sopelana (**) 11.616 38,83 B    

097 Sopuerta (**) 2.330 19,14 B    

098 Sukarrieta 328 65,55 C    

099 Trapagaran 12.072 20,79 B    

100 Turtzioz (**) 535 15,89 B    

101 Ubide 152 61,18 C    

102 Ugao-Miraballes (*) 3.892 37,62 B    

103 Urduliz (**) 3.163 46,92 B    

104 Urduña 3.973 24,26 B    

105 Zaldibar 2.790 48,92 B    

106 Zalla (**) 7.776 21,67 B    

107 Zamudio (**) 3.103 48,31 B    

108 Zaratamo 1.649 38,51 B    

109 Zeanuri 1.230 80,98 D    

110 Zeberio (*) 1.058 73,44 C    

111 Zierbena 1.267 22,10 B    

112 Ziortza-Bolibar 401 90,77 D    

  
 (*): Udal Elkartearen Euskara Zerbitzua (**): Mankomunitatearen Euskara Zerbitzua. 
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2013ko lan-ildoak 

 
 Koordinazioari dagokionez, Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuen 

sarea garatzen eta zerbitzuko langileen eginkizunak zehazten jarraitu behar dugu 

dimentsionamendu egokia lortzeko helburuz, euskara zerbitzuok tokiko hizkuntza-

plangintza kudeatzeko oinarrizko egiturak diren heinean; bestetik, euskara zerbitzurik ez 
duten Bizkaiko udalei eskaintzen zaien gutxieneko hizkuntza-aholkularitza programa 

indartu beharko genuke. 
 

 Komunikaziori dagokionez, teknikarien ustez, lan-mahaien barruko nahiz lan-mahaien 

arteko barne-komunikazioa nahiko sendotuta dago. Kanpo-komunikazioa landu behar da, 

esaterako, euskalgintzan diharduten beste erakunde batzuekiko lankidetzaren bitartez, 
Bizkaiko euskara zerbitzuen sarearen irudia indartzeko eta gizarteak erraz identifika 

dezan bilgunea. 

 

 Proiektugintzaren arloan, esan barik doa krisialdiak eragin nabarmena izan zuela 2011n 
Bizkaiko euskara zerbitzuen eskaintzan eta 2012ko ekitaldian ez du hobera egin; horren 

ondorioz, ALKARBIDE bilgunetik bideratu diren hainbat ekimenetan ezin parte harturik 

geratu dira euskara zerbitzu asko eta beste batzuetan hein txikiagoan parte hartu dute, 

batik bat, paperezko euskarrien bidezko zabalkundea gutxituta. Ez dirudi 2013an egoera 

hobetuko denik eta, horregatik, proiektuon kalitatea baztertu barik, eragingarritasuna 
landu beharko da datorren urtean ere Alkarbide bilguneak kudeatzen dituen ekimen 

bateratuetan. Horretarako, besteak beste, Bizkaiko euskara zerbitzuetako plan 

estrategikoak aztertu eta hainbat ekimen bateratzeko proposamena egingo du lan-

mahaika.       

 

 Prestakuntzari gagozkiola, Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuetan 
jarduten duten teknikarien prestakuntza beharrizanak antzeman, aztertu eta beharrizan 

horiei erantzuteko irtenbideak topatzea da bilgunearen abiaburua. 2012an hainbat 

prestakuntza saio bideratu ditugu −horietako batzuk, teknologia berrien inguruan− eta 

teknikariek oso ondo baloratu dituztenez, 2013an ere bide beretik jarraitzea da gure 
asmoa.  
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Datorren urteko proposamenak direla eta, behean jaso ditugu teknikariek emandakoetatik 
aipagarrienak: 

 

Alkarbideren funtzionamenduari dagokionez 
 
1. Bilgunea ona da. 
2. Oso ondo ari delakoan nago. 
3. Momentuz ez zait ezer bururatzen. Mahaian bertan komentatu behar. Gura ez duguna da 

Alkarbide gainkarga bat izatea guretzat. Hausnartu beharko dugu horren inguruan. 
4. Eraginkortasuna, edukiak eta komunikazioa. 
 

 

 

Landutako gaiez gain, zer gehiago landu nahiko zenuke?  
 
1. Eskuartean ditugunak ondo bideratuz gero, konforme. 
2. Udal barruko hizkuntza irizpideen betetze maila eta kaleko erabilera. 
3. Hilean behin elkartuta nahiko gai lantzen dira, ez du asko gehiagorako ematen. Ez zait gairik 

bururatzen. 
4. Uste dot, batzordekideok proposatu eta erabaki beharko geunkeela zeintzuk landu, beti be, 

danon interesekoak (edo gehienon) badira eta albo batera itzita udalerri edota teknikari baten 
interes pertsonalak. 
 

 

 

Datorren urterako proposamenak, lehentasunak edo lan ildoak  
 
1. Kargu politikoentzat harriak teilatura botatzea litzatekeen arren, krisialdi ekonomikoak argi utzi 

digu euskerak ez duela uste genion lehentasuna. Mezu baterakoia herritarrei gure hizkuntzari 
benetako orduan ematen diogun garrantzi eskasaz, gizarte laguntzako kontuei ez bezala. 

2. Euskarazko eskaria areagotzeko teknikak. 
3. Hurrengo plangintzaldia. 
4. Udalak euskara ikasleei ematen dien dirulaguntzen inguruko azterketa. 
5. Udal Euskaltegien egoera. 
6. Hobetu baino, aldatuko nuke. Nire ustez komenigarria litzateke Euskara teknikaria guztiak batzea 

urtean bitan gutxienez. Lan mahaietan egiten lana elkarbanatu eta azaldu. Elkarrekin sortzeko 
ideiak plazaratu.... 

7. Ezinbesteko programak mantentzea eta bide berriak urratzea. 
8. Trebagunea berpiztu (esandakoa), kirol lan mahaiaren etorkizuna/eragina aztertu, BiscayTIK-eko 

batzordearen eragina neurtu. 
9. Udal barruko hizkuntza irizpideen betetze maila eta kaleko erabilera. 
10. Teknikarioi egunerokotasunean sortzen zaizkigun zailtasunak. 
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Bestelako iradokizunak  
 
1. Eskerrak ematea hain zerbitzu arduratsuan dabiltzan guztiei! 
2. Ezinbestekoa da Bilgunearen laguntza. 
3. Kanpaina eta proiektu asko urtero errepikatzen ditugu eta agian moldatu beharko genituzke, 

barritu edo... 
4. 4 hilabete baino ez daramat Udalean eta Alkarbiderekin elkarlanean egon naizen lehen aldia izan 

da hau. 
5. Uste dut tresna baliagarria eta eraginkorra dela eta udaletako "bakardadetik" ateratzen laguntzen 

digula. 
6. Agian, gure lan-mahaian erabilerara begirako proiektuak landu beharko gendukez. 

 − Kirolari bueltaren bat edo beste emon. 

 − Herritarrek euskeraz eskatu daien (administrazioan eta beste esparruetan) kanpainaren 

 bat diseinatzea, beharra sentidu daigun/daien. 

 − TrebaGunea: hartu dauen abiadan segitu. 

 

 

 
 


