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Atarikoa
Alkarbide bilgunearen hamalaugarren ekitaldia izan dugu 2015ekoa eta hamahirugarren

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

prestakuntza.

Horiez gain, Alkarbide bilguneak landutako harremanak eta lankidetzak, bilgunearen egungo
egoera eta teknikarien iritziak ere jaso dira agirian.
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Bilgunearen datu esanguratsuenak 2015ean

56
euskara
zerbitzu

117
teknikari

91
udalerri

3 mezu
Alkarposten

90.004
bisita (web)

2.662
mezu euskara
zerbitzuetatik

1.593
mezu bestelako
harremanetatik

4.252
mezu

3 bilera
B

lan-mahaia

3 bilera
D

lan-mahaia
6 bilera

C
lan-mahaia

5 bilera
A

lan-mahaia
2

prestakuntza
saio

16
egitasmo
bideratu

4 bilera
Hizk. Ahal.
lantaldea
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Goian koordinazio eta komunikazioari dagozkion datu kuantitatiboak jaso ditugu,
beraz, honako atal honetan horiei dagozkien ezaugarri kualitatiboak batuko ditugu.
Hurrengo lerrootan goian aipatutakoen inguruko balorazioak jaso ditugu.

Guztira 29 inkesta heldu zaizkigu lan-mahai guztietatik.

Balorazioa bete duten teknikari guztiek ez dituzte balantzeko galdera guztiak
erantzun, hortaz, puntu bakoitzean zenbatek erantzun duen ere jaso dugu datu
horien baliozkotasuna kontuan hartzeko.

1. [Harremanetarako bideak]

Posta (29 erantzun) Telefonoa (29 erantzun)

Aurrez aurrekoa (26 erantzun)

Ondo
%31

Oso ondo
%69

Nahiko
%7

Ondo
%34

Oso ondo
%59

Txarto
%4

Nahiko
%4

Ondo
%38

Oso ondo
%54

Koordinazioa eta Komunikazioa



ALKARBIDE Bizka iko udal-mankomunitateetako Euskara Zerbitzuen Bi lgunea

2015eko jardueren oro itza -txostena 5

2. [Webgunea]

Webgunea, oro har (25 erantzun) Alkarpost (25 erantzun)

3. [Lan-mahaia]

Funtzionamendua (28 erantzun) Landutako gaiak (27 erantzun)

Oso
txarto

%4 Txarto
%40

Nahiko
%24

Ondo
%28

Oso
ondo
%4 Txarto

%40

Nahiko
%32

Ondo
%20

Oso
ondo
%8

Oso
txarto

%4 Txarto
%11

Nahiko
%29

Ondo
%46

Oso
ondo
%11

Oso
txarto

%4
Txarto

%7

Nahiko
%37

Ondo
%44

Oso
ondo
%7
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Aurrera begira lan-mahaiak landu beharrekoak

 Lan mahaiaren zeregina, eta landu beharreko hobeto zehaztuko da

"hausnarketa" egiten denean.

 Gehienbat, Alkarbideren bileretan adosten badugu ere zeri ekin

aurrerantzean, badirudi, besteak beste, adostasun handia dagoela "eskolaz
kanpoko ekintzak" izenekoen inguruan.

 Kirola (federazioen gaia).

 Merkataritza.

 Errenta aitorpena.

 Gure lan-mahaia ez da apenas batu. Eta asistentzia eta parte-hartzea ere

oso eskasa da.

 Gazteak eta aisia, kirola. Nola txertatu bizkaiera harreman ez formaletan,
eskoletan..

 Estrategia, erronka berriei nola heldu.

 Gazte eta ez hain gazteentzako motibazio kanpainak, pertsonaia

ezagunekin.

 Proiektuak, teknikariek zehaztutako lehentasunen arabera.

 Oso interesgarria iruditu jaku ahalmentzeko proiektuaren inguruan sortu dan

dinamika, beste gai batzuen (gazteria, euskaldun pasiboak...) inguruan bere
hausnarketarako baliagarriak diran antzeko dinamikak erabili leitezala uste

dogu.

 Orain arteko ildoari jarraituta ondo ikusten dut.

 Familiaren esparruan egiten edo antolatzen ditugun ekintzen inguruko

gogoeta: zer, zertarako, noren bidez,...Paula Kasaresen ekarpenak aintzat
harturik, norabide egokian ari ote gara lanean?

 Erabilerarako esparru berriak irabazteko nondik jo beharko aisialdi eta kirol
esparruan.

 Helburu estrategikoen (Transmisioa, Erabilera- gazteak, aisia, kirola, lan

mundua- Elikadura) araberako proiektuak.

 Administrazioa: erabilera planak, prestakuntza (Eralanen bidetik).

 Lankidetza beste erakunde eta eragileekin, helburuei begira, batera

jarduteko.
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Hobetu beharrekoak

 Lan mahaiak berrantolatu behar. Web orriaren eguneraketen berri eman
behar.

 Aldundiaren inplikazioa kanpaina orokorretan.

 Lan-mahaia informazio trukea egiteko baino ez da izan. Ezer gutxi lantzen
dugu berton, eta landutakoa ere gehienetan ez doa inora.

 Orain urtebete egin zen Alkarbideren zeregina eta funtzionamendua
berraztertzeko proposamena, gure taldean ez du oihartzunik izan,

oraingoarekin nahikoa dugula seinale.

 Zehaztu eta argitu lan-mahaiaren egitekoa eta jorratuko dituen ardatz
nagusiak.

 Kronograma eta landu nahi diren programen mapa bat egitea danon artean
eta horretara mugatzea.

 Une honetan egitasmo zehatz batzuen prestaketara mugatzen dira bilerak,
gehien bat. Egitasmo horietan partu hartu ezean, bilerek ez dute zentzurik.

 Gaien interesa, elkarlanean proiektuak lantzea.

 Bizkaia mailan udal euskara zerbitzuon arteko sare eraginkorra lortu beharko
genuke.

 Euskara teknikarion asistentzia. Behera egin du eta honek eragina izan du.
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Besterik

 Hausnarketa prozesu bat hastekotan ginen, ez dakit zelan gelditu den.

 Lan-mahaiaren funtzionamenduari astindu bat eman beharko litzaioke, edo lan
egiteko era beste modu batera planteatu, ez dakit eskualdeka, edota lan-
mahaiak beste era batera eratuta...Iaz hausnarketa saioa egin genuen, baina
horrek aldaketa gutxi ekarri du gure lan-mahaira.

 Eskerrik asko eskaintzen dozuen laguntzagatik.

 Urtero gai berdintsuak errepikatzen zirela aipatzen genuen batzarretan, baina
azken aldian norabidea hobetzen doa (politikariak ahalmentzeko formakuntza
saioa...).
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Proiektugintzari gagozkiola, beheko lerroetan ageri dira Alkarbidek 2015ean koordinatutako
ekimenak. Ekimenok ESEPen esparruen arabera azalduta daude:

EUSKARAREN ONDORENGOETARATZEA

Emaiozu bizia

Iaz Emaiozu bizia martxan jarri genuenean zabalkundean eragin asmoz
Osakidetzarekin harremanetan jarri ginen. Elkarlan horren ostean guk sortutako
materiala honela txertatu da eskualde ezberdinetan:

1. Barrualde-Galdakao ESIko euskara zerbitzuak eskualdeko emaginekin batera
erditze aurreko ikastaroetako materiala eguneratu du. Eguneraketa hori
euskaraz eta gaztelaniaz egin da eta gaien artean transmisioarena ere
txertatu da. Gainera, Emaiozu bizia proiektuko materialari aparteko aipamena
egingo zaio eta bideoa bera ere jarriko da. Liburuxkarik ez duten udalerrietako
emaginei bizpahiru ale eman zaizkie beraiek erabili ahal izateko.

2. Uribe ESIko euskara zerbitzuak eskualdeko emaginen lan-bilera baten parte
hartzeko aukera eskaini zigun eta gure egitasmoaren berri bertan zabaldu
ahal izan genuen. Ondorioz, Erandioko Udalak eta Txorierriko
Mankomunitateak emaginak ematen dituen ikastaroetan hitzaldiak antolatu
dituzte; hitzaldiotan Nahikari Gabilondo adituak Emaiozu bizia materiala
aurkeztu eta transmisioaren inguruko informazioa eman du.

Aurrera begira, Barrualde-Galdakao ESIn egin dena eskualde guztietara hedatzea
izango da helburua.

Balorazioa (13 erantzun)

Nahiko
%46

Ondo
%38

Oso ondo
%15

Proiektugintza
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Eman giltza

2010ean bideratu genuen lehen aldiz Eman giltza / Háblale, escúchale! leloa
daraman egitasmoa eta aurten ere egokitzeari eta hobetzeari ekin diogu.

Egitasmoaren helburu nagusia bera bada ere, euskara belaunaldiz belaunaldi
transmititzeak duen garrantzia nabarmentzea, urtero guraso zein bestelako eragileek
(irakasle, hezitzaile…) egiten dizkiguten eskaera eta oharrak aintzat hartuta hainbat
berrikuntza egiten ditugu.

Hortaz, aurreko urteetako euskarriez gain, aurtengo berrikuntzak
honako hauek dira:

Ku-Ku liburuxkaren APPa egin dugu: Iaz liburuxkan ageri
den informazioa digitalizatu genuen eta umeek jolasteko
atala ere sortu genuen eta, izan duen arrakasta eta
erabilera neurtuta, aurten eduki horrekin Android eta IOS
sistema eragilea duten tablet zein smartphonetan
erabiltzeko APPa prestatu dugu; IOS bertsioa App Storen

eta Android bertsioa Google Play-tik
jaitsi ahal izango da.

Irakasleentzako materiala: Gu bai hezitzaile berritsuak!: 2014an
Paula Kasaresekin egindako mintegiaren ostean teknikariek erabaki zuten oso
garrantzitsua zela eskoletan eragitea eta horren haritik sortu dugu behean jasotzen
den irakasleentzako materiala.

Zabalkundea: Egindako lana gizarteratzeko ahalegin berezia egin dugu Berritzegune
eta guraso elkarteekin batera lan eginda.

Informazio gehiago: www.emangiltza.eus

Balorazioa (26 erantzun)

Nahiko
%19

Ondo
%58

Oso ondo
%23

51 udalerrik parte
hartu dute

10.000 familiak
parte hartu dute
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Gu bai hezitzaile berritsuak

Paula Kasaresekin egindako mintegian ikastetxeekin batera lan egitea ezinbesteko
zela antzeman genuen. Ikastetxeekin lan egiten duten adituekin harremanetan jarri
eta irakasleek gelatik kanpo euskararen erabileran eragiteko irizpideak eta tresnak
behar dituztela jakinarazi ziguten. IRALE bidez gai hori lantzeko
ikastaroak eskaini arren, materiala sortzea ezinbesteko dela
iruditu zaigu, ikastaroen osagarri ere izan daitekeelakoan.

Gu bai hezitzaile berritsuak! gidaren helburua irakasleei, euskararen
erabilera sustatu asmoz, hizkuntza-ohiturak aldatzeko egoera
komunikatiboak sortzeko eta bideratzeko tresnak eskaintzea da.
Horretarako irakasleei hezitzaile berritsua izatea zer den azaldu ostean
egoera horiek sortzeko tresnak eta aholkuak eskaintzen zaizkie; baita
egoera jakin batzuk bideratzeko baliabideak ere. Horrez gain, gurasoei
emateko mezuak ere jaso ditugu.

Liburuxkaren zabalkundeari dagokionez, hainbat bide jorratu ditugu:
euskara teknikariek zuzenean aurkeztu dute eskoletan; IRALE bidez

ematen diren ikastaroetan ere liburuxkaren berri ematen da eta Berritzeguneetako
normalizazio teknikariak ere bide beretik ari dira.

Balorazioa (16 erantzun)

Hezitzaileentzako gida

Transmisioaren baitan aipatu dugu guraso eta irakasleentzako baliabideak sortzen
ari garela etengabe, baina argi daukagu eragile guztiek norabide berean egin behar
dutela, gurasoek, irakasleek, eskolaz kanpoko jardueretako begiraleek,
hezitzaileek…

Hori dela eta, Arabako Foru Aldundiak sortu duen Haur eta gazteen
jardueretarako hezitzaileentzako gida argitaratu dugu. Liburuxkaren
helburua hezitzaileei euskararen erabileran eragiteko baliabideak eta
tresnak eskaintzea da.
Liburuxkarekin batera, edukia lantzeko hezitzaileentzako ikastaroak ere

prestatu dira.

Txarto
%13

Nahiko
%19

Ondo
%56

Oso ondo
%13

4.000 liburuxka
banatu dira

41 udalerrik parte
hartu dute
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Liburuxka: www.emangiltza.eus atarian aurki daiteke

Balorazioa (18 erantzun)

D bitamina

Irakaskuntza sisteman sartzear dauden 2-3 urteko umeen gurasoentzako
sentiberatze-kanpaina honen helburu nagusia D ereduaren alde onak azpimarratzea
da.
Kanpainaren euskarriak (Esku-orria, gutuna, inkesta eta neurgailua) hemen ikus
ditzakezu.

Kanpaina abian jartzen dugun 6. urtea izan da aurtengoa eta aurten
ere kanpainak zein eragin izan duen eta gurasoen iritzia eta
zalantzak jakin asmoz inkesta banatu dugu. Guztira, 155 inkesta
jaso ditugu, iazko kopurua mantendu da. Iritzia eman dutenen

artean oso ondo baloratu da kanpaina, %95,48k jasotako informazioa egokia dela
adierazi du eta %94,2k euskara zerbitzuak antolatzen dituen egitasmoen berri izan
gurako lukeela aipatu du. Hala ere, % 89,67k aldez aurretik erabakita zeukan haurra
nora eraman.

Txarto
%6 Nahiko

%12

Ondo
%76

Oso ondo
%6

7.740 familiak
parte hartu dute
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Ondokoa izan da teknikariek egin duten balorazioa:

Balorazioa (17 erantzun)

Nahi Dudalako!

Kanpaina honen helburu nagusia DBH euskaraz egin duten gazteek hortik aurrerako
ikasketak ere euskaraz egitea da. Urte hasieran banatzen diegu DBH3 eta DBH4n

dauden gazteei. www.nahidudalako.com web gunea
kanpainaren ardatza da. Bertan gazteek Batxilergoa zein
Lanbide Heziketa euskaraz egiteko duten eskaintzaren berri
zehatza jaso dute. Horretaz gain, unibertsitateko eskaintza eta

gura dutena ikasteko zein batxilergo mota aukeratu behar den kontsulta daiteke.
Inkesta gazteen iritzia zein den jakiteko ezinbesteko tresna da guretzat eta betetzen
duten gazteek hainbat sari irabazteko aukera dute. Guztira, 157 inkesta jaso ditugu
eta  %80k webgunearen edukia ondo edo oso ondo dagoela uste duen arren,
hainbat iritzi jaso ditugu webgunea nabigatzeko zaila dela esanez. Horiek horrela,
datorren urteko kanpainan webgunea berritu egingo da tableta eta mugikorretara
egokitzeko eta diseinu erakargarriagoa emateko.
Kanpainaren berri emateko, gazteentzako 33 hitzaldi antolatu dira Revolta
Permanent eta Jon Gomez hizlariekin.

Hona hemen egitasmo honen inguruan teknikariek egin duten balorazioa:

Balorazioa (15 erantzun)

Oso txarto
%6 Txarto

%12

Nahiko
%41

Ondo
%35

Oso ondo
%6

Txarto
%21

Nahiko
%29

Ondo
%43

Oso ondo
%7

23 udalerrik parte
hartu dute
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Eskola Agenda

Aurten seigarren urtez argitaratu da eskola agenda Alkarbideren bidez. Agenda
lehen hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago eta
helburu nagusi bi ditu: batetik, euskal kultura
sustatzea eta, bestetik, irakasle, ikasle eta
gurasoen arteko harremanak euskaraz izateko
baliabide izatea.

Tik iratxo digitalak lagunduta antzinako
lanbideetatik txango zoragarria egiteko aukera
eskaintzen du aurtengo eskola agendak.
Gainera, hilabete bakoitzean proposatzen diren
ariketen bitartez, haur bakoitzak bere bidaia-koadernoa osatuko
du.

Egitasmoaren zabalkundean eragiteko Alkarbidek gutunak eta agendan agertzen
diren lanbideak batzen dituen posterra prestatu ditu.

Hona hemen teknikariek egin duten balorazioa:

Balorazioa (11 erantzun)

Txarto
%20

Nahiko
%30

Ondo
%40

Oso ondo
%10

6.000 agenda
banatu dira

35 erakundek
sustatu dute
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E U S K A R A R E N  E R A B I L E R A

Barraketan euskaraz

Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak,
EUDELek eta AFADEk (Euskadiko
Ferialari Autonomoen Elkartea) sinatutako
lankidetza-hitzarmena berritu eta 2015ean

ere eskaerak jaso, kartelak
diseinatu eta banatu dira
Bizkaiko herrietako
jaiguneetako barraketan

euskararen erabilera sustatzeko, batik bat,
udalerri euskaldunetan. Gainera, Alkarbide
bilguneko Idazkaritza Teknikoak aholkularitza teknikoa eskaini dio AFADEri.

Balorazioa (7 erantzun)

Beharsarea

2011. urtetik martxan dagoen proiektu honi jarraipena eman diogu aurten ere.
Guztira, Bizkaiko 68 udalerrik osatzen dute Beharsarea, eta 2015. urtean ez da
udalerri berririk gehitu.

Beharsarea hobetze aldera, aurten ere bi arlotan garatu dira hobekuntzak: alde
batetik, Beharsarearen zabalkundeari dagokionez, Interneten eta sare sozialen bidez

Txarto
%14

Nahiko
%71

Ondo
%14

150 kartel inguru
banatu dira
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hedatzeko bideoa egitea erabaki da, Beharsarea baliatuta lana topatu duen pertsona
bat elkarrizketatuta bere esperientziaren berri emateko. Beste alde batetik,
webguneari dagokionez, Interneteko atariaren domeinua .netetik .eusera aldatzea
erabaki da, eta urtea amaitu aurretik martxan egongo da domeinu berria.

Balorazioa (21 erantzun)

Gidabaimena euskaraz

2015eko ekitaldian, Basaurik, Erandiok, Getxok, eta Uribe

Kostako Mankomunitateak parte hartu dute Gidabaimena

euskaraz kanpainan. Aurreko urteetako

euskarriak erabili dira eta gazteak

sentiberatzeko simuladorea erabili da

parte hartu duten herriotako institutuetan.

Gainera, kanpainan parte hartzen duten udal gehienek diru-

laguntza eman diete 17-23 urteen arteko herriko gazteei

gidabaimena euskaraz ateratzeagatik.

Horrez gain, BFAko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariek elkarlanean landu dute gaia,
eta, horri esker, euskarazko materiala zuzendu eta eguneratu egin du AEOL
enpresak Eusko Jaurlaritzak IZOren bitartez emandako laguntza baliatuta. Urtea
amaitu orduko edizio berria egingo dute, eta, gainera, euskarazko liburuak
gaztelaniazkoak baino merkeagoak izango dira Jaurlaritzak emango dien diru-
laguntza dela eta.

Materiala eguneratzarekin batera, Eusko Jaurlaritzak azterketa guztiak gainbegiratu
eta zuzenduko ditu IZO zerbitzuaren bitartez.

Oso txarto
%5 Txarto

%19

Nahiko
%43

Ondo
%24

Oso ondo
%10

4.000 triptiko
banatu dira
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Balorazioa (8 erantzun)

Errenta aitorpena euskaraz

Euskaraz egindako errenta aitorpenen kopurua handitzeko asmoz, 2015. urtean ere
Errenta aitorpena euskaraz kanpaina bideratu dute Alkarbidek eta BFAk Bizkaiko
hainbat euskara zerbitzurekin elkarlanean.

Iaz egin zen bezala, aurten ere bi arlotan garatu da sentiberatze-kanpaina: alde
batetik, esku-orriak erabili dira herritarrak errenta aitorpena euskaraz egitera
animatzeko asmoz. Beste alde batetik, finantza-erakundeetan ere eragin nahi izan
da; horretarako, D lan-mahaiko hainbat teknikari finantza-erakundeetako
arduradunekin bildu dira, eta herritarrek errenta aitorpena euskaraz egin dezaten
bultzatzera animatu dituzte.

Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Zuzendaritzak Ogasun Sailarekin landu
du gaia, errenta aitorpenarekin batera bidaltzen diren informazio-orrietan
agerikoagoa izan dadin errenta aitorpena euskaraz jasotzeko aukera dagoela.

Balorazioa (8 erantzun)

Oso txarto
%13

Txarto
%13

Nahiko
%50

Ondo
%25

Oso txarto
%13

Nahiko
%75

Ondo
%13
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Hizkuntza Ahalmentzeko Proiektua

2015. urtean ekin diogu lehenengoz proiektu honi, eta udal-agintariek
soziolinguistika-arloan duten ezagutza areagotzea du xede, euskara teknikariaren
laguntzaz. Egitasmo honen bidez, erabilera planei ahalik eta etenik handiena
ateratzeko bide berriak urratu nahi dira, euskararen erabilera normalizatzeko
erabiltzen den diskurtsoa berrituz eta udaletako euskara planen kudeaketatik
elkarrekintzara jauzi eginez.

Horretarako, euskara teknikariek esku-hartzeak egingo dituzte udaletako
agintariekin, eta, besteak, beste, honako hauek izango dituzte helburu: hizkuntza-
portaera eredugarriak sustatzea, hizkuntza-jarreren eragina ikustaraztea, hizkuntza-
lidergoa aktibatzea, hizkuntza-normalizazioari eta udalaren hizkuntza-plangintzari
loturiko gaietan udal-agintariak trebatzea eta euskara teknikariaren rola eta
diskurtsoa indartzea.

Esku-hartzeak bideratzen laguntzeko gune bateratu bat eskaintzeko xedez, lantaldea
sortu dugu, eta, era honetan, elkarlanean jarduteko aukera dute teknikariek. 17
euskara zerbitzutako teknikariek hartzen dute parte hilean behin egiten diren
bileretan. Horietan, ahalmentze-prozesua bideratzeko beharrezko trebakuntza
jasotzen dute, eta udal-agintariekin landu nahi dituzten gaietan sakontzeko zenbait
talde-dinamika eta hausnarketa-ariketa egiten dituzte. Alkarbideko teknikariak
arduratzen dira saioak koordinatzeaz, prestatzeaz eta dinamizatzeaz, eta,
horretarako,  baliabideak antolatu eta materiala aztertzen dute. Funtsezko alderdi bi
ditu proiektu honek: alde batetik, teknikari bakoitzak bere kabuz hausnartutakoa,
irakurritakoa eta landutakoa; eta, bestetik, teknikari guztien artean taldean
kontrastatutakoa eta osatutakoa.

2015. urteko apirilean Alkarbidek antolatutako Eralan 3+ izeneko prestakuntza-
saioaren ostean sortu zen lantaldea. Ekainean egin genuen lehenengo bilera, eta
lau aldiz batu gara. Ordutik hona landutako gaiekin esku-hartzeen lehen zirriborroa
prestatu dute teknikariek, eta datorren urteko lehenengo hilabeteetan hasiko dira
agintariekin interbentzioak egiten.

Balorazioa (17 erantzun)

Txarto
%6 Nahiko

%18

Ondo
%47

Oso ondo
%29
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E U S K A R A R E N  E L I K A D U R A
Eskuko hiztegia

Etorkinak euskarara hurbil daitezen baliabideak
eskaintzea du helburu egitasmo honek. Duela urte
batzuk, Alkarbide bilguneak etorkinentzako eskuko
hiztegiak argitaratu zituen, eta 2015. urtean, hiztegien
edizio berria prestatu eta berriz ere argitaratu ditugu.

Orotara, Bizkaiko zortzi udalerrik hartu dute parte
proiektu honetan. Herri bakoitzeko etorkinen jatorria
zein den aztertu dute teknikariek, eta horren arabera

erabaki dute zein hizkuntza txertatu nahi duten herri bakoitzeko hiztegian. Guztira, 10
hizkuntzatan prestatu dira hiztegiak: gaztelania, ingelesa, frantsesa, errumaniera,
arabiera, txinera, portugesa, wolofa, errusiera, katalana eta galegoa. Euskarazko hitz
eta esaldiei dagokienez, batuaz edota bizkaieraz jaso dira, betiere tokian tokiko
aldaerak kontuan hartuta.

Hiztegiko edukia hainbat gaitan antolatuta dago, eta egunerokotasunean
lagungarriak izan daitezkeen oinarrizko hitz eta esaldiak jasotzen ditu, hala nola
agur-hitzak, egunak eta zenbakiak, jateko eta edatekoei buruzkoak, etab.

Balorazioa (8 erantzun)

Euskarazko produktuen katalogoa

Gabon sasoian, euskaraz zer oparitu badagoela jakinarazteko, Bizkaiko 40 udalerri
eta 2 mankomunitatetan, 37.975 katalogo, 14.870 gutun, 19.310 orri markatzaile eta
424 kartel inguru banatu dituzte etxe, eskola eta liburutegietan. Katalogoak
gurasoentzako eta 12 urte bitarteko haur eta gazteentzako euskaraz argitaratutako
produktu berrienak biltzen ditu.

Nahiko
%50Ondo

%50
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Aurten, www.katalogoa.eus webgunea berritu
egin da; mugikor eta tabletetara egokitua, diseinu
berritzailearekin eta beste hainbat osagai
interesgarrirekin. Paperean jasotako produktuez
gain, merkatuan aurki daitezkeen beste asko
agertzen dira. Idazle, musikari, filmagileekin
egindako elkarrizketak, haien inguruko albisteak,
nobedadeak, iritziak, ikusi eta irakurtzeko aukera
dago webgune berrituan. Gainera, aurten
lehenengoz 14-16 urte bitarteko gazteeak
erakartzeko asmoz orri-markatzaileak banatu dira.

Alkarbide bilgunea sortu zenetik urtero koordinatu
dugun proiektua dugu Euskarazko Produktuen
Katalogoa. Alkarbideko teknikari bat ibili da aurten Bizkaiko ordezkari lanetan eta
bera 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.

Balorazioa (24 erantzun)

Euskararen eguna

Azken urteotan egin bezala, Bizkaiko Foru Aldundiak lurralde mailako ikuspegia
eman dio egun horri eta ekimenon agenda argitaratu du bizkaia.eus atarian.
Bestetik, Euskararen Eguna iragartzeko, Eusko Jaurlaritzak egindako kanpainarekin
bat egin du eta HPStik helarazitako kartelak banatu dizkie teknikariei.

Nahiko
%36

Ondo
%59

Oso ondo
%5
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Eralan 3+ : Administrazio-arloko hizkuntza-portaera eredugarriak

Alkarbide bilguneak, Soziolinguistika Klusterraren laguntzaz, Eralan 3+
Administrazio-arloko hizkuntza-portaera eredugarriak izeneko jardunaldia antolatu
zuen apirilaren 22an Bilboko Foru Liburutegian. Sei orduko saioa izan zen, eta 33
euskara teknikarik parte hartu zuten bertan. Saioan, EraLan 3 ikerketa-proiektuan
egin denaren berri jasotzeaz gainera, udal-agintarien hizkuntza-ahalmentzeko
prozesua abiatzeko oinarrizko ezagutza eta irizpideak ere landu genituen. Saio
honetan landutako gaiari jarraipena emate aldera, hizkuntza-ahalmentzea
bideratzeko proiektu berri bat jarri dugu abian, lehenago aipatu dugun Hizkuntza
Ahalmentzeko Proiektua, hain justu.

Balorazioa (19 erantzun)

Teknologia berriak itzultzaileentzat: tresnak eta baliabideak

Itzulpen-lana errazteko teknologia berrien inguruko prestakuntza-saioa antolatu zuen
Alkarbide bilguneak Bizkaiko Foru Aldundiko Itzulpen, Terminologia eta Hizkuntz
Teknologiaren Atalarekin elkarlanean. Urriaren 21ean egin zen saioa Bilboko
Euskararen Etxean, eta hiru orduko iraupena izan zuen. Guztira, 24 lagunek hartu
zuten parte, hain zuzen ere, Bizkaiko udaletako euskara zerbitzuetako itzultzaileek
eta itzulpenak egin behar izaten dituzten euskara teknikariek zein trebatzaileek.
Besteak beste, gai hauek landu genituen: OLI tresnak, zuzentzaileak, hiztegien
pluginak, itzultzaile automatikoak, itzulpen-memoria publikoak, etab. 2016. urteko
prestakuntza-programan berriz ere txertatuko dugu gaia, saioan parte hartu zutenek
balorazioetan aipatutako hobetu beharrekoak kontuan hartuta.

Txarto
%5 Nahiko

%11

Ondo
%74

Oso ondo
%11

Prestakuntza
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Balorazioa (14 erantzun)

Teknikarien proposamenak prestakuntzaren inguruan

Txarto
%21

Nahiko
%43

Ondo
%36

 Komunikazio tresnak eta estrategiak. Publizitatea egiteko baliabideak.

 Eralani lotuta: coaching ikastaroa.

 TELP edo antzeko tailerren bidez soziolinguistika arloa lantzeko aukera izatea.

 Teknologia berriei lotuta: kartelak edo diseinuak egiteko, informatikako azken
berritasunak, web orrialdeen kudeaketa, sare sozialak; gure helburuekin bat etorri

daitekeen teknologia berriekin lotutako edozein arlo.

 Euskara sailen kudeaketa. Gestio oinarriak.

 Aurkezpenak, jende aurrean egin beharrekoak.

 Motibazioan eragiteko esperientzia berriak ezagutzea.
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BiscayTIK lan-mahaia
Aurreko urteetan bezala, hizkuntzari dagokionez aplikazioak hobetzeko ibilbideari
jarraipena eman diogu aurten ere. Errolda aplikazioari dagokionez, 2013. urtean
zuzendutako 39 agiriak ipinita daude dagoeneko udalerri guztietan, beraz, horiek
aldatzeko egindako plangintzaldiak itxitzat jo ditzakegu. Bestalde, errolda aplikazioan
bertan antzeman ziren akats batzuk ere zuzendu dira (adibidez, data gaztelaniaz
agertzen zen euskarazko bertsioa erabiltzen egon arren).

Zerga/Diru-bilketari dagokion aplikazioa bi udalerri gehiagotan dago jarrita, alegia, 16
udalerritan, eta iaz zuzendutako 42 dokumentuak jarrita daude guztietan.
Kontabilitate aplikazioari dagokionez, 74 udalerritan ipinita dago, baina jarri aurretik
ez da hizkuntza aldetik gainbegiratu. Hortaz, aplikazioa bera zuzentzeko lanei ekin
zaie.

Azkenik, webgunean bertan zenbait termino antzeman zen ulergarritasunari eta
erabilerari dagokionez arrotzak izan zitezkeenak, eta horiek ere aldatu egin dira.

Balorazioa (9 erantzun)

trebaGUNE
trebaGUNE lantaldea osatzen duten Bizkaiko trebatzaileak hileko maiztasunez batu
dira 2015eko ekitaldian, guztira 9 biderrez. Lantalde horren jardunbidearen barruan,
aipatu behar dugu IVAP-HAEEko teknikariekin Lakuan izandako batzarra, Bizkaiko
udal teknikarien beharrizanak antzeman eta IVAPi jakinarazteko helburuz.

Oso txarto
%11

Txarto
%33

Nahiko
%44

Ondo
%11

Lankidetzak eta beste
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Balorazioa (9 erantzun)

AFADE
AFADErekin (Euskadiko Ferialarien Elkartea) 2012an sinatutako lankidetza-
hitzarmenak 2015eko ekitaldian ere izan du indarra eta, horri esker, euskararen
erabilera sustatzeko 150 kartel diseinatu eta banatu zaizkio elkarteari, bertatik
Bizkaiko herrietako ferietara hedatzeko. Gainera, euskaraz erabilgarri dauden tresna
informatikoen berri ere eman diegu.

OSAKIDETZA
Alkarbide Bilgunearen Idazkaritza Teknikoa elkarlanean aritu da maila teknikoan
Osakidetzarekin eta haren interes-taldeetako batzarretan ere parte hartu du. Elkarlan
horren ondorioz, besteak beste, Emaiozu Bizia proiektua emaginen ikastaroetan
txertatu da. Bestetik, lankidetza-protokoloa prestatu da eta erakunde biek oniritzia
eman diote. Lankidetza-protokoloa laster sinatuko da.

BERRITZEGUNEAK
Berritzeguneetako teknikariek eta Alkarbide Bilgunearen Idazkaritza Teknikoko
kideek hainbat batzar egin dituzte Alkarbidek hezkuntza arloan bideratzen dituen
hainbat proiektu elkarlanean bideratzeko xedez. Ekitaldi honetan, bi ekimen lotu
zaizkio lankidetza horri: transmisio kanpainaren baitan garatu dugun Gu bai
Hezitzaile Berritsuak! Berritzeguneen bitartez ere zabalduko da eta DBH amaitu
osteko ikasketetan D eredua bultzatzeko egitasmoan ere lankidetzan aritzeko
konpromisoa hartu dute.

Horrez gain, Lasarteko Berritzeguneak martxan duen proiektu bat garatuko da
lankidetzan Bizkaian Alkarbideren eskutik, Zaratamo, Txurdinaga eta Sestaoko
Berritzeguneetako normalizazio teknikarien bitartez. Proiektuaren helburua hauxe da:
euskararen erabilera neurtzea eskolaz kanpoko jardueretan, LH6 eta DBHko 2. eta
4. mailetako ikasleen artean.

Txarto
%11

Nahiko
%44

Ondo
%44
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Proiektua eskualde horietako ikastetxeetan garatuko da proba pilotu gisa eta,
horretarako, eskualde horietako teknikariek (Arrigorriaga, Basauri, Bilbo, Etxebarri,
Galdakao eta Sestao) parte hartuko dute.

Alkarbideko Idazkaritza Teknikoak, oraingoz, koordinazioa landu eta baliabide
informatikoen kudeaketa bideratuko du.

IVAP-trebaGUNE
Trebagune osatzen duten trebatzaileak aspaldi jarri ziren harremanetan IVAPeko
arduradunekin prestakuntza kontuetan lankidetzan aritzeko. Urrian Trebaguneko
ordezkariak IVAPeko arduradunekin batu ziren Lakuan eta, batzar hartan, udaletako
langileentzat urtero egiten duten prestakuntza eskaintzaz gain, IVAP prest agertu
zen Bizkaiko Udaletako langileek euskaraz lan egiteko behar duten berariazko
prestakuntza lantzeko. Horretarako, gainera, diru partida bat gordeko zutela
jakinarazi zuten.

Hori dela eta, beharrizan horiek identifikatzen aritu gara urte amaieran, beharrizan
horiek IVAPi jakinarazi eta, ahal den heinean, ikastaroak Bizkaian antolatu ahal
izateko.

METRO BILBAO
Osakidetzarekin egin antzera, MBko teknikariek eta BFAkoek lankidetza-protokoloa
adostuko dute euskararen sustapenari lotutako hainbat egitasmo elkarlanean
garatzeko, metroko azpiegituretan egunero-egunero dabilen jendetza baliatuta.
Lankidetza horren lehen fruitua Euskararen Egunaren inguruan antolatutako
programazioan dugu, jarduerok MBko geltokietako OPI txikietan eta salmakinetako
pantailetan erakutsi baitziren.



ALKARBIDE Bizka iko udal-mankomunitateetako Euskara Zerbitzuen Bi lgunea

2015eko jardueren oro itza -txostena 27

Gaur egun, 56 euskara zerbitzuk osatzen dute bilgunearen sarea, eta guztira gure
lurraldeko 91 udalerriri ematen diote zerbitzua, betiere lau eredutan banatuta

udalerriaren tipologiaren arabera. Oraindik ere tipologia askotako euskara zerbitzuak
ditugu Bizkaian giza baliabide eta baliabide materialei dagokienez, udalerriaren

tamaina eta tokian tokiko udal administrazioaren arabera.

Oraingo ekitaldian euskara zerbitzu kopurua mantendu egin da eta ez da aldaketa

nabarmenik egon, hala ere, aipatzekoa da Gatika eta Mañariak Alkarbiderekin
zuzeneko harremana izatea eskatu dutela. Aurten, Garaik ESEP onartu du eta

Nabarniz, Ereño eta Zeanuri onarpen prozesuan daude; nabarmentzekoa da  hiru
udalerri horietan ez dagoela euskara zerbitzurik.

Bizkaiko euskara zerbitzuen egungo egoera batzen duen taula ikus dezakezue

eranskinean.

Alkarbide bilgunearen egungo egoera
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Datorren urtean landu beharrekoak

Teknikarien iritzia

 Nire ustez, lehenengo eta behin hausnarketa, gogoeta egin/amaitu behar da
lan ildoak eta lehentasunak zehaztu ahal izateko.

 Eskolaz kanpoko ekintzak.
 Kirol arloan euskara sustatzeko programa integral bat, Bizkaiko Foru

Aldundiarekin elkarlanean.
 Gazteriari zuzendutakoak. Gazteak nola aktibatu, erakarri.
 Transmisioa, Beharsarea, Hizkuntza Ahalmentzeko proiektua...
 Zeharkakotasuna, Aldundian. Gero udaletan aplikatzeko, besteak beste

eskola kirola. Transmisioari buelta batzuk, guraso euskaldunak aktibatzeko.
Hizkuntza irizpideak nola txertatu, baloratu kirol elkarteei ematen zaizkien
dirulaguntzetan.

 Hondartzain eta Sorosleak euskaldunak izateko bidea lantzea, proiektu
bateratuak, udalek Aldundiarekin (edozein arlotan)harremanak (ahoz zein
idatziz) euskaraz izateko bidean urratsak ematea...

 EBPN itxi eta ESEPi oratu barri deutsagunez, uste dot badala garaia
normalizazino mailan izan doguzan lorpenen eta zuloen ganeko balorazino
bat egiteko -ez Alkarbidek geuk baino- eta hortik abiatuta, helburu barriak
jarteko. Horretarako foroa izan beharko leukeala uste dot.

 Ez dira berriak, baina esango nuke oraindik ez diegula eskaini ez denbora
nahikorik ezta baliabiderik ere:
→ Administrazio barruko erabilera planak. Itzelezko garrantzia dute eta
oinarrizkoa da herrietan EBPN/ESEP-ek biltzen dituen neurriak eta ekintzei
ekiteko, eta horiek eragingarriagoak izan daitezen. Hainbeste aipatzen
dugun udaletako sailen arteko zeharkakotasuna ezinbesteko da euskara,
gutxienez, berdintasun egoeran egon dadin.
→ Ildo beretik, ezinbestekoa da Aldundiko sailen artean ere
zeharkakotasuna ematea eta, ondorioz, horixe bera zabaltzea udaletara,
Alkarbide izan daiteke horretan eragile.
→ Lankidetza beste erakunde eta eragile batzuekin; indarrak batu eta
denok norabide berean ekitea ere ezinbestekoa da, euskararen
normalkuntzan urrats sendoak ematea gura badugu.

 Web orri dinamikoa sortu eta bertan teknikariontzako baliabideak jarri.
Adibidez, Trebagunen lantzen dena eta beste udaletan erabil daitekeena....
Hasi garen bidetik jarraitzea, hau da, beste erakundeekin batera lantzea
lan-mahaietan sortzen diren proiektuak (Berritzeguneekin, Osakidetzarekin,
Aldundia berarekin...
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Iradokizun-proposamenak

 Bizkaia osoan euskararen erabilera sustatzeko sentsibilizazio kanpainak
ezinbestekotzat jotzen ditut.

 Alkarbideri buruzko gogoeta egitea denon artean. Interes gehien duten proiektuak

aukeratu eta elkarlanean landu, hasieratik eta amaierara. Aldundiaren inplikazio
handiagoa behar dugu udalerriz gaindiko gai batzuetan aurrera egin ahal izateko

(errenta aitorpena, kirola, hondartzainak...).


