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Atarikoa 
 
 
Alkarbide bilgunearen zortzigarren ekitaldia izan dugu 2009koa. Oroitza-txosten honetan 
jaso ditugu Alkarbidek aurten egindakoak, honako hurrenkera honetan: koordinazioa, 
proiektugintza, prestakuntza eta esperientzien gordailua. Ondoko lerrootan duzu labur-
labur azalduta aipatutako arlo bakoitzean landutakoak:  
 
KOORDINAZIOAri dagokionez, esan behar dugu lan-mahai barruko eta lan-mahaien arteko 
koordinazioa dagoeneko finkatuta dagoela lan-taldeek egiten dituzten bilera eta posta 
bidezko harremanari esker; izan ere azken urteotan teknikariekiko posta bidezko 
harremana sendotzea lortu dugu eta horrek hartu-emana erraztu du.  
   
PROIEKTUGINTZAren arloan, oro har, batetik aurreko urteetan abian jarritakoetan sakontzen 
ahalegindu gara; eta bestetik, proiektu berriak ere egin ditugu, teknikariek 
mahaigaineratu dituzten beharrizanetan oinarritutako proiektuak, hain zuzen ere.  
 
PRESTAKUNTZARI dagokionez, HAEEarekin harremanetan egon gara eta antolatu dituzten 
ikastaroen berri zabaldu diegu teknikariei. Horrez gain, euskararen erabilera sozialaren 
inguruan hausnarketa gunea sortzeko ikastaroa ere eskaini diegu teknikariei euren 
ekarpen eta balorazioa jasotze aldera. 
 
Azkenik, iaz web gunea eguneratzen hasitako ahaleginari jarraipena eman diogu eta 
esperientzien gordailua eta udalen txostena eguneratu ditugu atal biak erabilgarriago 
egite aldera. 
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 Koordinazioa 
 
 
Koordinazioari dagokionez, idazkaritza teknikoa kudeatzen duten teknikariek funtsezko 
eginkizuna izan dute lan-mahaien jardunbidea sendotzen eta baterako proiektuak aurrera 
eramaten. Zeregin horretan, idazkaritza teknikoko hiru teknikari ibili dira idazkari eta 
bideratzaile lanetan lan-mahaietako koordinatzaileekin batera; aipatzekoa da idazkari 
bakarra aritu dela C eta D lan-mahaien gidaritzan; hala, D lan-mahaikoekin, iaz horrela 
erabakita, beharrizanaren araberako batzarrak egin dira. Hala ere, laugarren teknikaria 
ere aritu izan da unean uneko beharrizanen arabera.  
 
2009an ere bilgunearen postontzia izan dugu koordinazio-tresnarik behinena. Ekitaldi 
honetan, 21931 mezu jaso dira postontzian.  
 
 1. taula. alkarbide@bizkaia.net postontzira heldutako mezuen kopurua [2193]. 
 

2009 

Urtarrila 161 Apirila 90 Uztaila 149 Urria 373 

Otsaila 106 Maiatza 171 Abuztua 71 Azaroa 320 

Martxoa 130 Ekaina 166 Iraila 247 Abendua 209 
 

 
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) 
 

%26

%21
%16

%12

%2 %1%21

A B C
D Enpresak Erakundeak
Bestelakoak

 

%63

%6

%31

Batua Gaztelania Herrikoa
 

Mezuen jatorria Mezuen  hizkuntza 
 
 
Aurten postontzian jasotako mezu kopurua iazkoaren oso antzeko da, apur bat jaitsi bada 
ere. Hona hemen 2002. urtetik2 Alkarbideren postontziak izandako bilakaera. 

                                                 
1 Datu hauek abenduaren 21era artekoak dira 
2 Lehen ekitaldian, urteko azken hiru hilabeteetan baino ez zuen jardun Alkarbide bilguneak. 
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Azken urteetan Alkarpost zerbitzua erabiltzeko aparteko ahalegina egin dugu eta 
horretarako behar izan diren hobekuntza teknikoak ere egin ditugu, hala ere, aurten iaz 
baino mezu gutxiago jaso ditugu, guztira 10 izan dira. Alkarpost zerbitzua baliagarria 
dela esaten dute teknikariek baina eurentzat errazagoa da bilgunera zuzenean jotzea eta 
errazagoa ez eze eraginkorragoa dela aipatzen dute. Web gunean egin ditugun 
berrikuntzen artean, gero aipatuko baditugu ere, akten atala pribatizatu dugu eta 
bertara sartzeko alkarpost zerbitzua erabiltzeko behar duten erabiltzaile eta pasahitza 
beharko dituzte teknikariek; horrek, ziur aski, Alkarposten erabileran zerikusia izango du. 
Aipatzekoa da, bestalde, alkarpost zerbitzua erabili duenetako teknikari bat dagoeneko 
ez dela Bizkaian ari, hala ere, zerbitzuaren eraginkortasuna ezagutzen duenez, 
erabiltzeko baimena eskatu ostean, birritan igorri du mezua. 
 
 
2. taula. Alkarpost postontzira heldutako mezuen kopurua [10].  
 

2009 

Urtarrila 3 Apirila 0 Uztaila 2 Urria 1 

Otsaila 0 Maiatza 2 Abuztua 0 Azaroa 2 

Martxoa 0 Ekaina 0 Iraila 0 Abendua 0 
 

 
Web guneak, 34.675 bisita3 izan ditu azken urte honetan. Aurrerago emango dugu 
zehaztasun gehiago. 
 
Bilgunearen adierazpideari gagozkiola, Agerkariaren bederatzi ale (36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43 eta 44. zenbakiak) kaleratu dira txosten hau idatzi orduko, eta 45. 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. Gainera, 
hilabetean zehar aparteko albisterik sortuz gero, postontziaren bitartez zabaltzeaz gain, 
agerkari digitalak horretarako aukera ere ematen digu.  
 
                                                                                                                                               
 
3 Azarora arteko datuak. 
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Asko izan dira Agerkariaren bederatzi ale horietan jorratutako gaiak eta guztiak hemen 
azaltzeak luze joko ligukeenez, hiru multzo nagusi aipatuko genituzke argitaratuko gaien 
artean; batetik, Alkarbidek antolatutako egitasmoen berri emateko balio digu Agerkari 
digitalak. Horrekin batera, teknikariek euren udalerrietan egindakoaren berri emateko 
bidea ere izan da Agerkaria, eta azkenik, Euskal Herri mailan euskararen arloan izan 
diren hainbat ekimen, ekitaldi eta egitasmoren erakusgune izan da. 
 
Agerkaria posta elektronikoz bidaltzen zaie Alkarbide osatzen duten euskara teknikariei 
eta horrez gain, Alkarbideren web gunean ale bat eskegitzen da. Azken urtean, Bizkaiko 
euskara teknikariez gain beste lurralde batzuetako teknikari batzuek eta udaletan 
euskara teknikari lanetan aritzen ez diren hainbat pertsonek agerkari digitala jasotzeko 
eskaera egin digute eta beraiek ere jasotzen dute agerkari digitala. 
 
  

  Lan-mahaien jardunbidea 
  
A ereduko lan-mahaiko kideak 7 aldiz batu dira 2009an. 
B ereduko lan-mahaiko kideak 7 aldiz batu dira 2009an. 
C ereduko lan-mahaiko kideak 7 aldiz batu dira 2009an. 
D ereduko lan-mahaiko kideak 1 aldiz batu dira 2009an. 
 
Lan-mahaien jardunbidearen berri akten bidez jasotzen dugu. Iaz akten atala pribatu 
egin arte ez eskegitzea erabaki genuen eta aurtengo urte gehiena web gunea 
eguneratzen eman dugunez akta horiek postontziaren bidez jaso dituzte teknikariek. 
Hilabete honetan orain arteko akta guztiak eskegiko ditugu eta aurrerantzean 
postontziaren bidez jaso arren, web gunean ere izango dituzte teknikariek ikusgai. 
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 Proiektugintza 
 
 
Proiektugintzari gagozkiola, beheko lerrootan ageri dira Alkarbidek 2009an 
koordinatutako ekimenak. Ekimenok EBPNren esparruen arabera azalduta daude: 
 
 
Euskararen ondorengoetaratzea 
 

  1+1 = bi [aurre-matrikulazio kanpaina] 
 

Irakaskuntza sisteman sartzear dauden umeen 
gurasoentzako sentiberatze-kanpaina hau 2-3 
urteko umeen eskolatze-aldia hasteaz batera 
zabaldu ohi da. Aurreko urteko kanpainak 
izandako arrakasta ikusita aurten ere leloa 
errepikatzea erabaki da herritarrek kanpaina 
identifikatu dezaten; zazpigarren urtez jarraian 
egin dugun kanpaina hau 2-3 urteko haurrak 
dituzten gurasoei zabaldu zaie eta, batez ere, 
beste herrialde batzuetatik Euskal Herrira 
bizitzera etorri diren etorkinen familiei.   

 
 
Bizkaiko 48 udalek bat egin dute euskarazko irakaskuntza bultzatzeko kanpaina honetan 
(iaz baino 3 gehiagok) eta hauexek izan dira kanpaina honen euskarriak: gure hezkuntza-
sistemak darabiltzan ereduei buruzko argibideak eskaintzen dituen liburuxka; udaleko 
ordezkariren batek sinatutako gutuna; eskolan hasiko diren neska-mutikoentzako 
oparitxoa (kanpainaren leloa idatzita daukan memoria-jokoa); eta aurreko hirurak etxerik 
etxe bidaltzeko gutunazala, kanpainaren leloa idatzita. Materiala urtarrilean banatu zen, 
aurrematrikulazio epea hasi baino egun batzuk arinago. 
 
Materiala banatu ostean, proiektua lantzen duten lan-taldeko teknikariek balorazioa egin 
zuten eta hurrengo urtera begira, kanpaina erabat aldatzea erabaki zuten. Datorren 
urteko kanpainaren ardatza ez dira etorkinak izango, gizarte osoari zuzenduko zaio 
kanpaina eta aurreko urteetakoa baino zuzenagoa izango da, D ereduaren alde onak 
azpimarratuko dira hurrengoan ere baina askoz ere modu zuzenagoan. Hona hemen 
aurrerapentxoa:  
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Hurrengo urteko kanpaina aurtengoa baino zertxobait lehenago banatuko dugu, 
urtarrilaren erdialdean gutxi gorabehera. Etxez etxe bidaliko den materialarekin batera 
hainbat kartel egingo dira 2-3 urteko haurren gurasoak ibiltzen  diren tokietan jarri eta 
kanpaina gizarteratzeko.  
 
 
 

 Zeurea da aukera: jarraitu euskaraz  
 

Urte hasieran, Zeurea da aukera: jarraitu euskaraz! 
egitasmoa prestatu genuen, sasoi hartan DBH 4. 
mailan dauden gazteen artean banatzeko. 
Egitasmoaren xedea zen DBHn euskaraz ikasi duten 
gazteek hortik aurrerako ikasketak ere (batxilergoa 
eta lanbide heziketa) euskaraz egitea. 
 
Guztira ia 5.500 liburuxka banatu ziren, aurtengo 
maiatzean matrikula egin behar zuten gazteen 
artean. Liburuxka horretan Bizkaian D eredua 
eskaintzen duten ikastetxeen zerrenda agertzen da, 
gura duenak aukera baduela ikus dezan.  

 

Liburuxkarekin batera, Eñaut Elorrieta, Ken 7ko abeslariak sinatutako gutuna ere bidali 
genuen, bertan, gazteei dei egiten zien Eñautek euskaraz ikasten jarraitzeko eta 
horretarako oso mezu zuzena erabili zuen Eñautek. Horiekin batera sakelakoa gordetzeko 
zorrotxoa ere jaso zuten gazteek etxean.  

Egitasmo hau egiten den laugarren urtea da baina oraindik ere egiteko beharra ikusten 
dute teknikariek eta datorren urteari begira, kanpainarekin aurrera egitea erabaki dugu, 
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askoz ere kanpaina zuzenagoa eta dinamikagoa prestatu dugu, gazteei zuzendutakoa 
gurasoak albo batera utzi barik, baina, batez ere, kanpainaren nolabaiteko balorazioa 
egiteko aukera eskainiko diguna; kanpaina honetan izan dugun kezka nagusietako bat, 
balorazioarena izan da ez genekien kanpainaren eragina nola baloratu eta hurrengo 
urteari begira horretarako ahalegina egingo dugu.   

Haurren aurrematrikulazio kanpainan gertatzen ez den bezala, honetan eredu guztietako 
udalerriek parte hartzen dute, gehienak A eta B eredukoak izan arren. 
 
 
   Esan eidazu euskaraz [ondorengoetaratze kanpaina] 
 
   
Kanpainaren hartzaileak aurten jaioberria 
izan edo/eta 1-6 urte bitarteko umeak 
dituzten udalerri sustatzaileetako gurasoak 
izan dira, guztira 18.000 familia inguru. 
Udalek hainbat material banatu dizkiete: 
ume jaioberrien gurasoei zorionak emateko 
gutuna; umearen ingurune hurbilean euskara 
sustatzeko aholkuak batzen dituen liburuxka; 
Ku-Ku liburuxka, gurasoek euren seme-
alabekin euskara apur bat ikasten has 
daitezen haur hizkera jasotzen duena, eta 
adur-zapia.  

 
 
Urtebetetik gorako umeak dituztenei, berriz, honakoak bidali zitzaizkien: euskararen 
geroratzearen garrantziaz sentiberatzeko gutuna, umearen ingurune hurbilean euskara 
sustatzeko aholkuak batzen dituen liburuxka eta askari poltsa. 
 
Aurten ere Ku-Ku liburuxkarekin batera bertan jasotzen diren abestiak batzen dituen CDa 
banatu da. Iaz liburuxkako abestiekin CDa grabatu zen eta izan zuen arrakasta aintzat 
hartuta, aurten ere banatzea erabaki da. Gainera, udalerri batzuetan Ku-Ku liburuxkan 
batzen direnak lantzeko tailerrak ere egin dituzte. 
 
Aholkuak batzen dituen liburuxkak harrera ona badu ere, gurasoen artean CDak dauka 
arrakasta gehien. Kanpainaren irudia errepikatzea ere garrantzitsua dela uste dute 
teknikariek, ikusi orduko identifikatu ahal izateko. Horiek horrela, datorren urteari 
begira kanpaina bera egitea erabaki da irudia mantenduz, eta Ku-Ku liburuxkak CDarekin 
banatuz. 
 
Egitasmo honetan eredu guztietako euskara zerbitzuek parte hartzen dute, 
ondorengoetaratzea guraso euskaldun zein erdaldunek landu beharreko arloa da eta, 
bakoitzak bere eran. 
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 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, 
azken urteetan hainbat ekintza antolatu dira, 
besteak beste, hitzaldiak antolatu dira. 
Aurten, hitzaldiak alde batera utzi eta 
liburuxkarekin batera Argitxo CD-ROMa banatu 
dute hainbat udalerritan. Liburuxkarekin 
batera gurasoentzako gutuna bidali dute 
ondorengoetaratzean aisialdiak duen 
garrantzia azpimarratzeko eta horren 
lagungarri CD-ROMa erabili dute.  
 
CD-ROMean hainbat ipuin, joko eta kanta 
batzen dira eta 3-6 urte bitarteko umeentzat 
da aproposa. 
 
Egitasmo honetan Bizkaiko 5 udalerrik parte 
hartu dute eta gehienek liburuxka eta CD-
ROMa banatuko badituzte ere, batzuk 
liburuxka bakarrik eskatu eta zabaldu dute. 
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Euskararen erabilera 
 
 

  Euskara, eskaintzarik onena  
 
Azken bi ekitaldietan merkataritza arloa lantzen aritu gara, lehenengo horma-irudiak eta 
Erosi Euskaraz erosketak apuntatzeko libretatxoak zabaldu genituen. Iaz egitasmo 
orokorragoa lantzen hasi ginen eta merkatari eta ostalariei banatzeko CDa prestatzen 
hasi ginen. CDaren diseinua prestatzen hasi ginenean egitasmoaren berri zabaldu genuen 
euskara zerbitzu guztietara eta hainbat udalerrik kartelak baino ez zituztela behar 
adierazi zigutenez iazko urte bukaeran kartelak inprimatu eta zabaldu genituen.  
 
Aurten CDa amaitu dugu  eta Gabon sasoia aprobetxatuko dute egitasmoan parte hartu 
duten teknikariek dendari eta ostalariei egitasmo horren berri emateko. Ildo horretan, bi 
CD prestatu ditugu, bata euskara hutsezko bertsioa eta bestea ele bietakoa. Biek ala biek 
lau atal dituzte: hiztegia, kartelak, idazkiak eta argibideak. 
 
Lehenengo atala arlokako hiztegia da, euskara-gaztelania / gaztelania-euskara bilaketak 
egiteko aukera eskaintzen du. Horrekin batera, bilaketak egiteko aukera eskaintzen du 
eta arlokako hiztegiak ere inprima daitezke. Bigarren atala kartelena dugu, batetik, 
kartel bereziak aurkituko ditugu, neurri berezikoak, eta, bestetik, kartel orokorrak, 
gehien erabiltzen direnak eta merkatariek euren inprimagailuetan inprimatzeko 
modukoak. Kartel orokorrekin batera kartel mutuak ere sartu ditugu, nahi den testua 
idazteko moduan. Hirugarren atalean inprimaki ereduak txertatu dira, batetik orokorrak 
(faktura, emate agiriak…) eta bestetik Gizarte Segurantza eta INEMekoak. Azkenik, 
laugarren atalean parte hartu duten euskara zerbitzuen informazioa jaso dugu eta 
merkatarientzat interesgarriak izan daitezkeen esteka batzuk ere bai. 
 
Egitasmo honetan 17 udalerrik parte hartu dute, batzuek CDa eta kartelak inprimatuta 
eskatu dituzte, beste batzuek, aldiz, CDa edo kartelak baino ez. 
 
Udalerrien ereduaren arabera beharrizanak 
aldatu egiten dira, eta erabilera esparrua C 
eta D ereduetan izan arren lehentasunezkoa, 
egitasmo honetan eredu guztietako 
udalerriek parte hartu dute. A eta B 
eredukoek, batez ere, hizkuntza paisaia 
landu dute. Materiala banatu duten 
udalerrietan oso harrera ona izan du 
merkatarien aldetik.  
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 Kirolean euskaraz  

Azken aldian teknikari askoren kezka kirol arloan euskara sustatzea izan da eta ildo 
horretan landu dugu Kirolean euskaraz egitasmoa. Betiere familia-giroa kontuan hartuta, 
euskararen erabilera eskolako kirol esparruan sustatzea helburu duen egitasmoa dugu 
honako hau. Hartzaileak eskolan dabiltzan eta kirol-jardueraren batean aritzen diren 
neska-mutilak dira eta baita euren gurasoak ere. Aldi berean, udalaren kirol 
instalazioetako erabiltzaileak ere izango dira kanpainaren hartzaile. 

Egitasmoa urtero egiteko asmoarekin landu da, aurten lau kirol jarduera aukeratu dira: 
futbola, arraunketa, saskibaloia eta pilota eta jarduera horietako posterrak egin dira hiru 
neurritan.  Horiekin batera, luzatze-ariketen liburuxka prestatu dute eta aupa oihuak 
batzen dituen egutegitxoa. Horiek guztiak mikrowebean batu dira eta gainera, 
animatzeko oihuak sakelakora jaisteko aukera ere badago. 
 

 

Egitasmoan bat egin dute Bizkaiko 
16 udalerri eta 2 mankomunitatek 
eta guztien artean 2.000 poster, 
25.000 liburuxka eta 40.000 
egutegi inguru argitaratu dira. 

Egitasmo honetan eredu 
guztietako euskara zerbitzuek 
parte hartu dute eta, gainera, 
balorazio positiboa egin dute. 

 
 
 

 trebaGUNE, Bizkaiko trebatzaileen bilgunea 
 
Ekitaldi honetan ere lanean ibili da trebaGUNE 
izeneko bilgunea, Bizkaiko udaletan 
trebakuntzan eta erabilera-planetan diharduten 
teknikarien jardun-irizpideak finkatu eta lan 
horietan sor daitezkeen zalantzak eta kezkak 
konpontzen elkarri laguntzeko asmoz.   

 
 

trebaGUNE 
Bizkaiko trebatzaileen bilgunea 

 
2009an lau batzar egin dira guztira eta, bilgune horren jardunbidea finkatu ostean, batik 
bat, trebakuntza-lanean erabiltzen diren langaiak sailkatu, horren bilduma egin eta 
digitalizatzeko aukerak aztertzen dabiltza teknikariok.  
 
Hasierako batzarrak EUDELen egin ziren, baina azkena Euskararen Etxean egin zuten, 
Udale zerbitzua desagertu delako. Bestetik, egitasmoaren sortzaileak eta gidariak izan 
diren Getxoko trebatzaileen lanpostuak ere bertan behera geratu dira. 
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Elikadura 
 

 Oparitu euskaraz  
 
 Euskarazko produktuen katalogoa 

 
Gabon sasoian, euskaraz zer oparitu 
badagoela jakinarazteko, Bizkaiko 68 
udalerritan, 107.000 katalogo inguru 
banatu dituzte etxeetan. Euskaraz 
argitaratutako produktu berrienak eta 
horien inguruko informazioa (argitaletxea, 
prezioa) batzen duen argitalpena da 
katalogoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Euskarazko produktuen txokoa 
 

Gainera, katalogoaren produktuak 
jendaurrean erakutsi eta guraso zein 
haurrek produktu horiek ikusi eta 
erabiltzeko aukera izan dezaten, 
Euskarazko Produktuen Txokoa antolatu da 
Bizkaiko 7 udalerritan eta azaroa eta 
urtarrila bitartean guztira 11 saio egingo 
dira. 
 
 
 
Aurten txokoa erabat berritu eta 
gurasoengana heltzeko ahalegina egin dugu 
oraindik balorazioa egin barik badago ere. 

 

 

 

Aurtengo berrikuntza, nolanahi ere, sarekoa da. Izan ere, guztiz berrituta dator 
www.katalogoa.org web gunea. Bertan, paperean jasotako produktuez gain, merkatuan 
aurkitu daitezkeen beste asko agertzen dira. Aukera dago, gainera, produktu horien 
saltokietara iristeko, eta bertatik erosteko. Urte osoan zehar bizirik eta eguneratuta 
izateko helburuarekin sortu da gunea, argitaletxeek beraiek aukera izango baitute 
produktu berriak sartzeko eta zaharkituak kentzeko. Gainera, kontsultak egiteaz gain 
irakurleek beraien iruzkinak eta komentarioak egin ahal izango dituzte bertan, irakurri, 
ikusi, entzun edota jostatzeko hautatu duten produktuaren inguruan. 
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 Prestakuntza 
 

 HAEEarekin elkarlana  
 
Orain bi urte hasi genuena jarraituz, aurten ere HAEEarekin elkarlanean aritu gara. 
Zuzenean ikastarorik ez badugu antolatu ere, teknikarientzako interesgarriak izan 
daitezkeen ikastaroen berri jaso eta horien berri eman diegu. Teknikari batzuek oso 
interesgarritzat jotzen dute diru-laguntzei buruzko ikastaroa eta datorren urteari begira 
horixe izan liteke jorratu beharreko arloetako bat baina aurreragoko kontuak geroxeago 
aztertuko ditugu.   
 
 
 

 Erabilera Planen ikastaroa 
 
Teknikariek horrela eskatuta, 2008ko uztailean HPSko Herri Administrazioetako Erabilera 
Planen zuzendari, arduradun eta teknikariarekin batu ginen IV. Plangintzaldi hasi 
berriaren inguruko zalantzak argitzeko. Aldez aurretik teknikariek euren zalantzak bidali 
zituzten bilgunera eta egun horretan zalantza horiez gain bertaratutakoek egindako 
galderak erantzun zizkiguten. 
 
Orduan zalantza nagusiak argitu bagenituen ere, IRATI aplikazio berriaren berri emateko 
ikastaroa antolatu zuten HPSkoek otsailean eta bilgunearen bidez informazioa eta 
ikastaroan esandakoak zabaldu genituen. Bertan esandakoak lan-talde ezberdinetako 
batzarretan landu ditugu eta teknikariek izan dituzten zalantzak argitzen saiatu gara 
betiere HPSkoen gidaritzapean. Uztailean beste ikastaro bat antolatu zuten Gasteizen eta 
horren berri teknikariei emateaz gain, Alkarbideko idazkaritza teknikoko teknikariek ere 
parte hartu zuten bertan. 
 

 
 Zergatik ez?  

 
Teknikariek horrela eskatuta, uda aurretik TELP ikastaroaren berri batu genuen lan-
mahaietan zabaltzeko. Asmoa ikastaroa Alkarbide bilgunearen bidez bideratzea izan zen, 
baina hainbat udalerritan ikastaroa egin ostean teknikariek beste zerbaiten beharra 
zutela adierazi ziguten eta beste erakunde eta enpresa batzuei proposamenak eskatu 
genizkien. Orain dela pare bat hilabete Zergatik ez? tailerraren berri eman ziguten 
Topagunekoek, tailerraren helburua, besteak beste, euskararen erabilera sozialaren 
inguruan hausnarketa gunea sortzea da eta bi eredu ezberdinetako teknikariei eskaini 
diete euren ekarpenak jasotze aldera.  
Teknikariak gustura aritu dira tailerrean eta orain euren udalerrietan zelan egokitu 
dezaketen aztertzen ari dira. 
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 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.  
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 Web gunea 
 
Orain dela bi urte Bizkaiko Foru Aldundiko web gunean egin ziren aldaketak 
aprobetxatuz,  Alkarbideren web gunea berritzen hasi ginen. Behean jasota dagoen bisita 
kopurua aztertuz gero, argi izan dugu agerkari digitala egiteaz gain teknikarientzat 
erabilgarrienak diren atalak eguneratzea ezinbesteko dela. Aldaketa eta berrikuntza 
garrantzitsuenak Bizkaiko Udal eta Mankomunitateetako euskara zerbitzuak eta 
Esperientzien Gordailua ataletan egin ditugu. Hala ere, gorago ere aipatu dugu, akten 
atalean ere egin dugu aldaketa txiki bat. 
 
Bizkaiko udal eta Mankomunitateetako euskara zerbitzuak atala goitik behera aldatu 
dugu, orain atal horren lehen pantailan Bizkaiko mapa agertuko da, bertan euskara 
zerbitzu guztiak agertuko dira eta udalerriaren gainean klikatuz gero udalerriko fitxan 
sartuko gara. Fitxa horretan datu orokorrez gain euskara zerbitzuen datuak jaso ditugu 
eta beheko aldean udalerrian egindako esperientzien berri egongo da ikusgai. 
Esperientzien gainean klikatuz gero egitasmoa jasotzen duen fitxara joan ahal izango 
dugu. 
 
Esperientzien Gordailua  ere aldatu dugu. Atal hau EBPN ardatz hartuta antolatu dugu 
eta egitasmoren baten fitxan klikatuz gero esperientziaren nondik norakoen berri 
jasotzeaz gain zein udalerritan egin den ere ikusteko aukera izango dugu. Aldi berean, 
udalerriaren izenaren gainean klikatuz gero udalerriaren fitxara joan gaitezke eta bertan 
garatu dituzten egitasmo guztiak ikus ditzakegu. Horrela, atal horrek galdu egin du orain 
arte izan duen izaera estatikoa eta hori ezinbesteko berrikuntza dela uste dugu. 
 
Horrez gain, lotuta dauden atal bi horietan artxiboak jartzeko aukera ere egongo da; 
erabiltzaileek artxibo horiek ikusi ez eze gordetzeko aukera ere izango dute. 
 
Azkenik, gorago ere aipatu badugu ere, aurreko urteko koordinatzaileen batzarrean 
adostu ostean, aktak jasotzen dituen atala gune pribatua bihurtu dugu. Hemendik aurrera 
Alkarposteko erabiltzaile izen eta pasahitzarekin ikusi ahal izango dira akta guztiak. 
Berrikuntzak Alkarpost zerbitzuan eragina izango duela uste dugu, izan ere teknikariek 
pasahitza erabili beharko dute aktak ikusi nahi badituzte eta horrek bidea erraztuko die 
Alkarposten sartzeko. 
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Aurten, 34.675 bisita izan ditu Alkarbideren web guneak, ondoren agertzen den moduan 
banatuta:  
 
 

Urtarrila 3.924 

Otsaila 2.885 

Martxoa 3.741 

Apirila 2.646 

Maiatza 3.261 

Ekaina 3.289 

Uztaila 2.565 

Abuztua 1.955 

Iraila 2.948 

Urria 3.500 

Azaroa 3.961 

Abendua Daturik ez oraingoz 

GUZTIRA 34.675 



 Alkarbide bilgunearen 2009ko jarduera-txostena 

16 

  Bilgunearen egungo egoera 
 
 
Gaur egun, 45 euskara zerbitzuk osatzen dute bilgunearen sarea, eta guztira gure 
lurraldeko 83 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 aitortu direlako), 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 ez da euskara zerbitzu berririk sortu eta, aldiz, hainbat bertan behera 
geratu dira: Dima, Gautegiz Arteaga, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz eta Zeanuri. 
Gautegiz Arteagak Earekin eta Ibarrangelurekin elkartu ostean euskara zerbitzua izan 
zuen; 2008an udal elkartea desegin zen eta Gautegiz Arteagan baino ez zen mantendu 
euskara zerbitzua. Egun, kultura teknikaria arduratzen da euskara sustatzeaz, baina 
unean uneko egitasmoak baino ez ditu garatzen eta ezin dugu esan euskara zerbitzua 
bere horretan dagoenik. Dima, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz eta Zeanuri orain arte 
UEMAko partaide izan dira eta mankomunitateko euskara zerbitzua izan dute, aurten 
Udalerri Euskaldunen Mankomunitatetik ateratzea erabaki dutenez euskara zerbitzua ere 
bertan behera geratu da. 
 
Goian ere aipatu dugu euskara zerbitzu berririk ez dela sortu, hala ere, hainbat 
udalerritan EBPN eta Erabilera Plana prestatu dituzte eta batzuetan onartu ere bai. 
2008an Bizkaiko Foru Aldundiak Erabilera Plana diseinatu eta onartzeko diru-laguntza 
deialdia atera zuen eta horren ildotik 12 udalerrik 2009an Erabilera Plana onartu dute, 
nahiz eta horietako 7 udalerrik euskara zerbitzurik ez izan. Guztira, aurten Erabilera 
Plana 16 udalerritan onartu da eta EBPN 6 udalerritan. 
 
Ondoko taulan ikus daiteke Bizkaiko euskara zerbitzuen egungo egoera. Taula horretan 
datu orokorrak (biztanle kopurua, euskaldun kopurua, eredu soziolinguistikoa eta euskara 
zerbitzuaren berri), erabilera planaren berri eta EBPNren egoera batu ditugu. Datuok 
HPSk luzatu dizkigu. 
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Erabilera Planen eta EBPNren hedapena Bizkaiko udalerrietan (2009)4 
 

Udalerria Biztanleria Eus. 
(%) Eredua Euskara 

Zerbitzua 
Er. 

Plana EBPN 

001 Abadiño 6.684 52.4 C      

002 Abanto-Zierbena 8.771 16.2 B     
003 Ajangiz (**) 418 93.8 D     

004 Alonsotegi (**) 2.613 17.7 A    
005 Amorebieta-Etxano 15.779 53.9 C    
006 Amoroto (**) 365 95.3 D     

007 Arakaldo (*) 92 48.9 B    
008 Arantzazu 282 86.5 D      

009 Areatza 1.007 61.3 C      

010 Arrankudiaga (*) 759 59.7 C    
011 Arratzu (**) 365 94.5 D    
012 Arrieta (*) 505 80.6 D    
013 Arrigorriaga 10.849 26.3 B    
014 Artea (**) 630 84.3 D     

015 Artzentales (**) 645 9.1 A    
016 Atxondo (**) 1.403 67.5 C      

017 Aulesti (**) 632 96.4 D    
018 Bakio 1.687 60.1 C      

019 Balmaseda  6.928 11.9 A    
020 Barakaldo 92.788 9.8 A      

021 Barrika (**) 1.198 42.1 B     
022 Basauri 44.124 17.0 B    
023 Bedia 917 59.5 C     
024 Berango 5.158 28.8 B    

                                                 
4 Datuon iturria: HPS 
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Udalerria Biztanleria Eus. 
(%) Eredua Euskara 

Zerbitzua 
Er. 

Plana EBPN 

025 Bermeo 16.508 75.7 D    
026 Berriatua (**) 963 92.9 D     

027 Berriz  4.209 55.9 C    
028 Bilbo 342.382 15.5 B    
029 Busturia 1.624 69.0 C      

030 Derio (**) 4.728 28.0 B    
031 Dima (**) 1.029 88.1 D    
032 Durango (**) 24.277 45.2 B    
033 Ea 794 81.5 D    
034 Elantxobe 439 93.2 D    
035 Elorrio 6.983 58.9 C     
036 Erandio 21.954 17.8 B    
037 Ereño 251 92.4 D      

038 Ermua 16.379 24.3 B    
039 Errigoiti 482 86.0 D      

040 Etxebarri 6.853 14.8 A    
041 Etxebarria (**) 780 94.7 D     

042 Forua 969 77.0 D      

043 Fruiz (*) 342 83.9 D    
044 Galdakao 28.822 38.6 B    
045 Galdames (**) 783 14.2 A    
046 Gamiz-fika (*) 1.184 76.0 D    
047 Garai 244 86.7 D      

048 Gatika (**) 1.274 77.4 D    
049 Gautegiz-arteaga 824 80.3 D    
050 Gernika-lumo 14.884 69.3 D    



 Alkarbide bilgunearen 2009ko jarduera-txostena 

19 

Udalerria Biztanleria Eus. 
(%) Eredua Euskara 

Zerbitzua 
Er. 

Plana EBPN 

051 Getxo 80.269 19.9 B    
052 Gizaburuaga 139 96.4 D     

053 Gordexola 1.485 16.8 B    
054 Gorliz 4.369 34.0 B    
055 Güeñes (**) 5.697 13.5 A    
056 Ibarrangelu 528 85.2 D    
057 Igorre 3.777 73.5 D      

058 Ispaster 601 95.3 D     

059 Iurreta (**) 4.053 49.0 B      

060 Izurtza (**) 264 86.3 D      

061 Karrantza (**) 2.837 11.0 A    
062 Kortezubi 357 89.6 D      

063 Lanestosa (**) 281 2.1 A     
064 Larrabetzu (**) 1.504 78.3 D    
065 Laukiz (*) 968 48.9 B    
066 Leioa 27.524 21.8 B    
067 Lekeitio 7.178 86.3 D    
068 Lemoa  2.607 62.0 C    
069 Lemoiz (**) 866 62.0 C     
070 Lezama (**) 2.055 65.0 C    
071 Loiu (**) 2.150 42.9 C    
072 Mallabia 1.089 73.7 D      

073 Mañaria 445 90.6 D      

074 Markina-xemein 4.604 88.7 D    
075 Maruri-jatabe (*) 662 74.3 D    
076 Mendata 332 89.5 D      
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Udalerria Biztanleria Eus. 
(%) Eredua Euskara 

Zerbitzua 
Er. 

Plana EBPN 

077 Mendexa 333 90.4 D     

078 Meñaka 506 88.1 D      

079 Morga 396 89.3 D      

080 Mundaka 1.815 71.7 D     

081 Mungia 13.403 55.1 C    
082 Munitibar-Arbatzegi 

Gerrikaitz  380 96.0 D     

083 Murueta 251 88.0 D      

084 Muskiz 6.401 15.7 B    
085 Muxika 1.305 92.6 D     

086 Nabarniz 216 94.0 D      

087 Ondarroa 9.539 83.4 D    
088 Orozko (*) 2.041 60.0 C    
089 Ortuella 9.488 14.4 A      

090 Otxandio 993 74.7 D    
091 Plentzia (**) 3.559 29.0 B    
092 Portugalete 50.084 12.7 A      

093 Santurtzi 46.209 12.1 A     

094 Sestao 31.055 11.2 A    
095 Sondika (**) 3.882 33.5 B     
096 Sopelana (**) 10.376 33.3 B    
097 Sopuerta (**) 2.209 14.1 A     
098 Sukarrieta 322 63.4 C      

099 Trapagaran 12.343 14.9 A     

100 Turtzioz (**) 512 4.3 A    
101 Ubide 161 65.8 C      

102 Ugao-Miraballes (*) 3.999 36.5 B    
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Udalerria Biztanleria Eus. 
(%) Eredua Euskara 

Zerbitzua 
Er. 

Plana EBPN 

103 Urduliz (**) 3.041 43.4 B    
104 Urduña 3.879 19.4 B    
105 Zaldibar 2.824 49.9 B    
106 Zalla (**) 7.706 14.6 A    
107 Zamudio (**) 2.962 48.9 B    
108 Zaratamo 1.601 38.3 B      

109 Zeanuri  1.115 89.3 D      

110 Zeberio (*) 965 81.8 C    
111 Zierbena 1.189 14.0 A    
112 Ziortza-Bolibar 401 90.8 D    

  
 
 (*): Udal Elkartearen Euskara Zerbitzua 
(**): Mankomunitatearen Euskara Zerbitzua   
 
EBPN onartzeko ondoko udalerriak daude lanean hasita: Abadiño, Igorre, Kortezubi, 
Mendata, Mundaka eta Muxika.  
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 2010eko lan-ildoak 
 
 
Hemendik aurrerako proposamenak 
 
 
 Koordinazioari dagokionez, uste dugu ahalegin handiagoa egin behar dela euskara 

zerbitzuek gauzatzen dituzten kanpaina, ekimen eta jardueren berri herritarrei 
emateko urte osoan zehar, ez bakarrik kanpainak etxeetara iristen direnean. Era 
berean, barruko harremanen esparruari gagozkiola, euskara sustatzeko berariazko 
koordinazio-guneak (trebatzaileen bilgunea abian dugu, euskara arduradunen 
topagunea…) sustatu behar direlakoan gaude. 

 
 Halaber, euskara zerbitzuen koordinaziorako ezinbesteko tresna izango da web 

gunean eguneratu ditugun atal berri biak. Lehen aipatu dugunez, uneoro 
eguneratzeko erraztasuna izango dugu aurrerantzean gure esku egongo baita 
eguneratzea mantenimendu atalean egin dizkiguten aldaketei esker.  

 
 Proiektugintzaren arloan, gure iritziz, egindakoa bidea egokia bada ere, saiatu 

behar dugu eragina zein den ikusten eta une honetan antolatutako egitasmoei 
etekin handiagoa atera behar diegu; ezin dugu ahaztu euskara zerbitzu gehienetan 
aurrekontuak murriztu dituztela eta egitasmo eraginkorrak egitea ezinbestekoa 
dugu. Ekimen horietako asko burutu bezain pronto ahaztuta geratzen dira eta hori 
ez gertatzeko web gunea bide aproposa izan daiteke eta orain arteko guztiak web 
gunean eta modu interaktiboan jartzea eskatu digute teknikariek hainbat aldiz eta 
dagoeneko hori prest eta martxan dago. Web gunean Alkarbidek bideratutako 
proiektuak eta teknikariek euren udalerrietan egindakoak jasoko dira. 

 
 Prestakuntza arloan, orain arte jorratutako HAEE erakundearekin baterako 

elkarlana oso garrantzitsua izango da ikastaroak eskaintzeko orduan. Edonola ere, 
teknikariek dituzten kezka eta zailtasunak gainditze aldera, euren beharrizanei 
egokitutako ikastaroak bideratuko ditugu. Horretarako, lan-taldeetako batzarretan 
mahaigaineratzen dituzten kezkak ardatz izango ditugu eta, nola ez, bilgunearen 
bidez jasotzen ditugun eskaerak ere bai.  
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  Eranskinak: balantzeak 
 
Koordinatzaileen batzarra egin orduko, teknikariei balantzea egiteko orria bidali diegu, 
ondoko lerroetan bertan esandakoak jasoko ditugu. Batetik, teknikarien ustez hobetu 
beharrekoak eta bestetik datorren urteko jardunbiderako proposatzen dituztenak. 
 
Alkarbideren jardunbidean hobetu edo gutxienez mantendu beharreko batzuk:  
 
Koordinazioa 
 
1. [Harremanetarako bideak] 
 
৺ Posta bidezko harremana 
� Egokia. 
� Egokia eta arina. 
� Egokia, komunikazio garbia, azkarra. 
� Oso arina eta eraginkorra. 
� Oso modu egokian kudeatuta. 
� Ona da. Helbide elektronikoarekin egon den arazoa konpondu denetik (helbidea aldatu 
denetik), asko bere hobeto bideratzen dira hartu-eman horiek. 
 
৺ Telefono bidezko harremana 
� Zuzena eta argia. 
� Behar denean beti egokia. 
� Oso arina eta eraginkorra. 
� Arreta ezin hobea. 
�  Oso ondo erantzuten dute, deitu bakoitzean planteatutako gaiaz ardura hartuta. 
�  Sano ona da, ez da egoten ezelako arazorik eta erantzuna beti izaten da arina. 
 
 
2. [Alkarbideren web gunea] 
  
৺ Web gunea, oro har 
� Euskara Zerbitzuen datuak eta esperientzien gordailuen atala zaharkituak ikusten 
ditut. 
� Gutxitan bisitatua. 
� Ez dugu askorik erabiltzen, datu gutxi dago eta eurotako batzuk zaharkituta dagoz. 
Horretaz gainera, egitura bera bere ez da lar praktikoa ez erakargarria. Dena dela, orri 
hori berritzeko lanetan  zabiltzatela entzun dugu. Beraz, 2010ean orri berria izatea 
espero dugu. 
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৺ Alkarpost 
� Ondo. Hala ere, euskara teknikarion posta helbidera banatutako mezuek 
berehalakotasunean irabazten dute. 
� Oso baliagarria. 
� Ez dut ohitura handirik hona jotzeko, baina tresna interesgarria da duda barik. 
� Ez dugu ea inoiz erabiltzen, oso ideia ona da baina galderaren bat daukagunean gurago 
izaten dugu teknikari ezagunengana jotzea. Izan bere, hartzaile asko dauzkaten mezuak 
lasaiago hartzen ditugu geuri zuzenean egindakoak baino. 
� Oso gutxitan neronek bidaltzeko. Besteen galdera eta iradokizunak ikusteko, askoz 
gehiago. 
�  Kontsultarako oso aproposa. 
 
৺ Agerkaria 
� Interesgarria, nahiz eta batzuetan leku handietako berriak baino ez direla agertzen 
ematen duen. 
� Ez dut sarri irakurri baina ondo dago. 
� Egokia modu bikotzean: a) Norberaren Udalak egindakoaren berri sartzeko eta b) 
Bizkaian egiten denaz jabetzeko.  
� Irakurtzen dut. Baina… Ez dakit ondo zer helbururekin egiten den, komunikazio 
bizkorra ematea nahi bada, horretan huts egiten du – eta pena da, ze, seguru, denbora 
eta ahalegin piloa eskatzen duela garaiz amaituta egoteko–. Horrelako zerbait 
eraginkorragoa litzateke: http://www.udalblog.com/. 
� Oso ondo.  
� Oso ondo, izan ere, Agerkariaren aldizkako banaketek begirada batean ematen dute 
hainbat konturen berri. 
 
3. [Lan-mahaia] 
 
৺ Maiztasuna 
� Hilean behingo maiztasuna ondo dagoela iruditzen zait. Gainera, hori ez da beti itxia 
izan. 
� Kopurua egokia eta beharrezkoa. 
� Egokia, maiztasun beharrezkoa elkarlanerako, bilera erabilgarriak guztiz. 
� Egokia, batzuetan gai gehiago eta beste batzuetan gutxiago egoten dira baina 
maiztasun finko bat ipintzea beharrezkoa da ohitura sortzeko. 
 
৺ Parte hartzea 
� Parte hartzea mugatua izan da lan bolumena dela eta, taldearena ere hala izan dela 
sumatzen dut. Koordinatzaileak egin behar izaten du lana gure parte hartzea 
bultzatzeko. 
� Parte hartze oso aktiboa. 
� D eredukoa ez dabil ondo. Arrazoiak? Beharbada, udal bakoitzak bere egitasmoak 
dagoeneko ondo definituta ditu, eta urte batzuetako bidea egina. Horietan 
planteamenduak aldatzea ez da erreza izaten; eta batzuetan, gainera, ez dago zertan.   
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Beharbada, beste era batera planteatu behar dira gauzak, arloka, Gipuzkoan egiten 
duten bezala, lan-mahaiak eratuta. Izatez gurean funtzionatu duena beste herri 
batzuekin batera egindakoa izan da: merkatarientzako CDa eta EPK, adb. Eta beharbada, 
gure aldetik inplikazio handiagoa falta da. 
� Hobetu daiteke. 
� Gairen bat bereziki interesatu zaidanean ez dut arazorik izan aurretik esan eta gero 
bileran komentatzeko. Oro har, kideen inplikazioa maila onekoa izan da. 
� Asistentzia handia. Neurriko parte hartzea. Eta Alkarbideko arduraduna etengabe 
elikatzen. 
� Egokia. 
� Oso jarrera oneko taldea da, partehartzailea eta gogotsua, asistentzia bere nahiko ona 
izaten da. 
 
৺ Bilera lekua eta ordua 
� Lekua egokiena da bakoitza non gauden kontuan hartuta, ordua aldiz, aurreratu egingo 
nuke ordu erdi bat, azken bileren amaiera ordua kontuan hartuta. 
� Ondo. Dena dela, lokal egokia izanda noizean behin beste tokiren batean egitea ere 
interesgarria izan liteke. 
� Egokiak. 
 
৺ Landutako gaiak 
� Egokiak. 
� Guztiz egokiak, gai beharrezkoak teknikarion elkarlanerako. Gainera badugu aukera 
bilera aurretik jorratu beharreko gaiak proposatzeko. 
� Egokiak izaten dira, beharbada kanpainetara mugatuegiak batzuetan. 
 
৺ Taldearen ekarpenak landutako gaietan 
� Interesgarriak, batzuetan ekarpen gehiago eskertuko bagenu ere. 
� Onak, egokiak. 
� Beharrezkoak eta egokiak. 
� Euskararen funtzionarioengatik espero daitekeena. Landu, landu, Alkarbideko 
arduradunak egiten du. 
� Behar bada, hortxe ez dugu asmatzen. 
� Ekarpen gutxi.  
� Ahal izaten dugunetik saiatzen gara laguntzen. 
 
৺ Alkarbidetik jasotako informazioa 
� Gehienetan nahikoa eta erabilgarria. 
� Oso erabilgarria.Zenbat eta gehiago eman, hobeto. 
� Jasotako informazioa beti edo ia-ia beti izan da zuzena eta osatua. Lanean jarraitu 
ahal izateko behar diren datu guztiekin. 
� Dagoena jartzen digute mahai gainean. 
� Oso erabilgarria. 
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৺ Taldekideengandik jasotako informazioa 
� Behar izan dudanean nahikoa. 
� Erabilgarria. 
� Web gunearen bitartez eta zuzenki Alkabideko arduradunak emana, harira 
datorrenean. 
� Interesgarria izaten da, ekintzen gaineko datuez gainera, ekintza horien gaineko 
balorazioaren berri bere izaten dugu-eta. 

 
 
৺ Beste lan mahaietako informazioa 
� Aproposa baina gure helburuetatik, askotan, oso urrun geratzen da. 
� Nahiko ( baina nire kontu). 
□ Egitasmo guztiak ezin dira berdin garatu lan mahai bakoitzean baina hala ere  
gehienetan norberarenera moldatzeko aukera badago nahi izanez gero. 
□ Ondo legoke informazio gehixeago. 
□ Informazio gutxi. 
□ Ez dakigu zehatz zertan dabiltzan beste talde guztiak, proiektu nagusienen barri baino 
ez dugu izaten. 
� Oso erabilgarria. 
 
৺ Taldeak landu beharko lituzkeenak 
� Orain artekoak eta noizean behin, Euskara zerbitzuen zeregina orokorrean, ekintza 
zehatzetaz gain ikuspegi orokorra ere izateko. 
� Oro har, ildoak ondo zehazten dira, baina, agian, apur bat alde batera geratzen dira 
Erabilera Planak.  
� D Ereduko lan-mahaitik bateratuta jorra daitezkeen arloak planteatu dira, baina ez da 
lortu bat bera ere aurrera ateratzea. 
� Beharbada, ikuspegi orokorrago bat landu beharko genuke. Kanpaina edo ekintza 
puntualak ondo dagoz baina hortik gorakoa bere aztertu beharko litzateke. 
� Gai berriak, proposamen berriak. 

 
৺ Alkarbideko teknikariak 
� Orain arte bezala, zerbitzu bakoitzeko teknikarioi egoeraren berri ematen jarraitu 
beharko lukete, bakoitzaren berri jaso eta kontuan izateaz gain. Zubi lan egokia egiten 
dute oso. 
�  Gaiak ondo lantzen ditu. 
�  Taldekide guztien koordinazioa, informazioa eta proposamen berriak. 
�  Bikain. 
�  Oso ondo betetzen du bere lana. 
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Prestakuntza 
 
Honakoak landu nahi dituzte teknikariek: 
 
� Zelan motibatu inguru erdaldunetako ia euskaldun osoak (euskaldun berriak). 
 
� Mintegia-Ikastaroa: diru-laguntzen kudeaketa (eskabideak eta zuriketak). 
 
� Hizkuntzaren erabilera eta zuzentasuna, bakoitzaren mugak. Mintegia. 
 
� Euskararen erabilerari lotutakoak. 
 
� Estrategia orokorrak jorratzeko oinarriak finkatu beharko lirateke, esparru zehatz 
batzuetan ekiteko (enpresetako Euskara Planak eratu eta hauetarako erakundeetatik 
eskaintzen diren diru laguntzak bideratzeko; merkataritzan eta enpresa munduan 
eragiteko goi mailako elkarteekin hitzartzea –nork hitzartu? Aldundiak? Jaurlaritzak?-;  
kultura arloan diharduten enpresa/elkarte pribatuekin hitzartzea -Aldundiak? 
Jaurlaritzak?- eta udalerriei begirako eskaintza sistematizatzea (antzerkiarena nahiko 
eratuta dago SAREAtik; musikarena oraintxe hasi dira zerbait lantzen; zinea euskaraz 
maila komertzialean lantzea falta da…). 
 
� Mintegiak labur geratzen dira. aukeran, ikastaroak nahiago. Gaiak: euskara sustatzeko 
kanpainak bideratzeko modu  berriak, teknologia berriak euskara zerbitzu (arrunt) 
batean erabiltzeko bideak . 
 
� Arlo honetan nahiko berria naiz eta hainbat aipatuko nituzke. Badakit gai potoloak 
direla, potoloegiak akaso, baina pare bat botako ditut,  “Euskara sustatzeko ekintzen 
ebaluazioa eta “Herri ekimenean zelan eragin”. 
 
� Teknologia berrien erabileraren ingurukoa. Batetik, teknikariok teknologia berrien 
erabilerara egokitzeko, eta bestetik, gure lanean beroiek aplikatzeko. 
Zer formatu?: erabilgarriak, eta euskaraz, dauden zenbait tresnari buruzko tailerrak. 
 
� TELP erako ikastaroak (aurten egin da saioren bat baina guk ez dugu eduki joaterik)  
eta trebatzaileentzako mintegi bat. 
 
 
Proiektugintza 
 

1. [Haurrak] 
 
� Epeak aurten askoz hobeak, aurrekontuak egokiak, zabalkundea ona. 
� Garaia eta epeak egokiak. Lanen kalitatea ere bai orain artean. 
� Arlo guztietan ondo. 
� Oso ondo. 
�  Egokia da eta material aldetik ere oso polita eta aproposa. 
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2. [DBHko kanpaina] 
 
� Aurtengoan epea gehiegi luzatu dugu. 
� Arlo guztietan ondo. 
� Oso ondo. 
 
 

3. [Ondorengoetaratze kanpaina] 
 
� Aurrera begira zer edo zer gehitu/aldatu behar izango dela uste dut. 
� Aurrekontu ez handiarekin lan txukuna eta itxura batean praktikoa eta eragingarria 
pentsatu nahi dut. 
� Epeak ondo, aurrekontuak altuak, kalitatea oso ona. 
� Produktu egokiak, urtero antzekoa izan arren jasotzen duten gurasoek urtean behin 
ikusten dute eta egitasmoaren helburua betetzeko bidean gaude. 
� Arlo guztietan ondo. 
� Kanpaina gisa baino materiala lortzeko erabiltzen dugu. Gero, bakoitzak bere erara 
moldatzen du kanpaina burutzea. 
� Oso ondo. 
 
 

4. [Euskarazko Produktuen Katalogoa eta Txokoa] 
 
� Guk txokoa baztertu egin dugu, ez diogu eraginkortasun handirik ikusten. Dendarien 
arloa jorratu dugu 2009an udalerri mailan eta horri bai eutsi beharko litzaioke gorengo 
mailatik (banatzaileak, saltoki handiak,…), gu iristen ez garen lekutik. 
� Epeekin arazoak. Katalogoaren kalitatea ona. Txokoa  (erakusketa) oso eskasa. Bisita 
gidatuek (ikastetxeak) balorazio ona izan dute. 
� Katalogoa egokia, epeak ondo lotuta. Txokoaren kalitatea baloratzeko dugun arren, 
hainbat eragilerekin lana egin ostean esan dezaket ez dela asmatzeko lan erraza, izan 
ere herriko ohiturek eta bertaratzen direnek baitaukate azken hitza. 
� Arlo guztietan ondo. 
� Oso ondo. 
� Epeak, eragindako lana, aurrekontua, kalitatea eta zabalkundea: OSO EGOKIAK. 
 
 

5. [Kirolean euskaraz] 
 
� Posterren ideia, ona; liburuxkak handitxoagoak eta beste diseinu batekin egingo 
nituzke. 
□ Guztiz egokia, hasieran egitasmoan parte hartzeko zailtasunak izan ziren informazioa 
ez zelako nahi bezain zehatza, aurrekontu aldetik gehien bat. Hala ere emaitza 
produktu ona izan da, hartzaileen balorazioen zain gaude. 
□  Materiala jaso dugu, oso baliagarria; baina udalerri bakoitzeko egoeratik abiatu behar 
da kanpaina leku bakoitzean. 
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6. [Euskara, eskaintzarik onena] 
 
□ Oro har, oso egokia produktua, aurrekontua, eta abar, baina epeetan: itzelezko 
atzerakuntza. 
□ Produktuak egokiak,lana egiteko bidea ere. 
� Oso ondo 
 
 
 
Proposamenak 
 
Datorren urteko proposamenak direla eta, behean jaso ditugu aipagarrienak: 
 
� Diru-laguntzen inguruko trebakuntza 
 
� Guraso euskaldun berrientzako ekintzak: haur txikiekin erabilera pausuak sustatzeko 
tailerrak (guraso eta haurren arteko harremana zati batean bada ere euskarazkoa izan 
dadin lantzeko teknikak-tailerra). 
 
�  Aurreko urteetako batzuei eusteko asmoa daukagu. 
 
� Oso lagungarria da eskaintzen duzuen laguntza. Modu sistematikoan aritu ahal izateko, 
nahitaezkoa.  
 
� Euskararen Egunak horrenbeste ekitaldi ez monopolizatzea. Ez dut ikusten ondorio 
zuzenik erabilera eta ezagutzaren aldeko jarreretan. 
 
� Erakundeen jokabidea zein izango den argitu ahal den neurrian (diru laguntza 
Dekretuak, koordinazio mailak mantenduko diren, sortuko diren, ezabatuko diran,....). 
 
� Kanpaina bakoitzarekin ematen dugun denbora murriztuko nuke (erabakiak hartzeko 
“erabakitasuna”). 
 
� Bizkaia mailan garatzen ditugun proiektu orokor horietarako Bizkaiko foru aldundiaren 
eta Jaurlaritzaren inplikazioa eskatu, batez ere, diru-laguntzen aldetik. (bakoitzak bere 
aldetik egin beharrean, proiektu osoari diruz laguntzea), guztioi merkeago ateratzeko. 
 
� Urte bakoitzaren bukaeran kanpaina guztien zerrenda bat prestatzea, horretan 
banatzeko datak, aurreko urteko aurrekontuak (aleko) eta eskatzeko epeak azalduz, 
hutsuneak ikusteko eta hurrengo diru-laguntza deialdietan kontuan hartzeko. 
 
� Posiblea liteke herri txikiak bakarrik biltzea? Gure errealiatatea beste bat izaten da 
eta. 
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� Ahal den neurrian  bilerak laburtxoagoak izanda hobeto. 
 
� Zein irizpide eta lehentasunen arabera jokatu herri batean  egoera soziolinguistiko oso 
diferenteko bi auzo edo gune dituzunean. 
 
� Une honetan ditudan lehentasunak diru-laguntzen zuriketak eta Kudeaketa Planaren 
araberako aurrekontuak osatzea dira. 
 
� Zer botatzen den faltan?: euskara zerbitzuei aholkularitza integrala eta laguntza 
teknikoa eskaintzea: informazioa eta formazioa, eta horrekin batera, esperientzien 
elkartrukea. 
Oro har, komunikaziorako beste baliabide batzuk erabili beharko lirateke: blogak, 
twitter… eta azken aldian Gipuzkoan ere badugu adibide bat: 
http://www.udaltop.com/bloga/ 
 
�  Diru laguntzak, irati, justifikazioak…. Informazio/laguntza gehiago eskaini, agian. 
 
� Bizkaiko herrietan garatzen diren ekimenen gaineko informazio gehiago eskaini 
beharko litzateke, ez bakarrik Alkarbideren bitartez gauzatzen direnena. Baina 
horretarako, ezinbestekoa da teknikarioi inplikazio maila altuagoa eskatzea, akabu 
baten, geu gara informazio hori bidali beharko genukeenak. 
 
� Gai eta kanpaina puntualetatik gora, hausnarketa orokorrago bat egin beharra 
sumatzen dugu, marko osoaren aplikazioaren gaineko hausnarketa kritiko bat. Eta gaiei 
dagokienez, burutzen zaizkigun kanpainei etekin hobea ateratzeko teknikak lantzea 
egokia litzateke; baita helduen erabilera bultzatzeko bideren batzuk jorratzea bere 
(azken baten, eurak dira-eta ume eta gazteen eredu). 
 


