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Atarikoa 
 
Alkarbide bilgunearen bederatzigarren ekitaldia izan dugu 2010ekoa. 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, Azkue Fundazioarekin batera teknologia 
berrietan oinarritutako hainbat ikastaro ere eskaini diegu teknikariei euren eskariei erantzun 
asmoz. 
 
Azkenik, azpimarratu behar dugu berritu genuen web gunea eguneratuta izateko aparteko 
ahalegina egin dugula batez ere esperientzien gordailuari dagokionez, teknikarientzat 
ezinbesteko tresna dela uste dugulako. 
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 K oordinazioa 
 
Koordinazioari dagokionez, idazkaritza teknikoa kudeatzen duten teknikariek funtsezko 
eginkizuna izan dute lan-mahaien jardunbidea sendotzen eta baterako proiektuak aurrera 
eramaten. Zeregin horretan, idazkaritza teknikoko lau teknikari1 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, beharrizanaren araberako batzarrak egin 
dira. Gainera, kirol federazioen inguruko nondik norakoak lantzeko aparteko lan-mahaia eratu da.  
 
2010ean ere bilgunearen postontzia izan dugu koordinazio-tresnarik behinena. Ekitaldi honetan, 
2986 mezu jaso dira postontzian.  
 
 1. taula. alkarbide@bizkaia.net postontzira heldutako mezuen kopurua [2986]. 
 

2010 
Urtarrila 358 Apirila 204 Uztaila 138 Urria 279
Otsaila 392 Maiatza 291 Abuztua 37 Azaroa 357
Martxoa 236 Ekaina 218 Iraila 213 Abendua 263

 

 
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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Postontziak jasotako mezu kopuruak gora egin du nabarmen, besteak beste egitasmo gehiago 
kudeatu ditugulako. Hona hemen 2002. urtetik2 Alkarbideren postontziak izandako bilakaera. 
 

                                                 
1  2010eko maiatzetik aurrera, beste teknikari batek hartu du A lan-mahaiaren gidaritza, lehengoa amatasun-bajan izan 
 da eta. 
2  Lehen ekitaldian, urteko azken hiru hilabeteetan baino ez zuen jardun Alkarbide bilguneak. 
 



 Alkarbide bilgunearen 2010eko jarduera-txostena 

4 

127

410
659

1444
1798

1976
2202 2193

2986

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
 
Azken urteetan Alkarpost zerbitzua erabiltzeko aparteko ahalegina egin dugu eta horretarako 
behar izan diren hobekuntza teknikoak ere egin ditugu. Hala ere, aurten ere ez dugu jaso mezu 
askorik, guztira 9 izan dira. Alkarpost zerbitzua baliagarria dela esaten dute teknikariek baina 
eurentzat errazagoa da bilgunera zuzenean jotzea eta errazagoa ez eze eraginkorragoa dela 
aipatzen dute. Adierazgarri da postontzian jasotako mezu kopurua, goian adierazitako zenbaki 
horrek baieztatzen digu teknikariek nahiago dutela mezu elektronikoa bidaltzea edota telefonoa 
erabiltzea idazkaritza teknikoarekin zuzeneko harremana izateko. Hala ere, aipatzekoa da 
alkarpost zerbitzua erabili dutenek galdera edota bestelako iradokizunen bat egiteko erantzun 
oso ona jaso dutela, gehienek lan-mahai guztietako teknikarien laguntza jaso dute.  
 
Alkarposten inguruan behin baino gehiagotan aipatu digute teknikariek norbaitek idatzi duela 
adierazten duen mezua gaztelaniaz jaso dutela, baina esan beharra dago mezu horren hizkuntza 
erabiltzailearen nabigatzailearen araberakoa dela, eta ez gure zerbitzariaren kontua. 
 
 
2. taula. Alkarpost postontzira heldutako mezuen kopurua [09]. 
 

2010 
Urtarrila 0 Apirila 3 Uztaila 0 Urria 0 
Otsaila 1 Maiatza 2 Abuztua 0 Azaroa 0 
Martxoa 1 Ekaina 1 Iraila 1 Abendua 0 

 
Web guneak, 84.948 bisita3 izan ditu azken urte honetan. Aurrerago emango dugu zehaztasun 
gehiago. 
 
Bilgunearen adierazpideari gagozkiola, Agerkariaren bederatzi ale (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 
eta 54. zenbakiak) kaleratu dira txosten hau idatzi orduko, eta 55. 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 

                                                 
3 Abenduko daturik ez daukagu. 
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gero, postontziaren bitartez zabaltzeaz gain, agerkari digitalak horretarako aukera ere ematen 
digu.  
 
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; bestetik, 
teknikariek euren udalerrietan egindakoaren berri emateko bidea ere izan da Agerkaria; eta 
azkenik, Euskal Herri mailan euskararen arloan izan diren hainbat ekimen, jardunaldi, 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. Gainera, azken horiek askotan Alkarbiden egiten 
diren egitasmoen berri Agerkariari esker izaten dute eta askotan gai jakin batzuen informazio 
gehiago ere eskatzen digute. 
 
Aurten Gipuzkoako euskara teknikarien udal<>ekin sareko arduradunek horrela eskatuta 
Alkarbide bilgunearen nondik norakoen berri ematen duen erreportajea egin dugu. 
Erreportajearen asmoa izan zen Euskal Herriko euskara zerbitzuen ibilbideen berri jasotzea eta 
horrela Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako euskara zerbitzuen koordinazio mahaien berri 
jasotzen duen artikulua prestatu zen eta gure web gunean dago teknikariek ere horren berri izan 
dezaten. 
 
  
Lan-mahaien jardunbidea 
  
A ereduko lan-mahaiko kideak 8 aldiz batu dira 2010ean. 
B ereduko lan-mahaiko kideak 7 aldiz batu dira 2010ean. 
C ereduko lan-mahaiko kideak 7 aldiz batu dira 2010ean. 
D ereduko lan-mahaiko kideak 3 aldiz batu dira 2010ean. 
 
Lan-mahaien jardunbidearen berri akten bidez jasotzen dugu. Urte hasieran akten atala modua 
pribatuan erabiltzen hasi ginen eta Alkarpost zerbitzua erabiltzeko erabiltzaile eta pasahitzarekin 
orain arteko akta guztiak daude ikusgai. 
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 Proiektu gintza 
 
Proiektugintzari gagozkiola, beheko lerrootan ageri dira Alkarbidek 2010ean koordinatutako 
ekimenak. Ekimenok EBPNren esparruen arabera azalduta daude: 
 
 

 
 

  D bitamina, aberastu bere heziketa! [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 kanpainaren (1+1= 
bi izenekoa) balorazioa egin zenean egitasmoari beste ikuspegi bat ematea erabaki zen. 
Aurtengo kanpainaren ardatza 2-3 urteko umeak dituzten guraso guztiak izan dira eta gainera 
zabaldu den mezua zuzenagoa izan da, D ereduaren alde onak azpimarratu dira baina besteetan 
baino modu zuzenagoa eta zehatzagoa erabiliz. 
  

 
 
Bizkaiko 45 udalek bat egin dute euskarazko irakaskuntza bultzatzeko kanpaina honetan (iaz 
baino 3 gutxiagok) eta hauexek izan dira kanpaina honen euskarriak: udaleko ordezkariren batek 
sinatutako gutuna euskarazko ereduetan ikasteak dakartzan abantailen berri ematen duena; 
gutuna bidaltzeko gutunazala eta bertan barruko aldean agertzen dira D eredua aukeratzeko 
arrazoiak eta ereduaren alde onak; eta eskolan hasiko diren neska-mutikoentzako oparia 
(kanpainaren leloa idatzita duen neurgailua). Materiala urtarrilean banatu zen, aurrematrikulazio 
epea hasi baino arinago, horrela euskara zerbitzuek erabaki zuten noiz egin banaketa. Zenbait 
udalerritan, etxez etxe bidali zen materialarekin batera hainbat kartel zabaldu ziren eta 2-3 urteko 
haurren gurasoak ibiltzen  diren tokietan jarri zituzten kanpaina gizarteratzeko asmoz.  
 
Kanpainaren balorazioa egin zenean, izandako oihartzuna neurtu genuen eta 2011ko 
aurrematrikulaziorako material bera erabiltzea erabaki dute egitasmoa landu duten lan-mahaiko 
teknikariek. Esan behar dugu, zabaldu den mezua zuzenagoa izan denez aldeko eta kontrako 
iritziak izan dituela kanpainak, batez ere prentsa alorrean baina hori positibotzat hartzen dugu, 
gizarteak informazioa jaso duen seinale. 
 

Euskararen ondorengoetaratzea 
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 Nahi dudalako  
 
Urte hasieran, Nahi Dudalako! egitasmoa prestatu genuen sasoi hartan DBH 4. mailan zeuden 
gazteen artean banatzeko. Egitasmoaren xedea zen DBHn euskaraz ikasi duten gazteek hortik 
aurrerako ikasketak ere (batxilergoa eta lanbide heziketa) euskaraz egitea. 
 

        

Egitasmoaren hartzaileak gazteak direnez euren gustuei egokitutako kanpaina egin genuen. 
Orain arte paperezko euskarrian zabaltzen zen euskaraz ikasten jarraitzeko dagoen eskaintzaren 
berri, baina kanpaina honen zati garrantzitsuena egitasmoaren izena daraman web gunea izan 
da. Horrela gazteek egunero erabiltzen duten tresna erabili dugu beraiek informazioa errazago 
eskura dezaten. 

Kanpainaren berri emateko diptikoa banatu zitzaien gazteei. Diptikoan web gunearen berri 
ematen genuen, baita irabaz zitezkeen sariena ere. Web gunean gazteek beraien iritzia emateko 
aukera izan zuten, bai euskaraz ikasten jarraitzeko duten eskaintzaren ingurukoa zein web 
guneari eta egitasmoari berari buruzkoa. Azken urteotako kezka izan da egiten diren egitasmoen 
eragina neurtu eta baloratu ahal izatea eta oraingoan web gunean txertatu zen iritzia emateko 
orria erabili ahal izan dugu. Gainera, web gunea erabili duten gazteek sari potoloak irabazteko 
aukera izan dute. 

Egitasmoan Nerea Alias EITB aurkezlearen laguntza izan dugu eta bera izan da irudi nagusia, 
gazteak erakartzeko irudia. Ekimen honi esker Bizkaiko 39 udalerritako 6.000 gaztek Batxilergoko 
eta Lanbide Heziketako ikasketak euskaraz jarraitzeko aukerari buruzko informazioa jaso dute.  

Goian aipatu dugunez, aurten balorazioa egiteko aukera izan dugu, 100 gazte baino gehiagoren 
iritzia jaso dugu web gunean eta iritzi horiek aintzat hartuta datorren urteko egitasmoa bideratu 
dugu. Kanpainak lelo eta egitura bera izango ditu baina gazteen iritziak kontuan hartuta hainbat 
aldaketa egingo dira web gunean, besteak beste, bizitasuna emate aldera. Bestalde, paperezko 
euskarriak pisua galduko du. 

Haurren aurrematrikulazio kanpainan gertatzen ez den bezala, honetan eredu guztietako 
udalerriek parte hartzen dute, gehienak A eta B eredukoak izan arren. 
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  Esaidazu euskeraz [ondorengoetaratze kanpaina] 
   
Kanpainaren hartzaileak aurten jaioberria izan 
edo/eta 1-6 urte bitarteko umeak dituzten 
udalerri sustatzaileetako gurasoak izan dira, 
guztira 14.000 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. Gainera, udalerri batzuetan Ku-Ku liburuxkan batzen diren edukiak lantzeko tailerrak ere egin 
dituzte. 
 
Egitasmo honetan eredu guztietako euskara zerbitzuek parte hartzen dute, aurten 54 udalerritan 
zabaldu da informazioa, horrek esan nahi du ondorengoetaratzea guraso euskaldun zein 
erdaldunek landu beharreko arloa dela. 
 
Azken urteotan egitasmo bera egin izan dugu gai hau lantzen duten teknikarientzat garrantzitsua 
delako irudia mantentzea, hau da, hartzaileek urtez urte materiala etxean jasotzen dutenean 
transmisioarekin identifikatzea ezinbestekoa izatea. Hala ere, beti gauza bera egiteak hartzaileak 
aspertzea ekar dezakeenez eta horrek kontrako efektua ekar dakigukeenez, datorren urteko 
kanpaina goitik behera aldatzea erabaki dugu. Kanpainaren protagonistak gurasoak izango dira 
eta beraien parte hartze zuzena lortu nahi dugu eztabaida taldeen bidez. Talde horietan 
esandakoak aintzat hartuko ditugu egitasmoaren leloa lantzeko, baita gainontzeko edukiak 
lantzeko ere. Datorren urteko egitasmoan paperezko euskarriak ez du izango pisu handirik, 
informazio garrantzitsuena web gunean batuko da. 
 
 

 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. 
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Material hori gurasoengana hurbiltze aldera, 
azken urteetan hainbat ekintza antolatu dira, 
besteak beste, hitzaldiak. Iaz, hitzaldiak alde 
batera utzi eta liburuxkarekin batera Argitxo 
CD-ROMa banatu zen hainbat udalerritan. 
Proiektu horren arrakasta aztertu eta aurten ere 
gauza bera erabaki dute udalerri batzuek. 
Horrez gain, gurasoentzako gutuna bidali dute 
ondorengoetaratzean aisialdiak duen garrantzia 
azpimarratzeko.  
 
CD-ROMean hainbat ipuin, joko eta kanta 
batzen dira eta 3-6 urte bitarteko umeentzat da 
aproposa. 
 
Egitasmo honetan Bizkaiko 3 udalerrik parte 
hartu dute eta gehienek liburuxka eta CD-
ROMa banatu badituzte ere, batzuek liburuxka 
bakarrik eskatu eta zabaldu dute. 

 
 
 

 
 
 

 Eskola Agenda 
  
Azken urteetan Bizkaiko hiru udalerritan lehen hezkuntzako ikasleentzat eskola agenda prestatu 
izan dute, gainontzeko teknikariek horren berri izan eta iaz udalerri guztientzat balioko zuen 
agenda lantzea eskatu ziguten. Horiek horrela, 2010-2011 ikasturterako agenda prestatu dugu.  
 
Agendaren helburua da irakasle, ikasle eta gurasoen arteko harremanetarako baliabide praktikoa 
izatea eta harreman horiek euskaraz izan daitezen ahalbidetzea. 
 
Jakin badakigu merkatuan eskola agenda asko dagoela baina Eskola Agenda egin duten  
udalerrietako euskara zerbitzuen asmoa agenda erakargarria, hurbila eta koloretsua egitea izan 
da. Horretarako, agendaren ardatz nagusia umeentzat eta gazteentzat erakargarri den Anbotoko 
Mari izan da. Akerbeltz bere lagunarekin batera ekimenean parte hartu duten herrietan zehar ibili 
da hilabete bakoitzean eta udalerriotako kontu esanguratsuenak ipuinen bitartez ezagutarazi 
dituzte. Anbotoko Mari eta Akerbeltzek hilero lagun berri bat izango dute udalerri horietako 
historia eta kontuen berri emateko.  
 
Egitasmo honetan Bizkaiko 20 udalerrik parte hartu dute eta guztira 6.400 ale banatu dira udalerri 
horietako ikasleen artean. Oraindik balorazia egiten ari bagara ere, batetik euskara teknikarien 
iritzia jaso dugu eta bestetik udalerriotako ikastetxeetakoa, biak ala biak ezagutzea ezinbestekoa 
dela iruditzen baitzaigu datorren urtean proiektuak aurten izan duen arrakasta izan dezan. 
Bestetik, ezin dugu ahaztu eredu guztietako udalerriek parte hartu dutela eta horrek 
egitasmoaren garrantzia bermatzen du, udalerri guztietan beharrizan hori sumatzen den seinale. 
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Bestalde, DBHko ikasleen artean Foru Aldundiak banatzen duen agendaren berri ere zabaldu 
dugu teknikarien artean, izan ere, eskola agendaren antzeko formatua duen agenda lantzea 
eskatu digute. 
 
 
 
 

 
 

  Gidabaimena euskaraz 
 
Debagoieneko Mankomunitateak gidabaimena EUSKARAZ izeneko ekimena aurkeztu zuen 
2008an, B1 gidabaimena euskaraz ateratzeko aukera ahalbidetzeko asmoz mankomunitateko 
herrietan, Igorreko Arratia Autoeskolako Unai Zuluagak hainbat urtetan euskaratutako materialari 
eta AEOL argitaletxeari esker. Iaz, Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten herrietara (Aia, 
Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaia) eta Oiartzunera zabaldu zen Gipuzkoan, eta Bermeora zein 
Mundakara Bizkaian. Bizkaian gai honen inguruan sortu zen interesa aintzat hartuta, egitasmo 
orokorra lantzea erabaki zuten hainbat euskara teknikarik eta Gidabaimena euskaraz izeneko 
kanpaina garatu da.  
 
Kanpainaren helburu nagusia euskararen erabilera sustatzea da gidabaimena ateratzeko 
ikaskuntzan. Hori lortzeko, irakaskuntza ematen dutenen eta ikaskuntza jasotzen dutenen arteko 
elkarreragina lortzeko ekintza bi gauzatu dira: sentiberatzea eta hitzarmengintza.  
 
Egitasmo honetan parte hartu duten 18 udalerrietan honako materiala banatu da: gazteentzat 
informazio triptikoa, kanpainaren berri emateko kartela eta eranskailua, teoria liburua eta orri 
mutuak. Horrekin batera autoeskolek diru-laguntza jaso dute teoria lantzeko programa 
informatikoa, irakasle birtuala eta seinaleen kartelak euskaraz erostearren. 
 

Euskararen erabilera 
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Gazteak euskaraz ikastera animatzeko, azterketa 
teorikoa euskaraz egin dutenen artean Europan 
zehar ibiltzeko Interrail bidaia zozketatu da. 
 
Kanpainaren zabalkunde-lanetan, Efren Vazquez 
motor-gidariak eta Herri Torrontegi motor-gidari 
ohiak lagundu digute.   
 
Kanpaina honen hartzaileak egitasmoan parte 
hartu duten 18 udalerri horietako 17 eta 23 urte 
bitarteko gazteak izan dira; beste alde batetik, herri 
sustatzaileetan 27 bulego dauzkaten 21 
autoeskolak bat egin dute egitasmoarekin eta 
eurek ere neurri batean hartzaileak izan dira. Lau 
ereduetako lan-mahaietako euskara zerbitzuek 
parte hartu dute. 

 
Kanpaina maiatzean jarri zen martxan eta urriaren 31an bukatu zen eta ondoren autoeskola 
guztietara bisitak egin dira balorazioa jaso asmoz. Esan behar dugu oso gutxik egin dutela 
azterketa praktikoa euskaraz baina kontuan izan behar dugu oro har autoeskoletako 
matrikulazioa %70 jaitsi dela, beraz ezin izan dugu benetako neurketa egin. 
 
 

  Motibazio hitzaldiak  
 
Aurreko ekitaldietan gurasoak motibatzeko eta euskararen inguruan dituzten kezkak uxatzeko 
hitzaldiak antolatu izan dira. Formatu bera erabili izan dugu gazteen artean euskararen erabilera 
sustatzeko eta orain dela urte bi Xabier Paya ibili zen ikastetxez ikastetxe bere bizipenen berri 
ematen. Oraingoan Julian Iantziren txanda izan dugu, eta 20 udalerritako hainbat ikastetxe eta 
kultur etxetan aritu izan da hitzaldiok eskaintzen.  
 
Hitzaldi horien helburua 12 eta 16 urte bitarteko gazteen artean euskararen erabilera sustatzea 
eta bultzatzea izan da, baina naturaltasunez, zuzenean gazteei euskara erabili behar dutela esan 
barik. Hitzaldiok dinamikoak izan dira, Iantzik sarrera labur bat egin ostean gazteei galderak 
egiteko tartea luzatu izan die. Horrek aldez aurretik hitzaldia prestatzea ekarri die ikasle eta 
irakasleei. Azken hauek konpromisoa hartu dute hitzaldia orduko galdera edota bestelakoak 
prestatzeko, saioak dinamiko eta erakargarri izate aldera. Esan beharra dago Iantzi ezaguna dela 
gazteen artean eta horrek hitzaldien martxa era bat markatu du. Gainera hitzaldi gehienak egin 
zirenean telebistan berak gidatzen duen programa ematen ari ziren eta gazteentzat momentu 
ezin aproposagoa izan zen berarekin aritzeko.  
 
Hitzaldion gako nagusietako bat izan da euskara bera hizpide ez izatea, bestelako gaiak landu 
dituzte baina beti euskaraz. Gainera gazteontzat Iantzi gaztelaniaz egiten duen erreferentea izan 
ohi da eta hitzaldiotan bestelako irudia jaso dute. 
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Egitasmo honetan 20 udalerrik parte hartu 
dute, eta batzuetan hitzaldi bat baino gehiago 
egin dute. Hitzaldiok ez dira beti ikastetxeetan 
izan, udalerri batzuetan DBHko ikastetxerik ez 
dutelako gaztegune edo antzeko lekuetan 
antolatu dituzte eta beste batzuk gazteentzat 
erakargarriak diren lekuak edo programak 
erabili dituzte hitzaldiok antolatzeko. Gainera 
kartela ere prestatu genuen hitzaldion berri 
emateko. 
 
Udalerrien ereduaren arabera beharrizanak 
aldatu egiten dira, baina gazteen artean 
euskararen erabilera sustatzea guztien kezka 
da, gazte gehienak D ereduan ikasten ari 
direlako eta euskaraz jakin badakitelako baina 
ez dute erabiltzen, horregatik eredu 
soziolinguistiko guztietako udalerriak parte 
hartu dute egitasmo honetan, gehienak A, B 
eta C eredukoak izan badira ere. Oro har, orain 
arteko balorazioa nahiko ona izan da. 

 

 
 

 Aukeratu zeurea!  
 

 

Iaz garatu genuen lehen aldiz eskolako kirol 
esparruan euskara sustatzea helburu zuen 
proiektua. Hasieratik, egitasmoa urtero egiteko 
asmoarekin landu zen eta horrela aurten  beste 
bost kirol jarduera landu dira: txirrindularitza, 
sokatira, eskubaloia, lasterketa eta surfa eta 
jarduera horietako posterrak egin dira hiru 
neurritan.  Horiekin batera, fitness eta 
igerilekuko ariketen liburuxkak prestatu dituzte 
eta iazko aupa oihuak batzen dituen ikasturteko 
egutegitxoa.  

Horiek guztiak aukeratuzeurea.biz web gunean 
batu dira eta gainera, animatzeko oihuak 
sakelakora jaisteko aukera ere badago.  

Horrez gain, GOSE taldeak egitasmo honetarako beren beregi abestia sortu du. Abesti hori web 
gunean entzun daiteke eta letra egutegian aurki daitezke.  
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Egitasmoan bat egin dute Bizkaiko 22 udalerrik eta guztien artean 2.000 poster, 25.000 liburuxka 
eta 32.000 egutegi inguru argitaratu dira. Kontuan izan behar dugu iazko euskarriak eskatzeko 
aukera ere izan dela. 

Egitasmo honetan eredu guztietako euskara zerbitzuek parte hartu dute eta, gainera, balorazio 
positiboa egin dute; dagoeneko datorren urterako proposamenak lantzen hasi dira. 
 
 

  Apelliduak abizendu 
 
Herritarrek beraien izena edota abizena 
euskarazko grafiaz jarri nahi izanez gero 
jarraitu beharreko urratsen berri emateko 
triptikoa prestatu dute C lan-taldeko 
teknikariek. 
 
Triptikoan herritarrek tramite hori egiteko 
behar dituzten agiriak zehazten dira, baita 
non eska ditzaketen zein guztia batu ostean 
non egin behar duten abizena edota izena 
aldatzeko eskabidea. 
 
Aurretik hainbat udalerritan egin izan dute 
egitasmo hau baina lan taldeko hainbat 
teknikarik egiteko asmoa adierazi zutenez 
guztiontzat balio dezakeen triptikoa egitea 
erabaki zen. Triptikoaren diseinua Bediako 
teknikariak egin du, beraz, euskara 
zerbitzuek inpresio gastuak baino ez dituzte 
ordaindu.  
 
Baloraziorik ezin izan dugu egin, txostena idatzi dugunean oraindik euskara zerbitzuetara 
zabaldu barik egon delako triptikoa. Hala ere, esan behar dugu 27 udalerrik parte hartu dutela eta 
guztira 60.000 ale baino gehiago eskatu direla. Gainera, eredu guztietako udalek parte hartu dute 
kanpaina honetan. 
 
 

 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 
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2010ean lau batzar egin dira guztira, guztiak Euskararen Etxean eta, batik bat, trebakuntzako 
langaiak sailkatu eta biltzeko ekimena abian jarri dute. Horretarako trebategia izeneko liburutegi 
birtuala sortu dute Azkue fundazioari esker eta Alkarbidek fundazioak daukan WIKIgunean lekutu 
dute.  
 
Aurten hainbat aldaketa izan dira trebaGUNEko kideen artean eta trebatzaile berriak hasi 
zaizkigu ondoko herriotan: Durango, Galdakao eta Getxo.  
 
 

  Barraketan euskaraz 
 

 

Getxoko euskara zerbitzuak barraketan 
euskararen erabilera sustatzeko eta 
areagotzeko kartelak eta musika CDa 
prestatu zituen iaz. Euskarri horiek guztien 
esku jarri zituzten eta gainontzeko 
teknikariek sortutako kartel berrien 
informazioa bidali ziguten egitasmoa 
guztion artean osatzen joan ahal izateko.  

 
Aurten Getxoko euskara teknikariak AFADEko arduradunekin izan dira prestatutako euskarrien 
berri izateko eta beraien babesa lortu dutenez euren logoa ere txertatu dute karteletan. 
 
Euskarri guztiak Getxoko euskara zerbitzuaren web gunean jarri dituzte guztiok erabiltzeko 
moduan, gainera udal bakoitzak testua zein logoa aldatu edota sartzeko aukera izan du 
eskegitako formatuari esker. Esan behar dugu, lau ereduetako udaletan zabaldu dituztela 
kartelak eta barraketako arduradunen erantzuna oro har oso ona izan dela, gehienetan oso ondo 
hartu dituzte eta askotan testu berriak itzultzeko ere eskatu diete. 
 
Datorren urtera begira, kartel berri guzti horiek eskegi beharko dira web gunean, apurka-apurka 
proiektua elikatu eta osatzeko. 
 
 

  Kirol-federazioen egoera aztertzeko lan-mahaia 
 
Teknikariek kirolean euskara sustatzeko kanpainak oso ondo ikusten dituzte baina C eta D 
ereduko batzarretan behin baino gehiagotan aipatu izan dute teknikariek kirol arloan euskara 
sustatzeko zailtasunak dituztela eta haratago joan behar dutela. 
 
Hainbat udalerritan kirol elkarteekin hitzarmenak sinatzen dituzte euskara sustatzeko eta horiei 
esker elkarte gehienek euskaraz lan egiten dute; hala ere, elkarte horiek udalek ezarritako 
irizpideak bete arren, beste hainbat eragiletan hutsuneak sumatzen dituzte teknikariek. Euskara 
zerbitzuaren egitekotik haratagoko arazoa aurkitzen dute klub eta federazioetara jotzen 
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dutenean. Kirol elkarteekin hitzarmenak sinatu arren, klub eta federazioetan egoera bestelakoa 
da, ia guztia gaztelaniaz egiten dute. 
 
Horiek horrela, teknikariek Alkarbidera jo zuten laguntza eta aholkularitza eske. Eskaera D 
ereduko teknikariek egin bazuten ere, C ereduko teknikariei egitasmoan parte hartzeko 
gonbidapena luzatu genien beraiek ere kezka bera zutelako. Horrela, ondoko udalerri hauetako 
euskara teknikariekin egitasmo hau lantzeko lan-taldea osatu genuen: Abadiño, Bermeo, Berriz, 
Durango, Elorrio, Gernika-Lumo, Igorre, Laukiz, Maruri-Jatabe, Mungia, Txorierriko 
Mankomunitatea eta UEMA. 
 
Lan-taldeak ezertan hasi orduko Bizkaian dauden federazioen egoera ezagutzea ezinbestekoa 
zela adierazi zigun eta horrela Aldundiko Kirol Saileko arduradunekin harremanetan jarri eta 
federazioen diagnostikoa egiteko galdetegia adostu genuen guztion artean.  
 
Galdetegia federazio guztietara bidali genuen urrian eta dagoeneko erdiak baino gehiagok 
erantzun digu. Jasotako erantzunekin datu-bilketa egin dugu eta horrekin batera diagnostikoa 
osatzen duen txostena. Horrela, datu horiek esku artean izanda, hurrengo urratsa zein izango 
den erabakitzear gaude, baina lan-mahaia osatzen duten teknikariak pozik agertu dira orain arte 
lortutako emaitzekin. 
 
 
 
 

 
 

 Oparitu euskaraz  
 

 
 Euskarazko produktuen katalogoa 

 
Gabon sasoian, euskaraz zer oparitu badagoela 
jakinarazteko, Bizkaiko 68 udalerritan 65.000 
katalogo inguru banatu dituzte etxeetan. Euskaraz 
argitaratutako produktu berrienak eta horien 
inguruko informazioa (argitaletxea, prezioa, adina) 
batzen duen argitalpena da katalogoa. 
 
Katalogoak gurasoentzako eta 16 urte bitarteko haur 
eta gazteentzako ehunka erreferentzia biltzen ditu 
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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Iaz www.katalogoa.org web gunea goitik behera berritu zuten eta urte guztian zehar eguneratzen 
ahalegindu dira, horretarako buletina ere prestatu 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.  

Alkarbide bilgunea sortu zenetik urtero koordinatu dugun proiektua dugu Euskarazko Produktuen 
Katalogoa. Aurten Bizkaiko ordezkaria Ondarroako teknikaria izan da eta bera arduratu da 
Bizkaiko teknikari guztien izenean katalogoaren batzordean lan egiteaz. Produktua bera teknikari 
guztientzat oso interesgarria da 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. 

  
 Euskararen Eguna  

 
Euskara zerbitzuek urtero antolatzen dituzte ekintzak Euskararen Eguna ospatzeko. Aurten 
ospakizun horiek isolatuak izan ez daitezen euskara zerbitzu guztien esku jarri da Euskararen 
Eguna iragartzeko kartela eta Azkue Fundazioko web gune berrian eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
web gunean ostatu hartu duen agenda. 
 

 

Kartelari dagokionez, bi eredu prestatu dira, diseinu 
aldetik berdinak izan dira eta biak ala biak teknikariek 
manipulatu eta inprimatzeko aukera eskaini dute; 
bietan udalerriko logoa jartzeko aukera izan dute. Bien 
arteko aldea egun horren inguruan sortu dituzuen 
ekintzen berri emateko batak izan duen tartea izan da. 
Herritarrek euren udalerrian eta ingurukoetan egingo 
diren ekintzen berri izateko agenda elektronikoa garatu 
da. Agenda horri esker Euskararen Eguna ez da 
udalerrian egin den ospakizun isolatua izan. Agenda 
ahalik eta gehien zabaltze aldera bi web gunetan 
kokatu zen: www.azkuefundazioa.org eta 
www.bizkaia.net. 

 
Kartela euskara zerbitzu guztien esku jarri da eta eredu soziolinguistiko guztietako agendak jaso 
ditugu. Euskara teknikariek oso ideia ona dela adierazi digute eta kartela eginda ematea asko 
eskertu digute. Gainera lan-talde bateko teknikariek esan dute interesgarria izango litzatekeela 
agenda urteroko agenda bihurtzea, hau da, euskara zerbitzuek urtean zehar antolatzen dituzten 
ekintzen bilgunea izatea. 
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 Prest akuntza 
 

 Lankidetza AZKUE Fundazioarekin  
 
AZKUE Fundazioa 2009ko abenduan sortu zen eta, haren sorreratik bertatik, fundazioko kideekin 
elkarlanean aritu gara teknologia berrien eta 2.0 proiektuen inguruan. Ildo horretan, haien 
laguntzaz garatu dira behean azaldutako bi prestakuntza-ekintzak:   
 
 

  Wikiplaza 
 
Azkue Fundazioaren helburuetariko bat  jakintza librea bultzatzea  da:  euskarazko edukiak, hala 
nola, bideoak, irudiak, ikas materialak, datu zientifikoak, historikoak, edo beste edonolakoak 
libreki banatzea guztien eskura egon daitezen. Horretarako, "Wikiplaza" izeneko WIKI plataforma 
jarri zuten martxan fundazioak. Teknikariei oso interesgarria iruditu zitzaien proiektua eta 
Alkarbideren wikigunea sortu zuten Azkuekoek, baita Bizkaiko euskara zerbitzuetako 
teknikarientzako prestakuntza-saio bi eman ere. Gaur egun, trebaGUNE osatzen duten teknikari 
eta trebatzaileek erabiltzen dute plataforma hori, trebategia izeneko liburutegia birtuala 
elikatzeko. WIKIplaza erabiltzen ikasteko 40 teknikari inguru ibili ziren prestakuntza saioan.  
 
 

 Sare sozialen inguruko ikastaroa 
 
Azken bolada honetan, sare sozialen erabilera gero eta handiagoa da eta apurka-apurka esparru 
guztietara zabaldu da. Teknikariek ere euren egitasmo asko zabaltzeko bidea dela ikusi dute eta 
erabiltzen ikasteko oinarrizko ezagutza izatea komeni zaiela adierazi ziguten. Hori aintzat hartuta, 
gehien erabiltzen diren sare sozialen inguruko ikastaroa antolatu genuen Azkue Fundaziokoekin 
elkarlanean. 
 
Aipatu ikastaroaren saio bi egin genituen Azkue Fundazioan bertan, bakoitza hiru ordukoa eta 
gehien bat alderdi praktikoa landu genuen. Ikastaroaren lehen zatian gehien erabiltzen diren sare 
sozialen berri eman zuten eta bigarren zatia erabat praktikoa izan zen, teknikariek euren perfila 
sortzen ikasi zuten, besteak beste. 
 
Lau eredu soziolinguistikoetako 43 teknikarik parte hartu zuten ikastaroan. Oro har, balorazioa 
oso ona izan da eta teknikariek ildo horretako ikastaro gehiago eskatu dizkigute. 
 

 
 Zergatik ez?  

 
Zergatik ez? tailerraren berri Topagunekoek eman ziguten iaz. Tailerraren helburua, besteak 
beste, euskararen erabilera sozialaren inguruan hausnarketa gunea sortzea da eta bi eredu 
ezberdinetako teknikariei eskaini zieten euren ekarpenak jasotze aldera. Urte hasieran beste 
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eredu bietako teknikariei eskaini zieten eta Alkarbide bilgunearen bidez udalerrietan egiteko 
eskaerak bideratu ditugu. 
 
Udalerri batean udal barruko langileentzat egin dute ikastaroa eta zuzenean eurentzat bideratuta 
ez badago ere, langileak oso pozik aritu dira eta udal horretako erabilera planari bultzada 
emateko balio izan du. 
 
 

 Udaltop  
 
Udaltop euskara teknikarientzako topaketak dira. 2009an egin ziren lehen aldiz eta Alkarbide 
bilguneak antolatzen ez baditu ere, orain arte egindako bi jardunaldietan Gipuzkoako 
teknikariekin elkarlanean aritu da beraiek horrela eskatu dutenean. 
 
Datorren urtean, topaketa Bizkaian egiteko proposamena aztertzen dabiltza eta dagoeneko gaia 
aukeratzen hasi direnez, Alkarbide osatzen duten euskara zerbitzu guztiei iritzia emateko eta 
ekarpenak egiteko aukera luzatu diegu. 

 
 

 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 
 
Iaz Bizkaiko udal eta Mankomunitateetako euskara zerbitzuak atala eta Esperientzien Gordailua 
atalak goitik behera aldatu genituen eta horri esker udalen datuak eguneratu ditugu eta baita 
egindako ekintzei dagokiena. 
 
Orain arte bizkaia.net atariak duen irudi korporatiboa dela eta, hainbat egitasmo ezin izan ditugu 
zintzilikatu baina aurten Azkue Fundazioaren orrialdeak muga hori gainditzen lagundu digu eta 
hainbat proiektu bertan jarri ditugu, besteak beste, nahidudalako.com web gunea; 
merkatarientzat Euskara eskaintzarik onena CDa eta Eutsi Gogor proiektuaren web gunea.  
 
Proiektu horiek Azkue Fundazioaren atarian ostatu izan arren, teknikariek euren web guneetara 
lotu ditzakete eta guztiontzat erabilgarri daude. Aurrera begira, Azkue Fundazioak egin duen web 
gune berrian ere Alkarbideren egitasmoek bere lekua izango dute. Horri esker, gero eta gehiago 
sortzen ditugun web gune edo mikroweb-ak guztion esku izango ditugu.  
 
 
Aurten, 84.948 bisita izan ditu Alkarbideren web guneak, ondoren agertzen den moduan 
banatuta:  
 

Urtarrila 6.439 
Otsaila 5.537 
Martxoa 5.336 
Apirila 4.500 
Maiatza 8.755 
Ekaina 6.792 
Uztaila 8.838 

Abuztua 10.419 
Iraila 10.014 
Urria 8.861 

Azaroa 9.457 
Abendua (daturik ez) 
GUZTIRA 84.948 
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 Alkarbide Bilgunearen egungo egoera 
 
Gaur egun, 57 euskara zerbitzuk osatzen dute bilgunearen sarea, eta guztira gure lurraldeko 84 
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 lau euskara zerbitzu berri sortu dira: Busturia, Kortezubi, Munitibar-Arbatzegi-
Gerrikaitz eta Otxandio. Busturia eta Otxandio UEMAko partaide direnez lehen mankomunitateko 
euskara zerbitzua izan dute baina orain horrez gain udalean bertan euskara zerbitzua eratu da 
eta euskara teknikariak ari dira lanean. Kortezubi eta Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz iaz EBPN 
garatzen hasi ziren eta onartu ostean euskara zerbitzua sortu dute. Etxebarria UEMAko udalerri 
zen eta aurten UEMAtik atera da baina euskara zerbitzua sortu dute, beraz zerbitzua mantentzen 
dute. 
 
Lau euskara zerbitzu sortu badira ere beste hiru desagertu dira: Alonsotegi, Arratzu eta 
Mendexa. Alonsotegi ez da Enkarterriko Mankomunitateko partaidea, hala ere, aparteko 
hitzarmen baten bidez Mankomunitateko euskara zerbitzua zuen urte honen hasiera arte. Arratzu 
eta Mendexa, berriz, 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 udalerri batzuetan iaz EBPN prestatzen aritu zirela eta batean euskara 
zerbitzua eratu dutela, horrela hainbat udalerritan EBPN onartu dute, guztira zazpi izan dira 
onartu dutenak: Abadiño, Busturia, Igorre, Kortezubi, Mendata, Mundaka eta Muxika, guztien 
artean Mendatak ez dauka euskara zerbitzurik. Udalerri horiek 2009an ibili ziren prestatzen eta 
urte amaieran edo aurtengoaren hasieran onartu zuten. Une honetan beste zazpi ari dira 
prestatzen: Artea, Atxondo, Etxebarria, Mallabia, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Sukarrieta eta 
Portugalete eta ziurrenik urtea amaitu orduko onartuko dute. 
 
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 (2010)4 
 

Udalerria Biztanleria Eus. 
(%) Eredua Euskara 

Zerbitzua 
Er. 

Plana 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    
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    

                                                 
4 Datuon iturria: HPS 
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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    
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053 Gordexola 1.587 22,81 B    
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    
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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    
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    
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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   
 
EBPN onartzeko ondoko udalerriak daude lanean hasita: Artea, Atxondo, Etxebarria, Mallabia, 
Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Sukarrieta eta Portugalete. 
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 2011 ko 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 eta baita balorazioa egiteko 
orduan. Hala ere, aipatu behar dugu aurten arlo honetan aurrera egin dugula hainbat 
kanpainetan txertatu dugulako balorazioa egiteko tartea. Era berean, barruko harremanen 
esparruari gagozkiola, euskara sustatzeko berariazko koordinazio-guneak (trebatzaileen 
bilgunea abian dugu, euskara arduradunen topagunea…) sustatu behar direlakoan gaude. 

 
  
 Proiektugintzaren arloan, gure iritziz, egindako bidea egokia bada ere, aparteko ahalegina 

egin behar dugu landutako egitasmoen eragina zein den aztertzen eta horren arabera 
aurrera begirako irizpideak zehazten. Dagoeneko hasi gara arlo hori apur bat lantzen baina 
oraindik hasi baino ez gara egin eta goiz da balorazioa egiteko. Bestalde, ezin dugu ahaztu 
euskara zerbitzu gehienetan aurrekontuak murriztu dituztela eta egitasmo eraginkorrak 
egitea ezinbestekoa dugula, hartzailea eta xedea ondo zehaztu behar ditugu. Honen 
inguruko ikastaroetan ere parte hartu dute hainbat teknikarik baina hala ere traba eta 
oztopo asko aurkitzen ditugu bidean. 

 
 
 Prestakuntza arloan, teknikariek dituzten kezka eta zailtasunak kontuan hartuta 

ahalegintzen gara ikastaroak antolatzen, baina askotan zailtasuna izaten dugu taldea 
eratzeko, kezkak ez direlako orokorrak izaten. Horretarako, lan-taldeetako batzarretan 
mahaigaineratzen dituzten kezkak ardatz izango ditugu eta, nola ez, bilgunearen bidez 
jasotzen ditugun eskaerak ere bai; gainera azken batzarretan aparteko ahalegina egin 
dugu beharrizan horiek antzemateko.  
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 Eranskinak : teknikarien balantzea 
 
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 

Aproposa, sarri erabilia 

Oso ona, beti erantzun izan duzue eta oso azkar 

Oso egokia eta eraginkorra 

Beti prest laguntzeko 

Ondo. 

Egokia eta azkarra, orain arte ez dut arazorik aurkitu 

Egokia, beti jasotzen duzu erantzunen bat eta ahal bezain pronto 

Oso egokia eta baliagarria 

Oso azkarra 

Bide hau oso egokia eta eraginkorra dela uste dut. Zalantzak eta argitu nahi ditugunean berehala 

bidaltzen dizkigute erantzunak 

Oso ondo funzionetan dau 
 
 
Telefono bidezko harremana 

Eskertzekoa, batzuetan erabilia 

Aurten ez dut asko erabili, baina oso tratu atsegina eta profesionala 

Arreta eta erantzun egokiak 

Beti prest laguntzeko. 

Egokia eta zuzena; presazko zerbait denean oso baliagarria 

Telefonoa gitxi erabili dot, normalean Alkarbidek deituta eta harreman egokia izan da 

Oso ona 

Lehengoa baino azkarragoa 
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Ez dut oso maiz erabiltzen, hala ere, erabili dudanean ez dut arazorik izan eta nahi nuena argitu 

dut 

Oso ona, arina eta praktikoa 
 
Aurrez aurreko harremana 

Lagungarria 

Ezin hobea 

Atentzio handikoa eta arduratsua 

Beti prest laguntzeko 

Oso ona  

Ezin hobeto nire lan-taldeko koordinatzailearekin 

Egokia 

Ez dut beharrizanik izan 

Bileretan baino ez. Noizean behin beharrezkoa dela uste dut gai edo kanpaina berriak 

antolatzeko edota hainbat gairen gainean astiroago pentsatzeko 
 
 
 
2. [Alkarbideren web gunea] 
  
Web gunea, oro har 

Gutxitan bisitatzen badut ere, informazioa kontsultatu behar izan dut noizbait. 

Ez naiz sartzen. Beharbada eduki berri bat sartzen denean horren berri jaso beharko genuke 

emailez 

Egokia 

Ez dut erabiltzen 

Gutxi erabiltzen dut 

Egia esan, ez dot gehiegi erabiltzen. Lan-taldean esandakoarekin eta koordinatzaileak botatako 

mezuekin nahikoa izaten dot 

Ona 

Egia esan, geure martxan ipini eta mantentzearekin larregi izan dugu eta Alkarbiderena apenas 

sartu naiz. Trebatzailea bai badabil Trebagunearen dinamikari jarraiki 

Ez zait gustatzen 

Uste dut berritzeko zain daudela, beraz, ez dut ezer esango 

Ez dogu askorik erabilten 
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Alkarpost 

Gutxitan erabiltzen dut baina lagungarria 

Oso sistema ona, galderaren bat jaso dudanean ahal izan dudanetan erantzun izan dut. Galdera 

neuk bota dudanean oso erantzun onak eta baliagarriak jaso izan ditut 

Egokia, baina, eraginkorragoak dira teknikarion posta elektronikoetarakoak 

Gutxi erabiltzen dut 

Oso erabilgarria 

Noizbait erabili dot baina oso gitxi 

Oso zerbitzu egokia eta praktikoa da 

Ez dugu erabili 

Egia esan, ez dut erabiltzen 

Niretzat ez da erabilgarria 
 
Agerkaria 

Ez dut askotan irakurtzen 

Ondo (batzuetan beste bide batzuetatik heldu izan zaigu informazioa: Berripapera, erabili.com…) 

Oso ondo, arin-arin batean zenbait programen gaineko informazioak lagundu egiten duelako 

Egokia eta baliagarria egiten diren ekintzen berri jasotzeko, erraz irakurtzeko modukoa da; hala 

ere, maiz bertan jasotzen den informazioa beste iturri batzuetatik heldu; adibidez euskararen 

berripapera 

Ez deutsat jaramon handirik egiten, bertan agertzen danaren barri aldez aurretik dogulako 

Azkeneko albisteen berri izateko formatu egokia 

Interesgarria jakitea besteak ere zertan ari diren 

Formatu sinplea baina nahikoa dela uste dut, helburua informazioa ematea baita. Agian, beste 

Bizkaitik kanpo egiten diren gauzei buruzko informazioa ere sar zitekeen 

Barrukoontzat baino kanpokoentzat da interesgarriagoa 
 
 
3. [Lan-mahaia] 
 
Maiztasuna 

Maiztasun egokia 

Ondo 

Gutxi iruditu zaizkit, bi edo hiru hilerik behin biltzea iruditzen zait egokiena 

Bilera kopurua eta maiztasuna egokia da. Normalean hilean behin batzen gara 



 Alkarbide bilgunearen 2010eko jarduera-txostena 

30 

Ondo dago Bizkaiko leku ezberdinetatik mugitu behar dugulako. Gainera, presazko kontuak 

direnean e-maila eta telefonoa dira 

Eskuartean ditugun gaietarako nahikoa dela uste dut 

Beharbada gutxiegi, baina lantzen dena nire lanerako oso erabilgarria ez denez, ez dut 

gehiagorik egiteko beharrik ikusten 

Nik uste dut orain dagoen maiztasuna egokia dela. Hala ere, lan mahian bertan erabakitzen da 

hainbat hilabetetan arinago biltzea edo bilera atzeratzea. Beraz, erritmoa taldeak markatzen du 

beharrak agertu ahala 

Egokia, geuk erabagiten dogu 
 
 
Parte hartzea 

Parte hartzeko aukera dugu beti. Oso talde irekia da 

Parte hartzea ona izan da, batzuetan kale egin dugu baina ulergarria da 

Egokia 

Normala, batzuetan nire aldetik igual ekarpen nahikorik ez 

Ondo 

Ez behar bestekoa, nigandik hasita. Ni itzultzaile eta trebatzaile lanetan be ibiltzen naz 

udaletxean eta denbora larregi kentzen deusta, ez deutsat behar beste denbora eskaintzen 

Alkarbideko lan-taldeari. Eta egia esan, koordinatzailearen babesa dogunez....juxtu juxtukoa 

egiten dot 

Oso ona eta konprometitua 

Partaide kopuruak gora egin du D ereduko lan-mahaian eta, antza denez, gehitzen joango da 

hurrengo hilabeteetan 

Gure lan mahian parte hartzea ona da, zailena da ideia berriak botatzea edo asmo berriak 

planteatzea. Momentu horietan, parte hartzea murrizten da, edo denok isilik geratzen gara eta 

Alkarbideko teknikariaren akuilua behar izaten dugu 

Taldearena: oso ona; nirea: gurako neuken baino eskastxuagoa 
 
 
Bilera lekua eta ordua 

Ondo biak 

Oso ona 

Egokiak, bai lekua bai ordua 

Ondo, lehentxoago hobeto  
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Primeran 

Aukeran, hasierako orduan nahiago nuke: 9:00etan edo. Askotan goiza mozten dizu 

Beti adosten da. Ez dago arazorik 

Nahiago dut lehenengo orduan ( 9etan edo)... 
 
 
Landutako gaiak 

Egokiak, lanerako oso lagungarriak 

Gaiak onak izan dira, egokiak 

Interesguneei erantzuten diete 

Badakit edozein gairi heldu dakiokeela mahai horretan, baina lana egiteko sistemaren arabera, 

badirudi bakar-bakarrik aurrekontua duten gaiak jorratzen ditugula, eta, askotan, inprenta 

kontuetara mugatzen garela. Ez dakit zelan antolatu, baina ez ote dago modurik beste ezertaz 

arduratzeko? Gure lanaren muinera heltzeko eta gure lanaz sakon eta luze jarduteko? Urtero 

planteatzen dut modu batera edo bestera gai bera,baina ez dut aldaketarik sumatzen. Giputzen 

lan egiteko moduaz ezer jakiterik bai? Ez dakit zelan egiten duten lan, baina komeni da –nik 

esango nuke derrigorrezkoa dela- jakitea aldamenekoak zertan ari diren, akaso gu baino hobeto 

ibili daitezke eta, badakizue, txinatarrek bezala, ondo dagoena kopiatu eta norberaren egoerara 

moldatu behar da. 

Denon intereseko gaiak direla iruditu zait; azken batean taldeko interesen arabera erabakitzen 

dira landu beharreko gaiak 

Gaiak oso interesgarriak izaten dira beti 

Adostutakoak dira 

Gure esku dago gai berriak edo kezkatzen gaituztenak aurkeztea, beraz,... 

Nire eguneroko lanarekin ez datoz bat.... 
 
 
Taldearen ekarpenak landutako gaietan 

Ikuspuntu ezberdinak jasotzeko aukera ematen digute, askotan kontuan hartu ez diren irizpideak 

ezagutzen ditugu 

Azpimarratu egingo nuke taldekide batzuek egin duten lan aparta 

Oso kontuan izatekoak 

Nahi diren guztiak 

Taldekideok ez dogu ahal dan guztia emoten, koordinatzailearen esku izten dogu zama handia 

Oso baliogarriak 
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Bakoitzaren  esperientziarik jasotakoak oso baliagarriak dira bueltaka ibili beharrean gaiaren 

muinari eutsi eta modu eraginkorrean ekiteko 

Lehen aipatu dudan bezala,  hemen hasi gara trabatzen. Ideiak agortu zaizkigu, nonbait 

Oso interesgarriak 
 
 
Alkarbidetik jasotako informazioa 

Informazioa ona izan da, galdetzeko aukera izan dugu eta beti erantzun jaso dugu 

Oso erabilgarria eta, zenbait kasutan, ezinbestekoa 

Aztergai erabilitako gaiei buruz bai, baina, esate baterako, beste lurralde batzuetan egiten 

denaren informazio zehatza eskuratzeko zer egin behar dugu? 

Oso baliotsua eta fidagarria 

Informazioa egokia eta erabilgarria iruditu zait. Gainera, zalantzak izatekotan ez dut arazorik 

aurkitu informazio gehiago jaso nahi izan dudanean 

Eskerrak horri. Jaurlaritzatik laguntza gitxiago dogu 

Nahikoa izaten da eta erabiltzeko modukoa 

Batzarretan  finkatutako lan ildoei lotutakoa izango da informazio hori eta hor Alkarbideko 

teknikariaren kudeaketa lanaren emaitza dator atzetik. Beraz, Alkarbidek berak eman dezakeen 

informazioa baino  garrantzitsuagoa da lan-mahaiko kideek lan-ildoak finkatzerakoan asmatzea 

Oso erabilgarria dela uste dut, besteek egiten dituzten ekimenetan parte hartzeko aukera ematen 

dizu eta horretaz gain, dirulaguntza deialdien berri ematea ere interesgarria da 

Eguneratua eta praktikoa 
 
 
Taldekideengandik jasotako informazioa 

Oso erabilgarria eta, zenbait kasutan, ezinbestekoa 

Harremanetarako oso baliagarria da Alkarbide, taldekideen berri jakiteko ezinbestekoa 

Taldekideak laguntzeko prest daudela iruditu zait, eta ez dute inolako arazorik bakoitzak 

egindako egitasmoei buruzko informazioa emateko 

Taldekideok helburu ezbardinak dauzkagu; batzuentzat bilera norberaren zereginak aipatzeko 

izaten da, besteok terapia egiteko erabiltzen dogu baina ez dakit ekarpen askorik egiten dogun. 

Nik neuk koordinatzailearengandik gehiago jasotzen dot. Beharbada izaera kontua da; batzuk 

berba gehiegi eta alferrikakoa eta beste batzuk isilik. Landu beharreko gauza bat da; taldearen 

norabidea eta gutariko bakoitzaren zeregina talde horretan 

Aurrekoetan egindako balorazioa 
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Batez ere, bileretan jasotzen dugu edota zuzenean haiengana jotzen dugunean. Horrela zuren 

udalerrian beste leku batean egindakoa planteatzeko aukera ematen dizu 

Ona, batez bere, euron interesen eta arduren ganekoa 
 
 
Beste lan mahaietako informazioa 
Ez hain erabilgarria batzuetan, egoera soziolinguistikoak oso ezberdinak direlako, baina ideia 

berriak lantzeko bidea eskaintzen digute 

Oso erabilgarria  

Eskas, Alkarbidek mezu bidez botatzen dauazanak baina bestela ezer gitxi 

Ona 

Informazioa hor dago, baina D ereduko lan-mahaiko planteamenduak eta lan ildoak besteetatik 

urrun ikusten ditut 

Gero eta gehiago 

Horixe, beharbada, alderik ahulena 
 
 
Taldeak landu beharko lituzkeenak 

Bakoitzak ditu bere kontuak eta horretan gaude, nik ez dakit taldean landu beharko genukeen ala 

ez, baina orain momentuan kezkatu egiten nau herrian Udal Euskaltegiak izan duen 

matrikulazioen beherakada, AISA ikastaroak lagundu ez izana, 16 urtetik beherakoak 

euskaltegian ikasteko ezintasuna, A ereduaren indarra, Euskara Batzordearen dinamizazioa… 

Ondo ari delakoan nago, izan ere, sistematizazio maila altua dauka 

Gipuzkoako lan-mahaia eta hango esperientziak 

Arabakoa 

Nafarroako esperientziak 

Kudeaketa moduak (prestakuntza) 

Ekintzen jarraipena eta balorazioa egiteko ereduak (prestakuntza) 

Ekintzetatik harago egin beharra daukagu, batez ere krisi garaian, aurrekontuak jaitsiko zaizkigu 

eta pentsatu egin behar dugu zer kendu eta zer utzi, baita zer berri sortu ere. Eta horretarako 

ezinbestekoa da TEORIAN ere sendo egotea, pixka bat -edo asko- sakontzea horretan. 

Eskuartean ditugun programak baldintzatuta 

Teknikarion barne-hausnarketa, motibazioa. 

Kanpainen/ekintzen komunikazio eta  balorazio adierazle bateratuak 
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Elkarlan gehiago batez ere Durangaldeko udalen artean (eskualdeka, mankomunitateka...) 

ekintzen eragin handiagoa izateko 

Eta gutariko bakoitzak zer emoten dogun lan-taldean ( barne-hausnarketa bat). Zelan hobetu 

danon artean, lan-taldearen dinamika 

Orain arte egindakoarekin jarraitzea ondo legoke 

Une honetan eskuartean ditugunetatik zerbait ateratzen badugu, pozik (kirola, Bizcaytik 

egitasmoa…) 

Agian egitasmo orokorragoak eta eraginkorragoak landu beharko genituzke. Oihartzun eta balio 

handiagoa dutenak 

Erabileraren arlokoetan sakontzen jarraitu beharko leuke: kirola, alkarteak, lan-mundua... 
 
 
Alkarbideko teknikariak 

Beti prest laguntzeko, hurbilekoak eta egiten duten lanaz ondo jabetuta. 

Bikainak 

Ezin hobeto betetzen dute euren lana. Lagungarri eta mesedegarria, bai horixe ! 

Oso eraginkorrak 

Ez daukat inolako kexarik, beti laguntzeko eta lana errazteko prest 

Gure lan-taldekoa, ezin hobea. Bikain bat. Besteak ezin dodaz baloratu 

Oso ondo. Beti prest laguntzeko eta langile-finak 

D ereduko lan-mahaiari dagokionean, teknikariaren inplikazioa erabatekoa eta eskertzekoa da 

Gure galdera eta zalantzei arin erantzuten diete eta koordinazio lan oso ona egiten dute 

Behar handia egiten dabe eta beti egoten dira prest zalantzei zein proposamen barriei 

erantzuteko 
 
 
[4]. Prestakuntza 
 
[Sare sozialen inguruko ikastaroa] 
Ez dut parte hartu. Egia esan, nahiz eta sare sozialak inportanteak izan eta euren mekanismoa 

ezagutu, orain ez dut uste gai honi aurre egin ahalko diodanik, lanean beste gauza batzuek 

lehentasuna dutelako eta sare sozialek egunero-egunero jarraipena eskatzen dute 

Interes handikoa eta, beraz, egin beharreko horietakoa 
Ondo 

Gai interesgarria, metodologia eskasa 
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Sare sozialei buruzko inolako ezagutzarik ez duenarentzat saioak egokiak ziren; baina agian 

saioa gehiegi mugatu zen tresna bera azaltzera. Nik faltan bota nuen gure lanarekin nolabaiteko 

lotura egitea: zertarako erabil dezakegu, nola… 

Interesgarria baina beharbada gure arloarekin gehiago lotu beharrekoa. Ikusi, zeintzuk abantaila, 

aukerak emoten dauezan euskara zerbitzu batean ( ariketa praktikoagoak). Beharbada bigarren 

saio batean egin geinke 

Erabilgarria, baina, laburregia izan zen. Gehiago sakontzeko gaia dela uste dut, edo probetxu 

gehiago ateratzeko 

Gaia interesgarria izan arren, nire ustez ez zuten oso ondo azaldu: ezer ez zekien jendea ez zen 

enteratu, nik adibidez, twitter-en inguruan nekienarekien jarraitzen dut, ez zidaten ezer argitu 

Ona, baina hor ikasitakoari etekina aterateko denporea behar da 
 
 
 [Zergatik ez? tailerra] 
Oso ekimen polita, baina aurkezpena nahiko flojua izan zen 

Interes handikoa 
Tira 

Egokia tailerrari buruzko informazioa jasotzeko 

Niretzat interesgarria baina ez dot praktikan ipini 
 
 
[Udaltop] 
 
Ondo. Egia esan jardunaldien ostean denbora gutxi dugu bertan azaldutakoak hausnartzeko, 

lanean egunerokoari ekiten diogu eta “pentsatzen” gutxitan egoten gara 

Ez genuen joaterik izan. Hala ere, badirudi, orain artekoak ikusita, interesgarri liratekeen gaiak 

lantzeko jardunaldia bilakatu dela 
Oso ondo antolatuta, txapela eskualde horretako teknikarientzat 
Interesgarria eta beharrezkoa, teknikariok alkar ezagutzeko eta konpartitzeko 

Ondo. Bilgune interesgarria 

Interesgarriak, baina nahiko urrun dagoenez ez nuen parte hartu 
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[Honakoak landu nahi dituzte teknikariek:] 
 

Batez ere, euskararen erabilerari lotutakoak, gainontzekoei euren tokia kendu barik 

Sare Sozialen ingurukoa baina sakonago eta modu sistematikoan 

Aurrekontuen planifikazioa ( excel, egutegi...) udaleko aurrekontu programetara egokituta. 

Itzulpen administratiboa sakona eta itzulpen metodologia berrienak (itzultzaile garenontzat). 

Bizkaiera itzulpen administratiboetan erabiltzeko 

Diseinu grafikoa ikastaro xumea ( kartelak, triptikoak egiteko, argazkiekin jokatzeko...) 

Gai interesgarria izan daiteke programazioaren gainekoa: nola programatu, helburuei nola 

heldu… 

Bestelakoa ere “nola hurbildu euskararen kontzientziazioa euskara ez dakienarengana” 

Eskuartean ditugun gaietatik KIROLARENA (federazioak) azpimarratuko nuke daukan 

garrantziagatik. Zain gaude datuak aztertzeko eta sumatutako gabezien arabera jardunaldi 

batzuk antolatzea interesgarria litzateke, Aldundiko Kirol Sailarekin elkarlanean. Jardunaldi horiek 

kirol taldeen funtzionamendu eta beharrizanetara egokitu beharko lirateke eta zeharbidetik 

hizkuntza irizpideena lantzeko aukera eman. Nik uko egingo nioke KIROLA ETA EUSKARA 

bezalako lema zuzenak erabiltzeari 

Gure azkenengo batzarrean aitatu zan lez, sano interesgarria izango litzateke orain arteko 

ibilbidearen ganeko hausnarketa bat egitea: normalizazino lanak ze ondorio izan dauen, ze 

arlotan dagoan ahulen, zeinetan indartsuen, etorkizunerako lan-ildoak… 
 
 
 
[5]. Proiektugintza 
 

1. [Haurrak] 
Denbora aldetik ondo eta kanpainaren diseinua berria denez, arazorik gabe gauzatu dugu.. 

Antolamendu ona oro har 

Egokia, emaitzen balorazioa zelan egin? 

Oso ondo 

Gure kasuan ez dugu beharrezko ikusten parte hartzea 

Gaur egun oraindik beharrezkoa 
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2. [DBHko kanpaina] 
Nahiz eta denbora aldetik arinago hasi, proposamena aukeratzeko eta enpresak  

Ez dugu parte hartu. Dena den, web orria erabili izan dugu 

Egokia, baina nik ez dot aplikatu 

Oso ondo 

Lehengoaren berbera 

Etekin gehiago atera behar zaio. Dugun errealitatea izanda, erabilgarri izango ote da? 
   

3. [Ondorengoetaratze kanpaina] 
Ku-Ku CD-ROMak arrakasta handia du gurean eta horrekin batera bidaltzen dugun materiala 

berritzeko beharra aipatu bada ere, gurean horrela jarraitzeko arazorik ez genuke izango 

Urtez urte egin beharrekoa 

Antolamendu ona oro har 

Ondo 

Orain lantzen ari garena, bide onetik doa. Zaila dala onartu behar dogu ia zeintzuk diren 

emaitzak... 

Aurreko urteetako soberako materialarekin konpondu gara 

Agian, praktikoagoa izan behar zen. Aholkuak eman beharrean baliabideak eskaini 
 

4. [Euskarazko Produktuen Katalogoa] 
Aurten iaz baino hobeto. guk behintzat lehenago jaso dugu materiala gure zerbitzuan 

Oso ondo, inoiz baino lehenago. Jolas gehiago sartuko nituzke 

Ondo antolatuta 

Ohitura bihurtu da. Ez dakit zein punturaino erabiltzen dan. Balorazioa falta da... ( adierazle 

sistema bat herrietan aplikatzeko) 

Ondo. Aurten gainera, zabaltzeko epea lehenago landu ahal izan dugu 

Berdin…., eta geure baliabideekin (ploterrak, orri txikiak….) 

Nire ustez, katalogoa garrantzia galtzen ari da, web orriaren mesedean. Argi dago web orria 

osoagoa dela, baina, aztertu beharko zen zenbat erabiltzaile sartzen diren gu kenduta 
 

5. [Eutsi Gogor!] 
Oso berandu jaso dugu eta gure planak bertan behera geratu dira 

Kanpaina polita izan da 

Ni sartu naiz, baina hurrengoan ez dut egingo: alde batetik, garesti ateratzen delako, eta, 

bestetik, nirea moduko herri txiki batean, aurrerakorik badagoelako 
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Eskasa. Kartel hutsak dira ( garestiak) eta ez dakit eragin handirik daukan. Argi daukagu ( 

gure lan-taldean) kirolean beste zeozer egin behar dala. Fitness eta igeriketa liburuak 

eskasak. Gitxien gustatu jatan kanpaina 

Oso ondo. Landu beharreko arloa zen 

Ez daukat oso argi bere erabilgarritasuna. Lan oso ona dela uste dut, baina, heldu behar den 

lekuetara edo pertsonengana ez dela heltzen uste dut. Behintzat nireak bezalako udalerrietan 
 

6. [Ume elebidunen gurasoentzako eskuliburua eta Argitxo CD-ROMa] 
Denbora aldetik oso goiz jaso dugu eta denbora izan dugu gure modura moldatzeko. 

balorazio positiboa. 

Bikain, urtez urte egin modukoa da 

Ohitura da eta jendeak gustora hartzen dau bate zere CDa. Erabiltzen dalakoan nago 

Biak erabilgarriak eta interesgarriak. Baina oso garestia, CDa behintzat 
 

7.  [Gidabaimena euskaraz] 
Ez dugu parte hartu. Udaletxean diru-laguntzak bideratzea ez zaigulako erreza izaten eta 

luze joko bailuke 

Ez dugu egin. Hortaz, datu nahikorik ez iritzia eman ahal izateko 

Ez dot martxan jarri. Udalerri txikietan ezinezkoa da 

Ondo 

Geure kabuz landu dugu autoeskolekin eta D ereduko lan-mahaian atera daitekeenari begira 

gaude 

Sentiberatze hutsetik gorako pausua, egokia eta behar-beharrezkoa (ekintza honen 

arraskataren adierazle bakarra ezin da izan euskeraz matrikulatutakoen kopurua). Materiala 

bere sano ona izan da 
 

8. [Eskola agenda] 
Ez dugu parte hartu 

Ez dugu egin. Hortaz, datu nahikorik ez iritzia eman ahal izateko 

Guk geurea egin dogu (institutuan) eta interesgarria izan da 

Ondo 

Oso harrera ona izan du eta erabilgarria dela uste dut. Hala ere, garesti iruditzen zait eta 

agian ikastetxeetakoei ekonomikoki parte hartzea eskatu beharko genieke 
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9. [Euskararen Eguna] 
Nahiko nahasia izan da kartelarena eta ez dugu diseinua aprobetxatu. Gainera heldu 

zitzaigunerako eskatuta geneukan diseinua beste leku batean 

Batetik, aurrekontu barik gelditu garelako eta bestetik abenduaren 3a zubi luze baten 

bezperan zegoelako ez dugu ezer egin 

Oso ondo, batez ere, aurten eman zaion zabalkunde digitalagatik 

Normal 

Bakoitzak berea egin dau. Kanpaina instituzionalak ez dauka oihartzunik herri txikietan 

Berria izan da eta oso ondo egon da 

Kartela erabili dugu 

Egokia 
 

10. [Apelliduak abizendu] 
Eskertzekoa da egindako lana eta kudeatzeko ematen zaizkigun erraztasunak 

Ez dugu parte hartu, baina ekimen interesgarria iruditzen zaigu 

Ez dugu egin. Hortaz, datu nahikorik ez iritzia eman ahal izateko 

Oso ondo 

Atzeratu egin da, urtarrilerako jarriko dogu martxan. Aurrekontu aldetik aproposa eta geuk 

moldatutakoa 

Iaz burutu genuen eta aurtengoan iaz egindako geure euskarriak erabili ditugu 

(aholkularitzekin elkarlanean) 

Oso praktikoa, baina, ez dakit jendea kontzientziatuta dagoen. Nire ikuspuntua da nire 

udalerrietako egoera soziolinguistikoari dagokiona 

Polita, erraza eta merkea 
  

11.  [Motibazio hitzaldiak] 
Iantzi: gure helburuak bete zituen 

Oso ondo, izan ere, gurean, bete-betean asmatu dugu, bai Alkarbiden proposatutako 

IANTZIrekin, bai gure udalerriko ikastetxeen lan-mahaian adostutako ERREGEA ETA 

BUFOIArekin 

Aurten ez dot martxan jarri, aurreko urteetan bai. Beste barik, ekintza puntualak dira eta ez 

dakit eragin handirik daukan. Nahiko garestiak izaten dira 

Oso arrakastatsuak. Agenda-kontuetan malgutasun handia izan da. Helburuei oso ondo eutsi 

diete 

Ez ditugu eskaini (diru baliabide falta) 
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Hitzaldiak beraiek ondo daude, baina, ez dute jarraipenik eta ez dakit oso eraginkorrak diren. 

Agian, erakusteko euskaldunak badaudela. Baina eragina izango duten euren motibazioan 

zalantzakoa da 
 

12. [Barraketan euskaraz] 
Aurten estreinako aldiz ekin diogu gai honi eta barrakeroen harrera oso ona izan dela esan 

beharrean gaude 

Oso ondo 

Oso ondo antolatuta, Jantzi tira 

Ez dot Getxoko kanpainarik egin. Hemen herrian betidanik, musika emon jake euskeraz eta 

euren kartelak itzultzeko aukera. Ez dot kanpaina egiteko premiarik ikusi, euren lizentzia 

baldintzetan agertzen da 

Ondo 

Jai Batzordearen eskuetan dago 
 

13. [Federazioen egoera aztertzeko lan-mahaia] 
Badoa aurrera baina lan-taldeak baino gehiago, Alkarbiden teknikariek egindakoagatik 

Ez dakit zer den 

Aurrera doa asuntoa eta emaitzei begira gaude ilusioz, nondik jo jakiteko 

Bide barria eta sano garrantzitsua, ondo heldu beharreko gaia 
 

14. [TrebaGUNE] 
Guri dagokigunez, lan kargak eta gure egungo egoerak ez du ahalbidetzen seriotasun 

minimo batez parte hartzerik 

Ondo 

Ez nago sarean nahiz eta momentu honetan, trebatzaile zereginetan be jardun 

Ez dakit zer den 

Gure trebatzailea partaide da eta, itxura denez, gauzak argitu eta dinamika polita finkatzea 

lortu da 

Ez naiz inoiz izan, baina, beharrezkoa dela uste dut 
 

 

 

 

 

 

 



 Alkarbide bilgunearen 2010eko jarduera-txostena 

41 

15. [Aipatu beharreko besteren bat] 
Oso ezkertzekoa da prentsa oharrak euskaraz eta gaztelaniaz zabaltzea, gure lanean 

denbora handia aurrezten digu eta horrela herriko komunikabideetan zabalduko dela 

ziurtatzen da 

Eskerrik asko bilgunea ahalbidetzen eta bultzatzen duten guzti-guztientzat. Egiteke asko 

badago ere, seguruen, Euskara Sailak, Zerbitzuak edo dena delakoak ez lirateke izango gaur 

egun direna eta ahal dutena 

Eskerrik asko egindako lanagatik. Ia hemendik aurrera etekin gehiago etaratzen deutsagun 

lan-taldeari ( gure, nire ekarpenekin). Lan-taldea danok egiten dogula sinistu behar dogu ( eta 

hori taldekideon akatsa da) 

Eta koordinatzaile berberarekin jarraitzea 

Nire ustez, oso funtzionamendu ona dauka. Beraz, ez zait bururatzen zer alda litekeen 

Alkarbide Aldundiaren adarra dugu, baina ez dakit ez ote dagoen katebegiren bat faltan 

izango Alkarbide eta Aldundiko Euskara Zuzendaritzaren artean, lan-mahai batek dituen 

asmoak (Bizkaytik…?) Aldundiari doazkionean harreman zuzena izateko 

Ez dakit Alkarbideren funtzioen barruan egongo den, baina, askotan herritarrentzako 

sentsibilizazio kanpainak antolatzen ditugu eta oso emaitza eskasak lortzen ditugu. Beraz, 

politikarientzako sentsibilizazio “kanpainak” ere antolatu beharko ziren Diputaziotik bertatik ( 

zer den Euskara zerbitzu bat, zeintzuk diren bere eginbeharrak,…). Betiko leloa, baina, 

askotan etsita ibiltzen gara 
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Proposamenak 
 
Datorren urteko proposamenak direla eta, behean jaso ditugu aipagarrienak: 
 

Merkataritza arloan gauza asko egin litezke, batez ere eremu hori landu gabe dugunon artean. 

egitasmo berriak eta bateratuak proposatu ahal dira. 

Gainontzeko herrietan egiten diren jarduerak emailez jasotzea 

Oso lan bikaina egiten da, poliki-poliki konturatzen gara Alkarbidearen eskaintza oso zabala dela 

eta hainbat kanpainetan parte hartzeko aukera dugula. Guretzako, herri “txikia” garenok edota 

“Aurrekontu txikia” daukagunontzako oso tresna baliagarria da eta benetan komeriak zuen 

laguntza jasoko ez bagenu 

Horretan ari gara. Dena den, oro har, alderik izango den arren, aurreko urteetako batzuei eusteko 

asmoa daukagu 

Udalerrien ekimenen mapan oinarriturik, udalerriz gaineko zerbait antolatzea 

Alkarbide-Aldundia-Jaurlaritza harreman estuagoa eta Bizkaia, Gipuzkoa teknikarien arteko zubia 

(koordinazio bilguneak) baina badakit Alkarbideko teknikarien esku ez dagoela gai hori 

Kirolari ekin eta zelan murgildu enpresa munduan...Urte osoko egitasmoekin abiatu, kanpaina 

hutsetan ez gelditzeko ( motibazio saio sakonagoak, kirol eskolak, merkatari-enpresa kanpaina 

eta jarraipena..). Epe luzerako egitasmoak jorratu. Transmisio saioak urte osoan zehar guraso 

tipologia ezberdinekin egindako lan-taldeekin...irakurzaletasuna sustatu... 

Erabilera-neurketa 

Modan diren sare-sozialen gaineko tresnak erabiltzerik balego, uneoro harreman zuzena izango 

genuke 

D ereduko lan-mahaian daukagun KIROL ARLOKOA aztertu eta aurrera begirako lurralde 

mailako estrategiak landu, bakoitzak bere udalerrian egin dezakeenaz gain 

Ekimen iraunkorrak edo  sortu beharko genituzke. Hau da, datorren urteetan ez denez dirurik 

izango hainbat eta hainbat ekimen ezin izango dira aurrera eraman, beraz, zer lortu dugu 

horrekin? 

Sentiberatze kanpainak ondo zehaztu ostean, erabilera eremuetara salto egitea: alkarteak, kirola, 

gazteen aisialdia... 


