
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
BIZKAIKO TOKI-ADMINISTRAZIOETAKO  

EUSKARA ZERBITZUEN BILGUNEA 

Urteko Jardueren 
Oroitza-txostena 



 Alkarbide bilgunearen 2013ko jarduera-txostena 

1 

 
Aurkibidea 

 
Atarikoa  

Koordinazioa-Komunikazioa  

Proiektugintza  

Prestakuntza  

Alkarbide bilgunearen egungo egoera  

2014ko lan-ildoak  

 

 
 

 
 
     

35 

31 

28 

10 

3 

2 



 Alkarbide bilgunearen 2013ko jarduera-txostena 

2 

Atarikoa 
 

Alkarbide bilgunearen hamabigarren ekitaldia izan dugu 2013koa eta hamaikagarren ekitaldi 

betea. Bilguneak aurten egindakoak oroitza-txosten hau osatzen duten ondoko orrialdeetan 

jaso ditugu, hurrenkera honetan: koordinazioa eta komunikazioa, proiektugintza eta 

prestakuntza.  

  
Bestetik, 2014ko lan-ildoak, bilgunearen egungo egoera eta teknikarien iritziak ere jaso dira 

berton, atal bakoitzaren amaieran.  
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KOORDINAZIOA KOMUNIKAZIOA  proiektugintza  prestakuntza 

 
Koordinazioari dagokionez, idazkaritza teknikoa kudeatzen duten teknikariek funtsezko 

eginkizuna izan dute lan-mahaien jardunbidea sendotzen eta bateratutako proiektuak 

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

bideratzaile lanetan lan-mahaietako koordinatzaileekin batera; horietako lau idazkaritza 

teknikoko ordezkariak dira eta bosgarrena proiektu eta eginkizun jakin batzuetan aritu da. 

Gainera, BiscayTIK aplikazio informatikoaren gaineko nondik norakoak lantzeko eratu zen 
aparteko lan-mahaiak lanean jardun du aurtengo ekitaldian ere. 

 

2013an ere bilgunearen postontzia izan dugu koordinazio-tresnarik behinena. Ekitaldi 

honetan, 4.722 mezu jaso dira postontzian.  
 
 1. taula. alkarbide@bizkaia.net postontzira heldutako mezuen kopurua [4.722]. 
 

2013 

Urtarrila 418 Apirila 430 Uztaila 287 Urria 532

Otsaila 485 Maiatza 528 Abuztua 88 Azaroa 475
Martxoa 506 Ekaina 459 Iraila 422 Abendua1 92 

 
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

%13%13
%10

%6 %7

%25

A B C

D Enpresak Erakundeak

Bestelakoak

 

%76
%3

%20

Batua Gaztelania Bizkaiera

 

Mezuen jatorria Mezuen  hizkuntza 

 

                                                 
1  2013ko abenduaren 9a arteko mezuak. 
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Postontziak jasotako mezu kopuruak gora egin du nabarmen, besteak beste, egitasmo asko 

kudeatu ditugulako. Hona hemen 2002. urtetik2 Alkarbideren postontziak izandako 
bilakaera. 
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Azken urteetan, Alkarpost zerbitzua erabiltzeko aparteko ahalegina egin arren eta 

horretarako behar izan diren hobekuntza teknikoak ere egin arren, aurten ere ez dugu jaso 
mezu askorik, guztira 2 (iaz 4 jaso genituen) izan dira, baina esan behar dugu teknikari 

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

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

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

gainera, teknikarien balorazioetan Alkarpostek puntuazio ona jaso duela (ikusi 6. orrialdeko 

grafikoa). 
 

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

2013 

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

Martxoa 0 Ekaina 0 Iraila 0 Abendua 0

 

Web guneari dagokionez, 90.511 bisita izan ditu azken urte honetan. Aipagarria da iaz 
baino bisita gehiago izan dugula, hala ere, datu hori ez da erabat fidagarria iaz 

zerbitzariarekin arazoak izan zirelako eta ezin izan genituelako behin betiko datuak lortu, hori 

dela eta, 2011ko datuak ere jaso ditugu. 

 

                                                 
2  2002ko ekitaldian, urteko azken hiru hilabeteetan baino ez zuen jardun Alkarbide bilguneak. 
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Bisitak hilerik hil honela banatzen dira: 
 2011 2012 2013 

Urtarrila 11.771 - 8.515 

Otsaila 11.447 - 5.369 
Martxoa 14.180 2.881 9.170 
Apirila 9.699 2.825 10.086 

Maiatza 10.057 3.513 14.257 

Ekaina 8.157 2.397 7.016 
Uztaila 8.292 2.781 4.444 

Abuztua 6.920 1.794 3.422 
Iraila 7.461 3.810 11.709 

Urria 7.719 7.669 8.006 
Azaroa 8.634 8.256 8.517 

Abendua − − - 

GUZTIRA 104.337 35.926 90.511 

 

Bilgunearen adierazpideari gagozkiola, Agerkariaren bederatzi ale (76, 77, 78, 79, 80, 81, 

82, 83 eta 84. zenbakiak) kaleratu dira txosten hau idatzi orduko, eta 85. alea urtea 

amaitzeaz batera bidaliko dugu. Alkarbide bilgunearen bidez koordinatzen diren ekintzez 
gain, teknikariek beraien udalerrietan egindako egitasmoen berri eman izan dute eta, 

postontziaren bitartez zabaltzeaz gain, agerkari digitalak haien aipamena egiteko aukera ere 

ematen digu. 

 

Agerkaria posta elektronikoz bidaltzen zaie Alkarbide osatzen duten euskara teknikariei eta 

horrez gain, Alkarbideren web gunean eskegitzen da. Azken urteetan, Bizkaiko euskara 
teknikariez gain beste lurralde batzuetako teknikari batzuek eta udaletan euskara teknikari 

lanetan aritzen ez diren hainbat pertsonek, euskara zinegotziek batez ere, Agerkaria digitala 

jasotzeko eskaera egin digute eta horiek askotan Alkarbiden egiten diren egitasmoen berri 

Agerkariari esker izaten dute eta batzuetan gai jakin batzuen gaineko informazio gehiago 

ere eskatzen digute. 

 

Lan-mahaien jardunbidea 
A ereduko lan-mahaiko kideak 8 aldiz batu dira 2013an. 

B ereduko lan-mahaiko kideak 4 aldiz batu dira 2013an. 

C ereduko lan-mahaiko kideak 8 aldiz batu dira 2013an. 

D ereduko lan-mahaiko kideak 5 aldiz batu dira 2013an. 
Lan-mahaien jardunbidearen berri akten bidez jasotzen dugu, bilgunearen gune pribatuan. 

 

Hurrengo lerrootan goian aipatutakoen inguruko balorazioak jaso ditugu. Guztira 16 inkesta 

heldu zaizkigu lan-mahai guztietatik. Balorazioa bete duten teknikari guztiek ez dituzte 
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balantzeko galdera guztiak erantzun, hortaz, puntu bakoitzean zenbatek erantzun duen ere 

jaso dugu datu horien baliozkotasuna kontuan hartzeko. 
 

 

1. [Harremanetarako bideak] 
 

Posta (17 erantzun) 

%0%0%6
%18

%76

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Telefonoa (16 erantzun) 

%6 %0%6
%18

%71

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Aurrez aurrekoa (14 erantzun) 

%0%0 %14

%14

%71

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 
 
 

1. Komunikatzeko kanalak beti izan ditugu zabalik. 
2. Koordinatzailearekin oso harreman egokia. Zuzena eta argia. Oso langilea da. Ezin hobea. 
3. Posta da eraginkorrena. Telefonoa gai puntualetarako egokia eta aurrez aurrekoa ezinbestekoa. 
 

 

 
 
2. [Web gunea] 

 

Web gunea, oro har (15 erantzun) 

 

%0%0

%60

%40

%0

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 
 

Alkarpost (13  erantzun) 

 

%0 %8

%54

%31

%8

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 
 

Agerkaria (14 erantzun) 

 

%0 %14

%43
%29

%14

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 
 

1. Ez dut erabiltzen. 
2. Ez dut asko erabiltzen. Mahaiko kideen arteko mezuak ugariagoak  dira. Web gunean,  agerkarian 

ikus dezakedana, zaharkitua gelditzen da. Eta oso azaleko informazioa. Ez dut bide hau asko 
landu. 

3. Oso gutxi erabiltzen dut web gunea. Alkarpost ere gutxi erabiltzen direlakoan nago. Agerkarian 
aurretiaz ezagutzen ditugun berriak agertzen dira. 
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3. [Lan-mahaia] 

 
Funtzionamendua (16 erantzun) 

%0%0 %25

%50

%25

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Landutako gaiak (16 erantzun) 

%0%0 %25

%56

%19

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 
 
Oharrak 
 

1. Beti handitu edo hobetu ahal dugu teknikarion partaidetza eta konpromisoa. 
2. Lan-taldea osatzen dugunon artean, interes ezberdinak. Ez dauzkagu asmo berberak eta zaila da 

denok norabide berean jotzea. Egindako lana egokia baina gehiago egin daiteke, beharbada 
mahai-taldeak gaika antolatu behar dira ( transmisio mahaia, kirol mahaia, teknologiak eta 
baliabideak……) bestela denetarik egin behar dugu eta ezin da. 

3. Jarraitzen dut pentsatzen udalerri txikiok batu beharko genukeela edota proiektuak lantzeko... 
baina horrela pentsatzen duen bakarra naizenez… 

4. Aurten ere zortzi bider alkartu gara. Kopuru nahikoa. Denbora gehiegi ematen dugu hainbat 
teknikarik kontrolatzen ez ditugun gaiak jorratzeko. Hobetu zehaztu behar dira gaiak. Aurten 
iragarkia lantzen denbora lar eman dugu, eta, beharbada, horrelako gaiak publizitate enpresa 
batek egin beharko lituzke. Zortzi teknikari inguru ibili gara horretan eta ordu asko emon dogu 
kontroletan ez dogun gai bat jorratzen. Ez gara adituak eta motibazio handirik be ez dogula izan 
uste dot. 

 

 

 

 
Aurrera begira lan-mahaiak landu beharrekoak 
 

1. Ildo beretik jarraitu beharko genuke lanean. 
2. Gure lan-mahaian gure lanaren kanpo dimentsioa nagusiki jorratzen dugu. Nire ustez, barne 

dimentsioari, hau da, euskara planen inguruko kontuei ere tartea eskaini beharko genieke. 
3. Modu sistematikoan dihardu, aurretiaz finkatutako irizpideei jarraiki; hortaz, aurkakorik ezean, lan 

mahaietan azaldu eta landutakoa lehenestetik joko genuke, betiere, gurean adostutako lan-ildo 
eta baliabideen arabera. 

4. Esku artean ditugunak. 
5. Alkarbidek duen funtzionatzeko era birplanteatu, horren gainean hausnarketa sakona; udaletako 

teknikariok eta Aldundiak berak eta aurrera begira, beste urrats batzuk eman. Gipuzkoa mailan, 
gaika biltzen dira. Eta Aldundiak, aldundi moduan lehentasun batzuk ezarri gutxi gorabehera ildo 
beretik joateko eta gero herri bakoitzak ikusiko du gai hori azaletik edo sakonetik ebatu. Hau da, 
aurten kirolari emango zaio lehentasuna. Kanpainak oihartzun handiagoa izango du denok 
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ekimen horrekin bat egiten badugu eta kanpaina hori beste esparruetara igorri ( adib. Aldundiko 
Kirol sailera…), eurek be ekimenarekin bat egiteko. 

6. Eskuartean ditugunak nahiko dira eta dinamikak esango digu nora jo lan-arlo bakoitzean (kirola, 
Biscaytik, errenta aitorpen). 

7. Gazteria erakartzeko proposamenak. 
8. Gai guztiak dira landu beharrekoak, baina, eraginkortasunari begira, uste dut Foru Aldundiaren 

eta Alkarbideren arteko harremanak zuzenagoak izan behar dutela. Elkartzen garen teknikariok 
gure herrietako arazoei modu bateratuan eta merkeagoan erantzuteko elkartzen gara. Herrietako 
lanak asko erraztuko lirateke, Aldundiak berak, bere eskumenean, irizpide batzuk jarri eta abian 
jarriko balituzke. 

9. Euskararen erabilera areagotzeko egitasmoak. Herri euskaldunen beharrak kontuan hartuta 
egitasmo bereziak diseinatu. 

10. Landutako gaiak direla eta, geuk aukeratutakoak izaten dira. Gure esku dago zer landu 
erabakitzea. 

11. Gure aurtengo erronketako batzuk "kirola" eta "gazteak eta euskara" izan beharko lirateke nire 
ustez. 

12. Gure lan-mahaian gure lanaren kanpo dimentsioa nagusiki jorratzen dugu. Nire ustez, barne 
dimentsioari, hau da, euskara planen inguruko kontuei ere tartea eskaini beharko genieke. 

 

 

 

Hobetu beharrekoak 
 

1. Bizkaiko Foru Aldundiko euskara sailarekin harreman zuzenagoa: Aldundiaren irizpideak, nondik 
norakoak ezagutu eta zehar-lerroak landu Aldundian ( eskola kirola, hezkuntza, aisialdia). Goiko 
esparruetan zenbait gauza lotzen ez badira, nekez egingo dugu udaletxeetan. 

2. Mahaikako funtzionamendua ez da eraginkorrena, nire ustez, interesgarri izan daitezkeen 
proiektuak identifikatzea eta proiektuka jardutea proposatzen dut. 

3. Lan-mahaiak ebatzitakoak Aldundiko organoetara edo arduradunengana helarazteko protokoloa 
falta da, batzuetan beharrezko zaigulako gai baten inguruan aurrera egiteko goragoko mailakoen 
laguntza edo aholkularitza. Ez da nahiko urtean behingo koordinazio batzarra egin eta bertan 
negar batzuk botatzearekin. 

4. Teknikarien jarrera. Ni joan naizen batzarretara behintzat ematen du “besteok” (edozein 
erakunde; Gobernua, Diputazioa, Udala bera…) dutela guztiaren erru. Ez dakit motibazio eza, 
alaitasun eza… oso batzar “tristeak” dira, baina errua ez da Alkarbideko koordinatzailearena. 

5. Teknikarion zailtasunak eta oztopoak identifikatu, eta beharrizanei erantzun behar zaie. Lan 
mahaiak horren arabera antolatuko nituzke. Teknikarion prestakuntza jarriko nuke lan ildo nagusi 
moduan. 

6. Zalantza barik, Alkarbide ondo badago ere, Aldundiaren Euskara Sailaren egitura eta 
funtzionamendua hobeto ezagutu beharko genituzke, guk gure aldetik ekarpenak egin ahal 
izateko. Euskara Sailaren eraginkortasuna bilatu behar dugu, hutsuneak, aukerak, bitartekoak eta 
abar. 

7. Asistentzia. Herri gehiagoren parte-hartzea sustatu behar da. 
8. Lan-mahaien arteko harremanik ez dago ia ia. Talde bakoitzak lantzen dituen gaien informazioa 

maizago jaso beharko genuke. 
9. Agian gai batzuk lan mahai batek baino gehiagok hartu beharko genituzke geure gain eta denon 
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arteko koordinazio eta konpromisoa lortu,  jartzen ditugun helburuak lortu ahal izateko; kirol 
arloan adibidez. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Besterik 
 

1. Askotan aipatu izan dugu inoiz sentsibilizaziotik erabilerarako jauzia eman beharko dugula. 
2014an kirol esparruaz gain, erabileraren inguruan proiektu arrakastatsuren bat gauzatu badugu, 
elkarri horren berri eman beharko genioke. 

2. Antzeko balorazioa egin beharko luke Foru Aldundiak eta mahai gainean jarri denon artean 
aztertu eta konponbideak bilatzeko. Zein da egungo Aldundiaren egoera euskararen 
ikuspuntutik? Aldundiaren zein erabakik edo neurrik izan dezake eragin handiena gure herrietan? 
Kirol arloak, enpresa munduak? 

3. Bileren eraginkortasunari begira, norbaitek moderatzaile lanak egin beharko lituzke. 
4. Alkarbiden dauden koordinatzaileek euren esku dagoen guztia jartzen dute bilguneak ahalik eta 

funtzionamendu egokiena izan dezan. 
5. Askotan aipatu izan dugu inoiz sentsibilizaziotik erabilerarako jauzia eman beharko dugula. 

2014an kirol esparruaz gain, erabileraren inguruan proiektu arrakastatsuren bat gauzatu badugu, 
elkarri horren berri eman beharko genioke. 
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koordinazioa komunikazioa  PROIEKTUGINTZA prestakuntza 

 

Proiektugintzari gagozkiola, beheko lerrootan ageri dira Alkarbidek 2013an koordinatutako 

ekimenak. Ekimenok EBPNren esparruen arabera azalduta daude: 
 

 

 
 

 Eman giltza [ondorengoetaratze kanpaina] 
Familiak hizkuntza transmisioaren garrantziaz sentiberatzeko, aurreko urteetan legez, 
ondorengoetaratze kanpaina egin da Bizkaiko hainbat udalerritan. 2010ean Eman giltza / 

¡Háblale, escúchale! leloa daraman 

kanpaina martxan jarri genuen eta 

egindako lana aintzat hartuta, eta 

egoera ekonomikoa kontuan izanda, 

azken bi urteetan egokitzeari eta 
hobetzeari ekin diogu.  

 

Kanpaina jaioberriak nahiz 1-6 urte 

bitarteko umeak dituzten gurasoentzat 

egin da, eta helburua euskara 

belaunaldiz belaunaldi transmititzeak 
duen garrantzia nabarmentzea da. Eman giltza / ¡Háblale, escúchale! kanpaina 39 udalerri 

eta 2 mankomunitatetako ia 10.000 familia inguruk jasoko dute euren etxeetan. Guztira, 54 

udalerrik parte hartu dute. 

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

zitzaien eta aurten ere diptikoa bere horretan banatu da.  

 

Web gunea, kanpainaren zatirik garrantzitsuena da bertan ageri baitira gurasoentzako 

baliabideak eta tresnak, orain arte gurasoek egin dituzten galderak eta erantzunak… 

Egitasmoa martxan jarri genuenetik, argi izan genuen balorazioa egitea ezinbestekoa zela 
eta horretarako web gunearen ataletako bat inkesta da. 2012an bideratutako egitasmoaren 

bidez 66 inkesta jaso genituen eta bertan esandakoak aintzat izan ditugu aurtengoa 

egiterakoan. Gainera, inkesta bete dutenen artean hiru sari zozketatu dira eta atal horretan 

2012ko irabazleen sari-banaketen bideoak ere sartu ditugu, gurasoak inkesta betetzera 

animatzeko. Esan behar dugu D bitamina  baloratzeko inkesta web gunearen bitartez 

Euskararen ondorengoetaratzea
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betetzeko aukera ere egon dela, eta aipagai dugun egitasmoaren zabalkundean eragina 

izan duela.  
 

Inkesta bete duten 66 guraso horietatik askok komunikazioa gehiago landu behar dugula 

aipatu digutenez, aurten telebistarako iragarkia egin dugu egitasmoa zabaldu asmoz. 

Bertan guraso ezagunekin batera, 

kanpainan parte hartu duten gurasoak 

ere agertzen dira. Iragarkia urrian eta 
azaroan ikusi ahal izan da ETB2n. 

Iragarkiaren helburua EITBko ikusle 

guztiek www.emangiltza.com web gunea 

ezagutzea eta erabiltzea izan da.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Iragarkia telebistan eman zuten azken eguna abenduaren 1a izan zenez, oraindik balorazioa 
egiteko nahiko goiz da, baina urriko eta azaroko datuak aztertuz gero, web guneak 

gainontzeko hilabeteetan baino bisita gehiago izan duela aipa dezakegu. Oro har, ataria 

martxan jarri zenetik bisita asko jaso ditu eta gainera erabiltzaile gehienek atal bat baino 

gehiago ikusi dute. Horrez gain, inkestetan jasotako erantzunetan ikus daiteke gurasoei asko 

gustatu zaiela proiektua eta emandako aholkuak oso ondo baloratu dituzte. 

 

 

Aurtengo berrikuntzen artean Ku-Ku liburuxka ere aipatu 
behar da, azken urteetan izan duen harrera ikusita goitik 

behera berritu delako. Lehengo liburuxkako edukiak 

eguneratu eta osatu egin dira eta gainera hainbat atal 

berri ere sortu dira, esaterako umearen hazte aldiei 

buruzko informazioa ematen duena, eleaniztasunean 

hezteko aholkuak ematen dituena edota liburuxkan 
ikasitakoa praktikan jartzeko ariketen atala. 

Liburuxkarekin batera, bertan agertzen diren abesti 

batzuk batzen dituen CDa ere banatu da. Guztira 6.000 

ale inguru banatu dira.  
 

Udal batzuek, material osagarri gisa, adur-zapi, askari-poltsak eta kotxerako pegatinak ere 

banatu dituzte. Hiru elementuetan Ku-Ku liburuxkaren irudiak eta web gunearen aipamena 

ageri dira. Euskarri hauekin, gainera, kanpainaren hartzaileak ez diren gurasoengana ere 

heldu nahi izan da, kalean erabiltzen direnean kanpainaren berri zabalduko delako. 
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Balorazioa (15 erantzun) 

%0%0 %20

%40

%40

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (2 erantzun) 

%8

%42
%50

Apala Ertaina Handia

 
 

Oharrak:  
 

1. Nire lan-taldeak ( koordinatzaileak bereziki) lan asko egin du gai honen inguruan. 
 

 

 

 

Gurasoentzako motibazio hitzaldiak 
 

 Paula Kasares 
Ondorengoetaratzearekin lotuta guraso euskaldun zein ez euskaldunek hainbat kezka izaten 
dituzte hizkuntzaren inguruan eta kezka horiek ardatz hartuta bi hitzaldi mota antolatu 

ditugu Paula Kasares hizlari dela: bata, guraso euskaldunei begirakoa izan da Zuek duzue 
giltza. Guraso berrientzako hitzaldia izenburupean egin da eta bestea Euskera. Entra un 
idioma en casa guraso ez euskaldunei zuzendutakoa. 

 

Batean zein bestean gurasoak dituzten kezka eta zalantzei erantzuten saiatu da Paula 
Kasares soziolinguista. Guztira 16 hitzaldi antolatu dira Bizkaiko 12 udalerritan: 4 euskaraz 

egin dira eta gainerakoak gaztelaniaz. Teknikariek oso ondo baloratu dituzte hitzaldiak, 

batez ere edukia eta hizlariaren gaitasuna. Okerren baloratu dena parte hartzaile kopurua 

izan da, zenbait udalerritan oso jende gutxi hurbildu delako, ez da guztietan horrela izan, 

ordea. 

 
Iradokizunen artean teknikariek aipatu dute aurrera begira, beste urrats bat eman beharko 

litzatekeela, oinarrizko aholkuetatik haratago joan eta gurasoei beste era bateko baliabideak 

eskaini, guraso askok lehen urrats hau gaindituta dute eta seme-alabei euskara 
transmititzeko bestelako baliabideak behar dituzte eta. Datorren ikasturtera begira bada, 

hauxe izango da gurasoei begirako hitzaldietan landuko dugun erronka nagusia. 
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Balorazioa (10 erantzun) 

%0 %10

%20

%40

%30

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (6 erantzun) 

%50
%33

%17

Apala Ertaina Handia

 
 

 

 Ume elebidunen gurasoentzako eskuliburua 
Teknikarien aburuz, oso material interesgarria da Ume elebidunen gurasoentzako 
eskuliburua eta urtero izaten dugu eskuliburua berrargitaratzeko eskaeraren bat.  

Eskuliburuan hainbat aholku jasota daude 

umeen eta gurasoen arteko harremanak eta 

elebitasuna / eleaniztasuna aintzat hartuta, 
betiere euskara sustatzeko ahaleginaren bidetik.
 

Aurten hiru udalerritan banatu da eta guztira 

1.200 familia inguruk jaso dute euren etxeetan. 

 
 

 
Balorazioa (6 erantzun) 

%0%0

%50
%33

%17

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (3 erantzun) 

%0

%67

%33

Apala Ertaina Handia
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 D bitamina, aberastu bere heziketa! 
Irakaskuntza sisteman sartzear dauden umeen gurasoentzako sentiberatze-kanpaina hau 2-3 
urteko umeen eskolatze-aldia hasteaz batera zabaldu ohi da. Hartzaile nagusiak 2-3 urteko 

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

izan da.  

 
 

Bizkaiko 36 udalek bat egin dute aurten euskarazko irakaskuntza bultzatzeko kanpaina 

honetan eta hauexek izan dira kanpaina honen euskarriak (guztira 7.000 inguru banatu dira):  

 

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

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

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

neurgailua). 

− Inkesta. Gurasoek kanpainari buruz duten iritzia eta gaiaren inguruan dituzten kezkak eta 
zalantzak jaso ahal izateko egin da inkesta eta bete duten guztien artean euskarazko 

produktuen sorta zozketatu da.  

 

Kanpaina abian jartzen dugun 4. urtea izan da aurtengoa eta kanpaina beharrezkotzat 
ikusten badugu ere, kanpainak zein eragin duen eta gurasoen iritzia zein den jakin gura izan 

dugu. Ildo horretan bada, aurtengoan gurasoek kanpainari buruz duten iritzia eta gaiaren 

inguruan dituzten kezkak eta zalantzak jasotzeko inkesta ere banatu dugu. Inkesta paperean 

edo Eman giltza! Kanpainaren web gunean betetzeko aukera egon da eta horri esker web 

gune horrek ere bultzada izan duela uste dugu. Guztira 70 inkesta jaso ditugu, ez da oso 

kopuru adierazgarria baina lehen urtea izateko teknikariek ez dute gaizki baloratu. Iritzia 
eman dutenen artean oso ondo baloratu da kanpaina, 65ek jasotako informazioa egokia 

dela adierazi du eta 66k euskara zerbitzuak antolatzen dituen egitasmoen berri izan gurako 

lukeela aipatu du. 
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Goian esan bezala, kanpaina baloratu dugun lehen urtea izan da aurtengoa eta emaitza 

adierazgarria izan ez bada ere, hurrengo ikasturtera begira ildo beretik jotzea erabaki dugu. 
Ohi bezala txosten hau prestatzen ari garen unean hurrengo urteko kanpaina prestatuta 

daukagu eta dagoeneko udalerri batzuk banatzen ere hasi dira, momentuz bi udalerri hasi 

dira materiala banatzen eta dagoeneko 53 inkesta jaso ditugu, beraz, bigarren urte honetan 

inkesta kopuruak gora egingo duela eta emaitza adierazgarriagoa izango dela uste dugu.   
 
Ondokoa izan da teknikariek egin duten balorazioa:  

 
Balorazioa (12 erantzun) 

%0 %8
%17

%58

%17

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (9 erantzun) 

%11

%44

%44

Apala Ertaina Handia

 
 

Oharrak:  
 

1. Kanpaina hutsa 
 

 

 
 

 Nahi dudalako! 
Kanpaina honen helburu nagusia DBH euskaraz egin duten gazteek hortik aurrerako 

ikasketak ere euskaraz egitea da. Urte hasieran banatzen diegu DBH3 eta DBH4n dauden 

gazteei.   
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www.nahidudalako.com web gunea kanpainaren ardatza da. Bertan gazteek Batxilergoa 

zein Lanbide Heziketa euskaraz egiteko duten eskaintzaren berri zehatza jaso dute eta 
horrekin batera ondokoak jaso ditu aurten web guneak:  

- Unibertsitateko eskaintza eta gura dutena ikasteko jarraitu beharreko bidea  

- Tuenti orrialdea. Orrialde honen bidez gazteek euren zalantzen inguruan eztabaidatzeko 

aukera izan dute. 

- Testigantzak. Hainbat gazteren testigantzak jaso dira, aurten, batez ere, Lanbide Heziketari 

begirako testigantzak jaso ditugu eta euretan gazteek zergatik ikasi duten euskaraz azaldu 
dute.   

 - Inkesta. Gazteen iritzia zein den jakiteko ezinbesteko tresna da guretzat eta betetzen 

duten gazteek hainbat sari irabazteko aukera dute, hala nola, tableta, Nintendo 3 DS eta 
multi-abentura egun pasa. Guztira, 211 inkesta jaso ditugu eta erdiak baino gehiagok (%51) 

ondo ikusten dute web gunea eta ez luketela ezer aldatuko adierazi dute. 

 

Web gunearekin batera kanpainaren berri emateko diptikoa banatu zaie kanpaina bultzatu 
duten udalerrietako gazteei eta gazteon gurasoek kanpainaren nondik norakoak azaltzen 

dituen gutuna jaso dute etxean. Guztira, 5.300 eskuorri banatu dira Bizkaiko 33 udalerritan 

(18 udalerri eta 2 mankomunitate). 

 

Horrekin batera gazteentzako 24 hitzaldi ere antolatu dira. Hitzaldiok ezinbestekoak dira, 

eurei esker gazteekin zuzeneko harremana lortzen baita eta kanpainaren berri lehen eskutik 
jasotzen baitute. Hitzaldiok oso ondo baloratu dira: 1etik 5era 4,75eko nota jaso dute. 

Euretan euskaraz ikastearen garrantzia nabarmendu eta www.nahidudalako.com web 

gunean zer aurkituko duten azaldu zaie gazteei. Itxaso Paya izan da hizlaria, eremu eta 

familia ez euskaldunean bizi arren euskara lehen hizkuntzatzat duen gaztea.  

 

Oro har kanpaina ondo baloratu zuten teknikariek, bisita kopurua (1.395) ez dela 
gehiegizkoa izan aipatu arren. Aurrera begira, ildo beretik jotzea proposatu zuten, aldaketa 

gutxi batzuekin, batetik tuentia kentzea erabaki zen ez zuelako helburua inondik inora 

betetzen eta bestetik,  sentiberatze hitzaldietan ahalegin handiagoa egitea.  

 

Horiek guztiak kontuan hartuta dagoeneko prestatzen ari gara hurrengo ikasturteko 

egitasmoa, aurtengoan bada, sentiberatze hitzaldietan eskaintza zabaldu dugu eta hiru 
hitzaldi proposatu ditugu: batetik gazteei zuzendutako bi, DBH3 eta DBH4koei zuzenduta 

eta bestetik, gurasoei zuzendutako hirugarren bat. Hiruetan ardatza euskara ikasteak dituen 

abantailak azaltzea izango da.     
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Hona hemen egitasmo honen inguruan teknikariek egin duten balorazioa:   

 
Balorazioa (13 erantzun) 

%0 %8
%15

%46

%31

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (7 erantzun) 

%18

%73

%9

Apala Ertaina Handia

 
Oharrak:  
 

1. Kanpaina hutsa 
 

 

 
 

 Eskola Agenda 
Aurten laugarren urtez argitaratu da eskola agenda Alkarbideren bidez. Agenda lehen 

hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago eta helburu nagusi bi ditu: batetik, euskal kultura 

sustatzea eta, bestetik, irakasle, ikasle eta gurasoen arteko harremanak euskaraz izateko 

baliabide izatea. 

 

Ikasturte honetako agendaren ardatz nagusia alegiak izan dira eta animaliak protagonista 
dituzten ipuinok irakurriz, une atsegina igarotzeaz gain, animalien jokabidea ardatz harturik 

hainbat kontu ikasteko aukera izan dute etxeko txikiek. 

 

Hilabete bakoitzean alegia bat agertzen da eta alegiaren azpialdean etxean zein ikasgelan 

lantzeko hiru-lau jolas edo ariketa. Horrekin batera, egun bakoitzean esaldi bat irakurri eta 

horren inguruan gogoeta egiteko aukera ere eskaintzen du agendak. Aurten, gainera, 
gurasoen eskaerei jarraituz, irakasleentzako oharrak zelan idatzi azaltzen duen atala ere jaso 

dugu agendan. 
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Egitasmo honetan Bizkaiko 21 udalerrik parte hartu dute eta 

herriotako ikastetxeetan 5.500 ale banatu dira. Oraindik 
aurtengoaren balorazioa egin gabe dago agenda irailean 

banatzen delako eta apur bat erabiltzen dutenean egin ohi 

dutelako balorazioa. Iazkoaren inguruan berriz, aipatu, 

ikastetxeek oso ondo baloratu dutela agenda eta urterik urte 

egitasmoarekin jarraitzeko eskatzen dietela teknikariei. 

Horren erakusgarri da, udalerri batzuetan udalak ezin izan 
diola gastuari aurre egin eta ikastetxeek eurek ordaindu 

dutela agendaren zati bat. Teknikariek ere ondo baloratu 

dute baina ikastetxeetan testuak gehiago lantzea nahiko 

lukete.  
 

 

Hona hemen teknikariek egin duten balorazioa: 
 

Balorazioa (8 erantzun) 

%0 %13

%25

%38

%25

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (7 erantzun) 

%14

%57

%29

Apala Ertaina Handia

 
 

 

 Zatoz euskarara 
Zatoz euskarara kanpainaren helburu nagusiak bi izan dira: batetik, helduen matrikulazioa 

sustatzea Bizkaiko euskaltegietan 2013-2014 ikasturtera begira, eta bestetik, euskaltegietan 

arian-arian euskalduntzen diren herritarrak eta gizataldeak animatzea euskara eguneroko 
bizimoduan erabil dezaten euskaltegitik kanpo, edozein gizarte-esparrutan. 

 

BFA eta EUDELekin batera, ekimen honen sustatzaile izan dira Alkarbide bilgunea (Bizkaiko 

euskara zerbitzuen bilgunea) osatzen duten udaletako euskara zerbitzuak eta gure lurraldean 

helduen euskalduntzean diharduten eragile publiko eta pribatu guztiak, hau da, lehen 

aipatutako euskaltegien sareak. Hartzaileak, berriz, oraindik ere Bizkaian euskaraz ez dakiten 
herritarrak eta euskalduntzen ari direnak ditugu, gutxi gorabehera, 700.000 lagun.  
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Zabalkunde-euskarriei dagokienez, Euskararen egunean egin ohi dugun moduan, bi kartel 

eredu prestatu ditugu, bata ekimenaren irudi orokorra jasotzen duena eta bestea herrian 

dagoen helduen euskalduntzearen eskaintza iragartzen duena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aipatu euskarriak Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuen bitartez (59) 

hedatu dira lurralde osora. 
 

 
Balorazioa (3 erantzun) 

%0
%33

%0%67

%0

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (2 erantzun) 

%50%50

%0

Apala Ertaina Handia

 
 

Oharrak: 
 
 

1. Kanpaina hutsa 
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 Barraketan euskaraz 

 

Orain dela bi urte Bizkaiko Foru Aldundiko 

Kultura Sailak, EUDELek eta AFADEk (Euskadiko 

Ferialari Autonomoen Elkartea) lankidetza-

hitzarmena sinatu zuten herrietako jaietan jartzen 

diren jolas-ikuskizunetan euskararen erabilera 

sustatzeko asmoz. BFAk kartel-eredu bat 
prestatu zuen eta hori erabili izan da barraketako 

arduradunek behar izan dituzten testuak 

idazteko. 

 

Arrakasta ikusita, hainbat kartel eskatu baitira, aurten ere hitzarmena berretsi da. 2013an 

zehar AFADEk 50 kartel inguru egiteko eskatu dizkio Alkarbide bilguneari, gero hark bere 
bazkideen artean banatu ditu eta AFADEk Bizkaiko udalerrietan kudeatzen dituen jai-esparru 

guztietan jarri ditu errotuluak, ele bietan edo euskara hutsez, ondoko hauetan, hain zuzen 

ere: Abadiño, Amorebieta-Etxano, Bilbo, Galdakao, Leioa, Lekeitio, Markina-Xemein, 

Mungia, Ondarroa, Plentzia, Santurtzi, Sestao, Sondika eta Urduña. 

 
Balorazioa (6 erantzun) 

%17
%0

%33
%17

%33

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (5 erantzun) 

%20

%40

%40

Apala Ertaina Handia

 
 

Oharrak: 
 

1. Herri txikietako barraketan ez du eraginik 
 

 

 

 

 

 

 

 

Euskararen erabilera
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 BEHARSAREA: www.beharsarea.net 
Euskaraz egiten duten tabernari, dendari, ume zaintzaile eta bestelako lanen eskaera gero 
eta handiagoa da gure herrietan. Eskaera horri erantzuteko sortu zen 2011n beharsarea.net 

Getxon, Getxoko Euskara Zerbitzuak eta Egizu elkarteak sustatuta. Iaz, 28 udalerri batu 

zitzaizkion ekimenari eta aurten beste 7 udalerri eta 2 mankomunitate batu zaizkio Getxoko 

Beharsarea zenari.  

  

Hasierako orrian parte hartzen duten herri eta 
mankomunitate guztiak daude batuta mapa batean. Gainera, 

eskuinaldean argitaratu diren azken eskaintza eta eskaeren 

zerrenda dago ikusgai. Beharsarea euskarazko lana 

bideratzeko interneteko ataria da, doakoa eta euskaraz 

egiten den lana eskaini eta eskatzeko tresna erraz eta 

eraginkorra. Erabiltzaileek bi baldintza baino ez dituzte bete behar: batzuek lan baldintza 
duinak eskaintzea eta besteek lana euskaraz egitea. 

 

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

horretan, lan partzialak zein lan profesionalak eskaini eta eskatu daitezke zerbitzu honen 

bidez. 

 
Guztira, une honetan 56 udalerrik dute erabilgarri Beharsarea tresna. 

 

Aipatzekoa da, gainera, Buber Sarien finalera heldu dela euskara hobeto sustatzen duen 

web edo aplikazio onenaren atalean. 

 
Balorazioa (10 erantzun) 

%0 %10

%40
%20

%30

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (7 erantzun) 

%57
%14

%29

Apala Ertaina Handia

 
 

Oharrak: 
 

1. Etekin gehiago atera behar zaio 
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 Gidabaimena euskaraz 
Aurten ere Bizkaiko hainbat udalerrik Gidabaimena euskaraz egitasmoa martxan jarri dute, 
Getxok, Erandiok, Leioak, Uribe Kostako Mankomunitateak eta Basaurik, hain zuen ere.  

Egitasmoaren helburu nagusia da gazteei adieraztea gidabaimena euskaraz ere prestatu 

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

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

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

eta kartelak erabili dira eta sentiberatzeko simuladorea ere erabili du; bestetik Bizkaiko Foru 
Aldundiak eta APAVIk hitzarmenari eutsi diote, besteak beste, autoeskoletako irakasleei 

prestakuntza eta hizkuntza-aholkularitza eskaintzeko. 

 
Balorazioa (4 erantzun) 

%0 %25

%50

%0

%25

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (3 erantzun) 

%67%0

%33

Apala Ertaina Handia

 
 
 

 Gazteentzako motibazio hitzaldiak  

 Jose Luis Korta  
Gazteek eurek eskatuta Jose Luis Kortaren hitzaldiak antolatu ditugu urte amaiera honetan 

Bizkaiko 7 udalerritan.  

 

Hitzaldion helburua gazteen artean euskararen erabilera sustatzea izan da. Helburu hori 

ardatz hartuta Kortak hitzaldietan euskarak bere bizimoduan izan duen garrantzia eta herri 
euskaldun batean hazi eta hezi den gizonak Sestao bezalako herri ez euskaldunean zer 

aurkitu duen azalduko die gazteei.  

 

Momentuz 6 hitzaldi egin dira eta teknikariek ondo baloratu dituzte, batetik gazteen arreta 

bereganatu duelako eta bestetik ez delako euskararen inguruko ohiko hitzaldia izan. Ardatza 

euskara izan bada ere,  gazteei ez zaie betiko leloa errepikatu eta hori gazteek eskertu egin 

dute. 
  

Hilabete honetan egin eta egiten ari dira hitzaldi guztiak eta ez dugu balorazio zehatzik jaso. 
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 Oparitu euskaraz  
 

Euskarazko produktuen katalogoa 
Gabon sasoian, euskaraz zer oparitu badagoela jakinarazteko, Bizkaiko 46 udalerri eta 2 

mankomunitatetan 42.800 katalogo, 17.500 gutun, 13.500 gutunazal, 3.200 eranskailu eta 

700 kartel inguru banatu dituzte etxe, eskola eta liburutegietan. Euskaraz argitaratutako 

produktu berrienak eta horien gaineko informazioa (argitaletxea, prezioa, adina) batzen 
duen argitalpena da katalogoa. 

 

Katalogoak gurasoentzako eta 16 urte bitarteko haur eta 

gazteentzako ehunka erreferentzia biltzen ditu eta zortzi 

ataletan sailkatuta dago: musika, liburuak, aldizkariak, 

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

Aurten paperezko katalogoan QR kodeak sartu dira 

ataletan, interneterako sarbidea zuzena eta arina izan 

dadin eskuko telefonoaren bitartez. 

 

www.katalogoa.org web gunea urte guztian zehar 
eguneratzen ahalegintzen dira eta horretarako buletina 

ere prestatzen dute. Bertan, paperean jasotako 

produktuez gain, merkatuan aurkitu daitezkeen beste 
asko agertzen dira. Aukera dago, gainera, produktu 

horien saltokietara iristeko, eta bertatik erosteko. Gainera, argitaletxeek beraiek aukera dute 

produktu berriak sartzeko eta zaharkituak kentzeko.  

 

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

egiteaz. Produktua bera oso interesgarria da teknikari guztientzat eta eredu soziolinguistiko 

guztietako teknikariek parte hartzen dute. Aurten ere, udal txiki zein handiek parte hartu 

dute, hala ere, egoera ekonomikoa dela eta, guztira ale gutxiago eskatu da. 

 

 

Euskararen elikadura
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Balorazioa (12 erantzun) 

%0%0
%38

%46

%15

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (8 erantzun) 

%13

%38
%50

Apala Ertaina Handia

 

 

  

 Euskararen Eguna Bizkaian 
Azken urteotan, Bizkaiko udalerri gehienetan makina bat ekintza antolatu dira Euskararen 

egunari lotuta. Hori dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiak lurralde 

mailako ikuspegia eman gura izan dio egunari eta, aurten ere, 

ekitaldi horiek guztiak josteko asmoz, Euskararen Eguna 

iragartzeko kartela jarri du Bizkaiko euskara zerbitzu guztien esku 
eta ekimenon agenda bizkaia.net atarian argitaratu du. 

  
Agenda horren hartzaileak, berriz, udalerri horietako biztanleak, 

1.000.000 herritar inguru izan dira. Euskara teknikariei helarazi 
zaien kartelari dagokionez, bi eredu prestatu dira, diseinu aldetik berdinak izan dira eta biak 

ala biak manipulatu eta inprimatzeko aukera eskaini zaie teknikariei; bietan udalerriko logoa 

jartzeko aukera izan dute. Euskara teknikariek, iaz bezala, harrera ona eman diote ekimenari 

eta kartela eginda ematea asko eskertu dute. 

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

Kartela euskara zerbitzu guztien esku jarri da eta eredu soziolinguistiko guztietako ekitaldiak 

jaso ditugu. 30 udalerri eta bi mankomunitatetako ekintzak jaso dira, guztira, 213 kultur 

ekintza. 
Balorazioa (13 erantzun) 

%0 %15

%46

%31

%8

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (9 erantzun) 

%33

%44

%22

Apala Ertaina Handia
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Oharrak: 
 
1. Herri bakoitzak berea du. 

 

 

 

 BiscayTIK lan-mahaia 
Aurten BiscayTIK-eko lan-batzordea behin batu da eta beste behin urte amaieran 

Alkarbideko teknikaria, Joseba Ganboa BiscayTIK-eko ordezkariarekin. Lehenengo bileran 
zuzenketak egiteko jarraitu beharreko protokoloa adostu zen, udal bakoitzean BiscayTIK 

aplikazioaren arduradunak eman behar baitu baimena 

aldaketak egiteko, Joseba Ganboak bidalitako mezu 

elektronikoari erantzunda. Prozesuaren zati horretan 

udaleko arduradunak zalantzarik balu Alkarbidera 

deitu eta behar dituzten azalpen guztiak jaso ahal izango ditu egokitzapenak ahalbidetzeko. 
 

Ondoren BiscayTIK-eko teknikariak bertara udaletara joan eta egokitzapenak egingo dituzte. 

Probaldian 6 herri egin dira: Gernika-Lumo, Aulesti, Ondarroa, Igorre, Zalla eta Zamudio. 

Horrez gain, nahiz eta zuzenketa erritmoa behar baino motelagoa zen, azken asteetan beste 

6 egin dira (Arratzu, Atxondo, Izurtza, Otxandio, Urduña eta Abadiño).  

 
Urriko bileran ere 25 udalerri gehiago egiteko plangintza proposatu da eta probaldian 

dauden zerga eta kontabilitate aplikazioetako dokumentuak zuzentzeko eskaera egin da 

behin betiko bertsioa gainerako udalerrietara zabaltzen denean dena egoki egon dadin. 

Azken bi horiek lantzen hasteko baieztapenaren zain gaude. 

 
Balorazioa (6 erantzun) 

%17
%0

%33
%17

%33

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (4 erantzun) 

%25

%25

%50

Apala Ertaina Handia

 
Oharrak: 
 

1. Biscaytik badakit euskarazko itzulpenetan zenbait arazo.  Langileek aukeran dute gaztelerazko 
edo euskarazko bertsioa erabiltzeko. Motibazio lana egin beharko da printzipioz euskarazko 
bertsioa erabil dezaten ( C, D lan-taldeetan behintzat).  Ohituraz gaztelerazkoa erabiltzen dute . 
Informazioa oso argia danean, euskara hutsean be joan daiteke agiria ( adib.  a la atencion 
de…….. ( -ri). Hor lan handia daukagu. 
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 trebaGUNE, Bizkaiko Trebatzaileen Bilgunea 
2012an izandako aldaketen ondotik, trebaGUNEren 
osaera guztiz finkoa izan da aurten eta ondoko 

udalerrietako trebatzaileak batu ohi dira 2013ko 

ekitaldian: Basauri (2), Barakaldo, Bilbo, Durango, 

Galdakao, Gernika-Lumo, Getxo (2), Igorre, Leioa, 

Lemoa, Ortuella, Txorierri eta Alkarbide.        

 
 

trebaGUNE 
Bizkaiko trebatzaileen bilgunea 

 
Aurreko ekitaldian erabakitakoari jarraiki, Bizkaiko trebatzaileak hilero dira (oporraldiko 

hiletan izan ezik) eta batzarrotan trebakuntza lanari lotutako gai baten alderdi teorikoa eta 

gai beraren edo beste baten alderdi praktikoa jorratu dute. Gaiak, berriz, batzordeko kide 

guztien artean erabaki eta banatu dira. 
 

Aipatzeko da Alkarbide bilgunearen lan-mahaietako euskara teknikarien eskakizuna aintzat 

hartuta, trebatzaile izan ez baina euren lanaren zati bat trebakuntza lanean eman behar 

duten teknikariei ere zabaldu zaiela 2013ko lan egitaraua eta, horren ondorioz, lehen 

paragrafoan berdez ageri diren udalerritako teknikariak batu dira trebaGUNEra.  

 

Balorazioa (8 erantzun) 

%0%0 %13

%38
%50

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 

Eragina (7 erantzun) 

%0

%71

%29

Apala Ertaina Handia

 
 

Oharrak:  
 

1. Bilgune honetan parte hartzeak aukera ona eskaintzen digu trebatzaile lanetan ari garenoi gure 
jardunaz aritzeko, eta esperientziak eta zailtasunak partekatzeko. Horrek ideiak hartzea eta 
norberaren zereginetara moldatzea ahalbidetu du. Baina ez da trebakuntzako saioetan 
erabiltzeko material bateraturik sortu. 
Hala ere, bilera horietan aipatu izan da eraginkorragoa dela beste erakunde batzuek dituzten 
material eta baliabideak udaletara egokitzea, berriak sortu beharrean. Baina eduki horiek 
eskuratzeko, erakunde horiek eskaintzen dituzten ikastaroak egin behar dira. Hortaz, aukera hori 
aztertu behar dugula adierazi dugu zenbaitetan. 

2. Trebagune ez dut erabiltzen. 
 

 

 

Egitasmoen inguruko bestelako aipamenak: 
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1. Alkarbidetik bideratzen diren egitasmoak, nagusiki, euskarri informatiboak koordinatzera 
mugatzen dira eta hori ondo egiten bada ere, egitasmo batek beste elementu asko beharko 
lituzke, besteak beste, eragina zenbatekoa den jakiteko eta inertzietatik harago joateko. 

2. Trebagune: Eztabaida eta gai interesgarriak lantzen dira mahai honetan. Hori horrela, ondo 
legoke Alkarbidek kontutan hartu eta erantzungo balitu bertan sortzen diren kezka eta 
beharrizanak: formazioa, materiala, erakundeekin zubi-lanak... 
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koordinazioa komunikazioa  proiektugintza  PRESTAKUNTZA 

 
 Teknologia berriak eta euskara  

Azkue Fundazioarekin lankidetzan 2012ko azaroan egindako ordu bi eta erdiko ikastaroan 

euren lanerako lagungarri izan zitezkeen hainbat tresnaren berri eman zitzaien teknikariei. 

Ikastaroak izandako harrera ona ikusita, tresna horiek erabiltzen ikasteko ikastaro praktikoa 

egin genuen apirilaren 15 eta 16, eta 17 eta 18an. Ikastaroaren iraupena 8 ordukoa izan zen 
egun bitan banatuta.  

 

Egun bi horietan teknikariek honako programa hauen nondik norakoen berri izan zuten eta, 

gainera, ordenagailu aurrean ariketak egiteko aukera ere izan zuten: Dropbox, We transfer,  

Yousendit, Google drive, Facebook, Twitter, Slideshare eta Skype 

 
Guztira, Bizkaiko udaletako 40 teknikarik parte hartu dute, Ikastaroari egindako balorazioa 

positiboa izan da, emaitzak oso onak izanik. Gehienek ikastaroa oso interesgarria izan zela 

aipatu dute eta bertan emandakoa eguneroko lanean baliagarria izango dela ere aitortu 

dute.  

 

Ondokoa da  teknikariek egindako balorazioa: 
 

14 erantzun jaso ditugu 

%0 %14

%14

%57

%14

Txarto Eskas Nahiko

Ondo Oso ondo

 
 

 

Oharrak: 
 

1. Nire ustez, aurrerantzean, honelakoak eginez gero, programa gutxiago eta sakonago landu 
beharko genuke. 

2. Laburregia. 
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3. Ezin dot baloratu ez dudalako parte hartu. 
4. Interesgarria baina eskas. 
5. Gehiago sakondu beharko genuke honetan. Eduki konkretuak saio bakoitzean. 
6. Ikasten dudan apurra praktikan jartzen ez dudanez, ahaztu egiten zait ikasitakoa. 
7. Teknologia berriak, ofimatika, aplikazioak… Era praktiko eta sakonago batean, ez aurkezpen 

hutsa. Komunikazio estrategiak hobetzeko bideak. 
8. Ez dot parte hartu 
9. Nire ustez, aurrerantzean, honelakoak eginez gero, programa gutxiago eta sakonago landu 

beharko genuke. 
 

 

 

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

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

jardunaldietan Eudelen bitartez elkarlanean aritu gara. Teknikari guztiek izan dute aukera 

Udaltop batzorde antolatzaileak proposatutako gaien artean interesgarriena zein iruditzen 

zaien aukeratzeko. 
 

 

 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. Aipatzekoa da udal baten baino gehiagotan euskara teknikari 

berriak edota ordezkoak egon direla eta beraiei aparteko laguntza eta aholkularitza eskaini 

zaie. 

 
 

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

proposamenak: 

 
 

1. Nola sortu publizitate eraginkorra? Zer-nolako mezuak erabili behar ditugu? 
2. Lidergoaren inguruan  

3. Aurkezpenetan erabiltzeko euskarri digitalen prestaketa: prezi edo antzekoak. Kartel digitalak 

osatu ahal izateko baliabideak. 
4. Itzulpenak egiteko teknologia berriak. Udaletako kudeaketa (aurrekontu, kontratazio..) nola 

txertatu euskara irizpideak kontratu eta diru-laguntzetan, nola egin jarraipena (zein prozedura 
administratibo jarraitu), kartelgintza (diseinua), aurkezpenak, egiteko baliabideak… 

5. Adimen emozionala; komunikazio-trebeziak; diskurtsoa; negoziazioa; dinamizazio-teknikak; 

hizkuntza menpekotasunari aurre egiteko baliabide eta estrategiak; coach; programazio neuro-
linguistikoa. 
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6. ESEP eta Erabilera Plan berriak eratzeko falta zaigun informazioarekin/trebakuntzarekin nahiko 

litzateke. Agian Jaurlaritzaren ardura izango da, baina Aldundiek eta Jaurlaritza osatzen duten 
koordinazio gunearen ardura nagusia izan beharko litzateke. 

7. Talde lanean aritzeko sustatzeko teknikak. 
8. Sormena lantzeko ikastaroa 
9. Komunikazioa 
10. Nire ustez lehentasunezkoa izan beharko litzateke teknikarion prestakuntza, hori horrela, 

Alkarbidek apustu sendoa egin beharko luke beste erakundeekin elkarlana sustatu eta formazio 
saioak eskaintzeko. Esaterako, ERALAN, Klusterra, UEMA, Kontseilua, HUHEZI, EHU... 

11. Teknikarion trebakuntza-prestakuntzan eragin beharko litzatekeela uste dut. Egitasmo edo 

ekintza puntualak lagungarriak izan badaitezke ere, uste dut pauso bat harago joan behar 
dugula. 

12. Martxan dauden egitasmoetan sakondu nahiko nuke, ERALAN kasu, eta berariazko trebakuntza 
jaso. Horrez gain, trebatzaile gisa, eredu bateratu baten falta sumatzen dut, metodologikoki 
nola jokatzea komeni den, adibidez. Erakundeen arteko elkarlana bideratu behar dela uste dut, 
eta baliabideak jarri teknikarion esku. 

13. KOMUNIKAZIOA: kanpainak, jarduerak, herritarrei nola komunikatu? Zelan egin jarraipena? 
14. Batzarrak gidatu behar izaten dugu sarri askotan: langile eta politikariekin, batzordetan, herriko 

hainbat eragilerekin eta abar. Trebatze saioak eta teknikak landu beharko genituzke batzarrak 
gidatzeko: aurkezpenak, gidoiak, helburuak, talde dinamikak eta abar. 

15. Lidergoaren inguruan 
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Alkarbide Bilgunearen egungo egoera 
 

Gaur egun, 56 euskara zerbitzuk osatzen dute bilgunearen sarea (47 euskara zerbitzu, 3 

udal-elkarte eta 5 mankomunitate), eta guztira gure lurraldeko 89 udalerriri ematen diote 

zerbitzua, betiere lau eredutan banatuta udalerriaren tipologiaren arabera. 

 
Oraingo ekitaldian euskara zerbitzu kopurua mantendu bada ere, lau gorabehera izan 

ditugu: Lekeition iaz ekainera arte euskara teknikaria aritu zen zerbitzua kudeatzen eta hortik 
aurrera euskara zerbitzua UEMAren esku egon zen; aurten berriro hasi da lanean euskara 

teknikari bat. Muskizen, aldiz, euskara zerbitzua une honetan hutsik dago, bertako 

teknikariak alde ostean beste bat hasi zen baina une honetan, dakigunez, ez dago inor. 

Trapagaran iaz EBPNko ekintza batzuk garatzen hasi ostean, aurten Alkarbiden parte hartzen 

hasi da eta Santurtzin ere euskaltegiko langile bi hasi dira euskara zerbitzuan eta Alkarbiden 

parte hartzen dute. Aurten Udal batek onartu du EBPN lehen aldiz, Etxebarrik (Lea Artibai) 
eta bost udalerri EBPN prestatzen ari dira, Forua, Gizaburuaga, Ispaster, Izurtza eta Mañaria 

eta horietatik bik (Forua eta Ispaster) ez dute euskara zerbitzurik. 

 
Ondoko taulan ikus daiteke Bizkaiko euskara zerbitzuen egungo egoera. Taula horretan datu 

orokorrak (biztanle kopurua3, euskaldun kopurua, eredu soziolinguistikoa eta euskara 

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

eman dizkigu. 

 
Erabilera Planen eta EBPNren hedapena Bizkaiko udalerrietan (2013)

4 
 

Udalerria Biztanleria EU (%) Eredua EUSZER ERPL EBPN 

001 Abadiño 6.915 50,98 C    

002 Abanto Zierbena 9.277 22,42 B    

003 Ajangiz (**) 426 88,03 D    

004 Alonsotegi 2.727 21,49 B    

005 Amorebieta-Etxano 16.693 53,56 C    

006 Amoroto (**) 394 90,10 D    

007 Arakaldo (*) 92 43,48 B    

008 Arantzazu 291 81,44 D    

009 Areatza 1.037 58,92 C    

010 Arrankudiaga-Zollo (*) 832 55,29 C    

011 Arratzu 341 90,32 D    

012 Arrieta (*) 534 77,34 D    

013 Arrigorriaga 11.769 31,46 B    

                                                 
3 2006ko datuak. 
4 Datuon iturria: HPS. 
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Udalerria Biztanleria EU (%) Eredua EUSZER ERPL EBPN 

014 Artea (**) 658 78,12 D    

015 Artzentales (**) 674 17,80 B    

016 Atxondo (**) 1.396 66,12 C    

017 Aulesti (**) 657 93,15 D    

018 Bakio 2.105 57,43 C    

019 Balmaseda 6.886 19,58 B    

020 Barakaldo 94.197 18,27 B    

021 Barrika (**) 1.357 43,18 B    

022 Basauri 42.386 23,44 B    

023 Bedia 945 57,14 C    

024 Berango 6.008 34,79 B    

025 Bermeo 16.375 73,53 D    

026 Berriatua (**) 1.176 85,29 D    

027 Berriz 4.592 54,59 C    

028 Bilbo 343.072 24,30 B    

029 Busturia 1.688 65,34 C    

030 Derio (**) 5.074 31,59 B    

031 Dima 1.179 82,19 D    

032 Durango 27.082 48,43 B    

033 Ea 846 76,95 D    

034 Elantxobe 443 86,91 D    

035 Elorrio 6.881 58,63 C    

036 Erandio 23.184 24,92 B    

037 Ereño 256 85,55 D    

038 Ermua 15.798 28,73 B    

039 Errigoiti 498 80,92 D    

040 Etxebarri 7.802 22,55 B    

041 Etxebarria 796 89,07 D    

042 Forua 934 76,45 D    

043 Fruiz (*) 389 78,92 D    

044 Galdakao 28.384 39,63 B    

045 Galdames (**) 820 18,41 B    

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

047 Garai 292 80,82 D    

048 Gatika (**) 1.388 71,11 D    

049 Gautegiz-Arteaga 857 74,56 D    

050 Gernika-Lumo 15.547 67,87 D    

051 Getxo 79.330 29,00 B    

052 Gizaburuaga (**) 170 91,76 D    

053 Gordexola 1.587 22,81 B    

054 Gorliz (**) 4.967 37,43 B    

055 Güeñes (**) 6.046 20,86 B    
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Udalerria Biztanleria EU (%) Eredua EUSZER ERPL EBPN 

056 Ibarrangelu 582 77,84 D    

057 Igorre 3.917 68,06 D    

058 Ispaster 610 90,16 D    

059 Iurreta (**) 3.737 49,21 B    

060 Izurtza (**) 244 81,15 D    

061 Karrantza (**) 2.747 17,58 B    

062 Kortezubi 392 88,27 D    

063 Lanestosa (**) 300 19,00 B    

064 Larrabetzu (**) 1.667 73,55 D    

065 Laukiz (*) 968 54,55 B    

066 Leioa 28.122 28,55 B    

067 Lekeitio 7.149 82,35 D    

068 Lemoa 2.846 56,92 C    

069 Lemoiz (**) 949 59,43 C    

070 Lezama (**) 2.312 62,33 C    

071 Loiu (**) 2.026 47,83 C    

072 Mallabia (**) 1.125 69,78 D    

073 Mañaria (**) 447 88,37 D    

074 Markina-Xemein 4.482 82,22 D    

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

076 Mendata 358 83,52 D    

077 Mendexa 405 82,96 D    

078 Meñaka 638 75,24 D    

079 Morga 382 86,65 D    

080 Mundaka 1.810 69,78 D    

081 Mungia 14.759 55,93 C    

082 
Munitibar-Arbatzegi 

Gerrikaitz 
377 91,25 D    

083 Murueta 293 79,18 D    

084 Muskiz 6.711 23,25 B    

085 Muxika (**) 1.334 86,96 D    

086 Nabarniz 219 87,67 D    

087 Ondarroa 8.834 81,06 D    

088 Orozko (*) 2.294 59,46 C    

089 Ortuella 8.347 20,27 B    

090 Otxandio 1.139 70,24 D    

091 Plentzia (**) 4.094 36,13 B    

092 Portugalete 47.228 19,97 B    

093 Santurtzi 45.743 19,86 B    

094 Sestao 28.908 18,58 B    

095 Sondika (**) 4.259 36,98 B    

096 Sopelana (**) 11.616 38,83 B    
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Udalerria Biztanleria EU (%) Eredua EUSZER ERPL EBPN 

097 Sopuerta (**) 2.330 19,14 B    

098 Sukarrieta 328 65,55 C    

099 Trapagaran 12.072 20,79 B    

100 Turtzioz (**) 535 15,89 B    

101 Ubide 152 61,18 C    

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

103 Urduliz (**) 3.163 46,92 B    

104 Urduña 3.973 24,26 B    

105 Zaldibar 2.790 48,92 B    

106 Zalla (**) 7.776 21,67 B    

107 Zamudio (**) 3.103 48,31 B    

108 Zaratamo 1.649 38,51 B    

109 Zeanuri 1.230 80,98 D    

110 Zeberio (*) 1.058 73,44 C    

111 Zierbena 1.267 22,10 B    

112 Ziortza-Bolibar 401 90,77 D    

  
 (*): Udal Elkartearen Euskara Zerbitzua (**): Mankomunitatearen Euskara Zerbitzua. 
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2014ko lan-ildoak 
 

 Koordinazioari dagokionez, Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuen 

sarea garatzen eta zerbitzuko langileen eginkizunak zehazten jarraitu behar dugu 

dimentsionamendu egokia lortzeko helburuz, euskara zerbitzuok tokiko hizkuntza-
plangintza kudeatzeko oinarrizko egiturak diren heinean; bestetik, euskara zerbitzurik ez 

duten Bizkaiko udalei eskaintzen zaien gutxieneko hizkuntza-aholkularitza programa 

indartu beharko genuke. 
 

 Komunikaziori dagokionez, teknikarien ustez, lan-mahaien barruko nahiz lan-mahaien 
arteko barne-komunikazioa nahiko sendotuta dago. Kanpo-komunikazioa landu behar da, 

Bizkaiko euskara zerbitzuen sarearen irudia indartzeko eta gizarteak erraz identifika 

dezan bilgunea. Proiektugintzarekin lotuta, Alkarbide bilgunea ezagutarazteko eta erraz 

identifikatu ahal izateko, eraginkorra izan daiteke kanpainen zabalkundean BFAk 

aparteko ahalegina egitea. 

 

 Proiektugintzaren arloan, azken urteetako egoera ekonomikoa dela eta, ALKARBIDE 

bilgunetik bideratu diren hainbat ekimenetan ezin parte harturik geratu dira euskara 

zerbitzu asko eta beste batzuetan hein txikiagoan parte hartu dute, batik bat, paperezko 

euskarrien bidezko zabalkundea gutxituta. Hori dela eta, proiektuen kalitatea baztertu 
barik beste komunikazio bide batzuk landu ditugu udal guztiek parte hartu ahal izateko 

eta aurrerantzean ere bide beretik jarraitzea proposatzen dugu, garatuta ditugun 

proiektu eta egitasmoei probetxua atera asmoz. 

 

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

horiei erantzuteko irtenbideak topatzea da bilgunearen abiaburua. Balorazio-orrietan 

teknikariek euren beharrizanen araberako hainbat proposamen egin dituzte eta 

bilgunetik bideratzen saiatuko gara. Honetan ere, aurrekoan bezala, diru ezak eragina 
izan dezake eta hori ere kontuan hartu beharko da.  
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Datorren urteko proposamenak direla eta, behean jaso ditugu teknikariek emandakoetatik 
aipagarrienak: 

 

Datorren urtera begira Alkarbidek jorratu beharrekoak. Lehentasunak eta lan 

ildo zehatzak  
 
1. 2014 tokiko ESEPak diseinatu eta onartzeko urtea izango da. Diseinu faseari begira, funtsezkoak 

iruditzen zaizkit prozesuaren eta metodologiaren inguruan gogoeta egiteko eta egiten ari garena 
partekatzeko gunea(k) izatea. Lan-mahaia bera marko egokia izan daiteke. 

2. Eskola-kirolaren esparrua lantzen jarraitu. 
3. Ondo garatutakoari eutsita eta lan-mahaietako proiektuei ekinda. 
4. Euskaldun ez direnen arteko sentsibilizazioa hizkuntzarekiko 
5. Erabilera kirolean 
6. Hau oso pertsonala da. Euskara eta kirola (bereziki eskola kirola). Nola lortu entrenatzaile 

euskaldunak, nola bermatu, eskolako kiroletako txapelketen hizkuntza irizpideak. Eta 
gutxienekoak goiko esparruetan lortu behar dira ( Aldundiko euskara eta kirol saila).  Eskoletan 
ezin da bizkaiera txertatu? D ereduetako eskolek ez dut bizkaiera be lantzen, horren inguruan 
zerbait egin dezakegu? Eta argi dago, gurasoen hizkuntza transmisioa. 

7. Transmisioa indartzeko egitasmoak; esparru jakin batzuetan euskararen erabilera sendotzea; 
herritarrak aktibatzeko diskurtsoan sakontzea; hizkuntza lidergoa euskara planak aberasteko 
baliabidea; udalen euskara planak: hobetu beharreko alderdiak V. plangintza aldiari begira. 

8. Kirola, kirola eta kirola..., baina goi erakundeekin elkarlanean ez bada egiten, alferrik gabiltza. 
Guk udalerri mailako kirol elkarteekin dugu harremana eta aginduak, arauak, 
txapelketak,...goragoko erakundeetatik datoz. Kirolaren zirkulua osatuko lukeen lan-mahaia eratu 
beharko litzateke, eragile guztien partaidetzarekin. 

9. D mahaiko herrien berezitasunak (herri euskaldunak gara) kontuan hartzea egitasmoak 
diseinatzerakoan, ahalik eta herri gehienen parte-hartzea sustatzea. Aldundiari konpromiso eta 
ausardia gehiago eskatzea. 

10. Gazteen esparrua lantzeko pistak. Euskal musika ezagutarazteko ekimen bat. 
11. Gazteak batzen diren jarduerak: kirola, aisialdia... 
12. 1. puntuan jarri ditut. 
13. 2014 tokiko ESEPak diseinatu eta onartzeko urtea izango da. Diseinu faseari begira, funtsezkoak 

iruditzen zaizkit prozesuaren eta metodologiaren inguruan gogoeta egiteko eta egiten ari garena 
partekatzeko gunea(k) izatea. Lan-mahaia bera marko egokia izan daiteke. Eskola-kirolaren 
esparrua lantzen jarraitu. 

 

 

 

Bestelako iradokizunak edota proposamenak 
 

1. Trebagunen egiten den moduan, abenduan edo urtarrilean adostu urte osoan landuko diren 
gaien zerrenda eta aztergaiak gure artean banatu. 

2. Hautetsi edo politikariei zuzendutako prestakuntza moduluren bat prestatu beharko litzateke, 
hizkuntza politika zer den behingoz ulertu dezaten eta egunero erabiltzen dugun terminologia 
ezagut dezaten (EBPN, ESEP, EP, HPS, Plangintzaldia, DT,...) 

3. Eskerrik asko Alkarbideko kideei, eskainitako arreta, aholkularitza eta laguntzagatik 
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4. Proiektuka lan egitea eta ez lan-mahaika 
5. Udalerrien arteko talde-lana sustatu (benetakoa) 
6. Teknikari guztiak batzeko jardunaldiak edo batzarrak antolatu, bakoitzak izan dituen esperientzien 

berri emateko (“ezagutza pilulak”). Aurkezpen luzeak eman beharrean, aurkezpen txiki gehiago. 
7. Lan mahai edo lantalde bakoitzak lehentasunezko lan ildoak zehaztu beharko lituzkete. Horrek 

beharbada beste eraketa bat ekarriko luke, adibidez, helburu berberak edo antzekoak dituzten 
udalerrien arteko lan mahaia. Eta, horrek, prestakuntza saioak erraztuko lituzke, izan ere, gai jakin 
baten gainean lanean ari den lantaldeak naturalki eskatuko luke gai horri buruzko prestakuntza. 

8. Aldundiaren aldetik honakoak: hizkuntza politikaren norabidea argiago transmititzea batetik 
udalei eta, bestetik, Aldundiko atal desberdinei. Euskeraren normalizazioan aurrera egin gura 
badogu, beharrezkoa da danok batera ibiltzea, norabidea eta helburuak argi eta adostuta. 

9. Trebagunen egiten den moduan, abenduan edo urtarrilean adostu urte osoan landuko gaien 
zerrenda eta aztergaiak gure artean banatu. 
Hautetsi edo politikariei zuzendutako prestakuntza moduluren bat prestatu beharko litzateke, 
hizkuntza politika zer den behingoz ulertu dezaten eta egunero erabiltzen dugun terminologia 
ezagut dezaten (EBPN, ESEP, EP, HPS, Plangintzaldia, DT,...) 

 

 


