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Euskara zerbitzuen euskararen aldeko politikak koordinatu

Aholkularitza eta laguntza eman Bizkaiko euskara zerbitzuei. 

Prestakuntza, trebakuntza eta terminologia landu.

Zerbitzuak eskaini.

Koadriletako euskara teknikariekin koordinazioa landu, bai eta 

Gasteizko Udalarekin ere.

Formazio eskaintza egin teknikariei.

Herriko eta Kuadriletako batzordeekin elkarlanean aritu

Euskararen erabilpena eta udaletako gizarte bizitzan euskal kultura sustatzea.

Euskara teknikariak kontratatzea.

Langileri politikaren plangintza egitea eta garatzea. 

Administrazioaren jarduketa indarrean den hizkuntza araudiari egokitzea.

Udalen jabetzako euskal komunikabideak finantzatu eta indartzea.

Udal esparruan euskarari buruzko azterlanak egitea.

Euskararen normalizazio eta erabilerarekin lotura izan dezaketen gainerako gaiak lantzea. 

Hausnarketa taldeetan:

• Ebaluazioa

• Gogoeta, ikerketa, ideia berriak;Trebakuntza

• Kohesioa + Barne Harremanak; Kanpo harremanak, Komunikazioa

Lan esparruetarako kanpainak eta materiala diseinatu eta partekatu

Euskara zerbitzuei laguntzea, euskara sustatzeko lanen prozesuak hobetzeko.

Euskara teknikarien lan prozesuetan nahiz bitartekoen berrikuntzaren ikuspegia 

txertatzea.

Ikerketa lan ildo bat sustatzea, Gipuzkoako udalen eta mankomunitateen euskara 

zerbitzuen lan esparruen gaietan



ALKARBIDE BILGUNEAALKARBIDE BILGUNEA

Alkarbide Bizkaiko Lurralde Historikoko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuen bilgunea da.

Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia sortu berria zela, 1999an, Bizkaiko Foru Aldundiak antzeman zuen 

sekulako koordinazio-beharrizana zegoela Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuen esparruan. 

Hala, Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak lehentasunezko ekintzatzat jo zuen gure lurralde historikoko udal 

eta mankomunitateetako hizkuntz politikak koordinatu eta bateratzeko ekimenak bideratzea, euskararen sustapen 

eta hizkuntza normalizazioaren alde lan egiteko xedez. Horren ondorioz, antzeman ziren beharrizan horiei 

erantzuteko sortu zen Alkarbide bilgunea 2001ean Eusko Jaurlaritza eta EUDELekin lankidetzan. Harrez gero, 

ahalegin berezia egin du Bizkaiko Foru Aldundiak Alkarbide diruz eta baliabidez nahikoa hornitua izan dadin. 

Alkarbideren helburu nagusia euskararen aldeko toki politikak bateratu eta bideratzea da, hala euskara sustatzeko 

irizpideak finkatzeko, nola udal eta mankomunitateen iritziak eta iradokizunak jaso eta ahalbideratzeko.

Helburu zehatzak, berriz, ondoko hauek dira:

1. Bizkaiko euskara zerbitzuen euskararen aldeko politikak koordinatzea, EBPNren ildotik.

2. Euskara biziberritzeko aholkularitza eta laguntza ematea Bizkaiko euskara zerbitzuei. Horrezaz gain, era 

guztietako prestakuntza eskaini, trebakuntza ikastaroak antolatu eta terminologia lantzea.

3. Bizkaiko Lurralde Historiko osorako egitasmoak prestatu eta garatzeko zerbitzuak eskaintzea.

Alkarbideren egiturari dagokionez hiru maila bereiztu behar ditugu: politikoa, antolakuntza maila eta maila 

teknikoa. Maila politikoa batzorde artezkariak osatzen du; batzorde eragilea daukagu antolakuntza mailan eta 

maila teknikoa, aldiz, lan-mahaiek osatzen dute.

Lan-mahaiak udal eta mankomunitateetako teknikariek osatzen dituzte eta lau taldetan banatuta daude eredu 

soziolinguistikoaren arabera eta, kasu batzuetan, banaketa geografikoa ere aintzat hartu izan da. Udal edo 

mankomunitate bateko teknikaria izaten da lan-mahaiko koordinatzailea eta urteko batzarrean erabakitzen da 

hurrengo urtean koordinatzaile berak jarraituko duen edota aldatu egingo den. Horrez gain, lan-mahai bakoitzak 

Alkarbide bilguneko idazkaritza teknikoko ordezkaria ere badu.

Alkarbideren jardunbidea lau ataletan bana dezakegu: koordinazioa, proiektugintza, prestakuntza eta 

esperientzien gordailua.

Koordinazioa aipatzen dugunean lan-mahai barruko eta lan-mahaien arteko koordinazioa dugu hizpide. Koordinazio 

bideak finkatuta daude lan-taldeek egiten dituzten bilera eta posta bidezko harremanari esker.

Harreman horiek bilguneko idazkaritza teknikoko teknikariek kudeatzen dituzte. Koordinaziorako                     

posta arruntaz gain beste hainbat tresna ere erabiltzen ditugu, esaterako web gunea eta Alkarpost. Azken honen 

bitartez teknikariek, beraien pasahitza erabilita, Alkarbide bilgunea osatzen duten gainontzeko teknikariei edozein 

mezu helarazten diete eta azken urteetan gero eta gehiago erabiltzen duten tresna dugu honako hau.



Proiektugintzan, EBPN oinarri hartuta, teknikariek mahairatzen dituzten beharrizanak izaten ditugu kontuan proiektuak 

garatzerakoan.

Egitasmo batzuk urtero errepikatzen dira (matrikulazio kanpainak, transmisio kanpainak,                                        

euskarazko produktuen katalogoa…), beste batzuk, aldiz, unean uneko beharrizanei aurre egiteko sortu eta garatu 

ditugu.

Prestakuntza atala: Beste herri administrazio batzuekin elkarlanean teknikarien prestakuntza osatzen eta lantzen 

saiatzen gara urtez urte, betiere beraien eskarietan oinarrituta. Atal honetan eta beren berez prestakuntzari oro har ez 

badagokio ere, aipatzekoa da, teknikari hasi berriek Alkarbidetik jasotzen duten etengabeko aholkularitza, laguntza eta 

prestakuntza zerbitzua.

Alkarbideren jardunbideen laugarren eta azken atala Esperientzien GordailuaEsperientzien Gordailua dugu. Atal hau web gunearen atal 

garrantzitsua da; bertan Alkarbidek koordinatzen dituen egitasmoak eta udaletako euskara zerbitzuek egiten 

dituztenak jartzen ditugu teknikari guztiek egiten denaren berri izan dezaten. Atal hau web gunean egin dugun 

azken berrikuntza da eta eguneratuta izateko aparteko ahalegina egiten ari gara.

Gaur egun, 47 euskara zerbitzuk osatzen dute bilgunearen sarea, eta guztira gure lurraldeko 85 udalerriri ematen diote 

zerbitzua, hala ere, Alkarbidek euskara zerbitzurik ez duten 5.000 biztanletik beherako udalerriei aholkularitza zerbitzua 

eskaintzen die.

Aurrera begira, Alkarbideren asmoa, euskara teknikariek horrela eskatuta, orain arte jorratutako bideari eustea da. 

Alkarbideren lan ildoak honako hauek lirateke:

Koordinazioari dagokionez, euskara zerbitzuek gauzatzen dituzten kanpaina, ekimen eta jardueren berri herritarrei 

emateko ahalegin handiagoa egitea aurreikusten dugu urte osoan zehar, ez bakarrik kanpainak etxeetara iristen 

direnean. Era berean, barruko harremanen esparruari gagozkiola, euskara sustatzeko berariazko koordinazioguneak 

(trebatzaileen bilgunea abian dugu, euskara arduradunen topagunea…) sustatzea dugu helburu. Trebatzaileen 

bilguneari TrebaguneTrebagune izena eman diogu eta wikiplaza deritzon jakintza librean oinarritutako gune birtuala erabiltzen 

hasi gara trebatzaileen material eta bestelakoak partekatzeko. Bestalde, euskara zerbitzuen arteko koordinazioari 

dagokionez orain arte egon denari eutsiko diogu, betiere gure asmoa daukaguna hobetzea delarik.

Proiektugintzaren arloan, orain arteko bidea jarraituko dugu eta teknikariek eskatzen dizkiguten egitasmoak bideratu eta 

garatuko ditugu, hala ere, ezin dugu ahaztu euskara zerbitzu gehienetan aurrekontuak murriztu dituztela eta egitasmo 

eraginkorrak egitea ezinbestekoa izango dugula. Gainera, ahalegin berezia egingo dugu egitasmoen eragina neurtzeko, 

orain arte gutxitan izan dugu horretarako aukera eta aurrerantzean aparteko ahalegina egingo dugu bideratzen ditugun 

egitasmoak neurtu eta baloratzeko. Arlo hau uneoro web gunean egin ditugun azken aldaketekin lotuta egongo da.

Azkenik, prestakuntza arloan beste erakunde batzuekin elkarlanean jorratutako bideari ekingo diogu. Teknikariek 

dituzten kezka eta zailtasunak gainditze aldera euren beharrizanei egokitutako ikastaroak bideratuko ditugu, besteak 

beste, gazteengana heltzeko bideak lantzen eta ezagutzen saiatuko gara sare sozialen inguruko prestakuntza 

eskainita eta, ahal dugun neurrian, ekintzen eragina neurtzeko bideak ere sakonduko ditugu.



ARABAKO EUSKARA FORU ZERBITZUAARABAKO EUSKARA FORU ZERBITZUA

Euskararen Foru Zerbitzua osatu genuenetik laster bi urte beteko dira. Harrezgero, gure zerbitzuko hiru kideez 

gain teknikari berri ere gehitu dira Arabako lurraldean euskararen normalizazioan lanean aritzeko.

Hasi ginenetik EFZren helburu nagusia Lurraldean euskara teknikarien sarea zabaltzea izan zen eta dagoeneko 

bigarren urtea da Kuadrilla bakoitzak bere teknikaria baduela. Hau aipatu ondoren, komeni da argitzea Kuadrillaren

eskema erabiltzea gure ustez ezinbesteko kontua izan dela; nahiz eta bagenekien eraginkorragoa izan zitekeela 

udal bakoitzak bere teknikaria izatea eta dedikazio osoa ere esparru honi eskaintzea. Ikus dezagun EFZa sortu 

aurretik Araban nola ziren kontuak: alde batetik, udaletan bakarrik Laudion, Amurrion, Gasteizen, jardunaldi erdiz 

Aramaion eta aldizka Agurainen zeuden euskara teknikariak. Bestetik, bi euskara teknikari bi kuadrilletan soilik –

Araiako Kuadrillan eta Aguraingo Kuadrillan.

Araban honelako egoera ikusirik, aurrera egiteko modu eraginkorrena eta dauzkagun baliabideak kontuan izanik, 

dezakegunetik abiatu gara eta horretan dihardugu: Kuadrilla bakoitzak bere euskara teknikaria hornituta.

Aurki, Trebiñuko euskara teknikaria ere gure artean izatea espero dugu. 

2008tik hona Gasteizko Euskara Zerbitzuarekin batera koordinazio estua izan dugu, ia hilero bilerak 

antolatuz eta elkarren arteko gaiak era bateratsuan landuz. Bilera hauek bi erakundeen artean daukagun 

hitzarmenean  dute ardatza. Hitzarmen honetako gaiak jorratzen ditugu eta hauez gain beste berri batzuk ere 

elkarlanean abiatu izan ditugu. 

Beste udalekin, berriz, ez ditugu bilerak antolatu maiztasun zehatz batez, baizik eta gaiak hala eskatzen zuenean, 

hots, diru laguntza deialdiak, formazio ikastaroen eskaintza, komunikazio kanpainaren bat, Gabonetarako 

katalogoa…

Bestalde, sortu berri den euskara teknikari taldeak koordinazioaren beharra duela garbi geneukan hasiera 

hasieratik. Horretarako, kuadrillatako sei euskara teknikariak biltzen hasi ginen eta hileroko bilerak antolatzen 

jardun dugu geroztik. Bileretako gaiak denoi dagozkigunak dira.

Koordinazio hau aberatsagoa izan zedin, Euskaraba.com gure webgunean aplikazio bat sortu genuen geure 

arteko koordinazioa gauza zedin, estraneta deitzen duguna. Bertan, hainbat azpi talde sortuta dauzkagu eta

sare horietan pasahitza batekin denok elkarrekin komunika gaitezke. Estranet honetan bilera deiak, gai ordenak, 

esan eginak, zalantzak eta erantzunak, dokumentazioa igo eta partekatu dezakegu… hitz batean, elkarrekin 

komunikatuta gaude elkarrekin egon gabe. Une honetan hori da gure eguneroko koordinazio sistema, hilero 

biltzen jarraitzen badugu ere.



ARABAKO EUSKARA FORU ZERBITZUAARABAKO EUSKARA FORU ZERBITZUA

Lehen aipatu dugu udaletako euskara teknikariekin noizbehinkako bilerak izaten ditugula kuadrillakoekin batera, 

eta gaur da eguna Laudio, Amurrio eta Aramaioko euskara teknikariek besteekin batera koordinazio bilera 

horietan parte hartu nahi dutela adierazi digutena.

Uste dugu eskaera egokia dela eta aberasgarria izango zaigula, gehienetan aztertzen ditugun gaiak Arabako 

euskararen normalizazioaren gainekoak direlako.

Amaitu aurretik aipatu nahi dugu formazio eskaintza ere Lurraldeko teknikariei luzatzen diegula eta denon 

artean erabakitzen dugula zein behar ditugun.

Koordinazio gaiarekin jarraituz, urtero formazio eskaintza egitea da gure beste helburuetako bat, 

teknikari taldea osatzen dugunok ikasteko aukera elkarrekin izatea. Joan den urteko Udaltop jardunaldietan 

euskararen arnasguneak zaindu behar zirela zioen Mikel Zalbidek, osasuntsu dagoena mimatu eta 

lagundu behar dela zioen. Arabaren kasuan irakaskuntza arloa dela arnasgune horietako bat garbi 

daukagu. Aipatu formazio saio hauetan oraintxe bertan hastear daukagun gaia lan-munduko eta 

hezkuntzako euskara planen berri izatea da. Gure lau urteko Plan Estrategikoan helburu nagusietako bat 

Lurraldean eta herrietan batzordeak edo lan-mahaiak sortzea da, horretarako garbi dago elkar ezagutu behar 

dutela eta administrazioko EBPNak (Kuadrillakoa zein udaleko) eta Ulibarri programak (inguruko 

ikastetxeetakoak) eta Enpresetako euskara planak uztartu eta koordinatzea komeni dela denak norabide berean 

joan daitezen eta eragile garen guztion arteko koordinazioa lor dezagun. 

Amaitzeko esan, Euskara teknikariak koordinatzeaz gain gizartean bizirik dauden arnasguneak eta 

administrazioa koordinatzen saiatu behar garela, horretan ari garelakoan gaude, benetako euskararen 

normalizazioa emango bada, denon beharra izango baitugu. Horregatik dira hain garrantzitsu herriko eta 

Kuadrillako batzorde horiek, elkarren berri izateaz gain iparra non dagoen ere berdin suma dezagun.



EUSKARABIDEA / Udal Euskara ZerbitzuakEUSKARABIDEA / Udal Euskara Zerbitzuak

Orain arteko koordinaziorako ahaleginak

Nafarroako Gobernuak 1990. urtetik euskararen normalizazioa udal mailan laguntzeko eta antolatzeko programak 

indarrean ditu. Programa horien bidez eremu euskalduneko eta mistoko udal gehienetan euskara zerbitzuak antolatzea 

bultzatu eta lagundu izan da. Prozesu horri behar bezalako antolakuntza eta koordinazioa emateko, 1998ko azaroaren 

11n, Nafarroako Gobernuaren eta toki entitate zenbaiten arteko lankidetza hitzarmena sinatu zen euskararen 

erabilpena udal esparruan normalizatzeko.

Hitzarmena sinatu zenean guztira 19 udal euskara zerbitzu zeuden. Egun 24 euskara zerbitzu daude eta bi hitzarmen 

sinatuta daude: alde batetik 23 udal euskara zerbitzu kontuan hartzen dituena eta bestetik Iruñeko udalarekin 

dagoena. Udal Euskara Zerbitzu hauek Nafarroako 105 udali zerbitzua ematen diete (Nafarroako biztanleen % 64 bizi 

dira udalerri horietan). 

Hitzarmenean kontuan hartzen diren eginkizunak hauek dira:

Euskararen erabilpena eta udaletako gizarte bizitzan euskal kultura sustatzea.

Euskara teknikariak kontratatzea.

Langileri politikaren plangintza egitea eta garatzea. 

Administrazioaren jarduketa indarrean den hizkuntza araudiari egokitzea.

Udalen jabetzako euskal komunikabideak finantzatu eta indartzea.

Udal esparruan euskarari buruzko azterlanak egitea.

Euskararen normalizazio eta erabilerarekin lotura izan dezaketen gainerako gaiak lantzea.

Urteroko laguntzen banaketa eta plangintzak adosteko Jarraipen Batzordea eratua dago. Batzorde horretan 

Euskarabideko ordezkariek eta udaletako ordezkari politikoek parte hartzen dute. Batzordean urteroko laguntzen 

banaketa erabakitzen da, Legebiltzarrak programa honetarako onartzen duen aurrekontuaren arabera.

Maila teknikoko koordinazioa ez da modu sistematikoan landu. Azken urteetan elkarlana proiektu zehatzetan eta 

Euskarabideak antolatzen dituen gainerako jardueretan parte hartzeko eskaintza eginez gauzatu da.

Aurrera begira

2009ko jarraipen batzorde batean erabaki zen hitzarmena sinaturik zuten toki entitateetan euskara nola garatzen ari 

zen jakiteko asmoz azterlan bat egitea. Nahiz eta oraindik behin betiko emaitzak ez izan, lan honetan biltzen diren 

hobekuntzetarako proposamenen artean, zera agertzen da Euskarabidea eta Tokiko Entitateen Euskara 

Zerbitzuen arteko harreman teknikoa hobetu egin behar dela. 

Horrela izanda, aurtengo hitzarmena sinatu zenean jarraipen batzordeak koordinazio gune bat sortzea onartu zuen 

(gehiagorik zehaztu gabe). Formula desberdinak aztertu eta aztertzen ari gara, baina gune hori sortu baino lehen 

itxarongo dugu lehen aipatutako azterlanaren behin betiko emaitzak izan arte.



NUETSNUETS ((NafarroakoNafarroako UdaletakoUdaletako Euskara Euskara TeknikarienTeknikarien SareaSarea))

Udaletako lehenengo Euskara Zerbitzuak sortu zirenean (duela 20 urte) Nafarroako Udaletako Euskara 

Zerbitzuen Sarea sortu zuten (NUETS).

Gaur egun 24 Zerbitzu gara eta 29 teknikari. Zenbait zerbitzutan (Mankomunitateak eta zerbitzu handiak) 

2 edo 3 teknikari daude. Lan Talde hauetan banatuta gaude: 

Hausnarketa Lan Taldeak. 

- Ebaluazioa

- Gogoeta, ikerketa, ideia berriak

- Trebakuntza

- Kohesioa + Barne Harremanak

- Kanpo harremanak, Komunikazioa

- IDAZKARITZA

Lan taldeetan hausnarketa egiten dugu, zein behar ditugun prestakuntza edo trebakuntza aldetik, zein 

egitasmo gelditu diren zaharkituta eta berrikuntza premian dauden, e.a. 

Bestalde, kanpo eta barne harremanak hobetze aldera, komunikazioa eta harremanak lantzeko taldeak ere 

baditugu.

Lan Esparruen Lan Taldeak

Teknikari bakoitzak lehenengo multzoko eta bigarren multzoko talde batean egon behar du gutxienez.

Lan Esparruen Lan Taldeek urtean zehar egiten ditugun kanpaina eta horien material guztiak diseinatzen dituzte: 

Transmisio kanpaina, Eskolatze kanpaina, Helduen Euskalduntze-Alfabetatze kanpaina, Etxepare Literatur 

lehiaketa, “Ze berri?” aldizkaria, Administrazioan Euskaraz Kanpaina,  Udalekuak, Euskara merkataritzan eta 

elkarteetan Programa, ea...

Hilabetean behin elkartzen gara NUETS-eko teknikari guztiok Sare bileran.

Lan Taldeak bere aldetik elkartzen dira eta proposamenak, kanpainak, materiala, aurrekontuak...Sare bileretara 

eramaten dituzte.

Gure arteko koordinazioa posta elektronikoaren bidez egiten dugu. Azken hilabeteetan askotan hitz egin dugu 

gure arteko komunikazioa hobetzeko guretzat  neurrian diseinatutako tresna beharko genukeela baina 

oraindik ez dugu martxan jarri. Kontuan hartu behar da hilabetean behin elkartzen garela guztiok eta lan 

taldeek behar duten guztietan.

Familia Aisialdia Irakaskuntza Sentsibilizazioa / motibazioa

Helduen euskalduntze-

alfabetatzea

Administrazioa Komunikabideak / kultura Lan-mundua eta merkataritza



UDAL<>EKIN PROGRAMAUDAL<>EKIN PROGRAMA

Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zuzendaritza Nagusia 1997. urtean hasi zen Gipuzkoako udaletako euskara 

teknikariei eta hizkuntza normalkuntzako teknikariei laguntza eta aholkularitza eskaintzen modu sistematikoan. 

Urte horretan Euskara Zuzendaritzak hiru lan mahai sortu zituen, udalerri mailako plangintzak elkartu 

eta koordinatzeko helburuarekin. Merkataritza, kirola eta udal administrazioko gaiak lantzeko osatu ziren lan 

mahai horiek eta euskara teknikariek eskualdeko ordezkari gisa hartzen zuten parte.

Lan mahai haien esperientzia oso ondo baloratu dute beti udaletako euskara teknikariek, batez ere, elkargune oso 

egokiak izan direlako herri eta eskualdeetan martxan dauden egitasmoak ezagutzeko  eta esperientzia berriak 

elkarbanatzeko. 

Lan mahai haien lanaren osagarri, 2002an euskara teknikariei zuzendutako prestakuntza plana diseinatu zuen 

Euskara Zuzendaritzak, udaletako euskara zerbitzuetako ezagutza eta trebetasun beharrei erantzun nahian. 

Heziketa plan horretan prestakuntza saio presentzialak antolatu ziren euskara teknikarientzako izaera askotako 

gaiak lantzeko: prozedura administratiboaren legea, EFQM bikaintasun eredua, adi informatika aplikazioa, barne 

eta kanpo komunikazioa, udal kudeaketa eta zuzenbidea, zeharkako udal jarduera hizkuntza normalizazioan…

Heziketa planaren barruan antolatu ziren saioek ere udaletako euskara zerbitzuen lan dinamikarekin erabateko 

lotura izan zutenez, oso harrera ona izan zuten euskara teknikarien aldetik eta aurrerantzean ere jarraitzeko 

interesa eta gogoa azaldu zuten.

Beste urrats kualitatibo bat eman zuen Euskara Zuzendaritzak 2004an, euskara teknikariei zuzendutako laguntza 

eta aholkularitza zerbitzu integralagoa izateko asmoarekin. Teknikari izeneko programa sortu zuen, Siadeco

enpresaren laguntza teknikoarekin, eta hauexek dira landu ditugun helburu eta egitasmo nagusiak:

a) Tokian tokiko hizkuntza egoerak eta errealitateak modu objektiboan deskribatu eta hizkuntza 

normalkuntzarako oinarri teknikoak dituzten planteamenduetara iristeko prestakuntza eskaintzea euskara 

teknikariei (heziketa saioak).

b) Berrikuntza, esperimentazioa eta ikerketaren bidetik, Gipuzkoako lurraldearen hizkuntza normalkuntzari 

bultzada berri bat emateko lehen urratsak ematea (ikerketa aplikatuak, esperientzia berrien laborategia, 

barne komunikazioa,…).

c) Hizkuntza normalkuntzako teknikarien estatus eta eragin ahalmen handiagoa lortzen laguntzen duten 

jarrera eta posizio teknikoetan laguntzea, hori lortzeko bidea aholkularitza zerbitzu integrala eskaintzeko 

erabilitako metodoa izanik (EBPN Gipuzkoako udalerrietan garatzeko aholkularitza teknikoa, kiroletako lan 

mahaia).



UDAL<>EKIN PROGRAMAUDAL<>EKIN PROGRAMA

Aldi horretan, aipamen berezia merezi dute bi egitasmok: hizkuntza normalizaziorako esperientzia berrien 

laborategiak, eta ikerketa aplikatuek. 

Laborategiak udaletako eta Foru Aldundiko teknikariek osatu dituzte eta Teknikari programaren 5 funtzioetan 

sakontzeko egitasmo oso egokia izan da laborategia. Informazioa eta aholkularitza bilatu izan dituzte teknikariek 

batez ere, baina berrikuntza, heziketa eta esperientzien kontrastea egitea ere lortu da. Bi gai landu dira: 

hizkuntza paisaia eta hizkuntza bizikidetasuna. 

Ikerketa aplikatuei dagokienez, HizBeGia 07 hizkuntza pertzepzioen inkesta kuantitatiboa oso oinarri 

garrantzitsua izan da Gipuzkoako biztanleek euskara, gaztelera, frantsesa eta ingelesaren inguruan dituzten 

pertzepzioak ezagutzeko eta ondorio interesgarriak ateratzeko.

Teknikari programaren jarraipen modura, Udal<>ekin programa dugu indarrean 2008az geroztik, Emun

enpresaren laguntza teknikoarekin. Programaren helburu nagusia da udal teknikariei laguntza zehatza ematen 

jarraitzea, ondoko lan ildoak jorratuz:

Prestakuntza.

Praktika komunitatea

UETS intraneta. 

HizBeGia 07 ikerketa lana gizarteratzea.

Ikerketa: Etorkinen hizkuntza integrazioa Gipuzkoan.

UETS intranetaren erabilera bultzatu nahi dugu modu berezian aro berri honetan. Beharrezkoa ikusten 

dugu intraneta teknikarien arteko galderak eta erantzunak kudeatzeko, teknikarien arteko komunikaziorako, 

ikastaro eta ekitaldiak kudeatzeko…UETS intranetaren bidez informazioa, esperientzia eta praktika onak hedatu 

eta trukatu nahi ditugu euskara teknikarien artean.

Praktika komunitatean, berriz, euskara teknikariekin dinamika berritzaileak jarri dira martxan. 

Euskara zerbitzuen lan prozesuak hobetu eta teknikarien artean berrikuntzaren kultura hedatzeko helburuei 

heltzeko formula egokia izaten ari da praktika komunitatea euskara teknikarientzat. 


