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Irungo Udalak  2014‐2017  epealdirako  Irungo  Euskara  Sustatzeko  Ekintza  Plana  diseinatzeko 

egindako enkarguari erantzuten dio txosten honen edukiak.  

 

Plangintzaren  diseinu  lan  horrek    ezinbestean  eskatu  digu  2010‐2012  plangintzan  eta  2013 

urteko  luzapenean  zehar  bideratutako  lanak  ebaluatzea  eta  baita  Irungo  egungo  errealitate 

soziolinguistikoaren berri  izatea. Horrexegatik, 2010‐2013 plangintzaren ebaluaketa egin ahal 

izateko,  Irungo  eragile  sozial,  ekonomiko  eta  politikoen  ahalik  eta  ordezkaritza  zabalenera 

iristen saiatu gara, egindakoaren balorazioa eskatu eta aurrera begira izan ditzaketen iritzi eta 

proposamenak  biltzeko.  Besteak  beste,  Euskararen  Aholku  Batzordea  osatzen  duten 

kideengana jo dugu oraingo ebaluazio lan honetan ere parte‐hartzaile izan zitezen eta aurrera 

begirako  lan‐ildo eta  lehentasunengatik galdetuz. Horrela, 78  izan dira guztira ebaluaketa  lan 

honetan parte hartu dutenak.  

 

Txosten honetan jasotzen den 2014‐2017 plangintza zehazterakoan ere oso kontuan hartu dira 

datu‐bilketa honetan parte hartu dutenek luzatutako iritzi eta proposamenak. 

 

Lanean  zehar  jarraitutako  prozedura  metodologikoaz  esan,  Irungo  Udalak  EBPNren  baitan 

bideratu dituen programa  eta  ekintza desberdinetan  sustatzaile,  kudeatzaile  edota hartzaile 

izan direnen balorazioak biltzeko ahalegin zabala egin dela.  

 

Sustatzaileen multzoan  bildu  dira  Irungo Udaleko  ordezkari  politikoak,  arduradun  teknikoak 

eta  Euskararen  Aholku  Batzordeko  kideak.  Kudeatzaile  edo  koordinatzaileak  dira,  programa 

horien  garapen  teknikoan  aritutako  Irungo  Udaleko  teknikariak,  udalak  kontratatutako 

enpresetako teknikariak eta esparru desberdinetan lan egiten duten bestelako elkarte publiko 

eta  pribatuetako  teknikariak  ere:  euskara  elkarteak,  berritzegunea,  eskualdeko  garapen 

agentzia … Hartzaileak dira berriz, euskararen normalizaziorako bideratutako ekimen, zerbitzu 

eta diru‐laguntzen onuradunak: ikastetxeak, enpresak, etab.  

 

Datu  bilketa,  EBPNren  esparruen  arabera  antolatu  da,  eta  esparru  horietako  bakoitzean 

sustatzaile,  kudeatzaile  edo  hartzaile  gisa  parte  hartu  duten  kideen multzo  estrategiko  bat 

zerrendatu  eta  kide  horiengana  jo  dugu  ebaluaketa‐lan  honetan  parte  hartzeko  gonbitea 

eginez. Gainera, modu orokorrean ere kontsultatu zaie beste hainbat eragileri.   

 

Zehaztutako  esparruak  ondokoak  izan  dira:  irakaskuntza,  euskalduntze‐alfabetatzea,  familia 

bidezko  jarraipena,  administrazioa,  informazioaren  eta  komunikazioaren  teknologia  berriak, 

lan mundua,  aisia,  kirola,  corpus  plangintza  eta  euskararen  kalitatea,  komunikabideak  eta 

kulturgintza.  

 

Informazio‐emaile  bakoitzari  Irungo  EBPNren  programa  bat  edo  bestean  izan  duen  parte‐

hartzearen  arabera,  dagokion  edota  dagozkion  esparruen  inguruko  balorazioa  eta  aurrera 

begira egin beharreko proposamenak eskatu zaizkio.  
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Ondorengo  taulan  EBPNko  esparru  bakoitzerako  aztertutako  programa  kopurua  eta 

erantzunda jasotako galdetegi kopurua zehazten dugu. 

 

 
I. Taula: Ebaluazio lanean aztertutako programa kopurua eta erantzunda jasotako galdetegi kopurua EBPNko 

esparruari jarraiki   

Esparruak  

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X 

GUZ‐
TIRA 

Irakas‐
kuntza

Euskal‐
duntze 
alfabe‐
tatzea 

Familia 
transm
isioa 

Admi‐
nistra‐
zioa 

Tekno‐
logiak 

Lana  Aisia  Kirola 
Heda‐
bideak 

Kultur‐
gintza 

Ebaluatutako 
programa 
kopurua  

7  4  6  2  1  3  4  3  2  6  38 

Jasotako 
galdetegi  
kopurua  

15  2  13  ‐  1  3  16  7  4  4  65 

Iturria: Siadeco, 2014. 

 

 

Eremukako  galdetegiaz  gain  galdetegi  orokorrari  erantzun  diotenak  7  izan  dira  eta  beste  6 

eragileri elkarrizketa egin zaie. 

 

Galdekizunak diseinatzerakoan nahiz elkarrizketak egiterakoan kontuan hartu eta  landu diren 

gai nagusiak ondorengoak izan dira: 

- Elkarrizketatuaren  soslaia:  burututako  eginkizunak,  kide  den  erakunde‐mota, 
euskara maila, Irungo Udalarekiko izandako hartu‐emanak… 

- Norberak  parte  hartu  duen  esparruak  (irakaskuntza,  euskalduntze‐
alfabetatzea…) izan dituen aurrerabideen balorazio orokora, eta kontuan hartu 
beharrekoak.  

- Jarraian,  norberak  parte  hartu  duen  esparruan  kokaturiko  programa 
bakoitzaren ebaluazioa egiteko eskatu zaie, honakoak ere zehaztuz: programa 
bakoitzaren  inguruko  ezagutza‐maila,  norberak  izandako  parte‐hartze maila, 
bere  ustez  programak  duen  eraginkortasun  eta  lehentasun‐maila,  indargune 
eta  alderdi  positiboak,  hutsune  eta  hobetu  beharrekoak,  eta  balorazio 
orokorra.  

- Amaitu baino lehen, beraiek parte hartu duten esparru jakin horretarako nahiz 
bestelako esparruetarako, aurrera begira zein proposamen egingo luketen, eta 
lehentasunezko programak eta esparruak finkatzea eskatu zaie. 
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Txostenaren egitura ondorengoa da:  

- Planaren helburuak eta egitura. 

- Irungo  ESEP  2014‐2017:  erronka  estrategikoak  eta  jarduera‐proposamenak. 
Orain  arteko  EBPNren  egitura  ESEP  berrian  egokitzeko  ahaleginean,  Irungo 
ESEPrentzako  16  erronka  zehazten  dira  eta  plangintzaren  ekintza  bateria 
aurkezten da. 
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1.1.‐ PLANAREN HELBURUAK ETA EGITURA 
 
 
Hizkuntza  plangintza  hiru  helburu  estrategikoren  inguruan  antolatuko  da.  Bat,  ezinbestez, 

helburu nagusia baita, euskararen erabilera  izango da. Erabilerarekin batera  jabekuntzak eta 

elikadurak osatzen dute helburuen atala. 

 
 

1.1.1.‐  Euskararen jabekuntza  
 
Euskararen  jabekuntza edo eskuratze‐prozesuan hiru esparru bereiz daitezke: familia bidezko 

transmisioa, alde batetik, euskarazko irakaskuntza, bestetik, eta helduen euskalduntzea edota 

euskalduntze‐alfabetatzea,  azkenik.  Euskara  lehen  hizkuntza modura  belaunaldiz  belaunaldi  

transmititzen da, baina prozesu horretan eskolak ere zeresan handia du. Horrezaz gain, eskolak 

euskara bigarren hizkuntza gisa transmititzen du, helduen euskalduntzeak bezala. 

 
 

1.1.2.‐ Euskararen erabilera  
 
Etorkizuneko  erronka  nagusia  euskaldun  guztientzat,  bereziki  belaunaldi  berrietako 

euskaldunentzat,  euskara  helduaroko  erabilera  eremu  berezi  eta  garrantzizkoetarako 

erakargarri  eta  gaztelania  bezain  baliozko  egitean  datza,  esaterako,  bai  kultura  produktuen 

kontsumorako,  bai  eta  funtzio  sinboliko  eta  afektiboetarako  ere,  hala  nola  familiako 

harremanetarako,  lagunarterako  edo  gizarte  bizitzarako.  Herritarrei    eskaintzen  zaizkien 

zerbitzu guztiak bi hizkuntzetan emateko gaitasuna egongo dela bermatu behar da. 

 
 

1.1.3.‐ Euskararen elikadura 
 
Euskararen erabilerak bi arlo nagusi ditu: bata sorkuntza eta bestea kontsumoa. Beraz, lehenik 
eta behin, euskarazko kalitatezko sorkuntza sustatu eta babestu behar da eta, horrekin batera, 
euskarazko  kontsumoa  indartu  behar  da  ikuspegi  emantzipatu  batetik  euskal  kulturaren 
industriarekiko, ekoizleekiko eta sortzaileekiko, hau da, politika publikoen babesa ukatu gabe, 
betiereko  diru‐laguntza  sistemarekiko morrontza  arriskuetatik  urrundu  behar  da,  ahal  den 
neurrian, euskal kulturaren merkatua. 
 
 

1.1.4.‐ Zehar‐lerroak 
 
Helburu estrategikotzat  jo diren  jabekuntza, erabilera eta elikaduraren ondoan badira haiek 
elikatzen dituzten beste jarduera mota batzuk ere, hizkuntza plangintza integral batek kontuan 
izan  behar  dituenak.  Horien  artean  daude  euskararen  aldeko  motibazioa  eta  euskararen 
zabalkundea. 
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1.1.5. Planaren egitura orokorra  
 
Plana  15  esparrutan  antolatuta  dago,  eta  esparruak,  beren  aldetik,  helburu  estrategiko 
bakoitzaren  arabera  (euskararen  jabekuntza,  erabilera  eta  elikadura).  Bestalde,  helburu 
estrategikoez gain, bi zehar lerro identifikatu eta jaso dira Euskara Sustatzeko Ekintza Planean, 
biak ere helburu estrategikoak  lortzen  lagunduko dutenak: euskararen aldeko motibazioa eta 
euskararen  zabalkundea.  Bigarren  horren  harian  aipatzekoa  da  euskararen  azken  urteotako 
garapenak ezinbesteko bilakatu duela hizkuntzaren barruko eta kanpoko proiekzioa.  
 
Plangintzaren  15  esparruak  ondorengoak  dira,  hiru  helburu  estrategiko  eta  bi  zehar‐lerroei 
jarraiki:  

‐  Euskararen jabekuntza: 

1. Familia bidezko transmisioa 

2. Irakaskuntza 

3. Euskalduntze‐alfabetatzea 
 

‐  Euskararen erabilera 

4. Administrazioa 

5. Arlo sozio‐ekonomikoa 

7. Aisia eta kirola 
 

‐ Euskararen elikadura 

8. Liburugintza 

9. Kulturgintza 

10. Publizitatea 

11. Corpus‐plangintza eta euskararen kalitatea 

12. Hedabideak 

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 
 

‐ Helburuak lortzeko zehar‐lerroak 

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa 

15. Barruko proiekzioa 

16. Kanpoko proiekzioa 
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1.2.‐ IRUNGO ESEP 2014‐2017: ERRONKA 
ESTRATEGIKOAK ETA JARDUERAK 

 
 
 1. Familia bidezko transmisioa 
 
 

1.A.‐ Abiapuntua: 
 

    “Merezi  duelako”  programa  da  Irungo    familietan  euskararen  erabilera  sustatzeko 
helburuarekin  Irungo  Udalak  bideratzen  dituen  jarduera  eta  ekimen  ezberdinen 
bizkarrezurra.  

 

    Era guztietako ekimen eta laguntzak eskaintzen dituen programa da: 

‐ Ikastetxeekin koordinatuta eta elkarlanean gauzatzen da egitasmo hau. 

‐ Gurasoak  informatu  eta  hizkuntzarekiko  sentsibilizatzeko  saioak  egiten  dira 
ikastetxeetan, izaera ludikoa dute saio horiek gainera. 

‐ Informaziorako liburu eta bestelako euskarriak landuta daude. 

‐ Gurasoei  zuzendutako  euskara  eskolak  antolatzen  dira  eta  ikastaro  horiek 
diruz lagundu ere bai. 

‐ Familia euskaldunak eta euskarari sarbidea eman nahi dioten familien arteko 
elkarguneak sustatu dira, “familia gunea” tailerren bitartez. 

‐ Euskarazko produktuen katalogoaren zabalpena egiten da Irungo familietara. 

‐ Haurrekin euskaraz aritu eta euskaraz gozatzeko zenbait baliabide eskaintzen 
zaizkie gurasoei, jolasak, ipuinak, abestiak eta abar.  

 
1.B.‐ Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

1.  Erronka:    Transmisioaren  jarraipen  zehatza  egiteko,  adierazle  bidezko  neurgailu 
egokia  landu.  Horretarako,  Merezi  duelako!  egitasmoan  lantzen  diren 
hizkuntza transmisioaren datuak eguneratu, datu horien bilakaera aztertu eta 
ikastetxe  eta  familiekin  komunikazio  eta  sentsibilizazio  kanpaina  bat  egitea 
proposatzen da epe ertainera.  

 
 
1.C.‐ Irunerako proposamen berriak: 
 

    Irungo Udalak euskararen familia bidezko transmisioaren diagnostikoa egina du eta baita 
eremu horretan eragiteko plangintza, “Merezi duelako”, martxan jarria ere. 

 

    Dagoeneko martxan dagoen  “Merezi duelako” programak, barne hartzen dituen ekintza 
guztiekin, oinarri sendoak dituela kontsideratzen da. 
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    2014‐2017 epealdiari begira proposatzen da: 

 

‐ Orokorrean: 

1. Diruz  eta  giza  baliabideetan,  orain  artekoari  eutsi  eta  ahal    den 
neurrian baliabide horiek gehitzeko aukerak aztertzea. 

2. Baliabideak  optimizatzeko  eta  inplikatutako  eragileen  arteko 
elkarlana areagotzeko ahaleginarekin jarraitzea. 

 

‐ Jarduera zehatzak: 
 

3. Hobekuntzak: 

- Gurasoak    informatzeko ekimenak  ikasturte hasieraren  lehen 
egunetan egin, informatzerakoan ahalik eta zehaztasun gehien 
eskaini, gurasoen interesak ezagutzeko jarraipen lan estuagoa 
egin, ikasturte osorako planifikazio zehatza egin. 

- Ikastetxe  guztien  inplikazioa  lortu  (aurkezpen  ludikoa), 
programa  ikastetxe  guztietako  gurasoei  eskaintzeko  neurriak 
hartu. 

- Gurasoentzako  euskara  eskolak  indartu:  informazioa  era 
bateratuan  zabaldu,  gurasoak  ikastaroetara  erakartzeko 
komunikazio  zuzenak  bideratu,  gurasoarentzat  ikastaroak 
duen  kostua murrizteko  aukerak  aztertu.  Eta  diru‐laguntzen  
banaketarako aukera egokiagoak aztertu eta aurrera eraman. 

- Euskarazko  produktuen  katalogoa  paper  euskarrian  ere 
eskuratu ahal izateko aukerak aztertu. 

- “Familia  gunea”  tailerrei  begira:  ikastetxeetara  informazioa 
lehenago helarazi,  familia euskaldunen parte‐hartzea bultzatu 
eta  programa  zabaltzeko  aukerak  aztertu,  “kirola  familian” 
ekimena bezalakoekin adibidez. 

- Ahal dela programa  ikastetxeen eremutik ateratzeko aukerak 
aztertu eta horretarako urratsak lantzen joan. 

 

4. Ekintza berriak: 

- Irungo familiei zuzendutako informazio‐komunikazio kanpaina 
berri bat diseinatu eta garatzea. 

- Euskarazko  jarduera,  eragile  eta  guneen  hiri  mailako 
“Irunaisia”  proiektu  berriarekin  uztartzea  (aurrerago,  aisia 
esparruarekin lotuta proposatutako proiektua). 
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 2. Irakaskuntza 
 
 

2.A.‐ Abiapuntua: 
 

    Aurreko  plangintzaldian  Irunen  irakaskuntza  eremurako  ezarritako  helburu  berak,  orain 
ere  egokiak  direla  berretsi  dute  eragileek:  eskolaz  kanpoko  formazioan  euskararen 
erabilera  sustatu,ikasleen  euskarazko  mintzamen  eta  komunikazio  gaitasuna  hobetu, 
jarduera  ludikoen  bitartez  gazteak  euskarara  erakarri  eta  erregistro  ez  formaleko 
baliabideak transmititu, eta abar. 

 

    2010‐2013  epealdian,  7  programa  garatu  dira  ikastetxeekin  elkarlanean:  EUSKARAZ 
BAIETZ!,  EUSKARA  ZINE  ARETOETARA,  GU  ERE  BERTSOTAN,  IRAKURRIZ  GOZATU, 
EUSKARAREN HILABETEA, UDAGIRO eta KOORDINAZIO GUNEA. 

 

    Gabezia handieneko alorrak dira: nerabeen ahozko komunikazio gaitasuna eta euskararen 
kalitatea batetik eta  ikastetxearen  ingurunea euskaldundu beharra,  ikastetxea euskarari 
garrantzia ematen zaion toki bakar modura gazteek ez ikustea (Irungo gizarte bizitzan eta 
batez ere familietan euskara presenteago egotea).  

 

 
2.B.‐   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

2. Erronka: Irungo ikastetxe bakoitza osatzen duten kideen arteko harremanak (ikasleak, 
hauen gurasoak eta profesionalak) euskaraz ere izan daitezen hartu beharreko 
neurriekin  batera,  ikastetxearen  eta  ingurune  hurbilaren  arteko  euskarazko 
harremanak (udala, gizarte eta kultur taldeak eta enpresak) azkartuko dituzten 
proiektuak  eta  egitasmoak  bultzatzea,  bai  oinarrizko  hezkuntzaren 
ikastetxeetan, baita lanbide heziketakoetan eta unibertsitateetan ere. 

 
 
2.C.‐ Irunerako proposamen berriak: 

 

    2014‐2017 epealdiari begira proposatzen da: 
 

‐ Orokorrean: 

1. 2010‐2013 epealdian garatutako programei  jarraipena ematea, beti 
bezala,  zenbait doiketa  egin, bitartekoak optimizatu,  eragile  arteko 
koordinazio  lana  hobetu  eta  urteroko  jarraipen  eta  ebaluazio  lana 
eginez.  
 

‐ Jarduera zehatzak: 

2. Hobekuntzak: 

- “Euskaraz  Baietz”  programako  dirulaguntza  deialdira  aurkeztu 
beharreko eskaeretan eginbehar burokratikoak arindu.  

- “Euskara  zine aretoetara”:  ikastetxeetatik haratago euskarazko 
filmen  eskaintza  zabaltzeko  aukerak  aztertzea,  hiritarrentzako 
eskaintza kulturala osatze aldera, azkenaldian euskarazko filmen 
produkzioak izandako emankortasuna aprobetxatuz.  
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- “Gu  ere bertsotan”:  zabalpen  eta oihartzun maila handiagoak, 
eskura dauden baliabideekin programaren   “ikusgarritasunean” 
irabazteko  neurriak  hartuz,  Irunabar  Irungo  Bertsoaren 
Bilgunearekin elkarlanean. 

- “Euskararen  hilabetea”:  ahal  den  neurrian,  saio  eta  ekintza 
kopurua gehitu. 

- “Udagiro”:  programaren  zabalpenerako  aukerak  eta 
irakaskuntzarako  erabiltzen  den  metodologian  hobekuntzak 
txertatzeko aukerak aztertu. 

- “Koordinazio  gunea”:  euskararen  normalizazio  alorrean 
hezkuntza arloko Irungo eragileak koordinatuta egotea lortu da, 
balorazio  oso  positiboa  du  bilgune  horrek,  eta  beraz, 
aurrerantzean  ere  egitura  hori  mantentzea  proposatzen  da. 
Zehazki,  egun  ikastetxeen  artean  ematen den  “praktika onen” 
inguruko  informazio  elkartrukea  kanpoko  praktika  onen 
informazioarekin osatzea da aurrera begirako proposamena.   

 
3. Ekintza berriak: 

- Batxilergo  eta  Lanbide  Heziketaren  etaparako  euskara‐
jardueren  inguruko  lanketa  bat  egin:  orain  LH  eta  DBHra 
zuzendutako  hizkuntza  ohitura  onen  esperientziak  hurrengo 
etapetara  ere  zabaldu,  etapara  egokitutako  jarduera 
espezifiko berriak landu, eta abar. 

- Ikasleak  liburutegietara  erakarri  eta  irakurzaletasuna 
sustatzeko  ekimenak  bultzatzea:  liburutegira  bisita  gidatuak 
talde  txikitan,  liburutegian  kontatutako  istorio  baten  bidez 
irakurtzearen xarma piztu… 

- Matrikulazio  garaian  eta  ikasturtearen  hasieran,  euskararen 
erabileraren garrantzia azpimarratzeko sentiberatze kanpaina 
orokorrak  egitea;  xedea,  gurasoak  euskararen  erabiltzaile 
aktibo bihurtzea. 

- Lehen  Hezkuntzako  ikasleei  zuzendutako  ZINEUSKARA 
GIZARTEAN  programa:  Irudi  Biziak  Elkarteak  koordinatutako 
programa,  lau  filma  eta  unitate  didaktiko  bat  ikasle  eta 
irakasleentzako.  Sustatu  euskarazko  zinema  areto 
komertzialetan. 

- “Kantu Jira Auzoan” ekimena: eskolan  ikasitako kantak,  ikasle 
eta  gurasoekin,  eta  musikaz  lagunduta,  auzoan  zabaltzeko 
jarduera ibiltaria.  

- Ikasle‐trukeko estantziak antolatzeko aukera aztertzea. 
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 3. Euskalduntze eta alfabetatzea 
 

3.A‐ Abiapuntua: 
 

    Euskalduntze‐alfabetatze alorraren helburu nagusiak dira: euskara  ikasle potentzialak 
euskaltegietara  erakartzea,  xede‐taldeen  arabera  ikastaro  ahalik  eta  egokituenak 
eskaintzea,  euskararen  ikaskuntza  eta  irakaskuntzarako  teknika  eta  metodologia 
berriak  lantzea,  ikasitakoa    praktikara  eraman  ahal  izateko  aukerak  eta  erabilera‐
guneak Irunen bertan eskaintzea, euskara ikasi nahi duenarentzat ahalik eta erraztasun 
ekonomiko  gehien  eskaintzea  eta  Irungo  hiru  euskaltegien  arteko  osagarritasun  eta 
koordinazio lana bermatzea.  
 

    HABEren  finantziazio  sistema  aldatzearen  ondorioz,  Irungo  Udalak  emandako 
ikastorduen araberako dirulaguntza  jasoko du 2015 urtetik aurrera. Horren ondorioz, 
udal  euskaltegi  eta  euskaltegi  pribatuentzako  “bezero”  berriak  topatzeko  bideak 
aztertu eta  lantzea ezinbestekoa  izango da aurrerantzean. Erronka garrantzitsu baten 
aurrean dago Irungo Udala, lanketa berezia eskatuko diona. 
 

    Aurreko  helburu  horiek  lortze  aldera,  alde  batetik  Irun  mailako  koordinazio  lana 
garrantzitsua da, eta funtzio hori betetzen jarraitu behar du Irungo Udala eta bertako  
3  euskaltegiak biltzen dituen  lan mahaiak; bestetik berriz, udalerriz  gaindi, HABEren 
finantzaketa eta euskalduntze‐alfabetatze alorrean proiektu berrien lanketa HABErekin 
batera egitea ere garrantzitsua da. 

 

    Euskalduntze‐alfabetatze  alorrean,  2010‐2013  epealdian  bideraturiko  programak  4 
izan  dira:  EUKALDUNTZE‐ALFABETATZEAREN    LAN‐MAHAIA  ,  EUSKARA  IKASLE 
TXARTELA, MINTZALAGUNA eta EUSKARA IKASTEKO BEKAK 

 

 
3.B.‐   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

3. Erronka: Euskal hiztun berriak sortzea eta euskal hiztunen artean erabilera esparruak 
zabaldu eta  indartzea. Hizkuntzak  ikasi,  irakatsi eta bi prozesuak ebaluatzeko 
Europako  Erreferentzia  Marko  Bateratua  (EEMB)  eta  Hizkuntzen  Portfolio 
Europarra  (HPE)  ardatz  hartuta,  euskara  etengabeko  prestakuntzaren 
esparrura  ekarri:  erabilera  helburu,  egiteko  eta  zeregin  praktikoei  loturiko 
prestakuntza.  Euskara  ikasteko  erraztasunak  eman,  eta  horretarako,  egokiak 
diren baliabideak aurreikusi. 

 
 
3.C.‐ Irunerako proposamen berriak: 
 

    2014‐2017 epealdiari begira proposatzen da: 
 

‐ Orokorrean: 

1. Euskaltegi  arteko  eta  Udalarekiko  elkarlana  eta  koordinazioa 
ahalbidetzen duen lan‐mahaiarekin jarraitzea.  

2. Eremu honetako beste hiru programei ere jarraipena ematea.  
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‐ Jarduera zehatzak: 
 

3. Hobekuntzak: 

- Ondoko  xede‐taldeentzat  egokitutako  euskara  ikastaroen 
eskaintza  egin  eta  kolektibo  horiengana  eraginkortasunez 
iristeko komunikazio eta harreman bide ezberdinak erabiltzea:  

• 12  urte  baino  gutxiagoko  ikasleen  gurasoak  (Euskara 
Ikasteko Gurasoentzako Laguntzak programarekin lotuta) 

• Merkataritza, ostalaritza  eta  zerbitzu  establezimenduetan 
lan egiten duten langileak. 

• Etorkinak (Udagiro programarekin lotuta eta elkarlanean) 

• Langabetuak  (LANNAHI  programari  loturiko  doako 
ikastaroak) 

- Ikastaroen  finantzaketarako  beka‐sistemak  eta  diru‐laguntza 
behar  berriak  aztertu,  eta  euskara  ikaslearentzat  kostuak 
baxuagoak izateko baliabideak aztertu. 

- Euskararen  ikasle  txartelari  jarraipena  emateko  aukerak 
aztertzea. 

- Mintzalaguna  egitasmoari  zabalpen  maila  handiagoa  ematen 
ahalegintzea: partaide  gehiago,  ekintza  gehiago,  giza baliabide 
gehiago.  Horretarako  aukera  ezberdinak  aztertu  daitezke, 
zerbitzu periferiko gehiago eskainiz adibidez: 

• Mintzapotea. 

• Gurasolaguna. 

• Kirol‐laguna. 

• Kanpoko ekimenak hobeto koordinatzea. 

 
4. Ekintza berriak: 

- Euskaltegietan  ikastaro  mota  ezberdin  eta  berritzaileak 
eskaintzeko aukerak aztertu. 

 
 

 4. Administrazioa 
 
4.A.‐ Abiapuntua: 
 

    Irungo Udalean 2013‐2017 epealdiari dagokion Euskararen Erabilera Normalizatzeko V. 
Plangintzaldia  onartu  du.  Plangintzaldi  honekin  euskararentzako  erabilera modu  eta 
esparru berriak  lortu nahi dira: euskara zerbitzu hizkuntza  izateaz gain,  lan hizkuntza 
ere izatera iritsiz. 
 

    Euskararen Erabilera Plan honen dinamizazio eta inplementaziorako ordezkaritza‐maila 
zabaleko  kudeaketa  batzorde  bat  eratu  da:  Irungo  Udalean  Hizkuntza  Ofizialen 
Erabilera  Kudeatzeko  Batzordea.  Batzorde  hori  honakoek  osatzen  dute:  alderdi 
politikoetako  ordezkariek,  ordezkaritza  sindikaleko  kideek  eta  Irungo  Udaleko  Arlo 
bakoitzak izendatutako ordezkariek. 
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    Erabilera  Planean  sartzen  diren  Irungo  Udaleko  langileen  lan‐jardunen  izaera 
komunikatiboa aztertzeko Azterketa Komunikatiboa egin da. Azterketa komunikatibo 
honen  bitartez  Irungo  Udalean  lehentasun  komunikatiboa  duten  komunikazioak 
zeintzuk  diren  zehaztea  lortu  da  eta  arloz  arlo  eta  langilez  langile  Erabilera  Planak 
jasotzen dituen normalizazio ekintzetarako ondorengo lehentasunak zehaztu dira: 

‐ Hizkuntza  prestakuntza:  euskara‐maila  hobetzeko,  lanpostuaren 
beharrizanetara egokitutako ikastaro edo prestakuntza saioak. 

‐ Administrazio‐agiri  orokorrenak  bateratu  eta  ele  bietan  erabiltzea:  Irungo 
Udalaren idazki‐eredu erabilienak bateratu, ele bietan prestatu eta arlo ahalik 
eta  gehienetara  zabaltzea.  Inprimaki‐eredu  elebidunekin  batera,  euskara 
hutsean landutako bertsioak prestatuko dira. 

‐ Itzulpen  eta  zuzenketa  zerbitzua:  arlo  eta  administrazio  atalean  dauden 
bitartekoak  nahikoak  ez  direnean,  itzulpen  zerbitzua  eskainiko  da  idatzizko 
komunikazioetan euskararen erabilera ziurtatzeko. 

‐ Idatzizko harremanetan euskarazko sortze  lana gehitu: gaztelaniaz sortutako 
jatorrizko testuaren  itzulpen beharrak gutxitu eta euskara, gero eta gehiago, 
Irungo Udalaren lan hizkuntza bihurtu. 

‐ Arloan   bertan gero eta  idazki eta dokumentu elebidun gehiago prestatzea: 
arlo  eta  administrazio  unitate  bakoitzak  gero  eta  hizkuntza  autonomia 
handiagoa izatea bultzatu nahi da eta itzulpen zerbitzura jo gabe,  udal langile 
bakoitzak  euskaraz  edo  elebietan  idazkiak  landu  ahal  izateko  erraztasunak 
eskaini.  

‐ Euskara  hutsean  egin  daitezkeen  komunikazioetan,  euskararen  idatzizko 
erabilera  indartu:  idatzizko harremanak hizkuntza bakarrean, euskaraz  soilik 
izan  daitezkeen  harreman‐motak  identifikatu,  udal  barnekoak  nahiz 
kanpokoak, eta euskarazko harreman‐sareak indartu. 

‐ Irungo  Udalaren  lehenetsitako  harrera  hizkuntza  euskara  izatea:  ahozko 
harremanetan (telefonoz,  leihatilan, bilerak,  jendaurreko agerraldiak, ahozko 
harreman  informalak…) Udalaren hasierako hizkuntza  eta harrera hizkuntza 
euskara izatea proposatzen da. 

‐ Hiritarrekiko  ahozko  harremanetan  euskararen  erabilera  areagotzea: 
zerbitzua  ematerakoan  hiritarraren  hizkuntza  eskubideak  errespetatzea,  
komunikazioa euskaraz  izan dadin udal  langileek  jarrera aktiboa hartzea eta 
baldintza egokiak bermatzen direnean euskararen erabilera lehenestea. Jende 
aurreko  ekitaldi  eta  agerpen  publikoetan  euskararen  presentzia  indartzeko 
neurriak hartzea ere proposatzen da.   

‐ Udal  barneko  ahozko  harremanetan,  lankideekin  eta  udal  ordezkari 
politikoekin, euskara gehiago erabiltzea: euskaraz lan egiteko prest daudenen 
berri  eman,  harreman  informaletan  euskararen  erabilera  indartu  eta    udal 
ordezkari politikoen inplikazio eta babes handiagoa ziurtatu.  

‐ Diru‐laguntza deialdietako hizkuntza  irizpideak betearaztea:  Irungo Udalaren 
diru‐laguntzaren bat jasotzen duten elkarte eta entitateek, diruz lagundutako 
jardueraren  informazio  eta  agerpen  publikoetan  euskara  erabiltzen  dela 
ziurtatzea. 

‐ Kontratazio  administratiboetako hizkuntza  irizpideak betearaztea:   baldintza 
pleguetan  kontratu  bakoitzari  dagozkion  hizkuntza  irizpideak  ezarri, 
herritarren  harrera  zerbitzua  emateko  enpresek  jarritako  langileek  bi 
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hizkuntza  ofizialetan  aritzeko  gaitasuna  dutela  ziurtatu  eta  kontratatutako 
zerbitzuaren  agerpen  publikoetan  eta  informazio  euskarrietan  euskararen 
erabilera ziurtatu. 

‐ Aplikazio informatiko eta teknologia berrietan euskararen erabilera indartzea: 
bi  hizkuntza  ofizialetan  berdin  lan  egiteko  aukera  udal  langileei  eskaini  eta 
euskarazko  bertsioen  erabilera  sustatu.  Herritarrei  begirako  informazio  eta 
komunikaziorako teknologia berrietan euskararen erabilera ziurtatu. 

 
 

4.B.‐   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

4.  Erronka:  Irungo  Udaleko  Langileen  artean  egindako  azterketa  komunikatiboa  eta 
Irungo  Udaleko  2013‐2017  epealdirako  erabilera  planaren  diseinua 
egitasmoekin  lanean  jarraitu. Bi egitasmo horien  inguruan, funtsezkoa  ikusten 
da  itzulpenerako  eta  euskara  zein  gaztelera  sortze‐hizkuntza  izateko 
estrategiak ahalik eta gehien zehaztea (beti ere itzulpenari dagokion lan‐karga 
gutxituz  eta  euskarazko  sortze‐lana  areagotuz).  Hizkuntza‐eskakizunak,  udal 
langileen  lanpostuetako  behar  komunikatiboak  eta  Hizkuntza  Ofizialak 
Erabiltzeko Irizpideak uztartzen  jarraitu beharko da. Guzti hori udaleko  langile 
eta  ordezkari  politikoen  motibazio  eta  estimulaziorako  estrategia  egokiekin 
uztartuz.  

 
 
4.C. ‐ Irunerako proposamen berriak: 
 

    2014‐2017 epealdiari begira proposatzen da: 
 

‐ Orokorrean: 

1. Irungo  Udalean  Euskararen  Erabilera  Normalizatzeko  V. 
Plangintzaldiaren  kudeaketa  eta  inplementazioa  modu  egokian 
aurrera eramatea: horretarako eragile ezberdinen  inplikazioa guztiz 
beharrezkoa  da:  agintari  politikoak,  Erabilera  Planaren  Kudeaketa 
Batzordea eta Irungo Udaleko langileak.  

 

‐ Jarduera zehatzak: 

2. Hobekuntzak: 

- Azterketa  komunikatibotik  eratorritako  erabilera  planean 
sartuta  dauden  langile  bakoitzerako  lehentasun  neurrien 
aplikazio  egoki  bat  egiten  dela  bermatu.  Horretarako, 
funtsezkoa  izango  da  Kudeaketa  Batzordeko  arlo  bakoitzeko 
ordezkari  eta  Euskara  Arloko  teknikariek  lehentasun  neurrien 
jarraipen estua egitea. 

- Irungo Udalean  euskara  ere  zerbitzu hizkuntza badela  zabaldu 
gizartean.  

- Euskara  zerbitzu  hizkuntzaz  gain  lan  hizkuntza  ere  izan  dadin, 
euskarazko  komunikazio  zirkulu  txikiak  antolatu  eta  horien 
funtzionamendu egokia bermatu. 
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- Udal  langileen  euskararekiko motibazioa  indartu.  Horretarako 
euskaraz  ere  lan  egiteak  langileen  artean  egun  duen  lan 
bikoizketa  edo  lan  karga handiagoa  izatearen  ikuspegia  aldatu 
behar  da:  euskaraz  lan  egitea  atsegina, motibagarria,  erraza… 
izan behar du langileentzat. 

- Diru‐bilketa  arloan  froga  pilotu moduan  egindako  saiakeraren 
emaitza  onak  baliatu  indarra  hartu  eta  programak  bere  bidea 
egin dezan eta lanari jarraipena emateko.   

 
3. Ekintza berriak: 

- Hiritarrei  zuzenduriko  kanpainak:  administrazioak  zerbitzuak 
euskaraz  ere  eskaintzen  dituela  zabaltzeko  eta  jakinarazteko 
hiritarren artean eta administrazioarekin harremanak euskaraz 
izatera animatzeko. 

- Langileen  barne  komunikazioetan  euskarak  garrantzia  irabaz 
dezan ekintza txikiekin hasi; hala nola, euskarazko komunikazio‐
zirkulu txikiak… 

- Erabilera  Planean  sartzen  ez  diren  langileei  euskara 
gerturatzeko ekintzak. 

- San  Juan  Harria  plazan  egingo  diren  udal  instalazio  berrietan 
(liburutegia,  gazte  informazio  bulegoa...)  euskara  sustatzeko 
plan integral bat diseinatu, aisia esparruarekin lotuz, eta langile, 
erabiltzaile eta eskainiko diren zerbitzuak integratuz. 

 
 
 

 5. Arlo sozio‐ekonomikoa 
 
5.A.‐ Abiapuntua: 
 

    Lan‐mundua euskalduntzeko ahaleginean, hiru eragin lerro nagusi izan ditu Irungo 
Udalak: 

 
1.‐ Hiriko merkataritza, ostalaritza eta bestelako zerbitzu establezimendu txikiak; 

2007‐2010  epealdian,  “Irun  2+1”  programa martxan  jarri  zen, merkataritza 
establezimenduei  zuzendutako  komunikazio  kanpaina  bat  bideratu  zen, 
hizkuntza  ezberdinen  erabilera  mailari  buruzko  datuak  jaso  ziren, 
merkatariekin  osatutako  euskara  ikastaroetako  taldeak  osatu  ziren, 
saltokietako  hizkuntza  paisaia  euskalduntzeko  idazkiak  eta  diru‐laguntzak 
zabaldu ziren establezimenduetara eta  jarduera adar  jakinetara zuzendutako 
komunikazio ekintza espezifikoak ere bideratu ziren. “Irun 2+1” programaren 
jarraipen lan esturik ezin izan da egin ordea 2010‐2013 epealdian. 
 

2.‐ Hizkuntza paisaia euskalduntzeko diru‐laguntza lerro bat indarrean du Irungo 
Udalak  eta  hiriko  zerbitzu  establezimenduek  laguntza  ekonomikoak  eskura 
ditzakete,  irudi  korporatiboa  euskalduntzeko,  saltokiaren  kanpoko  nahiz 
barneko  errotulazioa  euskalduntzeko  edo web orriak  euskaratzeko.   Horrez 
gain, Udaleko  itzulpen  zerbitzua erabiltzen duten merkatariak eta hizkuntza 
zerbitzuak eskatzen dituztenak, gero eta gehiago dira.  
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3.‐ 2010.  urtetik  aurrera,  enpresetako  euskara  planak  egin  izan  dira,  zenbait 
enpresa  handitan  (Irungo  CAF)  edo  eragin  biderkatzailea  duen  banaketa 
sektoreko  irungo  hainbat  enpresetan  (Alcampo,  Mendibil,  Zelaira  SA,  eta 
abar). “Lanean Euskara Zubi”  programaren bitartez bideratu dira enpresetako 
euskara plan horiek.   
 

    Euskara  planak martxan  jarritako merkataritza  guneetan  eta  bestelako  enpresetan  ere, 
arlo batzuetan aurrera egitea lortu da, bereziki jendaurreko errotulazioan, enpresa horiek 
egiten duten publizitatean edo bezeroarekiko zerbitzuan.  

 

    Edonola  ere,  euskarak  espazio  txikia  du  oso  eta  presentzia  baxua  Irungo  lantegi  eta 
enpresen eguneroko jardunean. 

 
 

5.B.‐   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

5. Erronka:  Batetik, bezeroekiko harremanetan euskara erabiltzeko aukera bermatu eta 
sustatzea,  kontsumitzaileek  euskaraz  jarduteko  duten  eskubidea  aintzat 
hartuz; bestetik, hezkuntza sistema (eta bereziki lanbide heziketa)  eta enpresa 
mundua hizkuntzaren ikuspegitik modu hertsiago batean uztartzea,  batez ere 
enpresa‐praktikak euskaraz egiteko aukerak bultzatuz. 

 
5.C.‐ Irunerako proposamen berriak: 
 

    2014‐2017 epealdiari begira proposatzen da: 
 

‐ Orokorrean: 

1. Orain  arteko  hiru  lan‐lerroekin  (enpresetako  euskara  planak, 
merkataritza‐ostalaritza  arloko  egitasmoa  eta  hizkuntza‐paisaia 
euskalduntzeko  diru‐laguntzak)    jarraitzea  proposatzen  da,  eragin 
biderkatzailerik  handiena  duten  eremu  pribatuko  negozioetan 
zentratuz. LANHITZ programarekin jarraitzea proposatzen da.  

 

‐ Jarduera zehatzak: 
 

2. Hobekuntzak: 

- Euskara  planak  diseinatu  diren  enpresetan,  plangintza  horien 
jarraipen  lan bat egin eta proposatu bai baina martxan  jarri ez 
diren normalizazio  ekintzen    jarraipen  eta dinamizazio  lan bat 
egitea ere komenigarria ikusten da.  

- Bestalde,  Irungo  merkataritza  eta  ostalaritzaren  arloan 
eragiteko martxan  jarritako “Irun=2+1”   egitasmoa aktibatu eta 
hiriko  establezimendu  txikietara  berriro  hurbiltzea  ere 
garrantzitsua ikusten da, ondorengo ekimenen bitartez:  

 Merkatarientzat,  autonomoentzat,  jendaurreko 
lanpostuetan  lan  egiten  dutenentzat  egokitutako  euskara 
ikastaroen eskaintzak promozionatzea.  
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 Irungo hizkuntza paisaian  eragiten duten  enpresen  egoera 
aztertu  paisaiaren  ikuspuntutik  eta  bertan  eragiteko 
estrategiak lantzea. 

 
3. Ekintza berriak: 

- Lan arloan eta eremu pribatuan mugitzen diren Irungo enpresa, 
establezimendu  eta  eragileek  euskararen  alde  egindako 
ahalegina  aitortzeko  ekimenak  antolatzea. Helburua, hiritarrek 
eragile  horiek  egiten  duten  ahalegina  ezagutu  eta  baloratzea 
izango litzateke. 

- Hiritarren  hizkuntza‐eskubideen  aldarrikapen  eta  bermerako 
komunikazio‐sentsibilizazio kanpainak egitea. 

- Eragin eremu  zabalago bat hartuz eta udalerriz gaindiko beste 
erakunde  publikoekin  elkarlanean,  merkataritza  arloan 
eragiteko  mugaz  gaindiko  proiektu  berri  bat  diseinatu  eta 
martxan jartzea.   

 
 

 7. Aisia eta kirola 
 
7.A.‐ Abiapuntua: 
 

    Aisia  eta  kirola  euskalduntzeak  berebiziko  garrantzia  du  Irungo  errealitate 
soziolinguistikoan, irakaskuntza alorrean egiten den ahaleginaren jarraipena izan behar du 
eta  Irungo  familietan  euskararen  erabilera  sustatzeko  bideratzen  diren  programen 
osagarri.  

 

    Irungo  Udalak  aisiaren  esparrura  2010‐2013  epealdian  bideratutako  programak  dira: 
KALEAN  BAI,  SOLAS  JOLAS,  IRUNGO  EUSKARAZKO  JARDUEREN  AISIA  GIDA  eta  BADIAN 
EUSKARAZ. 

 

    Irungo  Udalak  kirolaren  esparrura  2010‐2013  epealdian  bideratutako  programak  dira: 
ESKOLA  KIROLA,  KIROLDEGIETAKO  IKASTAROAK  EUSKALDUNTZEKO  PLANA  eta  GOI 
MAILAKO KLUBETAKO HIZKUNTZA NORMALKUNTZARAKO PLANA. 

 

 
7.B.‐   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 

 
7.  Erronka:  eskolaz  kanpoko  jardueretan  ‐eta  bereziki  haur  eta  gazteei  zuzentzen 

zaizkienetan‐  euskara  erabiltzeko  aukera  zabalak  eskaintzea,  euren  jarduna 
hirian  garatzen  duten  elkarte  soziokultural  eta  aisialdikoekiko  lankidetzaren 
bitartez.  Euskararen  aldeko  ekintzen  ondoan,  aisialdiko  jarduerak  euskaraz 
egiteko aukerak sendotu eta hedatu. Kirol eta aisialdi‐jardueretan, jendaurreko 
ekitaldi  eta  agerpenak  antolatzen  direnean,  ahoz  zein  idatziz  ematen  diren 
mezuetan  euskararen  presentzia  bermatu.  Guzti  horretarako,  2014‐2017 
epealdian,  lau‐ildotako  jarduera‐estrategia bat aurrera eramatea proposatzen 
da: 
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1.‐ Udalak  haur  eta  gazteentzat  hirian  antolatzen  dituen  jarduera  guztietan 
euskararen  erabilera  lehenesteko  neurriak  hartzea,  jardueretan  erabiltzen 
den hizkuntza euskara izan dadin, neurriak aktibatzea. 

2.‐ Irungo Udaletik nahiz  euskal  erkidegoko beste  erakunde publikoetatik diruz 
lagundutako  aisia  eta  kirol  jardueretan,  hizkuntza  irizpideak  ezarri  eta 
betearazteko neurriak hartzea.  

3.‐ Aisia  jarduera eta espazioetan euskararen arnas guneak sortu eta eraikitzea; 
horretarako,  Irungo  euskara  eragile  eta  euskarazko  jardueren  saretzea 
bideratu beharko litzateke, sinergiak bilatu, euskarazko jardueren espazio eta 
agenda bateratuak sortu; azken finean gaur egun Irunek euskararekin  loturik 
duen  giza  kapitalaren  koordinazioa  eta  elkarlana  oinarri  izango  dituen 
egitasmo berri bat diseinatu eta kudeatzea izango litzateke. 

4.‐ Irungo  elkarteei  euskararen  erabilera  aurrera  egiteko  laguntza  eskaini, 
euskara  erabiltzeko  balio  praktikoa  duten  hizkuntza  zerbitzuak,  eta  horrez 
gain,  euskara  sustatzeko  motibazioan  pizgarri  izango  den  dinamizazio  eta 
komunikazio lana ere bai.   

 

 
7.C .‐ Irunerako proposamen berriak: 
 

    2014‐2017 epealdiari begira proposatzen da: 
 

‐ Orokorrean: 
1. Eskola  Kirola,  Kiroldegietako  Ikastaroak  Euskalduntzeko  Plana  eta 

goi‐mailako klubetako Hizkuntza Normalkuntza programei jarraipena 
ematea  planteatzen  da  (burututako  ebaluazio  prozesuan  atzeman 
diren hobekuntza beharrak txertatuta).  
 

2. Aisiaren  esparruan,  Kalean  Bai,  Solas  Jolas,  Irungo  Euskarazko 
Jardueren Aisia Gidari, dagozkien hobekuntzekin,  jarraipena ematea 
planteatzen da. 

 

‐ Jarduera zehatzak: 
 

3. Hobekuntzak: 

- Kalean  Bai  programarekiko:  elkarteenganako  hurbilpena 
areagotu, haur eta gazteekin lan egiten duten elkarteetan arreta 
berezia ipini, egitasmoa elkarte gehiagotara zabaldu. 

- Solas  Jolas  programa:  hezitzaileei  prestakuntza  zabalagoa 
eskaini;  programa  gehiago  zabaldu  (denboran,  ikasle 
gehiagorengana  iritsiz),  ikastetxeek sortutako udaleku propioen 
eta  programa  honen  osagarritasunaren  arteko  hausnarketa 
egitea.  

- Euskarazko  jardueren gida:  zabalpena, gida horretako  jarduera 
eta  eragileei  buruzko  informazioa  zabaldu,  erabilgarri  egin. 
Horretarako,  ikastetxeak  eta  Kalean  Bai‐ko  elkarteak  lirateke 
lehentasun handienekoak. 
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- SAREUSKA  lan mahaitik  2017  urtera  arte  definitutako  ekimen 
plana inplementatzeko urratsak ematea. 

- Eskola  Kirola  programaren  eredua  bigarren  hezkuntzara 
zabaltzeko aukerak aztertu. 

- Kiroldegietako  ikastaroen  euskalduntze  plana  dela  eta, 
sentsibilizazioaren ildoa jorratu, batez ere helduen ikastaroekin. 
Eta  izen‐emate  garaian  euskaraz+elebitan  hizkuntza 
lehentasuna  adierazi  duten  helduen  10  taldeetako  ikastaroak 
elebitan emateko urratsak gauzatu. 

- Goi mailako kirol klubekin orain arte egindako lanari Kalean Bai 
programaren  baitan  jarraipena  eman  eta  euren  interesa 
sustatzeko  baliabide  gehiago  bideratzeko  aukerak  aztertu 
(enpresa  gisa  tratatuz  eta  lan  munduko  programetako 
baliabideak  eskainiz  adibidez).  Ondo  lan  egiten  duenari 
aitorpena egitea ere proposatzen da. 

 

 

4. Ekintza berriak: 

- Lehentasunezko aisia jardueretan hizkuntza irizpideak betearazi 
eta  jarduerak  euskaraz  egin  daitezen  ziurtatzeko  programa: 
Udala  beraren  aisia  jarduerak,  hirian  haur  eta  gazteentzat 
antolatutako  guztiak  eta  erakunde  publikoren  batek  diruz 
lagundutakoak.  Euskarazko  eskaintza  lehenesteko  irizpide 
eragingarriak martxan jartzea.  

- Irungo  euskara  eragile  eta  euskara  jarduera  guztiak  bilduko 
dituen egitasmo berri bat lantzea, “Irunaisia” proiektua.  

- Auzoetan  euskaraz  jardungo  duten  aisi‐gune  egonkorrak 
bultzatu eta dinamizatzeko programak antolatzea: haur txokoak, 
gaztelekuak,  kale‐hezitzaileak,  kaleko  jarduera  dinamizatuak, 
eta abar. 

- Helduei  zuzendutako  sentsibilizazio  kanpaina,  hizkuntza 
eskubideei buruzkoa, helduak eredu garela azpimarratuz, “Irun 
gizalegez” proiektuaren baitan bideratu daitekeena. 

 
 
 

 8. Liburugintza 
 

1.A.‐ Abiapuntua: 
 

    Euskarazko  kultur  ekoizpen  eta  sormena  bultzatu  eta  euskaraz  irakurtzeko  zaletasuna 
handitzeko  Irungo Udalak orain ez urte asko arte sustatzen zituen bi programa  (Irakurriz 
Gozatu eta J. Loidi bekaren irabazle suertatzen zen lanaren argitalpena) ez dira gaur egun 
bideratzen.  

 

    Euskarazko produktuen katalogoa ere orain gutxi arte paperean  inprimatu eta banatzen 
zitzaizkien familiei baina gaur egun euskarri digitalean soilik eskaintzen da. 

 

    Hainbat arrazoi  tarteko, euskarazko  liburugintzaren eremura  Irungo Udalak bideratutako 
baliabideek murrizketa izan dute. 
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1.B.‐   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

 

8.  Erronka:  biztanleriaren  artean  euskarazko  irakurzaletasuna  bultzatzeko  ekimenak 
indartu, zehazki haur eta gazteengan.  

 
 

1.C.‐ Irunerako proposamen berriak: 
 

 

    2014‐2017 epealdiari begira proposatzen da: 
 

‐ Orokorrean: 

1. Baliabideak  optimizatzeko  eta  inplikatutako  eragileen  arteko 
elkarlana areagotzeko ahaleginarekin jarraitzea. 

 

‐ Jarduera zehatzak: 

2. Hobekuntzak: 

- Horretarako  beharrezko  izango  diren  baliabideak  eskuratzeko 
aukerak dauden  neurrian  gazteen  euskarazko  irakurzaletasuna 
sustatzera  bideratutako  programaren  bat  landu  eta  garatzea 
planteatzen  da.  Programa  edo  euskarri  berriak  haur  eta 
gaztetxoentzako  interesgarriak  izango  diren  gaiak  jorratzea 
funtsezkoa  izango  da  (jolasak,  marrazkietako  pertsonaia 
ezagunak, etab.). 

- Euskararen  hilabetearen  barruan  ikastetxe  eta  institutuek 
euskarazko  ekoizpena  kaleratzeko  orain  arte  paperean 
ekoitzitako aldizkari berezia berreskuratzeko aukera aztertzea. 

- Euskarazko    Produktuen  Katalogoa  paper  euskarrian  ere 
argitaratzeko aukera eta egokitasuna aztertu. 

- J.A.  Loidi  Ikerketa  Bekaren  irabazle  suertatzen  den  lana 
argitaratzearen   egokitasuna  aztertu  (lan motaren  arabera eta 
eskuragarri dauden baliabideen arabera). 

 
 

 9. Kulturgintza 
 

1.A.‐ Abiapuntua: 
 

    “Kultur  Errota”  eta  “Euskarazko  laburmetraien  zikloa”  programek,  programa  bezala  ez  
dute  jarraipenik  izan  baina  horietan  jasotako  eskaintzari  eutsi  dio  Irungo  Udalak  eta 
aurrerantzean ere hala izan dadin bermatzeko neurriak hartzea proposatzen da, hiritarrei 
zuzendutako euskarazko kultur eskaintza egoki bat izate aldera.     

    Bestalde, eragileen aldetik oso balorazio positiboa  jaso duten hainbat programa martxan 
ditu jada Irungo Udalak, Bidasoa Txingudiko Bertso Eskola eta J. A. Loidi ikerketa beka hain 
xuxen ere. 

    Kulturgintzaren  eremua  (orokorrean,  ez  konkretuki  euskarazkoa)  lantzeko  urratsak 
bideratu  dira  Irungo Udaletik  eta  arrakastaz  gainera  (Gazte Artean programa  adibidez). 
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Ekoizpen artistikoaren eta gazteen ekimenaren bidez sormena, irudimena, integrazioa eta 
espiritu  kritikoa  sustatzeko  gune  bat  eskaini  nahi  du  programak,  horretarako  erabil 
litekeen  edozein  euskarritan,  hizkuntzatan  eta  formatutan.  Euskarazko  sorkuntza  ere 
sustatzeko gune egokia izan liteke. 
 

 

1.B.‐ Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

9. Erronka: ekitaldi soziokultural guztietan euskararen erabilera sustatu (erlijio‐ekitaldiak 
barne),  euskarazko  kultura  sustatu  eta  euskarazko  kultur  produktuak 
ezagutarazi eta horien kontsumoa sustatu.  

 
 

1.C.‐ Irunerako proposamen berriak: 
 

    2014‐2017 epealdiari begira proposatzen da: 
 

‐ Orokorrean: 

1. Baliabideak  optimizatzeko  eta  inplikatutako  eragileen  arteko 
elkarlana areagotzeko ahaleginarekin jarraitzea. 

2. Irungo Euskararen Kultura Plana lantzea. 

3. Orokorrean  kulturgintzara  bideratutako  programa  arrakastatsuetan 
hizkuntzaren  ikuspegia  lantzea.  Besteak  beste,  hiritarrek  Gazte 
Artean  programari  egindako  harrera  ona  baliatzea  hizkuntzaren 
ikuspegia  landu  eta  euskararentzako  ere  onura  horiek 
aprobetxatzeko.  
 

‐ Jarduera zehatzak: 

4. Hobekuntzak: 

- Kultur  eskaintza  zehazteko  garaian,  herritarren  parte  hartzea 
sustatzeko aukerak aztertu. 

- Eskura dauden baliabideak aprobetxatuz “Zinema Euskaraz” edo 
antzeko programa sendo bat antolatzeko aukerak aztertu. 

- Bidasoa  Txingudiko  Bertso  Eskolaren  ekimenari  eutsi  eta  ahal 
den neurrian metodologia ludikoagoa bultzatu. 

 

 

 10. Publizitatea 
 

 

1.A.‐ Abiapuntua: 
 

    Arlo  publikoan  Irungo  Udaleko  Euskara  Arlotik  burutzen  diren  programa,  zerbitzu  eta 
baliabideen  berri  emateko  baliatzen  diren  euskarriak  (Euskara  Arloko  web  gunea, 
programa  ezberdinen  inguruan  argitaratutako  liburuxka  informatzaileak,  etab.) 
publizitatea egiteko kanal eraginkorrak kontsideratzen dira.    
 

    Euskara Arloaz gain Udaleko gainontzeko sailek gizartera transmititzen dituzten mezuetan 
(publizitaterako bide) euskararen presentzia maila apalagoa pertzibitzen da. 
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    Horrela, Irungo Udaleko euskarazko publizitatea Euskara Arloarekin lotzen da gehienbat. 
 

    Arlo pribatuan, gaztelaniazko publizitatea nabarmen gailentzen  zaio euskarazkoari baina 
merkataritza  gune  edo  elkarte  handietatik  publizitatea  euskaraz  ere  egiteko  ahalegina 
nabaritzen da hiritarren artean. 

 
 
 

1.B.‐   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

10.  Erronka:  publizitatea  euskaraz  sortua  izatea  sustatu,  arlo  publikoan 
(administrazioaren  jarduera  eta  zerbitzuei  loturiko  publizitatea)  zein 
pribatuan.  Bereziki  haur  eta  gazteei  zuzenduriko  euskarazko  jatorrizko 
publizitatea sustatu beharko da.  

 
 
 

1.C.‐ Irunerako proposamen berriak: 
 

    2014‐2017 epealdiari begira proposatzen da: 
 

‐ Orokorrean: 

1. Baliabideak  optimizatzeko  eta  inplikatutako  eragileen  arteko 
elkarlana areagotzeko ahaleginarekin jarraitzea. 

2. Sortzez  euskarazkoa  den,  itzulpenean  oinarritu  gabeko  publizitate 
mezu eta kanpainak  lantzeko aukerak aztertzea, batez ere haur eta 
gazteetara bideratu. 
 

‐ Jarduera zehatzak: 

3. Hobekuntzak: 

- Udaletik  euskaraz  zabaldutako  mezuen  kalitatea  bermatzen 
jarraitu. 

- Euskara  Arloaren  web  gunean  bildutako  edukien  difusio 
zabalagoa  eta  eraginkorragoa  egitea,  blog  eta  sare  sozialen 
bitartez. 

 

4. Ekintza berriak: 

- Irungo  komertzio  eta  enpresetan  publizitatea  euskaraz 
bideratzeko kanpainak egitea. 

- Publizitate enpresetan euskarazko sormena sustatzea. 
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 11. Corpus plangintza eta euskararen kalitatea 
 

1.A.‐ Abiapuntua: 
 

    Eremu honetara 2010‐2013 plangintzaldian  lehen aldiz  Irungo Udalak bi programa berri 
jarri ditu martxan eta balorazio positiboa jaso dute eragileen aldetik, nahiz eta programen 
ezagupen eta zabalkundean lan dezente egiteke dagoen. 

 

    Irungo  Leku  Izenak programaren kasuan, horrelako  lan  tresna bat hiritarren eskura  jarri 
izana ondo baloratzen da. 

 

    Irungo  Ahozko  Ondarea  bildu  eta  zabaltzeko  programaren  kasuan  Irungo  bertako 
hizkuntza dokumentatu, plazaratu eta balioa emateko ahalegina goraipatzen da.   

 
 

1.B.‐   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

11. Erronka: Euskaraz komunikatzeko gaitasuna sendotzea, erregistro‐konbinazioak ongi 
erabiliz    eta  egoera  komunikatibo  desberdinetara  egokituz.  Horretarako, 
zuzentasuna eta Irungo hizkera kontuan hartuta, Irungo hizkeratik abiatuta, 
erraztasun  edo  trebetasun  komunikatiboa  eta  espresibitatea  lantzea  da 
erronka (hots, komunikazio gaitasuna). 

 
 

1.C.‐ Irunerako proposamen berriak: 
 

    2014‐2017 epealdiari begira proposatzen da: 
 

‐ Orokorrean: 

1. Baliabideak  optimizatzeko  eta  inplikatutako  eragileen  arteko 
elkarlana areagotzeko ahaleginarekin jarraitzea. 

2. 2010‐2013  plangintzaldian  jarraitutako  bideari  eusteko  ahalegina 
egiten jarraitu, Irungo bertako euskararen berreskurapen, mantentze 
eta balioa emateko lanetan. 
 

‐ Jarduera zehatzak: 

3. Hobekuntzak: 

- “Irungo  leku  izenak”  programaren  difusiorako  bideak  landu 
eta  aztertu. 

- Irungo  ahozko  ondarea  bildu  eta  zabaltzeko  ahaleginari 
jarraipena ematea. 

 

 12. Hedabideak 
 

1.A.‐ Abiapuntua: 
 

    Tokiko  idatzizko  hedabideetan  aurrerapena  sumatzen  bada  ere,  ez  da  gauza  bera 
gertatzen  idatzizko  komunikabide  orokorretan,  ez  eta  entzunezko  eta  ikus‐
entzunezkoekin, are gutxiago bertakoetan.  
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    Hedabideei  emandako  diru‐laguntzen  arloan,  helburuen  betetze‐maila  baxua  dela 
kontsideratzen da. 

    Irunero aldizkariak azken urtean izandako aldaketak oso modu positiboan baloratzen dira. 

1.‐ Desagertuta egon ondoren, berrargitaratu da, eta hamabostekari bihurtu, 
produktua bikoiztuz. 

2.‐ Bai irakurle gisa, bai parte‐hartzaile gisa, publiko gaztea erakartzeko egiten ari 
den ahalegin berezia. 

3.‐ Saltoki txikien publizitatea erakartzeko egiten ari den ahalegin berezia. 

 
 

1.B.‐ Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

12. Erronka: hiriko euskarazko hedabideen eta tokiko administrazioaren arteko elkarlana 
eta  koordinazioa  bultzatu,  baliabideei  ahalik  eta  etenik  handiena  atera, 
kalitatea etengabe hobetu eta produktu berriak eskaintzeko. Lehentasunen 
artean honako hauek ere badaude: gazteei zuzendutako eduki eta kanalak 
bultzatzea,  komunikagarritasunaren  bidetik  estilo  serioak  eta  arinak 
konbinatzea  eta  ikus‐entzunezkoei  eta  internet  bidezko  komunikazioei 
arreta berezia eskaintzea, beti ere paperezko edizioak guztiz alboratu gabe.  

 
 

1.C.‐ Irunerako proposamen berriak: 
 

    2014‐2017 epealdiari begira proposatzen da: 
 

‐ Orokorrean: 

1. Baliabideak  optimizatzeko  eta  inplikatutako  eragileen  arteko 
elkarlana areagotzeko ahaleginarekin jarraitzea. 

2. Hiritarren  aldetik  euskarazko  hedabideen  kontsumoan  eragiteko 
neurrien inguruko hausnarketa burutzea. 

3. Irungo Euskarazko Hedabideen plangintza lantzea. 

 

‐ Jarduera zehatzak: 

4. Hobekuntzak: 

- Irunero  dela  eta,  aldizkariaren  finantzaketaren  inguruko 
hausnarketa egin. 

- Ahal  den  neurrian,  Partzuergoaren  esku  dagoen  Euskarazko 
komunikabideentzako  dirulaguntza  programaren  inguruko 
hausnarketa  bultzatzea,  eraginkortasun  ildoak  lantzeko 
helburuarekin.  

- Udaleko  arduradunen  euskarazko  ahozko  interbentzioen 
kopurua  handitzea,  bai  prentsaurrekoetan bai  eta  hedabideen 
aurreko bakarkako adierazpenetan. 
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 13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) 
 

1.A.‐ Abiapuntua: 
 

    Teknologia  berriek  egungo  gizartean  hartutako  garrantzia  eta  indarra,  euskararen 
sustapenerako ere baliagarri izateko hainbat neurri hartu ditu Irungo Udalak. 
 

    Zehazki, euskara Arloaren web gunea malguagoa eta biziagoa izateko neurriak hartu dira. 
 
 

1.B.‐   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

13. Erronka:  Irungo euskararen normalizazioaren prozesuari dagozkion korpus, estatus 
eta oinarrizko alderdi guztiekin  loturiko gaiak  IKTetan modu egoki batean 
txertatuta egon daitezen ekintza eraginkorrak sustatzea. 

 
 

1.C.‐ Irunerako proposamen berriak: 
 

    2014‐2017 epealdiari begira proposatzen da: 
 

 

‐ Orokorrean: 

1. Baliabideak  optimizatzeko  eta  inplikatutako  eragileen  arteko 
elkarlana areagotzeko ahaleginarekin jarraitzea. 
 

‐ Jarduera zehatzak: 

2. Hobekuntzak: 

- Irungo Udaleko Euskara Arloaren web gunea programa garatzen 
jarraitu  behar  da,  Euskara  Ikasiz  APP  1.  eta  2.  mailak 
sustatzearekin batera. 

- Euskara Arloaren web gunearen eta bertako edukien difusio lan 
zabalagoa egitea proposatzen da, blog eta sare sozialak erabiliz 
horretarako.  

 

3. Ekintza berriak: 
 

- Gazteen  sare  sozial  bidezko  harremanetan  euskara  gehiago 
erabiltzeko ekimenak abian jartzea. 

- Bestalde,  erronka  honen  inguruan  interesgarria  izan  liteke 
Irungo  Udaleko  Euskara  Arloak  Langune  elkartearekin 
harremanen  bat  izatea  (besteak  beste  hizkuntza  teknologien 
garapenari loturiko euskal enpresez osatua dago elkartea). 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                           IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 
 

 
  ‐ 29

 14. Sentsibilizazioa eta motibazioa 
 

14.A.‐ Abiapuntua: 
 

    Hizkuntza‐sentsibilizazio  eta  motibazioaren  arloko  estrategia  eta  ekimenen  beharra 
ESEPren  esparru  guztietatik  ikusten  da  Irunen,  gizarte‐sektore  ezberdinetako  eragileek 
adierazi  dute  motibazio  kanpaina  orokorren  beharra.  Zentzu  horretan,  zehar‐lerroko 
izaera hori izatea garrantzitsua ikusten da Irunen.  

 
 
 

14.B.‐   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

14. Erronka: euskararen erabilerarako motibazioa sustatzea planteatzen da, era berean 
erabilera atsegingarri bat ekarriko duena zeinak motibazioa atzeraelikatuko 
duen. Motibazioa,  ikasketa  jarraitua  eta  erabilera  elkarri  lotuta  daudela 
gauza  jakina da eta guzti horien elkarlana beharrezkoa da. Erronka honen 
inguruan beharrezkoa da euskara erabiltzeko arrazoiak ematea, hizkuntzen 
erabileran  sortzen  diren  egoerak  kudeatzeko  estrategiak  eskaintzea, 
hizkuntzen  kudeaketan  garatzen  diren  eredu  egokiak  zabaltzea,  gizartean 
soziolinguistikaren  oinarrizko  kontzeptuak  txertatzea,  ezagutzatik 
erabilerarako  jauzia  ematen  laguntzeko  jarduerak  antolatzea, 
normalizazioaren  esparruan  lidertza  lantzea,  etab.  Beraz,  sentsibilizazioak 
eta komunikazioak pisu handia dute arlo honetan. 

 
 

14.C.‐   Jarduera berriak: 
 

 

    Irunen hizkuntza  komunikazioaren  inguruko  I+G+b proiektu bat  egitea. Hiriko hizkuntza 
politika  eta  hizkuntza  plangintza modu  eraginkorrean  optimizatzen  lagunduko  duen  lan 
bat  izango  da,  eta  Irungo  hizkuntzaren  normalizazioan  laguntzen  duten  faktoreengan 
eragingo duena: motibazioa, ezagutza eta erabilera. Proiektu horrek ahalbidetuko luke: 

 
1.‐ Proiektu honek hirian euskararen egoera eta euskara sustatzeko egiten dena 

neurtzeko  moduan  eragingo  du.  Irungo  Udaleko  Euskara  Arloak  aurrera 
eramango dituen programa guztiengan  zeharka eragingo duen proiektu bat 
izango bada ere, epe  laburrean euskararen presentzia, erabilera eta  ikasketa 
neurtzeari loturiko aspektuei eragingo die batez ere. 

 
2.‐ Irunen euskarak behar dituen diskurtso berriak  landu eta eraikitzeko 

bidea irekiko du. 
 

3.‐ Aurreko  guzti  hori,  Irungo  erabaki  gune,  gizarte  eragile  eta  hiritarrengana 
eraginkortasunez  iristeko komunikazio proiektu zabal baterako erabili ahalko 
da.  
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 15. Barruko proiekzioa  
 
 

15.A.‐   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 

15.  Erronka:  Kalitatezko  produktuen  sorkuntza  eta  zabalkundean  oinarrituz,    Irunen 
euskal  kulturaren  irudia prestigiatzea,  euskarara hiztunak  erakartzeko  eta 
hizkuntzaren  erabilera  areagotzeko  saio  horiek  giltzarri  baitira.  Euskal 
kulturaren barruko proiekzioak erabakiko du neurri handi batean zein den 
Irunen hari ematen zaion tokia. 

 
15.B.‐   Jarduera berriak: 

 

    Bertako  kultur  sortzaile‐ekoizleen  panela  sortzea  eta  euren  lana  hainbat  formatu  eta 
komunikazio‐kanalen bidez zabaltzea proposatzen dugu. Honekin batera, ezinbestekoa da  
hirian  euskaraz  eskaintzen  diren  jarduera  soziokulturalen  agenda‐egutegia  landu  eta 
hainbat kanal fisiko eta birtualen bidez zabaltzea. 

    Administrazio,  erakunde  eta  bestelakoetan  euskararen  alde  egiten  denez  gain  euskara 
erabiliz egiten diren ekimenak gizarteratu eta hiritarrei jakinarazi. 
 
 
 
 

 16. Kanpoko proiekzioa  
 
 

16.A.‐   Erronka estrategikoa (ESEP plangintza orokorrari jarraiki): 
 
16.  Erronka:  Irungo  hiria  euskararekin  eta  euskal  kulturarekin  lotuta    proiektatu  eta 

promozionatzea.  
 

 

16.B.‐   Jarduera berriak: 
 

    Hirian antolatzen diren eta kanpoko proiekzioa duten ekitaldi guztietan (azokak, biltzarrak, 
topaketak,  etab.)  euskararen  presentzia  bermatzea,  batik  bat  Ficobaren  inguruan  edo 
Oiasso Museoaren  inguruan  antolatutakoetan.  Honetarako,  komunikazio  eta  harreman 
publikoetako  egitasmoa  diseinatu  eta martxan  jartzea  proposatzen  dugu,  era  honetako 
ekitaldietako  antolatzaileak,  komunikazioaren  eta  irudiaren  ikuspegitik,  euskara 
erabiltzeak  zabal  ditzakeen  aukerez  daitezen.  Bestalde,  Euskararen  Egunaren 
ospakizunaren  inguruan  ere  garrantzitsua  jotzen  da  euskararen  “kanpoko  proiekzioa” 
lantzea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 
 

 
  ‐ 31

1.3.‐ IRUNGO ESEPREN EKINTZAK 
 
 
 

EBPN 2010‐2012 
PROGRAMA 

ESEP 2014‐2017 

KODEA  Kodea  Ekintza 

1.  Familia transmisioa          
1.1.  Euskararen erabilera handitu etxeko esparruan, 

eta transmisioa ziurtatu familia kideen arteko 
hizkuntza izan dadin. 

        

1.1.1.3.  Gurasoengan eragin euren hizkuntza ohiturak 
seme‐alabengan duen eraginaz jabe daitezen. 
[Aurrematrikulazio kanpainak; hitzaldiak, 
jardunaldiak, ikastaroak, irratsaioak, liburuxkak; 
Ebete‐ren irakasleentzako formazioa; eta 
gisakoak] 

MEREZI 
DUELAKO! 

1.1.6. 
Gurasoengan eragitea euren 
hizkuntza ohiturak seme‐alabengan 
duen eraginaz jabe daitezen 

1.1.1.56.  Erditze ikastaroak eskaintzen dituzten eskolen 
arduradunekin estrategiak hitzartu gurasogaiak 
euskararen transmisioaz sentiberatzeko. 

MEREZI 
DUELAKO! 

14.2.1. 

Gurasoengan, guraso izango 
direnengan eta aitona‐amonengan 
eragitea, euskararen familia 
bidezko transmisioa ziurtatzeko 

1.1.1.57.  Haurrentzat zerbitzuak eskaintzen dituztenekin 
(haur parkeak...) estrategiak hitzartu gurasoak 
euskararen transmisioaz sentiberatzeko. 

MEREZI 
DUELAKO! 

14.2.1. 

Gurasoengan, guraso izango 
direnengan eta aitona‐amonengan 
eragitea, euskararen familia 
bidezko transmisioa ziurtatzeko 

   "Ipuin bat kontatuko zenidake?" egitasmoa 
martxan jarri.     1.1.4 

Gurasoei euskara eta euskal 
kulturari lotutako produktuak 
ezagutarazi eta eskura jartzea 

1.1.2.1.  Euskarazko produktuen katalogoa ezagutzera 
eman: web orrian, gurasoei bidali, udalaren 
menpeko guneetan eskuragarri jarri… 

EUSKARAZKO 
PRODUKTUEN 
KATALOGOA 

1.1.4. 
Gurasoei euskara eta euskal 
kulturari lotutako produktuak 
ezagutarazi eta eskura jartzea 

1.1.3.1.  Guraso berrientzako saio erakargarriak antolatu 
euskaraz: haurrak nola hezi, nola elikatu ondo, 
gaixotasunei nola egin aurre... [Kantu, ipuin eta 
jolasen ikastaroak; TELP tailerrak antolatu; eta 
gisakoak] 

   1.1.7. 
Bikote euskaldunen zein mistoen 
kasuan, seme‐alabekiko hizkuntza 
jokabideak lantzea 

1.1.3.2.  Familia barruan euskararen erabilera bultzatzeko 
egitasmo zehatzak martxan jarri: Gurasolagun... 
["Kontaidazu ipuin bat" lehiaketa, "Mihiluze" 
lehiaketa, Jolasen Eguna, "Euskera olgetan 
errotu" lehiaketa, eta gisakoak] 

   1.3.1. 

Eskolatik kanpo zein eskolan bertan 
ere gurasoek eta umeek 
euskara erabiltzeko guneak sortzea 
eta elikatzea 

1.54.  Merezi duelako! proiektuari jarraipena eman eta 
bertan egiten den zerbitzu eskaintza sendotu, 
Irungo familietako haur eta gero eta seme‐alaba 
gehiagoren sorburu‐hizkuntza euskara izan dadin,  
horretarako batetik transmisio naturala 
indartzeko dauden aukerak aprobetxatuz, baina 
bestetik, transmisio kulturalaren errefortzuetaz 
ere baliatuz. 

        

1.54.1.1.  Eskolako ikasturte hasierako guraso bileretan 
transmisioa programaren aurkezpen ludikoa egin.   MEREZI 

DUELAKO! 
14.2.1. 

Gurasoengan, guraso izango 
direnengan eta aitona‐amonengan 
eragitea, euskararen familia 
bidezko transmisioa ziurtatzeko 

1.54.1.2.  Haur jaio berrien gurasoentzako kanpaina landu 
(Zuhaitz landaketa)  MEREZI 

DUELAKO! 
14.2.1. 

Gurasoengan, guraso izango 
direnengan eta aitona‐amonengan 
eragitea, euskararen familia 
bidezko transmisioa ziurtatzeko 

1.54.1.3.  Ikastetxeetako hizkuntza normalizatzeko 
planetan euskararen familia bidezko transmisioa 
indartzeko egitarauak txerta ditzaten laguntzea, 
guraso elkarteekin elkarlanean. 

MEREZI 
DUELAKO! 

1.3.3. 

Familia, eskola eta ingurunearen 
arteko elkarreragina sendotzea, 
gurasoei horretarako baliabideak 
eskainiz 
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EBPN 2010‐2012 
PROGRAMA 

ESEP 2014‐2017 

KODEA  Kodea  Ekintza 

1.54.1.4.  Udal Haurtzaindegiarekin, Partzuergoko 
haurtzaindegiekin eta udalarenak ez diren haur‐
eskolekin lankidetzan aritzea, gurasoak 
euskararen transmisioaz sentiberatzeko, eta 
euskarazko gaitasuna eta erabilera hobetzeko 
programak laguntzea. 

MEREZI 
DUELAKO! 

14.2.1. 

Gurasoengan, guraso izango 
direnengan eta aitona‐amonengan 
eragitea, euskararen familia 
bidezko transmisioa ziurtatzeko 

1.54.2.1.  Oparitu euskaraz, euskarazko produktuen 
katalogoa ezagutzera eman  

MEREZI 
DUELAKO! 

1.1.4. 
Gurasoei euskara eta euskal 
kulturari lotutako produktuak 
ezagutarazi eta eskura jartzea 

1.54.3.1.  Euskara ikasten ari diren gurasoen familiei begira 
euskararen transmisio kulturala indartuko duen 
asteburu pasak edo egun pasak antolatu 
(tailerrak) 

MEREZI 
DUELAKO! 

3.8.1. 
Euskarazko harreman‐sareak 
trinkotzeko eta talde‐dinamikak 
sortzeko aukerak ematea 

1.54.4.1.  Irungo haur eskoletan, haurtzaindegietan eta 
haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan 
matrikulaturik dauden umeen gurasoentzat 
euskara eskolak  

MEREZI 
DUELAKO! 

     

1.54.5.2.  Familietarako aisialdi jarduerak antolatzen duten 
udal zebitzuetan eragin, eskaintza prestatzean 
hizkuntza normalizazioaren irizpidea kontuan har 
dezaten; hots, familientzako jarduera horietako 
askotan euskara izan dadin hizkuntza komuna 

   7.1.3. 

Aisialdiko eskaintza modu zabalean 
ulertuz (zinema, antzerkia, 
literatua, telebista, musika, etab.) 
euskarazko ekimenak adin tarte 
guztietako herritarrei zuzentzea 

1.54.5.3.  Familietarako aisialdi jarduerak antolatzen 
dituzten gizarte eragileengan eragin eta haiekin 
elkarlanean jardun, eskaintza prestatzean 
hizkuntza normalizazioaren irizpidea ere kontuan 
har dezaten; hots, familientzako zenbait 
jardueratan euskara izan dadin hizkuntza komuna 

   7.1.3. 

Aisialdiko eskaintza modu zabalean 
ulertuz (zinema, antzerkia, 
literatua, telebista, musika, etab.) 
euskarazko ekimenak adin tarte 
guztietako herritarrei zuzentzea 

   Aisi eskaintza sustatu      7.1.3. 

Aisialdiko eskaintza modu zabalean 
ulertuz (zinema, antzerkia, 
literatua, telebista, musika, etab.) 
euskarazko ekimenak adin tarte 
guztietako herritarrei zuzentzea 

1.55.  Irungo gurasoek eta bereziki haurrek erabiltzen 
duten euskarak izaera komunikatiboa lortzea eta 
sentipenak, ideiak eta emozioak transmititzeko 
balio izatea.  

        

1.55.1.1.  Gurasoentzat jolas, kantu eta ipuin ikastaroak 
MEREZI 
DUELAKO! 

1.1.4. 
Gurasoei euskara eta euskal 
kulturari lotutako produktuak 
ezagutarazi eta eskura jartzea 

1.55.1.2.  DOBHn hasiko diren ikasleentzako sentiberatze‐
prestakuntza jarduerak eskaini, elebitasunaren 
ekarpenaz eta eredu elebiduntzaileak 
aukeratzearen garrantziaz‐patxadaz‐hitz egiteko   

14.3.1. 

DBHn, Batxillergoan edo Lanbide 
Heziketan sartzear dauden 
gazteengan eta senideengan 
eragitea, euskarazko ereduetan 
ikasten jarraitzeak dakartzan 
abantailak azaltzeko 

2.  Euskalduntzea‐Prestakuntza          
2.1.  Euskararen aldeko motibazioa eta euskararen 

ezagutza handitu herritarren artean.          

2.1.1.1.  Herritarrengan modu erakargarrian eragin, 
dakiten euskara hori plazan ere erabiltzeko. 
Ekimenak definitu eta martxan jarri, herriko eta 
inguruko eragileekin elkarlanean: kartelak, tokian 
tokiko komunikabideetan mezuak, euskararen 
egunean agintari politikoen agerraldiak, 
pegatinak, egutegiak... . Kanpainak sustatu. 
[Errenta Aitorpena euskaraz egiteko kanpaina eta 
gisakoak] 

   14.1.6. 
Agerpen publikoetan euskararen 
erabilerak duen garrantziaz 
ohartarazi eta sentsibilizatzea 
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2.1.1.2.  o Etorri berriei bereziki zuzendutako 
sentsibilizazio kanpainak antolatu, euskara 
ikasteak ekar litzaiekeen onurak azpimarratuaz. 
Etorri berrientzako harrera programekin uztartu. 

Hiriko 
euskaltegiak, diru‐
laguntzak, 
Udagiro programa 

14.1.2. 

Etorri berriei bereziki zuzendutako 
sentsibilizazio kanpainak 
antolatzea, euskara ikasteak ekar 
liezazkiekeen onurak 
azpimarratuz. Etorri berrientzako 
harrera programekin uztartzea. 

2.1.1.3.  Gazteengan eragin adin talde horietarako 
erreferente diren pertsonetan oinarrituta: bide 
telematikoak, sakelekoa... [Solasaldiak pertsonaia 
ezagunekin, motibazio saioak eta gisakoak] 

   14.1.3. 

Gazteengan eragitea adin talde 
horietarako erreferente diren 
pertsonetan oinarrituta eta bide 
telematikoak lehenetsiz. Euskaraz 
egiten diren ekitaldietarako 
abantailak eskaintzea 

2.1.1.5.  Euskara ikasten dabilena saritu: sarrerak 
zozketatu, eskualdeko egunkari edo aldizkariren 
batera urtebeteko harpidetza… 

EUSKARA IKASLE 
TXARTELAren 
erabiltzaile 
direnen artean 
zozketak 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio 
estrategiak diseinatu eta garatzea 

2.1.1.8.  Txartel bereziak sortu gazteentzat ("euskara‐
txartela") eta abantailak eskaini: euskal musika 
emanaldietarako sarrerak zozketatu, euskal 
literatura liburuak, teknologia berrietan 
oinarritutako jolasak… 

EUSKARA IKASLE 
TXARTELA 

   Ekintza hau ez da ESEPn aurreikusi 

2.1.1.21.  Herriko euskaltegien "ate‐irekiak" eguna antolatu EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

4.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio 
estrategiak diseinatu eta garatzea 

2.1.2.1.  Eskualdeko euskaltegien gaineko gida osatu: 
zerbitzuak, ordutegiak, helbideak... eta 
herritarrengana zabaldu. 

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio 
estrategiak diseinatu eta garatzea 

2.1.2.2.  Euskara ikasteko prozesuaren gaineko informazio 
orokorra eskaini modu erakargarrian: web orria 
erabilita, triptikoak, eskualdeko aldizkaria 
(prozesua, udalak zer laguntzen duen, 
metodologia, ziurtagirien baliokidetzeak, 
egonaldiak familia euskaldunetan  

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio 
estrategiak diseinatu eta garatzea 

2.1.3.1.  Euskara ikasteko diru‐laguntzak eskaini baldintza 
batzuk betetzearen truke: klasera joateko edota 
autoikaskuntza bidez ikasteko.    

EUSKARA IKASTEKO 
BEKAK 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio 
estrategiak diseinatu eta garatzea 

2.1.3.2.  Diru‐laguntzak eman: udako euskarazko 
ikastaroetara joateko, bestelako euskarazko 
jardunaldi edo topaguneetan parte hartzeko… 

EUSKARA IKASTEKO 
BEKAK 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio 
estrategiak diseinatu eta garatzea 

2.1.3.3.  Euskararen oinarri‐oinarrizko irakaskuntza 
finantziatu: etorri berrientzako murgiltze saioak 
16 urtetik beherakoentzat; transmisioa 
bermatzeko, 0‐6 urte arteko haurren 
gurasoentzako ikastaroak… 

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

1.3.3. 

Familia, eskola eta ingurunearen 
arteko elkarreragina sendotzea, 
gurasoei horretarako baliabideak 
eskainiz 

2.1.3.15.  Udagiro programa irailera eta neguko 
oporretarara zabaltzeko aukerak aztertu 

UDAGIRO  2.6.1. 

Kanpotik etorritako nerabeengan 
arreta berezia jartzea eta 
haientzako programa bereziak 
garatzea 

2.1.4.1.  "Mintzalagun" proiektua jorratzeko taldeak sortu 
herrian (atzerritarrak eta adin guztietako 
euskaldun zaharrak eta berriak aintzat hartuta). 
Formula berriak aztertu: bazkari‐laguna, kirol‐
laguna... [Mintzalagun, Berbalagun, Mintzakide 
egitasmoak eta gisakoak] 

MINTZALAGUNA  3.8.2. 

Mintzapraktika egitasmoak 
(Mintzalagun, Berbalagun, 
Gurasolagun) 
zabaltzea 
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2.1.4.2.  Euskararen ezagutza beharrak aintzat hartu eta 
ikastaroak antolatu herriko edo eskualdeko 
euskaltegiekin elkarlanean: galdutako trebetasunak 
berreskuratzeko edo birziklatzeko; euskarazko 
terminologia lantzeko; mintzamena lantzeko; 
jendaurrean hitz egiteko; herri hizkeraz; hitanoaz... 
Begirale, kirol entrenatzaile, eskolaz kanpoko 
jardueretako arduradun, irakasle, euskaltegietako 
irakasle, komunikabideetako esatari, merkatari, 
ostalari, udaltzainentzako hobekuntza ikastaroak 
antolatu. [Euskara ikasteko ikastaro bereziak eta 
tailerrak; HABEk laguntzen ez dituen taldeak, 
ratiora iristen ez direlako edota aldi motz baterako 
direlako; eta gisakoak] 

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

14.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio 
estrategiak diseinatu eta garatzea 

2.1.4.3.  Etorri berriei zuzendutako ikastaro bereziak 
antolatu, metodologia egokia erabilita. 

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

3.9.1. 

Atzerritarrentzako idatzizko 
materialak sortu, eguneratu eta 
zabaltzea (hizkuntzaz, literaturaz, 
kulturaz) 

2.1.4.4.  Talde zehatz bakoitzari egokitutako hiztegitxoak 
sortu euskaltegiekin elkarlanean: etorri berrientzat, 
merkatarientzat… 

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

3.7.6. 

Helduak euskalduntzeko alorreko 
materialak, metodoak eta 
baliabideak etengabe eguneratzea 
(auto‐ikaskuntzakoak eta abar). 

2.1.4.5.  Euskarazko komunikazio gaitasuna hobetzeko 
saioak antolatu euskaltegi eta ikastetxeekin 
elkarlanean, jolasak, txapelketak, irteerak, 
antzerkiak, eta orokorrean, gai ludikoak aintzat 
hartuta. Ahozko adierazpena indartzeko ekintzak 
antolatu.  

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

2.4.4. 

Irakaskuntzarako ez ezik eskolako 
ekintza guztietarako euskara 
harreman‐hizkuntza gisa bultzatzea 
(bestelako jardueren egitarau 
eta programa zehatzen bitartez). 

2.2.  Helduen prestakuntza eskaintzan euskararen 
erabilera handitu. 

        

2.2.1.1.  Helduentzako prestakuntza antolatzen dutenengan 
eragin (autoeskolak, jubilatu elkarte, kultur elkarte, 
merkatari elkarte), ikastaroak euskaraz ere 
antolatzeko. 

   14.4.5. 

Helduentzako prestakuntza 
antolatzen dutenengan eragitea 
(autoeskolak, jubilatu elkarte, kultur 
elkarte, merkatari elkarteak), 
ikastaroak euskaraz ere antolatzeko 

2.2.3.1.  Udalak antolatzen dituen ikastaroetan 
euskarazkoak bultzatu (Jabekuntza eskolakoak…).        Ekintza hau ez da ESEPn aurreikusi 

2.2.3.2.  Helduentzako era guztietako ikastaro eta ekimenak 
antolatu euskaraz: erlajazioa, sukaldaritza, lehen 
arreta, dantza ikastaroak, reflexoterapia… 

EUSKALDUNTZEA 
ALA AISIA? 

   Ekintza hau ez da ESEPn aurreikusi 

2.2.3.6.  Helduen formazio ikastaroetan euskara erabiltzeko 
eskaintza handitu Bidasoa Bizirik garapen 
agentziako euskara planaren bitartez 

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

   Ekintza hau ez da ESEPn aurreikusi 

2.21.  Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta 
indartzeko bideratzen diren programei jarraipena 
eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta 
eperik laburrenean lortzeko. 

        

2.21.1.1.  Irungo euskaltegietan euskara ikaten ari direnak 
euskara erabiltzeko motibatzeko lanak sustatzeko, 
Euskara Ikaslearen Txartela egitasmoa. 

EUSKARA IKASLE 
TXARTELA 

4.4.4. 
Euskara ikasten dabilenentzako 
aitorpen sistema bat eratzea 

2.21.2.1.  Euskaltegietako matrikulazio garai nagusietan 
komunikazio plan bateratua egin. 

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

4.4.1. 
Euskara ikasteko sentsibilizazio 
estrategiak diseinatu eta garatzea 
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2.21.2.2.  Euskalduntze‐Alfabetatze arloan etorkizunerako 
plangintzak gauzatzerako garaian, eragile guztien 
partaidetza izatea, lan mahiaren bitartez. 

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

     

2.21.3.1.  Euskaltegi bakoitzak bere ekintza osagarriak 
egiteaz gain, elkarlanean egiteko moduko ekintza 
osagarri orokorrak egitea. Hileroko ekintzen 
programazioa elkartrukatuko da: ipuin kontalaria, 
zure abenturaren bila, tailerrak...  

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

3.8.1. 
Euskarazko harreman‐sareak 
trinkotzeko eta talde‐dinamikak 
sortzeko aukerak ematea 

2.21.3.2.  Irungo euskaltegietan irrati tailerrak eskaintzea. EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

3.8.2. 
Mintzapraktika egitasmoak 
(Mintzalagun, Berbalagun, 
Gurasolagun) zabaltzea 

2.21.4.1.  Euskararen erabilera sustatzen duten eragileei 
bekak ematea, euskara ikas edo hobe dezaten. 

EUSKARA IKASTEKO 
BEKAK 

     

2.21.5.1.  EGA edota HABEren 2. edo 3.mailako agiriak 
lortzeko ikastaroak DBHOko institutuetan 

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

     

2.21.5.2.  Herriko kiroldegietako monitoreentzako euskara 
lantzeko ikastaroak antolatu. 

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

     

2.21.5.3.  Euskara eskolak eskaini, Irungo haur eskoletan, 
haurtzaindegietan eta Haur eta Lehen Hezkuntzako 
ikastetxeetan matrikulaturik dauden ikasleen 
gurasoek euskara ikas dezaten eta dakiten euskara 
erabili dezaten . 

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

     

2.21.5.4.  Euskara eskolak eskaini, Irungo merkatari eta 
ostalariei.  

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

     

2.21.5.5.  Auzo elkarteekin hitzarmena bat sinatu auzoetan 
euskara eskolak eskaintzeko 

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA 

     

2.21.5.6.  Eskola kiroleko hezitzaileei euskara eskola 
espezializatuak eskaini  

EUSKALDUNTZE‐
ALFABETATZEAREN 
EREMUKO PLANA / 
ESKOLA KIROLA 

     

2.22.  Mintzalaguna programaren jarraipen estuago bat 
egin eta programaren hedapenerako aukerak eta 
baldintzak aztertu. 

        

2.22.1.1.  Hendaiako AEK biltzea Mintzalaguna egitasmora

MINTZALAGUNA  3.8.2. 
Mintzapraktika egitasmoak 
(Mintzalagun, Berbalagun, 
Gurasolagun) zabaltzea 

2.22.1.2.  Mintzalaguna egitasmoa auzoetara eraman

MINTZALAGUNA  3.8.2. 
Mintzapraktika egitasmoak 
(Mintzalagun, Berbalagun, 
Gurasolagun) zabaltzea 

2.22.1.3.  Mintzalagun eta ikasleei euskara ikasle txartela 
banatu eta ezagutzera eman. 

EUSKARA IKASLE 
TXARTELA 

14.4.4. 
Euskara ikasten dabilenentzako 
aitorpen sistema bat eratzea 
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3.  Irakaskuntza          
3.1.  Euskarazko ikastereduak sustatu.          

3.1.1.1.  DBH, Batxiller, Lanbide Heziketan sartzear 
dauden gazteengan eragin, euskarazko ereduetan 
ikasten jarraitzeak dakartzan abantailak 
azaltzeko: gutunak, smsak, hitzalditxoak... 
[Matrikulazio kanpainak, besteak beste] 

   14.3.1. 

DBHn, Batxillergoan edo Lanbide 
Heziketan sartzear dauden 
gazteengan eta senideengan 
eragitea, euskarazko ereduetan 
ikasten jarraitzeak dakartzan 
abantailak azaltzeko 

3.2.  3.2.‐Eskolaz kanpoko prestakuntza jardueretan 
euskararen erabilera areagotu. 

        

3.2.1.3.  Irakaskuntza esparruan euskara sustatzeari 
begirako udal eta gainerako agenteen ekimenak 
koordinatu, esparruko planaren bitartez. 

   2.5.1. 
Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko 
loturak sendotzea 

3.2.1.4.  Ikastetxeekin koordinazio gunea elikatu, 
arduradun berriak ikastetxeetan daudenetan, 
koordinazio bilerak baino lehen bakarkako 
kontaktuak eginez, programa guztien berri 
emateko. 

IKASTETXEEN 
ARTEKO 
KOORDINAZIO 
GUNEA 

2.5.1. 
Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko 
loturak sendotzea 

3.2.1.5.  Ikastetxeko koordinazio guneko bileran tarte bat 
eskaini ikastetxeek esperientziak elkar truka 
dezaten 

IKASTETXEEN 
ARTEKO 
KOORDINAZIO 
GUNEA 

2.5.1. 
Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko 
loturak sendotzea 

3.2.1.6.  HHn, LHn eta DBHn hasiko diren ikasleen 
gurasoentzako sentiberatze‐prestakuntza 
jarduerak eskaini, elebitasunaren ekarpenaz eta 
eredu elebiduntzaileak aukeratzearen 
garrantziaz‐patxadaz‐hitz egiteko.  

   14.3.1. 

DBHn, Batxillergoan edo Lanbide 
Heziketan sartzear dauden 
gazteengan eta senideengan 
eragitea, euskarazko ereduetan 
ikasten jarraitzeak dakartzan 
abantailak azaltzeko 

3.2.2.1.  Hitzarmena sinatu ikastetxe, euskaltegi edota 
herriko akademiekin haur eta gazteei eskolako 
lanak egiten laguntzeko: etxeko lanen txokoa, 
interneten bidezko galdera‐erantzunen txokoa, 
mintzamen saioak bazkal ostean, etorri 
berrientzako murgiltze saioak, 

2.5.1. 
Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko 
loturak sendotzea 

3.2.2.2.  Hitzarmena sinatu eskolaz kanpoko 
prestakuntzan dihardutenekin (musika eskolak, 
hizkuntza eskolak, margo eskolak...), euskarazko 
eskaintza handitzeko. 

2.5.1. 
Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko 
loturak sendotzea 

3.2.2.29.  Irungo akademiekin euskara sustatzeari begira 
koordinazio gune bat sortu  2.5.1. 

Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko 
loturak sendotzea 

3.31.  Irungo haur eta gazteen artean euskararen 
norbereganatzea egokia izan dadin lortzea, 
adierazmen, mintzamen, irakurmen eta 
idazmenerako gaitasunen arteko orekari eutsiz. 

     

3.31.1.1.  "Gu ere bertsotan" programa garatu.  GU ERE 
BERTSOTAN / NI 
ERE BERTSOLARI 

2.3.1. 
Ahozko jardunaren ahuleziak 
gainditzeko, irakasle zein ikasleei 
begirako estrategia egokia garatzea 

3.31.1.2.  Euskararen Hilabetea antolatu   EUSKARAREN 
HILABETEA 

14.1.3. 

Gazteengan eragitea adin talde 
horietarako erreferente diren 
pertsonetan oinarrituta eta bide 
telematikoak lehenetsiz. Euskaraz 
egiten diren ekitaldietarako 
abantailak eskaintzea 

3.31.1.3.  Euskararen Hilabeteko lanekin erakusketa bat 
antolatu 

EUSKARAREN 
HILABETEA 

14.1.3. 

Gazteengan eragitea adin talde 
horietarako erreferente diren 
pertsonetan oinarrituta eta bide 
telematikoak lehenetsiz. Euskaraz 
egiten diren ekitaldietarako 
abantailak eskaintzea 
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3.31.1.4.  Euskararen Hilabeteko amaiera ekitaldian 
hizkuntzarekin loturarik ez duen edozein 
ekintza/gastu kendu (puzgarriak, bestelako 
tramankuluak…) hizkuntzaren faktoreei 
garrantzia emanez. 

EUSKARAREN 
HILABETEA 

14.1.3. 

Gazteengan eragitea adin talde 
horietarako erreferente diren 
pertsonetan oinarrituta eta bide 
telematikoak lehenetsiz. Euskaraz 
egiten diren ekitaldietarako 
abantailak eskaintzea 

3.31.1.5.  Euskararen Hilabeteko amaiera ekitaldian 
euskarazko produktuak probatzeko eta erosteko 
gunetxo bat atondu (karpa bat jolas/liburu… 
batzuekin).  

EUSKARAREN 
HILABETEA 

14.1.3. 

Gazteengan eragitea adin talde 
horietarako erreferente diren 
pertsonetan oinarrituta eta bide 
telematikoak lehenetsiz. Euskaraz 
egiten diren ekitaldietarako 
abantailak eskaintzea 

   Euskara Zine Aretoetara programa antolatu eta 
garatzen lagundu 

EUSKARA ZINE 
ARETOETARA 

14.1.3. 

Gazteengan eragitea adin talde 
horietarako erreferente diren 
pertsonetan oinarrituta eta bide 
telematikoak lehenetsiz. Euskaraz 
egiten diren ekitaldietarako 
abantailak eskaintzea 

3.31.2.1.  Irungo ikastetxe, institutu eta elkarteetan 
euskararen erabilera indartzeko egitasmoetarako 
diru‐laguntzak eman (Euskaraz Baietz! programa).  EUSKARAZ BAIETZ  4.4.4. 

Irakaskuntzarako ez ezik eskolako 
ekintza guztietarako euskara 
harreman‐hizkuntza gisa bultzatzea 
(bestelako jardueren egitarau eta 
programa zehatzen bitartez). 

3.31.3.1.  "Udagiro" programa antolatu 

UDAGIRO  6.6.1. 

Kanpotik etorritako nerabeengan 
arreta berezia jartzea eta 
haientzako programa bereziak 
garatzea 

3.31.3.2.  Udagiro DBH 3 eta 4. mailako ikasleei zabaltzeko 
aukera aztertu 

UDAGIRO  6.6.1. 

Kanpotik etorritako nerabeengan 
arreta berezia jartzea eta 
haientzako programa bereziak 
garatzea 

3.31.3.3.  Udagiro programa irailera eta neguko 
oporretarara zabaltzeko aukerak aztertu 

UDAGIRO  6.6.1. 

Kanpotik etorritako nerabeengan 
arreta berezia jartzea eta 
haientzako programa bereziak 
garatzea 

3.31.3.4.  Antxeta Irratiaren "Haurtxoko.irratia" tailerra 
antolatu herriko ludoteketan Irungo Udaleko 
Gazteria Sailarekin elkarlanean. 

   7.1.1 
Euskarazko jarduerak bultzatzea 
bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

3.31.4.1.  Ikastetxeetako atsedenaldietan euskara 
sustatzeko dinamika suspertu ikastetxeekin 
elkarlanean.      2.4.4. 

Irakaskuntzarako ez ezik eskolako 
ekintza guztietarako euskara 
harreman hizkuntza gisa bultzatzea 
(bestelako jardueren egitarau eta 
programa zehatzen bidez) 

3.31.4.2.  Helduen Heziketa Iraunkorreko zentroarekin 
Hizkuntza Normalkuntza Plana definitzen hasi. 

   2.1.8. 

Ikastetxe bakoitzean hizkuntzaren 
irakaskuntza eta erabilera 
uztartuko dituen jarduera‐
plangintza egitea, hau da, hizkuntza 
proiektua egitea. 

3.31.4.3.  Irungo ikastetxe eta institutuetako Hizkuntza 
Normalkuntza Planak garatzen lagundu, plana 
dutenetan horiek susutatuz eta ez dutenetan 
ezartzen lagunduz. 

   2.1.8. 

Ikastetxe bakoitzean hizkuntzaren 
irakaskuntza eta erabilera 
uztartuko dituen jarduera‐
plangintza egitea, hau da, hizkuntza 
proiektua egitea. 

3.32.  Jolasaren bitartez hizkuntzaren ikuspegi 
ludikoago bat lantzeko aukera ematen duten 
programen jarraipena egin eta errefortzurako 
aukerak aztertu. 

        

3.32.1.1.  Proba 

   2.4.4. 

Irakaskuntzarako ez ezik eskolako 
ekintza guztietarako euskara 
harreman hizkuntza gisa bultzatzea 
(bestelako jardueren egitarau eta 
programa zehatzen bidez) 



                                                                                                                                                           IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 
 

 
  ‐ 38

EBPN 2010‐2012 
PROGRAMA 

ESEP 2014‐2017 

KODEA  Kodea  Ekintza 

3.32.1.2.  Plangintza diseinatu 

   2.4.4. 

Irakaskuntzarako ez ezik eskolako 
ekintza guztietarako euskara 
harreman hizkuntza gisa bultzatzea 
(bestelako jardueren egitarau eta 
programa zehatzen bidez) 

3.33.  Nerabe eta gazteen euskarazko ahozkotasuna eta 
sorkuntza sustatzeko planteamendu integralen 
lanketa bideratu. 

        

3.33.1.1.  Hiritar euskaldunak ikastetxeetara hurbiltzeko 
programa landu eta adostu ikastetxeekin.      2.3.1. 

Ahozko jardunaren ahuleziak 
gainditzeko, irakasle zein ikasleei 
begirako estrategia egokia garatzea 

3.33.1.2.  Pertsonaia ezagunen bisitak programa landu eta 
adostu ikastetxeekin     2.3.1. 

Ahozko jardunaren ahuleziak 
gainditzeko, irakasle zein ikasleei 
begirako estrategia egokia garatzea 

3.33.1.3.  Eskualde mailako kantu txapelketan 
ikastetxeetako ikasleen parte hartzea sustatu.     2.3.1. 

Ahozko jardunaren ahuleziak 
gainditzeko, irakasle zein ikasleei 
begirako estrategia egokia garatzea 

3.33.1.4.  Irungo nerabe eta gazteak hirira etorri berri 
direnen bidelagun euskaldunak egiteko 
programa.  

   2.6.1. 

Kanpotik etorritako nerabeengan 
arreta berezia jartzea eta 
haientzako programa bereziak 
garatzea 

3.33.1.5.  Bagabiltza jardunaldiak antolatu 

BAGABILTZA  2.1.8. 

Ikastetxe bakoitzean hizkuntzaren 
irakaskuntza eta erabilera 
uztartuko dituen jarduera‐
plangintza egitea, hau da, hizkuntza 
proiektua egitea. 

   Euskaraz ekoiztutako institutuen arteko bideo 
lehiaketa antolatu.      2.4.1. 

Nerabeen aisialdia eta interesekin 
loturiko euskararen erabilera 
suspertzea 

3.34.  Lanbide Heziketatik bideratutako praktikaldien 
eskualde mailako egoera ezagutu eta eskualde 
arteko ahaleginak koordinatzeko foro edota 
harremana guneari bultzada bat eman. 

        

3.34.1.1.  Koordinazio gunea sortu  LANBIDE 
HEZIKETAKO 
PLANA 

2.5.2. 
Lan‐mundarekiko zubiak eraikitzea, 
euskarazko praktikak areagotuz eta 
lankidetza proiektuzk bultzatuz 

3.48.  Ikastereduen inguruan hausnarketa sustatu         

3.48.1.1.  HHn, LHn eta DBHn hasiko diren ikasleen 
gurasoentzako sentiberatze‐prestakuntza 
jarduerak eskaini, elebitasunaren ekarpenaz eta 
eredu elebiduntzaileak aukeratzearen 
garrantziaz‐patxadaz‐hitz egiteko.  

   1.1.2.  Eleaniztasunaren onurak azaltzea 

 4.  Administrazioa          
   Erabilera Plana.          

5.  Lan mundua          
5.1.  Lan munduan euskararen erabilera handitu.         

5.1.3.1.  Saritu euskararen erabilera areagotzeko planak 
abian jartzen dituzten enpresak: diru‐laguntzak 
eman jarraipenerako, aipamen berezia herriko 
web orrian…     14.6.1. 

Enpresekin eta enpresarien 
elkarteekin elkarrizketak egitea, 
euskararen erabilera plana 
gauzatzeko jarraitu beharreko 
pausuak zein diren azaltzeko, nola 
parte hartu, laguntza teknikorako 
zein aukera dauden, etab 

5.1.3.2.  Kanpo aholkularitza kontratatzeko laguntzak 
eskaini enpresei: enpresa zerrenda, kontaktuak, 
diru‐laguntzak… 

      Ekintza hau ez da ESEPn aurreikusi 
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5.2.  Merkataritza eta ostalaritzan euskararen 
erabilera handitu. 

        

5.2.1.1.  Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan 
eragin, Hizkuntza Konpromisoaren Zigilua 
bereganatzearen onurez, herritarraren hizkuntza 
hautua errespetatzeko lehen hitza euskaraz izan 
dadin, hizkuntza paisaia zaintzeko… 
(Merkataritzako TELP ikastaroak, "Bai Euskarari" 
ziurtagiria lortzeko kanpainak eta gisakoak. 

   14.6.3. 

Herritarrengan eta merkatari edo 
ostalariengan eragitea, 
herritarraren hizkuntza hautuari 
egoki erantzuteko, hizkuntza 
paisaia zaintzeko 

5.2.1.2.  Errotulazioa finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz 
ere jartzeko kanpainak martxan jarri, 
merkataritza elkarteen bitartez...     14.6.4. 

Errotulazio finkoa eta 
noizbehinkakoa euskaraz ere 
jartzeko kanpainak martxan jarri, 
merkataritza elkarteen bitartez 

5.2.1.3.  Banan‐banako elkarrizketak egin merkatari eta 
ostalariekin paisaia linguistikoak euskararen 
erabileran duen eraginaz. 

   6.8.1. 

Sustapen eta komunikazio ekintzak 
lantzea (kanpainak, esku‐orriak, 
bisitak, hitzaldiak) hizkuntza 
kudeaketa egoki batek dakartzan 
onurak azpimarratzeko eta euskara 
kalitatearekin, lehiakortasunarekin 
eta ongi‐izatearekin identifikatzeko 

5.2.2.1.  Merkataritzan eta ostalaritzan dihardutenei 
ezagutzera eman beste eskualde batzuetan alor 
honetan izan duten esperientzia, negozioari 
euskara erabiltzeak / euskararen erabilera plan 
batek dakarzkion onurak… 

   6.8.1. 

Sustapen eta komunikazio ekintzak 
lantzea (kanpainak, esku‐orriak, 
bisitak, hitzaldiak) hizkuntza 
kudeaketa egoki batek dakartzan 
onurak azpimarratzeko eta euskara 
kalitatearekin, lehiakortasunarekin 
eta ongi‐izatearekin identifikatzeko 

5.2.2.2.  o Ezagutzera eman euskararen erabilera 
normalizatzeko udalean bertan eta beste 
erakundeetan eskaintzen diren aukera eta 
programak: diru‐laguntzak errotuluak euskaraz 
jartzeko, laguntza teknikoa itzulpenetarako... 

   6.1.3. 
Enpresa pribatuen lankidetza 
areagotzea komunikazio kanpaina 
egokien bidez 

5.2.2.3.  Negozioetako jabeei jakitera eman zer eta non 
aurki dezaketen euskarazko materiala: 
dokumentu ereduak, fakturak, menuak… 

   6.1.3. 
Enpresa pribatuen lankidetza 
areagotzea komunikazio kanpaina 
egokien bidez 

5.2.3.1.   Arloko merkataritza eta ostalaritza elkarteekin 
koordinatuz proposamen orokor bat luzatu 
euskararen erabilera gehitzera bideratuta: 
ezagutza lantzeko, errotulazioa eta papeleria 
euskalduntzeko, material idatzien katalogoa 
(merkealdiak, itxita/zabalik).. 

   6.1.4. 
Enpresa txiki eta ertainetan planak 
garatzeko aukerak eskaini eta 
areagotzea 

5.2.3.2.  Laguntza tekniko eta ekonomikoa eskaini 
errotuluak aldatzeko (toldoetan, ibilgailuetan...), 
itzulpenak bideratzeko… (programa informatiko 
euskaldunak ezatzeko diru‐laguntzak eskaintzea 
eta gisakoak). 

   6.4.2. 

Kanpoko irudian, idatzizko zein 
ahozko komunikazioan eta 
adierazpen publikoetan euskararen 
presentzia bermatu eta 
sustatzea 

5.2.3.3.  Ereduak, inprimakiak, hiztegiak, eta abar 
proposatu, eskaini eta sustatu. 

   6.4.2. 

Kanpoko irudian, idatzizko zein 
ahozko komunikazioan eta 
adierazpen publikoetan euskararen 
presentzia bermatu eta 
sustatzea 

5.2.3.10.  Arlokako euskararen plan estrategikoa egitea 
bideratu.     6.1.4. 

Enpresa txiki eta ertainetan planak 
garatzeko aukerak eskaini eta 
areagotzea 
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5.22.  Irungo lan munduan euskararen presentzia eta 
erabilera handitzea, Irungo enpresen kulturan 
edo sistematikan integratuz eta euskararen 
erabileraren inguruan sustapen positiboa eginez 

        

5.22.1.1.  Herrian eragin handia duten enpresekin banan 
banako elkarrizketak egin, eta azaldu euskararen 
erabilera plana gauzatzeko jarraitu beharreko 
pausuak zein diren, nola parte hartu, laguntza 
teknikorako zein aukera dauden… 

   14.6.1. 

Enpresekin eta enpresarien 
elkarteekin elkarrizketak egitea, 
euskararen erabilera plana 
gauzatzeko jarraitu beharreko 
pausuak zein diren azaltzeko, nola 
parte hartu, laguntza teknikorako 
zein aukera dauden, etab. 

5.22.1.2.  Enpresa eta sindikatuekin banan banako 
konpromisoak bilatu euskararen erabilera plana 
egin eta partaide izateko. 

   14.6.2. 

Enpresen elkarteekin eta 
sindikatuekin konpromisoak 
bilatzea euskararen erabilera plana 
egin eta partaide izateko 

5.22.2.1.  Enpresei ezagutzera eman beste eskualde 
batzuetan alor honetan izan duten esperientzia, 
enpresari euskararen erabilera plan batek 
dakarzkion onurak, LanHitz programa…     14.6.1. 

Enpresekin eta enpresarien 
elkarteekin elkarrizketak egitea, 
euskararen erabilera plana 
gauzatzeko jarraitu beharreko 
pausuak zein diren azaltzeko, nola 
parte hartu, laguntza teknikorako 
zein aukera dauden, etab. 

5.22.3.1.  Saritu euskararen erabilera areagotzeko planak 
abian jartzen dituzten enpresak: diru‐laguntzak 
eman jarraipenerako, aipamen berezia herriko 
web orrian… 

   6.1.4. 
Enpresa txiki eta ertainetan planak 
garatzeko aukerak eskaini eta 
areagotzea 

   Kanpo aholkularitza kontratatzeko laguntzak 
eskaini enpresei: enpresa zerrenda, kontaktuak, 
diru‐laguntzak… 

      Ekintza hau ez da ESEPn aurreikusi 

5.23.  Merkataritzako harremanetan euskarak irudi 
erakargarri eta funtzionala izan dezan lortzea, bai 
bezeria edo eskariarentzat eta baita eskaintza 
edo sektoreko profesionalentzat ere. 

        

5.23.1.1.  Irun=2+1 egitasmoa. Hizkuntza normalkuntzarako 
interbentzio estrategia sektorialak garatu 
ostalaritzan eta goxoki‐dendetan      14.6.3. 

Herritarrengan eta merkatari edo 
ostalariengan eragitea, herritarren 
hizkuntza hautuari egoki 
erantzuteko, hizkuntza paisaia 
zaintzeko 

5.23.1.2.  Irun=2+1 egitasmoa. Hizkuntza normalkuntzarako 
interbentzio estrategia sektorialak garatu 
okindegi eta gozo‐dendetan      14.6.3. 

Herritarrengan eta merkatari edo 
ostalariengan eragitea, herritarren 
hizkuntza hautuari egoki 
erantzuteko, hizkuntza paisaia 
zaintzeko 

5.24.  Hizkuntzek komunikazio komertzialean duten 
garrantziaz eta sektoreko profesionalen hizkuntza 
gaitasuna ere hobetzeko prestakuntza eskaini. 

        

5.24.1.1.  Gidabaimena euskaraz ateratzeko bideak jorratu 
herriko autoeskolekin 

   14.4.5. 

Helduentzako prestakuntza 
antolatzen dutenengan eragitea 
(autoeskolak, jubilatu elkarte, 
kultur elkarte, merkatari elkarteak), 
ikastaroak euskaraz ere antolatzeko 

5.25.  Euskara biziberritu eta Irungo merkataritzan 
erabiltzen diren hizkuntza desberdinen arteko 
elkarbizitza hobe eta handiagoa lortzeko 
proiektuak diseinatu eta garatzea. 

        

5.25.1.1.  Kanpaina isolatuak baino lan jarraitua bideratu 
Irungo merkataritza ets ostalaritzan euskararen 
erabilera handitzeko     14.6.3. 

Herritarrengan eta merkatari edo 
ostalariengan eragitea, herritarren 
hizkuntza hautuari egoki 
erantzuteko, hizkuntza paisaia 
zaintzeko 
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5.25.1.2.  MUGANeko stewardsekin elkarlanean aritu

   14.6.3. 

Herritarrengan eta merkatari edo 
ostalariengan eragitea, herritarren 
hizkuntza hautuari egoki 
erantzuteko, hizkuntza paisaia 
zaintzeko 

5.26.  Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko 
123/2008 Dekretuan jasota dauden euskararen 
erabilera dinamizatzeko gai diren sektore eta 
erakundetan eragin 

        

5.26.1.1.  AUIF garraio enpresaren eta Mendibil eta 
Txingudi parke komertzialen euskara planak 
bideratu 

   6.1.3.‐ 

Jendeari begirako establezimendu 
edo zerbitzu publikoak eskaintzen 
dituzten enpresek kontsumitzaile 
eta erabiltzaileen hizkuntza 
eskubideak modu progresiboan 
berma ditzaten neurriak hartzea, 
indarrean dagoen araubidea 
betearaziz eta horretarako 
enpresen aldetiko konpromisoa, 
partaidetza eta konplizitatea lortuz. 

6.  6.‐Aisia          
6.1.  Aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitu.         

6.1.1.1.  o Hitzarmena sinatu aisialdi taldeekin, euskararen 
erabileraren normalizazioan ikusten diren 
gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko.     14.7.1. 

Aisialdi taldeekiko lankidetza 
bultzatzea, euskararen erabileraren 
normalizazioan ikusten diren 
gabeziak identifikatu eta elkarrekin 
garatzeko 

6.1.1.2.  Aisialdi taldeetan eragin, etorri berriak, euskara 
eta aisialdia uztartuko dituzten ekimenak 
antolatu ditzaten.  

   14.7.3. 

Aisialdi taldeetan eragitea, etorri 
berriak, euskara eta aisialdia 
uztartuko dituzten ekimenak 
antolatu ditzaten 

6.1.1.14.  Haur eta gazteentzako jarduerak antolatzen 
duten udal zerbitzuetan eragin eskaintza hori 
euskaraz izan dadin; hots, euskara izan dadin 
hizkuntza komuna haiek eskaintzen dituzten 
jardueretan.  

   7.1.1. 
Euskarazko jarduerak bultzatzea 
bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

6.1.1.15.  Haur eta gazteentzako jarduerak antolatzen 
dituzten gizate eragileekin elkarlanean jardun, 
haien eskaintza epe laburrean euskaraz izan 
dadin.  

   7.1.1. 
Euskarazko jarduerak bultzatzea 
bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

6.1.2.1.  Informazioa eman herritarrei euskarazko aisialdi 
eskaintzaz: triptikoak osatu, udaleko aldizkarian 
agertu, web orrian zintzilikatu…     7.1.3. 

Aisialdiko eskaintza modu zabalean 
ulertuz (zinema, antzerkia, 
literatura, telebista, musika, etab.), 
euskarazko ekimenak adin tarte 
guztietako herritarrei zuzentzea 

6.1.2.5.  Euskaraz egin daitezkeen jardueren gida 
eguneratu eta argitaratu (paperean, web orrian…) 

   7.1.3. 

Aisialdiko eskaintza modu zabalean 
ulertuz (zinema, antzerkia, 
literatura, telebista, musika, etab.), 
euskarazko ekimenak adin tarte 
guztietako herritarrei zuzentzea 

6.1.2.6.  Jubilatuen elkarteekin bildu euskararen inguruko 
dinamika bat proposatzeko     7.1.4. 

Adineko herritarrei propio 
zuzendutako aisia‐ eta heziketa 
jarduerak antolatu eta zabaltzea 

6.1.3.1.  Haurrentzako ekintzak antolatu: udako eskaintza 
(udaleku irekiak, udako ludoteka...); opor 
garaietakoa (tailerrak, informatika...); jolasak 
(herri‐kirolak, jokoak...); "Euskara agoan" 
programa, eta gisakoak. 

   7.1.1. 
Euskarazko jarduerak bultzatzea 
bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 
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6.1.3.2.  Urte osoko gazte‐programa planifikatu, diseinatu 
eta garatu. Ekintza berritzaileak bultzatu. 

   7.1.3. 

Aisialdiko eskaintza modu zabalean 
ulertuz (zinema, antzerkia, 
literatura, telebista, musika, etab.), 
euskarazko ekimenak adin tarte 
guztietako herritarrei zuzentzea 

6.1.3.3.  Helduentzako aisialdi programa garatu.

   7.1.4. 

Adineko herritarrei propio 
zuzendutako aisia‐ eta heziketa‐
jarduerak 
antolatu eta zabaltzea 

6.1.3.40.  SOLAS‐JOLAS udalekuaren ordutegia zabaltzeko 
aukerak aztertu  SOLAS JOLAS  7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea 
bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

6.1.3.41.  Kale hezitzaileak euskaraz bideratutako aisiaren 
sustatzaile bihurtu 

   14.7.2 

Aisialdirako zerbitzuak eta 
produktuak eskaintzen dituzten 
enpresei eta kolektiboei 
zuzendutako sentiberatze eta 
informazio kanpainak diseinatzea 

6.1.4.2.  Diru‐laguntza eskaini begirale‐agiri ofiziala 
lortzeko ikastaroa edo aisialdiko formazioa 
hobetzeko ikastaroak euskaraz egiten dituzten 
herritarrei. 

   7.3.2. 

Begiraleek darabilten hizkuntza 
lehen planoan jartzea, hau da, 
formak edukiak besteko garrantzia 
duela azpimarratzea eta horretan 
trebatzea 

6.1.4.3.  Saritu euskararen erabilera kontuan hartu eta 
sustatzen duten aisialdi elkarteak.  

   7.1.3. 

Aisialdiko eskaintza modu zabalean 
ulertuz (zinema, antzerkia, 
literatura, telebista, musika, etab.), 
euskarazko ekimenak adin tarte 
guztietako herritarrei zuzentzea 

6.30.  Irungo aisialdiaren eremurako proiektu berritzaile 
bat diseinatu eta martxan jarri: hiriaren dinamika 
sozialean, kulturalean eta hizkuntza 
normalkuntzaren bidean inflexio puntu bat izango 
den proiektua. 

        

6.30.1.1.  Irunen Aisia Euskalduntzeko Plangintza egin

IRUNGO AISIA 
PLANA 

14.7.1. 

Aisialdi taldeekiko lankidetza 
bultzatzea, euskararen erabileraren 
normalizazioan ikusten diren 
gabeziak identifikatu eta elkarrekin 
garatzeko 

6.30.1.2.  Euskarazko aisi‐zirkuitu edo ibilbide bat antolatu, 
txikitatik hasten direnean eta ikasturtean zehar, 
eta urteak pasa hala zerbait zehatzago 
eskaintzeko 

IRUNGO AISIA 
PLANA 

14.7.1. 

Aisialdi taldeekiko lankidetza 
bultzatzea, euskararen erabileraren 
normalizazioan ikusten diren 
gabeziak identifikatu eta elkarrekin 
garatzeko 

6.31.  Kalean Bai Planaren bidez Irungo haur eta 
gazteen eskola orduz kanpoko jarduerak 
euskaldundu, aisialdi eskaintzan euskararen 
erabilera areagotuz. 

        

6.31.1.1.  Euskararen alde lanean aritu diren Kalean Baiko 
elkarteak "txalotzeko" kanpaina bideratu  KALEAN BAI  7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea 
bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

6.31.1.2.  Kalean Bai Planaren hitzarmen sinadura ekitaldia 
antolatu  KALEAN BAI  7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea 
bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

6.31.1.3.  Kalean Bai hitzarmena sinatu duten elkarteen 
gizarte sarea sendotu. 

KALEAN BAI  14.7.1. 

Aisialdi taldeekiko lankidetza 
bultzatzea, euskararen erabileraren 
normalizazioan ikusten diren 
gabeziak identifikatu eta elkarrekin 
garatzeko 

   Kalean Bai hitzarmena sinatu duten elkarteei 
formazioa eskaini   KALEAN BAI  7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea 
bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 
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   Herriko elkarteen artean sentsibilizazio kanpaina 
egin, Kalean Bai Planera atxiki daitezen. 

KALEAN BAI  14.7.2. 

Aisialdirako zerbitzuak eta 
produktuak eskaintzen dituzten 
enpresei eta kolektiboei 
zuzendutako sentiberatze eta 
informazio kanpainak diseinatzea 

6.31.2.1.  Kalean Bai sinatuta duten elkarteen hitzarmenen 
jarraipena eta beharrezkoak diren moldaketak 
eta egokitzapenak egin.  KALEAN BAI  14.7.1. 

Aisialdi taldeekiko lankidetza 
bultzatzea, euskararen erabileraren
normalizazioan ikusten diren 
gabeziak identifikatu eta elkarrekin 
garatzeko 

6.31.2.2.  Kalean Bai planean dauden elkarteen artean 
zerbitzu eskaintza eta sustapena egin.   KALEAN BAI  7.1.1. 

Euskarazko jarduerak bultzatzea 
bereziki haur eta gazteei 
zuzendutako ekintzetan 

6.32.  Irungo nerabe eta gazteei begira euskara 
sustatzeko ibilbide formatibo‐solidarioak antolatu 
eta garatu 

        

6.32.1.1.  Aisialdiko begirale titulua eskuratzeko ikastaroa 
antolatu euskaraz 

   7.2.1. 

Begiraleen eskoletan euskarazko 
adarra bermatu eta arlo horretan 
eskarmentua dutenekin euskara 
integratzeko lagungarri izan 
daitezkeen ekimen berritzaileak 
adostu eta lantzea 

6.32.1.2.  "Aisia" ikasgaia lantzen duten institutuetako 
gazteei euskararen erabilera handitzeko 
proiektuen inguruan elkarlana proposatu 

   7.2.1. 

Begiraleen eskoletan euskarazko 
adarra bermatu eta arlo horretan 
eskarmentua dutenekin euskara 
integratzeko lagungarri izan 
daitezkeen ekimen berritzaileak 
adostu eta lantzea 

6.32.1.3.  Gazteen asteburuko aisi eskaintzan indarra jarri, 
aisialdiko hezitzaile tituluarekin formatutako 
gazteek DBHko gazteei eskaintza prestatuz 
(Kuadrillategi, Udabentura, Bidaide...) 

   14.7.1 

Aisialdi taldeekiko lankidetza 
bultzatzea, euskararen erabileraren 
normalizazioan ikusten diren 
gabeziak identifikatu eta elkarrekin 
garatzeko 

6.32.1.4.  Aisia euskalduntzeko inguruko herrietako 
egitasmoak ezagutu (Donostiako haurtxoko eta 
gaztetxokoak, Hondarribiko gaztelekua…)     14.7.1 

Aisialdi taldeekiko lankidetza 
bultzatzea, euskararen erabileraren 
normalizazioan ikusten diren 
gabeziak identifikatu eta elkarrekin 
garatzeko 

6.32.1.5.  Zinemetako saio komertzialetan programatzen 
diren euskaraz ekoiztutako filmak sustatzeko 
bideak jorratu 

   9.1.1. 
Euskarazko kultura ekoizpenak 
kontsumitzeko pizgarrien sistema 
bat eratzea 

7.  7.‐Kirola          
7.1.  7.1.‐Kirol eskaintzan euskararen erabilera 

handitu. 
        

7.1.1.1.  Hitzarmena sinatu herriko Klub eta kirol 
taldeekin, euskararen erabileraren 
normalizazioan ikusten diren gabeziak 
identifikatu eta elkarrekin garatzeko. 

   7.8.2. 

Herri edota hirietan kirol‐arloan 
diharduten kolektiboekin 
lankidetza protokoloak bultzatzea, 
entrenatzaile, begirale, irakasle, 
prestatzaile, arbitro eta buruzagien 
hizkuntza‐trebakuntza antolatzeko 
eta kirolekintzetan euskararen 
presentzia bermatzeko uneoro 
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7.1.1.19.  Herriko telebista eta irratiekin adostu eskola‐
kiroleko taldeen partidetako euskarazko 
"erretansmisioak".  

   7.10.3. 
Komunikabideen parte‐hartzea 
sendotzea kirol‐arloan euskararen 
proiekzioa indartzeko 

7.1.1.20.  Herriko kiroldegietako haur, gazte eta helduei 
begira antolatzen diren kirol ikastaroetan hitz 
erabilienekin euskarazko gidak banatu 

   7.8.3. 
Euskarazko materialaren sorkuntza 
eta hedapena sustatzea 

7.1.1.21.  SOAF (Irunsasoi) programa euskaraz izateko 
urratsak eman  

   7.8.2. 

Herri edota hirietan kirol‐arloan 
diharduten kolektiboekin 
lankidetza protokoloak bultzatzea, 
entrenatzaile, begirale, irakasle, 
prestatzaile, arbitro eta buruzagien 
hizkuntza‐trebakuntza antolatzeko 
eta kirolekintzetan euskararen 
presentzia bermatzeko uneoro 

7.1.1.23.  Haur eta gazteentzako kirol jarduerk antolatzen 
duten udal zerbitzuetan eragin eskaintza hori 
euskaraz izan dadin; hots, euskara izan dadin 
hizkuntza komuna haiek eskaintzen dituzten 
jardueretan 

   7.8.2. 

Herri edota hirietan kirol‐arloan 
diharduten kolektiboekin 
lankidetza protokoloak bultzatzea, 
entrenatzaile, begirale, irakasle, 
prestatzaile, arbitro eta buruzagien 
hizkuntza‐trebakuntza antolatzeko 
eta kirolekintzetan euskararen 
presentzia bermatzeko uneoro 

7.1.1.25.  Haur eta gazteentzako kirol jarduerk antolatzen 
dituzten gizate eragileekin elkarlanean jardun, 
haien eskaintza epe laburrean euskaraz izan 
dadin. 

   14.7.4. 

Herriko klub eta kirol taldeekiko 
lankidetza bultzatzea, euskararen 
erabileraren normalizazioan ikusten 
diren gabeziak identifikatu eta 
elkarrekin garatzeko 

7.1.2.1.  Informazioa eman herritarrei euskarazko kirol 
eskaintzaz: triptikoak osatu, udaleko aldizkarian 
agertu, web orrian zintzilikatu… 

   7.8.3. 
Euskarazko materialaren sorkuntza 
eta hedapena sustatzea 

7.1.2.3.  Hiritarrek hizkuntz aukera egin dezaten 
informazio panelak jarri Kiroldegietako guneetan 
aurrematrikula garaian  

   7.9.1. 
Kirol‐arloan euskararen 
erakargarritasuna landu eta era 
egokian proiektatu eta hedatzea 

7.1.3.1.  Jendaurreko kirol jardueretan euskararen 
presentzia bultzatu (futbol zelaian, saskibaloi 
kantxan, pilotalekuan...) kartelak, megafonia, 
esatariak… 

   7.9.2. 

Erakundeen laguntzarekin 
antolatzen diren kirol ekitaldi 
garrantzitsuenetan euskara 
komunikazio hizkuntza izan dadin 
bermatzea 

7.1.3.3.  Herriko kiroldegietako Kirol monitoreentzako 
ikastaro bereziak antolatu. 

   7.8.4. 

Entrenatzaileak trebatzeko eta 
horientzako titulu ofizial eta ez 
ofizialak lortzeko ikastaroak 
antolatzea 

7.1.3.4.  Herriko kiroldegietako haur eta gazteentzako 
kirol ikastaroetan euskarazkoen eskaintza 
handitu.     7.9.2. 

Erakundeen laguntzarekin 
antolatzen diren kirol ekitaldi 
garrantzitsuenetan euskara 
komunikazio hizkuntza izan dadin 
bermatzea 

7.1.3.5.  Herriko kiroldegietako helduentzako kirol 
ikastaroetan euskarazkoen eskaintza handitu. 

   7.9.2. 

Erakundeen laguntzarekin 
antolatzen diren kirol ekitaldi 
garrantzitsuenetan euskara 
komunikazio hizkuntza izan dadin 
bermatzea 
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7.1.3.12  Real Union klubarekin hitzarmen espezifikoa 
sinatu 

   7. 8.2. 

Herri edota hirietan kirol arloan 
dharduten kolektiboekin lankidetza 
protokoloak bultzatzea, 
entrenatzaile, begirale, irakasle, 
prestatzaile, arbitro eta buruzagien 
hizkuntza‐trebakuntza antolatzeko 
eta kirol ekintzetan euskararen 
presentzia bermatzeko uneoro  

7.1.3.13.  Bidasoa eskubaloi elkartearen Euskara Planaren 
jarraipena egin 

   7. 8.2. 

Herri edota hirietan kirol arloan 
dharduten kolektiboekin lankidetza 
protokoloak bultzatzea, 
entrenatzaile, begirale, irakasle, 
prestatzaile, arbitro eta buruzagien 
hizkuntza‐trebakuntza antolatzeko 
eta kirol ekintzetan euskararen 
presentzia bermatzeko uneoro  

7.1.3.14.  Gimnasia erritmikoko lehiaketetan eragin 
euskaraz ere antolatu daitezen beste agenteekin 
elkarlanean  

   7.8.2. 

Herri edota hirietan kirol arloan 
dharduten kolektiboekin lankidetza 
protokoloak bultzatzea, 
entrenatzaile, begirale, irakasle, 
prestatzaile, arbitro eta buruzagien 
hizkuntza‐trebakuntza antolatzeko 
eta kirol ekintzetan euskararen 
presentzia bermatzeko uneoro  

7.1.4.1.  o Laguntzak bideratu kirol jardueretan euskaraz 
dakiten begiraleen presentzia bermatzeko: 
begiraleen zerrenda, pizgarri ekonomikoak, 
bitartekaritza… (entrenatzaile euskaldunen 
eskolak eta gisakoak) 

   7.8.1. 

Herri edota hirietan kirol‐arloan 
diharduten kolektiboekin 
lankidetza protokoloak bultzatzea, 
entrenatzaile, begirale, irakasle, 
prestatzaile, arbitro eta buruzagien 
hizkuntza‐trebakuntza antolatzeko 
eta kirolekintzetan euskararen 
presentzia bermatzeko uneoro 

7.1.4.2.  Diru‐laguntzak eskaini euskarazko eskolaz 
kanpoko kirol jarduerak antolatzeko, boladan 
dauden kontuak aintzat hartuta eta arreta 
berezia jarrita orain arte euskarari lotuak egon ez 
diren alor eta ekintzei. 

   7.8.2. 

Herri edota hirietan kirol‐arloan 
diharduten kolektiboekin 
lankidetza protokoloak bultzatzea, 
entrenatzaile, begirale, irakasle, 
prestatzaile, arbitro eta buruzagien 
hizkuntza‐trebakuntza antolatzeko 
eta kirolekintzetan euskararen 
presentzia bermatzeko uneoro 

7.1.4.3.  Baliabide teknikoak eskaini kirol taldeetan sortu 
eta herritarrei helarazten zaien papeleria 
euskaraz egon dadin edota kalitatezkoa izan 
dadin: diru‐laguntzak, hizkuntza aholkularitza... 

   7.8.3. 
Euskarazko materialaren sorkuntza 
eta hedapena sustatzea 

7.1.4.4.  Euskaraz antolatu nahi diren ekintzetan 
beharrezkoak izan daitezkeen baliabideak erraztu 
eta eskaini (polikiroldegia, bileretarako gelak, 
hitzaldietarako guneak…). 

   7.9.2. 

Erakundeen laguntzarekin 
antolatzen diren kirol ekitaldi 
garrantzitsuenetan euskara 
komunikazio hizkuntza izan dadin 
bermatzea 

7.19.  Kirol teknikari eta hezitzaileentzat prestakuntza 
antolatu 

        

7.19.1.1.  Eskola kirola, Hezitzen duen kirola programa 
Irungo Kirolaren Udal Patronatuarekin 
elkarlanean antolatu eta garatu.      7.8.6. 

Kirol eta hizkuntza normalizazio
eragileen arteko komunikazioa, 
artikulazioa eta koordinazioa 
hobetzea, batez ere eskola kirolean 
eta kirol federatuan 
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7.19.1.2.  Eskola‐kirola euskaldun tzeko dinamika DBHra 
zabaltzeko aukerak aztertu (Eskuhartzea, 
zabaltzea, formatzea)     7.8.6. 

Kirol eta hizkuntza normalizazio 
eragileen arteko komunikazioa, 
artikulazioa eta koordinazioa 
hobetzea, batez ere eskola kirolean 
eta kirol federatuan 

7.19.2.1.  DBHko eskola‐kiroleko taldeetako kirol 
hezitzaileek fitxa didaktikoak banatu eta horren 
gaineko formazioa eskaini.  

   7.8.3. 
Euskarazko materialaren sorkuntza 
eta hedapena sustatzea 

7.20.  Kirol eragile nahiz bitartekarien arteko 
informazioa, komunikazioa eta sentsibilizazioa 
sustatu. 

        

7.20.1.1.  Kirol patronatuak antolatzen dituen ikastaroetan 
euskarazko eskaintza sustatu, sentiberatze 
programa abian jarriz. 

   7.8.2. 

Herri edota hirietan kirol arloan 
dharduten kolektiboekin lankidetza 
protokoloak bultzatzea, 
entrenatzaile, begirale, irakasle, 
prestatzaile, arbitro eta buruzagien 
hizkuntza‐trebakuntza antolatzeko 
eta kirol ekintzetan euskararen 
presentzia bermatzeko uneoro  

7.20.1.2.  Kirol elkarteek eskola‐kirolerako izendatzen 
dituzten epaileak euskaldunak izateko urratsak 
eman 

   7.8.2. 

Herri edota hirietan kirol arloan 
dharduten kolektiboekin lankidetza 
protokoloak bultzatzea, 
entrenatzaile, begirale, irakasle, 
prestatzaile, arbitro eta buruzagien 
hizkuntza‐trebakuntza antolatzeko 
eta kirol ekintzetan euskararen 
presentzia bermatzeko uneoro  

7.20.1.3.  Kirol eskola propioa duten elkarteen eskaintza 
euskalduntzeko lanean jarraitu. 

   7.8.2. 

Herri edota hirietan kirol arloan 
dharduten kolektiboekin lankidetza 
protokoloak bultzatzea, 
entrenatzaile, begirale, irakasle, 
prestatzaile, arbitro eta buruzagien 
hizkuntza‐trebakuntza antolatzeko 
eta kirol ekintzetan euskararen 
presentzia bermatzeko uneoro  

7.21.  Arauketan lan egin; Kirol eta hizkuntza irizpideen 
inplementazioa eta jarraipena egin. 

        

7.21.1.1.  Azken Portu kiroldegiko hizkuntz auditoretza egin         

7.22.  Orain arte kirolaren esparruan euskara 
sustatzeko egindako lanei jarraipena eman eta 
Irunen euskara eta kirolarekin zerikusia duen gai 
eta alderdi guztiak lantzeko baliagarri izango den 
lan‐mahaiaren sorkuntza bultzatu. 

        

7.22.1.2.  Euskara eta Kirol lan mahaia berrabiatu

   7.8.6. 

Kirol eta hizkuntza normalizazio 
eragileen arteko komunikazioa, 
artikulazioa eta koordinazioa 
hobetzea, batez ere eskola kirolean 
eta kirol federatuan 

8.  Kulturgintza          
8.1.  Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.         

8.1.1.1.  Herriko kultur elkarteekin hitzarmenak sinatu, 
haietan euskararen erabilera sustatzeko.     14.9.1. 

Kultura elkarteekiko elkarlana 
sustatzea, haietan euskararen 
erabilera sustatzeko 

8.1.1.2.  Euskara sustatzeko programa berezietan 
ikastetxeak ere parte hartzera bultzatu: “Euskara 
zine aretoetara”... 

   14.9.2. 
Euskara sustatzeko programa 
berezietan ikastetxeak ere parte 
hartzera bultzatzea 

8.1.1.21.  Herriko kultur elkarteek jaietan antolatzen 
dituzten ekitaldietan esatari euskaldunak izateko 
bideak jorratu  

   14.9.1. 
Kultura elkarteekiko elkarlana 
sustatzea, haietan euskararen 
erabilera sustatzeko 
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8.1.1.22.  Kultura eta euskara lan mahia sortu
   14.9.1. 

Kultura elkarteekiko elkarlana 
sustatzea, haietan euskararen 
erabilera sustatzeko 

8.1.1.23.  Mugaz gaindiko Partzuergoaren Bertso eskola 
ezagutzera emateko hedapen lana egin.  

Bidasoa‐
Txingudiko bertso 
eskola 

14.9.4 

Herritarren artean euskarazko 
kultur produktuen sorkuntza eta 
kontsumoa bultzatzeko 
komunikazio‐ekintzak indartzea 

8.1.1.28.  Haur eta gazteentzako kultur jarduerak 
antolatzen duten udal zerbitzuetan eragin 
eskaintza hori euskaraz izan dadin; hots, euskara 
izan dadin hizkuntza komuna haiek eskaintzen 
dituzten jardueretan 

   14.9.1. 
Kultura elkarteekiko elkarlana 
sustatzea, haietan euskararen 
erabilera sustatzeko 

8.1.1.29.  Haur eta gazteentzako kultur jarduerak 
antolatzen dituzten gizarte eragileekin 
elkarlanean jardun, haien eskaintza epe laburrean 
euskaraz izan dadin. 

   14.9.1. 
Kultura elkarteekiko elkarlana 
sustatzea, haietan euskararen 
erabilera sustatzeko 

8.1.2.1.  Herritarren artean euskaraz kultur eskaintza 
ezagutarazi: gidak, katalogoak, web orriak, 
sakelekoa erabilita… 

   9.4.3. 
Euskarazko kultura ekoizpenen 
sustapenean hedabide publikoen 
papera indartzea 

8.1.3.1.  Herriko jaietan antolatzen diren ekitaldietan 
euskararen erabilera bermatu (kartelak, esku 
orriak, megafonia, esatariak…). 

   15.2.1. 

Kultura edo kirol jarduera 
jendetsuetan euskarazko 
komunikazioa 
(idatzizko zein ahozkoa) bermatzea 

8.1.3.4.  Haurrentzako kalitatezko kultur emanaldiak 
antolatu.     9.1.3. 

Haurrei eta gazteei zuzendutako 
kultura ekoizpenak lehenestea 

8.1.3.7.  Euskarazko kultur zirkuitoetan parte hartu.
   9.3.1. 

Arte eszenikoetan zein ikus‐
entzunezkoetan zirkuitu ibiltariak 
indartu eta saritzea 

8.1.3.8.  Kultura arloko euskararen plan estrategikoa egin 
hurrengo urteetarako, udalerriko eragile 
ezberdinekin elkarlanean, betiere, euskararen 
erabilera eta presentzia handitzera bideratua. 

   9.4.2. 
Informazioaren zabalkundeari 
begira, erakundeen arteko 
elkarlana sendotzea 

8.1.3.21.  Bertso eskola girotzeko eta bertsolaritzaren 
inguruan giroa sortu dadin ekitaldiak antolatu 

   9.2.2. 

Euskarazko kultura produktuen 
eskaintza dibertsifikatu eta 
aberasteko formulak identifikatu 
eta aplikatzea 

8.1.3.37.  "Euskara zine aretoetara" programa eremu 
publikoaren esparrura eraman, euskaraz 
ekoiztutako edo bikoiztutzako filmak arratsaldeko 
ordutegian eskainiz. 

   9.2.2. 

Euskarazko kultura produktuen 
eskaintza dibertsifikatu eta 
aberasteko formulak identifikatu 
eta aplikatzea 

8.1.3.62.  Euskararen aldeko eguna, asteburua, astea.

   14.1.7. 
Euskararen Nazioarteko Egunaren 
ospakizunak elkarlanean 
antolatzea 

   Mugaz gaindiko Partzuergoaren Bertso eskola 
lagundu eta irundarren artean sustatu. 

   14.9.4 

Herritarren artean euskarazko 
kultur produktuen sorkuntza eta 
kontsumoa bultzatzeko 
komunikazio‐ekintzak indartzea 

   Gazteentzako kalitatezko kultur emanaldiak 
antolatu: erakusketak, hitzaldiak, proiekzioak, 
zinema, kantak eta bestelako musika emanaldiak, 
dantzak, antzerkiak, bertso dramak… 

   9.2.2. 

Euskarazko kultura produktuen 
eskaintza dibertsifikatu eta 
aberasteko formulak identifikatu 
eta aplikatzea 

   Helduentzako kalitatezko kultur emanaldiak 
antolatu: erakusketak, hitzaldiak, proiekzioak, 
zinema, kantak eta bestelako musika emanaldiak, 
dantzak, antzerkiak, bertso dramak… 

   9.2.2. 

Euskarazko kultura produktuen 
eskaintza dibertsifikatu eta 
aberasteko formulak identifikatu 
eta aplikatzea 

   Euskaraz antolatu nahi diren kultur ekintzetarako 
beharrezkoak izan daitezkeen baliabideak eskaini 
(zine aretoak, megafonia, hitzaldietarako gunea, 
bestelako azpiegitura…). 

   9.2.2. 

Euskarazko kultura produktuen 
eskaintza dibertsifikatu eta 
aberasteko formulak identifikatu 
eta aplikatzea 
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   Irun Iruten euskara elkartearekin herrian euskara 
sustatzeari begira hitzarmena sinatu.          

8.1.5.1.  Baliabide teknikoak eskaini kultur elkarteek sortu 
eta plazaratu nahi duten papeleria euskaraz egon 
dadin edota egokia izan dadin: diru‐laguntzak, 
hizkuntza aholkularitza... 

   14.9.1. 
Kultura elkarteekiko elkarlana 
sustatzea, haietan euskararen 
erabilera sustatzeko 

8.2.  Euskarazko kultur ekoizpenak eta sormena 
bultzatu. 

        

8.2.2.1.  Herritarren artean euskarazko kultur produkzioa 
ezagutarazi: gida, katalogo, web orri, euskaltegi 
eta udaleko gune ezberdinetan…     14.9.4. 

Herritarren artean euskarazko 
kultur produktuen sorkuntza eta 
kontsumoa bultzatzeko 
komunikazio‐ekintzak indartzea 

8.2.2.2.  Kultur estreinaldiak ezagutzera eman eta sarrerak 
zozketatu: dantza, erakusketa, zinema, 
antzerkigintza… 

   9.1.1. 
Euskarazko kultura ekoizpenak 
kontsumitzeko pizgarrien sistema 
bat eratzea 

8.2.3.1.  Kulturgintza lantzeko tailerrak antolatu: 
marrazkiak, idazketa, argazkigintza, zinema, 
bideoa, web bidezkoa, literatura, dantza, kanta…     7.1.3. 

Aisialdiko eskaintza modu zabalean 
ulertuz (zinema, antzerkia, 
literatura, telebista, musika, etab.), 
euskarazko ekimenak adin tarte 
guztietako herritarrei zuzentzea 

8.2.3.2.  Kultur arloko lehiaketak antolatu, generoa eta 
adina aintzat hartuta: literatura (sms‐ena; ipuinak 
webean; maitasun istorioak; lekuan lekuko 
lehiaketak (Peru Abarka...); argazkigintza, 
bideoklipak (sakelekoaz egindako grabazioena...), 
marrazkiak, dantza (koreografiak...)... [Literatur 
lehiaketak: ipuinak, ipuin marraztuak, postalak, 
hiz xelebreak, piropoak, bertso‐paperak, 
laburmetraiak...] 

   9.2.3. 
Euskarazko sorkuntza bultzatzeko 
egitasmoak (sariak, lehiaketak, 
…) abian jartzea edo indartzea 

8.2.4.2.  Beka eta diru‐laguntzak eskaini.         Ekintza hau ez da ESEPn aurreikusi 

8.2.4.17.  J.A. Loidi beka deialdia egin 
   9,2,3 

Euskarazko sorkuntza bultzatzeko 
egitasmoak (sariak, lehiaketak…) 
abian jartzea edo indartzea 

8.3.  Euskaraz irakurtzeko zaletasuna handitu.         

8.3.1.1.  oiburutegiko liburuak eguneratu eta katalogoa 
herritarren artean zabaldu.     14.8.1. 

Euskarazko irakurzaletasuna 
bultzatzeko ekimenak sustatzea 

8.3.1.2.   Euskal literaturako titulu nagusiak (irakurrienak, 
sarituak…) ezagutzera eman: udalerriko web 
orrian… 

   14.8.1. 
Euskarazko irakurzaletasuna 
bultzatzeko ekimenak sustatzea 

8.3.1.3.  Udaleko euskararen atarian J.A. Loidi ikerketa 
bekaren irabazleen lanak ezagutzera eman 

   14.9.4 

Herritarren artean euskarazko 
kultur produktuen sorkuntza eta 
kontsumoa bultzatzeko 
komunikazio‐ekintzak indartzea 

8.3.1.6.  Liburuak, ikus‐entzunezkoak eta multimediak 
saltzen dutenengan eragin euskarazko 
produktuen eskaintza nahikoa egin dezaten: 
katalogoa bidali, akordioak sinatu… 

   8.1.8. 
Euskarazko irakurzaletasuna 
bultzatzeko ekimenetan liburu‐
denden partehartzea sendotzea 

8.3.1.7.  Saltoki esanguratsuenekin akordioak sinatu 
euskarazko produkzioak toki nabarmena izan 
dezan erakusleiho eta mahaietan  

   8.1.8. 
Euskarazko irakurzaletasuna 
bultzatzeko ekimenetan liburu‐
denden partehartzea sendotzea 

8.3.1.8.  Saltokiei laguntza eman euskarazko produktuei 
buruzko aholku eta laguntza eskaintzeko orduan 
langile prestatuak izateko. 

   8.1.8. 
Euskarazko irakurzaletasuna 
bultzatzeko ekimenetan liburu‐
denden partehartzea sendotzea 

   Auzoetako liburutegiarekin euskara sustatzeko 
hitzarmenak egin     8.1.6. 

Herri liburutegietan euskarazko 
liburuen sustapena egitea 

8.3.2.1.  Zentro publikoetan (osasun zerbitzua, udalaren 
bulegoak... ) irakurgai utzi euskarazko aldizkari 
eta liburuak. 

   14.8.1. 
Euskarazko irakurzaletasuna 
bultzatzeko ekimenak sustatzea 
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8.3.2.3.  Liburu eguna antolatu. 
   14.8.1. 

Euskarazko irakurzaletasuna 
bultzatzeko ekimenak sustatzea 

8.3.2.8.  Liburua trukatzeko eguna ospatu: bookcrossinga 
jarri martxan.     14.8.1. 

Euskarazko irakurzaletasuna 
bultzatzeko ekimenak sustatzea 

8.3.2.27.             

8.3.2.29.  Idazleak ikastxteetara programa Hezkuntzarekin 
koordinatu 

   14.9.4 

Herritarren artean euskarazko 
kultur produktuen sorkuntza eta 
kontsumoa bultzatzeko 
komunikazio‐ekintzak indartzea 

8.3.2.46.  Euskarazko komunikabideen harpidetzak oparitu. 
["Irakurriz gozatu" kanpaina, eta gisakoak]     9.1.1. 

Euskarazko kultura ekoizpenak 
kontsumitzeko pizgarrien sistema 
bat eratzea 

8.4.  Tokian tokiko hizkera, toponimia, historia, 
ohiturak jaso eta hedatzea sustatu. 

        

8.4.1.1.  Herritarrengan eragin euskal kultura, kondairak 
eta toponimia ezagutzera emanda: gida bat, 
argitalpen txiki bat… (eskola agendak, egutegiak 
eta gisakoak). 

   14.9.5. 

Herritarrengan eragitea euskal 
kultura, kondairak eta toponimia 
ezagutzera emanda: gidak, 
argitalpen txikiak 

8.4.2.3.  Bertako azpieuskalki, toponimia eta ohiturei 
lotuta eskualdeko beste udalerriekin elkarlanean 
jolas eta material didaktikoa sortzeko aukerak 
aztertu (arlo honetan landu diren beste 
esperientzia batzuk aztertu: Debarroa eta landa 
garapena…). 

   14.9.5. 

Herritarrengan eragitea euskal 
kultura, kondairak eta toponimia 
ezagutzera emanda: gidak, 
argitalpen txikiak 

   Tokian tokiko hizkera prestigiatzeko jardunaldiak 
edo saioak antolatu: berezitasunak gizarteratu, 
hitanoa… 

   14.9.6. 
Tokian tokiko hizkera prestigiatzeko 
jardunaldiak edo saioak antolatzea 

   Tokian tokiko euskararen erabilera bultzatu.
   14.9.6. 

Tokian tokiko hizkera prestigiatzeko 
jardunaldiak edo saioak antolatzea 

8.4.2.4.  Abizenak euskal grafiaz jartzeko kanpainak abian 
jarri. 

   14.1.4. 

Motibazioaren alderdi guztiak 
lantzea tailerren edo mintegien 
bidez: motibazio praktikoa, 
motibazio sinbolikoa eta motibazio 
kulturala 

8.4.3.1.  Tokian tokiko hizkera eta toponimia ondarea jaso, 
argitaratu eta hedatu (ahozkoa zein idatzizkoa): 
toponimia, inguruko azpieuskalkiaren 
ezaugarriak, bilakaera, haur eta gazteen ezagutza 
eta erabilerari buruzko azterlana... 

   14.1.5. 
Euskara komunikatiboa sustatu eta 
zabaltzea, tokian tokiko 
euskalkiari lekua eginez 

   Diruz lagundu herritarrentzat interesgarriak izan 
daitezkeen eta ikertuta dauden gaiak 
argitaratzea, webean zintzilikatzea, erakusketa 
tematikoak egitea...: nekazaritzako hiztegia, 
itsasokoa, erremintak, antzinako argazkiak... 

   15.5.5 

Web gune erakargarri eta edukiz 
bete baten bitartez euskarari eta 
euskal kulturari buruzko informazio 
aberatsa eskaintzea 

8.5.  Erlijio saioetan euskararen erabilera handitu.         

8.5.1.1.  Sinesmen‐motak aintzak hartu eta barrutietan 
eragin, euskarari lekua egiteko eta erlijio saioak 
euskaraz ere antolatzeko. 

      Ekintza hau ez da ESEPn aurreikusi 

8.5.1.2.  Gurasoengan eta komunitate bakoitzeko 
partaideengan eragin, oroigarrietan euskararen 
erabilera bultzatzeko (bataioa, Jaunartzea, 
ezkontza, heriotza…). 

      Ekintza hau ez da ESEPn aurreikusi 

8.5.2.1.   Laguntza teknikoa eskaini, erlijio saioetako 
materialaren itzulpenerako eta testuak 
kalitatezkoak direla bermatzeko. 

      Ekintza hau ez da ESEPn aurreikusi 
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8.30.  Euskararen Kultura Plana prestatu eta agenteekin 
adostu, euskara sustatzeko irizpideak eta kuotak 
ezarriz 

        

8.30.1.1.  Euskararen Kultura Plana prestatu programazio 
irizpideak finkatuz     9.2.2. 

Euskarazko produktuen eskaintza 
dibertsifikatu eta aberasteko 
formulak identifikatu eta aplikatzea 

8.30.2.1.  Irun Iruten euskara elkartearekin herrian euskara 
sustatzeari begira hitzarmena sinatu.          

8.31.  Irun hiriaren berezko euskara ondarea 
berreskuratu eta mantentzeko lan sakon eta 
jarraitua burutu. 

        

8.31.1.1.  Mapa toponimikoaren berredizioa aztertu
   11.3.2 

EAEko toponimia datu‐basea 
zuzendu, eguneratu, osatu eta 
zabaltzea 

8.31.1.2.  Irungo kale izenen azterketa egin Euskararen Udal 
Ordenantzara egokitzen diren ezagutzeko 

   11.3.5. 

Toponimia ofiziala eta zuzenaren 
erabileraren jarraipena egitea eta, 
berau erabiltzearen garrantziaz 
jabetzeko, kanpainak egitea 
(ikastetxeetan, erakunde 
ofizialetan, hedabideetan…) 

8.31.2.1.  Interneteko sare sozialak baliatuz Irungo 
euskararen berezitasunak gizarteratu     14.9.6 

Tokian tokiko hizkera‐
prestigiatzeko jardunaldiak edo 
saioak antolatzea 

   Mapa toponimikoaren berredizioa aztertu
   11.3.2 

EAEko toponimia datu‐basea 
zuzendu, eguneratu, osatu eta 
zabaltzea 

   Irungo kale izenen azterketa egin Euskararen Udal 
Ordenantzara egokitzen diren ezagutzeko 

   11.3.5. 

Toponimia ofiziala eta zuzenaren 
erabileraren jarraipena egitea eta, 
berau erabiltzearen garrantziaz 
jabetzeko, kanpainak egitea 
(ikastetxeetan, erakunde 
ofizialetan, hedabideetan…) 

9.  Komunikabideak          
9.1.  Herri edo eskualde mailan euskarazko 

komunikabideen garapena sustatu edota 
euskararen erabilera bultzatu egungo 
komunikabideetan. 

        

9.1.1.1.  Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta 
kirol ekitaldien berriemaile eta partaide bihurtu.     14.10.1. 

Komunikabideak euskarazko kultur, 
aisialdi eta kirol ekitaldien 
berriemaile eta partaide bihurtzea 

9.1.1.5.  Irundarren euskarazko medioen kontsumoan 
eragin eskualdean dauden euskarazko 
komunikabideak ezagutzera emanez eta 
zabalkunde kanpainetarako ekimenak sustatuz  

   12.2.5. 

Euskarazko hedabideen ildo 
estrategikoei erantzuteko politikak 
sustatzea herri eta lurraldeetako 
instituzioekin batera 

9.1.1.7.  Euskarazko komunikazio produktuak euskarazko 
merkatu potentzial guztira hedatzeko aukerak 
aztertu. 

   12.2.5. 

Euskarazko hedabideen ildo 
estrategikoei erantzuteko politikak 
sustatzea herri eta lurraldeetako 
instituzioekin batera 

9.1.2.2.  Eskualdean ari diren euskarazko komunikabideen 
hedapena lagundu (astekariak, hilabetekariak, 
gazteentzakoak, musika arlokoak…), harpidetzak 
zozketatuz, herriko web orrian linka eginez… 

   12.5.3. 

Hedabideen arteko elkarlan‐
egitasmoak bultzatzea, haien 
bideragarritasuna indartzeko eta 
gizarte‐eragina handitzeari begira 

9.1.2.7.  Irungo gazteek beraiek euskaraz egindako 
aldizkari, irratsaio, eta abarretara hedatu eskola‐
prentsaren bitartez     12.5.3. 

Hedabideen arteko elkarlan‐
egitasmoak bultzatzea, haien 
bideragarritasuna indartzeko eta 
gizarte‐eragina handitzeari begira 
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9.1.3.1.  Eskualdeko euskarazko komunikabideen 
hedapena diruz lagundu. 

   12.5.3. 

Hedabideen arteko elkarlan‐
egitasmoak bultzatzea, haien 
bideragarritasuna indartzeko eta 
gizarte‐eragina handitzeari begira 

9.1.3.2.  Herriko komunikabideetako euskararen 
egokitasuna bermatu: gomendioak egin, akatsak 
zuzendu, euskaraz argi eta egoki idazteko 
laguntza eskaini… 

   12.7.1. 
Euskararen kalitatea bermatu eta 
zaintzeko neurriak hartzea 

9.2.   Publizitatean euskararen presentzia bultzatu.         

9.2.1.1.  Enpresa, merkatari eta elkarteei zuzendutako 
sentsibilizazio ekintzak martxan jarri publizitatean 
euskararen erabilera bultzatzeko.     14.10.3. 

Enpresa, merkatari eta elkarteei 
zuzendutako sentsibilizazio 
ekintzak martxan jartzea 
publizitatean euskararen erabilera 
bultzatzeko 

9.2.1.2.  Publizitate enpresetan eragin, bere jardueran 
euskara barneratzeak izan dezakeen eragina 
ezagutzera emateko. 

   14.10.4. 

Publizitate enpresetan eragitea, 
ikusarazteko beren jardueran 
euskara barneratzeak izan 
dezakeen eragina 

9.2.2.2.  Udalak egiten dituen publizitate ekimenetan 
euskara lehenetsi. 

   10.1.2. 

Publizitate kanpainak 
kontratatzerakoan, euskarazko 
sorkuntza 
lehenestea edota saritzea 

9.2.3.1.  Enpresa, merkatari eta elkarteei laguntza tekniko 
eta ekonomikoa eskaini publizitatea euskaraz 
egin dezaten: itzulpen gastuak, publizitatearen 
ehuneko bat…) 

   14.10.3. 

Enpresa, merkatari eta elkarteei 
zuzendutako sentsibilizazio 
ekintzak martxan jartzea 
publizitatean euskararen erabilera 
bultzatzeko 

10.  Teknologia berriak          
10.1.  Teknologia berrietan euskararen erabilera 

handitu. 
        

10.1.1.2.  Herritarrengan eragin, sarean barneratzen 
dutena euskaraz egon dadin.     14.11.2. 

Herritarrengan eragitea, sareratzen 
dutena euskaraz egon dadin 

10.1.1.3.  Herritarrengan eragin, batez ere gazteenengan, 
sakelakoetan, ipodetan eta gainerako tresnetan 
euskarazko menuak, mezuak…euskaraz izan 
daitezen. 

   14.11.3. 

Herritarrengan eragitea, batez ere 
gazteenengan, sakelakoetan, 
tabletetan eta gainerako tresnetan 
euskarazko menuak, mezuak, etab., 
euskaraz izan daitezen 

10.1.2.1.  Herritarrei teknologia berrien arloan euskaraz 
sortzen dena aditzera eman (programak 
deskargatzeko aukerak, Xuxen, telefonia mobila, 
elebila, weg gune berrien zerrenda…): sms bidez, 
gida edo katalogoa erabilita, web orrian 
zintzilikatuta, www.euskara.euskadi.net‐era 
linkak... 

   13.1.3. 
Komunikazio estrategiak garatzea: 
zabalkunde kanpainak, gidak, 
eskuliburuak 

10.1.2.8.  Udal web orriko eduki guztiak euskaraz izan 
daitezen lanean jarraitu     13.1.2 

Sarean informazio gune iraunkorra 
abiaraztea eta eguneratea 
mantentzea 

10.1.2.9.  Espedienteak kudeatzeko aplikazioa euskaraz ere 
egon dadin urratsak eman, tramitazio 
elektronikoan egiteko jartzen direnetan 
lehentasuna jarriz. 

   13.1.4. 

Administrazio publikoetan 
informatikako tresnak euskaraz 
konfiguratzea eta horiek 
erabiltzeko moduan jartzea 

10.1.2.10.  Itzulpen Zerbitzuaren lanaren jarraipena egiteko 
aplikazioa sortu     13.3.4. 

Itzulpen automatikorako eta sare 
sozialetarako tresnak garatzea 

10.1.3.2.  Euskarazko eskaintza bermatu KZ guneetako 
ikastaroetan.     13.1.3. 

Komunikazio estrategiak garatzea: 
zabalkunde kanpainak, gidak, 
eskuliburuak 

 



                                                                                                                                                           IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 
 

 
  ‐ 52

EBPN 2010‐2012 
PROGRAMA 

ESEP 2014‐2017 

KODEA  Kodea  Ekintza 

10.1.3.4.  Udaleko webean foroak sortu euskaraz jarduteko 
edozein gairen inguruan. 

      Ekintza hau ez da ESEPn aurreikusi 

10.1.3.6.  Sarea euskarazko kultur, aisialdi eta kirol 
ekitaldien berriemaile eta partaide bihurtu.     13.1.2. 

Sarean informazio gune iraunkorra 
abiaraztea eta eguneratuta 
mantentzea 

10.1.4.1.  Euskarazko blogg‐ak sortzea bultzatu.
   13.2.7. 

Sare sozialetan euskararen 
presentzia areagotzeko bideak 
erraztea 

10.1.4.2.  Herritarrek sarean ezartzen duten informazioa 
euskaraz ere egon dadin laguntzak bideratu: 
testuak euskaraz emateko, zuzentzeko… 

   13.3.1. 
Euskarazko tresnak sortzen direla 
bermatu eta bultzatzea 

10.11.  Euskara Arloaren web gunea malguagoa eta 
biziagoa izateko neurriak hartu 

        

10.11.1.1.  Itzulpenak on‐line eskatzeko azpiegitura landu 
Informatika sailarekin 

   13.1.4. 

Administrazio publikoetan 
informatikako tresnak euskaraz 
konfiguratzea eta horiek 
erabiltzeko moduan jartzea 

10.11.1.2.  Udal euskaltegiko mikrositean ikasleen 
automailaketa egiteko tresna landu Informatika 
Sailarekin batera 

   13.2.4. 
Euskara ikasteko tresna berriak 
sarean ipintzea 

10.11.1.3.  Euskara Ikasle txartela on‐line eskatzeko aukera 
aztertu Informatika sailarekin 

   13.1.4. 

Administrazio publikoetan 
informatikako tresnak euskaraz 
konfiguratzea eta horiek 
erabiltzeko moduan jartzea 

10.11.1.4.  E‐plaza proiektua berrartu          

10.11.1.5.  Sare sozialetan Irungo Udalaren euskara 
sustatzeko egitasmoen berri eman     13.1.2. 

Sarean informazio gune iraunkorra 
abiaraztea eta eguneratuta 
mantentzea 

10.11.1.6.  Dokumentu kudeatzailea elikatu 

   13.1.2. 
Sarean informazio gune iraunkorra 
abiaraztea eta eguneratuta 
mantentzea 

10.11.1.7.  Eskualdeko euskarazko ekintzekin agenda bat 
argitaratu bai euskarri informatikoan eta 
paperezkoan  

   9.4.1. 
Sarean kultura agenda eguneratu 
eta erakargarria izatea 

10.11.1.8.  Ikasleen gaitasunak arakatu eta ibilbide 
profesionalak aukeratzeko aplikazio 
informatikoak euskalduntzeko diru‐laguntza 
eman. 

   13.3.1. 
Euskarazko tresnak sortzen direla 
bermatu eta bultzatzea 

10.11.1.9  Euskararen Newsletterra antolatu eta zabaldu 
euskaltegi eta institutuen bitartez 

        

Oharra:   Beltzez agertzen diren ESEPeko ekintzak, Euskararen Aholku Batzordeak egindako korrespondentzia zuzenak dira; urdinez, 
Siadecon moldatutakoak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 

 
 
 
 

 
  ‐ 53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 
 

 
 
 
 

 
  ‐ 54

 

3. Euskalduntze eta alfabetatzea  

 

3.3. Finantzazio sistema egonkor bat ahalbidetuko duten aukerak landu eta abian jartzea  

 

3.7. Helduen euskalduntzearen kalitate-irizpideak adostu eta finkatzea  

 

3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko dituztenak  (Toki erakundeak) 

 

3.9. Etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea  (Toki erakundeak) 

 

4. Administrazioa  

 

4.1. Administrazioan euskararen erabilera sustatu eta bermatzea (Toki erakundeak) 

 

4.2. Euskara ere lan hizkuntza izateko neurriak hartzea  (Toki erakundeak) 

 

4.3. Langileen euskara-gaitasuna etengabe hobetzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak) 

 

4.4. Hizkuntzak erabiltzeko irizpideak finkatzea (Toki erakundeak) 

 

4.5. Administrazioen arteko elkarlana areagotzea  (Toki erakundeak) 

 

4.6. Kanpoko komunikazioan euskararen erabilera gehitzea   (Toki erakundeak) 

 

 PLANGINTZA ESTRATEGIKOAREN ESKEMA 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Familia bidezko transmisioa  

 

1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea  (Toki erakundeak) 

 

1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea  (Toki erakundeak) 

 

2. Irakaskuntza  

 

2.1. Euskararen jakite-maila eta erabilera hobetzeko prestakuntza sendotu eta metodologia eta baliabide 
berriak garatzea  

 

2.3. Ahozko hizkuntza-jarduna lantzea, bereziki eremu soziolinguistiko erdaldunagoetan  

 

2.4. Euskararen erabilera soziala hezkuntza esparruan aztertu eta bultzatzea  

 

2.5. Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak sustatzea  (Toki 
erakundeak) 

 

2.6. Ikasle etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea  
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6. Arlo sozio-ekonomikoa  

 

6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta dirulaguntzen sistema etengabe 
hobetzea  (Toki erakundeak) 

 

6.3. Kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak hartzea  

 

6.4. Enpresen jardunean hizkuntza-irizpideak ezartzeko pausoak ematea  

 

6.6. Lan zerbitzuetan euskararen normalizazioa bultzatzea  

 

6.8. Euskara enpresa munduan erabiltzeari prestigioa ematea  

 

8. Liburugintza  

 

8.1. Irakurzaletasuna bultzatzea    (Toki erakundeak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aisia eta kirola  

 

7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea  (Toki erakundeak) 

 

7.2. Begiraleen prestakuntza sendotzea  

 

7.3. Aisialdiko ekimenetan erabiltzen den euskararen kalitatea zaintzea   (Toki erakundeak) 

 

7.4. Euskararen erabilera bultzatuko duten ekimenak antolatu eta baliabideak optimizatzea   (Toki 
erakundeak) 

 

7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea   (Toki erakundeak) 

 

7.9. Euskal herritarrentzat kirolaren eremuan erakargarriak diren jarduera, ekintza eta zaletasunetan 
euskarazko eskaintza areagotzea eta horren eskaera sustatzea  

 

7.10. Euskara kirol-munduan erabiltzeari prestigioa ematea, kalitatearekin eta erronka berriei aurre 
egiteko gaitasunarekin lotuz, nazioarte mailako balizko partehartze eta lehiari begira identifikazio 
osagaitzat erabiliz  
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9. Kulturgintza  

 

9.1. Euskarazko kulturaren kontsumoa bultzatzea  (Toki erakundeak) 

 

9.2. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak) 

 

9.3. Euskarazko ekoizpenen zirkuituak antolatzea  (Toki erakundeak) 

 

9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea  (Toki erakundeak) 

 

10. Publizitatea  

 

10.1. Euskarazko publizitatearen sorkuntza sustatzea, horretarako estrategia original, bereizgarri eta 
berritzaileak bultzatuz  (Toki erakundeak) 

 

11. Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea  

 

11.3. EAEko toponimia eguneratu, osatu, ofizializatu eta zabaltzea (Toki erakundeak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Hedabideak  

 

12.2. Euskarazko hedabideen garapen iraunkorra ahalbidetzeko neurriak hartzea  

 

12.5. Hedabideen ezagutza, hedapen soziala eta erakargarritasuna bultzatzea  

 

12.7. Hedabideetako hizkuntzaren kalitatea bermatzea  

 

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak  

 

13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta zabaltzea (Toki erakundeak) 

 

13.2. INTERNETen euskarazko edukiak sustatzea  (Toki erakundeak) 

 

13.3. Euskarazko tresnak sortu eta sustatzea  

 

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa  

 

14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea (Toki erakundeak) 
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14.2. Familia transmisioa  (Toki erakundeak) 

 

14.3. Irakaskuntza (Toki erakundeak) 

 

14.4. Euskalduntze-alfabetatzea (Toki erakundeak) 

 

14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak) 

 

14.7. Aisia eta kirola (Toki erakundeak) 

 

14.8. Liburugintza (Toki erakundeak) 

 

14.9. Kulturgintza (Toki erakundeak) 

 

14.10. Hedabideak eta publizitatea (Toki erakundeak) 

 

14.11. Teknologia berriak (Toki erakundeak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Barruko proiekzioa  

 

15.2. Hizkuntza paisaia euskalduntzea gune euskaldunenetan, hiriburuetan eta baita gune jendetsuetan 
ere (Toki erakundeak) 

 

15.5. Euskara eta euskarazko kultura ezagutaraztera bideratutako ekitaldi eta ikuskizunak diseinatzea 
(Toki erakundeak) 

 

16. Kanpoko proiekzioa  

 

16.7. Kanpoko proiekzio handia duten ekimenetan hizkuntza irizpideak kontuan hartzea  (Toki 
erakundeak) 

 

17. BESTELAKOAK 

 

17.1. ESEPen kokatzen ez diren bestelako gastu orokorrak, diru-laguntzak eta egitasmoak (Toki 
erakundeak) 

 

 


