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Euskara Aholku Batzordeko galdetegia 
 
Guztira 9 erantzun jaso dira, %20 soilik (45 kide daude EABn). 
 
Orokorrean, planteatutako itemak egoki iruditzen zaizkien ala ez (egindako ekarpenak 
ondoren zehaztuko dira). 
 

  

1. 
Ordua/ 
lekua 

2. 
Maiztasuna 

3. 
Iraupena 

4. 
Asetzea 

5. 
Parte-

hartzea 
6. 

Informazioa 
7. 

Helburuak 
8. 

Partaideak 
9. 

Iradokizunak 
10. 

Jarraipena 

BAI 6 6 6 4 8 7 4 7 4 8 

EZ 3 2 1 4 1 1 4 0 3 1 

 
 

 
 
 
Orokorrean datuek batzorde-kide gehienen adostasuna erakusten badute ere, jarraian, 
item bakoitzean batzorde-kideek egindako proposamenak azaltzen dira: 
 

1.Euskara Aholku Batzordearen ordutegia eta lekua egokiak iruditzen zaizkizu? 

Erantzuna Proposamena berdina 

luzatu duten kide kopurua 

Goizez egitea 1 

Lanerako bilera gela moduko batean egin  1 

 

 

2.Euskara Aholku Batzordearen maiztasuna (urtean bitan) egokia iruditzen zaizu? 

Erantzuna Proposamena berdina 

luzatu duten kide kopurua 

Maizago 3 
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-Eta edukiz bete eraginkorragoa izateko 

-Hirugarren bilera bat gai esanguratsuren bat (edo bi) patxadaz jorratu ahal izateko 

-Lana eta hausnarketa partekatua bada.. ba egitasmoaren arabera 

Nahikoa da, informazioa pasatzeko 3 

 

 

3.Euskara Aholku Batzordearen iraupena egokia iruditzen zaizu? 

Erantzuna Proposamena berdina 

luzatu duten kide kopurua 

Laburragoa 3 

"Kalean bai"-ko ziurtagiria jasotzeko bada nahikoa. 1 

Informatzeko soilik bada, nahikoa 1 

 

 

4. Euskara Aholku Batzordetik espero zenuena betetzen da? 

Erantzuna Proposamena berdina 

luzatu duten kide kopurua 

Lan mahaia izan beharko luke, ez soilik informatiboa 1 

Eraginkorragoa, ez zaio probetxua ateratzen 1 

Proposamenak eta landutako gaiak atera beharko lirateke. 1 

Gaien arabera, azpibatzordeak eratu 1 

Beste elkarte eta eragileekin sarea osatzeko balio 

beharko luke 

1 

Ez bakarrik informatiboa 1 

Aholkuak eman baina ez badoaz inora… 1 

 

 

5. Euskara Aholku Batzordean parte-hartzeko aukera egokia iruditzen zaizu? 

Erantzuna Proposamena berdina 

luzatu duten kide kopurua 

Batzordekideen parte hartze aktiboa sustatzea 1 

Bilera egitea modu horizontalean izan beharko luke (ez 

bakarrik informatiboak) 

1 

Elkar ezagutzeko aukera eman behar da 1 

Eragile berriak behar dira 1 

Parte hartu nahi dugu, eta horretarako gaude 1 

 

 

 

 



w w w. i run.org

EUSKARA ÁREA DE

EUSKARAARLOA

 

 
EUSKARA   Foru Kalea, 2, 4. ·20302   IRUN ·T. 943 505272 · F. 943505623 · e-mail: euskara@irun.org   

 

3 

 

6. Euskara Aholku Batzordera joan aurretik informazio egokia jasotzen duzula iruditzen 

zaizu? 

Erantzuna Proposamena berdina 

luzatu duten kide kopurua 

Deialdia garaiz eta informazio nahikoarekin 1 

Akta hobe da bilera pasa eta hurrengo egunetan jasotzea. 1 

 

 

7. Euskara Aholku Batzordeko helburuak argiak direla iruditzen zaizu? 

Erantzuna Proposamena berdina 

luzatu duten kide kopurua 

urteko plangintza aurkeztera eta honen balorazioa egitera 

mugatzen da. Ez da elkarlanerako espazioa. 

1 

Irungo euskalgintza eta eragileak batu beharko lituzkeen 

lan gunea izan beharko luke. 

1 

Gai zehatzak landu beharko lirateke 1 

Planaren aurkezpena egiten zaigu baina ez dakit noraino 

ari den udala benetan euskara sustatzen. 

1 

 

 

8. Euskara Aholku Batzordeko partaideak egokiak direla uste al duzu, alegia, kideren 

bat falta dela uste al duzu? 

Erantzuna Proposamena berdina 

luzatu duten kide kopurua 

Faltan botatzen ditut politikari edo funtzionarioak ez diren 

kideak. 

1 

 

 

9. Euskara Aholku Batzordearen funtzionamendua hobetzeko iradokizunik ba al duzu? 

Erantzuna Proposamena berdina 

luzatu duten kide kopurua 

Lanerako gunea izatea, kolaborazio espazio bat. 1 

Ez soilik udalak bere asmoen berri emateko eta bere 

jarduna justifikatzeko gunea. 

1 

Agian sektoreka bildu. 1 

Deialdiak denbora gehiagorekin jasotzea gustatuko 

litzaidake. 

1 

Deialdiarekin batera landuko diren gaiei buruzko 

informazio gehiago eman. 

1 

Parte-hartzaileen aldetik zer espero den ere zehaztu 1 
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daiteke. 

Euskararekiko dagoen jarrera: udalaren web orrian 

(euskara 2.hizkuntza da), alderdiek eta teknikoek 

gaztelerarekiko duten joera, e.a. aztertu. 

1 

 

 

 


